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BükI ÉS SÁrVÁrI FürdőNAPok – 
komBINÁLT JEGGYEL!
A Nyugat-duntántúl gyógyfürdői 
várják önt! kényelmes vonatút, 
közvetlen busztranszfer 
és felhőtlen kikapcsolódás!
A Kombinált Fürdőjeggyel régiónk legnagyszerűbb 
gyógyfürdőibe látogathat kedvező áron,
a fárasztó autóvezetés, szervezés gondja nélkül!

A kiinduló állomástól Répcelakig a GYSEV Zrt.
és a MÁV-START Zrt., Répcelak Vasútállomástól a fürdőig 
a Vasi Volán Zrt. gondoskodik a pihentető utazásról.
A fürdők pedig szolgáltatásaik tárházával várják Önt!

A kombinált Fürdőjegy tartalmazza:
•	 kedvezményes	menettérti	vonatjegy	árát
•	 busztranszfer	díját	Répcelak	Vasútállomás 

és a fürdő között oda és vissza
•	 kedvezményes	fürdőbelépő	árát
•	 a	Büki	Gyógyfürdő	esetében	állapotfelmérést	tanácsadással,
	 a	Sárvári	Gyógyfürdő	esetében	pedig	vízi	gimnasztikát
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és jó utat kívánunk önnek!
Az árakról és az érvényességről és a további feltételekről
az elérhetőségeinken tájékozódhat!
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TiszTelT UTasUnk, 
kedves olvasó!
December elején megérkezett a tél, és vele az aktuális éves 
menetrendváltás, ami reményeink szerint zökkenőmentesen zajlik. 

Ez a hónap az ajándékozás időszaka, mi az új FLIRT motorvonatokkal 
készültünk, amelyek szintén ebben az időszakban indulnak útjukra a 
Sopron–Szombathely–Szentgotthárd vonalon, és bízunk abban, hogy 
Utasaink legnagyobb megelégedésére szolgálnak majd.

Ha a borongós tél helyett vidám, szívet-lelket megmozgató, melengető 
élményre vágyunk, akkor vegyük a szentgotthárdi fürdő felé az irányt, 
de lapunk a napsütéses Dominika színes, gondtalan, mosolygós 
világába is elkalauzolja Olvasóit. Kellemes kikapcsolódást, kalandozást 
kívánunk a mindennapokra!
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Elkészült az első zöld-sárga GYSEV-
es FLIRT motorvonat. Októberben 
sikeresen lezajlott a jármű átvételi 
állópróbája a Stadler lengyelorszá-
gi gyárában, így a terveknek meg-
felelően még ez év decemberében 
forgalomba állhat a GYSEV Sopron–
Szombathely–Szentgotthárd vona-
lán a vadonatúj zöld-sárga motor-
vonat. Ezzel még gyorsabb és még 
biztonságosabb lesz az utazás a 
nemrégiben, 110 kilométeres hossz-
ban, teljes egészében felújított pá-
lyán. Az első motorvonatot, az adott 
szerződés keretében, még három 
jármű követi. A vasúttársaság ösz-
szesen 10 új FLIRT vonattal bővíti 
eszközparkját, ugyanis egy idén 
aláírt szerződés értelmében további 
6 vonatot rendelt még a Stadlertől.

Az átvételi állópróbát követően már 
megérkezett az első szerelvény Magyar-
országra Siedlicéből. A Stadler Rail Cso-
port lengyelországi üzemében az összes 
szükséges berendezéssel felszerelték a 
szolnoki gyárban készült, 30 tonnás, fé-
nyezett szekrényvázakat, amelyeket ta-
vasszal szállítottak ki Magyarországról. 
A motorvonat annak a négydarabos flot-

tának az első járműve, amelyről a GYSEV 
és a Stadler még 2012 áprilisában írt alá 
szállítási szerződést. A határról a jármű 
egyenesen Pusztaszabolcsra, a Stadler 
karbantartó központjába érkezett, ahol 
megtörtént a vonat üzembehelyezése. 

A forgalomba állást megelőzték az ilyen-
kor szokásos szigorú műszaki és hatósá-
gi ellenőrzések. A Nemzeti Közlekedési 
Hatóság az átvételi próbát a Győr–he-
gyeshalmi vasútvonalon hajtotta végre. 
A sikeres átvételt követően a hatóság ki-
adta a GYSEV-nek a forgalomba álláshoz 

szükséges üzemeltetési engedélyt. A 
hatósági engedély birtokában a GYSEV 
a vonatot a Sopron–Szombathely–
Szentgotthárd vonalon állítja üzembe.

A FLIRT motorvonatok hivatalos átadójá-
ra 2013. december 6-án kerül majd sor. 
Az esemény fontosságát jelzi, hogy 
az átadón jelen lesz Németh Lászlóné 
nemzeti fejlesztési miniszter is .

Az utasok az átadási ünnepséget köve-
tően vehetik birtokba a modern FLIRT 
motorvonatot. 

GYSEV HíREK

Elkészült az Első

GYSEV FLIRT
motorvonat

közszolgáltatási szerződés
Egy évtizedre rögzített keretfeltételek a folyamatosan fejlődő vasúti személyszállításért

GYSEV HíREK

A Nemzeti Fejlesztési Minisztéri-
um 10 éves vasúti személyszállítá-
si közszolgáltatási szerződéseket 
kötött a MÁV-START Zrt.-vel és a 
GYSEV Zrt.-vel. Az ünnepélyes alá-
íráson Völner Pál infrastruktúráért 
felelős államtitkár elmondta, hogy 
a szerződések kiszámíthatóbb, job-
ban tervezhető kereteket teremte-
nek az állami megrendelő és a szol-
gáltatók számára is.
 
Az egy éves előkészítő munka eredmé-
nyeként létrejött szerződések 2014. janu-
ár elsején lépnek hatályba. A dokumen-
tumok a korábbi három helyett tíz évre 
rögzítik pl. a menetrendek előkészíté-
sével és összehangolásával kapcsolatos 
előírásokat, a finanszírozás, és ezen belül 
a bevételekkel nem fedezett, indokolt 
költségek számításának szabályait. 

Völner Pál, a Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium infrastruktúráért felelős 
államtitkára kifejtette: 
„Az uniós jogszabályokban és a személy-
szállítási törvényben foglaltakkal össz-
hangban első ízben köt az állam képvi-
seletében eljáró szakminisztérium hosszú 
távú közszolgáltatási szerződést a vasút-
vállalatokkal. A vállalások kiszámítható 
működési és finanszírozási környezetet 
biztosítanak, ezzel megalapozzák a vasúti 
személyszállítás minőségének javítását, 
járműállományának fokozatos megújítá-
sát. A szerződések a közösségi közlekedési 
szolgáltatások szinten tartásával és foko-
zatos fejlesztésével elősegítik a munkahe-
lyek megőrzését, erősítik a vasúti szakma 

társadalmi rangját és megbecsülését. A 
működési feltételek tartós meghatározása 
utat nyit a fejlesztési források lehető legna-
gyobb mértékű hasznosulása előtt a jövőre 
kezdődő uniós pénzügyi időszakban.” 

Dávid Ilona, a MÁV Zrt. elnök-ve-
zérigazgatója, a GYSEV Zrt. elnöke 
hangsúlyozta: 
„A hosszú távú szerződés kiegyensúlyo-
zott, stabil szabályozási környezetet teremt 
munkánkhoz, amelynek célja az utazókö-
zönség folyamatosan javuló színvonalú 
kiszolgálása. Az utóbbi időszakban végre-
hajtott fejlesztések látható eredményeket 
hoztak: évtizedek után 2011-ben és 2012-
ben is nőtt a GYSEV és a START utasainak 
száma. Jelentős költséghatékonysági in-
tézkedéseket tettünk, a MÁV Zrt. évtizedek 
óta először ért el pozitív, 2,9 milliárd forin-
tos üzemi eredményt tavaly, de kedvezően 
alakultak a GYSEV és a MÁV-START mutatói 
is. A vasútvállalatok szakemberei együtte-
sen dolgoznak a szolgáltatási minőség to-
vábbi emelésén, a hatékonyság javításán.”

Ungvári Csaba, a MÁV-START Zrt. ve-
zérigazgatója kiemelte:
„Éves szinten több mint 139 millió utas 
választja belföldi vonatainkat. Köszönjük 

az utazóközönség bizalmát, munkatár-
saimmal azon dolgozunk, hogy fejleszté-
sekkel – amelyek egyrészről a járműpark 
megújítására, másrészről az utazáshoz 
kapcsolható szolgáltatásokra irányulnak 
– komfortosabbá tegyük az utazást. Idén 
létrejött az újabb 42 FLIRT motorvonat be-
szerzéséről szóló szerződés, elkészültek az 
IC+ kocsik prototípusai, az év végére több 
mint 700 vasúti kocsinkban lesz elérhető 
az ingyenes wifi szolgáltatás. Emelkedett a 
kerékpárszállításra alkalmas járművek szá-
ma, bővültek a menetjegyváltási lehetősé-
gek az új jegyértékesítési automatákkal. Az 
aláírt közszolgáltatási szerződés kiszámít-
ható gazdálkodást jelent, amely biztosítja 
a további fejlesztések lehetőségét.”

Kövesdi Szilárd, a GYSEV Zrt. vezér-
igazgatója elmondta: 
„A GYSEV mindig igyekezett magas szín-
vonalon ellátni a magyar és osztrák állam 
által rábízott személyszállítási feladatokat. 
Társaságunk hagyományosan nagy gon-
dot fordít a személyszállítás minőségére, 
és ennek az elmúlt években jelentős ered-
ményei voltak. A most megkötött hosszú 
távú szerződésnek köszönhetően tovább 
javíthatjuk a személyszállítás színvonalát 
Nyugat-Magyarországon.”
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új gyalogos-felüljáró
a körmendi pályaudvaron

Két ütemben építik a kivitelezők 
Körmenden a vasúti felüljárót. Az 
első ütem a végéhez közeledik, a 
síneken átívelő felüljáró szerke-
zete kész, és a buszállomást a Vas-
útmellék utcával összekötő híd is 
hamarosan a helyére kerülhet. A 
kivitelező Közgép Építő- és Fém-
szerkezetgyártó Zrt. mindent elkö-
vet annak érdekében, hogy a lehe-
tő legkevesebb kellemetlenséggel 
járjon a beruházás. 

Befejezéséhez közeledik a körmendi vas-
útállomáson az új felüljáró építésének 
első üteme. A felüljárót október közepén 
adják át a forgalomnak, addig a pályaud-
var környékén még kisebb-nagyobb for-
galmi akadályokba ütközhetnek az uta-
zók. A felüljáró építése miatti ideiglenes 

peron néhány hétig még megmarad. A 
felüljárót két külön projekt keretében 
építik. Az első ütem - vagyis a vasúti 
sínek feletti gyalogoshíd - építési mun-
kálatai lezárultak, és megkezdődhet a 
hídszerkezet világításának szerelése, a 
liftek üzembe helyezése, valamint a híd 
hatósági használatba vételi eljárása. 

Ezzel párhuzamosan a kivitelező tel-
jes erővel dolgozik a projekt második 
ütemén is. Ennek keretében épül meg 
a nemrég átadott új buszállomás és a 
Vasútmellék utca közötti látványos híd-
szerkezet. A kivitelezés véghatárideje itt 
2014 nyara, azonban a kivitelező elkép-
zelhetőnek tartja, hogy kedvező időjá-
rási viszonyok esetén már 2014 januárjá-
ban megindulhat a gyalogosforgalom a 
híd teljes hosszában. 

Az új gyalogos-felüljáró az új buszpálya-
udvart a vasútállomás túloldalán találha-
tó városrésszel köti össze. A régi felüljárót 
három éve a vonalszakasz villamosítása 
miatt bontották el. Az új, modern felüljá-
ró szerkezetében lift gondoskodik azok-
ról, akik nem tudnak, vagy nem akarnak 
lépcsőzni, a járófelületet pedig télen fű-
tik, hogy ne váljon csúszóssá. 

A projekt megrendelője a GYSEV Zrt., ki-
vitelezője a Közgép Zrt., amely a munkát 
nyílt közbeszerzési eljárásban nyerte el 
236,4 millió forintos vállalási árával. A pro-
jekt az Európai Unió társfinanszírozásá-
ban valósul meg, a támogatása mértéke 
82,4 százalék.

Rázó László

Jelentős feJlesztések

a soproni konténerterminálon

GYSEV HíREK
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20 százalékkal bővítették a soproni 
konténerterminál tárolókapacitá-
sát. A GYSEV CARGO Zrt. nyertes 
pályázatának köszönhetően 470-el 
emelkedett az elhelyezhető konté-
nerek száma, GPS-alapú konténer-
követő rendszert alakítottak ki, és 
egy nagyteljesítményű konténer-
emelő munkagépet is beszereztek. 
Minderre „A GYSEV CARGO Zrt. 
Intermodális Logisztikai Szolgálta-
tó Központjának fejlesztése” elne-
vezésű, több mint 350 millió forin-
tos pályázat adott lehetőséget.

A GYSEV CARGO Zrt. tavaly decem-
berben jelentette be, hogy sikerrel 
pályázott az Új Széchenyi Terv Gazda-
ságfejlesztési Operatív Programjának 
forrásaira és 106 millió forint vissza nem 
térítendő támogatást nyert a 353 millió 
forint összértékű fejlesztések megva-
lósításához. A kivitelezési munkálatok 
idén őszre készültek el.

A projekt egyik fontos eleme, hogy 
470-el bővítették a konténerterminál 
tárolókapacitását. Ez lehetőséget ad 
arra, hogy az intermodalitás – az egyes 
közlekedési módok közötti átjárható-
ság – a soproni Logisztikai Szolgáltató 
Központban még hangsúlyosabb sze-
repet kapjon. 

A beruházás során konténerkövető 
rendszert is kialakítottak. Ez lehetővé 
teszi a terminálon található konténerek 
mozgatásának nyilvántartását, a rako-
dási események rögzítését, valamint 
a konténerek helyzetének GPS alapú 
meghatározását. A fejlesztés ponto-
sabbá, hatékonyabbá teszi a termináli 
munkavégzést, javul a nyomon követ-
hetőség, és gyorsabbá válik a vonatfel-
dolgozás.

Szintén a projekt keretében szerezte 
be a GYSEV CARGO Zrt. azt a 140 millió 
forint értékű konténeremelő rakodó-

gépet, amely 40 tonna megemelésére 
képes, és akár 5 darab vasúti konténert 
képes egymásra helyezni.

A fejlesztések lehetővé teszik, hogy a 
soproni Intermodális Logisztikai Szol-
gáltató Központ alkalmazkodva a piaci 
igényekhez, versenyképes, optimális, 
teljes körű logisztikai szolgáltatásokat 
kínáljon. Ezáltal pedig tovább erősöd-
het a cég gazdasági szerepe a régió-
ban.

„A GYSEV CARGO Zrt. évek óta kiválóan 
és eredményesen gazdálkodik. Ez adta 
az alapot a most megvalósult projekt-
hez is. Az erősödő piaci versenyben 
mindenképpen szükség van a hasonló 
fejlesztésekre, hiszen csak így tudjuk 
megtartani és megerősíteni a piaci 
pozícióinkat a kombinált áruszállítás 
területén” – mondta a lezárult projekt 
kapcsán Skála János, a GYSEV CARGO 
Zrt. vezérigazgatója.

GYSEV HíREK
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a hónap
úti célja

Szentgotthárd

úTI CÉL AJáNLóúTI CÉL AJáNLó
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és a templom szobrai nem csak a mű-
értőket kápráztatják el. Az festmények 
többek között Szent Gotthárd püspök-
nek, a város és a templom védőszentjé-
nek állítanak emléket.

A kolostorépületben ma a városháza 
foglalja el a ciszterek egykori szobáit. 
Az épület gyöngyszeme a refektórium, 
amely valaha a szerzetesek ebédlőter-
me volt. Ma is nemes célokat szolgál: 
itt köttetnek a házasságok és remek 
akusztikája miatt gyakran komolyzenei 
koncerteknek ad otthon. A műemlék-
épületek közül a legidősebb a magtár-
színház. Különleges neve még külön-
legesebb történetet takar: az 1600-as 
években még templom, majd 100 évvel 
később apátsági magtár volt. Ma ez az 
épület fogadja be a színházat és ezzel a 
kulturális élet központjává vált. Érdemes 
ide betérni, hiszen itt működik a város 
turisztikai információs irodája is.

Ezt át kell élni!
A csodás épületeket impozáns park, a 
barokk kert díszíti. A parkban sétálgatva 
vagy egy padon megpihenve van időnk 
elmélázni, és kiszakadni a mindennapok 
zajából.

Ha ennél viszont többre vágyunk, egy 
rövid séta után máris a város büszke-
ségéhez a Szentgotthárdi Fürdőhöz 
érkezünk. Ha Szentgotthárdon járunk, 

ezt nem szabad kihagyni! Egy valódi 
mediterrán világba csöppenünk: a ter-
málfürdő hatalmas üvegkupolája alatt 
pálmafák, banánfák és egész évben zöl-
dellő növények biztosítanak különleges 
hangulatot. Itt még a januári hidegben 
is mediterrán nyár lakozik.
2008-ban építőipari nívódíjat nyert el az 
egyedi stílusú fürdő. A kültéri és beltéri 
medencék nagy élményeket rejteget-
nek, de a csúszdák szerelmesei sem 
unatkoznak itt. A komplexum nem csak 
a passzív kikapcsolódás kedvelőknek 
ideális szabadidős célpont, hiszen uszo-
da és fitnesz részleg is várja a mozogni 
vágyó látogatókat.

A város neve ismerősen cseng a törté-
nelem könyvekből, hiszen 1664-ben a 
török-magyar háború egy fontos csatája 
zajlott itt. A csatának 2003 óta a Szent-
gotthárdi Történelmi Napok program-
sorozata állít emléket, mely 2014. nyarán 
a csata 450 éves jubileumát ünnepli. 
Ebből az apropóból jelmezes felvonulás, 
csatafutás, élő csatajelenet, koncertek és 
középkori bemutatók idézik a régmúlt 
időket.

Amit meg kell kóstolni!
Városnézés, túrázás vagy fürdőzés után 
a hangulatos belváros vár minket. Nyá-
ron a teraszok csábítanak betérésre, míg 
télidőben melegséggel és ínycsiklandó 
ételekkel-italokkal várnak minket a helyi 
vendéglők. Válasszunk egy finom rétest, 
vagy valamelyik helyi ételt - mindig 
gondoskodnak róla a házigazdák, hogy 
megkóstolhassuk Szentgotthárd ízeit.

Szentgotthárdon nem érdemes rohan-
ni! Ez az a hely, ahol érdemes egy pohár 
italt kortyolgatva megpihenni, magunk 
mögött hagyni a túlhajszolt tempót, a 
szürke hétköznapokat. Itt szépen, las-
san lehet megélni azokat a pillanatokat, 
melyekért érdemes élni: hallgatni a Rába 
és a Lapincs folyók zubogását, körbesé-
tálni a Hársas-tó idilli partját, megnézni 
az Őrség és a Rábavidék legrejtettebb 
szépségeit, meglelni a gombákat a ti-
tokzatos erdők mélyén. 

Utazzon
a GYSEV-vel
Szentgotthárdra,
és élvezze
a kedvezményeket!

A szentgotthárdi fürdőbe vonattal 
utazók 33% kedvezménnyel vált-
hatják meg menettérti jegyüket, 
a fürdőbelépőből pedig 20% 
kedvezményt kapnak vonatjegy-
ük felmutatásával!

Részletek: www.gysev.hu
illetve www.thermalpark.hu

Szentgotthárd – A nyitott kapu
Szentgotthárd a nyugati határrész bá-
jos kisvárosa. Egészen egyedülálló, 
hármashatári elhelyezkedése teszi oly 
különlegessé: Ausztria és Szlovénia is 
néhány lépéssel elérhető az errefelé ka-
landozóknak. A három nemzet szoros 
együttélése kedves fogadtatást és nyi-
tottságot ígér.

A város története
A Rába és a Lapincs folyó összefolyásánál 
lévő, Magyarország délnyugati csücské-
ben elhelyezkedő települést III. Béla ki-
rály alapította 1183-ban, aki uralkodása 
során francia cisztercita szerzeteseket 
telepített be. A szerzetesek számára épí-
tett egykori monostor egy hildesheimi 
püspök, Szent Gotthárd nevét viseli. A 
feudalista rendszerű gazdálkodás 1350-
ig virágzott a monostor melletti major-
ságon. A települést 300 éven át a Széchy 
család birtokolta. A Bocskai-felkelés ide-
jén azonban mind a monostort, mind 
pedig az erődöt felrobbantották, ami 
egyben a szerzetesi élet megszűnését 
eredményezte.

A Graz felé vezető vasútvonal 1873-as 
átadásával megindult Szentgotthárd 
iparosodása. A városnak így gyors köz-

lekedési kapcsolata lett Stájerországgal 
és a Kisalfölddel is. Mindez nagylépté-
kű gazdasági és társadalmi fejlődéshez 
vezetett az 1800-as évek végén, mely 
során gyárak, üzemek létesültek. A gaz-
dasági fejlődést társadalmi változások 
is követték, ezzel a 20. század elejére 
Szentgotthárd fejlett iparú, nyüzsgő kis-
város lett.

Az első világháború után azonban véget 
ért a város aranykora, hisz vonzáskörze-
te döntően a határ túloldalára került. A 
két világháború között is stagnálás, sőt a 
szocializmus idején elsorvadás jellemez-
te a települést. Élénkülés csak az 1980-as 
évektől következett, amikor – a monos-
toralapítás 800. évfordulóján, 1983-ban – 
a település városi rangot kapott. Az igazi 
fordulatot persze a rendszerváltozás je-
lentette. A kedvező földrajzi helyzet és 
a magas szintű ipari kultúra vonzotta a 
külföldi befektetőket. A kereskedelem és 
egyes szolgáltatások fejlődésének hát-
terében az intenzív osztrák és szlovén 
bevásárló-turizmus állt.

2004-ben az Európai Unióhoz, majd 
2008-ban a Schengeni Egyezményhez 
való csatlakozással, a közlekedési kap-
csolatok javulásával a város visszanyer-

hette a csaknem száz éve elveszített 
vonzáskörzetét, ezzel büszkén elfoglal-
hatja helyét a magyar-osztrák-szlovén 
hármas határ térségében.

Ezt látni kell!
Szentgotthárdot 830 éve alapították, és 
30 éve kapott városi rangot. A város jelké-
pe, az ország harmadik legnagyobb ba-
rokk temploma, a Nagyboldogasszony 
templom és a hozzá tartozó városkapu, 
amely folyamatosan nyitva áll a betérők 
előtt. A szentély kupoláit díszítő freskók 
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Egy hajdinás vargányaleves után követ-
kezhet a főétel. A dödölle neve talán 
mindenkinek elsőként jut eszébe, ha az 
őrségi étkekről esik szó. A dödölle vagy 
gánica egy jóféle salátával fogyasztva 
önálló fogásként is megállja a helyét, de 
egy kiadós marha- vagy vadpörkölttel 
felejthetetlen gasztronómiai élményt 
nyújt. A végén mindezekre egy őrségi 
tökös-mákos rétes teszi fel az ízek koro-
náját.

Falusi turizmus
Az Őrségben a falusi turizmus terén je-
lentős előrelépés történt az utóbbi évek-
ben. Sok panzió, vendégház és apart-
man nyílt meg az itteni településeken. A 
kisebb őrségi szállások sajátos hangula-
tot és egyben kulturális programokat kí-
nálnak. A szállások helyben mutatják be 
a tájegység népi kultúráját, akár a szállás 
muzeális értékű berendezésével. E falusi 
szálláshelyek csendet, nyugalmat és tes-
ti-lelki feltöltődést biztosítanak, amelyet 
a nagyvárosok nyüzsgéséből menekülő 
vendégek egyre inkább keresnek. Itt 
tehát egyszerre teljesül a természet, a 
kikapcsolódás, a táj és a gasztronómia 
egyidejűleg nyújtott élménye, mindez 
megannyi vendégszeretettel fűszerezve.

Szentgotthárd és térsége tehát ehhez 
kínál lehetőséget mindenki számára, aki 
az élet rohanásából kilépve fel szeret-
ne töltekezni a természet, a kultúra és 

az önfeledt kikapcsolódás kalandjával. 
A kapu szerepét ugyanakkor kiterjeszti 
mindenkire, aki élményre és kikapcso-
lódásra vágyik. A város minden kedves 
látogatóját kitárt kapuval várja. 

Lépjen hát be ön is és fedezze fel az iga-
zi kikapcsolódás örömét!

Őrségi Nemzeti Park
Az Őrség határvidék, vas megye dél-
nyugati sarkában fekszik. Őrvidék volt: 
honfoglaló elődeink az akkori időknek 
megfelelő korszerű védelmi rendszert, 
gyepűt alakítottak ki itt a nyugati ha-
társzélen. A hadifontosságú helyekre az 
egész környéket szemmel tartó őrséget 
telepítettek, akik a saját költségükön 
védték a határt, s ezen szolgálatuk fe-
jében nemesi kiváltságokat élveztek. 
A 18 őrségi falu a királyi vármegyék alá 
nem rendelt, területileg attól független 
határispánsághoz tartozott. Innen a név: 
Őrség – vélekednek Őriszentpéter lakói.

Szentgotthárd szomszédságában fek-
szik ez a terület. Ez a táj hazánk külön-
leges, folyók és patakok által formált vál-
tozatos, erősen szabdalt, vízfolyásokban 
és forrásokban gazdag dombvidéke. A 
számos egyéb természeti képződmény 
mellett fontos megjegyezni, hogy a táj 
természetes állóvizeinek száma csekély. 
Közülük azonban említésre méltó a Fe-
kete-tó, mint tőzegmohás dagadóláp, 
valamint a turisztikai szempontból is 
jelentős mesterségesen létrehozott Hár-
sas, Vadása és Himfai-tó.

Hagyományok, kultúra
Az őrségi táj igen gazdag népi és kultúr-
történeti emlékekben. Az itteni falvak 
jellegzetes szeres településszerkezetű-
ek. A „szer” nem más, mint egy szétszórt 
házcsoport, amely a honfoglalás utáni 
falvak formáját őrzi. Az ősi építkezés 
anyaga a fa volt, így sokfelé megcsodál-
hatók a jellegzetes boronafalú épületek. 
A népi építészet jellegzetes elemei a 
„szoknyás” fa haranglábak, melyek közül 
a legszebbek a pankaszi zsuppal fedett, 
illetve a gödörházi és a kercaszomori 

fazsindelyes haranglábak. Különlege-
sek a református temetők kopjafái is. A 
történelmi Őrségben nem volt jellemző 
a kővárak építése, ezek szerepét az ár-
pád-kori erődszerű templomok vették 
át. Ilyen ma is látható Őriszentpéteren, 
Hegyhátszentjakabon, Veleméren és 
Szőcén. A népi mesterségek közül em-
lítésre méltó a fazekasság, de megta-
lálhatók fafaragók a kosárfonók is. A 
fazekasság központja Magyarszombatfa 
és Gödörháza, ahol ezt a mesterséget 
mind a mai napig sokan gyakorolják. 
Mindehhez bizonyítékul elég e falvak 
főutcáján végigsétálni, hisz számos 
porta bejáratánál lóg a fazekas cégér. A 
portéka nagy része helyben el is kel. A 
különféle népművészeti vásárokon pe-
dig szívesen beavatják az érdeklődőket 
a korongozás fortélyaiba.

Gasztronómia
Az őrségi ételek fő jellemzője az egy-
szerű elkészíthetőség. Az egykori táp-
lálkozási szokások az itteni lakosok 
életmódja szerint alakultak, akik hét-
köznap egyszerű, takarékos ételeket 
fogyasztottak. A szegényebbek kuko-
ricából főtt kását, gánicát, gombócot 
ettek. Az ételekhez szívesen használták 
a szinte minden háztartásnál fellelhető 
tejtermékeket, túrót, aludttejet, tejfölt. 
Bizonyára jót mosolyognának őseink, 
ha látnák, hogy – egykor a szükség és a 
szegénység szülte – ételeik ma ínyenc-
ségnek számítanak. Aki ezeket az ízeket 
keresi, megtalálhatja őket az itteni ven-
déglők étlapján.

Tudta-e, hogy…

•	 Szentgotthárdon	van	hazánk	

legnyugatibb vasútállomása?

•	 Szentgotthárdon	található	

Magyarország harmadik legna-

gyobb barokk temploma?

•	 az	Őrség	az	ország	egyetlen	

nagyobb tájegysége, melynek 

lakossága a honfoglalás óta egy 

helyben él?

•	 az	Őrségben	él	hazánk	leggaz-

dagabb lepkefaunája?

•	 Veleméren	található	a	13.	

századból ránk maradt katolikus 

plébániatemplom, hazánk 7 leg-

régebbi templomának egyike, 

melynek majd 750 éves freskói 

világhírűek?

•	 a	2001-ben	elkészült	nagyrákosi	

vasúti völgyhíd Magyarország 

leghosszabb viaduktja és egy-

ben a magyar-szlovén közvetlen 

vasúti összeköttetés újbóli 

megteremtője?

•	 a	Kerka-völgyében,	Lenti	és	

Kistolmács között közlekedő 

kisvasút Magyarország leghosz-

szabb kisvasútja?
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Széll Kálmán Gasztonyban született 
1843. június 8-án, nemesi hagyomá-
nyaira és 48-as szerepére büszke csa-
ládban. Apja magas közhivatalokat 
töltött be, országgyűlési képviselő 
is volt. Ehhez a családi háttérhez tár-
sult Deák Ferenc atyai barátsága. Az 
ifjú Széll Kálmán tanulmányait a sop-
roni bencés gimnáziumban kezdte, 
majd Szombathelyen folytatta a pre-
montreieknél. A budapesti egyetem 
jogi karát 1863-ba végezte el, majd 
két évvel később jogi doktori, jogtu-
dori címet szerzett. Pályáját Rátóton 
kezdte, mint szolgabíró.

Az ifjú jogász politikusi pályára készült, 
s 1869-ben a járás országgyűlési kép-
viselőjévé választották. Ezek után még 
nagyobb lendülettel szolgálta várme-
gyéjét, különösképpen Szentgotthárd 
ügyét. Munkája elismeréseként 28 éves 
korában belügyi államtitkárnak kérték 
fel, ezt azonban nem fogadta el.

Az ifjú Széll is kor- és nemzedéktársaihoz 
hasonlóan az alkotmányt és a közjogot 
kezdte el kutatni. Deák Ferenc azonban 
más irányt mutatott számára, s tanácsára 
pénzügyi tanulmányokba kezdett. Ha-
marosan az ország legelismertebb pénz-
ügyi szaktekintélye lett. Bekapcsolódott 
az országgyűlés életébe, leginkább a 
pénzügyi bizottságban tevékenykedett. 
1875-ben a Wenckheim-kormányban 
örömmel vette a pénzügyminiszteri 
kinevezést. Miniszterségéről 1878-ban, 
Bosznia-Hercegovina okkupációjakor 
mondott le, megakadályozandó egy há-
borús konfliktust. Visszavonulva a nagy-
politikától, életének legsokoldalúbb kor-
szaka következett. Bécsi bankári körök 
felkérésére két jelentős pénzintézetet is 
irányított, óriási szorgalommal és nagy 
odaadással. Bankárként is megtartotta 
képviselői mandátumát, s szívén viselte 
Szentgotthárd sorsát.

Elkötelezett híve volt a modern mező-
gazdaságnak. Széll Kálmán 56 évesen 
- 1899-től 1903-ig - az ország miniszter-
elnöke lett.

Miniszterelnöksége alatt 120 törvény-
cikk született. Modern és célirányos 
törvény-előkészítő munkája európai 
szempontból is figyelemreméltó volt. 
A bevezetett új adóformák, a pénz- és 
bankügy rendezése mutatják szakmai 
hozzáértését. Széll Kálmán könnyen át-
tekinthető, jól működő államháztartást 
akart. Miniszterelnökként a belügyi tár-
cát is megtartotta. A kormány élén meg-
békélést és együttműködést kereső po-
litikus volt. A miniszterelnökségről való 
lemondás után hamarosan visszatért a 
politikai életbe. Elvállalta az Alkotmány 
Párt elnöki funkcióját. Közben 1905-ben 
kerülete újra képviselővé választotta.

Több évtizedes képviselői tevékenysége 
alatt - 1869 és 1911 között - rengeteget 
tett Szentgotthárd fejlesztéséért. Az 
1870-es évek elején sürgette a Győr-
Szombathely-Graz vasútvonal megépí-
tését. A Rábavölgy bekapcsolásáról a 
vasúthálózatba 1868-ban döntött a kor-
mány. 1871 októberében nyitották meg 
a Győr-Szombathely szakaszt, s a Grazig 
hátralevő részt 1872-73-ban építették 
meg. Az engedélyezések gyors keresz-
tülvitelében jelentős szerepe volt Széll 
Kálmánnak, aki az első igazgatói tanács 
tagja lett.

Szentgotthárd és Széll Kálmán hétköz-
napi kapcsolataiba enged bepillantást 
egy 1902-es tudósítás, amely a Vasvár-
megyében jelent meg 1902. december 
21-én, „Szent-Gotthárdi deputáczió a 
miniszterelnöknél” címmel. Azt szerette 
volna elérni a küldöttség, hogy a vasút-
építés Ausztriában Fürstenfeldtől észak-
ra is ágazzon el, hogy a magyar mező-
gazdasági termékeknek ott is piacot 

tudjanak szerezni, s a határ mellett élők 
könnyebben eljussanak Bécsbe. 

Személyes közbenjárásának tulajdoní-
tották a kortársak, hogy a dohánygyár 
Szentgotthárdra települt 1894-ben. Ez 
volt a város első gyára, ahol indulása 
után tíz évvel már több, mint 900 nő 
dolgozott. A megyeszékhely, Szombat-
hely irigykedve figyelte Szentgotthárd 
gyarapodását. 

A megye első állami gimnáziumát itt nyi-
tották meg.  A bizottság elnöki posztjára 
Széll Kálmánt kérték fel, akinek később 
jelentős szerepe volt abban, hogy a vá-
ros megkapta az engedélyt egy gimná-
zium indítására.
1915. augusztus 16-án Rátóton halt meg.

Budapesten 1951-ig tér viselte a nevét, 
amikor az akkori kommunista vezetés 
a közterület elnevezését Moszkva térre 
változtatta. A Fővárosi Közgyűlés 2011. 
április 27-ei ülésén javasolta a Földrajzi-
név-bizottságnak, hogy a tér elnevezé-
sét változtassa vissza Széll Kálmán térre. 
2012. május 12-én hivatalosan is átne-
vezték.

Források:
www.szentgotthard.hu

www.termalpark.hu
www.orsegiparaszthazak.hu

www.orseg.hu

a környék híres szülöttje:

Széll Kálmán
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kiruccanások 
Szeptember 23. – december 31.
Szentgotthárdi
Mozi CentenáriuM
Szentgotthárd
100 nap – 100 élmény. Jubileumi 
kedvezmények és meglepetések. 
Filmek minden korosztálynak.
Információ:
Kossuth Filmszínház
Tel.: 94/380-124
www.facebook.com/sztgmozi

Szeptember 26. – január 31.
giCzy JánoS – „eleitől fogva”
Sopron
Giczy János művészetének alap-
pilléreit szülőfalujában megélt él-
ményei, tapasztalatai, hangulatai 
alkotják. Nagy hangsúlyt fektet a 
dolgok rétegződéseire, mind tér-
ben mind időben. 
Információ: 
Sopronbánfalvi Kolostor
Tel.: 99/505-895
E-mail: infor@banfalvakolostor.hu
www.banfalvakolostor.hu

November 22. – december 23.
advent a natúrparkban … 
ahogy Mi SzeretJük! 
Kőszeg
Információ: 
Virágudvar
www.naturpark.hu

November 29. – december 23. 
advent győrben
Győr
A belváros díszfénybe öltözik, a 
forralt bor és a sült gesztenye va-
rázslatos illata lengi be az utcákat. 
A Széchenyi téren ismét felállítják 
mindannyiunk karácsonyfáját, ott 
lesz a téren a betlehem és a meg-
újult rénszarvasszán a gyerekek 
nagy örömére.
Információ:
Győr Megyei Jogú Város
Önkormányzata 
Tel.: 96/500-100 
www.gyor.hu 

November 29. – december 23.
Soproni advent váSár
Sopron
Hamisítatlan karácsonyi hangulat-
tal, fenyő-, és fahéj illattal, étel és 
ital finomságokkal, kézműves ter-
mékekkel várja a kedves lakosokat 
a város Fő terére. Minden vasárnap 
közösen gyújtjuk meg hatalmas 
adventi koszorúnk egy-egy újabb 
gyertyáját.
Információ:
Bormarketing Műhely
Tel.: 99/508-835
E-mail: infor@soproniborvidek.hu
www.soproniborvidek.hu

December 2. – február 1.
ÖkodeSign beMutató
Sopron
A kiállított újrahasznosítható anya-
gokból készült tárgyak, design 
tervek és poszterek a Handler Nán-
dor Szakképző Iskola tanulóinak, 
valamint a Nyugat-magyarországi 
Egyetem ipari termék és formater-
vező mérnök, illetve formatervező 
művész hallgatóinak közös munkái.
Információ:
Ligneum NymE Látogatóközpont
Tel: 99/518-777
www.ligneum.hu

December 5. – február 1.
eltűnő reMekMűvek –
az oroSz faépítéSzet
puSztuló eMlékei
Sopron
Oroszország északnyugati részén 
többségében fából építették a 
lakóházakat, templomokat, kápol-
nákat, harangtornyokat, erődít-
ményeket. A kiállítás a XVII-XVIII. 
századi faépítményeket mutatja 
be tájegységenként, több helyen 
felvillantva a megőrzés, restaurálás 
folyamatát, az újra felfedezett régi 
famegmunkáló szerszámok.
Információ:
Ligneum NymE Látogatóközpont
Tel: 99/518-777
www.ligneum.hu

December 6 – 24.
kvártélyházi advent
Zalaegerszeg 
Az udvarban kézművesek kínálják 
portékáikat, lehet forralt bort inni, 
sültgesztenyét enni, délutánon-
ként pedig a színpadon óvodások, 
diákcsoportok, énekkarok, tán-
cosok, a város kulturális életének 
szereplői szórakoztatják egy-egy 
adventi műsorszámmal a vásár kö-
zönségét.
Információ:
Kvártélyház
Tel: 20/441-0659
E-mail: info@kvartelyhaz.hu
www.kvartelyhaz.hu

December 8. 
adventi JótékonySági hang-
verSeny 
Győr
Közreműködik Pitti Katalin, Liszt-dí-
jas művésznő.
Információ:
Molnár Vid Bertala
Művelődési Központ 
Tel.: 96/518-225 
www.mvbmk.hu

December 9.
deMCSák ottó: a Szép 
CerCeruSka – MeSebalett
Sopron
Minden mítosz és népmese a jó és 
a rossz, a fény és az árnyék állandó 
harca, melyben a hős az igaz és tisz-
talelkű ember útját járja. 
Információ:
Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. 
Tel.: 99/517-517
E-mail: jegyiroda@prokultura.hu 
www.prokultura.hu 

December 9.
hitted volna? C. előadáS
Győr
Főszerepben: Hernádi Judit és Kern 
András 
Információ:
Győri Művészeti és Fesztiválközpont 
Tel.: 96/311-316 
www.fesztivalkozpontgyor.hu

December 9.
bogányi
Győr
Bogányi Gergely zongoraestje. Mű-
soron D. Scarlatti, I. F. Sztravinszkij, P. 
I. Csajkovszkij, S. V. Rahmanyinov, M. 
Balakirev művei. 
Információ: Győri Filharmonikus Zenekar
Tel.: 96/312-452 
www.gyfz.hu

December 9., 21. 
katona iMre: a zuhanáS Má-
Sodik pillanata – áloMJáték
Sopron
„Eredeti bemutatónkhoz hosszas 
műhelymunkával gyűjtöttünk ta-
pasztalatokat. S nem arra töreked-
tünk, hogy a valóságot utánozzuk. 
Ehelyett arra vállalkoztunk, hogy 
átvilágítsuk a dolgokat, a létezést 
és az embert. Így jött létre e játé-
kos látomás, melyben jövő és múlt, 
valós és valótlan keveredik rapszo-
dikus módon, gondolatébresztő és 
szórakoztató kalandra invitálva a 
nézőt.” (Katona Imre)
Információ:
Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. 
Tel.: 99/517-517
E-mail: jegyiroda@prokultura.hu 
www.prokultura.hu 

December 12 – 14.
boogiefeSzt - győri neMzet-
kÖzi boogie Woogie feSztivál 
Győr
A Boogiefeszt programkínálata 
minden érdeklődőnek tartogat 
nézni-, hallgatni- és táncolnivalót. 
Információ: Dániel Balázs 
Tel.: 20/512-2961 
www.mrfirehand.com
www.boogiefeszt.hu

December 12. – március 31. 
a titkoS gyűJteMény
Győr
Remekművek Aba-Nováktól Va-
szary-ig. A kiállítás különlegessége, 
hogy megrendezésével egy koráb-
ban fél évszázadon át őrzött titok 
tárul fel. E gondosan összeállított 
kollekció a szocializmus évtizedei 
alatt jött létre, a rejtőzködő magán-
gyűjtemények utolsó nagy példája. 
A modern magyar festőművészet 
klasszikusait felvonultató tárlat.
Információ: Rómer Flóris Művészeti 
és Történeti Múzeum
Tel.: 96/322-695 • www.artmuz.hu

December 13.
 Mark tWain: toM SaWyer 
kalandJai MeSeJáték egy 
réSzben 
Győr
Ki ne ismerné Tom Sawyert, aki a 
Mississippi melletti falucskában 
tölti kamaszkorát, és igazi rossz-
csont viselkedésével borzolja kör-
nyezete idegeit? 
Információ:
Győri Művészeti és Fesztiválközpont 
Tel.: 96/311-316 
www.fesztivalkozpontgyor.hu

December 13.
kiSCSillag konCert
Szombathely
Hosszabb szünet után ismét Szom-
bathelyre érkezik a Lovasi András és 
csapata. 
Információ:
AGORA Szombathelyi Kulturális Központ
Tel.: 94/509-641
E-mail: info@agora-savaria.hu
www.agorasavaria.hu

December 13.
a blaCk & proud goSpel 
konCertJe
Győr 
Információ:
Győri Művészeti és Fesztiválközpont 
Tel.: 96/311-316 
www.fesztivalkozpontgyor.hu
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December 17.
CSaJkovSzkiJ:
a hattyúk tava balett
Győr
A Kijevi állami Színház kiváló tánc-
művészei a Balett történelem leg-
nagyobb klasszikusában a Hattyúk 
Tavában láthatjuk kiteljesedni a 
felülmúlhatatlan táncművészek 
tánctudását. 
Információ: Győri Nemzeti Színház 
Tel.: 96/520-600 • www.gyoriszinhaz.hu

December 18.
karáCSonyi konCert
Győr
Szekeres Adrien és a Győri Filhar-
monikus Zenekar adventi koncert-
je, vezényel Rácz Márton.
Információ:
Győri Filharmonikus Zenekar
Tel.: 96/312-452 • www.gyfz.hu

December 19.
a MoSzkvai pátriarkátuS 
ortodox férfikarának 
előadáSa
Győr
Az orosz ortodox liturgikus zene 
legautentikusabb előadói Győrben 
koncerteznek. Műsorukon a 
szláv egyházzene remekművei 
csendülnek fel az ősi „znamennij” 
egyszólamúságtól a nagy romanti-
kus mesterekig, felvázolva az orosz 
egyházi ének gyökereit és a bizánci 
stílus eredetét.
Információ:
Karzat Színház Nonprofit Kft. 
Tel.: 20/210-9031 • www.karzat.hu

December 20.
a varga gábor Jazz trió 
karáCSonyi konCertJe
Sopron
Varga Gábor – zongora, Berdisz 
Tamás – dob, Csuhaj Barna Tibor – 
bőgő. Közreműködik: Maros Zsófia 
– ének, Szaniszló Richárd – vibra-
fon Vendégművész: Binder Károly 
– zongora. A részvétel díjtalan. 
Minden belépő forralt bort és kará-
csonyi süteményt kap!
Információ:
Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. 
Tel.: 99/517-517
E-mail: jegyiroda@prokultura.hu 
www.prokultura.hu 

December 20.
SWing karáCSony
Győr 
Daniel Speer Brass új karácsonyi 
műsora. Magyar és más népek kará-
csonyi dallamai a Mennyből az An-
gyaltól a Stille Nachton át a Jingle 
Bellsig.
Információ:
Győri Művészeti és Fesztiválközpont 
Tel.: 96/311-316 
www.fesztivalkozpontgyor.hu

December 20 – 27.
zalai élő népi betleheM a 
vároSháza előtt
Zalaegerszeg
Információ:
Polgármesteri Hivatal
Tel.: 92/502-100
E-mail: info@zalaegerszeg.hu
www.zalaegerszeg.hu

December 22.
állatok karáCSonya
Győr
Információ:
Xantus János Állatkert
Tel.: 96/618-367 
 www.zoogyor.com

December 26.
illuMinationS 
Győr
A lélek és fény varázslata Rákász 
Gergellyel. Különleges, érzéki és 
érzelmes hangversenyprogrammal 
indul turnéra a klasszikus zene or-
gonista-sztárja, Rákász Gergely. 
Információ:
Rákász Gergely 
Tel.: 20/425-8635
www.rakaszgergely.hu

December 26.
reggaekaráCSony
Szombathely
Év végi reggae hagyomány a 
Ladánybene 27 zenekarral és a 
helyi erők képviseletében a Tohu-
Bohuval!
Információ:
AGORA Szombathelyi Kulturális Központ
Tel.: 94/509-641
E-mail: info@agora-savaria.hu
www.agorasavaria.hu

December 28. 
óévbúCSúztató roCkbuli
Szombathely
Információ:
AGORA Szombathelyi Kulturális Központ
Tel.: 94/509-641
E-mail: info@agora-savaria.hu
www.agorasavaria.hu

December 14.
deMJén konCert
Győr
A Kossuth - díjas és többszörös 
EMeRTon - díjas magyar énekes, 
dalszövegíró és basszusgitáros 
Demjén Ferenc és zenekarának ka-
rácsonyi nagykoncertje. 
Információ:
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ 
Tel.: 96/518-225
www.mvbmk.hu

December 14.
láSzló MiklóS:
illatSzertár – vígJáték
Győr
László Miklós, a népszerű kabaré-
szerző először 1937-ben bemutatott 
vígjátéka az egyik legnépszerűbb 
magyar színpadi mű, amelyből 
több amerikai filmes feldolgozás is 
készült.
Információ: Győri Nemzeti Színház 
Tel.: 96/520-600
www.gyoriszinhaz.hu

December 14.
ákoS konCert
Szombathely
A Kossuth-díjas ákos a Karcolatok 
című lemezét eleveníti fel sajátos 
akusztikus hangszerelésben. Egye-
di alkalom, egyedi élmény!
Információ:
AGORA Szombathelyi Kulturális Központ
Tel.: 94/509-641
E-mail: info@agora-savaria.hu
www.agorasavaria.hu

December 14.
hűSég napJa
Sopron
A város ünnepe, melynek kereté-
ben átadják a városi kitüntetéseket.
Információ: Sopron Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal
Tel.: 99/515-100
www.sopron.hu

December 14. 
oMega – oratóriuM
Sopron
Egy fantasztikus kórus, a Cantemus 
Vegyeskar és az Omega együttes 
közös 2013-as, az ország legszebb 
templomait végigjáró turnéjának 
keretében egy csodálatos koncer-
tet hallhat a közönség december 
14-én Sopronban.
Információ: Escort Tourist
Tel.: 99/524-514
E-mail: escort96@t-online.hu
www.escorttourist.hu

December 15. 
boSzi-nap –
adventi fényvarázSláS
Sopron
Gyerekprogramok Nagyobbak-
nak és Picurkáknak. Különleges 
varázslatok: angyalmuzsika, fény-
fürdőzés angyalokkal, KerekErdei 
boszorkánytitkok, angyalfodrászat. 
Belépés seprűvel és varázsló- vagy 
boszijelmezben!
Információ:
Pro Kultúra Nonprofit Kft.
Tel.: 99/517-517
E-mail: jegyiroda@prokultura.hu
www.prokultura.hu

December 15.
a ghyMeS együtteS ünnepi 
konCertJe
Sopron
A Ghymes zene hat az értelemre, 
az érzelmekre és az érzékekre. A 
zene mélyről jön és erőt ad. Az Ün-
nepi koncerten a 30 éves együt-
tes legszebb dalai csendülnek fel. 
Közreműködik a Gárdonyi Géza 
általános Iskola gyermekkórusa, 
karvezető: Makkos ágnes
Információ:
Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. 
Tel.: 99/517-517
E-mail: jegyiroda@prokultura.hu 
www.prokultura.hu 

December 16 – 22.
adventi MűSorok a főtéren
Sárvár
Az adventi műsoroknak idén is a 
karácsonyi díszbe öltöztetett Kos-
suth tér ad otthont. Mindennap 17 
órától várják az érdeklődőket. Az 
előadások közben lehetőség nyílik 
díszek, mézeskalácsok, kézműves 
termékek vásárlására.
Információ:
Tourinform Iroda Sárvár
Tel.: 95/520-178
E-mail: sarvar@tourinform.hu
www.sarvar.hu
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December 28 – 29.
Sing Sing Sing 2 – 
MuSiCalShoW
Sopron
Közreműködnek: Vastag Csaba, 
Vastag Tamás, Feke Pál/Mészáros 
árpád Zsolt/ Szomor György, Vég-
vári Eszter, Fésűs Nelly/Halas Ade-
laida és a Petőfi Színház művészei 
és tánckara. Rendező-koreográfus: 
Szakál Attila
Információ:
Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. 
Tel.: 99/517-517
E-mail: jegyiroda@prokultura.hu 
www.prokultura.hu 

December 29.
oCho MaCho SzületéSnapi 
konCert
Szombathely
Az Ocho Macho Születésnapi kon-
certjén vehetnek részt az érdeklő-
dők.
Információ:
AGORA Szombathelyi Kulturális Központ
Tel.: 94/509-641
E-mail: info@agora-savaria.hu
www.agorasavaria.hu

December 31.
vároSi SzilveSzter
Szombathely
Szilveszter éjjelén kihagyhatatlan 
éjféli buli veszi kezdetét a Fő téren 
20.00 órától.
Információ:
AGORA Szombathelyi Kulturális Központ
Tel.: 94/509-641
E-mail: info@agora-savaria.hu
www.agorasavaria.hu

December 31.
SzilveSzteri
vároSi vigaSSágok
Győr
Idén is gazdag programokkal várják 
a szilveszterezőket. Búcsúztassuk 
együtt az óévet és köszöntsük az új 
esztendőt a Városház téren.
Információ:
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Tel.: 96/500-100 
www.gyor.hu

December 31.
évbúCSúztató SzilveSzteri 
konCert
Sopron
Hagyományos és vidám szilveszteri 
koncert a Sopron Város Fúvószene-
karával az MKB Arénában.
Információ: Sopron Város Fúvószenekara
Tel.: 30/456-5416
E-mail: kontakt@sopronifuvoszenekar.hu
www.sopronifuvoszenekar.hu

December 31. 
SzilveSzteri fergetegeS
roCk and roll
Bükfürdő 
A Bükfürdő Gyógy- és Élménycent-
rumban a 4. sz. medencénél szil-
veszteri rock and roll szórakoztatja 
a fürdőzőket. 
Információ:
Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum
Tel.: 94/558-080
Email: marketing@spabuk.hu
www.bukfurdo.hu

Január 1. 
úJévi hangverSeny
Sopron
Műsoron: Grieg, Bach, Strauss mű-
vek. Közreműködik: Soproni Liszt 
Ferenc Szimfonikus Zenekar.
Vezényel: Rybach László
Információ: Pro Kultúra Nonprofit Kft.
Tel.: 99/517-517
E-mail: jegyiroda@prokultura.hu
www.prokultura.hu

Január 4.
úJévi konCert
Sárvár
A Sárvári Koncertfúvószenekar nagy 
sikerű koncertjére szeretettel várnak 
minden kedves érdeklődőt! A zene-
kart immár tizedik alkalommal Szélesi 
Attila karnagy vezényli.
Információ:
Tourinform Iroda Sárvár
Tel.: 95/520-178
E-mail: sarvar@tourinform.hu
www.sarvar.hu

Január 5.
a 3 kiSMalaC éS a farkaSok
Győr
A Hepp-Trupp bemutató előadása
Rendezte és játssza: Nagy Viktória 
Éva, Schneider Jankó
Információ:
Vaskakas Bábszínház
Tel.: 96/512-690 
www.vaskakas.hu

Január 10. 
úJévi operett-eSt
Sopron
Peller Károly, az Operettszínház 
művésze és barátainak, a soproni 
ORFEUM BAR BAND együttesnek 
közös előadása.
Információ: GYIK Rendezvényház
Tel.: 99/788-278
E-mail: gyikrecepcio@nyme.hu
www.gyikrendezvenyhaz.hu

Január 12. 
eSküvő kiállítáS
Bükfürdő
Immár 3. alkalommal kerül meg-
rendezésre Esküvő kiállításunk 
„Caramell módra“. Alkalmat sze-
retnénk kínálni arra, hogy a Párok, 
minden esküvőhöz kapcsolódó 
szolgáltatást egy helyen ismerjenek 
meg. Itt mindenki megízlelheti az 
esküvőre készülődés hangulatát, és 
kiválaszthatja a számára, a legideá-
lisabb szolgáltatót.
Információ: Hotel Caramell 
Tel.: 94/558-036 
E-mail: event@caramell.hu 
www.hotelcaramell.hu

Január 15.
táJak éS eMberek
a nagyvilágból
Győr
Greguss László Géza erdőmérnök, 
fotós „Tájak és emberek a nagyvi-
lágból” című fotókiállítás megnyi-
tója, melyet az utazó fotós vetített 
képes előadása követ Indonéziáról.
Információ: Ménfőcsanak-Gyirmóti
Művelődési Központ
Tel.: 96/449-137 
www.bezeredj-kastely.hu

Január 18.
úJvároSi eSték –
„Szólt az eMber…”
Győr
Jordán Tamás Kossuth-díjas szín-
művész és Sebő Ferenc népzene 
tudós József Attila-estje. A két mű-
vész által a hallgatóság prózában-
dalban egy egészen különleges 
megközelítésű József Attila-képpel 
találkozhat. 
Információ: Újvárosi Művelődési Ház 
Tel.: 96/315-317 
www.ujvarosiportal.hu

Január 18., 20.
the king'S SingerS - leMezbe-
Mutató konCert
Győr 
Közreműködik a Győri Filharmoni-
kus Zenekar, vezényel Rácz Márton. 
Információ: 
Győri Filharmonikus Zenekar
Tel.: 96/312-452 • www.gyfz.hu

Január 18 – 19.
xx. eSküvői kiállítáS
Győr
A program ideje alatt az Anyaköny-
vi Hivatal fogadja a bejelentkezni 
szándékozókat. Minden látogató 
egy tombolaszelvényt kap aján-
dékba, a kiállítók pedig jelentős 
kedvezményeket nyújtanak konkrét 
foglalások esetén. Ha esküvőjét ter-
vezi, ne mulassza el megtekinteni a 
Zichy-palota Esküvői Kiállítását!
Információ: 
Győri Művészeti és Fesztiválközpont 
Tel.: 96/311-316 
www.fesztivalkozpontgyor.hu

Január 19.
the king’S SingerS
Sopron
Liszt Ferenc Hangversenybérlet
Műsor: O. Lassus, C Kreek, J. 
Richafort, J. des Prez, N. Gombert, F. 
Mendelssohn-Bartholdy művei 
Információ:
Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. 
Tel.: 99/517-517
E-mail: jegyiroda@prokultura.hu 
www.prokultura.hu
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Január 22.
a Magyar kultúra napJa
Győr
A magyar kultúra napja a Him-
nusz születésnapja. Kölcsey Ferenc 
1823-ban ezen a napon fejezte be 
a kézirat megírását. Az évforduló-
val kapcsolatos megemlékezések 
alkalmat adnak arra, hogy nagyobb 
figyelmet szenteljünk évezredes 
hagyományainknak, gyökereink-
nek, nemzeti tudatunk erősítésé-
nek, felmutassuk és továbbadjuk a 
múltunkat idéző tárgyi és szellemi 
értékeinket. Az ünnepség alkalmá-
val Borkai Zsolt polgármester átad-
ja a Győr Művészetéért és a Győr 
Közművelődéséért díjakat.
Információ:
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Tel.: 96/500-100 
www.gyor.hu

Január 25.
verdi: rigoletto – opera
Győr
Az 1851-es velencei bemutatót kö-
vetően a mű a világ egyik legtöb-
bet játszott opera.  
Információ:
Győri Nemzeti Színház 
Tel.: 96/520-600 
www.gyoriszinhaz.hu

Február 7.
tavaSzi rítuSok farSangi 
SzokáSok 
Győr
Kézműves foglalkozás, tárlatveze-
tés Az otthon melege című kiállí-
tásban és mindent megtudhatunk 
a farsangi szokásokról Tanai Péter 
muzeológus előadásából. 
Információ: 
Rómer Flóris Művészeti és Történeti 
Múzeum 
Tel.: 96/322-695 
 www.artmuz.hu

Február 7.
oroSzok – a győri
filharMonikuS zenekar 
bérleteS hangverSenye
Győr
Műsor: M. P. Muszorgszkij: Éj a kopár 
hegyen , A. K. Ljadov: Az elvarázsolt 
tó, op. 62, P. I. Csajkovszkij: Francesca 
da Rimini, op. 32, S. V. Rahmanyinov: 
Szimfonikus táncok, op. 45, Vezé-
nyel: Alexander Sladkovsky
Információ:
Győri Filharmonikus Zenekar
Tel.: 96/312-452 
www.gyfz.hu

Február 14.
zűr-zavar
Győr
Páratlan versenyt szervezünk párok 
részére, Valentin napján. Ti hogyan 
védekeztek? Mármint, az informá-
cióáramlás káros hatásai ellen… Já-
tékos programunkon foglalkozunk 
elektroszmoggal, fényszennyezés-
sel, és a teliholddal is. 
Információ: 
Mobilis Interaktív Kiállítási Központ 
Tel.: 96/618-111 
www.mobilis-gyor.hu 

Február 15.
CSoportterápia – 
MJuzikelkáMedi
Győr
A Madách Színház közelmúltbeli 
musicalpályázatának díjnyertes da-
rabjában három férfi és három nő 
érkezik csoportterápiára.
Információ: Győri Nemzeti Színház 
Tel.: 96/520-600 
www.gyoriszinhaz.hu 

Február 16.
hany iStók - beMutató elő-
adáS
Győr
Az idén mi is műsorra tűzzük a kö-
zeli Hanság közismert legendáját, a 
kapuvári halászok hálójába akadt 
furcsa-szomorú lény történetét.
Információ: 
Vaskakas Bábszínház 
Tel.: 96/512-690 
www.vaskakas.hu

Február 16.
délibáboS hortobágyon - 
operett gála 
Sopron
A magyar operett 150 éve indult 
hódító útjára, a mai napig hatalmas 
népszerűségnek örvend. A műsor 
főbb szerepeiben a műfaj jeles 
és népszerű képviselői: Zsadon 
Andrea, Szolnoki Tibor, Domoszlai 
Sándor és a Soproni Petőfi Színház 
művészei lépnek fel.
Információ: Pro Kultúra Nonprofit Kft.
Tel.: 99/517-517
E-mail: jegyiroda@prokultura.hu
www.prokultura.hu

Február 22.
xxii. barokk bál
Győr
Ki ne szeretne egy vidám időutazá-
son részt venni? Ilyen lehetőséget 
kínál évről-évre a Barokk Bál, ahol a 
korhű ruhákba öltözött vendégek 
önfeledten szórakoznak a XVIII. szá-
zadi angol középosztály táncaira, 
élvezik a finom ételeket, a kram-
pampulit, olvassák a pogácsába rej-
tett jóscédulát és a Báli Hírmondót, 
a tombolán pedig értékes ajándé-
kokat nyerhetnek. 
Információ: 
Győri Művészeti és Fesztiválközpont 
Tel.: 96/311-316 
www.fesztivalkozpontgyor.hu 

Február 24.
farSangi konCert
Győr
Meglepetéskoncert sok vidám-
sággal, varázslattal, humorral. 
Közreműködik Hajnóczy Soma bű-
vészvilágbajnok és a Győri Filhar-
monikus Zenekar, vezényel Berkes 
Kálmán. 
Információ: Győri Filharmonikus Zenekar
Tel.: 96/312-452 
www.gyfz.hu

Február 28. – március 1.
kanizSai orSzágoS
fánkfeSztivál
Nagykanizsa
A farsangi bálok elengedhetetlen 
és legfinomabb velejárója a far-
sangi fánk. E finomságok fesztiválja 
és versenye kerül megrendezésre 
Nagykanizsán, hogy népszerűsítse, 
és hagyományait öregbítse a kü-
lönféle, lekváros, szalagos, csöröge, 
krémes, rózsa- és egyéb fánkoknak.
Ön már mindenképp nyer, mert 
sokféle finom fánkot láthat-ké-
szíthet, és részese lehet minden a 
Guiness Rekord-kísérletnek.
A fánkok gazdag íz- és formavilá-
gának megismerésére és megízle-
lésére a legjobb döntés a kanizsai 
farsangi fánkfesztivál!
Információ:
Kámánné Szép Terézia
Tel.: 93/311-195
www.kodalymk.hu

NYEREMÉNYJÁTÉK
Válaszoljon helyesen az alábbi kérdésünkre:

A GYSEV Zrt. 2014-ben kombinált jegyeket vezet be.
Melyik jegytípus a kakukktojás?
a.) Adventi kombinált jegy
b.) Kombinált fürdő jegy
c.) Savaria kombinált jegy
d.) állatkerti kombinált jegy

A helyes megfejtők között GYSEV ajándékcsomagot sorsolunk ki.
A helyes megfejtéseket a www2.gysev.hu/nyeremenyjatek oldalon várjuk!

kiruccanások kiruccanások 

A szervezők a változtatás jogát fenntartják.



Pillanatképek a vasút életéből
VASúTTöRTÉNETEK

a régi újságokból szemezgetünk, 
ahol az adott témán a cikkek kü-
lönlegessége azok megfogalmazá-
sában is rejlik. e cikkek által be-
pillantást nyerhetünk a gysev 
győr-sopron közötti szakaszá-
nak megnyitójába, a nagycenk-
Hidegség megállóhely épületének 
rövid történetébe. Betekinthetünk 
az akkori hétköznapok problémá-
iba is, zárásképp pedig a nemrég 
ismét felmerült kérdést, a Csorna 
és pápa között húzódó vasútvonal 
forgalmának újraindítását tár-
gyalja egy korabeli cikk.

A Hon, 1876. jan. 3., Hétfő:
„A győr-soproni vasút megnyitása”
„az új év nálunk a vasutak tekin-
tetében kedvező auspiciumok [elő-
jelek] közt köszöntött be, a meny-
nyiben tegnap a kamatgarancia 
nélkül épült első hosszabb vasútvo-
nal, a győr-soproni, ünnepélyesen 
megnyittatván, tényleg a közfor-
galomnak átadatott. a viszonyok 
mostohasága e vállalatra is súlyo-
san nehezedett, de mindamellett, 
a kitűzött czélt a feltornyosuló aka-
dályok daczára elérni sikerült, ez 
csak növeli azon férfiak érdemét, 
kik ebben tényezők valának. a 
megnyítási ünnepségek program-
ja a huzamosan tartott havazás 

daczára, minden részletében a leg-
pontosabban lett megvalósítva. az 
ünnepségen részt vett vendégek […] 
tegnapelőtt esti 9 órakor érkeztek 
meg a déli vaspálya külön vona-
tán győrött, ahol az engedményes 
erlanger viktor báró fogadta, s 
hol hozzájuk az erlanger báróval 
érkezett bécsi s több környékbeli 
vendégek csatlakoztak. egy órával 
később a „Bárány”-hoz címzett ven-
déglőben rendezett vacsora hozott 
össze bennünket először közelebb 
érintkezésbe egymással. […] más-
nap reggel kilencz órakor megin-
dultunk az ünnepélyesen díszített 
győri pályaudvarból az oda gyü-
lekezett népesség rokonszenves 
üdvkívánságai közt ikrény felé. a 
merre a vonat csak elhaladt, az őr-
házak és különösen az indóházak 
[állomásépületek] lombos folyondá-
rokkal voltak ünnepi díszbe helyez-
ve. a gőzmozdony s a waggonok 
díszítménye csaknem állomásról 
állomásra gazdagabb lőn, a meny-
nyiben a zászlókkal a szallagok 
száma folyton növekedett.”

Győri Közlöny, 1876. okt. 15.
„van szerencsénk [a t.c. közönség] 
tudomására hozni, hogy f. évi októ-
ber hó 15-ikétől kezdve a pinnye és 
Balf állomások között fekvő 46-ik 

számú őrháznál kis-Czenk meg-
állóhely kizárólag csak a személy 
és poggyászforgalomnak fog meg-
nyittatni.” az őrház mellé később 
várótermet is épített a vasút, majd 
a megállóhely 1894. máj. 1-től 
új nevet kapott: „nagy-Czenk-
Hidegség”. 1932-ben a két épüle-
tet (őrház és váróterem) felhasz-
nálva egy közös épületet épített 
a gysev szabó lászló későbbi 
gysev pályafenntartási igazgató 
tervei alapján. a megállóhely ma 
is látható színes, magyar motívu-
mos díszítését ugyanekkor Haich 
károly vezérigazgató leánya, szü-
letett Haich erzsébet, végezte. 
a megállóhelyet 1987-ben végül 
megszüntették.

Sopron. 1877. július 28.
„Figyelmeztetés.”
„a hét első napjaiban egy helybe-
li [soproni] földművesnő délben 
ebédet vitt az aratóknak. a mint a 
győri vasúti, a lovaglón felül lévő 
első átjáróján keresztül át akart 
menni, épp e pillanatban eresz-
tették le a korlátot, mely a szegény 
asszonyt földre terítette, s a fején 
vitt edényt összezúzta, az ételt ter-
mészetesen használhatatlanná 
tette. másnap a korlátot eltörve 
találták, nem tudják ugyan az őr 
vigyázatlansága, vagy a károsult 
bosszúja következtében-e, de ez 
utóbbit gyanítjuk. a korlát ma 
nap sincs megcsinálva, s a járó ke-
lők ki vannak téve az elgázolhatás 
veszélyének. egyáltalán pedig jó 
volna a korlátokat csengettyűvel 
ellátni, hogy így azok leeresztésé-
re távolról már lehetne a közönsé-
get figyelmeztetni.”
[a figyelmeztetésben a Wälder jó-
zsef utcai útátjáróról van szó. ez 
ma a Batsányi úti átjáró, melynek 
sorompóit egykoron távolról ke-
zelték. a „lovagló” helyére később 
vasárú-gyár épült.]

Sopron, 1884. május 31.:
„Rablási kísérlet.”
„folyó hó 28-án éjjel 2 órakor 
a győr-sopron-ebenfurti vasút 
v. pordány [vulkapordány, ma 
Wulkaprodersdorf, Burgenland, 
ausztria] állomása közelében lévő 
61. sz. őrháznál 2-3 egyén kocsin 
jőve, jelent meg és olyan furfangos 

módon akarták 
az őrt szobájából 
kicsalni, hogy el-
kezdtek a síneken 
járkálni és dö-
römbölni, mint-
hogy azonban az 
ő  rosszat sejtett 
– mert tehenét 
előtte való napon 
adta el 135 frton, 
mely összeg még 
nála vala, - nem 

hagyta magát rászedetni a cselfo-
gók által, hanem a harangjelzéshez 
fogott és sopronból kért segítsé-
get, mire a segélymozdony néhány 
emberrel oda ért, csak a tehén ára 
után szomjazó rablók hült nyomát 
találták, mert ezek czélszerűbbnek 
vélték a harang kongását hallva, 
kereket oldani.”

Sopronvármegye, 1919. április 26.
„Élelmezési vonat
Sopronból Lajtaújfalúig.
a győr-sopron-ebenfurti vas-
út igazgatósága közli, hogy f. évi 
április hó 26-ától kezdődőleg 
minden hétfőn, csütörtökön és 
szombaton lajtaújfalúig és vissza 
lajtaújfalútól sopronig egy-egy 
személyszállításra berendezett 
élelmezési vonat fog közlekedni. e 
vonat sopronból reggel 7 órakor fog 
indulni és körülbelül 10 órakor ér-
kezik lajtaújfalúra. lajtaújfalúról 
délután két órakor indul vissza 
sopronba, ahova körülbelül 4 óra-
kor érkezik. ezekkel a vonatokkal 
szintén csak a belügyi népbiztos 
rendeletével ismertetett korlátozá-
sokkal lehet utazni.”

Sopronvármegye, 1919. február 25.
„rábapordány és a vele szomszédos 
községek azzal a kéréssel fordultak 
a vármegyei nemzeti Tanácshoz, 
hogy járjon közbe a Csorna-pápai 
forgalom felújítása érdekében. azt 
akarják a rábaközi községek, hogy 
legalább hetenként négyszer, hét-
főn, szerdán, pénteken és szom-
baton közlekedjen Csorna és pápa 
között egy vonatpár. mesterházy 
ernő dr kormánybiztos, mint érte-
sülünk, sürgönnyel fordult a kor-
mányhoz a csorna-pápai forgalom 
helyreállítása érdekében.”

Forrás:
Lovas Gyula: Soproni Vasút-
történeti Olvasókönyv. (kézirat)
GYSEV Üzemtörténeti
Gyűjtemény

„A soproni Wälder József utcai átjáró (ma: Batsányi utca) egy korabeli képeslapon.
Forrás: Dr. Kubinszky Mihály gyűjteménye”

"Nagycenk-Hidegség megállóhely épülete és Székelykapuja 1936-1937 körül"

Csorna állomása, 1936-1937 körül.
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Tél van Közép-Európában. Nedves, 
latyakos, barátságtalan időjárás. 
Hó, hólapát, heroikus küzdelem az 
elemekkel. Délután négy órakor 
korom sötét. Hetek óta semmi nap-
sütés, semmi biztató kék egecske. 
Minden szürke, sőt fekete. Meg 
még hideg is van. Nincs elég ru-
hánk, hogy felöltözzünk ellene. De 
legalábbis ilyen érzésünk van.

Megérett hát az idő arra, hogy saját ma-
gunkat küldjük melegebb éghajlatra! 
Ahol feltöltődünk napfénnyel, vitamin-
nal, barátsággal, jókedvvel és szeretet-
tel. Épp erre van szükségünk!

Az egyelőre bizonyos, hogy a GYSEV 
még nem indít gyorsvonat-járatot a Ka-
rib-térségbe, de ami késik, az a technika 
fejlődésével lehet, hogy nem múlik. Épp 
ezért érdemes körülnézni a repülőtársa-
ságok, avagy az utazási irodák kínálatá-
ban, mert időnként meglepően elérhető 
áron juthatunk egy rövidebb-hosszabb 
transzatlanti trópusi élményhez. Ha bát-
rabbak vagyunk, szervezhetjük magunk-
nak is az utat, ha a készre vágyunk, fog-
laljunk egy kész ajánlatot, ahol mindent 
megszerveznek helyettünk. Magyaror-
szágon szinte minden nagy utazásszer-
vező programján szerepel a Dominikai 
Köztársaság, mint egzotikus úti cél.

A testi-lelki feltöltődés megvalósítására 
kiválóan alkalmas helyszín.

Hogy miért?

Mert amikor megérkezünk Punta 
Cana-ba a reptér olyan, mintha 8 
nagyméretű, összetolt, pálmale-
véllel borított trópusi épület lenne. 
Mert hiába töltöttünk 10 órát a repülőn, 
amelynek egyik jele, hogy a légkonditól 
kiszáradva még nagyobbat üt rajtunk a 
trópusi páratartalom, mégis azonnal ott-
hon érezzük magunkat.

Mert az emberek barátságosak. 
Mindenkit széles mosollyal köszöntenek. 
Lehetetlen nem visszamosolyogni!
A reptéren, az utcákon, a szállodákban 
szól a merengue, a bachata. Mindig és 
mindenütt. Nehéz megállni, hogy az 
ember ne perdüljön táncra! Csak úgy! 
Hiszen a helyiek sem fogják vissza ma-
gukat! Mindegy, hogy fényes nappal 
van a nagyváros közepén. Táncolnak! 
Mindegy, hogy épp szolgálatban van 
az útlevél-ellenőr a reptéren. Táncol! Te-
keri a csípőjét, együtt él a zenével, mert 
azokra a dallamokra mindenkiben meg-
mozdul valami nagyon ősi jókedv. Azt 
hiszem a titok az, hogy ezek az emberek 
a zenélésre születtek. A nem túl nagy 

lélekszámú országhoz képest ugyanis 
meglepően sok a zenész, az együttes, 
akik mind közszeretetnek örvendenek 
és szinte családtagnak számítanak. Hi-
szen fülbemászó dallamaik boldogságot 
lopnak a szívekbe, önfeledtséget a min-
dennapokba. Talán ez a titok?

Mert nem csinálnak maguknak fe-
leslegesen problémát. Mert egy be-
látható útkereszteződésben nem állnak 
meg csak azért, mert piros a közlekedési 
lámpa. Ha egyszer nem jön senki se-
honnan, jobban jársz, ha áthajtasz rajta, 
hiszen a dominikaiak szerint ebben az 
esetben a „piros csak egy szín”, és ha 
mögötted egy helybeli jön, ő biztosan 
nem áll meg… Szóval itt nem csak a 
merengue ritmusát kell felvenni!

Mert egyszer azt gondolták, hogy 
kompatibilissé válnak a világgal és 
elkezdik ők is átállítani az órát téli-nyári 
időszámításra. Hogy ne legyen különb-
ség a téli és a nyári időeltolódásban a 
világ többi részéhez képest. Feladatba 
adták a lakosságnak egy adott dátum-
tól kezdve. És mi történt? Az égvilágon 
semmi. Mert senki nem állította át az 
órát. Egyszerűen azért, mert a Föld ezen 
szélességi és hosszúsági pontján már 
majdnem egyformán 12 óra a nappal 
és az éjszaka – a téli és a nyári időszak 
nappalának és éjének hossza között 
nincs egészen egy órányi eltérés – tehát 
tökéletesen érdektelen dominikai szem-

pontból, hogy máshol hány óra van. 
Ennek fényességes tudatában az ég-
világon senki nem foglalkozott ilyen 
teljesen szükségtelen dolgokkal. Így az 
órák nem állítódtak át, tehát a Dominikai 
Köztársaságban ma is mindig egyforma 
az időszámítás. Különben is mindig nyár 
van. Egyszerűségükben bemutatták te-
hát, hogy ezek a felesleges szabályok 
nem kell, hogy a civilizált és szervezett 
létforma alapjait képezzék.

Mert a nap nem fárad el az égen 
való vándorlásában és egészen biz-
tosak lehetünk abban, hogy másnap is 
látni fogjuk. Megbízhatóan kiváló időjá-

rás, főképp január-február-március hó-
napokban. Ekkor már az esős évszak is 
a múlté, bár egy kiadós trópusi esőben 
bőrig ázni is kihagyhatatlan élmény! 
Ígérem, senki nem fog megfázni, ha 
kipróbálja! Február és március mellett 
szól, hogy életünk egyik legelraga-
dóbb természeti élményét is átélhetjük: 
a Samana-félszigetről indulva hajóról 
megnézni, ahogy párzanak a hosszú-
szárnyú bálnák! Leírhatatlan!

Mert az az életérzés leírhatatlan, 
amit talán egy időre – vagy akár 
örökre a szívünkbe zárva – ma-
gunkkal hozhatunk Európába. Az 
életérzés, amely csak örömből áll. Az 
ember leül a dominikai emberek közé 
és azon gondolkodik: vajon hogyan csi-
nálják? Nekik vajon nincsenek gondjaik? 
Hiszen mitől a széles mosoly, a mindig 
vidám, biztató és meleg tekintet? Mi-
kor néha enni sincs mit? Köztudottan 
érzékeny vagyok szociálisan és nagyon 
együtt érzek minden szenvedéssel és 
nélkülözéssel. Mégis kellett legalább 
egy hónap ahhoz, hogy amikor helyi 
barátaim minden nap az üdvözlést kö-
vetően megkérdezték tőlem, hogy „Et-
tem-e már aznap?” akkor tudatosodjon 
bennem, hogy ez nekik bizony néha 
kérdés. Hiszen azért teszik fel. Ami ne-
kem teljesen természetes, hisz „hogyne 
ettem volna”? Talán épp ezért tudnak 
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DominikaiKöztársaság



mindent megbecsülni, amijük van. 
Jobbára úgysincs más vagyonuk, mint 
a saját lelkük és az emberi kapcsolata-
ik. Mivel ez az összes „vagyonuk”, ezért 
ezek mindenekfelett fontosak, meg-
becsülik egymást. És persze nem utol-
sósorban nincs sok minden félnivaló 
bennük, hogy elveszítik a vagyonukat. 
Mert nincs olyanjuk. Lehet, hogy ez az 
életérzés a félelem-nélküliség szülemé-
nye…?

Mert nagyon büszkék az országuk-
ra, szinte mindenhol látható a nemze-
ti zászló, a „La Bandera Dominicana”. 
Nemzeti ételüket is így hívják, amely 
rizs, vörösbab és valamilyen – jobbára 
kecske – hús hármasából készülő egy-
tálétel. A zászlójuk is három színű, fehér, 
piros és kék, innen a névválasztás.

Mert persze mondhatnánk, hogy az 
utánozhatatlan dominikai életér-
zés valódi okozója a „Vitamina R”. 
Ez ugyanis egy speciális karibi vitamin, 
amit egyébként becsületes nevén Rum-
nak hívnak és helyben készül a rengeteg 
cukornád és a haiti vendégmunkások, 
meg machete-ik jóvoltából. Egy jó kis 12 
éveset összekeverünk jéggel és Sprite-
tal, máris kész a friss és üdítő Santa Libre, 
amely hidegebb, mint alkoholos, így akár 
a déli hőségben is bátran fogyasztható. 
Ha már az italoknál tartunk, ki ne hagy-
juk a megszámlálhatatlan féle trópusi 

gyümölcs friss levét, amely valódi vita-
minbombát jelent megfáradt téli szerve-
zetünknek. Van, aki szereti, van aki sokkal 
kevésbé, de a kókuszdió leve behűtve 
szintén mennyei és természetes frissítő. 
Erre a célra a még zöld kókuszdiót hasz-
nálják, amelynek a húsa még nem érett, 
de a leve kiváló és szintén nagyon gazdag 
ásványi anyagokban és vitaminokban. Ki 
ne hagyják, hogy lecsapatják a tetejét, 
beletetnek egy szívószálat, hogy a parti 

fövenyen lazulva igazi trópusi élményt 
szerezzenek maguknak!

Mert végeláthatatlan hófehér ho-
mokos strandok vannak, gyönyörű 
és több kategóriájú szállodákkal, ahol az 
ellátás és kiszolgálás mindenhol fensé-
ges és páratlan. Hosszú, romantikus kéz a 
kézben sétákat tehetünk a tengerparton. 
Egyre többen választják esküvői helyszín-
nek is valamelyik luxusszálloda partmenti 

kis baldachinos pavilonját. Komplett es-
küvőszervezés és egy felejthetetlen él-
mény, 2 in 1: esküvő és nászút egyben.

Mert elmehetünk a hátországba 
szafarira, ahol megismerhetjük a hami-
sítatlan trópusi flórát és faunát, például 
a szappanfát, amelyről a már nálunk 
is joggal hódító természetes mosódió 
származik. Megtanuljuk tőle, hogyan 
kell szárazon tökéletesen kezet mosni 
úgy, hogy egy szem levelét elmorzsol-
juk a két tenyerünk között, amely ettől 
komoly habzásba kezd és máris meg-
tisztultunk menet közben.

Mert a hátországban „hátborzon-
gató” élménnyel is gazdagodha-
tunk: eljött a voodoo ideje! Ez az ősi 
– eredetileg Afrikából származó – vallás 
főképp a haiti bennszülötteknél az első 
számú hitrendszer, bár hivatalosan ők is 
római katolikusok. A voodoo-papok em-
ber és az istenek, a szellemvilág között 
közvetít. Különböző rituáléik vannak a 
lélek megtisztítására, amelyekhez töb-
bek között gyógyfüveket, olajokat, levá-
gott hajszálakat használnak. Egy igazán 
érdekes spirituális élmény elmerülni eb-
ben a világban!

Mert a természet itt maga a csoda, 
ahol minden nap megbizonyosodha-
tunk arról, hogy létezik a földön Para-

dicsom. Kristálytiszta türkizkék tenger, 
vitorlázás, búvárkodás, delfinúszás, mo-
torcsónak és lebegés a harminc fokos 
Karib-tengerben. Lélegzetelállítóan bő-
séges hozamú vízesések, cseppkőbar-
langok, hegyvidék. Pálmafélék, trópusi 
virágok kavalkádja, rózsaszín flamingók 
a szállodai lobby előtti kis tóban, kö-
rös-körül minden a természetről, annak 
szépségéről, feltöltő erejéről szól.
Ellenállhatatlan!

Mert az ország fővárosa Santo 
Domingo (azaz Szent Vasárnap) az 
újvilág első városa. Kolumbusz alapí-
totta, aki azóta is nagy tiszteletet kap a 
helyiektől. A hódítás története bár szo-
morú, hiszen a mai Hispaniola szigetére 
(ma nyugati 1/3-án Haiti, keleti 2/3-án 
a Dominikai Köztársaság fekszik) 1492-
ben tették lábukat az első európaiak, 
kb. 30 év alatt kiirtva az összes őslakos 
taino indiánt. Kolumbusz Kristóf na-
gyon szerette a helyieket és ameddig 
ereje engedte küzdött is a gyarmatosí-
tók kapzsisága ellen. Sajnos küzdelme 
jobbára hiábavaló volt, az utókor mégis 
hálásan gondol erre vissza, holott a mai 
dominikaiak ereiben éppen a leírtak mi-
att nem túl sok taino vér csörgedezik. 
Érdemes azonban felkeresni Kolumbusz 
Kristóf sírhelyét, a Faro de Colon-t Santo 
Domingo-ban, amely egy rendhagyó 
és hatalmas, fekvő kereszt alakú épület. 

A kereszt szárainak metszéspontjában 
őrzik egy cizellált vasládában a konk-
visztádor földi maradványait. A kereszt 
hosszanti szárnya pedig a világ orszá-
gainak múzeuma. Egyelőre Magyaror-
szágot még nem találtam benne, de 
egyszer talán ez is megvalósul.

Hazatértünkkor azért számoljunk azzal, 
hogy lesznek irigyeink a napbarnított és 
kisimult arcbőrünk miatt, amelyet feltöl-
tött a vidámság és a gondtalanság egy 
fantasztikus trópusi szigeten.

Emberek, akiktől csak tanulhatunk.

Tanulhatunk megelégedettséget, mo-
solyt, derűt és a feltétel nélküli szeretet 
mindennapi valóságát.

Bolla Hajnalka

Dominikai
Köztársaság

Terület: 48.730 km2

Főváros: Santo Domingo
Lakosok száma: kb. 9,2 millió fő
Legmagasabb pont: Pico Duarte
Vallás: római katolikus
Hivatalos nyelv: spanyol
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A jéghegy csúcsa mindig az eredmény. 
De nézzünk egy kicsit víz alá. Futbal-
lunkban zajló eseményeket az MLSZ, 
azaz a Magyar Labdarúgó Szövetség 
tartja kézben. Természetesen nem ne-
kik kell a meccseket megnyerni,  de 
nagyon sok mindenhez hozzájárulnak. 
Írásunkban szemezgetünk a jó és a javí-
tásra váró dolgok között. 

A sportág szempontjából néhány évvel 
ezelőtt óriási jelentőséggel bírt a bajnok-
ság tv közvetítési jogainak eladása. Ez a 
klubok életben maradásához létkérdés 
volt. Szépen halad a stadion felújítási pro-
jekt is, ami szintén fontos, mert a magyar 
futball infrastruktúráját még mindig nem 
lehet a nyugattal összehasonlítani. 

Okos rendelkezés, hogy azok a csapatok, 
akik sok magyar fiatalt játszatnak, külön 
anyagi támogatásban részesülnek. Senki-
nek nincs kifogása a külföldiek ellen, ha 
azok tényleg minőségibbek, mint a ma-
gyar játékosok. De azzal már nehéz egyet 
érteni, hogy manapság több csapatnál a 
kispadon is szinte csak külföldi ül. Kispad-

ra luxus külföldit igazolni, az inkább a pal-
lérozódó magyar fiatalok helye.

Szóval, a globális intézkedések mellett az 
MLSZ-nek még jobban bele kellene folyni 
a szakmába. Ha csak a válogatottra gon-
dolunk, akkor komolyabban kellett volna 
venni a „Huszti ügyet” és annak utóhatá-
sait. A magyar foci nem engedheti meg 
magának, hogy az egyik legmagasabban 
jegyzett játékosa kikerüljön a válogatott 
keretből, sőt, még „ügyet” is hagyjon a 
háta mögött. 

Kupacsapatok. Az egyik meglepetést 
okozott kiesésével. Kettő jobb ellenféllel 
szemben maradt alul. De volt egy ne-
gyedik, mely olyan mértékben gyengült 
meg nyáron, hogy 18 éves gyerekekkel 
vágott neki az európai kupaporondnak. 
Ez azért kellemetlen a magyar futball szá-
mára, mert nemzetközi szereplés alapján 
történnek a besorolások. Az ilyen szituá-
ciókat jó lenne a jövőben elkerülni.

Kellene javítani a szövetség és a szurko-
lók viszonyán. Nem szabad elfelejteni, ez 

a játék a szurkolókért van! Figyelembe 
kellene venni a meccsre járók érdekeit, 
véleményét. Például a szurkolók regiszt-
rációja egy fölösleges procedúra, egy-
előre semmit nem oldott meg, viszont 
nézőszám csökkenést hozott. 

Még lehetne beszélni arról, hogy miért 
tévednek annyit az utánpótlásedzők a 
kiválasztásnál? Miért kallódnak el a te-
hetségek? Miért szűnt meg a 14 éven 
aluliak bajnoksága? Miért lett a magyar 
bajnokság a fogadási csalások meleg-
ágya? A média, kereskedelmi tévék mi-
ért csak a szurkolói rendbontásokról 
számolnak be, míg az NB1 eredményeit 
be sem mondják. 

Jó pár gondolatot lehetne még írni, de a 
lényeg, nem mindenkit elégit ki, néhány 
szurkolókat regulázó intézkedés, anti 
rasszista video. Még mindig nem a szur-
kolók kaptak nyolc gólt Hollandiában. A 
szakmát kellene regulázni. De most már 
nagyon.
 Koncsik Tibor

Az idei év nemzetközi hadszíntéren nem hozta meg a várt eredményeket. A válogatott nem jutott ki a világbajnok-
ságra, sőt történelmi mértékű zakót kapott Hollandiában. Nem sokkal azelőtt szinte mindegyik kupacsapatunk az 
első körben búcsúzott Európától. Tavaly sokkal szebb volt minden, akkor a válogatott még életben tartotta tovább-
jutási esélyeit, és a Videoton is vitézkedett az Európa Ligában. 

elmaradt álmok

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.

színes ROVAT
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Eszedbe jutott már?
Ha 150 évig Magyarországon volt a török,
hogy tudtuk megőrizni kereszténységünket?
A válasz egyszerű, a töröknek nem volt érdeke, hogy 
a keresztény Európa muszlim vallású legyen! Rögtön kiderül, hogy miért. Abban nincs 
semmi meglepő, hogy a világvallások elterjedésében a háborúk komoly szerepet ját-
szottak. A győztes fél megtehette, hogy tűzzel-vassal terjessze saját vallását és fel-
számolja a régit. Nagyjából így történt ez az Újvilágban is, az indiánokat áttérítették 
keresztény hitre. De amikor 1526-ban a török Mohács után elfoglalhatta Magyaror-
szág nagy részét, mégsem történt meg ez az erőszakos hittérítés. Pedig a hódítók 
magukat igazhitűnek hívták, a keresztényeket meg hitetlennek. A törökök jó időre 
berendezkedtek hazánkban, szedték az adókat, nyomott hagytak építészetünkben, 
kultúránkban. A megoldás az adókban van! A török állami adót „harádzsot” (harács) 
a nem muszlim vallásúak fizették. Azaz, ha áttérítették volna a magyarokat muszlim 
hitre, akkor óriási pénzek estek volna ki a szultán zsebéből! Márpedig a szultán folyton 
háborúzott, kellett az adókból érkező bevétel. Ezért nem fenyegette veszély az euró-
paiak kereszténységét.

Miért van az, hogy a madarak vígan csicseregnek a vasúti felsővezetéken, de a 
vasúti kocsi tetején álló embert ugyanez a vezeték halálosan megrázhatja?
Először is, a felsővezeték a vasúti pálya felett kifeszített légvezeték, amelyről a vil-
lamos motorral hajtott járművek áramszedők segítségével az energiát nyerik. 
Magyarországon 25 000 Volt feszültség van a vasúti felsővezetékben. A nagyvasúti 
és villamos felsővezeték-rendszerek esetében az elektromos feszültség másik pólusa 
maga a sín, ami földpotenciálon van. És itt van a lényeg, mert a madár csak az egyik 
potenciált érinti. A madár lábai közötti centiméter különbség pedig elhanyagolható, 
ezért, ezen vezetékszakasz ellenállása lényegesen kisebb, mint a madár ellenállása, 
így elenyésző áram éri a madarat. Viszont a vasúti járművek fémes összekötetésben 
vannak a sínnel, így ha a jármű tetején álló ember hozzá ér a felsővezetékhez, akkor 
zárja az áramkört, és megrázza az áram. 

TudTad-e?
viccek
v a s u t a s

– Jean! Megyünk a vasútállomásra
 a sógorom elé!
– De a sógora csak holnap érkezik, uram.
– Tudom, de holnap nem érek rá
 kimenni elé.

– Székely a vasútállomáson
 a jegyváltó ablaknál:
– Kérek egy jegyet.
– Hova? – kérdi az eladó.
– Hát ide a kezembe!

Az ivócimorák meglehetősen becsípve 
tántorognak ki a kocsmából. Az egyik átvág 
az úttesten, a másik azonban lebotorkál a 
metróállomáshoz vezető lépcsőn. Amikor a 
felszínen találkoznak, kérdi az egyik:

– Hát te meg hol voltál?
– Nem tudom – feleli a másik – de látnod 

kellene, hogy a pincében lakó fickónak 
milyen klassz kisvasútja van.

Vidéki állomáson kérdi egy ember a vasutastól:
– Mondja, mikor jön erre a következő vonat 

Budapest felé?
– A gyorsvonat öt perc múlva érkezik, a 

személyvonat pedig másfél óra múlva. Én 
mégis azt tanácsolnám, hogy a személlyel 
menjen!

– Miért? Az lassabb is, később is jön!
– Igen, de a gyorsvonat nem áll meg nálunk!
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„Weöres Sándor a mozarti csodagyerekek fajtájába tartozik, 
akikben felnőttkorukra is marad csodálnivaló. Pályája nehéz, 
mert könnyűnek látszik: rendkívüli képességei majdhogynem 
eltakarják a rendkívüli költőt.”

Orbán Ottó

 

Csönd-zsák, hegedülő sáska-had és izzó galagonya. A 
köztudatban ez Weöres Sándor. A közel száz évvel koráb-
ban született Petőfihez lehetne hasonlítani abban, hogy 
a magyarság körében nem a komolyabb hangvételű, 
nehezebben értelmezhető, talán irodalmi szempontból 
értékesebb alkotásai népszerűek, hanem míg Petőfinél a 
népies, addig Weöresnél az egyszerűbb - ámde megújí-
tott – gyermekversek, a költészet határait tágító ritmus- 
és rímjátékok, melyek nem is mindig csak gyerekeknek 
szólnak.

A kortárs magyar líra egyik legnagyobb alakja. Került 
már Nobel-díj közelébe, Kossuth- és Baumgarten-díjas 
költő, író, műfordító, irodalomtudós. Próteuszi (alakváltó) 
költőnek is nevezik, aki minden hangnemben és versfor-
mában egyaránt magas színvonalon képviselteti magát. 

Költészetében kevés az élménybeszámoló, a személyes-
ség, az érzelem. Teremtésének két fő jegye: a személyes 
mondanivalók személytelenítése, valamint az egyszeri 
élményen alapuló verstől való tartózkodás. Azokat a vers-
formákat kedveli, amelyekben a világról alkotott képzete-
it mondhatja el, így az elbeszélést, a leírást és a balladát. 

Talán kevesen tudják, hogy ő írta a magyar irodalom első 
Hitler-ellenes versét 1933-ban, hogy az apja egy sertéssel 
egyenlítette ki az első kötetének nyomdaköltségeit, és 
hogy öngyilkos akart lenni, mikor a macskája meghalt. 

A felesége búcsúztató írásában (Enigma) felidézi Weöres 
Sándor legendás állatszeretetét. „Barátai, az elköltözött 
fekete cicák mai nemzetsége összegyűlt a proszektúra körül. 
Gyászbrigád. Csupa részvét és félénkség. Léptemre szétrebben-
tek, mint a feketerigók.”

 
Weöres sándor
született: szombathely, 1913. 06. 22.
elhunyt: Budapest, 1989. 01. 22.
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A hip-hop zenét nem kell bemutatni 
senkinek, mert a világ vezető 
zenei stílusai közé tartozik, és 
itthon is nagy népszerűségnek 
örvend.
De mi az underground?
Mit jelent ez hip-hopposítva? 

Az underground egy olyan szubkultúra, 
melynek célja a nagyközönség elkerülése. 
De visszafelé is meg lehet ezt fogalmazni. 
Valami akkor szűnik meg undergroundnak 
lenni, ha népszerűvé, megszokottá, elfo-
gadottá és könnyen hozzáférhetővé válik. 
Tehát azok az előadók, melyeket tévéből, 
rádióból ismerünk, az underground fel-
fogás szerint mainstream-nek (divatos, 
főáramlat) minősülnek, így kilépnek az 
underground berkeiből.

És most akkor jöjjön néhány hazai nagy-
ágyú ebből a műfajból! Valószínűleg 
kevesen ismerik ezeket a neveket, mert 
médiában tényleg ritkán találkozunk 
velük. NKS, Akkezdet Phiai, Jam-balaya, 
The Steve, Káva, Fhészek, Odupla, Tirpa, 
Shuka, Bobakrome, Ready, Saiid, Újonc, 
Bankos, AZA, Rambo, Ketioz, Know, 
Szokratesz, Day, Siska Finuccsi, Phat, Dipa, 
Frog, Bigmek, Süti, Fura CSÉ, El Magico, 
AKR, Szimat, Vinz, Cash, SH1FTY, Fanti, 
Mike Mykanic, Essemm, RA, Tezsvíír, 
Bobafett, Tibbah, Deego, Nospa, Ivnyó, 
Riddler Killakikitt, Vészkijárat.

A stílust a mainstream-mel ellentétben 
a szöveg repíti. Ez persze nem azt jelen-
ti, hogy nem esik jól néha a „po-po-po 
poker face”-t meghallgatni. De van, ami-
kor több kell. A szöveg imitt-amott szóki-
mondó, de mégis gyakran költői képek-
ben gazdag, sokszor irodalmi nyelvezettel 
rendelkezik. Témák a modern társadalom, 
a fiatalok problémái. Nem szégyen több-
ször elolvasni a szövegeket, mert először 
lehet, hogy csak rácsodálkozunk.

NKS (NEM KöZöLT SÁV) 
1996-ban alakult, de gyorsan elsöprő hír-
névre tettek szert. A hazai underground 
legmeghatározóbb csapata. Tagjai: Nos 
Chez, és Zenki Mefisto. A szövege zseni-
alitása az iróniában rejlik.

„Öt lépésből mattot adsz, te minden ütést 
blokkolsz, de bokszolókkal sakkozol és sak-
kozókkal bokszolsz.”

„Az öreged meg business man a Wall Street-
en, de 5 perccel ezelőtt még azt mondtad, 
hogy idegenlégióban van - szerintem meg 
a sitten. Viszed be a banánt neki, csak ott 
lehet capitain."

Láttad már a Big Bent, meg ahogyan lib-
ben Marilyn szoknyája - „happy birthday, 
Mr. President! Ez visz mindent”

(Habeastie Boys)

AKKEZDET PHIAI
„A két K jelentése: kortárs költészet." Az 
underground hip-hop talán egyik leg-
költőibb előadója. Tagjai: Süveg Márk és 
Závada Péter.
„Pest, hogy késni megszokol,
Pest, hogy nem is méred.
Pest egy lusta metronóm
nyelvén az eltérésed.

Pest egy kimustrált Szokol
porlasztotta éter.
Szemcsés hanghullámokon
megszakadó vétel.

Budapest borsósüket
fal mi befogja fülét:
Féli megértésüket.
Pest rossz hallókészülék.

Pest: gyors lakóházak,
lerakat és outlet,
az elme alagsorában
egy kiadó ötlet.

Pest a lakáskultúra,
s hogy realestate kívánok.
Pest a jólét kontúrja:
dívák és díványok.

Város túl a városon.
Ahol várom, ott van.
Pest egy távoli rokon
épp látogatóban.

Talán én is Pest vagyok...
Pest a pestiségem.
Pest, hogy rég Pesten lakok,
s nem lettem pesti mégsem.”

(Részlet a Budepesmód című track-ből.)

FHÉSZEK
Talán nem a legismertebb formáció, 
a szöveg is sokszor obszcén, de az 
underground hip-hop atmoszférája az ő 
zenéiken érezhető át leginkább.
„Nyeld le a parát, amíg Akkezdet tel elhúz-
zuk a nótádat, Leütöm az utolsó órádat, 
miután megiszom a Coca-Cola-dat”

(Rájöttünk az 5 percre)

Nem egy előadó utasított már vissza 
tv szereplést. A cél az, hogy tudatosan 
keressük meg őket a video megosz-
tókon. De közben a fiatalabb korosz-
tályok körében ez a stílus hódít, akad 
néhány dal, melynek nézettsége már a 
milliót is meghaladta a youtube-on. Mi 
lesz ebből?

Koncsik Tibor

underground hip-hoprólNéháNy goNdolat

a magyar
100 éve született

WeÖres
sándor



Bár az idén hosszúra nyúlt a nyár és ősz-
szel is szinte csak 20 fok körüli idő volt, 
azért lassan, de beköszönt a tél is. Ez 
azt jelenti, hogy a mozgást kedvelők-
nek egyre kevesebb lehetőségük van 
a szabadtéri sportokra. Ez ne jelentsen 
kifogást a lustábbaknak, úgyhogy a kö-
vetkező cikkünkben felsorolunk néhány 
beltéri sportolási lehetőséget természe-
tesen a teljesség igénye nélkül.

1. Úszás:
A téli napok szürkesége gyakran ked-
vünket szegi a sportolástól, de a hajtha-
tatlanok számára is van lehetőség a test 
karbantartására. Irány az uszoda!
Télvíz idején, főleg ha fagypont alá süly-
lyed a hőmérséklet, csak a kósza napsu-
garaknak örülhetünk egy kicsit, amely a 
meleg szobából nézve a nyarat idézi. 
Az úszás előnyei:
Az úszást az egyik legegészségesebb 
sportnak tartják, főként azért, mert a víz 
segít tehermentesíteni a testet. Aki némi 
túlsúllyal rendelkezik, bátran választhat-
ja ezt a mozgásformát, biztos, hogy si-
kerélményei lesznek a fogyásban. Ezen 
kívül javítja a szívkeringést és erősíti a 
légzőizmokat, ami az asztmásoknak 
nyújt segítséget. 
Pozitív tulajdonságai közé tartozik, hogy 
kortól és nemtől függetlenül mindenki 
űzheti, a baleset veszélye sokkal kisebb, 
mint a szárazföldi sportágaknál, hiszen 
ha belegondolunk, sem az elesés, ütő-
dés veszélyének, sem a hirtelen erőbe-
hatásoknak nem vagyunk kitéve. A ge-
rincferdülés hatásos kezelése lehet, ha 
rendszeresen beiktatjuk a napirendünk-

be az úszás örömét, és nem mellékesen 
a testtartásunkat is javíthatjuk vele.
Napjainkban teret hódított a fitnesz vi-
zes változata is. Észre sem vesszük, hogy 
tornázunk, nincs nagy megterhelés és 
izzadság sem. A mozgás hatására több 
vér és oxigén jut az agyunkba, ami segít, 
hogy éberebbek, aktívabbak legyünk. 
Egyes kutatások arra derítettek fényt, 
hogy a hullámzás hangja relaxációs ál-
lapotba hozhat minket. Relaxálunk, fel-
frissülünk, szórakozunk és fogyunk, nem 
rossz egyetlen sportágtól.
Kiknek nem ajánlott az úszás?
A kisebbség táborát képezik, de vannak, 
akik rákényszerülnek ezen sport öröme-
inek mellőzésére. Akik valamilyen hosz-
szantartó bőrbetegségben szenvednek 
– ekcéma, gombás fertőzések – min-
denképpen kerüljék el az uszodákat, 
de az epilepsziások számára sem jelent 
megoldást az úszás.

2. Fitbox: 
A fitbox edzés egy nagyon népszerű 
új fitnesz program. Csoportos edzések, 
szórakoztató és energiafokozó gyakorla-
tok speciális bokszbábukon. A gyakorlói 
mindent megkapnak egyszerre: zene, 
motiváció, kondizás, szórakozás és men-
tális feltöltődés. A Fitbox gyakorlatok és 
kombinációk száma végtelen, senki sem 
unatkozik.
A Fitbox egy boxra alapuló, nem agresz-
szív fitnesz edzésmódszer. 
A Fitbox az egész testet megdolgoz-
tató edzéstípus. Több kalóriát égethe-
tünk el vele, mint ha monoton kondi-
gé pes edzést végeznénk s nemcsak az 
állóképességedet javítjuk ezáltal, de az 
ügyességünket és a gyorsaságunkat is. 
A zsákolás pedig remekül levezeti a hét-
köznapokban felgyülemlett stresszt és 
agressziót. Akik próbálták, egyöntetűen 
állítják, hogy különbözik minden más 
kardió edzésformától. Igazi kihívás test-
nek és szellemnek egyaránt.

A Fitbox rendelkezik a küzdősportok 
összes előnyével, ütés, rúgás, térdelés, 
és nem csak a levegőbe hanem pajzsok-
ra, amelyek valós ellenállást fejtenek ki. 
Kiváló torna a szív- és érrendszernek és 
felpörgeti az anyagcserét. Az agyfélte-
kéket pedig összehangolja a rengeteg 
ütés-rúgás kombináció.
További jótékony hatása:
•	 javítja	a	szív	és	a	tüdőfunkciót;
•	 csökkenti a szívbetegségek kockázatát
•	 formálja	és	tónusossá	teszi	a	fő	izom-
csoportokat;

•	 javítja	 a	 koordinációt	 az	 ügyességet	
és	a	gyorsaságot;	

•	 növeli	 a	 csontsűrűséget,	 tartásjavító	
hatású 

•	 növeli	az	önbizalmat	és	rengeteg	ka-
lóriát lehet elégetni vele, levezeti a 
stresszt.

3. Callanetics
Az alakformálás sokak számára a ne-
hézkes, fájdalmas harccal azonosítható, 
ez azonban koránt sincs mindig így. Ez 
a mozgásforma ugyanis fellélegzést 
jelenthet azok számára, akik a kemény 
küzdelemtől mentesülve edzenének. 
Mi is az a Callanetics torna?
Az egyik leghatékonyabb alakformáló 
és testtartást javító mozgásfajta, mely-
lyel akár a meszesedés, sőt mi több, 
a csontritkulás is megelőzhető. Nem 
elhanyagolható tény az sem, hogy a 
derék-, térd- és hátfájdalmak mérséklé-
sére, illetve megszűntetésére is kiválóan 
alkalmas. 
Miért pont a Callanetics? E mozgás során 
a mélyen fekvő izmok dolgoznak, ame-
lyeket a mindennapjaink során effektíve 
mellőzünk, vagyis nem terheljük olyan 
mértékben, mint bizonyos izomcso-
portjainkat. Például segíti a gerinc feszí-
tő izmait, valamint a derék környéki és 
medenceöv belső részén fekvő gerinc 
menti izmok erősödését. Ez egyrészt 
egészségügyi szempontból lényeges, 

mindazonáltal esztétikai hozadéka is 
említésre méltó. 
A Callanetics kiemelkedő figyelmet fordít 
a comb izmaira, amivel csökkenthetők a 
térdfájdalmak, továbbá a test azon ré-
szét mozgatja meg, amelyeket nehezen 
tudunk e speciális mozgásforma nélkül 
megmunkálni. Hatékonysága olyan je-
lentős mértékű, hogy az inkontinencia 
is elkerülhető a medence mélyizmainak 
megmozgatásával, aktivizálásával.
További előnyök: A Callanetics remek 
alkalmat nyújt arra is, hogy a napjaink 
során bennünket érő feszültséget leve-
zessük, relaxáljunk. Tehát nem csupán 
esztétikai és egészségügyi megújulás-
ban részesülhetünk általa, de lelkileg is 
megerősít és megnyugtat bennünket. 
A Callanetics bármely korosztály számá-
ra ajánlott! Tévedés ugyanis azt gondol-
ni, hogy túl késő vagy túl korai elkezdeni 
ezt a tornát! Ízületkímélő, így idősebbek 
is bátran belevághatnak, továbbá azok 
számára is javasolt, akik nem a dinami-
kus mozgás hívei - hiszen lassú, kecses 
mozdulatokkal tehetünk szert kiváló 
kondícióra, rendkívüli lélekállapotra és 
csodás megjelenésre.

4. tenisz
Minden sportágnak megvannak az elő-
nyei és a hátrányai, így a tenisznek is, ám 
a szóban forgó játék esetében túlsúly-
ban vannak a jótékony hatások. Talán 
az első és legfontosabb a minimális sé-
rülésveszély, köszönhetően a testi kon-
taktus hiányának és a salakos borításnak. 
Természetesen fejleszti a kondicionális 
képességeinket, mint pl. az állóképes-
ség, a gyorsaság és az erő. Ezeken kívül 
fejlődik a ritmusérzékünk, a térérzékünk 
és az egyensúlyunk is.
A tenisz tudományosan kimutatott ha-
tásai:
•	 javítja	az	általános	erőnlétet	és	közér-
zetet;	

•	 fokozza	 az	 állóképességet,	 a	 hajlé-
konyságot	és	az	izomtónust;

•	 csökkenti	 egyes	 betegségek	 kialaku-
lásának esélyét, mint pl. a csontritku-
lás, szív és érrendszeri betegségek, 
cukorbetegség.

•	 Javítja	 a	 döntéshozó	 és	 probléma-
megoldó képességet.

Az alapok viszonylag könnyen elsajátít-
hatóak, így hamar élvezhetővé válik és a 
sikerélmény garantált. A teniszpályán új 
ismerősöket is szerezhetünk, pl. a páros 
meccsek is kiváló alkalmat szolgáltatnak 
erre. Ezáltal fejlődnek a szociális képes-
ségek is.
Ne felejtsük el azt sem, hogy mozgás 
közben az endorfin nevű örömhormon 
szabadul fel bennünk, mely fokozza a 
teljesítményünket, nem csak a pályán, 
hanem azon kívül is! Rendkívül alkalmas 
tehát a mindennapi stressz levezetésére, 
hiszen hatékonyan oldja a depressziót. 
A tenisz pedig egy olyan sport, melyet 
akár 70 év felett is űzhetünk.
Sopronban fedett pályán télen is te-
niszezési lehetőséget biztosít az SVSE 
teniszklub.
Helyszín: Sopron, Lővér körút 1.

5. otthoni edzés
Akinek nincs ideje vagy pénze edző-
terembe járni, sportolni, próbálja ki az 
otthoni edzéstervet. Ha heti rendsze-
rességgel mozgunk 15-20 percet, az 
megerősíti izomzatunkat, felpezsdíti a 
vérkeringésünket, és javítja anyagcse-
rénket. Íme, néhány jó tanács az otthoni 
edzés mellé:
•	 Az	 edzést	 mindenképp	melegítéssel	

kezdjük, járkáljunk, táncoljunk, vagy 
hajolgassunk a szobában.

•	 A	 gyakorlatokat	 csak	 lassan	 kezdjük	
el, majd növeljük a sebességet, és a 
tempót.

•	 Tudatosan	 lélegezzünk,	 a	 levegőt	
sose tartsuk vissza.

•	 A	gyakorlatok	közben	is	érdemes	lazí-
tani, ekkor rázzuk ki kezünket, lábun-
kat lazán.

•	 Aki	hosszútávon	szeretne	edzeni,	sze-
rezzen be egy vérnyomás és pulzus-
mérő készüléket, amely segít beállíta-
ni az optimális tempót.

•	 Ha	 eleinte	 nem	 érjük	 el	 az	 optimális	
tempót, ne csüggedjünk, végezzük el 
újra és újra a gyakorlatot, egyre gyor-
sabban.

•	 Az	edzés	végén	ismét	nagyon	fontos	
a nyújtás és lazítás, mert enélkül az 
izmok merevek lesznek és csak fájda-
lom, izomláz lesz az edzés következ-
ménye.

•	 Ne	várjuk	el	az	első	két	edzéstől,	hogy	
látványos eredményt hozzanak, eh-
hez legalább egy hónap kell, hogy 
testünkön is látszódjon az eredmény

•	 Fontos	 hogy	 ekkor	 ne	 hagyjuk	 abba	
az edzés intenzitását, mert az izmok 
újra elernyednek.

•	 Naponta	15-20	percet	érdemes	edze-
ni, vagy legalább kétnaponta 30 per-
cet, hogy legyen eredménye a mun-
kának. Azért hogy ne legyen unalmas 
az edzés, jó, ha valami pörgős ritmikus 
zenét hallgatunk közben, így öröm 
lesz a mozgás.

Mindenkinek kellemes
sportolást kívánunk!

Forrás:
www.noinetcafe.hu

mindenamitenisz.blog.hu

32 GYSEV magazin | 2013. tél 33

sportolAsi otletek
a hideg időben

SZíNES ROVAT SZíNES ROVAT



Hotel Sopron

MEGÚJULT KÖRNYEZET – GAZDAG PROGRAMKÍNÁLAT – CSALÁDI SZOBÁK, APARTMANOK

Legyen az eLsők között, akik kipróbáLják!

aDVent a CsászárVárOsban
2013. 12. 01 - 20.

Vonattal sopronból bécsbe. karácsonyi hangulat, puncs, forralt bor.

19.900  Ft / fő / 2 éj 

szórakOzás És kikapCsOLóDás
a Lajtán innen És tÚL 

2014.01.02 - 12.20.
Félpanzió, bécsi utazás. einfach raus ticket: kiránduljon bécsbe a császárvárosba

vonattal kényelmesen, gyorsan és kötöttségek nélkül.  
sőt a bécsi tömegközlekedést az s- bahn vonatain is díjmentesen biztosítjuk!

30.000  Ft / fő / 3 éj 

ÉDes kÍsÉrtÉs 
2014.01.02 - 12.20.

töltsön el egy fantasztikus hétvégét szállodánkban, kóstoljon bele a soproni
csokoládé manufaktúra remekeibe, kényeztesse magát egy közeli szépség centrumban. 

24.900  Ft / fő / 2 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

MOZGÁSBAN   A TUDOMÁNY 

idegenek, szakemberek, felnőttek
és gyerekek számára is magyaráz-
hatnak, lényegében tudományos
munkát végezhetnek. A publikus
program zárását követően a csa-

patoknak lehetőségük nyílik majd
arra is, hogy kísérleteiket és eszkö-

zeiket egymásnak bemutassák és ta-
pasztalataikat megosszák. A zártkörű
szakmai estét a Mobilis meglepetés-
programja zárja majd.

Miért Mini?
Az ötletadó rendezvényt Varsóban
rendezik meg évről évre. A 220 kiállító
egyikeként még 2012-ben a Mobilis is
jelen volt az akkor tizenhatodik, az
évek során nemzetközivé bővült tudo-
mányfesztiválon, amelyen a mostoha
időjárás ellenére is több mint százezer
(!) látogató vett részt.

Kíváncsi vagy?
Az első, hagyományteremtő szándék-
kal megrendezett Mini Science Picnicet
a győri felfedezések háza, a Mobilis
2014 áprilisának utolsó hétvégéjén
tartja.

A Mobilis Győr – A Felfedezések Háza
megállíthatatlan lendülettel szervezi
programjait: az iskolák közti verse-
nyeket, az iskoláknak szóló tematikus
projektnapokat, a játékos-tudomá-
nyos táborokat és szülinapokat, Fifi-
kus Fizikus szakköröket vagy akár
kísérleti bemutatóit a legextrémebb-
nek tűnő külső helyszínekre is. 
Megyei könyvtártól tornateremig, 
falumúzeumtól múzeumkertig, óvodá-
tól egyetemig, vasúti pályaudvartól
Forma–1-es versenypályáig, Szentgott-
hárdtól Debrecenig.

Most fordul a kocka: a Mobilis Inter-
aktív Kiállítási Központ várja a falai
közé a saját kísérletekkel rendelkező
diákcsapatokat, tanáraikkal együtt, a
Mini Science Picnic rendezvényre!

– Még a Kutatók Éjszakáján megszer-
veztünk egy mintaprojektet, ahol tesz-
teltük az iskolák hajlandóságát és a
közönség érdeklődését. Ismét bebizo-
nyosodott az egyébként sokszor meg-
tapasztalt tény: rengeteg diák szeret

és 
tud krea-
tív, humoros,
látványos kísérletet
készíteni, bemutatni, de még többen
vannak, akik szeretik ezt megnézni,
sőt saját kezükbe véve kipróbálni. A
szertárak rejtekéből sok ötlet és te-
hetség felbukkanhat, akár diák, akár
tanár részről – mondta Mészáros Péter,
a Mobilis szakmai és módszertani ve-
zetője.

Mi is az a Science Picnic?
A Mini Science Picnicre elsősorban
természettudományos vagy műszaki
tagozattal, osztályokkal rendelkező
középiskolák csapatait várják, szám
szerint harmincat, Észak-Dunántúlról
és Közép-Magyarországról. A csapa-
tok egymás és a többezres nyilvános-
ság számára is bemutathatják in-
teraktív kísérleteiket, saját fejlesztésű
kísérleti eszközeiket. Lehetőség nyílik
az iskola természettudományos és

műszaki képzési formáinak, 
pedagógiai programjának,

természettudományos
és műszaki projektjei-
nek, eredményeinek
széles körű bemutatá-

sára is. A tanárok számára
tapasztalat- és ötletbánya,

kapcsolatépítés, a diákok szá-
mára pedig hatalmas élmény, hogy

MOBILIS ••• GYSEV OLDAL 2013:11:06 // CYAN // MAGENTA // YELLOW // BLACK

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

Bôvebb információ 
és jelentkezési lehetôség 
a központ honlapján található: 
www.mobilis-gyor.hu/mini-science-picnic-kiserletbazar 

KÍSÉRLETBAZÁR
– AVAGY MINI SCIENCE PICNIC 

A MOBILISBEN



gyerek
 rovat

SZINeZo

Rajz: Szabó Márton

gyerek
 rovat

3736 GYSEV magazin | 2013. tél

Réges-régen történt, amit most itt elmesélek, egy 
tavasszal a világ leghatalmasabb rengetegének 
közepén. Valamennyi állat összegyűlt az erdei tisztáson, 
hogy megválasszanak valakit, aki a méhkaptárakra 
felügyel.

A méhecskék ugyanis panasszal fordultak az erdő 
lakóihoz, hogy valamiféle ismeretlen tettes a 
távollétükben folyton dézsmálja a mézet.

Mindenki ott volt bizony, aki valamit is számított az 
erdőben. Ott volt az ezermester harkály, ott volt a 
róka, ott voltak az őzek, a farkasok, mert ebben a régi, 
mesebeli időben még békességben éltek egymás 
mellett valamennyien.

Egy hosszú fülű nyuszi volt az értekezlet elnöke.

- Azért gyűltünk itt össze – pislogott álmosan –, 
hogy kinevezzük a méhkaptárak őrizőjét. Ugyan ki 
vállalkozna erre a megtisztelő feladatra közületek? 
A meghívottak között ott volt természetesen Miska 
medve is, vadonatúj, pompás barna öltönyében. A 
nyuszi kérdését néma csend követte, senki sem sietett 
jelentkezni, mert hiszen mindenki éppen eléggé el volt 
foglalva az erdőben.

Nos hát, ha senki nem vállalja – dörmögte Miska medve 
-, én hajlandó vagyok meghozni ezt az áldozatot az 
erdő lakóinak kedvéért!

Az egybegyűltek közfelkiáltással nevezték 
ki Miska medvét az erdei mézek őrizőjévé. 
Méltóságteljesen, szorgalmasan látta el feladatát 
– legalábbis ezt híresztelte magáról -, mert 
bárki merészkedett a méhkaptárak közelébe, 
mindenkit sorra elzavart.

Mindez a nagy fáradtság hiábavaló volt mégis, mert 
a méhek ismét elmentek az állatok tanácsához, és 
bejelentették, hogy érthetetlen módon mindennap 
kevesebb lesz a méz a kaptárakban. Egyben azt is 
kérték, hogy mielőbb sürgősen vizsgálják ki az ügyet.

Egy reggel három kiküldött: egy róka, egy nyúl és egy 
veréb, anélkül, hogy Miskát erről értesítették volna, 
váratlanul megjelent leltárt csinálni. A veréb előreröpült, 
s méghozzá olyan nesztelenül, hogy Miska nem vette 
észre. Pedig ha észrevette volna, biztosan abbahagyja a 
torkoskodást, mert talán mondanom sem kell: ő volt ám 
a méhkaptárak dézsmálója!

A veréb sietve repült vissza, és mindezt iziben közölte a 
rókával meg a nyuszival. Újra összehívták tehát az állatok 
tanácsát, és az összes állat jelenlétében megfosztották 
Miskát mézőrzői tisztségétől.

Sőt büntetésből száműzték egész tavaszig a barlangjába, 
ott kellett tartózkodnia egész télen át – ezt a bölcs 
ítéletet hozták -, hogy semmiféle újabb kópéságot ne 
követhessen el őkelme.

Azóta alszik – mert mi mást is tehetne? – a medve télen 
mindig a barlangjában.

Azonban hiába tiltották el a méztől, azért ő bizony 
mégis szereti, és amikor csak hozzájuthat, nem veti 
meg még ma sem.

És hacsak teheti: jól a mézes köcsög aljára néz 
manapság is őkelme.

Forrás mesekukac.hu

MIert alSZIk a Medve teleN



SzomBAThELYI AdVENTI VÁSÁr – 
komBINÁLT JEGGYEL!

Érvényes: 2013. 11. 30 – 12. 22. között. 
További feltételekről és az árakról bővebben az elérhetőségeinken tájékozódhat!

Adventi Kombinált Jegy a GYSEV Zrt. jegypénztáraiban és a Vasi Volán Zrt. forgalmi irodáiban,
illetve Győrben a Hunyadi utcai autóbusz állomás forgalmi irodájában váltható.

Fedezze fel a Nyugat-dunántúlt busszal, vonattal!

Bővebb információ:
www.gysev.hu, www.vasivolan.hu

Tel.: 06/99/517 244, 06/94/517 616

ünnepi fények, kényelmes vonatút,
gyors, helyi buszközlekedés, és a
forralt borról sem kell lemondania!

Töltse a napot karácsonyi hangulatban,
látogasson el a Szombathelyi Adventi Vásárra,
kedvezményes Adventi Kombinált Jeggyel! 
Az Adventi Kombinált Jeggyel kedvezményesen 
utazhat a GYSEV Zrt. adott vonalain, Szombathelyen 
korlátlanul veheti igénybe a Vasi Volán Zrt. 
helyi járatait, és illatos forralt bort kortyolhat 
a Savaria Lions Club adventi standjánál.

kellemes ünnepeket,
örömteli készülődést
és jó utat kívánunk önnek!



n május: Gyereknap
n Június: Burgenlandi 
 kalandozások Güssingben
n Július: VoLT vonat
n augusztus: Tavasbarlang 
 és várjátékok – Irány a Balaton!
n szeptember: 
 kisvasút Nap
n december: 
 Advent, mikulásvonat

Vonattal, busszal a régióban
n Fürdőjegyek: Bük, sárvár

n savaria kombinált jegy (szombathely)

n adventi kombinált jegy

2014-ben is
utazzon a GYSEV-vel!

Bővebb információ:
99/517-212 • gysev@gysev.hu • www.facebook.com/GYSEV.ZRT

GYSEV, velünk élmény az utazás!www.gysev.hu


