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GySEV, velünk élmény az utazás!

Barangoljunk együtt a magyar emlékek nyomán! 
Kényelmes vonatút, közvetlen busztranszfer, 
maradandó élmények!

n Güssingben (Németújvár) felfedezzük Burgenland 
legrégebbi várát, amely egy hatalmas, már kihunyt 
vulkánon fekszik.

n A részben magyar lakta városban, oberwartban 
(Felsőőr) tett séta után, a bernsteini Bányamúzeumban 
megismerjük a nemesszerpentin bányászatának és 
feldolgozásának rejtelmeit, valamint a borostyán és a 
borostyánkőút történetét.

n Rechnitz-en (Rohonc) a fák tetején sétálunk,  miközben 
élvezhetjük a gyönyörű kilátást és a madarak énekét.

Utazás vonattal Szombathelyig, a Budapest–Győr–
Szombathely vonalon, onnan pedig a Vasi Volán 
kényelmes autóbuszával folytatjuk utunkat.

Egy izgalmas nap, amelynek során a Balaton és 
környékének megkapó arcát ismerhetik meg.

n Tapolcán található az egyedülálló tavasbarlang, 
amit csónakra szállva is felfedezhetünk. A tavasbarlang 
bejárása után sétálhatunk a Malom-tó partján.

n Délután a Szigligeti Várból nyílik páratlan kilátás a 
Balatonra és a Tapolcai-medencére

n Időutazás: a várjátékok során a középkor hangulata 
elevenedik meg a szemünk láttára.

Terjesztés:
A GYSEV Zrt. által üzemeltetett vonatokon.

A cikkeket és az újságot a GYSEV Zrt. Értékesítés és 
Marketing csapat készítette. A magazin tartalma 
a rendelkezésünkre álló információk alapján, a 
legnagyobb körültekintéssel készült. Az időközben 
bekövetkezett változásokért és / vagy nyomdai 
hibákért felelősséget nem vállalunk.
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kedves UtasUnk, 
kedves Olvasó!
ISMÉT BEKÖSZÖNTÖTT A NYÁr!

Ez a nyár egy mérföldkő a GYSEV életében. Magazinunk 
készítésekor két hölgy kollégánk sikeresen vette az akadályokat 
a mozdonyvezető tanfolyamon, és készülnek az első önálló 
szolgálatukra, amelyre hazánkban eddig még nem volt példa.
A gyerkőcök a vakációt várják, gondolatban pedig már a nyári, 
színes programok között csemegéznek. Mi, a GYSEV magazin 
szerkesztői pedig a nyári szabadságunkat tervezgetjük.

Reméljük, Önnek is tartalmasan, és vidáman telik a nyár. Fogadja 
szeretettel magazinunkat, amely nyugodt perceiben színes 
programajánlóval, hasznos praktikákkal és érdekes tudnivalókkal 
ajándékozza meg Önt. Kellemes nyaralást, jó pihenést kívánunk!
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Egységes, regionális közlekedési 
rendszer kialakítása a célja annak az 
együttműködési megállapodásnak, 
amelyet a GYSEV Zrt., és az Észak-
nyugat-magyarországi Közlekedési 
Központ Zrt. írt alá Sopronban. Az 
egyezmény értelmében a két válla-
lat az autóbuszos és vasúti közleke-
dés folyamatos összehangolásával 
kívánja elérni, hogy a régióban to-
vább emelkedjen a közösségi közle-
kedést használó utasok aránya.

A GYSEV Zrt., valamint a régió hat Volán 
társaságát tömörítő ÉNYKK Zrt. meg-
egyezése értelmében a felek olyan re-
gionális közlekedési rendszert kívánnak 
létrehozni, amely a szolgáltatási színvo-
nal folyamatos emelésére fókuszál. A 
közlekedési vállalatok kiemelt figyelmet 
fordítanak az utazási körülmények javí-
tására, az átszállási kapcsolatok optima-
lizálására és az információnyújtásra. 
Az együttműködés értelmében az au-
tóbuszos, ill. vasúti személyszállítást 
végző társaságok vállalják, hogy tevé-
kenységüket összehangoltan, egymás 
működését erősítve végzik. Mindennek 
köszönhetően az utasok számára von-
zóbb, a szolgáltatók számára magasabb 
bevételt eredményező közszolgáltatást 
végezhetnek, amely a megrendelő által 

meghatározott közösségi céloknak is 
jobban megfelel. 

A megállapodás alapja az az együttmű-
ködési szerződés, amelyet a GYSEV Zrt. 
és a Vasi Volán Zrt. 2012 novemberében 
kötött. Ennek eredményeként mára 
megvalósult a közös jegyértékesítés és 
utastájékoztatás Körmenden. Püspök-
molnári és Szombathely között pedig 
bevezették az autóbuszos és vasúti köz-
lekedésre is feljogosító kombinált bérle-
tet, amely rendkívül népszerű az utasok 
körében.
A mostani megállapodás értelmében az 
együttműködés kiterjed többek között 
a közös beszerzési lehetőségek feltér-
képezésére, a menetrendek és vágány-
zárak egyeztetésére, ügyfélkapcsolati 
pontok létrehozására, az utastájékoztató 
rendszerek összehangolására, valamint 
új, kombinált utazási lehetőségeket biz-
tosító termékek kidolgozására.

„Régóta tudjuk, hogy a buszos és a vasúti 
közlekedés nem egymás konkurenciái. 
Feladatunk, hogy a közösségi közlekedési 
ágak teljes összehangolásával az egyéni, 
autós közlekedés minél színvonalasabb 
alternatíváját teremtsük meg a térségben” 
– mondta a megállapodás aláírásakor 
Kövesdi Szilárd, a GYSEV Zrt. vezérigaz-
gatója.

„A GYSEV és a Vasi Volán közötti korábbi 
megállapodás is bebizonyította, hogy 
szükség van az együttműködésre a térség-
ben szolgáltató vasúttársaság és a Volán 
társaságok között. A mostani szerződéssel 
már nem csak egy, hanem négy megyé-
ben léphetünk fel közösen, ennek pedig 
az utazóközönség lehet az igazi nyertese” 
– tette hozzá Papp László, az Északnyu-
gat-magyarországi Közlekedési Központ 
Zrt. vezérigazgatója.

Tavasszal megkezdődtek a villa-
mosítási munkálatok a Porpác–
Mosonszolnok szakaszon. Az er-
ről szóló kivitelezési szerződést 
a GYSEV Zrt. elnöke Dávid Ilona, 
a vasúttársaság vezérigazgatója 
Kövesdi Szilárd, valamint a kivite-
lező MVM OVIT Zrt. vezérigazga-
tója, Gopcsa Péter és vállalkozási 
igazgatója, Varga András írta alá. A 
kivitelezés munkálatait a Porpác–
Csorna szakasszal kezdték, ezzel 
párhuzamosan indultak a munkák a 
Csorna–Mosonszolnok szakaszon. A 
16-os vonal teljes villamosítása vár-
hatóan 2015 nyarára valósul meg.

A GYSEV Zrt. 2011-ben vette át üzemel-
tetésre a Porpác–Mosonszolnok sza-
kaszt, majd a vasúttársaság 2012 nyarán 
jelentette be: uniós források bevonásá-
val elvégzik a vonal villamosítását. Ennek 
köszönhetően a teljes Szombathely-
Csorna-Rajka szakaszon lehetségessé 
válik a környezetbarát villamos vontatás. 

A kivitelezésre kiírt pályázat nyertese 
az MVM OVIT Zrt. által vezetett konzor-
cium lett. A nyertes cég a villamosítás 
kivitelezésének előkészítési munkálatait 
már áprilisban megkezdték. Első ütem-
ben a Csorna és Porpác közötti szaka-
szon dolgoznak a szakemberek. Ezzel 

párhuzamosan elindultak a villamosí-
tást előkészítő munkálatok a Csorna-
Mosonszolnok szakaszon is. Az első sza-
kasz, kedvező időjárási viszonyok esetén 
várhatóan még idén év végéig, a máso-
dik pedig jövő nyárra készülhet el. 

Az utasok kényelme érdekében a projekt 
keretében a vonal valamennyi állomásán 
és nagy forgalmú megállóhelyén 55 cm 
magasságú peronok épülnek, valamint 
korszerű térvilágítást építenek ki a szak-
emberek. A villamosítás mellett a bizto-
sítóberendezések távvezérlésének kiala-
kításával központi forgalomirányítást is 
bevezet a vonalon a GYSEV Zrt. Ennek 
köszönhetően a vonal átbocsátó képes-
sége növekszik. A vonalon a forgalmi 
szempontból indokolt váltókat villamos 
fűtéssel szerelik fel a szakemberek.

„A GYSEV Zrt. a múlt héten zárta le a 
Sopron–Szombathely–Szentgotthárd sza-
kasz teljes korszerűsítési projektjét. Most 
pedig a térség vasúti közlekedése szem-
pontjából egy hasonlóan jelentős vonal 
villamosításának kivitelezése kezdődhet 
meg. Szombathely és Csorna között na-
ponta hat pár intercity közlekedik Buda-
pest felé. Kiemelt célunk, hogy az IC vona-
tok esetében mihamarabb megvalósuljon 
a villamos vontatás, ezért döntöttünk úgy, 
hogy a Porpác–Csorna szakasszal kezdjék 

a kivitelezést a szakemberek” – mondta az 
aláírás után Kövesdi Szilárd, a GYSEV Zrt. 
vezérigazgatója.

A Porpác–Mosonszolnok szakaszon a vil-
lamosítási és korszerűsítési munkálatok 
11 milliárd 375 millió forintba kerülnek. 
Az összeg 85 százaléka uniós támogatás, 
a fennmaradó részt hazai költségvetési 
forrásokból biztosítják. A vasúttársaság 
2015 nyarára a szintén 2011-ben átvett 
Szombathely–Zalaszentiván szakaszon 
is elvégzi a villamosítási munkálatokat.

GYSEV HírEK GYSEV HírEK

Együttműködési mEgállapodást
írt alá a GYSEV Zrt. és az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Megkezdődik a villamos felsővezeték kiépítése a Porpác-Mosonszolnok szakaszon

55 centis emelt peron és térvilágítás
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Háttér-információk:

Jelenleg az Északnyugat-magyaror-
szági Közlekedési Központ Zrt. közös 
irányítása alatt működnek Győr-Moson-
Sopron, Vas, Veszprém és Zala megye 
Volán társaságai.
A központ székhelye Szombathely.
Az Északnyugat-magyarországi Köz-
lekedési Központ Zrt., a régióban au-
tóbuszos közösségi közszolgáltatást 
nyújtó Volán társaságok (Bakony Volán 
Zrt., Balaton Volán Zrt., Kisalföld Volán 
Zrt., Somló Volán Zrt., Vasi Volán Zrt., 
Zala Volán Zrt.) többségi tulajdonosa. A 
régió Volán társaságai 2015. január 1-től 
beolvadnak az ÉNYKK Zrt.-be.

Háttér-információk:

Az MVM OVIT Zrt., az MVM Csoport 
tagja, Magyarország energetikai ipará-
nak legkiterjedtebb tevékenységi körű 
építő, szerelő és gyártó társasága. Több 
mint 60 éve végzi nagyfeszültségű táv-
vezetékek és transzformátorállomások 
létesítését, karbantartását és fejleszté-
sét, illetve szerződéses megállapodá-
sok alapján látja el a paksi atomerőmű 
üzemeltetése során felmerülő villamos 
és irányítástechnikai, valamint gépész 
szerelő és karbantartó feladatokat. 
Mindemellett rendszeresen vállal létesí-
tési, karbantartási, felújítási és fejlesztési 
feladatokat a hazai erőművek, áram-
szolgáltatók, vasúttársaságok, továbbá 
ipari nagyfogyasztók és külföldi meg-
rendelők részére is. (www.ovit.hu)



A magyar vasúttörténet során elő-
ször állnak szolgálatba női moz-
donyvezetők. A MÁV-TrAKCIÓ Zrt. 
és a GYSEV Zrt. közös felhívásban 
keresett munkatársakat; és a 13 
hónapos képzés sikeres elvégzését 
követően nyár elején állnak szolgá-
latba a GYSEV első női mozdonyve-
zetői, akik motorvonatokon teljesí-
tenek majd szolgálatot. 

A több mint 160 éves hazai vasúttörté-
net során még egyszer sem fordult elő, 
hogy női mozdonyvezetőket alkalma-
zott volna valamelyik vasúttársaság.
 
Svedics Nóra és Kovács Monika is jelent-
kezett a felhívásra és megfeleltek a felvé-
teli követelményeknek, jól teljesítettek a 
kiválasztás alkalmával, valamint sikeres 
vizsgákat tettek, ők lettek a GYSEV törté-
netének első női motorvonat-vezetői. A 

tanfolyamot férfiakkal együtt Budapes-
ten végezték, és a tanfolyam létszámának 
alig egyharmadát tette ki a női létszám.

A 13 hónapos szakmai tanfolyam elvég-
zése során elsajátították a dízel- és villa-
mos jármű vezetésével, üzemeltetésével 
kapcsolatos ismereteket, amellyel típus-
vizsga letétele után bármely dízel vagy 
villamos mozdonyt vezethetnek majd. 
Nyugat-Európában már jó ideje (90- es 
évektől) elfogadott gyakorlat, hogy női 
mozdonyvezetők továbbítják a vonato-
kat, a keleti blokkhoz tartozó környező 
országokban is vannak már női moz-
donyvezetők.

A GYSEV Magazin a vasúttársaság két 
női motorvonat-vezetőjét kérdezte.

– Korábban is a GYSEV-nél dolgozta-
tok, vagy a meghirdetett motorvo-

nat-vezetői állás miatt érkeztetek a 
GYSEV-hez? Ha korábban is a GYSEV-
nél dolgoztatok, akkor milyen mun-
kakörben?

Monika – Korábban is dolgoztam a 
GYSEV-nél, az már régen volt, eddigi pá-
lyafutásom során jobbára a vasúton kü-
lönböző kereskedelmi munkakörökben 
tevékenykedtem. A meghirdetett motor-
vonat-vezetői munkakörre egy teljesen 
más területről érkeztem a GYSEV-hez.

Nóra – Korábban is a GYSEV-nél dolgoz-
tam vezető jegyvizsgálóként!

– Miben más a motorvonat-vezetés, 
mint a korábbi munkátok? 

Monika – Mindenben más, csak az uta-
zás az, ami valamilyen módon híd szere-
pet tölt be minden vasúti tevékenységnél.

– Miért jelentkeztetek motorvonat- 
vezetőnek?

Monika – A vasút számomra mindig fon-
tos volt, örök szerelem. A mozdonyvezetés 
a nők számára eddig „tiltott gyümölcs 
volt”. Most olyannal foglalkozhatom, ami-
re eddig nem volt lehetőség.

Nóra – Mert az álmok azért vannak, hogy 
valóra váltsuk őket! A vasút és a vezetés egy 
gyermekkori álom volt. 8-9 éves voltam, 
amikor először ültem Bz vezetőálláson. Be-
vallom nagyon féltem. Aztán az idő telt, a 
vezetőálláson töltött alkalmak sokasodtak, 
és hát a meglátogatott mozdonyok száma 
is nőtt. Az évek során a félelemből kíváncsi-
ság majd elhatározás lett: Én mozdony-
vezető akarok lenni! A követendő példa a 
mindennapokban is ott volt előttem. Vi-
szont a mozdonyvezetői munkakör sajnos 
Magyarországon a vasút megjelenése óta 
csak a férfiak kiváltsága volt. Tavaly indult 
az első olyan tanfolyam, amin mi nők is 
részt vehettünk, nem tudhatjuk mikor lesz 
erre újra lehetőség!

– Mi a kedvenc mozdony típusotok, 
és miért? Melyik az a mozdony típus, 
ami a leg, leg... azaz amit egyszer ve-
zetni szeretnétek?

Monika – Kedvencem nincs, mindegyik 
más. A gőzmozdony sziszeg, szuszog, 
él, látszik rajt az erő, bár a teljesítménye 
messze elmarad a mai modern jármű-
vektől és mégis ámulatba ejt. A technika 
előrehaladtával a vasúti járművek is fej-
lődtek, minden technika más tudást, más 
bánásmódot igényel. E sokszínűség miatt 
lehet mindegyiket szeretni. Természetesen 
minden mozdonytípust, motorvonatot 
legalább egyszer szeretnék kipróbálni.

Nóra – Kifejezett kedvenc nincs, hiszen 
mindegyik mozdony más és emiatt mind-
egyikben van valami, ami miatt szimpati-
kus és csábító a gőzmozdonyoktól a mo-
dern motorvonatokig. Ugyanolyan jó, bár 
teljesen más érzéseket kelt bennem, ami-
kor felszállok egy Jenbacher motorkocsira, 
mint amikor beülök a FlIRT mozdonyveze-
tői székébe.

– Ajánlanád-e ezt a munkát más 
nőknek?

Monika – Igen, de ez elsősorban hivatás.  
A vonatok nem csak nappal, hanem éjjel, 
vasárnap és ünnepnapokon is közlekednek. 
Mi szolgálatot teljesítünk és ezt nem sza-
bad szem elől téveszteni, amikor valaki ezt 
választja. Természetesen szeretni kell, és sok 
kitartásra van szükség, mert hosszú az út az 
önálló szolgálatig.

A GYSEV első női motorvonat-veze-
tőinek természetesen távlati, szakmai 
céljuk is van: mindkettejük szeretne a 
későbbiekben a motorvonatok mellett 
mozdonyokon is szolgálatot teljesíteni. 

Reméljük céljaikat a GYSEV Zrt. köteléké-
ben tudják majd megvalósítani.

Márk Brigitta

Fotó: Dani Szabolcs

történelmi lépés:

női motorVonat-VEZEtőK

GYSEV HírEK GYSEV HírEK

állnaK SZolGálatba
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A GYSEV Zrt. közel két millió forint 
értékben, öt darab automata új-
raélesztő készüléket szerzett be, 
melyeket a nagyobb utasforgalmú 
vasútállomásokon, illetve a társa-
ság vezérigazgatósági épületében 
helyez ki. A defibrillátorok magyar 
nyelvű hangüzenetekkel adnak 
iránymutatást az elsősegély-nyúj-
táshoz. Szükség esetén az eszközö-
ket bárki képes használni.         
      
Magyarországon vezető halálok a hir-
telen szívhalál, melynek hátterében a 
kamrafibrilláció, a szívizomzat kaotikus 
elektromos tevékenysége áll. Keringés-
megállás a legtöbb esetben a szívbete-
geknél fordul elő, ugyanakkor a szívhalál 
bárkinél bekövetkezhet. 

A GYSEV Zrt. célja, hogy minél maga-
sabb szintű utaskiszolgálást biztosítson, 
ezért a társaság vezetése úgy döntött, 
hogy egészségügyi területen is új szol-
gáltatást vezet be. A vállalat közel két 
millió forint értékben szerzett be öt 
darab automata újraélesztő készüléket. 
Az eszközök közül négyet nagyobb 
forgalmú vasútállomásokon: Csornán, 
Körmenden, Sopronban és Szombathe-
lyen, az ötödik készüléket a GYSEV Zrt. 
soproni vezérigazgatósági épületében 
helyeznek ki. 

„Örömmel látom, hogy a GYSEV Zrt. sok 
egyéb fejlesztése mellett kiemelt figyelmet 
fordít az emberélet védelmére. Úgy gondo-
lom, köszönettel tartozunk a vállalatnak, 

amiért a város egyik legforgalmasabb 
pontján, a vasútállomáson elhelyezték az 
újraélesztő készüléket” – mondta az áta-
dóünnepségen Firtl Mátyás, Sopron és 
térsége országgyűlési képviselője.

A soproni készülék átadásánál Skála Já-
nos, a társaság vezérigazgató-helyette-
se elmondta: „Célunk, hogy folyamatosan 
korszerűsítsük és bővítsük szolgáltatásain-
kat, ezért jutottunk arra az elhatározásra, 
hogy automata újraélesztő készülékeket 
szerzünk be. Bízunk benne, hogy az esz-
közöket nem kell majd gyakran használni, 
azonban reményeink szerint szükség ese-
tén akár életeteket is menthet.” 

„Az automata defibrillátorok egyszerű 
használata lehetőséget nyújt arra, hogy 
szívmegállás esetén, a helyszínen lévő, la-
ikus utasok is hatékonyan tudjanak segíte-
ni. A készülék teljesen biztonságos, hiszen 
csak akkor adja le az áramütést, ha való-
ban szükséges. A készülék magyar nyelvű 
hangutasításokkal segíti a használóját 
és lépésről-lépésre irányítja az életmentés 
folyamán.” - tette hozzá Győrfi Pál, az 
Országos Mentőszolgálat szóvivője, aki 
az átadáson bemutatta a készülék hasz-
nálatát.       

A GYSEV Zrt. által beszerzett készüléke-
ket riasztóval védett tároló dobozokban 
helyezik ki. A riasztó beszerelése védi az 
eszközöket az esetleges eltulajdonítás-
tól, ugyanakkor az újraélesztő készülék 
alkalmazása esetén a hang- és fényjelzés 

segíti a helyszínre érkező mentőket ab-
ban, hogy egyszerűen és gyorsan meg-
találják az eset pontos helyszínét. 

Háttér-információk: 

A beszerzett készülékek típusa: 
Innomed Powerheart AED G3

A készülék jellemzői:
A készülék teljesen automata. LCD kijel-
zővel és magyar nyelvű hang- és szöve-
ges utasításokkal segíti az elsősegély-
nyújtót. Az eszköz belső memóriával, 
PC alapú megjelenítő programmal és 
előre csatlakoztatott elektródákkal ren-
delkezik. Az újraélesztő készülék érzé-
keli, hogy adott esetben szükség van-e 
az áramütés leadására.  

A hirtelen szívhalál:
A hirtelen szívmegállás a vérkeringés 
hirtelen megszűnését jelenti, ami az 
életfontosságú szervek oxigénellátásá-
nak megszűnését okozza. 
A hirtelen szívhalál kiszámíthatatlan, 
szívbetegeknél, de a betegség nélkül 
is, bárkinél előfordulhat. Magyarorszá-
gon a vezető halálokok között szerepel, 
naponta 50-70 embert érint. Ismert 
szívbetegség nélkül kiválthatja a stressz 
vagy a fizikai megterhelés.  
A szívleállást követően az első 4-5 perc-
ben még agykárosodás nélkül újból 
megindítható a vérkeringés. Gyors be-
avatkozással a szív általában újraindít-
ható, de beavatkozás nélkül csaknem 
minden esetben halálhoz vezet. Ebben 
nyújtanak segítséget az automata újra-
élesztő készülékek, melyek használata 
jelentősen növelheti a túlélési esélye-
ket. Nagyon fontos, hogy az elsősegély-
nyújtó személy azonnal hívja a helyszín-
re a mentőket, hogy a beteg szakszerű 
ellátást kapjon mihamarabb.

GYSEV HírEK

automata újraélEsztő készülékEk
 a GYSEV Zrt. nagyobb állomásain
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társainál, ellenben sokkal „banánabb” 
ízű, merthogy olyan mintha a kis méreté-
be koncentrálná a banán-ízt. A szigeten 
főképp a keleti oldalon találkoztam vele, 
pl. nyáron a Malia településen áthaladó 
főút mentén, autóból kiugorva mosoly 
kísérettel meg lehet vásárolni a helyi 
termelőktől. Bármelyik kisboltnál, vagy 
a kedves és ősöregnek tűnő emberknél 
megállhatunk, akivel bár gyér görögtu-
dásunk okán nem sokat tudunk verbáli-
san társalogni, de a lélekkontakt már az 
első találkozásunkkor létrejön.

Az egyik legfontosabb mezőgazda-
sági terület a sziget keleti felén fekvő 
Lassithi-fennsík, ahová egyik úton 
pl. Malia városkából lehet egy alig 
észrevehető, házak közti szűkös utcács-
kán feljutni. Az út aztán meglepően jó 
lesz, és már hasíthatunk is vidáman a 
hegyi szerpentinen felfelé kettes, na jó, 
esetenként akár hármas fokozatban is. 
Bátorságunkért a sziget lélegzetelállító 

panorámával, érintetlen hegyi falvakkal 
és a függőleges sziklákon Isten tudja, 
milyen módszerrel biztosan kapaszkodó 
hegyi kecske (görögül „katzika”) bizarr, 
ámbár nagyon is krétai látványával aján-
dékoz meg minket.
A fennsík felé kb. éppen félúton érjük el 
Manolis „Moutsounas” névre keresztelt 
útszéli tavernáját (Zenia nevű település 
közelében), amelynél egy megállót min-
denképpen iktassunk be. Az ajándéktár-
gyak zöméről azt halljuk majd, hogy a 
ma is élő Nagypapája faragta őket (mos-
tanra olyan 120 év körül lehet az Öreg). 
Ezt nyugodtan higgyük el, hisz hozzátar-
tozik a mediterrán meséhez! Bámulatos 
vendégszeretetét, valódi krétai ételeit, 
mosolyát és kedvességet semmiképp ne 
hagyjuk ki! Ugyanezt tanácsolom a mé-
zes raki-jára nézve is, amelyet a sofőrnek 
kevésbé ajánlok – rá még vár egy kis ve-
zetés – de mindenki másnak az autóban 
kötelező jelleggel fogyasztandó gyógy-
szer. Valamint rendkívül hatásos és hálás 

szuvenír is. A raki egyébként Kréta ked-
velt és ismert itala, valójában törkölypá-
linka. Göröghon más vidékein jobbára 
az ánizs-alapú Ouzo dívik, Kréta ebben 
is másságát mutatja a többi görög szi-
gethez képest. A szigeti „nacionalizmus” 
létező fogalom, itt az ételek, a konyha, a 
szokások, az emberek, a hagyományok, 
sőt még a nyelv is krétai és nem görög! 
Persze innen nézve dehogynem, onnan 
nézve azonban valóban több eltérést 
is tapasztalunk. Mindig úgy érezhetjük, 
hogy egy görögre hasonlító, mégis kü-
lönálló mini-világba csöppentünk.
Manolis tavernájánál ki ne hagyjuk, 
ottjártunkat megörökítjük a vakítóan fe-
hérre meszelt oldalú és kékkel díszített 
kút káváján található vendégkönyvben, 
amely mellett állva beleláthatunk a 
Dikti-hegység egy mély szurdokába, 
kiváló fotós témát szerezve magunknak.
Amint meguntuk a bámészkodást, to-
vábbhajtva még néhány kanyar, kecske, 
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Görögország.
Szerintem mindenkinek, aki ezt a 
szót olvassa, valami eszébe jut, va-
lami szívébe markol. Vagy egy isme-
rős érzés, hogy számára mit jelen-
tett megtapasztalni, vagy a vágyat, 
hogy egyszer megtehesse azt.

Mostani utunk Kréta szigetére vezet, 
amelyről nekem „szerelem első látásra” 
érzésem támad.
Van valami meg nem fogható és el nem 
mesélhető, de mindenképpen felemelő 
bája annak, mikor valami meleg, tenger-
parti helyen landolsz, kinyílik a repülő-
gép ajtaja és Te kilépsz rajta, egy másik 
ország, másik idő- és időjárás-zónájában. 
Azonnal orrodba kígyózik a sós pára, a 
tenger illata. A tengerkék látvány, a zöld 
hegyoldalak, de érkezéskor a repülőgép 
zúgása is hozzátartozik a teljes utazás-
élményhez.

Rengeteget lehet olvasni a Krétáról, a 
kultúrájáról, történelméről, a látnivalói-
ról, a népéről és még többet talán a hí-
res gasztronómiájáról. 
Tudták, hogy Kréta őrzi a mediterrán tér-
ség legegészségesebb konyhája címet? 
Mitől is egészséges? Talán attól, hogy a 

szigetet körülvevő legalább 400 km-es 
sugarú körben gyakorlatilag nem léte-
zik nehézipar, mint olyan. Attól is, hogy 
a hagyományos krétai koszt kevés húst 
és halat (!), viszont annál több helyben 
termesztett friss gyümölcsöt és zöldsé-
get, fűszereket és kizárólag növényi ét-
olajat, azaz kiváló krétai olívaolajat hasz-
nál, amelyben se nem főz, se nem süt, 
csakis nyersen fogyasztja. A rendszeres 
és mértékletes könnyű borok fogyasztá-
sát is okként szokás emlegetni. Mindezt 
rendszeresen teszi és eszi a krétai (meg 

a többi görög is) igazán jó hangulatban, 
szeretetben és viccelődve, zenélve és 
táncolva a nagy családdal, barátokkal, 
rokonokkal, akár egy „sima” vasárnapi 
ebéd alkalmával. (Mint a szép emlékű 
Bazi nagy görög lagzi c. filmben.) A kö-
vetkező indok az egészséges ételeire, 
hogy klímája egyedülálló. Termékeny 
síkságai és kedvező éghajlata (nyáron 
sem túl forró) kiváló környezetet biztosít 
a növények termesztésének. Akár példá-
ul a krétai banánnak, amely bár kisebb 
szubtrópuson és trópuson nevelkedett 
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birka és hipp-hopp, máris 800 méterrel 
vagyunk a tengerszint felett, ahol mű-
emlék szélmalmok mellett parkolva egy 
érdekes kiállítást tekinthetünk meg az 
ősi Kréta életéről. Ha továbbutazunk, a 
Lassithi-fennsíkra jutva, eldönthetjük, 
hogy céltalanul sétálva a felállított dísz-
letek mentén valóságos szélmalomhar-
cosok leszünk-e és rácsodálkozhatunk 
a nagyon jellegzetes, megannyi mini-
szélmalommal tűzdelt, mintegy 130 km2 
nagyságú tájra, ahol a krétai mezőgaz-
dasági termelés oroszlánrésze folyik. A 
szélmalmocskák erejét egyébként a víz 
kiemelésére használták az öntözéshez. 
Már értjük, miért olyan finom és ízletes 
minden a szigeten, amit eszünk-veszünk. 
A gyümölcsök, a zöldségek ebben a fen-
séges nyugalomban érlelődnek, nagyon 
kedvező éghajlati viszonyok között. Itt 
folyik az állattenyésztés egy része is. 
Egyik ismert, tengerpart közelében lévő, 
bár a legkevésbé sem turisztikai célú ta-
vernás, Adonis is itt élő testvérétől szerzi 
be a pompás bárány- és kecskehúst. Az 
a zamat! Itt az állatok jobbára kakukkfü-
vet, oregánót és mindenféle egyéb fű-
szereket legelnek. Milyen praktikus: így 
kívülről már alig kell pácolni, a frissen 
sült végeredménynek pedig még Zorba 
sem tudna ellenállni!
Apropó Zorba! Ugyan a névről jobbára 
mindenkinek inkább a tánc jut eszébe, 
máris hallva a fülbe mászó, jól ismert és 
egyre gyorsuló dallamot, de ki ne hallott 
volna a hedonista hősről, aki ugyanezt a 
nevet viselve minduntalan táncra is per-
dült és amúgy is egész életében csak úgy 

falta az élet testi örömeit? A híres, Kréta 
szigetén játszódó regény, A Zorbász, a 
görög és további talán kevésbé ismert 
regények írója, Nikos Kazantsakis a 
sziget szülötte. A főváros, Heraklion 
reptere is az ő nevét viseli.

Ha eljutottunk Agios Nikolaosba, ne 
álljunk meg! Hajtsunk tovább egészen 
Elounda-ig, amely a sziget luxus-öveze-
te. Pazar szállodák, csodás tengerpart és 
magas színvonal. Onnan csak visszafelé 
jöhetünk és ekkor már engedélyezett, 
sőt! kötelező Agios Nikolaos meg-
tekintése is. Legfőbb látványossága a 
Voulismeni-tó, amely eredetileg édes 
vizű volt, de a törökök az uradalmuk idő-

szakában összenyitották a tengerrel, így 
a vize már nem iható. Viszont csodás pil-
lanat arra, hogy a partján egy hangula-
tos kis kávézóban bedobjunk egy görög 
zaccos kávét (kafe elliniko) avagy kicsit 
hosszabb időt rászánva élvezzünk egy 
hamisítatlan görög frappe-t. Utóbbit 
görög tartózkodásunk alatt feltétlenül 
ki kell próbálnunk, kérhetjük cukor nél-
kül (sketo), közepesen édesen (metrio) 
és sok cukorral (gliko). Ha tejet is szeret-
nénk, mondjuk büszkén, hogy „me gala”, 
és máris beloptuk magunkat a helyiek 
szívébe! Aztán, ha még azt is hozzátesz-
szük, hogy „parakaló”, azaz „kérem”, vagy 
„legyen szíves”, még a csillagokat is le-
hozzák nekünk az égről és szinte bizto-

san kapunk a számla mellé valami apró 
figyelmességet ajándékba.

Az Agios Nikolaos utáni következő 
keleti vidékről sokszor – méltatlanul 
– kevesebb szó hallik. Pedig itt is talál-
ható több olyan kis zug, amelyről talán 
valódibb képet alkothatunk Krétáról és 
a krétai életről. Hiszen ami a szállodánk 
körül van, az rendszerint messze nem az. 
Olyan vidék ez, ahol az étlap egy fatáb-
la, aljára tűzdelt ételfotókkal. Nincs több 
oldalas étlap, mindig csak az van, ami 
aznap éppen frissen tudott készülni. Egy 
görög, avagy krétai amúgy sem rendel 
soha étlapról egy tavernában. Egyszerű-
en megkérdezi, mi került aznap a fazék-
ba és abból választ. Esetleg konkrétan 
bekukkant a fazékba, vagy egyszerűen 
csak rábízza a vendéglátójára, hogy hoz-
zon azt, és amennyit ő gondol az adott 
méretű asztaltársaságnak. Egy röpke kis 
gasztrokitérő után mehetünk is tovább 
Sitia városa felé – az északi part legke-
letibb városába –, amelynek a világ az 
egyik legkiválóbb minőségű olívaolajat 
köszönheti. Idáig már láthatóan sokkal 
kevésbé jut el a turizmus szele, de ez 
nem is baj, ha a nyaralás alatt vágyunk 
egy kis nyugalomra. Aztán ha ezt még 
fokozni is szeretnénk, és mondjuk egy 
olyan helyen akarunk beülni egy taver-
nába a tengerparton, ahol lehet aznap 
először nekünk izzítják a grillt, a partra 
leérve pedig nekünk kell elzavarnunk 
a sirályokat, hogy le tudjuk teríteni a 
törölközőnket, akkor a bátor felfede-

zők számára legigazibb, titkos hely: 
Xerokambos. A sziget dél-keleti olda-
lán, teljesen érintetlen területen fekszik. 
Ez bizonyára abból is adódik, hogy azért 
le kell érte küzdenünk néhány kilomé-
ternyi utat, de megéri!
Ha meguntuk a valódi egyedüllétet, 
induljunk tovább Ierapetra a déli part 
„fővárosa” felé, ahol hangulatos sétát te-
hetünk az ekkora már minden bizonnyal 
naplemente felé közeledő időszakban. 
Ez a város valahogy mindig hordoz egy 
kis keleti beütést, pedig sem egy me-
cset, sem egy müezzin. De valahogy 
mégis egy kicsit olyan átmenet-érzé-
se van az embernek, ha ott vagyunk, 
talán a fekvése miatt. Délre, Egyiptom 
irányába tekint a végtelen tenger felett 
és egy korábban fontos szerepet betöltő 
aprócska, és ezáltal nagyon hangulatos 
kikötőváros. Könnyű koraesti séta a ten-
gerparton a görögkeleti templom mel-
lett, a picinyke kikötőben, majd a parti 
föveny mellett fekvő tavernák egyiké-
ben egy kiváló tengeri herkentyűs va-
csora, egy jól megérdemelt pohár bor 
kíséretében. Felidézhetjük krétai napunk 
mennyei élményeit, amely során egy 
fontos, ámbátor korántsem teljes képet 
kaphatunk a varázslatos szigetről.

Nem beszéltem rengeteg „kötelező” 
és jobbára turistáktól hemzsegő lát-
nivalóról, mint a Szamária-szurdok, 
Elafonissi (a rózsaszínű homokos 
strand) rethymno, és Chania városa, 
a Dikti-barlang, vagy az Ida-hegy. A 

két utóbbiról párhuzamosan azt állítják, 
hogy Zeusz szülőhelye. Nem beszéltem 
Spinalonga-ról, a leprások egykori szi-
getéről, a fővárosról Heraklion-ról és a 
Knósszosz-i ásatási területről sem, hi-
szen ezek tényszerű leírását mindenhol 
megtalálhatjuk, szervezetten bármelyik 
meglátogatható. Híres-neves strandja 
még Vai, Európa legnagyobb pálma-
ligetével, amely Sitiától tovább keleti 
irányba, attól kb. 25 km-re található. 
Kréta nevezetességeivel, látnivalóival 
minden bizonnyal meg lehet tölteni egy 
egész könyvtárat. Bárhova lépünk, míto-
szok és legendák övezik utunkat.
Utunk megtervezésénél mindenképpen 
tartsuk szem előtt, hogy Kréta a maga 
8.300 km2 területével a Földközi-tenger 
ötödik legnagyobb szigete, vannak raj-
ta távolságok (K-Ny hossza mintegy 270 
km) és helyenként – főképp persze a he-
gyekben – lassabban tudunk haladni. Ha 
egy egyhetes nyaralást tervezünk, érde-
mes előtte körültekintően megszervezni 
érdeklődési körünk nyomán, hogy mi az, 
aminek mindenképpen bele kell férnie a 
programunkba. A sziget minden érde-
kes és meglátogatásra érdemes pontjá-
hoz többszöri visszatérésre van szükség. 
Reméljük, hogy kedvet csináltunk a 
sziget felfedezéshez. A turistautakról le-
térve kötetlenebb és értékesebb kalan-
dokhoz, emberi kapcsolatokhoz, izgal-
mas gasztro-élményekhez és tengernyi 
felfedeznivalóhoz juthatunk.

Bolla Hajnalka
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Kiruccanások 
2014. június 9.
Családi Pünkösd
Zalaegerszeg
Emléket állítva a pünkösdi nép-
szokásoknak, magyar és horvát 
kézművesek egész napos mester-
ség bemutatója várja az érdeklő-
dőket, a zalaegerszegi Kézművesek 
Háza kovács, fafaragó, fazekas mű-
helyeiben, valamint az alkotóház 
udvarán fonó, szövő, hímző, csip-
kekészítő, fafaragó, fazekas, bőrmű-
ves, nemezkészítő, népi játékkészítő 
kínálja portékáit és mutatja be a 
mesterségek munkafolyamatait. A 
gyerekeket bábszínház, lópatkolás, 
szekerezés és póni lovagolás várja.
Információ: 
Kézművesek Háza
Tel: 92/ 312-744
www.kereszturyamk.hu

2014. június 13–14.
igriCfesztivál
Nagykanizsa
A régi idők énekmondóinak nevét 
viseli a hagyományos Igricfesztivál, 
ahol az énekelt versek és a modern 
zene segítségével új köntösbe búj-
tatott népzenéé a főszerep.
Információ:
Farkas Tibor
Tel: 93/ 311-468
www.kanizsaikultura.hu

2014. június 13–15.
réPCelaki fesztivál
répcelak
Háromnapos kulturális fesztivál, 
amely első napja a művészeteké, 
a második nap a hagyományőrzé-
sé: a Laki Kalinkó Folkfesztivállal, a 
harmadik nap szórakoztató prog-
ramok várják a látogatót. 
Kapcsolódó rendezvény a Répce 
Expo kiállítás és vásár.
Információ:
Szórádi Enikő
Tel: 95/ 370-211
www.repcelak.hu

Június 13–22.
nemzeti Parkok hete
Fertő-táj
Változatos programokkal, kedvez-
ményekkel várják a látogatókat a 
Fertő-Hanság Nemzeti Parkban.
Információ:
Fertő-Hanság Nemzeti Park 
Tel: 99/ 537-620
www.ferto-hansag.hu

2014. június 15. – július 31.
kőszegi várszínház 
Kőszeg
Információ:
www.koszegivarszinhaz.hu

2014. június 15.
Bloomsday
Szombathely
James Joyce Ulysses című regé-
nye szerint Szombathely a főhős, 
Leopold Bloom édesapjának szü-
lővárosa. Ennek a gondolatnak 
jegyében indult útjára a rendez-
vény. A Bloomsday egy alternatív 
összművészeti fesztivál, amely ér-
dekes és igényes kulturális prog-
ramokkal és a „Bloomsnighttal” is 
kibővült. 
Információ:
AGORA szombathelyi Kulturális Központ
Tel: 94/ 509-641
www.agorasavaria.hu

2014. június 16–22.
X. magyar tánCfesztivál
Győr
A rendezvény, a magyar táncmű-
vészet legnagyobb ünnepe, ahol 
a hazai vezető együttesek számos 
premier darabbal képviseltetik 
magukat. A műfaj széles palettája 
mutatkozik be a klasszikus és kor-
társ stílusoktól kezdve a néptánc, 
a társas- és élménytáncon át, a vá-
rosi folklórig.
Információ:
Győri Balett
Tel: 96/ 523-217
www.magyartancfesztival.hu

Június 19–22.
magyar-osztrák 
nemzetközi nyílt katonai 
lovasBajnokság
Nagycenk
Emlékmenet előzi meg az I. Vi-
lágháború áldozatainak emlékére 
Kisújszállástól Nagycenkig. A Vas-
függöny lebontásának 25. évfordu-
lója alkalmából a magyar-osztrák 
határon megemlékezést tartanak.
Információ:
Skultéty László Egyesület, NYME Széche-
nyi István Nagycenki Lovasképző Központ 
Tel: 99/ 360-026
www.szechenyilovaskozpont.nyme.hu

2014. június 20–21.
iii. kanizsai sörfesztivál és 
fúvószenekari találkozó
Nagykanizsa
Amellett, hogy a híres bajor sör-
fesztivál hangulatát szeretnék 
becsalni a zalai dombok közé, 
felidézik a régi, nagy, kanizsai 
sörfesztiválokat is. A finom sörök 
mellett a Fúvószenekari Találkozó 
résztvevői biztosítják a jó hangu-
latot.
Információ:
Koncz Zsolt 
Tel: 30/ 997-5401
www.kanizsaturizmusaert.hu

Kiruccanások 

14 15GYSEV magazin | 2014. nyár

n Celldömölk
a „vulkánság vonzásáBan”
Múzeumok Éjszakája egy 5,5 mil-
lió éves vulkán vonzáskörében: 
Botanikai túra a Ság hegyre, éjszakai 
tárlatvezetés a vulkánparkban, él-
ménybeszámoló a chilei Atacama-
expedíció résztevői, Dr. Sík András 
geográfus előadása a naprendszer 
bolygóinak vulkanizmusáról, éjsza-
kai csillagnéző vulkántúra filmvetí-
tés, Mozgó planetárium előadásai.
Információ:
Kemenes Vulkánpark
Tel: 95/ 777-400
www.kemenesvulkanpark.hu

n ZalaegersZeg
Információ:
Göcseji Múzeum, Magyar Olaj- és Gázipari 
Múzeum, Göcseji Falumúzeum
Tel: 92/ 314-537, 92/ 703-295
www.zmmi.hu;

n győr 
moBilis
A Mobilis mint a „jövő múzeuma” 
szeretné játékos formában közelebb 
hozni, sőt megszerettetni a termé-
szettudományokat a látogatókkal. 
Késő estébe nyúló programjainkon 
állandó kiállításunkon túl látványos 
kísérleti bemutatókkal és különleges 
játékokkal várjuk az érdeklődőket.
Információ:
Mobilis Interaktív Kiállítási Központ
Tel: 96/ 618-111
www.mobilis-gyor.hu

n Fertőd
esterházy-kastély
A Szent Iván napjához igazodó 
eseményen az éjszaka leple alatt 
látogathatjuk meg a fertődi Ester-
házy-kastélyt.
Információ:
Esterházy-kastély
Tel: 99/ 537-640
www.eszterhaza.hu

n sopron
A soproni múzeumok részvételé-
vel ingyenes belépési lehetőség-
gel, szakmai vezetéssel. 
Információ: 
Soproni Múzeum
Tel: 99/ 311-327
www.muzeum.sopron.hu

n lásZlómajor
Fejlámpás kiállítás látogatás szak-
vezetéssel, játékos feladatokkal 
Öntésmajorban a Hanság élővilága 
kiállításon, illetve Lászlómajorban a 
bemutató Majorságban. 
Információ: 
Fertő-Hanság Nemzeti Park 
Tel: 99/537-620 
www.ferto-hansag.hu

n győr
rómer múzeum
Rómer Flóris Művészeti és Törté-
neti Múzeum 11 kiállítóhelye vár-
ja a műkedvelő érdeklődőket 17 
órától hajnali 1-ig. A vendégek kü-
lönleges tárlatvezetéseken ismer-
hetik meg a megújult intézmény 
állandó és időszaki kiállításait. A 
családok kreatív foglalkozásokon 
vehetnek részt. A programok kö-
zött klasszikus és jazz zenei kon-
certek, borkultúra est is szerepel. 
Információ:
Rómer Flóris Művészeti és Történeti 
Múzeum • Tel: 20/ 370-6711
www.romer.hu

2014. június 21.
A múZeumok ÉjsZakája nevezetű kulturális programot – az 1999ben 
indult francia példa nyomán – 2003 óta rendezi meg évenként az Oktatási 
és Kulturális Minisztérium, amolyan könnyed, nyáresti kirándulásként.
Ezen a napon, országos szinten több száz helyszínen tartanak programokat. 
Mi más is lehetne kellemesebb egy forró nyári nap éjszakáján, mint hódolni 
a történelem, a művészetek és a velük összekapcsolható értékek nyújtotta 
látványosságoknak. Fedezze fel otthona környékén azokat a gyűjteménye
ket, melyek eddig még ismeretlenek voltak az Ön számára, vagy válasszon 
a színes programkínálatból érdeklődési körének megfelelően!
További helyszínekről,  részletes programokról bővebb információ 
a www.muzej.hu oldalon érhető el.



2014.június 27–29.
szent lászló naPok
Győr
Szent László király nevének napján 
a középkort megidéző időutazás 
kerül megrendezésre. Szakrális és 
világi hangulatok, az udvari kul-
túra jellegzetes rituáléi - lovagi 
torna, legendák, misztériumok – 
váltakoznak a programban. 
Információ:
Győri Művészeti és Fesztiválközpont
Tel: 96/ 320-289
www.fesztivalkozpontgyor.hu

2014. június 27–29.
soProni horvát naPok – 
hrvatski dani
Sopron
Két napos, színes kavalkád, ha-
gyományőrző horvát nemzetiségi 
fesztivál kulturális programokkal 
és gasztronómiai bemutatókkal
Információ:
Soproni Horvát Kisebbségi Önkormányzat
Dr. Payrits Ferenc
Tel: 99/ 323-864

2014. június 27–29.
őrségi vásár
Őriszentpéter 
Az Őrségi Vásár a népi iparművé-
szek kirakodóvásáraként népi ter-
mékekkel, programokkal várja az 
érdeklődőket.
Információ: 
Őriszentpéter Közös Önkormányzati Hivatal
Tel: 94/ 548-050
Honlap: www.oriszentpeter.hu

2014. június 27. – július 13.
levendulahetek
Pannonhalma
A program a levendula virágzá-
sának és részben aratásának ide-
jével esik egybe. Várjuk kézműves 
foglalkozásokkal a családokat, 
kicsiket és nagyokat. A levendula 
lepárló műhely a gyógynövény-
ház nyitvatartási idejében napon-
ta ingyenesen látogatható. 
Információ:
Pannonhalmi Apátság
Tel: 96/ 570-191
www.bences.hu

2014. június 28.
vii. soProni tündérfesztivál
Sopron
Színpadi programok, viselet-
verseny, manófaktúra (kéz-
művességek), csillagösvény, 
tündérharcászat, sárkány séta, 
ManOlympia, kincskeresés, 
tündértáncház, fáklyás fürkésző-
dés, tündéri portékák vására, ki-
állítás, játékok utcácskája, és még 
sok minden más.
Információ:
Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.
Tel: 99/ 517-501
www.prokultura.hu/fesztivalok

2014. július 2–6.
volt fesztivál
Sopron
Európai hírű zenés fesztivál, szám-
talan vilgágsztár, hazai művész és 
zenekar fellépésével minden kor-
osztály számára.
Információ:
www.volt.hu 

2014. július 4–5.
Xv. fúvószenei várfesztivál
Sárvár
A gazdag zenei múlttal rendelke-
ző Sárvár egyik kedvelt rendezvé-
nye a fúvószenekari Várfesztivál.
Információ: 
www.sarvar.hu 

2014. július 4–6.
vii. győrkőCfesztivál
Győr
A hetedik Győrkőcfesztiválra kü-
lönleges vendégek jelezték érke-
zésüket Hetedhét országon túlról: 
A hétfejű sárkány, a hét törpe 
mellett biztosan Győrbe jönnek 
a mesterlövészek, pontosan he-
ten, a gidák, akik szintén heten 
vannak. Gyertek el, ne csak ők 
gondolják kihagyhatatlannak ezt 
a júliusi hétvégét!
Információ:
Vaskakas Bábszínház
Tel: 96/ 512-690
www.gyorkoc.hu

2014. július 5. 
kelta ünneP
Sopron
A soproni erdők szívében, ahol 
egykor a kelták legendás földvára 
állt, színes programokkal várják a 
múltidéző látogatókat.
Információ:
TAEG Zrt. - Bánáti László 
Tel: 99/ 506-834 
www.taegrt.hu

2014. június 20–22. 
szentivánéji álom –
soProni folkfest
Sopron
Bor és néptánc, továbbá népze-
ne, világzene, jazz és szórakozta-
tó tánczene a minőség jegyében. 
Sopron így ünnepli a nyári 
napfordulót, az év leghosszabb 
napját.
Információ:
Bormarketing Műhely Nonprofit Kft. 
Tel: 99/508-835
www.kekfrankosnyar.hu

2014. június 20. – július 13.
soProni ünnePi hetek
Sopron 
A város egyik legnagyobb 
összművészeti fesztiválja, amely 
neves művészek és helyi művé-
szeti csoportok közreműködésé-
vel várja a látogatókat. Színházi 
előadások, szabadtéri programok, 
kirakodóvásár, folklórbemuta-
tók, templomi hangversenyek, 
könnyűzenei koncertek, térzene, 
gyermekprogramok, képző- és 
iparművészeti kiállítások töltik 
meg a történelmi belváros tere-
it, udvarait. A sport szerelmeseit 
rangos hazai és nemzetközi verse-
nyek várják.
Információ:
Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.
Tel: 99/ 517-501
www.prokultura.hu/fesztivalok

2014. június 21.
szent iván éjszaka
a Csónakázó-tónál
Sárvár
Zenés, táncos produkciók, halász-
léfőző verseny, csónakos fáklyás 
felvonulás.
Információ: 
www.sarvar.hu

2014. június 21.
iv. Buti Pálinkafesztivál
„Magyar gasztronómia ízei és 
kézműves vásár”
Vönöck
A rendezvény célja a hagyomány-
őrzés, népi ételek, népzene, nép-
tánc, cigányzene mellett a népi 
mesterségek bemutatása. A zene 
kedvelői is kedvükre szórakozhat-
nak, a fellépők közt lesz a FIRKIN 
és a Lord zenekar is.
Információ:
Buti Károlyné
Tel: 70/ 338-5635
www.butipalinka.hu

2014. június 21.
szentivánéji vigasságok
Szombathely
Az év leghosszabb napját ünnep-
lő szabadtéri rendezvénye.
Információ:
AGORA szombathelyi Kulturális Központ
Tel: 94/ 509-641
www.agorasavaria.hu

2014. június 21.,
július 12., 26., augusztus 16.
éjszakai mászás a kristály 
toronyBan 
Információ:
Kristály Torony
Tel: 94/ 558-030
www.kristalytorony.hu

2014. június 21.
vi. vasfüggöny túra
Sopron
A határáttörés évfordulója alkal-
mából. Fedezze fel velünk az egy-
kori határsáv vonalát, túrázzon 
velünk a történelem nyomdokán!
12-32 km, cca. 3,5-10 óra (közepes 
nehézség), szakaszolható.
Információ:
Hotel Sopron 
Tel: 99/ 512-261 
www.hotelsopron.hu 

2014. június 22–28.
lamantin jazz fesztivál
Szombathely
A Lamantin Jazz Fesztiválon a fel-
lépő együttesek zöme a hazai és a 
szomszédos országok vezető jazz 
ill. blues együttesei közül kerülnek 
ki, és egy-két európai vagy világ-
sztár is emeli a fesztivál rangját.
Információ:
Lamantin Jazz - Improvizatív Zeneműhely 
Egyesület
Tel: 70/ 360-1545
www.lamantin.hu
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2014. július 5–6.
vulkánsági
kultúra fesztivál
VulkánSág – Ság hegy térsége
A kistelepülések kulturális cseme-
géikkel és nagy-nagy vendégsze-
retettel a fesztiválok szerelmeseit. 
Irodalmi udvar, művészetek utcá-
ja, régimódi aratás, templomtúra, 
huszárbemutató, gyümölcsudvar, 
népi hagyományok, táncház és 
rockkoncert – a teljesség igénye 
nélkül. 
Ság hegy Térsége Turisztikai Egyesület
Tel: 95/ 777-054
www.vulkansag.hu

2014. július 10–19.
Bartók szeminárium
Szombathely
A „Bartók – új zene” mottóval 
szervezett Nemzetközi Bartók 
Szeminárium és Fesztivál kurzu-
sok (mesterkurzusok), koncertek, 
műhelytanácskozások, előadások, 
kiállítások, és más művészeti és 
tudományos programok együt-
tese, amelynek középpontjában 
Bartók Béla életműve áll.
Információ:
Savaria Szimfonikus Zenekar
Tel: 94/ 314-472 
www.sso.hu

2014. július 11.
iii. etnofolk forgatag
Bükfürdő 
Fellép: Nikola Parov & Herczku 
ági, Buda Folk Band, Bohemian 
Betyars, United Folk Orchestra
Információ:
Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár
Tel: 94/ 558-409
www.bukmsk.hu

2014. július 11–12.
ír-magyar naPok
Győr
Írország és Magyarország közötti 
kulturális és szakrális kapcsolatok 
alappillérét a győri bazilikában őr-
zött Könnyező Szűzanya- kegykép, 
az Ír Madonna jelenti. A kegykép 
1697. március 17-én, Szent Patrik, 
Írország apostola és védőszentje 
ünnepén reggel vérrel könnyezett.  
A szakrális programok mellett kon-
certek, táncbemutatók, kiállítások 
és gyermekprogramok adnak ízelí-
tőt az ír kultúra sokszínűségéből.
Információ: 
Győri Művészeti és Fesztiválközpont
Tel: 96/ 320-289
www.fesztivalkozpontgyor.hu

2014. július 11–20.
tízforrás fesztivál
Hegykő és Fertő-parti települések
Az egyedi hangulatú szabadtéri fesz-
tiválnak különös vonzereje van. A 11. 
alkalommal is olyan neves előadók-
kal találkozhatnak a látogatók, akiket 
másként csak óriás koncerteken, ha-
talmas stadionokban láthatnának.
Információ:
Hegykő Önkormányzata
Tel: 99/ 540-005
www.tizforras.hu

2014. július 12.
XXi. aratófesztivál
Bük-Bükfürdő
Közreműködnek: aratóbandák a 
régióból és Bük testvérvárosaiból. 
Lesz: Színes felvonulás az arató-
bálákhoz hintókkal, lovas kocsik-
kal, szekerekkel. A hagyományos 
kézikaszás aratás bemutatása és a 
megye hagyományőrző csoport-
jainak fellépése teszi színessé az 
aratás végét. Később: Arató bál – 
Táncház. 
Információ:
Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár
Tel: 94/ 558-409 
www.bukmsk.hu

2014. július 12. 
találkozzunk velemBen! 
Velem
Falunéző és határjárás 
Túravezető: Orbán Róbert (70/ 299-4851)

2014. július 12–13.
fazekas naPok 2014. 
nemzetközi fazekas találkozó
Magyarszombatfa
A szakmai programok mellett fa-
zekas- és egyéb kézműves vásár, 
illetve kulturális programok várják 
a látogatókat.
Információ:
Magyarszombatfa Község Önkormányzata
Tel: 30/ 865-1550, 94/ 544-003
www.magyarszombatfa.hu

2014. július 12–13.
őrségi lePkekaland
Őriszentpéter
Egy tartalmas hétvége a természet 
szerelmeseinek. Benne: előadá-
sok, terepi és családi programok, 
lepkevadászat. Lepkefutam, ját-
szóházak. A rendezvény központi 
helyszíne: Harmatfű Természetvé-
delmi Oktatóközpont. 
Információ:
Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság
Tel: 94/ 548-034
Honlap: www.orseg.info

2014. július 16–20.
5. alteráBa fesztivál
Körmend
Az ország legjobb alternatív, rock 
zenekarai lépnek fel a családias 
hangulatú, nagyon szép környe-
zetben elhelyezkedő fesztiválon. 
A fesztivál az 5. születésnapját ün-
nepli, számos meglepetéssel! 
Információ:
Korrekt Körmend Kft.
Tel: 94/ 410-120
www.alterabafesztival.hu

2014. július 18–19.
liPóti kenyér
és halfesztivál
Lipót
Az ingyenes fesztivál ideje alatt 
számtalan hagyományőrző prog-
rammal várjuk a közönséget. A 
Lipótra látogatók megismerked-
hetnek községünk természeti 
kincseivel és a Szigetköz ősi mes-
terségeivel is
Információ:
www.lipotifesztival.hu 

2014. július 18–20.
vi. nádasdy 
történelmi fesztivál
Sárvár
Látványos történelmi időutazás a 
17. századi Magyar Királyság egy 
mezővárosának mindennapjaiba. 
Látogatóink a „török kor” csatáro-
zásokkal teli időszakába csöppen-
hetnek. A fesztivál hétvégéjén 
folyamatos a viaskodás a hódító 
Oszmán Birodalommal, amíg hall-
gatnak a fegyverek, az élet színes, 
örömökkel és szórakozással teli 
forgataggá változik: sörök, borok 
és sültek, muzsika és tánc, komé-
diások és hastáncosok segítenek 
feledni a veszedelmet.
Információ: 
www.sarvar.hu
www.nadasdyfesztival.hu

2014.július 18–20.
völgyhídi vásár
Nagyrákos
A nagyrákosi völgyhíd lábánál 
rendezik meg az immár hagyo-
mányosnak tekinthető népművé-
szeti- és kézműves vásárt.
Információ:
Nagyrákos Község Önkormányzata,
Németh Istvánné, polgármester
Tel: 30/ 235-0895
www.nagyrakos.hu

2014. július 18–20.
győri legendák naPja és
X. győri rotary fröCCsnaPok
Győr
A Győrhöz kapcsolódó történetek 
sorában nagyon fontos helye van 
a „szódavíz és a fröccs feltalálá-
sának”. A Győri Nemzeti Színház 
stúdiósai rövid, vásári színjátékok 
formájában mutatják be a vendé-
geknek a vastuskó, a fröccs feltalá-
lása, a győri frigyláda, a lőcsei fehér 
asszony, és a vaskakas legendáját. 
Ismét látogatható lesz a város régi 
börtöne. A fesztivál programját a 
jótékonysági fröccsmérés mellett 
számos gyermekprogram, zenei 
produkció, előadás és idegenve-
zetés teszi teljessé.
Információ:
Győri Művészeti és Fesztiválközpont
Koczor Ágnes
Tel: 30/ 289-3737
www.fesztivalkozpontgyor.hu

2014. július 19. 
körút az alPokaljára
(kerékPártúra)
útvonal: Szombathely - Sé - Bucsu 
- Bozsok - Velem - Kőszegszerdahely 
- Lukácsháza - Gencsapáti - Szom-
bathely 
Táv: 55 km, időtartam: 6 óra, 
Túravezető:
Rábai Péter
70/ 240-9687

18 19

Kiruccanások Kiruccanások 

GYSEV magazin | 2014. nyár

Fotó: Gerencsér Katalin



20 21GYSEV magazin | 2014. nyár

1. változat

2014. július 23–27.
iX. Büki gyógy-BornaPok
Bükfürdő
Gyermekműsorok, zenés progra-
mok. Fellép: Rúzsa Magdi, Balkan 
Fanatik, Barabontó, Cimbaliband, 
FIRKIN, Vivat Bacchus, Pannónia 
Allstars Ska Orchestra és a Buda-
pest Bár.
Információ:
Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár
Tel: 94/ 558-409
www.bukmsk.hu

2014. július 26. 
hétforrás Piknik 
Kőszeg
Szabadtéri program a Hétforrás-
nál: fúvószene, gyalogos és ke-
rékpártúra, kézműves programok, 
játékok. Könnyű felvezető túra a 
Hétforráshoz: útvonal: Károly Ró-
bert tér - Királyvölgy – Merengő 
– Pintér tető – Hétforrás
Táv: 4 km, időtartam: 2 óra
Információ: 
Tel: 94/ 563-120
www.naturpark.hu

2014. július 26. 
négy évszak – négy túra 
CsePregen
Nyári gyógynövénykereső túra
Útvonal: Csepreg – Szőlőhegy és 
Tilos erdő környéke
Információ: www.csepreg.hu

2014. július 
ii. zako
Zalaegerszeg 
A ZAlaegerszegi KOrtárs Művésze-
ti Fesztivál során több független 
színházi társulat is bemutatkozhat 
a városban. A fesztivál program-
jában szerepel színház, zene, iro-
dalmi beszélgetéssorozat kortárs 
írókkal, felolvasószínház és báb-
előadás is. 
Információ: 
Kvártélyház Kft. 
Tel: 20/ 329-5650
www.kvartelyhaz.hu

2014. július – augusztus
iseumi szaBadtéri játékok
Szombathely
Információ:
www.iseum.eu

2014. július – augusztus
kvártélyház –
színház, zene tánC
Zalaegerszeg
Színház, zene, tánc elnevezésű 
programsorozat patinás környe-
zetben, az egykori Kvártélyház 
udvarán nyújt kikapcsolódási le-
hetőséget. Az elmúlt nyarak nagy 
sikerű előadásai mellett új bemu-
tatóval és vendégelőadásokkal 
várja a publikumot.
Információ: 
Kvártélyház Kft. 
Tel: 20/ 329-5650
www.kvartelyhaz.hu

2014. augusztus 1.
strandok éjszakája 
Bükfürdő
Strandok éjszakája Varga Viktorral 
a Bükfürdő Gyógy- és Élmény-
centrumban!
Információ:
Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum 
Tel: 94/ 558-080
www.bukfurdo.hu

2014. augusztus 1–3.
kőszegi ostromnaPok
Kőszeg
Katonai tábor építése, jelmezes 
felvonulás, középkori vásár, Ost-
romjáték, kulturális és zenei prog-
ramok. 
Információ: 
www.koszeg.hu
www.naturpark.hu

2014. augusztus 1–3.
13. vármeeting motoros és 
roCkfesztivál
Sárvár
A motorozás életérzés, ami nem 
függ az életkortól. 13. alkalommal 
találkoznak a városban a kétkere-
kűek szerelmesei.
Információ: 
www.varmeeting.com 

2014. augusztus 1–3. 
ostromtúra a szulejmán-
kilátóhoz 
útvonal: Királyvölgy – Szulejmán-
kilátó – Trianoni kereszt - Kálvária 
– Koronaörző-bunker – Csónaká-
zó-tó – Kőszeg 
Táv: 8 km, időtartam: 2 óra, 
Túravezető:
Fogarasi János
30/ 447-0342

2014. augusztus 8–10.
XXii. Barokk esküvő
Győr
Országosan egyedülálló rendez-
vény, díszlete a zászlódíszbe öl-
tözött pompás barokk belváros. 
Az utcák, a terek az üzletek kira-
katainak dekorálása a XVII-XVIII. 
századi világot idézi fel. A gye-
rekprogramok mellett vásári ko-
médiák, táncbemutatók, színházi 
előadások, koncertek kavalkádja 
várja a látogatókat.
Információ: 
Győri Művészeti és Fesztiválközpont
Tel: 96/ 320-289
www.fesztivalkozpontgyor.hu

2014. augusztus 9–10.
vulkanus fesztivál 
Celldömölk 
A tűz és a vulkánok istenének 
ünnepe római hagyományok 
alapján. Az egykoron létező for-
gatókönyv újra felelevenedik a 
gyönyörű díszletet adó Ság hegy 
előtt.
Információ:
Ság hegy Térsége Turisztikai Egyesület
Telefon: 95/ 777-054
www.vulkansag.hu

2014. augusztus 9–20.
hétrétország – a szerek 
és Porták köztiválja
Őriszentpéter
és a környező települések
Zenei, színházi, irodalmi és filmes 
események követik sorra egymást. 
Ezen felül az őrségi porták kinyílnak 
a látogatók előtt, és betekinthetnek 
az itt élő emberek életének színfalai 
mögé. A nyitott portákon a kósto-
lásra felkínált ételek elfogyasztása 
mellett jóízű beszélgetésekre is le-
hetőség nyílik.
Információ: 
Őrségi Teleház
Tel/fax: 94/ 548-038
www.hetretorszag.hu

2014. augusztus 15–19.
körmendi naPok
Körmend
A Körmendi Napok program-
sorozat hagyományosan. A tra-
dicionális elemek között olyan 
programokat találhatunk, mint a 
Nemzetközi Néptáncgála, a Fúvós-
találkozó, de ezek mellett könnyű-
zenei koncertek, hagyományőrző 
lovas programok, valamint gaszt-
ronómia is színesíti a palettát. 
Információ:
H. Vörös Márta · Tel: 30/ 47-000-48
www.kormend.hu

2014. augusztus 15–20.
gyógynövényhét
Pannonhalma 
A levendula lepárló műhely és a 
gyógynövényházban található kiál-
lításon a középkori kolostori gyógy-
növényeket, ezek hatásait és a 
kolostori gyógyászatot mutatja be. 
Augusztus 15-én a gyógynövényál-
dás keretében a csokrok, koszorúk, 
illetve a gyógynövények is megál-
dásra kerülnek.
Információ:
Pannonhalmi Apátság · Tel: 96/ 570-191
www.bences.hu

2014. augusztus 16. 
töBB nyomon a városBan 
– mesélő házak kőszegen – 
éPületek és történetek
Kőszeg
A sétát vezeti: Bakos György
Információ: 94/ 563-120

2014. augusztus 16–20.
32. nemzetközi
folklórnaPok
Sárvár
Európai és tengerentúli tánccso-
portok kedvelt találkozási helye 
Sárvár, ahol felejthetetlen produk-
ciókban, élményekben és színes 
táncvarázsban részesülhetnek a 
rendezvény látogatói.
Információ: 
www.sarvar.hu
www.lathatatlansarvar.hu/nfn/ 

2014. augusztus 17.
sPanCsi szülinaP 
Bükfürdő
Gyere és ünnepeld velünk 
SPAncsi pingvin, a Bükürdő 
Gyógy- és Élménycentrum kaba-
lájának szülinapját! Ami Rád vár, 
ha ellátogatsz hozzánk: játszóház, 
buborékparty, kötélugrók, akro-
batikus rock and roll, kézműves 
foglalkozás, magic show, SPAncsi 
tánc!
Információ:
Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum 
Tel: 94/ 558-080
www.bukfurdo.hu
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2014. augusztus 20.
ünnePi hangulatBan a 
kristály torony
Bükfürdő
Különleges gyermekprogramok-
kal, animációval, kreatív kuckóval, 
versenyekkel és tűzijátékkal várja 
látogatóit a Kristály Torony.
Információ:
Kristály Torony
Tel: 94/ 558-030
www.kristalytorony.hu

2014. augusztus 20.
államalaPítás ünnePe Bükön
Bük
"Apa gyere te is" - bütykölő játszó-
ház várja a kicsiket és nagyokat. 
Lesz még: Új kenyér megáldása, 
zenés programok és végül ünnepi 
tűzijáték.
Információ:
Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár
9737, Bük, Eötvös u. 11.
Tel: 94/ 558-409
www.bukmsk.hu

2014. augusztus 20.
göCseji falumúzeum naPja 
–kenyérfesztivál
Zalaegerszeg
A rendezvény jellege szorosan 
kapcsolódik az augusztus 20-i 
ünnephez. Kellemes hangulatú 
családias rendezvény kenyérsü-
téssel, kézműves foglakozásokkal, 
munkabemutatókkal, népzenével 
színesített programmal várjuk az 
érdeklődőket.
Információ:
Göcseji Múzeum
Tel: 92/ 314-537
www.zmmi.hu

2014. augusztus 20–24.
vii. győri BornaPok Bor- 
Borlovag és gasztronómiai 
fesztivál
Győr
A fesztivál ideje alatt különböző 
versenyek és bemutatók is zajla-
nak. Megválasztják a Győr Város 
Borát, illetve a Fesztivál borát, 
továbbá megrendezésre kerül a 
Borászok Éjszakája is.
Információ: 
Győri Művészeti és Fesztiválközpont
Tel: 96/ 320-289
www.fesztivalkozpontgyor.hu

2014. augusztus 21–24.
savaria történelmi
karnevál
Szombathely
A Savaria Történelmi Karnevál Kö-
zép-Európa legnagyobb jelmezes, 
históriás rendezvénye. Legutóbb 
20 helyszínen 250 programot kí-
nált. A rendezvény célja, hogy az 
ókori alapítású város történelmét 
minél hitelesebb eszközökkel be-
mutassa és élményszerűvé tegye 
a közönség számára. Minden lá-
togatót elvarázsol egy különleges 
hangulatú időutazás keretében.
Információ:
Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú 
Közalapítvány • Tel: 94/ 510-160
www.savariakarneval.hu

2014. augusztus 21–24.
fesztivál a határon
Kőszeg
Információ: 
www.tranzit.info.hu

2014. augusztus 23. 
kistúra saint germain-
kereszthez
útvonal: Kálvária – Pintér-tető – 
St.Germain-kereszt – Rattersdorf 
– Andalgó
Táv: 7 km, időtartam: 3 óra,
Túravezető: Molnár Tibor (70/ 503-6578)

2014. augusztus 30. 
ostromévfordulós
megemlékezés 
Kőszeg
Információ: www.koszeg.hu

2014. augusztus 30–31.
vulCanus kultur- és 
gasztrofesztivál
Celldömölk
Egy ősi római hagyományt, Vulcanus 
isten ünnepét elevenítjük meg, a 
hozzá kapcsolódó attribútumokkal, 
hitvilággal, szokásokkal. A fesztivál a 
tűzhöz kapcsolódó kézműves mes-
terségek felelevenítése – kovácsolás, 
üvegfúvás, ötvös ipar, nap érlelte 
gyümölcsök, és abból készült ter-
mékek gasztronómiai bemutatása 
jelenik meg. 
Információ:
Kemenes Vulkánpark
Tel: 95/ 777-400
www.kemenesvulkanpark.hu

2014. augusztus 31. 
kerékPártúra a fekete 
várhoz
útvonal: Kőszeg – Rattersdorf 
– Karl – Schwarzenbach - 
Kirchschlag – Kőszeg
Táv: kb. 100 km
Információ: 
www.schwarzenbach.gv.at

2014. szeptember 5–6.
Xi. kanizsai Bor- és dödölle 
fesztivál
Nagykanizsa
Idén 10. alkalommal rendezik 
meg a Kanizsai Bor és Dödölle 
Fesztivált, mely a híres zalai népi 
ételt, a dödöllét igyekszik bemu-
tatni a nagyvilágnak. A kulturális 
programokkal kísért gasztronómi-
ai fesztivál során profi és amatőr 
főzőcsapatok mérhetik össze tu-
dásukat dödölle és más tájjellegű 
ételek készítésében. 
Információ:
Janzsóné Strobl Krisztina
Tel: 20/ 849-2308
E-mail: janzsone.krisztina@nagykanizsa.hu

Szeptember 5–7.
soProni szüret
Sopron
A rendezvény hagyományosan a 
szüreti időszak kezdő eseménye 
és a nyári turisztikai szezon bú-
csúztatója. Kulturális és színpadi 
program országos ismertségű 
előadóművészekkel.
Információ:
Bormarketing Műhely Nonprofit Kft. 
Tel: 99/ 508-835 
www.soproniborvidek.hu

2014. szeptember 6. 
alPannonia® édk– túra 
a kőszegi-hegységBen 
25/15/5 km 
rajt/cél: Kőszegi Borok Háza 
Kőszeg
A túra az Észak-Dunántúli Kupa 
túráinak része 
Információ: 
Borostyánkő Természetbarát SE 
Tel: 30/ 227-3334, 
borostyankotse.5mp.eu

2014. szeptember 7.
XXXi. história futás
Kőszeg
Az 1532. évi török ostromra em-
lékező Kőszegi Ostromnapok zá-
rása, ahol 1532 méter lefutásával 
emlékezhetünk történelmünk e 
jeles eseményére.
Információ:
www.koszeg.hu
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A Német Demokratikus Köztársaság 
(NDK) változásokat dermedten figyelő 
vezetése 1989-re nemcsak önmaga po-
litikájának, hanem saját állampolgárai-
nak foglyává vált. A berlini kommunista 
vezetés tehetetlenül figyelte, hogy a 
keletnémetek egyre nagyobb tömege 
menekül végleg a kilátástalanságból. 
Céljuk elsősorban a Német Szövetségi 
Köztársaságba (NSZK) történő áttelepü-
lés volt. Számukra a legalkalmasabbnak 
az látszott, hogy Magyarországon ke-
resztül hagyják hátuk mögött a szocia-
lista rendszert. Reményeiket elsősorban 
az táplálta, hogy 1989. május 2-án meg-
kezdődött a vasfüggöny lebontása az 
osztrák-magyar határon. A tény hatására 
széltében hosszában terjedtek olyan té-
ves információk, melyek szerint Ausztria 
és a szabad világ egy könnyed sétával 

elérhető a menekülők számára. Ez azon-
ban nem ment ennyire egyszerűen. A 
magyar határőrizeti szervek továbbra is 
feltartóztatták a határsértőket, sőt beve-
zették a „mélységi” ellenőrzést, amellyel 
lehetséges menekülőket fordítottak 
vissza a tágabb határtérségből is.

A páneurópai piknik, egy osztrák-
magyar határ menti baráti találkozó 
gondolata a debreceni Mészáros Ferenc 
fejében fogant 1989 júniusában, a Habs-
burg Ottó debreceni előadását követő 
vacsorán. Az ötletet a helyi MDF elnök-
sége is támogatta, egyben javasolták, 
hogy abba vonják be a Martonvásáron 
szervezett "Sorsközösség Tábor" részt-
vevőit is. A páneurópai piknik a tábor 
augusztus 20-i programzáró rendezvé-
nye lett volna Fertőrákoson. Védnöknek 
Pozsgay Imrét és Habsburg Ottót kérték 
fel, s felvették a kapcsolatot a Soproni 
Ellenzéki Kerekasztallal is. Az emblémát, 
a szögesdrótot átszakító fehér galam-
bot Varga ákos grafikus készítette, aki a 
plakátokat is ingyen szitázta és nyom-
tatta, s a debreceniek vállalták a felhívás 
kinyomtatását 5 ezer példányban, to-
vábbá a piknikes trikók előállítását.

A határok nélküli Európa mielőbbi lét-
rejöttét, a közös európaiság kialakulását 
szorgalmazó augusztus 19-i találkozó 
alkalmából Ausztria és Magyarország is 
beleegyezett, hogy három órányi idő-
tartamra szimbolikusan megnyissanak 
egy határátkelőt Szentmargitbánya 
(Sankt Margarethen im Burgenland) és 
Sopronkőhida között. A szögesdrót 
szimbolikus átvágását a Páneurópai Unió 
főtitkára, Walburga Habsburg Douglas 
végezte, majd egy magyar küldöttség 
átment a határ osztrák oldalára. Itt jelké-
pesen kaput nyitottak, majd a delegáció 
a szabad határon át osztrák polgárokkal 
együtt érkezett vissza a népünnepség 
színhelyére. Ezután hangzott el Habs-
burg Ottó, az Európai Parlament kép-

viselője, a Páneurópai Unió elnöke és 
Pozsgay Imre államminiszter üzenete és 
a találkozót rendező Magyar Demokrata 
Fórum és Páneurópai Unió felhívása.

A rendezvény azért került be a világ-
sajtóba, mert az ideiglenes határnyitást 
kihasználva több száz keletnémet állam-
polgár rohant át Ausztriába, hogy on-
nan a „másik” Németországba távozzon. 
A határőrök tanácstalanok voltak, mivel 
a határnyitás nem az NDK-sok kiengedé-
sére szolgált, így sem azok megállítására, 
sem átengedésére nem kaptak utasítást. 
Végül a helyi parancsnok, Bella árpád 
határőr alezredes – a váratlan helyzet-
ben nem kevés bátorsággal – meg-
tiltotta az akkor még érvényben lévő 
fegyverhasználatot, s így a felszabadult 
ünneplés nem fordult tragédiába.

A magyar kormány ezt követően szep-
tember 9-én úgy döntött: ideiglenes 
jelleggel felfüggeszti az 1969-ben kö-
tött magyar-NDK megállapodás határát-
lépésre vonatkozó pontjainak hatályát. 
Ezek közül az egyik úgy rendelkezett, 
hogy a felek nem engedik tovább egy-
más állampolgárait olyan harmadik or-
szágba, ahová nincs érvényes úti okmá-
nyuk. Egy másik pont szerint az érintett 
országok kiutasítják a másik állampolgá-
rait, ha azok vétenek a fennálló rendel-
kezések ellen, azaz tiltott határátlépést 
kísérelnek meg. Ezzel elhárult a jogi aka-
dály, s az NDK polgárait minden olyan 
államba kiengedték Magyarországról, 
amelyek engedélyezték be-vagy átuta-
zásukat.
A hidegháború és a kétpólusú világ-
rend kezdetét sokan Winston Churchill 
híressé vált fultoni beszédének elhang-
zásához kötik. A volt brit miniszterelnök 
akkoriban arról beszélt, hogy a Balti-
tenger mentén fekvő Stettintől az adriai 

Triesztig vasfüggöny ereszkedett Euró-
pára. A valóságban persze nem lehet 
a hidegháborút egyetlen beszédhez, 
egyetlen elhangzott mondathoz kötni, 
ám a Churchill-féle kijelentés metafori-
kus értelemmel bírt, és szimbolikusan 
korszakhatárt húzott Európa és a világ 
történelmében. A „vasfüggöny” át-
törésével nem csupán a jelenlévő több 
száz magyar, német és osztrák résztve-
vő, hanem egész Európa, sőt a világ vett 
szimbolikusan búcsút a kettéosztott-
ságtól és a sztálini, illetve posztsztálini 
típusú diktatúráktól.

Jubileumi programsorozat

Az osztrák-magyar határnyitás 25. évfor-
dulója alkalmából az ország egész terü-
letén lesznek rendezvények, így Sopron-
ban is. Ezen programok elsősorban azon 
fiataloknak szólnak, akik nem tapasztal-
ták meg a múlt eseményeinek valóságát, 
de mindenképp meg kell ismerniük. Az 
1989-es évforduló eseménysorozatának 
fővédnöke áder János, Magyarország 
köztársasági elnöke.
A programsorozat tavaly decemberben 
kezdődött „Az első szakadás a vasfüg-
gönyön” című kiállítás megnyitásával 
Berlinben. 2014. januárjában indult a 
„Közös siker” című online kampány, 
amely magyar és angol nyelvű blog- és 
Facebook-oldalon dolgozza fel a tör-
ténteket. „89 After” elnevezéssel műfaji 
megkötésektől mentes dalpályázatot 
hirdetnek, a nyertes dal végigkíséri az 
évforduló rendezvényeit. április végén 
karikatúra kiállítás nyílt a rendszerválto-
zásról, később dokumentumfilmet majd 
plakátkampányt indítottak a programok 
szervezői.

A részletes programelemek várhatóan 
még tovább bővülnek a májusi illetve 

júniusi hónapban, de a rendezvénysoro-
zat főbb elemei a következők: 
Július 2-6. között a VOLT Fesztiválon ke-
rül bemutatásra a Páneurópai Piknik tör-
ténelmi eseményei a fiatalabb generáció 
számára. Augusztus 17-én „Rés a falon" 
címmel kiállítás nyílik a rendszerváltásról 
és a Páneurópai Piknikről a Liszt Ferenc 
Konferencia és Kulturális Központban. 
Augusztus 18-án az Antall József Politi-
ka- és Társadalomtudományi Tudásköz-
pont szervezésében konferencia-; majd 
augusztus 19-én a Konrad Adenauer 
Stiftung és a Polgári Magyarországért 
Alapítvány szervezésében pódiumbe-
szélgetés lesz a Liszt Ferenc Konferencia 
és Kulturális Központban. A főszervezők 
tervei szerint a jubileumi ünnepég au-
gusztus 19-én, 15 órakor kezdődik majd 
a Páneurópai Piknik Emlékparkban. Este 
20 órától Végtelen Európa címmel kez-
dődik táncprodukció a Soproni Petőfi 
Színház tánctagozatának előadásában.

Augusztus 19-20-án Sopron Fő terén 
könnyűzenei koncertek lesznek. Szep-
temberben a Magyar Külügyi Intézetben 
konferenciát rendeznek a határnyitásról, 
ősszel pedig a berlini magyar nagykö-
vetség felállítja a Terror Háza Múzeum 
előtt álló Vasfüggöny szobor másolatát. 
Az egész éven át tartó programsorozat 
decemberben gálaesttel zárul a temes-
vári operaházban.

A Páneurópai Piknik jubileumi esemé-
nyei a „Közös siker" elnevezéssel kor-
mányzati ünnepségsorozat részei. A 
további részleteket, friss információkat a 
paneuropaipiknik.hu oldalon folyamato-
san nyomon követhetik az érdeklődők.

Forrás: 
Mult-kor.hu

paneuropaipiknik.hu

A Páneurópai Piknik 25. évfordulója

Határok nélküli Európa
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Az 1980-as évek második felére a Szovjetunió, az egykor világuralomra 
törő birodalom nem volt képes lépést tartani a Nyugat technológiai fej-
lődésével, elmaradt a fegyverkezési versenyben, mely azonban így is a 
végsőkig igénybe vette az ország erőforrásait. Ilyen körülmények között 
Moszkva számára egyre nehezebbé vált a szatellit-csatlós államok meg-
tartása. Ez utóbbi, valamint a periféria és fél-periféria államait a 80-as 
évek végén elérő válság az államszocialista rendszerek igen gyors ösz-
szeomlásához vezetett. Az átalakulás folyamata elvezetett az egykori 
szatellit államok függetlenné válásához. Az egymást erősítő események 
hirtelen felgyorsultak, és a néhány évvel korábban még elképzelhetet-
len vívmányok eredményei különösképpen 1989 nyarán, azt osztrák-
magyar határtérségben mutatkoztak meg.
Ez az esztendő méltán vonult be a „csodák éve” néven a köztudatba.

SZíNES ROVAT SZíNES ROVAT



MOZGÁSBAN   A TUDOMÁNY 

Középiskola
német-magyar
két tannyelvű képzé-
sében részt vevő lányok ismer-
kedtek meg a kreatív kísérletezés alap-
jaival, a természettudós kutatói, mér-
nöki gondolkodással, a műszaki
tevékenységek szépségeivel, humorá-
val. A FEMCOOP projektben megvaló-
suló program keretében a lányok részt
vehettek „űrhajóskiképzésen”, csoport-
munkában versenyeztek, kreatív tesztet
töltöttek ki, videót elemeztek. Látha-
tóan élvezték a modern, technikai kör-
nyezetet, és egy pillanatig sem bánták a
fizikás-kémiás-elektronikai-gépészeti
kihívásokat.

A FEMCOOP (L00153) projekt az Auszt-
ria-Magyarország Határon Átnyúló
Együttműködési Programban az
Európai Unió és a Magyar
Köztársaság társfinanszí-
rozásával valósul meg.

A mérnökök, műszaki szakemberek
iránt nagy a kereslet, de sajnos kevesen
szeretnének ilyen pályát választani. A
lányok közül különösen kevesen – egye-
lőre. A megkövesedett sztereotípiák
alapján vannak „férfias” és „nőies” szak-
mák, habár a XXI. század ipara, techno-
lógiája jelentősen átalakult. Szó szerint
letisztult: a mérnökök és a közvetlen
termelésben dolgozó műszakiak ma
már nem lesznek olajosak, kormosak,
ritkán dolgoznak forróságban, és sem-
miképpen nem emelnek súlyos terhe-
ket. A legtöbb munkafolyamatot nők is
végezhetik.

Nem lehet azt mondani, hogy a kreati-
vitás, a számítógépes műszaki 
tervezés és dizájnolás, a csapat-
munkára való képesség, a gyorsa-
ság, precizitás, kitartás, a
rendszerben való gondolkodás, a
jó áttekintő képesség csak férfi-
vagy csak női jellemző lenne. Ugyan-
akkor a tipikus női tulajdonságokra is
nagy szükség van az iparban, mint pél-
dául az intuíció, empátia, figyelem-
megosztás, nyelvi kifejezőkészség és stí-
lusérzék, a látszólag nem összefüggő
dolgok közötti kapcsolat felismerésé-
nek képessége.

Az ebben a felismerésben rejlő lehető-
ségek hosszú távú kiaknázására jött
létre a „Lányok Napja” programsorozat.
Ennek célja, hogy felkeltse a középisko-
lás, pályaválasztás előtt álló lányok 
érdeklődését a természettudományos,
műszaki és informatikai szakterületek
iránt, kibővítse pályaválasztási tervei-

ket a hagyományosan női foglalkozá-
soktól a mérnöki és a jövő-

orientált szakmák felé.

A „Lányok Napja”
program keretén
belül 2014. április
24-én a Mobilis 
Interaktív Kiállítási

Központban az oszt-
rák Polytechnische

Schule-Weiz és
a győri Krúdy

G y u l a

MOBILIS ••• GYSEV OLDAL 2014:05:06 // CYAN // MAGENTA // YELLOW // BLACK

interaktív 
kiállítási központ

A MOBILISBEN

TOVÁBBI 
INFORMÁCIÓK:
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.gyor

Hotel Sopron

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

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

KULTÚRA SOPRONBAN 2014. 01. 03 – 12.20.
Ismerje meg Sopront és környékét a határon innen és túl!

Sopron 10 percre fekszik az osztrák-magyar határtól, 60 km-re Bécstől, 90 km-re Pozsonytól,
ezáltal egyedülálló lehetőséget biztosítva a régió bebarangolására.

20.400 Ft / fő / 2 éj

MESENYÁR HATÁRON TÚL 2014. 04. 14 – 10. 17.
Egy mesés vakáció, igazi családi kikapcsolódás ausztriai programokkal kicsiknek

és nagyoknak min. 3 éjszakás tartózkodás esetén! 
Két 12 év alatti gyermeket szülőkkel közös családi szobában térítésmentesen várunk!

147.600 Ft / család / 3 éj

HATÁRTALAN TEKERÉS 2014. 04.15 – 10. 31. 
Szálljon nyeregbe és barangolja be a környéket két keréken!

Mind a magyar, mind az osztrák oldalon csodás kis falvakon át visz az út,
pattanjon két kerékre és irány a Fertő-tó!

16.500 Ft / fő / 2 éj

Kastély vagy várlátogatás? Fertő tó kerülés kerékpárral? 
Izgalmas családi programok az egész családnak!

Ablak a városra, ablak Sopronra… páratlan kilátás – páratlan árakkal!

Egy 12 év alatti gyerkőc szülőkkel közös kétágyas szobában díjmentes!
A tájékoztatás nem teljes körű,  a részleteket keresse elérhetőségeinken! 
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több mint 400 híd, számos ív és 
keskeny völgyeken át vezető sín-
pár teszi élvezetessé az utazást. 
A hegyi útvonal egyik legfőbb tu-
risztikai attrakciója a Drei Annen 
Hohne és Brocken között húzódó, 
1125 m-es magas hegycsúcsra fel-
vezető Brockenbahn.
Az északról dél felé haladó, 
Wernigerode városát a Türingia 
tartománybeli Nordhausennel 
összekötő Harzquerbahn szintén 
érdekes színfoltja a hálózatnak. 
A napi egy közvetlen, gőzmozdo-
nyos vonatpár mellett többnyire 
átszállással, dízelmotorvonatok-
kal és a vasúthálózat útvonalán 
közlekedő villamossal juthatunk 
el, Eisfelder Talmühle és Ilfeld út-
irányon át. Bizony! Mivel mind-
két üzem 1000 mm-es nyomtávon 
fut, Nordhausen villamosháló-
zatát összekötötték a vasúttal. A 
helyi közlekedési társaság ehhez 
olyan villamosokat szerzett be, 
amelyek hagyományos (elektro-
mos) és dízelüzemre egyaránt 
képesek. 2004 óta a Siemens ál-
tal gyártott Combino Duo típusú 
hibridvillamosok szállítják az 
utasokat Nordhausen belvárosa 
és agglomeráció között.
Részben a Selke-folyó menti vo-
nalvezetésének köszönheti nevét a 
hálózat Hasselfelde és Quedlinburg 
állomások között húzódó szaka-
sza, a Selketalbahn. A vadregé-
nyes környezetben húzódó nyom-
vonalon elsősorban motorvonatok 
közlekednek.

Utazás a hálózaton

A HSB szerelvényei időutazásra 
invitálnak bennünket. A kora-
beli személykocsikat akár több 
mint százéves gőzmozdony is 
vontathatja. Néhol az állomások 
is eredeti állapotukban állnak, 
amelyekről számos kirándulóút 
érhető el. A hosszabb utakat meg-
tevő szerelvényeken bisztró- és 
büfékocsi is található. A személy-
kocsik nyitott előtereire menet 
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németországban számos, ma-
gánkézben működő, korábban 
teherforgalomra berendezkedett 
keskeny nyomközű vasúthálózat 
ismerte fel a turisztikai hasz-
nosítás jelentőségét. a Harzer 
schmalspurbahnen (HsB) több 
mint 140 km-es hálózatával né-
metország legnagyobb összefüggő 
keskeny nyomközű vasútüzeme 
és európa leghosszabb gőzüzemű 
vasúthálózata. 

történeti áttekintés

A 19. század végén felmerült az 
igény a gazdaságilag fejlődő or-
szág kisiparainak természeti 
kincsekkel és faanyaggal történő 
ellátására. Mindezekhez a Harz-
hegység elegendő természeti erő-
forrással rendelkezett. Már ekkor 
gondoltak a szintén növekvő ide-
genforgalomra, így ez a szempont 
is vezérelte a vasút építését.
A hálózat három szakaszban 
épült és akkoriban még három 
különböző vasúttársasághoz is 
tartozott. A teljes folyamat 1886-
ban indult, amikor elkezdték épí-
teni a Gernrode és Mägdesprung 
közötti 10 km-es szakaszt, ame-

lyet később Hasselfelde települé-
sig hosszabbítottak meg. 1897-ben 
üzembe helyezték a Nordhausen 
és Ilfeld közötti szakaszt, amelyet 
1898-ban Benneckenstein települé-
sig építettek tovább. Ugyanebben 
az évben északról folytatták az 
építkezést, Wernigerode és Drei 
Annen Hohne között. A két szakasz 
1899-ben ért össze, és ekkor épült 
meg a Harz-hegység csúcspontjá-
ra, az 1142 m magas Brockenre ve-
zető vasútvonal (Brockenbahn) is. 
A két különálló vonalat 1905-ben 
kötötték össze egy 9 km-es sínpár-
ral, Eisfelder Talmühle és Stiege 
között. Az 1000 mm-es nyomtávú 

hálózat így elérte a 130 km-t.
A második világháború, majd 
1961-től a vasfüggöny megpecsé-
telte a Brockenbahn sorsát. A 
hegycsúcs és az ott található állo-
más a határzóna részét képezte, 
így a személyforgalmat leállítot-
ták. Vasúton csak a hegycsúcson 
állomásozó szovjet katonák és ha-
tárőrök részére szállítottak olajat, 
szenet és építőanyagot. 1987-ben a 
teljes forgalom leállt, ám az erőtel-
jes törekvéseknek köszönhetően 
1991-ben pályarekonstrukciót haj-
tottak végre és két gőzmozdonnyal 
újra felvették a vasúti forgalmat. 
1993-ban lezajlott a privatizáció, 
és az üzemeltetést az államtól a 
HSB vette át.
A fejlődés a 21. században sem állt 
meg. 2004-ben Nordhausen villa-
moshálózatát bevonták a közle-
kedésbe, 2006-ban pedig tovább 
terjeszkedett a hálózat, a legrégeb-
bi vonalat ugyanis Quedlinburg 
állomásig hosszabbították meg 
úgy, hogy egy korábban felhagyott 
nagyvasúti vonal 1435 mm-es sín-
párját 1000 mm nyomtávúra épí-
tették át.

a vasúthálózat napjainkban

Németország legnagyobb kes-
keny nyomközű vasúthálózatán 

németország: a Harz-hegység vasútja
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közben is kimehetünk, szívha-
tunk friss levegőt, vagy éppen 
mozdonyfüstöt és hallgathatjuk 
a kellemes zakatolást. Egyes sze-
relvényeken pőrekocsiból (nyitott 
teherkocsiból) átalakított – külön 
térítés ellenében igénybe vehető – 
kabriókocsi biztosít páratlan uta-
zási élményt.
A vasútüzem mindennapjaiba 
más módon is betekintést nyer-
hetünk. Wernigerode városában 
lehetőség van egy kilátópontról 
szemlélni a munkálatokat, ezen 
kívül heti rendszerességgel láto-
gatható a vontatási telep és moz-
donyszín is. Mesebeli látványt 
nyújt, amikor a gőzvontatású sze-
relvény Wernigerode városában 
a lakóházak közvetlen közelében, 
vagy a Westerntor előtt favázas 
házak között megbújva szeli át a 
közutat. Bizonyos feltételek mel-
lett utazhatunk a gőzmozdony ve-
zetőállásán, sőt még egy tisztelet-
beli mozdonyvezetői „tanfolyam” 
elvégzésére is van lehetőség.

történelmi városok

A vasútvonal végpontjai (a szárny-
vonalakon kívül) történelmi 
városokhoz vezetnek. A 33 000 
lelket számláló Wernigerode 
óvárosának pompás favázai hat 
teljes évszázadról tanúskodnak. 

Itt található az először 1277-ben 
említett, majd többször átépített 
városháza. A város fölé magaso-
dó kastély kertjéből pompás ki-
látás nyílik a városra, valamint a 
Brocken-re is. Nordhausen város-
át agglomerációjával együtt kb. 44 
ezren lakják. A város jelképe ma a 
17. században épült városháza előtt 
álló Roland-szobor, amely a városi 
tanács 1375. évi összeomlásának 
állít emléket. Quedlinburg város-
át szintén sokszínűség jellemzi. A 
nyolc évszázadból származó több 
mint 1300 favázas szerkezetű épü-
let jó példája a középkori városok 

megőrzésének. A több építészeti 
stílust is magán hordozó történel-
mi óváros a világörökség részét 
képezi.
A vasútüzemet egyediségének és 
sokoldalúságának köszönhetően 
1972-ben műemléki védelem alá 
helyezték, így még sokáig élvez-
hetjük mindazt a természeti és 
kulturális környezet adta harmó-
niát, amely nem csak a vasút iránt 
érdeklődőknek kínál kellemes ki-
kapcsolódást.

Háry Márk
Információ: www.hsb-wr.de

VASúTTÖrTÉNETEK
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Hamarosan megnyitjuk 
webáruházunkat, ahol egyedi 
GYSEV ajándékok,
termékek várják Önt!

Lepje meg magát és szeretteit, nálunk 
biztosan megtalálja a megfelelő ajándékot!

Kövesse figyelemmel híreinket a www.gysev.hu
oldalon, és vásároljon elsőként a GYSEV webáruházból!

Ízelítő termékkínálatunkból:
n	pólók (felnőtt és gyermek)
n	bögre
n	hűtőmágnes
n	kitűző
n	nyakpánt
n	falióra
n	pendrive
n	kistárcsa
n	Cenki Teki plüss figura
n	kártya
n	könyv
n	jojó…

Bővebb információ:
99/577-618 • gysev@gysev.hu • www.gysev.hu

GySEV, velünk élmény az utazás!

GySEV WEBÁRUHÁZ
Hamarosan…



görög saláta (Horiatiki)

•	 2	db	paradicsom
•	 1	fej	lilahagyma
•	 100	g	kígyóuborka
•	 10 szem olívabogyó (fekete, magozott)
•	 10 szem olívabogyó (zöld, magozott)
•	 150	g	feta	sajt

Az öntethez:
•	 4	evőkanál	extra	szűz		olívaolaj
•	 1	teáskanál	citromlé
•	 1	púpozott	teáskanál	oregánó 

és bazsalikom (friss, vagy szárított)

Az öntetet elkészítjük, és egy órát 
hűtőben állni hagyjuk. A zöldségeket 
felkockázzuk, és leöntjük a kész öntet-
tel. Frissen fogyasztjuk!

muszaka

HozzáVAlóK:

•	 1/2	kg	cukkini
•	 1	kg	burgonya
•	 1/2	kg	padlizsán
•	 15	dkg	reszelt	sajt	
•	 szerecsendió	ízlés	szerint
•	 fahéj	ízlés	szerint
•	 2	dl	olívaolaj

A húsos raguhoz 
•	 1	közepes	vöröshagyma
•	 65	dkg	darált	marha-	vagy
 sertéshús
•	 fél	csokor	petrezselyem
•	 2	nagy	paradicsom	
•	 só	ízlés	szerint
•	 bors	ízlés	szerint
•	 1	dl	vörösbor

A szószhoz 
•	 12	dl	tej
•	 3	ek	olívaolaj
•	 5	púpozott	ek	liszt
•	 szerecsendió	ízlés	szerint
•	 3	db	tojássárgája
•	 só	ízlés	szerint
•	 bors	ízlés	szerint
•	 5	dkg	reszelt	sajt	

Elkészítés:

1. A krumplit, a cukkinit és a padlizsánt 
felszeleteljük hosszában, kb. egy cen-
tis vastagra, a padlizsánt besózzuk 
mindkét oldalán, és egy tálcán hagy-
juk, hogy elveszítse a kesernyés ízét.

2. Egy nagyobb serpenyőben elő-
sütjük egymás után a krumplit, a 
cukkinit, és a törlőkendőn szárazra 
törölt padlizsánt.

3. Egy nagy tepsi aljára egy kis olívaolajat 
rakunk, majd elkezdünk rétegezni.

4. Alulra terítjük a krumplit, ráreszelünk 
egy kis szerecsendiót, és megszórjuk 
egy kis sajttal.

5. Második sor a padlizsán kissé sózva, 
borsozva.

6. Ráterítjük a húsos szószt.
Húsos ragu:
•	 Az	apróra	vágott	hagymát
 megfuttatjuk az olívaolajon.
•	 Hozzáadjuk	a	darált	húst,
 és jól lepirítjuk.
•	 Leöntjük	a	borrral,	hozzáadjuk	az	apró-

ra vágott petrezselymet, a nagy lyukú 
reszelőn lereszelt paradicsomot, és fedő 
alatt pároljuk, hogy jól besűrűsödjön.

•	 Sózzuk,	borsozzuk.
7. A cukkini következik kis fahéjjal 

és reszelt sajttal megszórva.
8. A legfelső réteg a krumpli.

9. Alufóliával befedve sütjük másfél óráig.
10. Ráöntjük a szószt, aminek a tetejére 

még egy kis fahéjat, borsot és ezután 
reszelt sajtot hintünk.

A szósz
•	 Felmelegítjük	a	tejet.
•	 Egy	vastag	aljú	 lábosban	megfuttat-

juk a vajat, hozzáadjuk a lisztet, ró-
zsaszínűre pirítjuk.

•	 Elővesszük	a	habverőnket,	és	állandó	
keverés mellett a lisztes masszához 
lassan hozzáadjuk a meleg tejet.

•	 Amikor	 besűrűsödött,	 levesszük	 a	
tűzről, ráreszeljük a szerecsendiót, 
sózzuk, borsozzuk, hozzákeverjük a 
sajtot és a tojások sárgáját.

11. És még fél órát szépen megpirítjuk a 
tetejét. Sütési hőfok: 200°C

A görög különlegességek mellé egy 
pohár könnyű, félszáraz bort ajánlunk, 
hiszen az egy szép nyári este elenged-
hetetlen kelléke.
Jó étvágyat kívánunk!
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Utazzon vonattal
a Balatonhoz!
Kényelmes vonatút, 
    Közvetlen eljUtás!

2014. június 21-től augusztus 31-ig naponta közvetlen 
vonatokkal juthat el Balatonhoz.

a nyári menetrend szerint
n	Szombathely – Tapolca – Keszthely – Fonyód – Kaposvár
 útvonalon sebesvonat
n	Szombathely – Tapolca – Balatonfüred – Budapest Déli
 útvonalon „tekergő” gyorsvonat
n	Sopron – Szombathely - Tapolca – Keszthely
 útvonalon gyorsvonat közlekedik közvetlen kocsikkal.

Menetrendi információ: www.gysev.hu

a Balatoni hajózási zrt. a GYSEV vonatjeggyel érkezőknek 25 % kedvezményt biztosít a 
menetrend szerinti hajójáratok díjából,  illetve 10% kedvezményt biztosít a sétahajózás árából.

Idén nyáron is vár a Balaton!

úti cél ajánlónkban Krétán
kalandoztunk,  így most a görög
konyha világába kóstolunk bele. 



Csörgő
A 418-as (korábbi, ismertebb nevén 
M41-es) sorozatú mozdonyok napja-
inkban is meghatározó szerepet tölte-
nek be a hazai vasúti dízelvontatásban. 
A járművek jellegzetes, igen messziről 
felismerhető motorhangja révén a so-
rozat a „Csörgő” elnevezést viseli.

Az M41-es sorozatú dízel-hidraulikus 
mozdonyok gyártása az 1970-es évek ele-
jén kezdődött. 1973 és 1984 között a MáV 
részére összesen 107 darab mozdony 
készült a GANZ-MáVAG kivitelezésében. 
A GYSEV számára gyártott további hét 
mozdony 1987-ig Győr és Sopron között 
közlekedett, a vonal villamosítása után 
pedig a MáV állományába került.
A járművek nemzetközi sikerét igazolja, 
hogy az 1980-as években a Görög Vasút 
(OSE), valamint Tunézia vasútja (SNCFT) 
is rendelt a sorozatból. Érdekesség, hogy 
Tunézia számára részben 1000 mm-es 
nyomtávolságú Csörgők is készültek.

A mozdonyok hazánkban a távolsági 
és a regionális forgalomban egyaránt 
beváltak. Az elővárosi ingavonati közle-
kedéshez vezérlőkocsik is készültek, Bdt 
sorozatjelzéssel. A járműkorszerűsítés 
2002-ben indult, kísérletképpen kétféle 
motorral. 2004 és 2008 között 33 darab 
mozdonyt remotorizáltak, melynek során 
a zajszint és az emisszió is alacsonyabb 
lett. A Caterpillar típusú dízelmotorral 
ellátott mozdonyok jellegzetes hangja is 
megváltozott, így a felújított példányokat 
immár „Hörgő” névre keresztelték.
A sorozat tagjai hazánk számos táján fel-
lelhetők, a Balaton északi partján például 

ma is sok személyvonatot továbbítanak. 
Szerepük a GYSEV vonatkozásában sem 
jelentéktelen, hisz gyakran előfordulnak 
a Szombathelyi IC-k, vagy a Szombat-
hely és Pécs között közlekedő, közvetlen 
vonatok élén.

Technikai adatok:
418-as sorozat
Gyártás:  1973–1984
Teljesítmény:  1 324 kW
Ütközők közötti hossz: 15500 mm
Tömeg:  66 t
Maximális sebesség: 100 km/h

SZíNES ROVAT

SAVARIA KARNEVÁLRA –
kedvezményes kombinált jeggyel!

Látogasson el a Savaria Karneválra
(2014. augusztus 21–24.) Savaria kombinált jeggyel,
•	mellyel	50%	kedvezménnyel	utazhat 

a GYSEV Zrt. és a MÁV-START Zrt. adott vonalain,
•	korlátlan	alkalommal	veheti	igénybe 

a Vasi Volán Zrt. helyi buszjáratait,
•	részt	vehet	a	Ferences	Kertben	zajló	programokon 

(harcászati bemutatók: kelták, rómaiak, honfoglaló 
magyarok, középkori vitézek)!

Impozáns karneváli felvonulás, zenészek,
tűzvarázslók, zászlóforgatók, mitológiai
alakok és varázslatos időutazás!

Bővebb információ:
Tel.:	99/577	376

Szeretettel várjuk Savariaban!
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Költészet napja alkalmából a Litera felkérésére tizenhárom költő írt szonettet József Attila Légy ostoba című versének kezdősorára. 
A szerzők József Attila mellett: Kántor Péter, Karafiáth Orsolya, Kemény István, Nádasdy ádám, Nemes Z. Márió, Parti Nagy Lajos, Sajó 
László, Schein Gábor, Szabó T. Anna, Szálinger Balázs, Takács Zsuzsa, Térey János és Tóth Krisztina.

A sor: „Légy ostoba. Ne félj. A szép szabadság”. A szerzők stafétában, egymás soraira írtak újabb s újabb sorokat. Mindenkinek egy 
nap állt rendelkezésére saját sorának megírására. És egy napot biztosítottak mindenki számára a létrejött teljes vers megtekintése 
után ez esetleges korrekciókra is.

(Forrás: www.litera.hu)

A kortárs költészet, azaz a posztmodern

A magyar irodalomban a posztmodern első képviselője Tandori Dezső volt. Egy talált tárgy című verseskötetében (1973) jelentkezik 
elsőként ez az irányzat líránkban.

A posztmodern nem hoz újat, csak kiábrándul a modernből. Fontosabb jellemzői a cinizmus, a szabadságérzet, mely egyben bi-
zonytalanságérzet is, a tolerancia és a relativizmus.

Érezhetően a kortárs költőknek sokszor nem céljuk a könnyen érthetőség, nem fontos az olvasó. Szövegtípusokat vegyítenek, néző-
pontot és hangnemet váltogatnak, szövegeket értelmeznek újra, s az intertextualitás alkalmazása is igen gyakori jelenség.
Kortárs szerzőink közül néhány: Ottlik Géza, Esterházy Péter, Krasznahorkai László, Hajnóczy Péter, Orbán János Dénes.

variáció egy

József attila-versre

A közös mű:                                                                

Légy ostoba

Légy ostoba. Ne félj. A szép szabadság
majd eljő, szül neked igaz rendet.
Nem béget rendelésre; halk, ha hagyják;
de ha elhallgat, hallod a csendet.

Légy ostoba. Nincsen más menedéked,
mint rögeszméid rácsa, te majom. 
Csak át ne gondold úgy, mint egy egészet,
hogy e ketrec-lét: élni alkalom.

Vagy légy szerelmes: az nagy butaság,
mégis megóv - ne akarj okosabbat.
Magad fölé hajolsz, mint tóba ág,

s a mélyben nem tükör lesz: csupa ablak.
Élhettél volna másként? Meg ne kérdezd.
S élhetsz-e még, ha lassan csukva hagynak.

Az eredeti József Attila vers:

Légy ostoba

Légy ostoba. Ne félj. A szép szabadság
csak ostobaság. Eszméink között
rabon ugrálunk, mint az üldözött
majom, ki tépi ketrecének rácsát.

Légy ostoba. A jóság és a béke
csak ostobaság. Ami rend lehet,
majd így ülepszik le szíved felett,
mint medrében a folyó söpredéke.

Légy ostoba. Hogy megszólnak, ne reszkess,
bár nem győzhetsz, nem is lehetsz te vesztes.
Légy oly ostoba, mint majd a halál.

Nem lehet soha nem igaz szavad -
jó leszel, erős, békés és szabad
vendég mult s jövő asztalainál.



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. Izgalmas játékot kívánunk!

NAPFÉNYES
NYARALÁS
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F E D E Z Z  F E L  Ú J  TÁV L AT O K AT !

www.burgenland.info/hu
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KeréKpár nyergéből
Burgenland napsütötte vidékeinek 
felfedezéséhez ideális választás a kerékpár: a 
tartományban 2500 kilométernyi kerékpárút 
gondoskodik a feledhetetlen élményekről. A 
Fertő tó régióban például a tó körüli ismert 
kerékpárút csábít kirándulásra. A sportosabbak 
akár egyetlen nap  alatt megtehetik a 133 
kilométeres távot (részben magyar területen). 
A kevésbé sportosaknak érdemes két napot 
betervezni, de azért is megéri a lassabb tempó, 
mert útközben hangulatos borozók, éttermek 
és kényelmes szállodák várják a betérőket. A 
tökéletesen karbantartott, aszfaltozott úton 
élmény a kerékpározás, ennek köszönhetően a 
Fertő tó kerékpárút igazi családi program. 

Különleges élményeket kínál Közép-
Burgenland, ahol segway- és quadtúrán, 
valamint hajtánytúrán vehetünk részt. 
Dél-Burgenland pedig első osztályú e-bike 
eldorádóvá nőtte ki magát.

burgenland Tourismus
T +43 (0) 2682 63384-0 
M info@burgenland.info
W www.burgenland.info/hu PR
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www.sopronbank.huf

*Jelen hirdetésben a 2014.05.06-án érvényes kondíciók szerepelnek. A tájékoztatás nem 
teljes körû, a hirdetés nem minôsül nyilvános ajánlattételnek. A betéti szerzôdés további 
szerzôdési feltételeit a Hirdetmény, a Sopron Bank Betéti Ügyletekre Vonatkozó Üzletsza-
bályzata és a Sopron Bank Általános Üzletszabályzata tartalmazza. A Bank a kamatvál-
toztatás jogát fenntartja. Az akció visszavonásig érvényes. A részletekrôl teljes körûen a 
Sopron Bank honlapján (www.sopronbank.hu) és fiókjainkban tájékoztatjuk.

Kamatkövetô forint betét
1 hónapos ismétlôdô futamidôvel
Élvezze a kamatkövetô betét 
által nyújtott szabadságot!

1 havi BUBOR mínusz 0,20%
Kamatláb évi 2,30%, EBKM 2,30%*

A nem akciós betéti kamat jelenleg
1 hónapos futamidôre 0,30%, EBKM 0,30%*

SOPRON KÖZPONTI FIÓK
Kossuth Lajos u. 19., +36 99 513 000
SOPRON BELVÁROSI FIÓK
Várkerület 90., +36 99 513 850

betétnt 
dôvelmid

30%*

0,30%*
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A 26. Nemzetközi Haydn Fesztivál témája Haydn 
és Mozart barátsága. 2014. szeptember 4. és 14. 
között nemzetközi zenekarok és ünnepelt szólis-
ták jelenítik meg ezt zeneileg.

Olyan zenekarok és sztárok mint az Academy of 
Ancient Music Ri-
chard Tognetti vagy a Kammerorchester Basel, az 
ünnepelt szoprán Mojca Erdmann és a kivételes 

Sebastian Knauer, Fischer 
Ádám karmester és az Osztrák-Magyar Haydn 
Zenekar adnak változatos koncerteket a Haydn 
Teremben. 

A csellóvirtuóz Mischa Maiskyt gyermekeivel, 
Lilyvel és Saschával alkotott trióval hallhatjuk, és a 
nagy koloratúrszoprán Simone Kermes Haydntól 
és Mozarttól egészen a belcantóig, Rossiniig ível 
és gazdagítja a változatos

26. Nemzetközi  
              Haydn Fesztivál

Haydn és Mozart

Információ és jegyeladás:
Haydn Festspiele Eisenstadt
Schloss Esterházy
7000 Eisenstadt
Tel: +43 2682 61866
Fax: +43 2682 61805 .



1979. április 30-án a Klampár-
Jónyer-Gergely trió Észak-Korea 
fővárosában, Phenjanban rende-
zett világbajnoki döntőben világ-
raszóló sikert aratva 5:1-re verte 
Kínát. Ez a hír, hogy a magyar csa-
pat világbajnoki címet nyert aszta-
liteniszben a második világháború 
végéig nem volt szenzáció. De az 
1950-es évektől kezdve olyan ázsi-
ai fölény alakult ki a sportágban, 
amit európai csapat csak ritkán tu-
dott megtörni. 

Mielőtt felidéznénk a 35 évvel ezelőt-
ti emlékeket, érdemes beszélni arról, 
hogy miért nem számított meglepe-
tésnek Magyarországon 1945-ig egy 
asztalitenisz vb arany. Sokan nem tud-
juk, de hazánk igazi nagyágyúnak szá-
mított a sportág hőskorában. Például 
a világ első nemzeti bajnokságát is 
Magyarországon rendezték 1897-ben. 
A legtöbb vb érmet szerzett játékos is 
hazánk fia, Barna Viktor, aki negyven ér-
met szerzett, ebből huszonkettő arany. 
Azért a hölgyeknél sem rossz a helyzet 
Mednyánszky Mária tizennyolc vb első-
ségével. De aztán elérkeztek a negyve-
nes évek, és ez az Angliában született 
sportág rohamos népszerűségre tett 
szert ázsiában. Az ötvenes években 
jöttek a japánok a tollszárfogással és az 
ütők szoft borításával, a hatvanas évek-
ben pedig Kína annyi igazolt játékos-
ból tudott válogatni, mint Magyar-
ország lakossága. A sportág közepe 
immár ázsia lett.
1970-ben Berczik Zoltán lett itthon 

a válogatott szövetségi kapitánya és 
szembesült a problémával, hogyan le-
hetne a kínaiakat legyőzni? Egyesben 
és párosban sikerült világbajnoki címe-
ket szerezni Jónyeréknek, de a csapat 
arany csak váratott magára. Klampár 
Tibor és Jónyer István személyében két 
ifjú zseni adott volt a válogatottban, de 
a csapat három főből állt, kellett még 
egy ember. Mindenki nagy meglepeté-
sére a magyar ranglista 37. helyezettjét, 
Gergely Gábort hívta meg a kapitány 
a nemzeti csapatba. Volt is értetlenke-
dés, sértődés a sportágban; végül az 
idő a mestert igazolta. Közben Kreisz 
Tibor és Takács János is csatlakozott a 
válogatotthoz, mint tartalékemberek. A 
tartalékemberek erejére azért jellemző, 
hogy a phenjani hat meccsükből hatot 
hoztak.
Miután összeállt a csapat, munka és 
munka következett. 

Már 1975-ben a kalkuttai vb-n is csúcs-
ra érhetett volna Magyarország, de 
Klampár Tibornak némi nézeteltérése 
volt a magyar szövetséggel, amiért 
eltiltották, nem utazhatott Indiába. A 
világot biztosan boldoggá tette a ma-
gyar szövetség ezzel a tiltással, de ha-
zánk esélyeit a csapat címre lenullázták, 
mert az akkor csúcson lévő Klampárt 
nem tudták pótolni. 
Az 1977-es vb-n Birminghamben kisebb 
sokként érte meg a csapat a Japán ellen 
elvesztett elődöntőt.

1979-ben az Észak-Koreai Phen-
jan adott otthont a világbajnok-
ságnak, igaz, ide is majdnem 

Klampár nélkül érkeztek a magyarok. 
Történt ugyanis, hogy az itthoni edző-
tábor egyhangúságából Klampár és Ta-
kács úgy próbált kitörni, hogy tényleg 
kitörtek egy éjszakázásra. Berczik erről 
tudomást szerzett és azonnal hazaküld-
te őket. Jónyeréknek végül sikerült meg-
győzni a szövetségi kapitányt, hogy ne 
ismételjék meg a kalkuttai hibákat. Egy 
kiadós pénzbüntetés következett, és 
Magyarország eddigi utolsó csapat vi-
lágbajnoki címe.

A fináléba vezető úton kilenc ország 
válogatottját győzték le a magyarok, a 
csoportmeccsek során már a kínaiakat 
is. A tízedik meccs volt a döntő, ahol az 
ellenfél mellett azzal is meg kellett küz-
deni, hogy huszonkétezer koreai szur-
kolt ellenünk. Az asztalnál azonban ez 
nem érződött, 5:1-re vertük Kínát. 

A döntő alakulása:
Gergely Gábor–KuoJao-hua 2:0 (10, 18),
Jónyer István–LuCsi-vej 2:0 (12, 19),
Klampár Tibor–LiCsen-si 2:0 (17, 11),
Jónyer–KuoJao-hua 1:2 (19, –19, –19), 
Gergely–LiCsen-si 2:1 (–13, 9, 17),
Klampár–LuCsi-vej 2:1 (–17, 10, 11)

Itthon a tenyerükön hordozták a szur-
kolók a győzteseket, 1979-ben pedig az 
év csapatának választották az asztalite-
nisz válogatottat.

KoncsikT

RetRo sport
35 éve nyert világbajnokságot a magyar férfi asztalitenisz válogatott

SPOrT ROVAT

TudTad-e, hogy…
Tudtad, hogy az Országház a világ
harmadik legnagyobb parlamenti épülete? 

Néhány érdekesség az építkezésről: A XIX. század 
második felében vetődött föl az ötlet, hogy az 
addig változó helyszínen ülésező képviselőknek 
egy állandó parlamenti épület kellene. 
A kiírt pályázatra 19 terv érkezett, ezek közül Steindl Imre ötlete lett a nyertes. Az 
építkezés grandiózus méreteket öltött, 268 méter hosszú és 123 méter széles lett 
az alapterület, ami kb. három futballpálya méretének felel meg.
A kupola 96 méter magas, nem véletlen, ezzel is tisztelegve a Honfoglalás akkori 
millenniumának (1896). A munkálatok 1885-től 1904-ig tartottak, idén már 110 éves 
a Magyar Országgyűlés épülete. A költségek 38 millió koronában álltak meg, ennyi 
pénzből abban az időben egy harmincezer fős várost is fel lehetett volna építeni. 
Az építés során kikötés volt, hogy csak magyar alapanyag kerülhet az Országházba. 
Kivételt képez az a nyolc darab hat méter magas márványoszlop, ami Svédország-
ból érkezett. Az építkezés grandiózus mivoltát már csak a felújítás tudta felülmúlni. 
Mivel az eredeti mészkövek nem tudtak eléggé ellenállni a savas esőknek, ezért ki 
kellett őket egy más fajtára cserélni. Ez a munka 90 évig tartott, 2010-ben fejező-
dött be. Méreteit tekintve a kínai és a román után a világ harmadik legnagyobb 
parlamenti épülete a magyaroké.
Az Országházat egész évben lehet látogatni; a fehérben pompázó a „haza háza” 
Budapest első számú jelképe.

Tudtad, hogy Nikola Tesla munkásságát
a mai napig rejtélyek övezik?

Nikola Tesla (1856-1943) szerb fizikus, feltaláló világrengető talál-
mányai miatt vált híressé. 146 szabadalom fűződik nevéhez, töb-
bek között a váltóáramú motor, a rádió, a távirányító és a radar is. 
De ő fektette le a robottechnológia és a lézertechnika alapjait is. 

Ezek olyan jelentőségű találmányok, felfedezések, melyek nélkül elképzelni sem 
tudnánk már életünket. Tesla teljes könyveket tudott kívülről, IQ-ját egyesek 220 
körülire becsülik. Kutatásai során megkapta a Nobel-díjat, de nem vette át. Tesla 
kísérleteit továbbfejlesztve sok kutató részesült ebben az elismerésben.
Híres volt arról, hogy nem készített vázlatokat, nem publikált, fejben tervezett és 
csak a végleges verzió került papírra. Emiatt is maradt sok rejtély az apró mutatvá-
nyoktól kezdve akár a teleportálás kérdéséig. Nézzünk néhányat. 
Ismert mutatványa volt, hogy letett a földre két fémlapot, majd az őket körülvevő 
levegő hamarosan izzani kezdett. Senki nem tudja, hogy milyen fizikai folyamatnak 
köszönhetően hozta létre ezt a jelenséget. 1930-ban megalkotott egy olyan autót, 
mely hang és üzemanyag nélkül suhant az utcán. Sajnos, csak a fénykép maradt 
meg az autóról, a technológia nem. 
Tesla ingyen áramot akart adni a világnak. Kijelentette, hogy öt torony felállításával 
az egész Föld energiaellátását –ingyen – meg lehetne oldani. A New York-i torony 
megépült, egyszer bekapcsolták majd egy felsőbb döntés értelmében lebontot-
ták. Foglalkozott még időjárás befolyásoló rendszerrel, a drótnélküli energiatováb-
bítás problémájával, illetve teleportálással. Többen állították, hogy teleportálta 
magát. Ezekre a kérdésekre egyelőre nincs válasz. Lehet azért is, mert halála után 
néhány órával az FBI minden használható anyagot összeszedett Tesla lakásából.

va s u ta s

viccek

SZíNES ROVAT
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 A kalauz benyit a fülkébe, és kéri a jegyet. 
Az utas keresi, keresi, de nem találja.

- Nem baj, uram - mondja a kalauz -, majd 
késõbb visszajövök. 

Mire az utas: 
- Csak maradjon, kalauz úr, meg kell 

találnom a jegyet, mert különben nem 
tudom, hova utazom.

Két szőlőszem megy a vasúti síneken. Azt 
mondja az egyik:
– Majd én szólok, ha jön a vonat.
Kis idő múlva:
– Must.

Járókelő kérdezi egy másiktól:
– Meg tudná nekem mondani, melyik a 

legrövidebb út a vasútállomásra?
– Nem tudom.
– Miért, nem idevalósi?
– De igen, csak én taxisofőr vagyok.

Vidám társaság érkezik a Keleti Pályaudvar 
indulási oldalához, akik a Nyíregyházára 
induló vonatot keresik.
– Még nem tolták be! Csak háromnegyed óra 

múlva! – válaszolja az egyik vasutas.
A legények beülnek a restibe, és egyik sört 
rendelik a másik után. Letelik a háromnegyed 
óra, és akkor rohannak ki a restiből. Épp hogy 
sikerül felkapaszkodniuk az utolsó kocsira. A 
harmadik lemarad, ott áll a peronon, néz a 
vonat után, és harsogó nevetésben tör ki.
– Mit tud maga ezen nevetni? - kérdezi az 

egyik vasutas.
– Hát csak azt, hogy a haverjaim azért 

jöttek ki a pályaudvarra hogy engem 
kikísérjenek!



Amikor 2010. július 11-én a dél-afrikai Johannesburgban Howard Webb le-
fújta a futball vb döntőjét, akkor tudatosult az emberben, hogy vége, négy 
évet kell várni a brazíliai kezdőrúgásig. 

Örömmel jelentjük, a négy év letelt! Június 12-én Sao Paolóban a Brazília-Horvátor-
szág meccsel útjára indul a labda és egy hónapig pattogni fog. Meg kell jegyezni, 
sajnos ismét Magyarország nélkül, hazánk 1986 óta nem tudta kvalifikálni magát a 
futball csúcsrendezvényére. A vb-lázat ettől függetlenül mindenki érzi – mert itthon 
is kíváncsiak vagyunk a top futballra. Ez az az esemény, ami tv elé tudja ültetni a fut-
ballért nem különösebben lelkesedőket is. Mindenkinek van kedvenc csapata, már 
csak azt kell eldönteni, hogy otthon nézzük a meccseket, vagy nagyobb társaság-
ban, kivetítőn. De nem árt majd kávéval is jól felszerelkezni, mert néhány mérkőzés 
éjfélkor kezdődik.

Azt hinné az ember, hogy egy vb rendezés osztatlan 
sikert arat az adott országban. Brazíliában nem 
így történt. Komoly tüntetések voltak az elő-
készületek költségei miatt, és talán amiatt 
is, hogy a stadionépítkezések nem a kívánt 
ütemben haladtak. Remélhetőleg azért a 
vb alatt megnyugszanak a kedélyek és jól 
szervezett tornát tudnak majd a szervezők 
lebonyolítani.
Az esélylatolgatások során, rögtön ki kell 
emelni a házigazdákat, akiket a hazai pálya (is) 
messzire repíthet. A fogadóirodák a brazilokat 
tartják a legesélyesebbnek a végső győzelemre. 
Ehhez lesz néhány szava a címvédő és világ-
ranglista első spanyoloknak. Ha Vicente del Bosque 
fel tudja pörgetni a csapatot, akkor fájhat a feje az ellen-
feleknek. A németeknek mindig erős válogatottjuk van, 
és látványos futballt játszanak jó ideje. Kérdés, hogy a délutá-
ni forrósággal és magas páratartalommal mennyire barátkoznak 
majd meg. Az argentinok nem a legjobb formájukat hozták az utóbbi 
időben, lehet, a vb-re tartogatták az időzítést. Ki fog derülni. Az olaszok sem a 
legszebb arcukat mutogatják mostanában, de ők már bizonyították, hogy 
akkor jók, amikor rosszak. 

Minden versenyen akad egy meglepetés csapat.
A GYSEV Magazin tippje 2014-re: Belgium. A jobbára Angliában ját-
szó, Hazard, Fellaini, Kompany, Courtois gerincre épülő válogatott 
a selejtezők alatt stabilan teljesített, Brazíliában akár a négybe ke-
rülésük is összejöhet. 

Bosznia első ízben jutott ki világbajnokságra, Kolumbia 16 év 
után tér vissza a legjobbak közé.

VÉgeZetül a Csoportok programja. tessÉk VálasZtani!

a-Csoport dátum kezdési idő Helyszín párosítás
2014. 06. 12. 22:00 Sao Paulo Brazília–Horvátország
2014. 06. 13. 18:00 Natal Mexikó–Kamerun
2014. 06. 17. 21:00 Fortaleza Brazília–Mexikó
2014. 06. 19. 00:00 Manaus Kamerun–Horvátország
2014. 06. 23. 22:00 Brazíliaváros Kamerun–Brazília
2014. 06. 23. 22:00 Recife Horvátország–Mexikó

B-Csoport
2014. 06. 13. 21:00 Salvador Spanyolország–Hollandia
2014. 06. 14. 00:00 Cuiabá Chile–Ausztrália
2014. 06. 18. 18:00 Porto Alegre Ausztrália–Hollandia
2014. 06. 18. 21:00 Rio De Janeiro Spanyolország–Chile
2014. 06. 23. 18:00 Curitiba Ausztrália–Spanyolország
2014. 06. 23. 18:00 Sao Paulo Hollandia–Chile

C-Csoport
2014. 06. 14. 18:00 Belo Horizonte Kolumbia–Görögország
2014. 06. 15. 03:00 Recife Elefántcsontpart–Japán
2014. 06. 19. 18:00 Brazíliaváros Kolumbia–Elefántcsontpart
2014. 06. 20. 00:00 Natal Japán–Görögország
2014. 06. 24. 22:00 Cuiabá Japán–Kolumbia
2014. 06. 24. 22:00 Fortaleza Görögország–Elefántcsontpart

d-Csoport
2014. 06. 14. 21:00 Fortaleza Uruguay–Costa Rica
2014. 06. 15. 00:00 Manaus Anglia–Olaszország
2014. 06. 19. 21:00 Sao Paulo Uruguay–Anglia
2014. 06. 20. 18:00 Recife Olaszország–Costa Rica
2014. 06. 24. 18:00 Natal Olaszország–Uruguay
2014. 06. 24. 18:00 Belo Horizonte Costa Rica–Anglia

e-Csoport
2014. 06. 15. 18:00 Brazíliaváros Svájc–Ecuador
2014. 06. 15. 21:00 Porto Alegre Franciaország–Honduras
2014. 06. 20. 21:00 Salvador Svájc–Franciaország
2014. 06. 21. 00:00 Curitiba Honduras–Ecuador
2014. 06. 25. 22:00 Manaus Honduras–Svájc
2014. 06. 25. 22:00 Rio De Janeiro Ecuador–Franciaország

F-Csoport
2014. 06. 16. 00:00 Rio De Janeiro Argentína–Bosznia-Hercegovina
2014. 06. 16. 21:00 Curitiba Irán–Nigéria
2014. 06. 21. 18:00 Belo Horizonte Argentína–Irán
2014. 06. 22. 00:00 Cuiabá Nigéria–Bosznia-Hercegovina
2014. 06. 25. 18:00 Porto Alegre Nigéria–Argentína
2014. 06. 25. 18:00 Salvador Bosznia-Hercegovina–Irán

g-Csoport
2014. 06. 16. 18:00 Salvador Németország–Portugália
2014. 06. 17. 00:00 Natal Ghána–Egyesült Államok
2014. 06. 21. 21:00 Fortaleza Németország–Ghána
2014. 06. 23. 00:00 Manaus Egyesült Államok–Portugália
2014. 06. 26. 18:00 Recife Egyesült Államok–Németország
2014. 06. 26. 18:00 Brazíliaváros Portugália–Ghána

H-Csoport
2014. 06. 17. 18:00 Belo Horizonte Belgium–Algéria
2014. 06. 18. 00:00 Cuiabá Oroszország–Dél-Korea
2014. 06. 22. 21:00 Porto Alegre Dél-Korea–Algéria
2014. 06. 22. 18:00 Rio De Janeiro Belgium–Oroszország
2014. 06. 26. 22:00 Sao Paulo Dél-Korea–Belgium
2014. 06. 26. 22:00 Curitiba Algéria–Oroszország

KoncsikT

FUtBall vB
Brazíliára fiGYEl a ViláG
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A disznó egyszer kapott valami 
kutyabőrös írást, szabadságlevelet. Őrizte, 
mint a szeme fényét, éjjel-nappal magával 
hordta; egyszer azonban el kellett neki 
menni messzi útra, nem vihette el a 
szabadságlevelet. 

Gondolkozott rajta, mit csináljon vele, 
utoljára is arra határozta, hogy odaadja 
legjobb komájának, a kutyának, majd 
megőrzi az, míg ő oda jár. Őrizte is a 
kutya hűségesen jó ideig, de egyszer neki 
is dolga akadt, neki is el kellett menni. 
Az írással mit volt mit tenni? Nem 
volt más ismerőse a macskánál, 
annak adta oda őrizni. Egy 
ideig őrizte is a macska, de 
biz ő hamar megunta, 
szeretett volna egy kicsit 
átmenni beszélgetni a 
szomszédba.

Gondolkozott rajta, hova tegye az írást. 
Már nem volt senki, akire bízhatta volna; 
kapta magát, felvitte a padlásra, eldugta 
a gerincgerenda mellé, azzal mint 
akinek rendben van a szénája, átment a 
szomszédba.

Estefelé hazament, kereste az írást, de 
biz azt egészen összerágták az egerek. 
Mikor a kutya hazament, nem tudott 
vele beszámolni, se aztán a kutya a 
disznónak.

Ettől az időtől sohase tudott a disznó 
jó szemmel nézni a kutyára, se a 
kutya a macskára, se a macska 
az egérre.

Miért haragszik a disznó a kutyára,
a kutya a macskára, a macska az egérre?

Magyar népmese

gyerek
 rovat

gyerek
 rovat

Rajz: Szabó Márton

Színezo



BÜKI ÉS SÁRVÁRI FÜRDőNApoK – 
KomBINÁLT JEGGYEL!
A Nyugat-Dunántúl 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!

Az árakról és az érvényességi feltételekről
az elérhetőségeinken tájékozódhat!

Bővebb információ:
www.gysev.hu, www.vasivolan.hu
Tel.:	99/577-376,	94/517-621

BÜKI FÜRDőJEGY
FÜRDŐNAPOK

Induló
állomás

Ár

Nyugdíjas Felnőtt Gyerek

Budapest 6 810 Ft 7 210 Ft 6 310 Ft 2014.06.17.

Győr 3 520 Ft 3 920 Ft 3 020 Ft 2014.07.15.

Csorna 2 960 Ft 3 360 Ft 2 460 Ft 2014.08.19.

SÁRVÁRI FÜRDőJEGY
FÜRDŐNAPOK

Induló
állomás

Ár

Nyugdíjas Felnőtt Gyerek

Budapest 6 910 Ft 7 910 Ft 6 810 Ft 2014.07.01.

Győr 3 620 Ft 4 620 Ft 3 520 Ft 2014.08.05.

Csorna 3 060 Ft 4 060 Ft 2 960 Ft

* Az ár tartalmazza a menettérti vonatjegyet, a busztranszfert
a fürdőbe és vissza, a fürdőbelépőt és egy ajándék fürdőszolgáltatást.


