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TiszTelT UTasUnk, 
kedves Olvasó!
Igaz, a nyár elmúlt, s vele együtt búcsút inthetünk a rekkenő hő-
ségnek, de érezhetően itt van már köztünk megannyi magyar 
költő múzsája, az ősz.  

E gyönyörű évszak is számos meglepetést, színes programokat tarto-
gat nekünk, amelyekről a „Kiruccanás” rovatunkban kaphatnak ízelí-
tőt.  Az ősz beköszöntével már egy picit vastagabban kell öltöznünk, 
néha-néha már a kabát is felkerül, így szervezetünk vitaminellátására 
is jobban oda kell figyelnünk. Ilyenkor számos zöldségre, gyümölcsre 
van szervezetünknek szüksége, amelyhez életmód rovatunkban az itt-
hon is megtalálható zöldségek testünkre gyakorolt jótékony hatásait 
ismerhetik meg. 

Elkezdődött az iskola, előkerültek az iiskolatáskák, de akadtak olyanok 
is, akik nyáron sem feledkeztek meg a ceruzákról és rajzeszközökről. 
Hiszen rengeteg alkotás érkezett be a GYSEV Zrt. és a Mobilis Interaktív 
Kiállítási Központ által közösen meghirdetett "Jövő útjain" című rajz-
pályázatra, amelyek közül jó pár darab színesíti, ékesíti magazinunkat.
Minél színesebb őszt kívánunk minden kedves utasunk számára és 
kellemes időtöltést a GYSEV magazin olvasásához!
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Tematikus Taurus mozdonnyal ün-
nepli a világhírű német zeneszerző, 
Richard Wagner születésének 200. 
évfordulóját a GYSEV Zrt.
Magyarország egyetlen zenélő moz-
donya mostantól a komponista világ-
szerte ismert dallamát, a Walkürök 
lovaglását játssza.

A Wagner-mozdony Sopronból indult 
útjára. A GYSEV a világszerte ismert és 
népszerű komponista születésének 200. 
évfordulója előtt tiszteleg a tematikus 
mozdonnyal. A Wagner-mozdony gra-
fikájának alapszínei a fekete és a piros, 
melyre elegáns arany színnel került rá a 
stilizált Wagner portré, ill. szintén arany, 
valamint fehér betűkkel a zeneszerző 
neve és a 200-as szám. A mozdony két 
oldalán megjelenő motívum a kompo-
nista két operájára, A bolygó hollandira, 
valamint a Lohengrinre utal. 

A vasúttársaság 2011-ben a Liszt évben 
a magyar zeneszerzőnek állított emlé-
ket, szintén születése 200. évfordulójára. 
Most ennek a tematikus mozdonynak a 
borítását cserélték le a szakemberek. Így 
az eddigi Liszt-mozdonyt alakították át 

Wagner-mozdonnyá. Az utazóközön-
ségnek Liszt zenéjétől is búcsúznia kell: 
Magyarország egyetlen zenélő moz-
donya a II. Magyar Rapszódia helyett 
mostantól a zenetörténet egy másik, 
világszerte ismert dallamát, a Walkür 
című operában felcsendülő Walkürök 
lovaglását játssza.

„Liszt Ferenc nem csak kortársa és pálya-
társa volt Wagnernek: a két zeneszerző 
kiváló barátságban is volt. Liszt folya-
matosan támogatta az általa zseniális-
nak tartott német komponistát, műveit 
pedig egész Európában népszerűsítette. 
Ezért is támogattuk azt a kezdeménye-
zést, hogy Liszt után Richard Wagner 
életművére is tematikus mozdonnyal 
hívjuk fel az utazók figyelmét” – mond-
ta az átadási ünnepségen Dávid Ilona, a 
GYSEV Zrt. elnöke, a MÁV Zrt. elnök-ve-
zérigazgatója.

A magyarországi Richard Wagner Társa-
ság elnöke az avatáson úgy fogalmazott: 
Liszt Ferenc nélkül talán nem is jöhetett 
volna létre a Wagner-életmű.
„1849-ben Liszt Ferenc mentette meg 
Wagnert a börtöntől, amikor forradalmi 

részvétele miatt üldözték. Később pedig 
Liszt lánya, Cosima Wagner feleségeként 
rengeteget tett a zeneszerző műveinek 
ismertebbé tételéért. Társaságunk kö-
szönettel tartozik a GYSEV-nek, amiért 
lehetővé tette, hogy ilyen módon is 
népszerűsítsük a páratlan Wagner-élet-
művet” – mondta Bajai András, a ma-
gyarországi Wagner Társaság elnöke.

A Wagner-mozdony első útján egy 
intercity vonat élén a budapesti Keleti 
pályaudvarra indult Sopronból.

Új egyenruhát kaptak a GYSEV Zrt. 
munkatársai. A sötétszürke színű, 
modern formatervezésű, kényelmes 
ruházatot a júliusi Vasutasnapig kap-
ták meg a vasúttársaság dolgozói. 
Az új egyenruhához a cég arculatát 
tükröző kiegészítők is készültek a 
vasúttársaság azon munkatársainak, 
akik közvetlenül találkoznak az uta-
zóközönséggel. 

A GYSEV Zrt. az eddigi zöld egyenruhát 
cserélte sötétszürkére. Az elegáns ruhá-
zatot a hölgyek zöld-sárga-piros kendő-
je, ill. a férfiak zöld nyakkendője egészíti 
ki. A végleges arculatot a pályáztatás, 
majd a többszörös zsűrizés után alakí-
tották ki. Az elbírálásban a cég vezetői 
mellett az egyenruhás munkakörök kép-
viselői, humán és munkavédelmi szak-
emberek, valamint a szakszervezetek is 
részt vettek. 

Az új egyenruhát korszerű, kiváló minő-
ségű anyagösszetétel, modern vonalve-
zetés jellemzi, a szakemberek emellett 
figyeltek a kényelmi szempontokra is. 
Júliustól a teljes GYSEV-es egyenruha 
megújult: az ing, a blúz, a nadrág, a 
szoknya, a blézer, a zakó, a nyakkendő, 
a kendő, a mellény, valamint a kötöttáru 
és a kabátok. A kiegészítők, mint a táska, 
vagy az öv is a GYSEV arculatát tükrözik. 
Az új egyenruhát az utazóközönséggel 
közvetlen kapcsolatban álló munkatár-
sak – jegyvizsgálók, forgalmi szolgálat-
tevők, jegypénztárosok – viselik.

„A vasút modernizációjához, a szolgál-
tatások színvonalának emeléséhez az is 
hozzájárul, hogy a kiszolgálószemélyzet 
öltözéke modern, a mai kor követel-
ményeinek megfelelő legyen. Ezért is 
döntöttünk az új egyenruha bevezetése 
mellett. Nagyon fontos volt számunkra, 
hogy az új uniformis ne csak szép és ele-
gáns, hanem a viselői számára kényel-

mes is legyen” – mondta Lendvay Péter, 
a GYSEV Zrt. személyszállítási üzletág 
vezetője.

„A közbeszerzési eljárás során több, 
komoly divattervező céget versenyez-
tettünk egymással. Emellett arra is fi-
gyeltünk, hogy a tervek elfogadása után 
az új egyenruhákat olyan cég gyártsa, 
amelynél megváltozott munkaképes-
ségű embereket foglalkoztatnak. A ru-
hákat és kiegészítőket minden érintett 
munkatársunk egyénileg próbálhatta” 
- tette hozzá Filó Gábor beszerzés és 
készletgazdálkodás vezető.

Az új egyenruhát a vasúttársasághoz 
tartozó Hotel Sopron személyzete is 
megkapta. Így összesen a GYSEV 350 
munkavállalója kapott új uniformist.

Felavatták a GYSEV Wagner-mozdonyát Sopronban

Liszt Ferenc heLyett 
RichaRd WagneR a gYSeV TauRuSán Új egYenRuha a GyseV-néL

GYSEV HíreKGYSEV HíreK
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Fotó: Nyikos Péter



29 helyszínen lett kényelmesebb és biztonságosabb a biciklis közlekedés

Új keRékpáRTáRolókaT épíTeTT a gYSeV
Győr-Moson-sopron és Vas MeGyében

LezáruLt az egymilliárdos
vasútbiztonsági fejlesztés eLső szakasza

GYSEV HíreK
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Új kerékpártárolókat épített utasai-
nak a GYSEV Zrt. A vasúttársaság 29 
helyszínen, összesen 371 darab bicik-
litárolót helyezett üzembe az elmúlt 
hónapokban. A fejlesztések érintik a 
Sopron-Szombathely, Sopron-Győr, 
Szombathely-Rajka, Szombathely-
Kőszeg, valamint a Szombathely-
Zalaszentiván vasúti szakaszt is. 

A vasúttársaság áprilisban kezdte meg 
a kerékpártárolók építését. A cég szak-
emberei arra törekedtek, hogy a bicikli-
tárolók helyszíne az állomásépületekhez 
legközelebb eső terület legyen. A ke-
rékpártárolókat a legtöbb esetben úgy 
alakították ki, hogy az érintett területre 
térkő burkolat is került. 

„Vasúttársaságunk kiemelt célja, hogy 
egyre komolyabb konkurenciát jelent-
sünk az autós közlekedésnek. A kerék-
pártárolók fejlesztése is egy lehetőség 
a célunk megvalósításához, hiszen a 
kisebb településeken és a városokban is 
egyre inkább jellemző, hogy az utasok 
kerékpárral érkeznek a vasútállomások-
ra, majd vonattal utaznak tovább. Nekik 
szerettünk volna kényelmes és biztonsá-
gos lehetőséget adni a biciklik tárolására” 
– mondta Kövesdi Szilárd, a GYSEV Zrt. 
vezérigazgatója.

A 29 helyszínen kialakított kerékpártáro-
lók összköltsége mintegy 16 millió forint 
volt, ezt saját forrásokból finanszírozta a 
vasúttársaság. A cég szakemberei most 

azt vizsgálják, hogy melyik helyszíneken 
lehetne a jelenlegi nyitott kerékpártáro-
lókat lefedni.

Győr-Moson-Sopron megyei helyszínek:
Kópháza, Nagycenk, Sopronkövesd, 
Lövő, Újkér
Fertőszentmiklós, Petőháza, Vitnyéd, 
Kapuvár, Rábatamási, Kóny, Enese, 
Rábapatona, Ikrény
Rajka, Beled, Jánossomorja

Vas megyei helyszínek:
Répcelak, Salköveskút-Vassurány, 
Acsád, Tormásliget, Vasvár, Sorkifalud
Kámon, Gencsapáti alsó,
Gencsapáti felső, Gyöngyösfalu, 
Lukácsháza, Kőszeg

Jelentős vasútbiztonsági fejleszté-
sek fejeződtek be a GYSeV Zrt. vo-
nalain. A 100 százalékban a KÖZOP 
forrásból támogatott, közel 1 mil-
liárdos projekt keretében 8 hely-
színen csapórudakkal egészítették 
ki a fénysorompókat, 22 átjáróban 
pedig LeD-es technikával szerel-
ték fel a sorompókat. Hamarosan 
megkezdődik a járműdiagnosztikai 
rendszerek telepítése is.

Jelentős vasútbiztonsági beruházásokat 
fejezett be vonalain a GYSEV Zrt. közle-
kedésbiztonsági projektjének első sza-
kaszában. A 982 millió forintba kerülő 
projektet teljes egészében az Európai 
Unió támogatásából finanszírozza a tár-
saság, amely a beruházásoktól a bizton-
ság növekedését várja. 
A projekt első szakaszában 22 helyszí-
nen a hagyományos Fresnel optikákhoz 
képest erősebben világító, így jobban 
látható LED-es fényforrásokat építettek 
be a fénysorompókba. A LED-es tech-

nológiának számos előnye van: lénye-
gesen hosszabb az élettartama és teljes 
egészében kiszűri a napsugárzás okozta 
hamis fényhatást. Ezzel elősegíti a jobb, 
nagyobb távolságból is biztosított látha-
tóságot. Ezek az optikák jobban ellenáll-
nak a sérüléseknek is, hiszen a fedőlap 
törhetetlen műanyagból készült.

Szintén a projekt első szakaszá-
nak részeként 8 helyszínen korszerű 
félcsapórudakkal egészítették ki a fény-
sorompókat. A félcsapórudak szintén 
jelentősen javítják a közlekedésbizton-
ságot, hiszen a fél úttestet elzáró fizikai 
akadályt jelentenek a vasúti átjárókban. 
A csapórudakat azonban elég gyakran 
törik le a figyelmetlen gépjárművezetők. 
Ezért három helyszínen ún. videótanú 
rendszert is telepítettek a szakemberek. 
A beépített kamerák segítségével visz-
szakereshetőek a kárt okozó járművek. 
A projekt keretében a legtöbb fejlesztés 
a Győr és Fertőszentmiklós között való-
sult meg. A fejlesztésnek köszönhetően 

Sopron-Szombathely-Szentgotthárd 
vonal mellett már ezen a szakaszon is 
valamennyi fénysorompó LED-es opti-
kával működik. 

A projekt támogatási szerződését még 
2012-ben írta alá a GYSEV Zrt. Az elő-
készítési munkák után a kivitelezést ez 
év április közepén kezdte meg a nyílt 
közbeszerzési eljáráson nyertes cég. A 
projekt következő eleme a járműdiag-
nosztikai eszközök telepítése. A kivitele-
zési munkálatok a szükséges szerződé-
sek megkötése után, várhatóan ősszel 
indulnak.

Vitnyédnél is LED-es optikát kapott a fénysorompó, 
amelyet már csapórudas félsorompó is kiegészít

széchenyi faluja megújult
A „Széchenyi faluja – Nagycenk kisléptékű turisztikai attrakció fejlesztése” c. projekt keretében a GYSEV 
Zrt. a konzorciumi tagokkal partnerségben a „Legnagyobb Magyar” emlékéhez méltó turisztikai attrakciófejlesztést 
vitt véghez az elmúlt években, mely hozzájárult Nagycenk Nagyközség kulturális, építészeti örökségének és termé-
szeti értékeinek megóvásához. A projekt célja a „Széchenyi faluja” turisztikai brand létrehozása volt, mellyel sikere-
sen megteremtették a település turisztikai attrakcióinak összekötését, ezáltal elősegítve annak részelemeiből adódó 
szinergikus hatások érvényesülését. 

A projekt részeként felújításra került többek között a Széchenyi Múzeumvasút, a Kisvasút skanzen, a Szent István 
Plébániatemplom és a Széchenyi Mauzóleum.

Látogasson el Ön is Széchenyi István egykori lakhelyére és ismerje meg Nagycenk páratlan turisztikai, kulturális, épí-
tészeti és természeti örökségét!

Készült  az Európai Unió támogatásával és az ERFA társfinanszírozásával
az Új Széchenyi Terv Magyarország Megújul program keretében.
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Ha egy magyar kimondja „erdély” 
egészen biztosan megdobban a 
szíve és valamilyen érzelmet kivált 
belőle. Mindegy, hogy járt-e már 
ott, vagy még csak készül. Mert 
hiszem, hogy ez a kétféle magyar 
ember él. Nekünk ez a Camino-nk, 
elzarándokolni arra a vidékre, ahol 
ízes magyar beszéd, székely hagyo-
mányok és a legendás, magától ér-
tetődő vendégszeretet lakik. Ahol 
ez utóbbi nem téma, mert a magyar 
ember ott sosem idegen. Az idei 
nyáron én is átérezhettem végre, 
hogy miért. Mert tudni nem elég. 
Érezni, átérezni kell.

Mennyi elbeszélést, mennyi történetet 
és mennyi élményt hallottam, amelyek 
által tengernyi elképzelés élt bennem 
Erdélyről, mielőtt megjött volna a lehe-
tőség, hogy valóban megnézzem ma-
gamnak. A saját élmény kapcsán furcsa 
dolgot észleltem: minden elképzelésem 
igaznak bizonyult. És egyik sem bizo-
nyult annak.

Fotós csoportunk elindult a pár száz ki-
lométeres útra. Bár ami engem illet, job-
bára legfeljebb hobbym a fotózás. Itt volt 
hát az alkalom, hogy profiktól tanuljak, 
ki nem hagyhattam. Ráadásul a fotós 
szeme más. Másként lát. Mást lát. Olyan 

művészien. Olyan művészien lát, hogy 
például a dzsípíeszt egészen biztosan 
sokáig kell gyakorolnia olvasni, mert mire 
átkeltünk a határon Biharkeresztesnél, 
annyira a délutánban jártunk, hogy el-
maradt a Tordai-hasadék megtekintése. 
Bár a leírások szerint a hasadék sziklafalai-
nak meghódítása csak alpinistáknak való, 
és a barlangok meglátogatása is igazi 
kihívások elé állíthatja az embert, egy 
kis séta a Hesdát-patak mentén külön-
leges élményt nyújthat. Nem beszélve a 
Tündér – barlangról, amelyet feltétlenül 
megkerestem volna! Bár a legenda sze-
rint a Tündérkék csak Szent-György nap 
éjjelén hordják ki kincseiket a barlangból, 
azért biztosra veszem, hogy kincsekre így 
is leltünk volna ott!

Erdély kapujában, 582 m magasságban, 
Kolozs és Bihar megye határán, a Király-
hágón álltunk meg elsőként, ahol egy 
jó kávéra áhítozva ért minket az első 
nagyon pozitív társadalmi élmény: a 
minden bizonnyal román felszolgáló 
lányka bájosan törve a magyart nagyon 
kedvesen szolgált ki minket. Olyannyira, 
hogy a kellően erős nyári napsütésben 
jegeskávéra vágyakozó lelkünket is elé-
gedetté tette, pedig nem volt az italla-
pon ilyesmi áru. Ő azonban nem problé-
mázott ezen: kihozta, amit kértünk.
Utunkon immár frissen továbbha-

ladva kicsit meghökkentő település 
Bánffyhunyad volt, ahol megcsodáltuk 
annak valódi, a szikrázó napsütésben 
pompásan csillogó, pagodát formázó 
tetőszerkezetű – ámde fura mód több-
ségében mégis lakatlan – romák által 
épített cifrapalotáit. Igazi mesevilág.

Lassacskán elértük Segesvárt, amelyről 
minden bizonnyal legtöbbünknek az 
1848-49-es szabadságharc segesvári 
ütközete és ezzel együtt Petőfi Sándor 
neve ugrik be. Pedig mennyi izgalmas 
dolog, érdekes épület és milyen törté-
nelmi levegő lengi be a kis dombocskán 
található óvárost! Egyik esténken, a nap-

lemente óráit is itt töltöttük – keresve 
a jobbnál jobb fényeket a fotózáshoz. 
Csudahely, az ember teljesen elmerül 
különböző letűnt korok históriáiban. 
Megmártóztunk az ortodox hit szokás-
rendszerében a Segesd – patak partján 
álló, méreteit tekintve meglehetősen 
impozáns görögkeleti templomban.

Az óvárosba tartó sétánkhoz az egyik ét-
terem délvidékies hangerővel dübörgő 
népzenei dallamai biztosították a han-
gulatot. A római katolikus templom tor-
nyánál értünk fel az eredetileg 100%-ban 
szászok lakta város történelmi falai közé.

A jelenleg mintegy 7.000 fős magyar né-
pességet számláló településnek van ma-
gyar iskolája, minden júliusban Közép-
kori Fesztiválja, Óratornya és az egykori 
14-ből 9 ma is álló vártornya, amelyek a 
különböző céhek tulajdonában voltak. A 
tornyok legtöbbje bár nem túl jó állapo-
tú. Azért a Csizmadiáké és a Kovácsoké 
felújításra került, előbbi egy újság és rá-
dióadó szerkesztőségének rendhagyó-
nak mondható irodája, utóbbi időszaki 
kiállításoknak ad otthont.
Az azonban egészen biztos, hogy a vár 
minden szeglete tudna letűnt időkről 
mesélni! Megtaláltuk a legendásan ke-
gyetlen úr, Dracula gróf (Vlad Tepes) 
egykori szülőházát, akinek élettörténe-
tébe nem túl mélyen gondolva is min-
denkiben hátborzongatóan bizsergető 
érzések keletkeznek.

Ettünk egy kiváló fagyit, közben meg-
hallgattuk, ahogy a 64 m magas épület 
oromzatán, este 8-at ütnek az Óratorony 
titokzatos lakói.
Mivel nem volt elég az aznapi mozgás, 
így még a Hegyi Templomot is célba 
vettük: az ún. Diáklépcsőn, 175 fedett 
lépcsőfokon jutottunk fel a város „tete-
jére”, ahonnan körös-körül még szebb 
kilátás tárult elénk az alattunk elterülő és 
a környező dombokra felfutó városra. 
Segesvár történelmi központja 1999. óta 
– teljesen méltán – az UNESCO Világ-
örökség része.

Városnézés után mennyire jóleső érzés 
egy kis vidéki romantika! Kijárt belőle 

bőven, hiszen egy valódi fotósklubos 
kirándulás nem múlhat el székely arcok, 
mesterségek, a madár- és növényvilág 
megörökítése nélkül. Egyik reggel útnak 
indultunk hát Kissolymos felé, ahol 18 
fős társaságunk 3-4 fős kisebb csapatra 
oszlatta magát és mindenki ismerkedni 
kezdett a helyiekkel. Mi elsőként mind-
járt egy tehéncsordával találtunk szem-
be magunkat és nem gondoltuk volna, 
hogy épp egy tehén lesz a kulcsa, hogy 
megismerhetjük Lajos bácsi életfilozó-
fiáját, no és persze hamisítatlan székely 
házi pálinkáját.
  
A tehén jött, bőgött a háza előtt, erre a 
gazda kikémlelve, azonnal magyarázat-

„Erdélyben jártunk
fotósokkal"
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ba fogott: borja van, azért bőg szegény! 
Megnézhetjük-e – hangzott kérdésünk 
és máris bent voltunk a székely portán. 
Lajos bácsi büszkén mutatta a borjat, aki 
még nagyon bátortalan és esetlen volt 
anyja melege nélkül. Mellette Betyár, a 
család lova állt az istállóban, nyomban ki 
is vezettük az udvarra, hogy közelebbről 
megismerkedjünk vele. Jött aztán a házi 
nedű, igazi gyümölcsből és szeretettel 
főzve. Megcsodáltuk Juli néni csuda 
virágos kertjét és azt a melegséget a 
hangjában, ahogy a nevelt növényeiről 
beszélt. Elmondták, hogy a gyerekek 
már annyira nem akarnak földet művel-
ni, hiába no, kemény és nem mindig há-
ládatos munka az! Városban laknak ők, 
de feltöltődni mindig ide járnak. Nem 
csoda, hisz a nyugalom, a csend és a 
béke akkora, hogy megbabonáz. 

Nagysolymoson már meg sem lepőd-
tünk, mikor az egyik kis parasztház előtt 
a tikkasztó nyári hőségben a fa alatt 
találtuk Anna nénit, aki éppen kötényt 
hímzett. Hamar szóba elegyedtünk az 
idős nénivel, elmesélte milyen sokat járt 
régen Budapesten, ábrándos tekintettel 
sorolta fel fővárosunk nevezetessége-
it, és hogy csukott szemmel eltalálna a 
Keletiből a Nyugatiba. Aztán előkerült a 
szalonna, az eperbor és még több em-
lék. A gyerekek és unokák fotói, no meg 
a kis kajla fülű kutyus, aki vigyázza a por-
ta életét. A rögtönzött vendéglátást sze-
retettel köszöntük meg és az ígérettel, 
hogy a készült fotókat küldjük postán.

Egy kicsit aztán hűsöltünk a falucska 
templomában, a bátrak a templom 
tornyába is felmerészkedtek. Az ódon 
illatból és a pókhálók mennyiségéből 
arra következtettünk, hogy bizony nem 
sűrűen látogatott hely az! Visszautaz-
va Székelyudvarhely felé a Rugonfalvai 
Horgásztó partján uzsonnáztunk, ami 
szintén megér egy kis kitérőt.

Következő napunkon a Madarasi Hargita 
volt első számú úticélunk. Ivóban hama-
rost megreggeliztünk a helyi kis boltban 
medvéből és vadhúsból készült szalámit 
majszolva. Onnan a hegyi Menedékhá-
zig István szállított minket sokat megélt 
terepjárójával, amelynek platóján utazni 
a következő frissítő, és természet-közeli 
élmény volt. Saját autóval nem érdemes 
elindulni a hegyre, mert nagyon nehéz 
terep és nehezen ússza meg a járgány 
maradandó sérülés nélkül. A Menedék-
háztól egy 3,5 km-es, 1,5 óra alatt telje-
síthető, közepes nehézségű túraútvonal 

vezet fel az 1.801 méter magas hegy-
csúcsra, amely a székelyek zarándokhe-
lye. Azt tartják, hogy életében legalább 
egyszer minden székelynek el kell ide 
látogatnia. A hegycsúcsra menet egész 
úton próbálunk rá visszaemlékezni, mit 
tegyünk, ha jönne a medve. Bár István 
sofőrünk hazafelé menet elárulja: a Me-
nedékháznál ki van írva a „használati 
utasítás”, azaz a helyes viselkedés med-
velátogatás esetére, mi azt persze nem 
olvastuk el a gyalogtúra előtt. Mivel a 
környék medvéi nem akartak kameráink 
elé állni, így szerencsére –vagy sajnos ? – 
nem is volt szükség erre a gyorstalpalón 
megszerezhető szaktudásra.
A csúcsra érve valóságos kopjaerdő fo-
gad minket. A hangulat leírhatatlan és 
feledhetetlen. Körös-körül a Kárpátok 
színes és magasztos vonulatai, bár az 

idő párásan napsütéses, a látvány fensé-
ges! Szívünk telve magyarságunk büsz-
ke tudatával. Talán ezt a varázslatot (is) 
teszi ez a hely. Mélyeket szippantunk a 
friss és nagyon tiszta hegyi levegőből 
és módot találunk, hogy filccel egy kőre 
írva mi is a Hargitán hagyjuk – egy idő-
re – a nyomunkat. Az azonban egészen 
biztos, hogy a Hargita a mi szívünkben 
egy életre nyomot hagyott!
 
Farkaslaka egy bájos kis falucska, ahol 
székely kislány jön elénk friss, ínycsik-
landó falusi lekváros buktával a kosár-
kájában. Legfőbb célunk persze itt is az, 
hogy a helyiekkel ismerkedjünk, érdeke-
sebbnél érdekesebb fotómotívumokat 
találjunk és tisztelettel adózzunk Tamási 
Áronnak, akinek szülőháza a falu egy kis 
utcácskájában, egy domboldalon talál-
ható. Természetesen székely-kék színű, 
ahogy az szokás. Oldalán aprócska tábla 
őrzi az emléket. Bekukkantva a kis ház 
tornácára a csendes délutáni napsütés-
ben elképzelem, milyen gyermekkora 
lehetett itt kedvelt népi írónknak

Nem messze a háztól székely Asszonyok 
máris portékáikat kínálják nekünk: szőt-
teseket, népi hímzésű ingeket, blúzokat.
A faluból továbbindulunk Szejkefürdő 
felé, ahol nem más a cél, minthogy meg-
leljük és lencsevégre kapjuk Orbán Ba-
lázs síremlékét és a hozzá vezető hírös-
neves Székelykapu-sort. Mielőtt elértük 

volna Szejkefürdőt, útközben a hegy 
tetején nagyon fényes emlékmű látszott 
uralni a környéket. Utólag tudtuk meg, 
hogy a 2011-ben felállított Jézus Szíve 
Kilátót láttuk, amelyet kevésbé szépen 
Pléh-Krisztusnak is neveznek, hiszen a 
modern építészeti alkotás olyannyira 
heves vitát váltott ki, hogy bár a maga 
22 méteres magasságával Európa leg-
nagyobb Krisztus-ábrázolásának számít, 
felállítását követően mégis 2 évbe telt, 
mire felavatták. A Kilátó 953 m magas-
ságban a Gordon-tetőn található.
Szejkefürdőn elámulunk: elvarázsolt 
hangulatunkat hamar átváltoztatja az 
éppen ott zajló motoros találkozó, ahol 
mindenféle irányzatú magyar koncerte-
ket hallunk. Felsétálunk a Székelykapuk 
sorához, amely rendhagyó módon ve-
zeti tovább a látogatót a síremlékhez. 
Orbán Balázs íróként, néprajzi gyűjtő-
ként a világ számos szegletét, majd ha-
zatértét követően Székelyföldet is bejár-
ta és több kötetes műben dolgozta fel 
annak történelmét, néprajzát, természe-
ti adottságait.

A Szt.-Anna tó nyári zsúfoltsága helyett 
mi a közvetlen szomszédságában talál-
ható másik egykori krátertavat, a Mohos 
tőzeglápot választjuk kirándulásunk 
helyszíneként, 1.050 méter tengerszint 
feletti magasságban. Botanikai ritkasá-
gokkal találkozunk, például a húsevő 
Kereklevelű Harmatfű-vel.    

A csoport minden tagja épségben vé-
szeli át a lápvidéki látogatást, így vissza-
indulunk Székelykeresztúrra, ahol vár a 
szállásunk, az Unitárius Egyház nagyon 
szépen kialakított Vendégháza.

A búcsúesti vacsorára székelykeresztúri 
fotós vendéglátónkhoz vagyunk hiva-
talosak. Mi más rotyogna a kertjében 
felállított bográcsban, mint mennyeien 
ízletes Székelygulyás? A titok egyik nyitja 
állítólag az előre lepirított szalonnában 
rejlik, amely utólag a készételbe vissza-
téve kellemesen meglepő íz-élményt 
okoz. Mindez gazdagon meglocsolva 
igazi falusi tejföllel! Hm…
Sokan sokat és sokféleképpen írtak már 
Erdélyről. A világnak és a magyarságnak 
ez a földszelete nem pusztán ennyi él-
ményt tartogat. Sokkal több, sokkal szí-
nesebb és sokkal változatosabb. Erdély 
lelkét, a székelyek lelkét minden érdek-
lődőnek magának kell felfedeznie. De 
csak nyitott szívvel menj! Ahogy Erdély 
is nyitott szívvel vár. Talán ez a misztéri-
um. Ami megfog és többé nem ereszt.

Szöveg és fotó: Bolla Hajnalka
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50 éves a v43 mozdonysorozat
Cikkünkben az idén 50 éves mÁv 
v43 sorozatú villamos mozdo-
nyainak kialakulásáról és egyes 
mÁv-mozdonyok GYsev-hez 
kerülésükről írunk.

A II. világháború után a MÁV-nak 
több villamos mozdonyt is kifej-
lesztett a Ganzgyár és a MÁVAG 
az akkori nehéz gazdasági és po-
litikai helyzetben, de ezekkel a 
gépekkel sok probléma adódott. A 
V55-ös, Bo’Co’ tengelyelrendezésű 
mozdonyok sűrű üzemképtelen-
ségük és minőségbeli problémák 
miatt nem feleltek meg a MÁV igé-
nyeinek.  

További probléma volt az iparral, 
hogy ezeket a mozdonyokat nem 
tudta olyan ütemben szállítani, 
ahogy az elő volt irányozva, így 
hiány keletkezett a vonóerő-ál-
lományban. Ebből kifolyólag a 
meglévő és újonnan villamosított 
vonalakon is vegyes vontatással 
folyt az üzem. A Ganz-MÁVAG 
keresve a kiutat ebből a helyzet-
ből, francia mintára megalkotta a 
Ward-Leonard rendszerű V41 és 

V42 sorozatú mozdonyokat, ame-
lyeket a MÁV a budapesti elővá-
rosi forgalomban ingavonatokkal 
is használt. Később a MÁV – kis 
teljesítményük, alacsony meg-
bízhatóságuk és üzemkészségük 
miatt – ezeket a mozdonyokat te-
hervonati-, toló- és állomási tarta-
lékszolgálatra osztotta be.
1954-ben több cég is felismerte az 
50 Hz frekvenciájú, egyfázisú vál-
takozó árammal végezett vasúti 
vontatási kísérletek jelentőségét 
és azok elvégzéséhez és gyakorla-
ti megvalósításához létrehozta az 
„Arbeitsgemeinschaft für Planung 
und Durchführung von 50 Hz 
Bahnelektrifizierung” (magyarul: 
Munkaközösség) az 50 Hz-cel törté-
nő vasút-villamosítás tervezésére 
és végrehajtásáranevű munkakö-
zösséget. Tagjai neves nemzetközi 
gyártók voltak, mint pl. a német 
Siemens vagy AEG, a svájci BBC, 
Oelikon, a belga ACEC, valamint 
a francia Alsthom és MTE. Mivel 
az hazai mozdonygyártás az élvo-
naltól lemaradt, ezért a MÁV és 
az Országos Tervhivatal 1958-ban 
– politikai okok miatt is – a szovjet 

iparhoz fordult a szükséges vonta-
tójármű-állomány beszerzésére, de 
a MÁV által előírt korszerű és szi-
gorú igényeket a szovjetek nem tud-
ták, vagy nem akarták felvállalni.
A magyar ipar külföldről beszer-
zendő licencben gondolkodott, így 
– szovjet forrás hiányában – meg-
bízást kapott a NIKEX Nehézipari 
Külkereskedelmi Vállalat (a nehéz-
ipari termékek import/exportjával 
megbízott állami vállalat volt.), hogy 
ez ügyben tárgyaljon a nyugati 
munkaközösséggel. A NIKEX vé-
gül 1960. október 5-én licencszer-
ződés kötött a munkaközösséggel 
egy 3000 lóerő (2200 kW) névle-
ges teljesítményű, 16 és 25 kV 50 
Hz táplálású villamos mozdony 
gyártási jogainak megszerzésére. 
A szerződésben a munkaközösség 
hét mozdony szállítását vállalta, 
valamint további 120 hazai gyár-
tását tette lehetővé (később ez a 
szám jóval több lett). A szerződés 
létrejötte után a hazai, pl. kohásza-
ti ipart az új minőségi követelmé-
nyek teljesítéséhez is fejleszteni 
kellett, melyet a magyar ipar sike-
resen véghez is vitt.

elkezdődik a gyártás
Az első hét mozdony (V43 1001-
V43 1007) végszerelését a Krupp 
Művek németországi gyárában a 
MÁV szakemberei is nyomon kö-
vették és ellenőrizték. Azonban az 
egyenáramú vontatómotoroknál 
jelentkező kommutációs problé-

VASúTTÖrTÉNeTeK VASúTTÖrTÉNeTeK

mák miatt a MÁV a mozdonyok 
átvételét megtagadta. A problémát 
újratekercseléssel oldották meg, 
mely végül a Ganz Villamossági 
Művek számításai alapján készült 
el. Továbbá a szerződésben vállalt 
vontatómotort-teljesítményt sem 
tudta biztosítani a gyártó, mely 
emiatt rákényszerült, hogy az ár-
ból engedjen.
E problémák miatt az eredeti-
leg 1962 végére vállalt szállítási 
határidő kitolódott, az első moz-
dony (V43 1001) átvételére csak 
1963.04.07-én kerülhetett sor. (Az 
utolsó V43 1007 pályaszámú moz-
donyt 1963 decemberében került 
átadásra.) Végül az első, Magyar-
országon a Ganz-MÁVAG-nál 

licencben gyártott mozdony (V43 
1008) átadása 1964.06.15-én, mű-
tanrendőri próbájára 1964.07.31-
én került sor. Az utolsó, 372-ik 
magyar mozdonyt (V43 1379) 1982-
ben szállította le a Ganz-MÁVAG 
a MÁV-nak.

v43-asok érkeznek a GYsev-hez
1987-ben elkészült a GYSEV 
Győr-Sopron szakaszának villa-
mosítása. A GYSEV-nek emiatt 
villamos mozdonyokra volt szük-

sége és sikerült is megállapodni 
a MÁV-val hét darab V43-as át-
vételéről. A MÁV a V43-asokért 
cserébe a GYSEV M41-es moz-
donyait kérte, mivel dízelmozdo-
nyaiban hiány keletkezett. Így 
értékegyeztetéssel gazdát cserélt a 
GYSEV teljes M41-es flottája, cse-
rébe a GYSEV megkapta a MÁV 
V43 1320-V43 1326 pályaszámú 
mozdonyokat. Ezeket az ezres 
számjegy lefestésével a GYSEV 
V43 320-V43 326 pályaszámokkal 
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MÁV V.40,002 mozdony még alapozó festéssel
1932 júniusában Bánhidán

MÁV V.55,003, a V55 sorozat szériamozdonyainak 
első darabja, a MÁVAG gyárban. 

MÁV V.44,001 próbavonattal halad Szár 
térségében 1944-ben

V43,1007 - az utolsó külföldön készült példány

GySEV V43 324 átvétele napján az Északi Járműjavító udvarán 1987. 05. 15-én

MÁV V41,503 gyári fotója

Bo ’Co’ tengelyelrendezés:
A mozdony két forgóvázzal ren-
delkezik, melynél az egyik forgó-
vázban két („B”), a másik forgó-
vázban három („C”) tengely van 
elhelyezve. A tengelyek egyedi 
hajtással („o”) rendelkeznek, tehát 
minden egyes tengelyet egy-egy 
villamos motort hajt, amely moto-
rok szintén a forgóvázban vannak 
elhelyezve.)

Ward-leonard rendszerű mozdony: 
Olyan villamos mozdony, melynek 
a villamos hálózatról táplált szink-
ronmotorja egy szabályozható fe-
szültségű fődinamót hajt, amely 
egyenárammal táplálja a tenge-
lyeknél egyenként elhelyezett von-
tatómotorokat. Az e rendszerhez 
tartozó forgógépes átalakító nevét 
az amerikai feltalálójáról, Harry 
Ward-Leonardról kapta.



VASúTTÖrTÉNeTeK

állította forgalomba. Az első moz-
dony átvételére immáron az új, a 
MÁV-tól eltérő GYSEV festéssel 
1987.05.15-én a MÁV Északi Jár-
műjavítójában került sor, a gép a 
V43 324-es számot viselte. A gé-
pet a győri Vontatási Főnökségre 
hozták, melyet aztán hivatalosan 
1987.05.19-én is átvett a GYSEV 
a MÁV-tól. A villamosítás avatási 
ünnepségére 1987.05.30-án került 
sor, a mozdony a V43 324 volt.

A GYSEV, folytatván a villamosí-
tást Ebenfurth-ig, megállapodott 
a MÁV-val, hogy az a Sopron-
Ebenfurth vonal villamosításával 
egyidejűleg további öt darab V43-t 
átad a GYSEV-nek. Ezért cserébe 
a GYSEV öt darab V46 sorozatú 
mozdonyt vásárolt a MÁV részére 
a Ganz-MÁVAG-tól.

Írta: Jánosa Gábor

Felhasznált források: 
Tóth Sándor feljegyzései,
Mórocz Péter feljegyzései, 
Orbán Árpád feljegyzései,
Süveges László:
Mérföldkő a magyar vasúton.
In: Indóház Extra, 2008. tél

Fotó: Indóház,
GYSEV Üzemtörténeti Gyűjt., 
Jánosa Károly gyűjt., Wikipédia

Sopron, a GySEV M41 005 átadására induló menet. Elől a GySEV V43 326, míg hátul a nevezett M41-es mozdony látható.

V43,1008 a Ganz-MÁVAG udvarán – 
az első magyar példány 

GySEV V43 324 érkezik a villamosítási ünnepség 
különvonatával Sopronba 1987. 05. 30-án 

GySEV V43 324 halad a villamosítási ünnepség 
különvonatával a Sopron előtti bevágásban Sopron 
felé 1987. 05. 30-án

GySEV V43 324 a Győr-Sopron vasútvonal
villamosításának átadó ünnepségén Győrben,
1987. 05. 30-án

Ganz GYÁr: Az eredetileg 1845-ben Ganz Ábrahám által alapított „Ganz és 
Társa Vasöntő és Gépgyár Rt.” fejlődését követően a gyár részlegei többek között 
vasúti kocsikat, belsőégésű motorokat, villamos berendezéseket (Ganz Villa-
mossági Gyár), hajókat is gyártottak. Fejlesztéseikkel és sikeres exportjaikkal 
az ott dolgozó mérnökök a gyárnak és Magyarországnak is hírnevet szereztek. Itt 
dolgozott Zipernovszky Károly, Déri Miksa, Bláthy Ottó Titusz, Kandó Kálmán, 
Jendrassik György, stb.

mÁvaG: 1870. Aug. 1-én megalakult a „Magyar Királyi Államvasutak Gép- és 
Kocsigyára”, mely a magyar vasutat volt hivatott mozdonyokkal és kocsikkal el-
látni. A vállalat első mozdonya 1873-ban készült el, az egyik, talán legismertebb 
terméke pedig a MÁV-nak gyártott 424-es sorozatszámú gőzmozdonya volt. A 
vállalat 1949-töl „MÁVAG Mozdony- és Gépgyár” név alatt működött. 

Ganz-mÁvaG: A két magyar gyáróriást, a Ganz gyárakat és a MÁVAG-ot 
1959. jan. 1-én végül összevonták, innentől kezdve az új vállalat neve „Ganz-
MÁVAG Mozdony- Vagon- és Gépgyár” lett.

műTanrendőri próBa (avaGY haTósÁGi próBa): E próba alkalmá-
val a mozdonyt megvizsgálják, hogy az megfelel-e a vasúti közlekedés előírásainak. 
A mozdonnyal futópróbát is végeznek, melyen a mozdony viselkedését vizsgálják 
menet közben. Ha a vizsgálat eredménye nem kielégítő, a mozdony addig nem vehet 
részt a vasúti közlekedésben, amíg egy újabb műtanrendőri próbán – a hiányossá-
gok kijavítása után – sikeresen át nem megy.

Ötödik, hatodik osztályos
tanulók figyelem!

Szeretnél…
n	igazi kisvasúton szolgálatot teljesíteni?
n	utasoknak	jegyet	adni?
n	vonatot indítani, jelzőt, váltót állítani?
n	az iskolai szünetben hatalmasat 

kirándulni,	nyári	táborozáson	részt	venni?

Akkor jelentkezz
2013. szeptember 27-ig
derdák Gábornál
a 30/465 58 49-es telefonszámon.

A tanfolyam 2013. október 5-én
10 órakor Sopron állomáson kezdődik,
melyre	szeretettel	várunk!

www.gysev.hu
www.facebook.hu/GYSEv.zrT GYSEv, velünk élmény az utazás!

LéGY TE iS MúzEuMvASuTAS!
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kiruccanások kiruccanások
Szeptember 17–20. 
ÉLJ ÖKOTuDATOSAN! 
TeMATIKuS HÉT  
A KÖrNYeZeTVÉDeLeM 
JeGYÉbeN.
Celldömölk
Általános és középiskolás cso-
portoknak élménydús tematikus 
foglalkozások a fenntarthatóság 
jegyében. 
Előzetes bejelentkezés szükséges!
Információ: Kemenes Vulkánpark 
Látogatóközpont
Celldömölk, Sághegyalja krt. 1.
Tel.: 95 777 400
E-mail: info@kemenesvulkanpark.hu 
www.kemenesvulkanpark.hu

Szeptember 20–21.
PANNOMáNIA – 
VII. KÉKFrANKOS SZAKáCS-
KIráLY VáLASZTáS ÉS uTCA-
FeSZTIVáL
Sopron 
Generációk találkozása a Hotel Sop-
ron fesztiváludvarán. Boros, mesés 
programok, ételek, italok, játékok, 
sztárok és utcabál, fesztiválunk ka-
puja Ön előtt is nyitva áll! Program 
kavalkád a mindenkori szép idők 
hangulatában: Kékfrankos bog-
rács főzőverseny; bolondos vásári 
forgatag, színes felvonulás, boros 
gazdák, kézművesek, PannoManó 
– színes gyermekprogramok, süti 
verseny, sztárvendégek.
Információ: 
Sopron, Fövényverem utca 7. 
Tel.: 99 512-261 
E-mail: info@hotelsopron.hu 
www.hotelsopron.hu

Szeptember 21.
TeMPLOMOK ÉJSZAKáJA
Sárvár
A Templomok éjszakája program 
keretében Sárvár templomai 
nyitott kapukkal várják az érdeklő-
dőket! 
Információ: 
Sárvár, Várkerület 33/c 
Tel.: 95 520-178 
E-mail: sarvar@tourinform.hu 
www.sarvar.hu

Szeptember 21. 
"TISZTASáG"
SZeMÉTSZeDÉSI AKCIó
eGY ÉLHeTőbb KÖrNYeZeTÉrT
Ság Hegy Tájvédelmi Körzet
Önkéntesek, természetet kedvelő 
baráti társaságok, munkahelyi kol-
lektívák, osztályok jelentkezését 
várjuk!
Információ:
Kemenes Vulkánpark Látogatóközpont
Celldömölk, Sághegyalja krt. 1.
Tel.: 95 777 400
E-mail: info@kemenesvulkanpark.hu
www.kemenesvulkanpark.hu

Szeptember 21-22.
KuLTuráLIS ÖrÖKSÉG 
NAPJAI – OrSZáGOS 
PrOGrAMSOrOZAT
Szombathely
A „nyitott kapuk” néven is is-
mert hétvége célja, hogy felhívja 
a társadalom figyelmét épített 
örökségünk szépségeire, egyben 
sérülékeny mivoltára.
Információ:
Iseum Savariense 
Régészeti Műhely és Tárház
Tel.: 94 501-709
E-mail: iseumsavariense@gmail.com
www.iseumsavariense.hu

Szeptember 22. 
SáG HeGY KÖrüLI 
KerÉKPárTúrA 
AZ AuTóMeNTeS VILáGNAP 
SZAbADIDőS 
reNDeZVÉNYeKÉNT 
Ság hegy
A túrához bárki csatlakozhat.
Információ:  
Kemenes Vulkánpark Látogatóközpont 
Celldömölk, Sághegyalja krt. 1. 
Tel.: 95 777 400 
E-mail: info@kemenesvulkanpark.hu 
www.kemenesvulkanpark.hu

Szeptember 24.
bereCZ ANDráS 
GYerMeKMűSOrA 
bük
Berecz András Kossuth-díjas 
ének- és mesemondó gyerekmű-
sorát hallgathaják meg a kedves 
látogatók.
Információ: 
Büki Művelődési és Sportközpont, 
Könyvtár  
Bük, Eötvös u. 11.
Tel.: 94 558-409
www.bukmsk.hu

Szeptember 25.
DuMASZíNHáZ: 
KISS áDáM, MOGáCS DáNIeL, 
HAJDú bALáZS
Sopron
Információ: Pro Kultúra Sopron 
Nonprofit Kft. 
Sopron, Liszt F. u. 1. 
Tel.: 99/517-517 
E-mail: jegyiroda@prokultura.hu 
www.prokultura.hu

Szeptember 27.
A TurIZMuS VILáGNAPJA 
A büKI NÉPTáNCOS 
FOrGATAG FeLLÉPőIVeL
bükfürdő 
Információ:  
Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum 
Bükfürdő, Termál krt. 2. 
Tel.: 94/558-080 
E-mail: marketing@spabuk.hu 
www.bukfurdo.hu

Szeptember 27.
KuTATóK ÉJSZAKáJA - MObILIS
Győr
Információ: 
Mobilis Interaktív Kiállítási Központ
9026 Győr, Vásárhelyi Pál u. 66.
Tel.:96 / 618 - 111 
E-mail: mobilis@mobilis-gyor.hu
www.mobilis.gyor.hu

Szeptember 27-28.
SáG HeGYI 
SZüreTI NAPOK
Ság hegy
Felvonulás, sok-sok zene és terme-
lői kirakodóvásár várja az érdeklő-
dőket.
Információ:  
Kemenesaljai Művelődési Központ 
és Könyvtár 
Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. 
Tel.: 95 779 301, 95 779 302 
E-mail: kmk@cellkabel.hu 
www.kemenesaljamuvhaz.hu

Szeptember 27-28.
SZT. MIHáLY NAPI 
VIGASSáGOK
bük
Kisfarsang a Muzsikás Együttes 
közreműködésével, melynek ke-
retében kézművesvásárral, gye-
rekprogramokkal várjuk kedves 
vendégeinket.
„Táncolnak a büki legények” tánc-
ház és játszóház sorozat 
Információ:  
Büki Művelődési és Sportközpont, 
Könyvtár • Bük, Eötvös u. 11. Tel.: 
94/558-409 • www.bukmsk.hu

Szeptember 27 – 29. 
KőSZeGI SZüreT 
Kőszeg 
Kőszeg legtöbb embert megmoz-
gató rendezvénye a KŐSZEGI SZÜ-
RET, valamint az ehhez szorosan 
kapcsolódó Nemzetközi Fúvós-
zenekari Találkozó. A négynapos 
programsorozat több mint 100 éves 
hagyományra tekint vissza. Ehhez a 
hagyományhoz igazodva szombat 
délután kezdetét veszi a szüreti kar-
nevál ahol a város lakossága, mó-
kás jelmezekben vonulnak végig 
kőszeg utcáin. Itt kér, hivatalosan 
engedélyt a szüret megkezdésére a 
hegyközség elnöke a város polgár-
mesterétől, valamint beszámol az 
elmúlt év gazdasági helyzetéről is. 
Megválasztásra kerül a város a Vá-
ros Bora, valamit az év Borkirálynője 
is. Helyet kapnak a jó kőszegi bor 
mellett a helyi gasztronómia képvi-
selői is valamint a település kézmű-
vesei, akik a háromnapos kirakodó 
vásáron árulhatják portékáikat.
Információ: www.koszeg.hu 

Szeptember 27 – 29. 
őrSÉGI NeMZeTKÖZI 
TÖKFeSZTIVáL 
őriszentpéter és őrség 
Az Őrségi Tökfesztivál során a táj-
egység kulturális, művészeti, gaszt-
ronómiai értékei mutatkoznak be. 
Az esemény főbb programelemei:
– az őrségi gasztronómiai külön-
legességek, a tájtermékek sereg-
szemléje, 
– népi kulturális programok
– gyermekjátszó és kézműves fog-
lalkozások, 
– a Nyugat-Pannon Vásározó Céh 
kézműves kirakodóvására, öko- és 
biotermékek értékesítése. 
Őriszentpéteren a település „vásár” 
utcáján és a Művelődési Otthonban 
zajlik, továbbá Szalafőn is vannak 
programok, események, illetve már 
Nagyrákoson, Magyarszombatfán is.
Az esemény specifikus program-
elemei: főzőbemutatók, tökkiállítás, 
töklökő verseny, Tökkirály és Töklo-
vagok választása, töklámpás felvo-
nulás, töktermesztők fóruma.
Információ: www.oriszentpeter.hu 

Szeptember 28-29.
SZAuNáZóK HÉTVÉGÉJe 
bükfürdő 
Változatos programokkal, szauna-
felöntésekkel, kedvezményekkel 
várjuk Vendégeinket!
Információ: Bükfürdő Gyógy- és 
Élménycentrum
Bükfürdő, Termál krt. 2.
Tel.: 94/558-080
E-mail: marketing@spabuk.hu
www.bukfurdo.hu
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Szeptember 29.  
MAGYAr MeSe NAPJA
Sopron 
Gyermekprogramok, előadások, 
foglalkozások, mesemondás, mese 
teaház, kézművességek. Aki jel-
mezbe öltözik, jutalmat kap!
Információ: Pro Kultúra Sopron 
Nonprofit Kft. 
Sopron, Liszt F. u. 1.
Tel.: 99/517-517
E-mail: jegyiroda@prokultura.hu
www.prokultura.hu

Szeptember 30. 
A ZeNe VILáGNAPJA
Sopron
Gioacchino Rossini: Olasz-nő Algír-
ban –nyitány
Szokolay Sándor: Hegedűverseny
Vezényel: Berkes Kálmán
Közreműködik: Sophia Anna 
Szokolay- hegedű és a Győri Filhar-
monikus Zenekar
Információ: Pro Kultúra Sopron 
Nonprofit Kft. 
Sopron, Liszt F. u. 1.
Tel.: 99/517-517
E-mail: jegyiroda@prokultura.hu
www.prokultura.hu

Október 6. 
ArADI VÉrTANúK üNNePe 
Sopron
Nemzeti kegyeleti nap
Információ: Sopron Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal – Stöckert Tamás
Sopron, Fő tér 1.
Tel.: 99/515-100
E-mail: stockert.tamas@sopron-ph.hu
www.sopron.hu

Október 6- 7.
SZeNT MIHáLY-NAPI
OrSZáGOS
KIrAKODóVáSár
Hegykő
Vásározókkal telik meg az egykori 
grófkert, ahol a településsel csak-
nem egyidős, több mint 750 éves 
múltra visszatekintő vásár évről 
évre megidézi a régi piacok han-
gulatát. A közel száz kereskedő kí-
nálatából mindenki talál magának 
és szeretteinek vásárfiát – nem csak 
kalapot és sapkát…
Információ: Hegykő Község
Önkormányzata
Hegykő, Iskola u. 1.
Tel.: 99/540-005
E-mail: hegyko@hegyko.hu
www.hegyko.hu

Október 11–12.
OLDTIMer SZuPerKuPA, 
MISTer CLASSIC
bük – burgenland 
A 2013-as Oldtimer Szuperkupa 
versenysorozat 4. futama.
Idén "nyugaton" zárjuk az 1/100-as 
szezont a tradicionális, kétnapos 
MiSTER CLASSiC futammal. Ezúttal 
kicsit nagyobb szerepet kap majd 
a korábbi években már megismert 
Bük. A szombati napot pedig ha-
gyományainkhoz híven nagyrészt 
Burgenland festői szerpentinjein 
és falvaiban töltjük. Mint mindig, 
ezúttal is sok meglepetéssel készü-
lünk...
Információ:
Főszervező: Pétervári Zoltán
www.misterclassic.hu

Október 11-12.
A MAGYAr
FürDőKuLTúrA NAPJA 
bükfürdő
Ingyenes aktív wellness programok, 
egyéb változatos programok várják 
az érdeklődőket
Információ:
Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum
Bükfürdő, Termál krt. 2.
Tel.: 94/558-080
E-mail: marketing@spabuk.hu
www.bukfurdo.hu

Október 11-13.
VII. VASúTMODeLL-
KIáLLíTáS
Sopron
Terepasztalok, bemutatók, modell-
szerviz, szaktanácsadás, vásár
Információ: Pro Kultúra Sopron 
Nonprofit Kft.
Sopron, Liszt F. u. 1.
Tel.: 99/517-517
E-mail: jegyiroda@prokultura.hu
www.prokultura.hu

Október 12 – 13.
GeSZTeNYeüNNeP
Velem
A Kőszegi-hegység egyik legjelleg-
zetesebb növénye a szelídgeszte-
nye. A Velemi Gesztenyeünnep fő 
attrakciója a gesztenyesütés és a táj-
jellegű gasztronómiai bemutatók.
Információ:
www.naturpark.hu 

Október 19 – 20. 
NATúrPArK íZeI –
OrSOLYA-NAPI VáSár
Kőszeg
Több száz éves hagyományokon 
alapul az október 21. körül megren-
dezésre kerülő Orsolya-napi Vásár, 
mely a régi termény vásár újjáé-
lesztése. Kőszeg és vonzáskörzeté-
nek jellegzetes őszre jellemző ízeit 
kóstolhatják meg az idelátogatók 
úgy, mint mézeskalács, helyi bor, 
gesztenye, lekvár, stb. A vásár során 
a Jurisics tér újra élettel telik meg, 
visszaidéződnek a régi hagyomá-
nyok, szabadban készült ételek illata 
vonzza az érdeklődőket, a Brenner 
János Közösségi Ház udvarán és a 
Fő téren felállított színpadon pedig 
egy-egy nemzetiség tipikus zenéje, 
tánca hallható-látható.
Információ: www.koszeg.hu 

Október 23.
AZ 1956-OS 
FOrrADALOM üNNePe
Sopron
Információ: Sopron Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal – Stöckert Tamás
Sopron, Fő tér 1.
Tel.: 99/515-100
E-mail: stockert.tamas@sopron-ph.hu
www.sopron.hu

Október 25.
KOrDA GYÖrGY – 
ÉLeTMűKONCerT
Sopron
Információ: Pro Kultúra Sopron 
Nonprofit Kft.
Sopron, Liszt F. u. 1.
Tel.:  99/517-517
E-mail: jegyiroda@prokultura.hu
www.prokultura.hu

Október 25. 
HALáSZ JuDIT KONCerT 
Szombathely
Szombathelyen vár kicsiket és na-
gyokat Halász Judit.
Információ
AGORA Kulturális Központ
Tel.: 94/509 - 641
E-mail: info@agora-savaria.hu
www.agorasavaria.hu

Október 26.
HALáSZ JuDIT KONCerT
Sopron
Információ: Pro Kultúra Sopron 
Nonprofit Kft.
Sopron, Liszt F. u. 1.
Tel.:  99/517-517
E-mail: jegyiroda@prokultura.hu
www.prokultura.hu

Október 26. 
SIMON JúDáS VáSár
Sárvár
A több mint 600 éves múltra vissza-
tekintő országos vásárban minden-
ki találhat magának vásári portékát. 
A finom ételek és italok mellett 
a kultúra kedvelőinek is számos 
programot kínál.
Információ: 
Sárvár, Várkerület 33/c
Tel.: 95/520-178
E-mail: sarvar@tourinform.hu
www.sarvar.hu

Október 27.
PANNON CIGáNYZeNe-
KAr KAMArAeGYüTTeS 
FeLLÉPÉSe
bükfürdő
Információ: 
Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum
Bükfürdő, Termál krt. 2.
Tel.: 94/558-080
E-mail: marketing@spabuk.hu
www.bukfurdo.hu

Október - November
MúZeuMOK
őSZI ÉJSZAKáJA
Szombathely
Információ:
Savaria Megyei Hatókörű Városi 
Múzeum
Tel.: 94/500-720
E-mail: info@savariamuseum.hu
www.savariamuseum.hu

kiruccanások kiruccanások
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TudTa-e, hogy…
n Szeptember 21. és október 6. között zajlik a híres Oktoberfest Münchenben, 

ahol egyliteres korsóban szolgálják fel a jófajta bajor söröket.

n Szeptember 27. a Turizmus világnapja.

n Szeptember 30. a Zene világnapja.

n Október 31. Halloween napja.
 Különösen az angolszász országokban terjedt el. Úgy tartják, hogy az év ezen éjszakáján a szellemek, a bo-

szorkányok és a tündérek különösen aktívak. Egyre elterjedtebb hazánkban is. Az ünnep jelképe a töklámpás.

n A lúd római „beceneve”, az „avis Martis” - Mars isten madara, afféle régi szófejtéssel - Márton madara - lett a 
keresztény naptárban, s így nem kellett eltérni a lúdlakomák évnegyed kezdő római szokásától. 

 De a reformációnak sem kellett felhagyni a Márton-napi lúdevés hagyományával: a protestánsok meg Luther 
Márton neve napján emelik poharaikat ilyenkor. 

n Hálaadás, a legkedvesebb amerikai ünnep, ami nagyobb ünnep, mint a Karácsony. Hálaadáskor, november ne-
gyedik csütörtökén a családok, barátok összegyűlnek, s együtt ünneplik az év egyeik legnagyobb ünnepét, a 
hálaadást. Az asztalra hagyományosan pulyka kerül, s a családok köszönetet mondanak az év áldásaiért.

November 1.
requIeM
Sopron, evangélikus templom
Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus 
Zenekar és a Pedagógus Énekkar 
előadása. A hangverseny ingyenes. 
Információ: Soproni Liszt Ferenc
Szimfonikus Zenekar Alapítvány
Dárdai Árpád
www.soproniszimfonikusok.hu

November 2.
ÉJSZAKAI FürDőZÉS: 
HALLOweeN PArTY - 
bÖDőCS TIbOr HuMOrISTA 
FeLLÉPÉSÉVeL
bükfürdő 
Este 8 órától a népszerű humoris-
ta lép fel a fürdő területén, várunk 
mindenkit!
Információ: 
Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum
Bükfürdő, Termál krt. 2.
Tel.: 94/558-080
E-mail: marketing@spabuk.hu
www.bukfurdo.hu

November 7. 
beNKó DIxIeLAND bAND 
KONCerT
Szombathely
Az 1957-ben alakult Benkó Dixieland 
Band a világon az egyik legjobb, 
Magyarországon a legnépszerűbb 
jazz együttes.
Információ:
AGORA Kulturális Központ
Tel.: 94/509 - 641
E-mail: info@agora-savaria.hu
www.agorasavaria.hu

November 8.
MárTON-NAPI LIbASáGOK 
GYereKeKNeK 
bük
Márton-napi programokkal várjuk a 
gyermekeket szórakoztató rendez-
vényünkre.
Információ: 
Büki Művelődési és Sportközpont, 
Könyvtár
Bük, Eötvös u. 11.
Tel.: 94/558-409
www.bukmsk.hu

November 9. 
ISIS DANCe OPeN 
Szombathely
ISIS DANCE OPEN nemzetközi tánc-
verseny
Információ:
AGORA Kulturális Központ
Tel.: 94/509 - 641
E-mail: info@agora-savaria.hu
www.agorasavaria.hu

November 9-10.
SZeNT MárTON –
NAPI OrSZáGOS
NAGYVáSár
Szombathely
Szent Márton kultusza egyre erő-
sebb Szombathelyen, ennek je-
gyében egyházi megemlékezések, 
lampionos felvonulás, táncházak, 
koncertek, kiállítások, előadások 
várják az érdeklődőket. A Szent 
Márton-napi nagyvásárral kez-
dődik a Szent Márton Hét, mely a 
város meglévő egyházi kezelésű 
és világi kulturális, valamint mű-
vészeti intézményeiben sokszínű 
programokkal várja az érdeklődő 
nagyközönséget.
Információ:
AGORA szombathelyi Kulturális 
Központ
Tel.: 94/509 - 641
E-mail: info@agora-savaria.hu
www.agorasavaria.hu

November 10.
MárTON-NAP
Sopron
Családi program: vásár, kézműves-
ség, újbor, finomságok
Információ: Pro Kultúra Sopron 
Nonprofit Kft.
Sopron, Liszt F. u. 1.
Tel.: 99/517-517
E-mail: jegyiroda@prokultura.hu
www.prokultura.hu

November 22. 
KIeVI CITY bALeTT: A 
HATTYúK TAVA 
Szombathely
A Kiev City Balett az egyik legjobb 
balett társulat, amely évről évre nö-
vekvő rajongótáborral bír világszer-
te és hazánkban is. Az Oroszország 
és Ukrajna legjobbjai által képzett 
táncosok a balett világ leglátványo-
sabb elemeivel ötvözve egy igazi 
klasszikus előadást hoztak létre és 
a jól ismert klasszikussal: A haty-
tyúk tavával valamint a Diótörővel 
2013-ban ismét Magyarországon 
turnéznak.

Információ:
AGORA Kulturális Központ
Tel.: 94/509 - 641
E-mail: info@agora-savaria.hu
www.agorasavaria.hu

November 30.
uNGAreSCA TáNCeGYüT-
TeS GáLAMűSOrA 
Szombathely
A szombathelyi Ungaresca Tánc-
együttest 1955-ben a kőszegi 
Jurisich Miklós Gimnázium diákjai 
alapították Nagy Árpád tanár kez-
deményezésére. A csoport 1963-
ban szombathelyi központtal a 
megye vezető együttese lett. Az 
együttes az elmúlt időszak alatt 
számos országos fesztiválon, verse-
nyen vett részt és nyert el együttesi, 
szólótáncos és koreográfusi díjakat. 
Évente átlagosan 60-80 fellépése 
van a csoportnak. 
Információ:
AGORA Kulturális Központ
Tel.: 94/509 - 641
E-mail: info@agora-savaria.hu
www.agorasavaria.hu

November 29-december 23.
áDVeNT GYőrbeN - 
TÉLI FeSZTIVáL
Győr
Információ:
www.gyor.hu
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Szolnok Megyei Jogú Város Jász-
Nagykun-Szolnok megye székhe-
lye, az Észak-Alföldi régió egyik 
legnagyobb települése, gazda-
sági, közlekedési, katonai, kul-
turális, oktatási és egészségügyi 
központ. Lélekszáma körülbelül 
75.000 fő, ezzel az ország 10. leg-
nagyobb városa.

Az Alföld szívében, a Tisza és a Zagyva 
folyó torkolatánál fekvő település mint-
egy 1000 éves történelmi múlttal rendel-
kezik, 2005-ben ünnepelte alapításának 
930. évfordulóját. Elhelyezkedésének 
köszönhetően a mai napig kiemelkedő 
központi szerepe a térségben. Hadi és 
kereskedelmi szerepe meghatározó volt 
a XI. századtól kezdődően. A vízi szállí-
tás, a sóút felügyelése, a tiszai fakereske-
delem, a Buda és Erdély között létesült 
hadi utak, valamint a főváros közelsége 
(100 km) miatt a török hódítás korában, 
az 1848-49-es forradalom és szabadság-
harcban, a Tanácsköztársaság idején, a II. 
világháborúban és 1956-ban megmu-
tatkozott a hely jelentősége. 

SZOLNOK A FeJLőDő VárOS

Érdekesség, hogy történelme során 14 
alkalommal pusztult el, mégis a legfon-
tosabb törekvése a gazdasági fejlődése 
biztosítása. A dinamikus fellendülése a 
városnak az elmúlt évtizedtől érezhető, 
a jövőben mind kereskedelmi, tranzit-
forgalmi, ipari, pénzügyi szolgáltató 
központi funkció kialakításával kívánja 
erősíteni. E fejlődést segíti elő az M4-M8 
készülő autópálya, a nyugat-keleti, észak-
déli összeköttetést biztosító belföldi és 
nemzetközi vasútvonal, ehhez kapcso-
lódó jelentős személy-és teherpályaud-
var valamint a Szolnoki Logisztikai Köz-
pont és Szolnoki Ipari Park létrehozása, 
színvonalas gyógy- és rendezvényturiz-
mus fejlesztése. 1975-ben létrehozták az 
akkori Közép-Európa egyik legnagyobb 
vasúti csomópontját. 

A SZOLNOKI Vár

A Tisza és Zagyva torkolatánál elhe-
lyezkedő várnak és Szolnoknak a vég-
várrendszerben fontos szerepe volt. 

A szolnoki vár feladata a török hadak 
feltartóztatása és a Felvidék védelme 
lett volna. A töröknek Eger és Szolnok 
jelentette Temesvár és Duna-Tisza-Ma-
ros szögének elfoglalása után a jelentős 
erősséget. II. Szulejmán szultán utasítot-
ta Ahmedet, Ali basát és Mohamedet, 
hogy hadaikat a 2 végvár ellen vezényel-
jék. A vár szerkezete talajba levert geren-
dák közé döngölt agyagos föld volt. Ali 
basa 40.000 fős serege ostrom alá vette 
a várat és 1685-ig megszállva tartották. 
A Rákóczi-szabadságharc után a várat 
lebontották és darabjait elhordták. Mára 
a teljes vár nyomai még megtalálhatók. 

TISZALIGeT

A város csodálatos sport-és szabadidő-
központja a Tiszaliget. A gyönyörű, ár-
nyas fák a sétához, tó a csónakázóknak 
és horgászoknak nyújt maradandó él-
ményt. Szolnokot pezsgő sportélet jel-
lemzi, közel 70 működő sportegyesület, 
sportszervezet képviseli a sportágakat 
a diáksportoktól a verseny- és élsport-
okig, de a hobbisportolók számára sincs 

hiány az egyedi és tömegsportok színes 
palettájából. A Tiszaliget sportlétesítmé-
nyei számos sportrendezvénynek adnak 
otthont minden évben. Szolnok büszke-
sége az ország egyik legeredményesebb 
kosárlabdacsapata a háromszoros ma-
gyar bajnok és négyszeres kupagyőztes 
Olaj Kosárlabda Klub férfi csapata is a Li-
getben várja szurkolóit itthoni meccsein. 
A ligetben a sportlétesítmények mellett 
megtalálhatóak még gyermektáborok, 
strand, kemping, színes és változatos 
városi rendezvények, mint például a 
Szolnoki Gulyásfesztivál. A stadion, szá-
mos tenisz, kézilabda és röplabdapálya, 
valamint az elmúlt 5 évben élmény és 
csúszdaparkká fejlesztett ligeti strand 
várja a kikapcsolódni vágyókat. Szállást 
keresőknek rendelkezésre áll kettő négy-
csillagos, négy háromcsillagos szálloda, 
továbbá több panzió és kemping. 

TISZA SZáLLó ÉS GYóGYFürDő

A Tisza Szálló és Gyógyfürdő egy festői 
szépségű neobarokk épületben talál-
ható a Verseghy parkban, a Tisza-parti 
sétány mellett. A munkálatok során 

55,6 °C alkáli hidrogén-karbonátos és 
jódos hévizet találtak, amelyet össze-
tétele alapján kiváló minőségű gyógy-
víznek minősítettek. A nagy népsze-
rűségnek örvendő termálvízzel teszik 
lehetővé a szállodai és éttermi részek 
vízellátását és egy fürdőrész üzemelte-
tését, amely wellness szolgáltatásokkal 
várja vendégeit. 

VerSeGHY PArK

A Tisza-parti sétány mellett a Verseghy 
park tűnik fel színes virágágyásaival, 
szobraival és szökőkútjával. A parkban 
megtalálható Verseghy Ferenc szobra, 
melyet Borbereki Kováts Zoltán készí-
tett. A szobrot 1934. szeptember 30-án 
avatták fel és az 1937-es Párizsi Világki-
állításon Grand Prix-díjjal jutalmazták. 
Verseghy Ferenc szolnoki születésű 
nyelvész és költő volt, akiről könyvtá-
rat, iskolát neveztek el. Szolnok megye 
és város névadója Zounok ispán szob-
ra éjszaka gyönyörű megvilágításával, 
Tiszát szimbolizáló talpazatával várja a 
romantikázni vágyókat. 

SZeNT ISTVáN TISZA-HíD

Több híd ível át a Tiszán és a Zagyván, 
ezek közül a legjelentősebb a Szent István 
Tisza – híd és a Tiszavirág híd. A Szent Ist-
ván hidat 1992-ben adták át és egy 2003-
as alacsony vízálláskor vették észre a híd 
alatt több száz éves kiálló gerendacson-

SZOLNOK

SZOLNOK
a hónap úti célja

úTI CÉL AJÁNLÓ

2322 GYSEV magazin | 2013. ősz



kokat, amelyek a török megszállás idején 
kötötték össze a két oldalt és szolgált a 
híd tartóelemeként. A hajdani híd a szol-
noki várat és a folyó túlpartját összekötő 
tölgyfaépítmény volt, melyet Güzeldzse 
Rüsztem budai pasa építtetett 1559 és 
1563 között. A 110 m hosszúra és 5-6 m 
szélesre és 11-12 m magasra becsült hidat 
a török uralom bukása után az 1685-ben 
a városból kivonuló csapatok felégették, 
így csak a víz alatti elemek maradhattak 
épségben.

TISZAVIráG HíD

2011. január 21-én ünnepélyes keretek 
közt átadták Közép-Európa leghosszabb 

kerékpáros és gyaloghídját, amely az is-
mert, rövid életű tiszai kérészfaj alakját 
formálja meg. A 450 méter hosszú és 6 
méter széles hidat Beer Miklós váci püs-
pök szentelte fel és a hagyományokhoz 
híven egy söröshordót gurítottak rajta 
végig. A híd a városközpontot köti össze 
a Tiszaligettel. 

SZIGLIGeTI SZíNHáZ

A sétány mellett tornyosul az országo-
san elismert Szigligeti Színház, melynek 
igazgatója Balázs Péter. Számos neves 
színész, színművész állt már színpa-
dán, mint Törőcsik Mari, Garas Dezső, 
Mensáros László, Darvas Iván, Gregor Jó-
zsef, Mécs Károly, Szinetár Miklós, Alföldi 
Róbert, Bánsági Ildikó, Bitskey Tibor…

KOSSuTH TÉr

A Kossuth tér a Városháza mellett szá-
mos építészeti értekkel bíró építmény-
nek ad otthont. A szolnoki Damjanich 
János Múzeum Obermayer Lajos tervei 
alapján készült. Névadója az 1848–49-
es forradalom és szabadságharc tá-
bornoka Damjanich János, akinek 

vezetésével vívták a győztes szolnoki 
csatát. A múzeum a volt Magyar Király 
Szálloda klasszicista stílusú épületében 
kapott helyet 1952-ben. A Damjanich 
János Múzeum 1996-ban elnyerte Az 
Év Múzeuma címet. Állandó kiállításai 
a megye és város régészeti feltárásai-
nak emlékekeit mutatja be, egészen az 
őskortól a középkorig. Néprajzi művé-
szete leginkább a paraszti életformát, 
annak díszítő művészetét, kezdeti ipa-
rát mutatja be, a megyére leginkább 
jellemző ágakat felvonultatva. Ilyenek 
voltak a szűcsmesterség, fazekasság, 
népi viseletek. Képzőművészeti Kép-
tárában a Szolnoki Művésztelep al-
kotóinak munkái láthatók. Közvetlen 

mellette a Verseghy Ferenc Könyvtár 
teszi lehetővé a magyar és egyetemes 
kultúra kincsinek megismertetését az 
állampolgárokkal, emellett színes prog-
ramokat kínál gyermekeknek és felnőt-
teknek egyaránt. 2007-ben kezdték el a 
tér átalakítását, így a belváros teljesen új 
arculatot kapott. A hármas tagolású tér 
nyugati része közösségi terület, közép-
ső részén szökőkutak találhatók, a keleti 
részét pedig egy zöld liget borítja.

A színes látnivalók mellett Szolnok a vízi 
sportok kedvelőinek első számú paradi-
csoma, mert az érintetlen folyópartok 
okozta látvány élménnyé varázsolja a 
horgászok, kajak-kenusok, kerékpárosok 
mindennapjait, de természetességével 
várja a kirándulni vágyókat is. A sportok 
kedvelői kitekinthetnek országos kajak-
kenu versenyekre is akár vagy élőben 
megtekinthetik az „szolnoki Olaj” bajnoki 
mérkőzéseit. A kultúrára vágyókat pedig 

a Művésztelep vagy a Szolnoki Galéria 
várja tárt kapukkal. A romantika kedve-
lőinek a kérészek tánca nyújt örök, felejt-
hetetlen és felbecsülhetetlen élményt.  
A várost minden évben megrendezésre 
kerülő rendezvények sora teszik az em-
berek számára még vonzóbbá. Minden 
év március-áprilisában kerül megrende-
zésre a Szolnoki Zenei Fesztivál, amelyen 
rangos művészek képviseltetik magukat.

A méltán híres Művésztelep alkotói 
mellett a város büszkeségei közé tar-
tozik még a Szolnoki Szimfonikus Ze-
nekar, a Bartók Béla Kamarakórus és a 
Tisza Táncegyüttes is. A legek városa 
és a megye egyik legszebb települése 
mindenképp egy tökéletes választás ki-
rándulásunkhoz.

Képek szerzője: Delényi Krisztina
www.szolnok.varosom.hu

www.szolnok.utisugo.hu

TuDTA ÖN, 
HOGY SZOLNOKON VAN

•	 az	ország	legmagasabb 
lakóépülete;

•	 az	ország	legrégebbi	
művésztelepe;

•	 az	ország	legnagyobb 
szabadtéri játszótere;

•	 az	ország	legnagyobb 
repülőmúzeuma;

•	 itt	épült	az	első	fahíd	a	Tiszán;

•	 az	első	gyalogoshíd	a	Tiszán;

•	 az	ország	második	vasútvonala;

•	 az	ország	legrégebbi 
vasútállomása;

•	 a	legrégebben	alakult 
tánccsoport?
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A jövô jármûveit
•••••••••••••••••
Hogyan fogunk utazni 20-25 év múl-
va? Lesznek-e repülő autók, vona-
tok, vagy esetleg a föld alatt fogunk 
közlekedni? ezekre a kérdésekre 
vártuk a játékos, vagy éppen ko-
molyabb választ a győri Mobilis és a 
GYSeV , "A jövő útjain" című rajzpá-
lyázatán, amely a jövőbe invitálta a 
résztvevőket. 

Kreatív és gondolkodásra serkentő – 
talán ez a két szó jellemzi legjobban a 
pályázatot, akárcsak magát a Mobilist, 
az ország egyetlen interaktív járműipari 
tudományos játszóházát. 

A GYSEV a Mobilissel karöltve most ép-
pen játékos pályázatra hívta a gyereke-
ket és felnőtteket, amelyre összesen 136 
pályamunkát küldtek be; ezek az ország 
minden részéről, még Debrecenből, 
Pécsváradról, sőt Berettyóújfaluról is 
akadt résztvevő.

Hogy senki ne maradjon le a hírről, egy 
roadshow keretében a nyugat-dunántú-
li régió és a Felvidék nagyvárosai mel-
lett Budapestre is eljutott a GYSEV és a 
Mobilis csapata.

A soproni, szombathelyi, kapuvári, csor-
nai vasútállomáson népszerűsítettük a 
rajzpályázatot, hiszen a közösségi köz-
lekedésnek kiemelkedő szerepe lehet a 
jövő fenntartható közlekedésében, más-
részt így mutatkozhatott meg leginkább 
a Mobilis filozófiája: elvinni a tudományt 
az emberek közé.

S persze megmutatni, hogy a jövő ala-
kításában mindenki részt vehet, rajtunk 
múlik, hogyan fogunk élni, utazni, köz-

lekedni néhány évtized múlva. Nem 
csak a jövő közlekedését, hanem a jövő 
technológiáját is közelebb akarjuk vinni 
az átlagemberekhez, ezért a Leonar3Do 
International és a VSOFT is a roadshow 
csapatával utazott.

Csatlakozott még a projekthez a Rómer 
Flóris múzeum és a győri Széchenyi 
Egyetem is, a két intézmény elsősorban 
a szakmai előkészítésben és a zsűrizés-
ben vállalt fontos szerepet. 

A pályázók között voltak olyanok, akik a 
jövő járműveit tervezték meg, másokat 
maga a közlekedés rendszere foglal-
koztatott, és olyanok is akadtak, akik a 
járműdekoráció terén szerettek volna 
kibontakozni.

Érdemes volt ceruzát, festéket ragadni, 
hiszen a különböző ajándékcsomagok 
mellett az egyik nyertes munkája épp 
ezen Magazin címlapján látható, egy 
másik díjazott pályázó pedig a GYSEV 
gyerekeknek szóló menetjegyein talál-
kozhat a rajzával.
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álmodták meg

válogatás a legjobb
alKotásoKbÓl:

1. Telekesi Tamás (Csorna)
 A jövő busza – A jövő járműve téma

2.  Pércsi Dávid (Kővágőszőlős)
 Elképzelt utakon –
 Kézi alkotótechnika kategória

3.  bérci Dorka (Veszkény)
 XXII. század közlekedése –
 A jövő közlekedése téma

4. Smercsek bence és enikő (Győr)
 ESSZY CITY –
 14 éves kor feletti kategória

5. Kiss Martin (Mosonmagyaróvár)
 Álmaim autója –
 Jármű dekoráció virtuális
 modelleken kategória

6. Zámbó Lili Petra (Debrecen)
 Légibusszal a mező felett –
 8 év alatti gyermekek kategória

7.  balaskó Levente (Szaknyér)
 GYSEV Panorama –
 8–14 éves gyermekek kategória
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Meglátjuk a könyvet a boltok kirakatá-
ban, egy cikket az újságban, elcsípjük 
egy másik beszélgetésben vagy a mel-
lettünk ülő lány a vonaton épp az egyik 
kötetet olvassa. Mindegy hol vagyunk, 
mit csinálunk a reakció egy és ugyanaz: 
a lehető legvisszafogottabb módon el-
mosolyodunk, de azért megjelenik némi 
árulkodó arcpír, bevillannak bizonyos 
képek, esetleg néhány sor a könyvből, 
rendesen kiráz minket a hideg, majd né-
hány pillanat elteltével újra az egyszerű 
jelenbe csöppenünk vissza.

Lányok, ezt nem kell szégyellni, a szűzies 
viselkedés a lehető legtermészetesebb 
válasz Christian Grey és Anastasia Steele 
hihetetlen szexuális - szerelmi viszonyá-
ra. Talán azért is, mert nem gondoltuk 
volna, hogy valaki egy ilyen történetet 
képes lesz megalkotni, azt viszont tud-
tuk, hogy ha egyszer születik egy ilyen 
könyv, biztos hogy egy nő kezei közül 
fog kikerülni. 

A szürke ötven árnyalata írónője észre-
vehetően a női test és lélek minden apró 
részecskéjét ismeri, és azzal is nagyon 
tisztában van, hogy egy ilyen férfi, mint 
Christian Grey (többek között iszonyat 
jóképű és szemtelenül gazdag, de még 
ódákat zenghetnénk róla), hogyan ké-
pes hatni egy teljesen hétköznapi lány-
ra, Anastasiára.
Megtalálható a műben minden: titok-
zatosság, édes romantika, dráma, jó 
néhány poénos szituáció, de az egész 
alapját a túlfűtött, kegyetlen, de mégis 
magával ragadó erotika adja.

E. L. James írja a honlapján: 
„2012-ben az életem hatalmas fordulatot 
vett, amikor is a Szürke Ötven-trilógia ki-
robbanó siker lett. Korábban mindig is arról 
álmodtam, hogy olyan történeteket írok, 
amikbe az olvasók szerelmesek lehetnek,– 
és az álmaim valóra váltak – köszönöm 
mindenkinek. Most úgy néz ki, az életem 
lecsillapodott egy kicsit, szeretnék összpon-
tosítani és a következő művemet írni, egy 
másik felnőtt, provokatív románc történe-
tét. Remélhetőleg ezt is élvezni fogjátok.” 
„Köszönöm minden támogatásotokat. A 
világot jelentette, és azóta is jelenti nekem. 
Ha valaki megkérdezné, mit gondolok er-
ről az egész élményről, azt mondanám: az 
élet nem egy főpróba, ragadd meg a na-
pot és kövesd az álmaidat. Kívánok min-
denkinek szerencsét hozzá.” 
E. L. James sikerének megkoronázása 
pedig a már forgatási előkészületek alatt 
álló Szürke ötven árnyalata című film. 
A filmet Sam Taylor-Johnson rendezi, a 
forgatókönyvíró Kelly Marcel, Michael 
De Luca és Dana Brunetti pedig a meg-
filmesítésen dolgoznak E. L. James köz-
reműködésével. 

A legnagyobb hír pedig, hogy már ke-
vesebb, mint egy évet kell várnunk, a 
Szürke ötven árnyalata ugyanis 2014. 
augusztus 1.-jén debütál a mozikban! 
Hogy kik alakítják a főszerepeket, azt 
még csak találgatni lehet, de egy biz-
tos:       Mr. Grey-t kiválasztani a lehető 
legnehezebb feladat lesz mind a külsőt, 
mind a karaktert is figyelembe véve, hi-
szen a könyv elolvasása után hatalmasak 
az elvárásaink! 

Hát... Izgatottan várunk, Mr. Grey! 

MOZGÁSBAN   A TUDOMÁNY 

lást, jedi-
fegyvereket és

l é z e r k a r d o k a t , 
különleges járműveket,

elektromos csodadobozt. Az
egyetemista táborvezetők mély peda-
gógiai és szakmai hozzáértése lehe-
tővé tette a szinte egyéni felkészítést,
a különleges kérdések megválaszolá-
sát, a fantázia kibontakozását.

Egyesek otthon is tudományos bemu-
tatót tartottak a családnak, mások a
házilag, „unalomból” barkácsolt kísér-
leti eszközt vagy a pincében talált túl
hangos varangyos békát hozták el. 
A Mobilis a gyermeki kíváncsiság 
kielégítésével és fenntartásával pár-
huzamosan a tehetséges gyerekek fel-
kutatását is zászlajára tűzte. A
folytatásra nem kell várni jövő nyá-
rig: akár már szeptembertől,
többek között a Fifikus Fizi-
kus szakkörben is csattog-
hatnak a szik-
rák!

„ANYA AZT MONDTA, HOGY IN-
KÁBB A MOBILIS-TÁBORBAN ROB-
BANTGASSAK, NE OTTHON!” – EZ
VOLT EGY 8 ÉVES KISFIÚ VÁLA-
SZA ARRA, HOGY MIÉRT JÖTT EL
A TÁBORBA.

Szétszedni, megvizsgálni, megér-
teni, felfedezni, belemászni, kipró-
bálni, kézbe venni, megszagolni,
rákérdezni, átélni – ez a Mobilis Él-
mény7 tábor. Ahol minden mozog,
gurul, pörög, durran, füstöl, fütyül,
kattog, repül, hűt, fűt, szikrázik,
fröccsen, hullámzik. Ahol a kísér-
leteket nemcsak megnézni, hanem
elvégezni és másoknak bemutatni
is kötelező. És senki nem kap elég-
telent.

A győri Mobilis Interaktív Kiállítási
Központ ezen a nyáron is várta azokat
a 7–12 éves, kisdiákokat, akiket érde-
kel a kísérletezés, a természettudomá-
nyok világa, a kreatív alkotás.

A Mobilis Élmény7-be olyan tevékeny-
ségek, élményelemek kerültek, ame-
lyekkel más táborban nem feltétlen
találkozhatnak a kíváncsi, élmény- és
tudásszomjas gyerekek. Hétfő-
től péntekig idén
már 8 hé-

ten át juthattak közelebb a kis
tudóspalánták a természet- és
műszaki tudományokhoz. Az
épület 74 interaktív játékán
túl a speciális házon belüli és
kívüli foglalkozások azoknak
is különleges élményeket
adtak, akik már családdal, isko-
lával, szülinapi buli alkalmával,
hétvégi délelőttön, Kutatók Éjsza-
káján, bevásárlóközpontban, vasút-
állomáson, egyéb extrém helyeken is
találkoztak a Mobilis eszközeivel, be-
mutatóival.

A „vizes nap” keretében víztorony-lá-
togatás, saját vizes játszótér és vizes
kísérletek voltak terítéken. A Széche-
nyi-egyetem laborjainak világa le-
nyűgözött mindenkit, különösen a
röntgenezett csoki tojás, a táncoló ro-
botok, a tévéstúdió, a napelemes
autók. Az alternatív hajtású járművek
közül az „űrhajóskiképző” ördögsze-
kér, az elektromos roller és az elekt-
romos gokart aratta a legnagyobb
sikert. A kiabálás hangerőmérése, a
GPS-es kincskeresés, a számháború, a
csoportos minijármű-építés lányok-
nak és fiúknak egyaránt sikerélményt
adott.

A táborozók mindennap újabb kísér-
leteket nézhettek végig, egyre többet

ki is próbálva, így folyamatosan ké-
szülhettek a táborzáró tudomá-

nyos „Ki mit tud?”-ra. Itt
mindenki bemutathatta ked-
venc kísérletét, akár a héten
tanultak közül, akár sa-
ját fejlesztésűt. Láttunk
sok tűztornádót, víz-
tornádót, minivulkánt, 
folyékony nitrogé-
nes varázs-

MOBILIS ••• GYSEV OLDAL 2013:08:01 // CYAN // MAGENTA // YELLOW // BLACK

8 HÉT ÉLMÉNY
A MOBILIS TÁBORAIBAN

9026 Győr, Vásárhelyi Pál u. 66., az Egyetemi Csarnok mögött.
A részletes programok megtalálhatók honlapunkon és Facebook-oldalunkon: 
www.mobilis-gyor.hu  |  www.facebook.com/mobilis.gyorinteraktív kiállítási központ
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„aPRÓKa” mozdony

ReJTVÉNy  SUDOKU 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.

4 1 9 6 7

5 3 9

1 6

5 4 8 1

9 3 7 5

7 3

9 4 5

3 8 4 6 9

6 1 2

3 8 2 1

2 5 8 3 4 6

8 2 7 5

9 3

5 2 7 9

1 5 4 2 6 7

6 5 3 4

8 8 5

4 1 9 6 7

5 3 9

1 6

5 4 8 1

9 3 7 5

7 3

9 4 5

3 8 4 6 9

6 1 2

3 8 2 1

2 5 8 3 4 6

8 2 7 5

9 3

5 2 7 9

1 5 4 2 6 7

6 5 3 4

8 8 5

színes ROVAT

31

– Milyen gyerek volt az ifjú Kalapács 
Józsi? 
– Viszontagságosnak lehetne nevezni 
a gyermekkoromat, hiszen elvált szülők 
gyermekeként édesanyámmal végigköl-
töztük a fél országot. Tinédzser lettem, 
mire viszonylag megállapodtam és édes-
apámhoz kerültem Csepelre. Ma azonban 
úgy érzem, a mai gyermekeknek sokkal ne-
hezebb gyermekkor és jóval több nélkülö-
zés jut. Ha munkanélküli a szülő, azért, ha 
pedig dolgozik, akkor esélye alig van igazi 
szülővé válnia a jelenkor felnőttjeinek. 
– Mivel foglalkoztál volna, ha nem 
sikerül a zenei áttörés? Gyerekként 
vonzott valamilyen szakma? Mond-
juk mozdonyvezető? 
– Nem készültem zenei pályára és sosem 
éreztem áttörésnek. A dolgok csak úgy 
megtörténtek körülöttem. Dalolni persze 
szerettem, de előbb jött a relatív siker, mint 
az eltökéltség, hogy erre megyek tovább. 
Általános gépszerelő a szakmám, ha 
zene nincs, és ezt csinálom több mint 30 
éve, akkor most nagyon keresett lakatos 
lennék.  Talán egy mozdony szerkezeti 
részeivel is elboldogulnék.
– Mi miatt válhatott a Pokolgép a 
nyolcvanas évek meghatározó csa-
patává?

 -Nyilván jobb volt műfajában, mint a töb-
bi, de legalábbis jobban hatott a fiatalokra, 
mint a kortárs metal zenekarok. A csúnya 
szóval „klasszikusnak” mondott felállásnak 
érzésem szerint volt valami olyan együttes 
aurája, amit ritkán érez az ember. Utoljára 
a 2003-as reunion koncerten volt lehetősé-
gem érezni ezt, sajnos azóta nem.
– Hogy mutatnád be eddigi zene-
karjaidat egy-egy mondatban?
– Sehogy. Egy mondatban nem lehet be-
mutatni egyik bandámat sem, maximum 
valamit mondok róluk.
• A Pokolgép volt az ifjonti őserő.
• Az Omen a  Pokolgépes  alapokra  épített 
szilárd metal gépezet lett.
Jelenlegi bandáim pedig:
• A Kalapács zenekarral folytatom a Pokol-
géppel  elkezdett  és  az  Omennel  tovább-
gondolt ösvényt.
• Az Akusztika életművem jelentős darabja-
it dolgozza fel egészen különleges, akuszti-
kus jelleggel.
• A  Kard  a  dallamos,  de mégis  igényes  és 
karcos hard rock iránti igényemet elégíti ki 
maradéktalanul.
• Az Atilla Fiai Társulattal egy kicsit több lett 
a zenés színház az életemben. Ez még ak-
kor is így van, ha az Atilla Fiai műsorában 
elhangzó rockopera dalokat koncertverzi-
óban játsszuk el, mert igyekszünk színészi-
leg is megjeleníteni a dalok tartalmát.
– Mit tartasz legnagyobb sikered-
nek a karrieredben?
– Azt, hogy minden percét élvezem.
– Vicces kérdés jön. Hány dalszöve-
get tudsz fejből?
– Darabra egyre többet, százalékban vi-
szont romlik a helyzet. A 2000 után szüle-
tett dalokat már újra és újra kell frissítenem 
a fejemben.
– Ki gyakorolt rád a legnagyobb ha-
tást a zenében? Magyar, külföldi?
– A hatás globális, hiszen minden, amit 
bárhol hallok és csinálok, beépülhet va-
lamilyen formában az alapstílusomba. 
Vannak persze kiemelkedő előadók, akikre 

különösen fogékony voltam. Vikidál Gyula, 
Nagy Feró, Balázs Fecó, Rob Halford, Ian 
Gillan, Bruce Dickinson…
– Csak rock zenét hallgatsz, vagy 
jöhet más stílus is?
– Ritkán hallgatok direkt zenét, nincs rá 
időm, hogy puszta relaxálásból ezt te-
gyem, de jó lenne. A jó énekeseket minden 
műfajban szívesen hallgatom, de nyilván a 
rock van az élen.
– Milyen hobbijaid vannak? Spor-
tolni szeretsz? Foci, tenisz, kondi?
– Keveset mozgok, de a röplabda a ked-
venc sportom. Ha ráérek, akkor leginkább 
kirándulni szeretek kislányommal és ked-
vesemmel.
– Jelenlegi csapatod a Kalapács ze-
nekar csak saját számokat játszik, 
vagy például régi Pokolgép dalok is 
bekerülnek a műsorba? 
– A műsor struktúra teljesen változó. Van, 
hogy egyáltalán nem játszunk régi dalo-
kat, van, amikor csak az megy és olyan is, 
hogy keverjük jelen és régmúlt dalait.
– Sokat koncerteztek? Jártok mos-
tanában Nyugat-Magyarországon? 
Sopron, Szombathely, Kőszeg, Győr?
– Sokat koncertezünk. Kőszeg kivételével 
– oda valamiért nem szoktak hívni - az 
általad említett helyekre mindre eljutunk 
egy éven belül. És persze az ország majd' 
minden városába.
– A ZP-ben adott koncerteden fiatal-
tól a közép korosztályig mindenki 
képviseltette magát. Létezik ennek a 
műfajnak célközönsége?
– Igen, akik ezt a zenét szeretik és ezekkel 
a szövegekkel is azonosulni tudnak. Ez vi-
szont kortól független.
– Mindhalálig rock and roll? 
– Szó szerint ez a legfontosabb terv, 
mindhalálig rock’n’roll és ez tartson mi-
nél tovább.  
Fémes üdvözletem minden vasutasnak és 
külön a GySEV Magazin olvasóinak!

Koncsik Tibor

A kalapács üti a fémet
interjú Kalapács józseffel (51) a magyar metal zene meghatározó alakjával
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A gép a klingenbachi cukorgyár-
ból került a GYSeV-hez az 1990-es 
évek első felében.

A motor felépítése:  négyhengeres, 
vízhűtéses Steyr dízelmotor működte-
ti. A kerekek meghajtása mechanikus, 

csatlórudas rendszerű, a kerekek ál-
landó kapcsolatban állnak egymással. 
A csatlórudakig az erő négyfokozatú 
mechanikus sebességváltón, három 
fokozatú mechanikus „felezőn”, illetve a 
szintén mechanikus irányváltón át jut el 
a dízelmotortól.

Fékrendszer: „tuskós” rendszerű ke-
rékfékek jellemzik, maga a fékrendszer 
pedig nem önműködő légnyomásos 
fékrendszer. A rögzítőfék mechanikus. 
A légfékrendszer teljes egészében a 
soproni járműjavítóban került kialakí-
tásra, a működtetéshez szükséges leve-
gőt egy kéthengeres, vízhűtéses Rába 
légsűrítő állítja elő.

Feladatai: jelenleg a Soproni Moz-
donyműhely területén tevékenykedik, 
annak területét nem hagyhatja el. To-
latási feladatokat végez pl. beállítja a 
mozdonyokat a kért vágányokra a mű-
helyben, onnan kitolja, stb.

Gyártó: 
ruhthaler Maschinen Fabrik 
Gyártási év: 1948 
Gyári száma: 2692 
Nyomtáv: 1435 mm
Engedélyezett 
maximális sebessége: 40 km/h 
Tengelyek száma:  2



Itt az ősz, jön a hideg idő - ilyenkor 
szervezetünknek nagyobb szüksé-
ge van vitaminokra, mint bármikor.

Hazánk természeti adottságai különö-
sen jó minőségű zöldség- és gyümölcs-
fajtákat szolgáltatnak az egészség meg-
őrzéséhez.
 
Az alábbi cikkünkben összegyűjtünk pár 
olyan zöldséget és gyümölcsöt, melye-
ket manapság frissen és főképp jutányos 
áron beszerezhetünk bármelyik zöld-
ségpiacon.

céKla

Folsavjai segítik a hormonok, enzimek 
és ingerületátvivő anyagok termelését, a 
vas hasznosulását. A cékla lúgosít, szere-
pe van a vörösvérsejt képzésben, kiváló 
antioxidáns. Erősíti az emésztőszerveket. 
Fokozza a fertőzésekkel szembeni ellen-
álló képességet, valamint hurut ellenes 
hatású.
A gyomrot és bélcsatornát méreg-
teleníti. Jótékony hatását legjobban 
léként fogyasztva éri el. Javasolt a 
rákos betegségeknél, leukémiánál 
nagy mennyiséget fogyasztani belőle. 

sárgarépa
 
Karotin tartalma jól ismert, mely véd a 
szabadgyökök ellen, erősíti a nyálkahár-
tyát, a szemet, hajat, körmöt, az immun-
rendszert, továbbá segíti a sebgyógyulást. 
Magas a cinktartalma és a zöldségek 
között a legtöbb kalciumot tartalmazza. 
A sárgarépa fontos csecsemőkortól az 
öregkorig: a gyermekek növekedésé-
hez, fejlődéséhez szükséges, az idősek-
nél pedig a csontrendszer erősítéséhez.  
Léként való fagyasztása hasmenéses cse-
csemőknél is ajánlott. Mindenféle anyag-
cserezavarra ajánlható: idős embereknek 
az emésztőszervek erősítésére is. Vese- és 
májpanaszokra is kiváló hatású, továbbá 
csökkenti a koleszterin és vércukor szintet 
és erősíti az idegeket.

sütőtöK
 
Összetételében hasonlít a sárgarépá-
hoz, igazi vitaminraktár. Ősszel köte-
lező jelleggel beszerzendő az élénk 
színű és kiváló ízű sütőtök. Előnyei: 
gazdag A vitaminban, így tökéletes 
tápanyagforrást jelent a bőrnek. Magas 
a karotin tartalma, bővelkedik C-vita-
minban, kalciumban és foszforban is.  

feKete reteK
 
A nyers fekete retekből préselt lében 
lévő anyagok a májsejtekre hatva ser-
kentik azok epetermelését, s annak 
gyors kiválasztását is. Az így keletkező 
nagy mennyiségű, hígan folyó epe ter-
melődésével gátolják az epekőképző-
dést, fellazítják a már meglévő köveket, 
és elősegítik a távozásukat. Az emésztő-
rendszer mirigyeinek serkentésével segí-
ti a táplálék lebontását, csökkenti a telt-
ségérzetet és a puffadást. Rendszeresen, 
de csak kis mennyiségben fogyasszuk. 

„Itt van az Ősz,itt van újra”
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zeller és a fehérrépa
 
Értékes, aromás illóolajokban, B-vita-
minokban gazdag gyökerek. Köpetoldó, 
epe-, vesekő-, vizelet- és hashajtó hatá-
súak. Fertőtlenítik a száj és torok nyálka-
hártyáját. Jótékony hatásúak hólyaghu-
rut esetén.

KelbimbÓ

A kelbimbó és a brokkoli a legtáplálób-
bak a keresztesvirágzatú zöldségek kö-
zött. Mindössze 8 db kelbimbó biztosíta-
ni tudja a napi ajánlott C-vitamin bevitel 
173 %-át. Tartalmaz folsavat, rostokat 
és egyéb összetevőket, melyek hatéko-
nyak lehetnek a rákos megbetegedések 
megelőzésével szemben. A kelbimbó 
gyulladáscsökkentő, immunrendszer 
erősítő, emésztést serkentő, de magas 
az ásványi anyag- és vitamintartalma is. 
Fogyasztható főzve, párolva, levesbe, fő-
zelékként, köretként és önállóan is.

pÓréhagyma

Alacsony a kalóriatartalma, 1 db mind-
össze 27 kalóriát tartalmaz. Gazdag 
rostokban, A-, C- és E-vitaminokban. 
Nyersen fogyasztva segíti az emésztést, 
valamint jó vízkiválasztó, így méregtele-
nítő is. Védi és erősíti a hajszálereket, jó-
tékony hatással van a koleszterinszintre.  

Káposzta
 
Vértisztító, rostokban gazdag, serkenti az 
agy és az idegek működését. Fogyasztó 
hatású, elősegíti a sejtlégzést és a sejt-
növekedést.
 
 
savanyú Káposzta
 
Bár fejes káposztából készül, mégis 
egészen más a hatása a hordóban tör-
ténő savanyítás, erjesztés után. Tartal-
maz karotint, B1, B2, C, K és U vitamint, 
tej- és ecetsavat, ásványi anyagokat: 
nátront, meszet, ként és kolint. A sa-
vanyú káposzta a legegészségesebb 
ételek egyike, különösen a téli idő-
szakban fontos. Fokozza az étvágyat, 
serkenti a mirigynedvek kiválasztását.  
Aki a levét rendszeresen issza annak a 
sebe operáció után feltűnően gyorsan 
gyógyul. Ehetjük migrén ellen, ideg-
erősítőnek, vagy akár székrekedésre. 
Jó elhízás ellen is. A savanyú káposzta 
olyan baktériumokat tartalmaz, amelyek 
a húst fogyasztó ember bélrendszeré-
ben élő, rossz indulatú baktériumokat 
elpusztítják.

szőlő
 
Minden emésztési probléma hatásos 
ellenszere. Serkenti a szénhidrát anyag-
cserét, belet, vesét, hólyagot tisztít. Vi-
taminjai mellett mangán-, magnézium-, 
kálium- és nátriumtartalma igen jelentős. 
 
alma
 
A kimerültség és a depresszió ellenszere. 
Csökkenti a vérnyomást, a vérzsírszintet, 
és mivel sok benne a ballasztanyag tisz-
títja a belet, erősíti a fogínyt. Jelentős 
kálium és magnézium forrás. 

Körte

Vízhajtó hatással bír, de gyomorpa-
naszok esetén is hatékony segítséget 
nyújthat, mert felélénkíti emésztésed. 
Egyél meg minden nap két körtét, vagy 
igyál három deci frissen préselt körtele-
vet! Méregteleníti a szervezetet és előse-
gítni az epetermelést. Reumatikus pana-
szok esetén is segítőtársad lehet.

szilva

Igazi szomjoltó gyümölcs, mert 83%-
ban vízből áll. Ez a zamatos gyümölcs 
gazdag vasban, magnéziumban, kálium-
ban és rostokban (ami jótékony hatással 
van az emésztésre). Hatékony segítséget 
nyújthat székrekedés esetén. Fogyasztá-
sa nyersen, lekvárként, vagy szószként is 
tökéletes. 

Forrás:  menslife.hu, it-on-net.hu
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gel a női focit, szerintem sokat teszük az 
egyenjogúsításért. 

– Úgy tűnik az MLSZ komolyan gon-
dolta a lányok felzárkóztatását. Fontos 
intézkedéseket hoztak, mesélne erről? 
– A legnagyobb eredménynek azt tartom, 
hogy az MLSZ eldöntötte: a férfi kluboknak 
felmenő rendszerben kötelező lesz bekap-
csolódniuk a női labdarúgásba. Idén már 
az első osztályú egyesületek U15-ös leány 
csapatokat indítanak, jövőre jönnek az 
NB II-esek is. Mindez valódi forradalom: 
lányok, lánycsapatok jelennek meg a Vide-
otontól a Honvédig, ott is, ahol korábban 
ezt elképzelhetetlennek tartották. Eleinte 
bizonyára nem megy majd könnyen, de 
én erősen bízom egyrészt a klubok önbe-
csülésében, azaz abban, hogy nem veszik 
majd félvállról azt, hogy a színeikben ját-
szók, hogyan szerepelnek, másrészt pedig 
a lányok megjelenése okozta hatásokban, 
azaz abban, hogy ha látják őket játszani, 
oldódnak majd az előítéletek. 

– Melyik klubokat nevezhetjük a női 
futball zászlóshajóinak? 
– A női első osztályú bajnokságban jelen-
leg nyolc csapat szerepel, a bajnokságot 
tavaly az MTK nyerte. Komoly játékerőt 
képvisel még a tavalyi ezüstérmes Astra és 
a bronzérmes szombathelyi Viktória. Az NB 
II-ben tavaly a Ferencváros lett a bajnok, 
amelyben hemzsegnek az U19-es és U17-es 
válogatott játékosok, így feltehetően idén 
már ők is a legjobbak között lehetnek. 

– A válogatottunk milyen erősséget 
képvisel? Kik a magyar női foci leg-
nagyobb ígéretei?
– A világbajnoki selejtezők ősszel kez-
dődnek, bár a papírforma szerint a 
magyar válogatott csak a negyedik a 
csoportjában, mi nagyon szeretnénk, 
ha ennél előbbre végezhetne a csapat. 
Sajnos a magyar foci legnagyobb csil-
laga, Marozsán Dzsenifer a német válo-
gatottban játszik, s éppen idén nyáron 
lett Európa-bajnok, rajta kívül is akad-

nak kiváló játékosok. Jakabfi Zsanett, a 
Wolfsburg játékosa tavasszal megnyerte 
csapatával a női Bajnokok Ligáját, ami 
hihetetlen nagy eredmény. Itthon játszik 
Pádár Anita, aki már több mint százszo-
ros válogatott, sorozatban tizenötödször 
lett gólkirály. Csapattársa az MTK-ban 
Vágó Fanni, aki szintén ontja a gólokat. 
Feltétlenül meg kell még említenem Ka-
ján Zsanett nevét, aki ugyan még csak 
16 éves lesz most szeptemberben, de 
az utánpótlás válogatottban és klubjá-
ban, a Ferencvárosban is számolatlanul 
rúgja a gólokat, s már a felnőtt váloga-
tottban is bemutatkozott. Biztos vagyok 
abban, hogy aki október 26-án kilátogat 
a Bozsik-stadionba, hogy megnézze a 
magyar válogatott első világbajnoki se-
lejtezőjét az osztrákok ellen, még sok jö-
vőbeli kedvencével találkozhat, s abban 
is, hogy bele fog szeretni a női fociba. 

Koncsik Tibor
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Jelentős változások lesznek az idei női 
kosárlabda bajnokságban. Az NB I alap-
szakasza helyett az újonnan alakult Kö-
zép-európai Ligában (KEL) indul el öt 
magyar női kosárlabdacsapat, amelyek 
csak a tavaszi középszakaszban kapcso-
lódnak be a hazai bajnokságba.

A szövetség tájékoztatása szerint az 
NB I-ben címvédő Uniqa-Euroleasing 
Sopron, továbbá a HAT-AGRO UNI Győr, 
a PINKK 424, a PEAC-Pécs és a DVTK-
Miskolc öt szlovák és egy horvát együt-

tessel alkotja 
majd az 

új so-

rozat mezőnyét. A 11 gárda szeptember 
végétől oda-visszavágó alapon meg-
mérkőzik egymással, majd a magyarok a 
KEL-beli eredményeiket magukkal hozva 
kezdik meg a hazai alapszakasz-résztve-
vőkkel együtt a középszakaszt.
 
Egyelőre nem tudni, hogy a fennmara-
dó NB I-es csapatok hányan lesznek, és 
milyen formátumban játsszák le az itt-
honi alapszakaszt.

Közép-európai Liga (KEL) csapatai: 
Uniqa-Euroleasing Sopron, HAT-AGRO 
UNI Győr, PINKK 424, PEAC-Pécs, DVTK-
Miskolc, Ruzomberok (szlovák), Samorin 
(szlovák), Piestanske (szlovák), Kosice 
(szlovák), Nova Ves (szlovák), Novi 
Zagreb (horvát)
 
Mindkét megyei csapatunk érdekelt az 
euroliga küzdelmeiben is, így cseppet 

sem mondható éppen unalmasnak az 
idei szezon.
 
CsoPorToK
A csoport: UMMC Ekaterinburg, 
Bourges Basket, Good Angels Kosice, 
Famila Schio, UNI Győr, Kayseri Kaski 
Spor
b csoport: Fenerbahce SK, Rivas 
Ecopolis, TS Wisla Krakow, Nadezhda 
Orenburg, UNIQA EUROLEASING SOP-
RON, BK Imos Brno, BLMA
C csoport: Szpartak Moszkva, CBB 
Avenida Salamanca, Galatasaray, CCC 
Polkowice, ZVVZ USK Prague, WBC Novi 
Zagreb, Kibirkstis VICI-IKI

Azt, hogy a két csapat hol is tart a fel-
készülésben szeptember elején két ran-
gos tornán Sopronban a Krasznai kupán, 
Győrben pedig egy nemzetközi tornán 
megmutatják a lányok.

A tavalyi magyar-szlovák középszakaszt
Közép-európai Liga váltja a női KosArAsoKnáL

Míg általában az emberek el vannak 
foglalva a NB1-el, magyar kupával, a vá-
logatott szereplésével, addig a női foci 
berkein belül is zajlanak az események. 
Sőt, mostanában olyan intézkedések 
történtek, melyek alapjaiban rengethe-
tik meg a lányfutballt. Ettől az idénytől 
kezdve ugyanis minden férfi első osz-
tályú klubnak kötelező lesz lány U15-ös 
csapatot indítani a korosztályos bajnok-
ságban! Jövőre ez már a másodosztályú 
kluboknak is feltétel lesz. Ezáltal renge-
teg helyen fog beindulni a női futball, 
illetve Fradi-Újpest lesz a lányok között 
is. A GYSEV Magazin felkereste a magyar 
női bizottság elnökét, dr. Török Gábort, 
hogy érdeklődjünk a fejleményekről.

– Gábor, mutatkozzon be a GYSEV 
Magazin olvasóinak. Hogyan került 
kapcsolatba a női labdarúgással?
– A Corvinus Egyetem Politikatudomá-
nyi Intézetének docense vagyok, politikai 
elemzőként is dolgozom, ugyanakkor a foci 
már kisgyerekkorom óta nagy szerelmem. 
Tizenévesen igazolt focista voltam, az 
egyetem mellett pedig sportújságíróként 
is dolgoztam. A női focit nagyjából egy 
évtizede figyelem, egy idő után azt vettem 
észre, hogy gyakran szívesebben nézem a 
lányok játékát. Nem csupán azért, amire 
ilyenkor a férfiak gondolni szoktak, hanem 

azért is, mert a nők játéka gyakran őszin-
tébb, tisztább, könnyebb azonosulni ezzel 
a közeggel annak, akit vonz a Minarik Edék 
világa. Tavaly ősszel az MLSZ vezetése fel-
kért arra, hogy vezessem azt a bizottságot, 
amely a hazai női foci fejlesztési tervét írja. 
Miután elkészült a 77 pontos anyag, idén 
tavasszal az MLSZ elnöksége megbízott a 
női bizottság vezetésével, amely tulajdon-
képpen a szakág irányítását jelenti. 

– Milyen állapotban látja idehaza a 
női focit? Mit tart a legfontosabb te-
endőinek? 

– A problémák számosak, a lehetőségek 
jelentősek. Több irányban támadunk: egy-
szerre törekszünk a tömegesítésre és a nép-
szerűsítésre. Mindkét kérdésben nagyon 
számítunk a férfi klubok együttműködésére, 
segítségére: a világban általában ott erős a 
női foci, ahol a férfi egyesületek felismerték, 
hogy nekik dolguk, feladatuk van ezen a 
téren. A női foci támogatása ugyanis sok-
kal több, mint egyszerű sportszakmai kér-
dés. Természetesen az is öröm, ha a lányok 
eredményesen fociznak, sikereket érnek el, 
de én ebben sokkal többet látok. Egyrészt 
a labdarúgásnak nagyon jót tesz, ha az 
nem csupán a férfiak ügye: azok a lányok, 
akik fiatal korukban megismerkednek a 
játékkal, szívesebben járnak meccsekre, vá-
sárolnak focival kapcsolatos termékeket és 
engedik majd a gyermeküket focizni. Más-
részt a női foci felkarolásában társadalmi 
küldetést is érzek: ha valakinek fontos az 
egyenjogúság, az előítéleket leküzdése, az 
örülni fog annak, amit a női meccseken 
lát. Ha tenni akarunk azért, hogy a fiúk ne 
gondolják azt, hogy a lányok helye csak a 
konyhában lehet, érdemes beengedni oda 
a szebbik nemet, ami leginkább a férfiak 
játékterének számít: a focipályákra. Ez ma 
a leginkább macsó dolog Magyarorszá-
gon: ha el tudjuk ismertetni ezzel a közeg-
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Hotel Sopron

MEGÚJULT KÖRNYEZET – GAZDAG PROGRAMKÍNÁLAT – CSALÁDI SZOBÁK, APARTMANOK

Legyen az eLsők között, akik kipróbáLják!

3 X szÜLetÉsnapi akCió
2013. 01. 02 – 12. 20.

Megújult környezetben önt is (vissza)várjuk!

30.000 Ft / fő / 3 éj 

sOprOni szÜret
2013.09.01-11.30. 

Must kell pihenni!

9.950 Ft / fő / éj 

szeLLeMes HÉtVÉge
2013.11.01 – 03.

Lámpás szellemtúrával, ezoterikus nappal, 
színes gyermek programokkal, halloween zenés esttel.

8.250 Ft / fő / éj 

egy 12 év alatti gyerkőc szülőkkel közös
kétágyas szobában díjmentes!
A tájékoztatás nem teljes körű, 

a részleteket keresse elérhetőségeinken!

www.hotelsopron.hu • www.facebook.com/hotelsopron

Sopron, Fövényverem 7. • Tel.: +36 99/512 261 • info@hotelsopron.hu

PannoMánia
generációk találkozása a Hotel sopron fesztiváludvarán

Szakácskirá l
y

Kékfrankos
VII. Soproni Kékfrankos Szakácskirály Választás és Utcafesztivál

2013. szeptember 20–21. (péntek-szombat)

Pénteken utcabál!
Fellép a passiOn prOjeCt, Vastag Csaba
és a COntinentaL banD.

Szombaton színes vásári felvonulás, kékfrankos 
bogrács-főzőverseny, játékok és fesztivál 
gönCzi gábOrraL és a sMiLe egyÜttesseL.

önt is szeretettel várjuk pannoMániában!
További információ: 99/512-261 www.hotelsopron.hu 

„Boros, mesés programok, ételek, italok, játékok, 
sztárok és utcabál, fesztiválunk kapuja Ön előtt is nyitva áll!”

’83-ban születtél? a belépőjegy 30 éves születésnapját
ünneplő szállodánk ajándéka!

Hozzávalók:
– 1 kg szarvas lábszár
– ½ kg rókagomba
– 20-25 dkg kenyérszalonna
– 2 fej vöröshagyma
– 3 gerezd fokhagyma
– 3-4 db sárgarépa
– 2 db fehérrépa
– 1 db zeller
– 1 csokor petrezselyemzöldje
– 2 evőkanál magos mustár
– 2-3 dl Kékfrankos vörösbor
– édesnemes fûszerpaprika
– zsálya
– borókabogyó
– babérlevél
– bors
– tárkony
– 2 evőkanál áfonyalekvár

– citrom
– 3 dl tejföl
– 4-5 evőkanál liszt
– só

Elkészítési idő: kb. 2 ½ óra
 A kenyérszalonnát felkockázzuk, zsírjára 
sütjük, beletesszük az apróra vágott vö-
röshagymát. Amikor a hagyma már üve-
ges, beledobunk 1 db babérlevelet, egy 
csipet szárított zsályát, az apróra vágott 
petrezselymet és a zúzott fokhagymát. 
Ezután hozzáadunk 2 evőkanál magos 
mustárt, 2 kiskanál fûszerpaprikát. Egy 
deci vizet öntünk rá, majd kiforraljuk és 
beletesszük a kockára vágott szarvas láb-
szárat. Amikor a hús megpirul, levet en-
ged, felöntjük vízzel és 3 deci vörösbor-
ral. A felkockázott zöldségeket kb. 1 óra 

múlva tesszük bele, a rókagombát pedig 
másfél óra múlva. Ízesíthetjük boróka-
bogyóval, áfonyalekvárral, borssal, sóval, 
ételízesítővel. A végén kerül bele a friss, 
apróra vágott tárkony és 2-3 citromkarika. 
10-15 percig még főzzük, majd tejfölös 
habarással sûrítjük. Tehetünk bele leves-
betétként csipetkét vagy burgonyagom-
bócot. Tálalásnál petrezselyemzölddel és 
citromkarikával díszítjük.

Jó étvágyat kívánunk!
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gyerek
 rovat
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Rajz: Szabó Márton

gyerek
 rovat

Mesélő: Volt egyszer egy fiú, aki arról volt híres, hogy 
nagyon okos. A király is hallott róla, s egyszer el is ment, 
hogy megnézze a fiút. A fiú egy rozoga viskóban lakott a 
szüleivel együtt, ennek a kis viskónak még lépcsője sem 
volt. A király a nyitott ajtóhoz lovagolt - a ló feje benn volt a 
lakószobában. A király nem szállt le a lóról, hanem lehajolt, 
és bekukucskált.

Király: Van itt valaki?!

Fiú: Egy lófej és másfél ember!

Király: Hol van az apád?

Fiú: Elment, hogy sokat kérjen a kevésből.

Király: Hol van az anyád?

Fiú: Éppen azt a kenyeret dagasztja,

amit a múlt évben ettünk meg!

Király:  Hol van a bátyád?

Fiú: Elment madarászni. Ha madarat fog, az erdőben 
hagyja, amit nem fogott meg, azt hazahozza.

Király: Hol van a húgod?

Fiú: Éppen most siratja azt, amin a múlt évben nevetett.

Király:  Eljössz a palotámba, és megmagyarázod a szavaid 
értelmét. De nem jössz gyalog, sem pedig lóháton, és ha a 
palotámba érkezel, nem leszel sem künn, sem benn!

Mesélő: A fiú reggel mindjárt napkelte után elment a 
királyi palotába. Egy bakkecskén lovagolt: egyik lába 
a kecske hátán, a másik az árok szélét súrolta. Mikor 
a palotába érkezett, megállt a küszöbön, s onnan 
magyarázta meg szavai értelmét:

Fiú:  Mikor az apám sokat kért a kevésből, éppen a rozsot 
vetette el. Mikor anyám a múlt évben megevett 
kenyeret dagasztotta, akkor éppen kenyeret sütött, 
hogy megadhassa a tavaly kölcsönkért kenyereket. 
Mikor a bátyám madarászott, egy dombon a 
haját fésülte, a kihullott hajszál ottmaradt, 
a többit hazahozta a fején. A húgom, aki 
megsiratta azt, amin a múlt évben nevetett, 
gyermekágyban feküdt a szaunában.

Király: Jól van, fiam! Most pedig adj fel az udvar népének 
olyan találós kérdést, amit senki sem tud megfejteni!

Fiú: A király hallja, de csak ritkán látja, a paraszt mindennap 
látja, Isten soha sem látja.

Király: Na hát… ez mi lehet?... Na, senki sem tudja? … 
Találja már ki valaki… Úgy látom, senki sem tudja… 
Mondjad a megoldást, fiam!

Fiú: A király minduntalan hallja, hogy mit beszélnek a 
hozzá hasonlókról, vagyis a királyokról, de ritkán látja őket. 
A paraszt mindennap lát parasztembert, de Isten sohasem 
lát magához hasonlót!

Király: Jól van, fiam. Hát aztán tudsz-e nekünk olyan jó 
tanácsot adni, aminek minden körülmények közt hasznát 
vesszük?

Fiú: Legelőbb is megpróbálom: akármihez kezdesz, gondold 
meg előbb, hogy mi lesz a következménye!

Mesélő: A király elrendelte, hogy ezt a tanácsot írják fel 
mindenre, ami csak a palotában található.

Egy idő múlva a király megbetegedett. Az orvosok 
elrendelték, hogy eret vágnak rajta: a rossz vér kifolyik, 
jó vér jön helyébe. Csakhogy az udvari emberek között 
voltak olyanok is, akik szerették volna, ha meghal a 
király, és találtak egy orvost, akit rávehettek arra, hogy 
mérgezett vastűt szúrjon az érbe. Az orvos már kezdeni 
akarta a munkáját, kezébe vette a tálat, hogy abba 
eressze a király vérét, de ekkor elolvasta a tálon lévő 
írást: „Akármihez kezdesz, gondold meg előbb, hogy 
mi lesz a következménye”. Az orvos elolvasta a fölírást, 
és nem csinált semmit.

Másnap a király magyarázatot kívánt az orvostól, 
hogy miért halasztotta el az érvágást. Az 

orvos mindent bevallott, és a király csak 
akkor értette meg igazán, hogy milyen 
bölcs tanácsot adott neki a fiú. Azon 

nyomban kinevezte a királyi udvar legfőbb 
hivatalnokának.
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SiSi MozdoNNYAL A SiSi úToN
budAPEST – 2013. október 5.

Sisi mozdonyunk Sisi 
egykori, budai
rezidenciájához repíti Önöket!
Gasztronómiai élmények, zenei csemegék,
hungarikumok, hagyományőrzés, 
sziklakórház Múzeum, pálinka- és 
ízutazás… tartsanak velünk!

n Utazás	vonattal	Budapestre	–	csoportkísérővel
n Sisi	nyomában	–	autóbuszos	városnézés
 idegenvezetéssel
n VII.	Budavári	Pálinka-	és	Kolbászfesztivál-részvétel
n Budapesti	Történeti	Múzeum	megtekintése*

n Tárlatvezetés	a	Sziklakórház	Múzeumban	– 
titkos	légókórház,	atombunker,	II.	világháborús 
hadikórház,	Különleges	Műveleti	Erők	kiállítása

Árakról és kedvezményekről
bővebb információ
a www.gysev.hu oldalon.
*	fakultatív

www.facebook.hu/GYSEv.zrT GYSEv, velünk élmény az utazás!


