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TiszTelT  UTasUnk, 
kedves Olvasó!
ITT az ősz, ITT vaN újra!

A nyári színek lassan elfakulnak, helyüket a narancs, a barna és a 
sárga ezer árnyalata veszi át. Az ősz nem a legmelegebb évszak, 
és a betegségek is könnyebben érhetnek el minket, de különböző 
gyógynövényekkel felhőtlenné tehetjük ezt az évszakot is. 
Válasszunk a számtalan programból: Márton napon vegyünk részt 
libavigasságokon vagy tömjük meg bendőnket a szakácskirály 
választáson! Elkezdődnek a szüreti fesztiválok is, ahol kedvünkre 
kóstolhatjuk a nemes nedűket.

A GYSEV életébe beköszöntött az ősz a Páneurópai Piknik 
emlékmozdonnyal, ami a történelem egy kiemelten fontos 
eseményéről, a Páneurópai Piknikről és a határnyitás 25 éves 
évfordulójáról visz hírt útjai során.

Élvezzük ki az ősz adta lehetőséget, sétáljunk a tüzes színű 
lombok alatt, kiránduljunk, vagy nézzünk egy jó filmet. De bárhol 
is legyünk a GYSEV magazin elkísér!
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a PáneuróPai Piknik 
Felavatták 

a mozdony grafikai elemei az 
1989-es eseményeknek állítanak 
emléket: a sopron felől a határon át 
Ausztria felé, az értékeiket hátrahagy-
va menekülő emberi alakok mögött 
feltűnik egy őrtorony. A vasfüggönyt a 
mozdony oldalán végigfutó szögesdrót 
szimbolizálja. A háttérben az égbolt a 
magyar, osztrák és német nemzeti lo-
bogó színeit tükrözi. A menekülő alakok 
a grafika szerint végül eljutnak Berlinbe, 
a Branderburgi kapuig, és bontani kez-
dik a berlini falat.

Tasó László, a Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium infrastruktúráért felelős 
államtitkára beszédében úgy fogalma-
zott: 1989 a magyar történelem kiemel-
kedő jelentőségű éve volt. Magyaror-
szágon olyan változások indultak el 
ekkor, amelyek következtében hazánk 
mára ismét elfoglalhatta méltó helyét 
európában. Az államtitkár kitért arra is: 
a magyar vasúttársaságok előtt nem-
zetközi viszonylatban is nagy lehető-
ségek állnak, ezért a kormány továbbra 
is kulcsszerepet szán a kötött pályás 

2014. augusztus 18-án délután felavatták sopronban a Páneurópai Piknik emlékmozdonyt. 
a GYsev zrt. tematikus Taurus mozdonya az esemény 25 éves jubileumára készült. 
1989. augusztus 19-én, a sopronpusztánál rendezett Páneurópai Pikniket kihasználva több 
száz keletnémet állampolgár törte át a határt és menekült ausztriába.

emlékmozdonyt 

közösségi közlekedés fejlesztésének, 
növelve az ország gazdasági verseny-
képességét. 

Kövesdi szilárd, a gysev Zrt. vezér-
igazgatója ünnepi köszöntőjében el-
mondta: a vasfüggöny, az országhatár 
egykori lezárása érzékenyen érintette a 
magyar-osztrák vasúttársaságot. Példa-
ként említette a soproni vasútállomást, 
amely a mai napig magán hordozza 
azoknak az időknek a nyomát, amikor 
még külön kellett választani a Magyar-
országra és Ausztriába utazókat. ezért 
is fontos, hogy a gysev Zrt. a tematikus 
mozdonnyal méltó módon emlékezik a 
25 évvel ezelőtti eseményekre.

Az ünnepségen Firtl Mátyás, sopron 
és térségének országgyűlési képvise-
lője köszönetet mondott a gysev Zrt.- 
nek, hogy élen járnak a régió fejlesztési 
munkálataiban. Kiemelte, az egykor és 
ma is a szabadságot jelképező vasút-
társaság tematikus mozdonya méltó 
emléket állít az évfordulónak. 

Az ünnepélyes szalagátvágáson részt 
vett Dávid Ilona, a gysev Zrt. elnöke és 
gerhard steier, a Burgenlandi Tartomá-
nyi Parlament elnöke is. 

gysev HíreK



søren villumsen Dániában él, egy 
tengerparti kisvárosban, feleségé-
vel és két gyermekével. a 33 éves 
fiatalember a 90-es években több-
ször nyaralt Magyarországon. a vas-
út mindig is érdekelte, azonban egy 
alkalommal nem a Balaton, hanem 
sopron volt az úti cél. a fiatalember 
akkor látta először a GYsev pálya-
udvart, és a látvány annyira megra-
gadta, hogy azóta is rendszeresen 
visszatérő vendég sopronban. 

„Akkoriban már tudtam róla, hogy sop-
roni székhellyel működik egy vasúttár-
saság. Dániában azonban a magánvas-
utak általában kicsik, mindössze néhány 
különböző vonattal. ehhez képest, amit 
sopronban láttam a pályaudvaron, 
azonnal elvarázsolt. Megannyi külön-
féle vonattípus: villanymozdonyoktól a 
hosszú tehervonatokig minden megta-
lálható volt. valami új és különleges volt 
mindez számomra.” – mondta søren 
villumsen, aki elsőként az ikvahir.eu in-
ternetes portálnak nyilatkozott különle-
ges hobbijáról.

A fiatalember 1996 óta 18 alkalommal 
járt sopronban – a látogatásoknak pe-
dig kihagyhatatlan eleme a vasútállo-
más megtekintése volt. Az évek során 
több ezer fotó gyűlt össze a soproni ál-

lomásról és a gysev járműveiről. ezeket 
felhasználva kezdte el søren három éve 
terepasztala építését, amelyen a gyári 
modellek mellett megannyi saját ké-
szítésű, soproni felségjelzésű mozdony 
illetve vagon is közlekedik. A gysev 
matricás emlékmozdonyai mellett 15 db 
v43-as, „szili” becenevű villanymozdony, 
6 dízelmozdony, 3 motorkocsi és meg-
annyi személykocsi illetve tehervagon 
foglal helyet a büszke modellező gyűj-
teményében.

A fiatalember fáradozását a gysev Zrt. 
is értékelte: először egy ajándékcsoma-
got küldött számára a társaság, amely 
a legkülönfélébb gysev-es relikviákat, 
táskát, pólót, baseball-sapkát, tollakat, 

kulcstartót, és egy „gysev 140” makettet 
is tartalmazott. 

sørent július végi, soproni látogatásakor 
pedig Kövesdi szilárd a gysev Zrt. vezér-
igazgatója is köszöntötte, majd a fiatal-
embert elkalauzoltuk az állomás mellett 
a mozdonyműhelybe és a kocsiműhely-
be, ahol ismét több fotót készíthetett. 
Így várhatóan a közeljövőben tovább 
tökéletesedik a dániai gysev-makett 
kollekció.

gysev HíreK gysev HíreK

a dán modellezőnek
Új kerékPártároló 
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a GYSev a kedvenc témája 

A soproni vasútállomás
kicsiben, Dániában

A Sisi és a Wagner-mozdony mellett 
a fiatalember „Aprókát” is lemodellezte

Søren Villumsent Kövesdi Szilárd 
vezérigazgató is köszöntötte

új kerékpártárolót épített a GYsev 
zrt. sopronban. a 110 férőhelyes 
létesítmény az állomás területén 
készült el, az arany jános utca felőli 
oldalon, a P+r parkolók melletti te-
rületen. a fejlesztéshez a vasúttár-
saság saját forrásokat használt fel.

A tervek elkészülése után az új kerékpár-
tároló megépítése júniusban kezdődött, 
júliusra pedig megépült a tároló, amely 
a kerékpározók kényelmét szolgálva fe-
dett lett. A vasúttársaság úgy időzítette 
a munkálatokat, hogy a voLT Fesztivál 
ideje alatt már használni lehessen a fe-
dett kerékpártárolót.

SoPronBan

a GYsev zrt. a jelenlegi négy mellé 
a MÁv-sTarT zrt.-vel közös tender 
keretében további hat FLIrT motor-
vonatot rendelt. a stadler szolnoki 
üzemében már készülnek az újabb 
GYsev FLIrT motorvonatok. az új 
flotta gyártása folyamatban van, az 
első négy kocsiszekrény már elké-
szült. így hamarosan újabb GYsev-
es vasútvonalakat vesznek birtok-
ba a villamos FLIrT motorvonatok.

Az első GYSEV FLIRT vonatok 2013 
decemberében álltak forgalomba a 
Sopron–Szombathely–Szentgotthárd 

vonalon. A flotta fejlesztése folytató
dik: 2015 első negyedévéig további 
hat új zöldsárga FLIRT érkezhet.   
A motorvonatok gyártása folyamatban 
van: az első három jármű alumínium 
szekrényvázai már korábban elkészül
tek, a negyedik motorvonat kocsiszek
rényeinek átadása pedig június 16án 
volt. Az elkészült 30 tonnás szekrény
vázakat trélereken szállítják Szolnok
ról a lengyelországi Siedlceben talál
ható STADLER üzembe, ahol az összes 
szükséges alkatrészt beépítik. 

2014 őszére a hatból várhatóan há
rom motorvonat elkészül. Az új vo
natokkal a Sopron–Szombathely–
Szentgotthárd vonal mellett a 
Sopron–Győr vasútvonalon, illetve a 
Hegyeshalom–Csorna–Porpác vonal 
most induló villamosítási munkáit kö
vetően Csorna és Szombathely között 
is találkozhatnak majd az utasok. A hat 
darabos flotta beszerzése összesen 
33.348.000 eurót – mintegy 10,5 milli
árd forintot – tesz ki, melyet teljes egé

szében EU támogatásból finanszíroz a 
vasúttársaság.  Az új motorvonatok 
beszerzésével a GYSEV Zrt. hozzájárul 
a környezeti értékek és a természeti 
erőforrások védelméhez. A korábbi 
típusú vonatokhoz képest az új jármű
vek energiafelhasználása jóval kisebb, 
így minimalizálható a vasúti közleke
dés környezetterhelése. 

Az új FLIRT motorvonatok belépőterei 
multifunkcionálisak, azaz igény szerint 
egyaránt alkalmasak kerékpárok elhe
lyezésére, vagy a lehajtható ülések fel
használásával az ülőhelyek számának 
növelésére. Az alacsonypadlós konst
rukció ugyancsak kerékpárosbarát, a 
nyári hőségben pedig a légkondicio
náló berendezések teszik igazán ké
nyelmessé az utazást. Mindemellett 
az új vonatok 1,2 m/s2 gyorsító ké
pességgel rendelkeznek, melyre Ma
gyarországon jelenleg egyetlen más 
típusú motorvonat sem képes, ennek 
köszönhetően a járművek akár kisebb 
késéseket is be tudnak hozni. 

Már gyártják az újabb gySEV FLIrt MotorVonatokat
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A modell-kollekció naprakész, a zöld-sárga Taurus
és tolatómozdony mellett már „Ludmilla” is készült



A GYSEV Zrt. főmozdonyvezetője, Dani Szabolcs kapta a X. Országos Vasutas Fotópályázaton a MÁV Zrt. fődíját. 
Munkatársunk „Szabad a kijárat” címmel küldött be fotókollekciót, amely a forgalmi szolgálattevő munkáját mu-
tatja be. A képek Egervár-Vasboldogasszonyfa állomáson készültek, ahol Horváth László teljesített szolgálatot.

„A fotósorozat elkészítésével két célom is volt: egyrészt 
szerettem volna, ha a képek megörökítik az utókornak 
a hagyományos értelemben vett forgalmista-hivatás 
szépségeit, jellegzetességeit. Másrészt pedig próbáltam 
úgy készíteni a képeket, hogy egy ilyen szolgálat emberi 
oldalát is minél inkább bemutassam, kidomborítsam. Itt 
szeretném megköszönni Horváth László kollégám maxi-
mális együttműködését” – mondta a nyertes fotóso-
rozat kapcsán Dani Szabolcs.

Dani Szabolcs fényképeivel Magazinunk olvasói is 
találkozhattak már, a korábban megjelent képeken is 
a vasút és az ember kapcsolatát mutatta be nekünk 
egyedi látásmódjával. 2012-ben a Nagycenkről szóló 
cikkünkből nem maradhatott ki a Széchenyi Múzeum-
vasút sem. Akkor András gőzmozdonyról, és fűtőiről 
készített különleges fekete-fehér fotósorozatát mu-
tattuk be olvasóinknak. Szabolcs fényképeit láthattuk 
előző számunkban is, a GYSEV két női mozdonyveze-
tőjéről készült cikkünkhöz készített képeken mutatta 
be a hölgyeket és „munkaeszközüket”.

a GySeV főmozdonyvezetője kapta 

az orSzáGoS FotóPálYázat Fődíját
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Mit is rejtenek a Múzeumi terek....
„MaTrICa” MúzeUM 

A Múzeum a település római kori nevét 
viseli. „Matrica” az i. u. I–Iv. században 
300 évig virágzó település volt. A Mú-
zeum egy XIX. század végére kialakított 
kúriában kapott helyett. A teljes körű 
rekonstrukciónak köszönhetően a XvIII. 
századra visszavezethető múltjához 
méltó külsőt kapott, mely szolgálja a XXI. 
század igényeit.

A kis helytörténeti gyűjteményből ki-
nőtt tájmúzeumot ma európa-szerte 
olyan intézményként ismerik, ahol a tu-
dományos kutatás és értékmentés mel-
lett komoly közművelődési és múze-
umpedagógiai tevékenység is folyik. A 
gyönyörűen felújított műemlék jellegű 
épületben a „Terek, emberek, évezredek” 
című új állandó kiállítás bemutatja száz-
halombatta történetét a kezdetektől 
napjainkig. 
A Múzeumban barangolva több tízezer 
év történelme elevenedik meg. A kiál-
lításban és a kertben a különböző ré-
gészeti korok használati tárgyai, sírmel-
lékletei, feliratos kövei vallanak életről, 
mindennapokról, halálról, túlvilági hitről. 
A digitális műfaj barátai érintőképernyős 
programok segítségével szinte játszva 
kalandozhatnak a történelemben. 

A Múzeumban évente számos időszaki 
kiállítás, előadás, koncert, múzeumpe-
dagógiai óra és kézműves foglalkozás 
várja a látogatókat. 2014. október 5-ig 
a világhírű victor vasarely műveiből 
láthatnak kiállítást „Művészetet minden-
kinek” címmel. „Extrém dimenziók” tá-

rulnak a látogatók elé a szépművészeti 
Múzeum – vasarely Múzeumának gyűj-
teményéből. október 13-án Földindulás 
címmel az I. világháborúra emlékezve 
nyílik kiállítás, október 27-én a „Képírás 
története” címmel a fényképezés törté-
netét ismerhetik meg, november 24-én 
pedig, a színház az egész világ–sorozat 
második állomásaként „Az ezerarcú szí-
nész” - gobbi Hilda emlékkiállítás várja 
az érdeklődőket. A Múzeum egész év-
ben várja a látogatókat!

Történelmi kalandozások! ahol a múlt 
életre kel! az őskor nyomában…
rÉGÉszeTI ParK 
a 2700 Éves HaLOMsírraL

Az őskori szabadtéri múzeumban a 
bronzkorból és vaskorból feltárt házak, 
kemencék, melléképületek hiteles má-
solatai láthatók. A településnek nevet 
adó 2700 éves „százhalmok” egyikét a 
helyszínen mutatják be. 

Az i. e. 7–6. századból származó halmok 
alatt a Hallstatt-kultúra előkelőségei 
nyugszanak, akiket haláluk után mág-
lyán elégettek. A hamvakat urnákba 
vagy előre megépített sírkamrába he-
lyezték. A szenzációs építészeti leletet, 
a legépebben maradt halomsírt – a 115. 

számút – a helyszínen, „in situ” mutat-
ják be. A látogató a halomsírban hang- 
és fényeffektusokkal kísért ismeretter-
jesztő film segítségével egy addig soha 
nem látott világgal, a korszak temetési 
szertartásával ismerkedhet meg. 

A Park élő múzeum, a vitrinbe zárt vi-
lág helyett itt megelevenedik a múlt. 
A látogató bepillanthat az őskori élet 
hétköznapjaiba, diákok, felnőttek, csa-
ládok szakavatott foglalkozásvezetőkkel 
rendhagyó történelemórákon vehetnek 
részt. Őskori akadályversenyen is kipró-
bálhatják magukat. 

A folyamatosan épülő Park ma már sok 
lehetőséget nyújt a természetet kedve-
lő, történelem és a régészet iránt érdek-
lődő gyermekeknek, felnőtteknek.

Legyenek a vendégeink!

Dobos Ágnes 

úTI CÉL AjáNLóúTI CÉL AjáNLó

százhalombatta Magyarország du-
nántúli tájegységének közel húsz-
ezer lakosú, dinamikusan fejlődő 
fiatal városa. a Budapesttől közel 
30 km-re, délre fekvő kisváros ki-
emelkedő település, mely könnyen 
elérhető autóúton, autópályán, 
vasúton és tömegközlekedéssel. 

Alkalomszerűen akár a Dunán hajóval is 
kirándulhat Battára megcsodálva a tér-
ség csodálatos természeti kincseit. A táj 
kiváló földrajzi helyzetét és varázslatos 
szépségét felismerve már az őskorban 
embercsoportok telepedtek le ezen a 
területen. százhalombatta neve a világ 
számos pontján ismert. A név hallatán 
azonban nem is gondolná a látogató, 
milyen titkokat rejt a múlt, és milyen sok 
élményt nyújt a jelen. A város különle-
ges történelmi múltjával, látnivalóival, 
számos csalogató multikulturális ren-
dezvényével, szabadidős és sportprog-
ramjaival várja az ide érkezőt.
A Dunára csodálatos panorámát nyújtó 
bronzkori földvár, a római korból szár-
mazó „Matrica” (ejtsd: mátrika) katonai 

tábora, a római fürdőmaradvány, vala-
mint a természeti és régészeti védettség 
alatt álló, több mint 100 halmot számlá-
ló Hallstatt-kori halomsírmező mind az 
elmúlt évezredek emlékei.

Az óvárosban található az európai hírű 
őskori szabadtéri múzeum. A városköz-
pont közelségében pedig a római kori 
település nevét viselő a nem „matricá-
kat” rejtő „Matrica” Múzeum.

Miért érdemes ellátogatni hozzánk, 
milyen látnivalók vannak? 
•	 Kalandozhat	a	múltban!
•	 Történelmi	 sétákat	 tehet	 az	 őskortól	

napjainkig! 
•	 A	több	ezer	éves	város	régészeti	em-

lékekben, látnivalókban gazdag tele-
pülés!

•	 Megismerheti	az	őskori	kultúrák	mel-
lett a város történetét napjainkig. 

•	 A	Duna	partján	 fekvő	bronzkori,	 vas-
kori földvár régi korok emlékét idézi, 
és panorámája páratlan! 

•	 Végig	mehet	a	Régészeti	Park	elől	in-
duló „százlábú” tanösvényen, megis-

merve a térség értékeit, védett növé-
nyi és állatvilágát. 

•	 A	 különleges	 Régészeti	 Park	 bepil-
lantást nyújt az őskor világába! A Park 
szenzációja egy 2700 éves látogatha-
tó halomsír!

•	 Bepillanthat,	 átélheti	 az	 egykor	 élt	
emberek őskori mindennapjait.

•	 De	 a	 római	 kori	 emlékek	 is	 várják	 a	
Duna mentén!

A Limes mentén állt „Matrica” római 
katonai tábora, fürdője és polgári tele-
pülése.
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Százhalombatta
Történelmi barangolások a múlt nyomán a százhalmok városában! 



VIII. alkalommal kerül megrendezésére a Hotel Sopron szervezésben és udvarán a hagyomá-
nyos soproni kékfrankos bogrács-főzőverseny (amatőr) szórakoztató csapatjátékokkal.

GASZTROÜNNEP: 
Gasztro-történeti kalandok, frissen sült hagyományok, szabadtéri sütés-
főzés, őseinktől napjainkig, együttműködésben a Soproni Múzeummal
Jegyárak: 1000 Ft / fő, 12 év alattiak számára a belépés ingyenes

PANNOMANÓ:
Színes gyermekprogramok (bűvész előadás, bábjáték, gasztronómiai 
játszópark)

SÜTIVERSENY: 
Versenyeztesse meg kékfrankossal készült süteményét, a legjobbakat 
díjazzuk! (A süteményeket szombaton, 12:00-15:00 között várjuk!)

KÉKFRANKOS FŐZŐVERSENY CSAPATJÁTÉKOKKAL: 
VIII. Soproni Kékfrankos Szakácskirály Választás és GasztroÜnnep.

A min. 6 fős csapatoknak 2014-ben FŐ AZ EGÉSZSÉG – GASZTROTÖR-
TÉNETI KALANDOK ŐSEINKTŐL NAPJAINKIG témában, kékfrankossal kell 
elkészíteniük egy tetszőleges bográcsételt, és emellett csapatjátékokban is 
megmérettetnek! Az ételeket a séfekből álló szakmai, és a közönség 
soraiból választott zsűri előre megadott szempontok alapján bírálja el.

AZ ESTE HANGULATFELELŐSE:
Gönczi Gábor és a SMILE Showtime Band

Részletes programért figyeljék weboldalunkat: www.hotelsopron.hu

PannoMánia
VIII. Soproni Kékfrankos

Szakácskirály Választás és GasztroÜnnep

2014. szeptember 20. (szombat)
Helyszín: Hotel Sopron udvara
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www.hotelsopron.hu • www.facebook.com/hotelsopron

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

MUST KELL PIHENNI!
2014. 09. 01–11.30 • Ár: 9.950 Ft/f /éj

A Kékfrankos fővárosában a szüre   időszak minden napja ünnep.
A számos bor– és gasztrorendezvény melle   szállodánk is

különleges ajánla  al várja vendégeit!
Az ár tartalmazza a mene  ér   vonatjegyet Sopron-Bécs-Sopron

viszonylatban, és Bécsen belül a Schnellbahn (S-Bahn) - közlekedést. 

PANNOMÁNIA FESZTIVÁLHÉTVÉGE
2014.09.20-21 • Ár: 6.750 Ft/f /éj

F  AZ EGÉSZSÉG-GASZTROTÖRTÉNETI KALANDOK,
FRISSEN SÜLT HAGYOMÁNYOK, SZABADTÉRI SÜTÉS-F ZÉS 

SEINKT L NAPJAINKIG a Hotel Sopron Fesz  váludvarán
Az ajánlat tartalma egész napos belép

a PannoMánia Fesz  válra

Hotel Sopron

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

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



Kiruccanások Kiruccanások 
július 11. – szeptember 21.
NÉMETALFÖLDTŐL RÓMÁIG –
Válogatás a Zichy-gyűjtemény 
legszebb festményeiből és 
szobraiból
sopron
A Zichy-gyűjtemény képzőmű-
vészeti anyagából nyújtunk válo-
gatást, ismét egyesítve a magyar 
művelődéstörténet egy fontos fe-
jezetének korábban összetartozó 
darabjait.
55 műtárgyat – 50 festményt, 
4 domborművet és 1 márvány-
szobrot – mutatnak be, köztük 
jan Kupecký, Bernardo strozzi, 
Christian seybold, Bernardo Canal, 
Antonio Bellucci, jan Molenaer, jan 
I. van den Hecke, id. Markó Károly 
és számos további neves mester 
műveit.
Információ:
Tel: 99/517-532
www.prokultura.hu

augusztus 17. – szeptember 17.
AZ ELSŐ SZAKADÁS
A VASFÜGGÖNYÖN
sopron
Német-magyar vándorkiállítás a 
Páneurópai Piknik 25. évfordulójá-
nak alkalmából.
Információ:
Tel: 99/517-532
www.prokultura.hu

szeptember 3–7.
VII. BELVÁRoSI SZÜRET
ÉS ZALAI TERíTÉK –
BoR- ÉS GASZRoFESZTIVÁL
zalaegerszeg
Minden van itt, ami egy jó szü-
reti fesztiválhoz kell. Metszőol-
ló, puttony, must és igazi városi 
csapatmunka, amit persze kiváló 
programok kísérnek, de nem hiá-
nyozhatnak a kirakodóvásár árusai-
nak portékái és a lacikonyhák étele 
és/vagy a borstandok nedűi sem. 
Fellép	többek	között	Hrutka	Róbert,	
az edda Művek, Belmondo, Karthá-
gó és még sokan mások. „Könnyű 
Zalai” címmel zenei találkozó is lesz. 
MINDENKI	EGERSZEGRE!
Információ:
Tel: 20/441-0659
E-mail: info@kvartelyhaz.hu
www.egerszegfesztival.hu,
www.kvartelyhaz.hu

szeptember 5–7.
SopRoNI SZÜRET
sopron
A rendezvény a szüreti időszak kez-
dő eseménye és a nyári turisztikai 
szezon búcsúztatója. Kulturális és 
színpadi program országos isme-
retségű előadóművészekkel.
Információ:
Bormarketing Műhely Nonprofit Kft.
Tel: 99/508-835
E-mail: bocskei@soproniborvidék.hu
www.soproniborvidek.hu

szeptember 5–28.
ESZTERhÁZI VIGASSÁGoK
Fertőd
színvonalas zenei programokkal 
folytatódik a rendezvénysorozat. Az 
értő közönség egyszerre élvezheti a 
korhű kamarazene apró finomsága-
it, az operairodalom klasszikusait és 
a dzsessz improvizatív játékosságát, 
teheti mindezt Kelet-Közép-európa 
legszebb és legautentikusabb ro-
kokó díszletei között eszterházán.
Információ:
Esterházy-kastély
Tel: 99/537-640
E-mail: info@eszterhazivigassagok.hu
www.eszterhazivigassagok.hu

szeptember 6.
ZENÉS ESTI TÁRLATVEZETÉS
A ZIchY-KIÁLLíTÁSoN
sopron
A Wespa-vonósnégyes közreműkö-
désével. Normál jegyár mellett!
Információ:
Tel: 99/517-532
www.prokultura.hu

szeptember 6.
VII. LÁNGoS FESZTIVÁL 
zalaszentgrót
7. alkalommal kerül megrendezésre a 
méltán híres Lángos Fesztivál, mely 
az évek során országos gasztronómi-
ai programmá nőtte ki magát. sör-
ivó, málnaivó, lángosevő verseny, 
színes kulturális programok, tom-
bola sorsolás, mulatós est.
Információk:
Balogh Gábor részönkormányzat vezető
Tel: 30/420-5728

szeptember 7., 14., 21., 28. 
VÁRISI VASÁRNApoK 
sopron
Zenés esték a várisi Zenepavilon-
ban, soproni együttesek közremű-
ködésével. 
Program:
Szeptember	7.,-	az	R-Class	együttes:	
modern koncertzene
szeptember 14.,  – a grappa swing 
együttes: szórakoztató zene a 
swing szerelmeseinek
szeptember 21., - a Fesztivál rézfú-
vós együttes koncertje
szeptember 28., - a juventus Kon-
cert - fúvószenekar: népszerű dalla-
mok a fúvósmuzsika világából.
Információ:
Tel: 99/517-532
www.prokultura.hu

szeptember 8.
VIII. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS 
MÉhÉSZNAp
sárvár
Információ:
Tel: 70/560-2903, 30/358-0525
www.sarvar.hu
www.lathatatlansarvar.hu

szeptember 11–13.
INNoLIGNuM SopRoN 
ERDÉSZETI ÉS FAIpARI SZAKVÁSÁR 
ÉS RENDEZVÉNYSoRoZAT
sopron
A szakma egyik kiemelkedő ma-
gyarországi rendezvénye egyetemi 
kísérőrendezvényekkel. 
Megcélzott tevékenységi körök:
•	 Erdészeti	és	faipari	gépek	
•	 A	fa	felhasználása	
•	 Energetika	és	tüzeléstechnika
•	 Erdei	sportok	és	turizmus
•	 Játszótéri	 faeszközök,	 utcabúto-

rok, fa kerti bútorok
Információ:
Sopron Holding Zrt.
Tel: 99/514-550
www.innolignumsopron.hu

szeptember 12.
íZELíTŐ
sopron
Termelői piac, hévízi termelőkkel.
Információ:
Tel: 99/517-532
www.prokultura.hu

szeptember 12–13.
15 ÉVES A TERMÁL 
GYÓGYKEMpING
Bükfürdő
A bükfürdői Termál gyógykemping 
páratlan szépségű természeti kör-
nyezetben fekszik, ahol árnyas fák, 
közel 3 hektáros terület biztosítják 
a feltöltődést, a lélek nyugalmát. 
jöjjön és ünnepelje velünk a bük-
fürdői Termál Kemping 15. születés-
napját Bükfürdőn!
Információ:
Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum 
Tel: 94/558-080
E-mail: marketing@spabuk.hu
bukfurdo.hu/hu/

szeptember 12–14.
VASI GA-LIBA
GASZTRo FESZTIVÁL
szombathely
Helyi ízek, étkek és italok minden 
mennyiségben és csak minőség-
ben.
gasztronómia és kultúra találkozá-
sa a Fő téren! Csak hogy ne legyen 
galiba, megnyílik a ga-Liba!
gA-LIBA gasztrofesztivál a mulatás 
jegyében!
Információ:
AGORA Szombathelyi Kulturális Központ
Tel: 94/509-641
E-mail: info@agora-savaria.hu
www.agirasavaria.hu

szeptember 13.
SÁRVÁRI SZÜRET
ÉS TERMÉNYhÁLAADÁS
sárvár
Információ:
Tel: 95/520-178, 30/585-4191
www.sarvar.hu
www.lathatatlansarvar.hu

szeptember 13.
IX. SZoMBAThELYI 
BIG BAND FESZTIVÁL
szombathely
Az Isis Big Band egy igazán válto-
zatos – mind a big band és swing 
zenét, mind a populárisabb zenét 
kedvelő közönséget is kiszolgáló – 
programmal és meglepetéssel ké-
szül a fesztiválra.
Információ:
AGORA
Szombathelyi Kulturális Központ
Tel: 94/509-641
E-mail: info@agora-savaria.hu
www.isisbigband.hu/koncertek/

szeptember 13–14.
KISMÁRIAcELLI FŐBúcSú
Celldömölk
Az ország egyik legszebb barokk 
búcsújáró temploma a máriacelli 
bazilika mintájára épült szűz Má-
ria-kegytemplom, ami a Mária-út 
részeként sok zarándokot vonz. 
A Mária-búcsú számos lelki prog-
rammal várja a híveket: szentmisék, 
gyertyás körmenet, éjszakai és haj-
nali lelki programok, koncertek.
Információ:
Római Katolikus Plébánia
Tel: 95/420-135
E-mail: zoltanatya@freemail.hu
www.kismariacell.hu
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szeptember 20.
KILÁTÓ NApjA
sopron
Immár hagyományosnak számító 
megemlékezés és ünnepség a kul-
turális örökségek napjai keretében. 
egy soproni borász bemutatkozása 
valamint borkóstoló.
Információ
Soproni Városszépítő Egyesület és TAEG Zrt.
Bánáti László • Tel: 99/506-834
E-mail: banati.laszlo@taegrt.hu
www.taegrt.hu

szeptember 21.
KISVASúT NApjA
Nagycenk
színes születésnapi programok a 
széchenyi Múzeumvasúton.
Információ:
GYSEV Zrt.
E-mail: gysev@gysev.hu
www.gysev.hu

szeptember 24.
SZÉchENYI ISTVÁN 
SZÜLETÉSNApjA
Nagycenk
gazdag és értékes programokkal 
ünneplik a legnagyobb magyar 
születésének évfordulóját: köszön-
tők, koszorúzás, emlékműsor, ko-
molyzenei koncertek várhatók a 
rendezvény során.
Információ:
Nagycenk Polgármesteri Hivatal
Tel: 99/360-012
E-mail: alpolgarmester@nagycenk.hu
www.nagycenk.hu

szeptember 26–27.
SZENT MIhÁLY-NApI FoRGATAG
Bük
A hagyományok szerint szent 
Mihály nappal kezdődött a kis-
farsang ideje, az úgy nevezett 
lakoldalmazások őszi időszaka és 
egészen november 25.-éig, Kata-
lin napig tartott. A szentmihályi 
vásárokra lovaskocsival érkeztek a 
kézművesek, az árusok, hogy érté-
kesítsék portékáikat. A rendezvény 
viszont nem csak a vásárlásról szólt, 
hanem a kikapcsolódásról, szórako-
zásról, ismerkedésről és hírszerzésről 
is. e hagyományoknak megfelelő-
en rendezzük meg a szent Mihály 
Napi vigasságok programot. A két 
nap során az ide látogatók vásáron 
ismerhetik meg a helyi ill. környék-
beli kézművesek termékeit. 
Információ:
Büki Művelődési és Sportközpont
Tel: 94/558-409
E-mail: muvhaz37@t-online.hu
bukmsk.hu

szeptember 26–28.
KŐSZEGI SZÜRET –
NEMZETKÖZI
FúVÓSZENEKARI TALÁLKoZÓ
Köszeg
szüreti programsorozat, sok-sok fú-
vószenével, Bikinivel, Tóth gabival, 
Keresztes Ildikóval, Kasza Tibivel és 
sok más fellépővel. A rendezvény 
csatlakozott az ITTHoN vAgy - MA-
GYARORSZÁG	 SZERETLEK!	 prog-
ramsorozathoz!
Kőszeg
Információ:
www.koszeg.hu 

szeptember 26–28.
XI. ŐRSÉGI TÖKFESZTIVÁL
őriszentpéter és őrség
Kiderül ki lesz a Tökkirály, ki dobja 
legmesszebb a tököt. Tökmagolaj 
sajtolás, tökmagköpesztés, töklám-
pás felvonulás, színes kirakodóvá-
sár	és	az	Őrség	ízei.	Rendezvények	
három napon át öt helyszínen, 
változatos programok kicsiknek és 
nagyoknak egyaránt.
Információ:
Tourinform Őrség
Tel: 94/548-034
E-mail: orseg@tourinform.hu 
orseg.info
www.orsegitokfesztival.hu

szeptember 27.
TuRIZMuS VILÁGNApjA
Bükfürdő
egész nap díjtalan aktív wellnes 
programokon vehetnek részt a 
Bükfürdő gyógy- és Élménycent-
rum vendégei! Az érdeklődőket 
aqua bike, gerincgimnasztika stb. 
programok várják. 
Információ:
Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum 
Tel: 94/558-080
E-mail: marketing@spabuk.hu
bukfurdo.hu/hu

szeptember 14.
A MAGYAR DAL NApjA
szombathely
A hazai zene egyik legvártabb ün-
nepe, a Magyar Dal Napja. Az egész 
országban helyszínek százain tűn-
nek fel a zenészek, hogy egy teljes 
napon át a zenével kényeztessék a 
közönséget.
Információ:
AGORA
Szombathelyi Kulturális Központ
Tel: 94/509-641
E-mail: info@agora-savaria.hu
www.agorasavaria.hu

szeptember 19–20.
VIII. pANNoMÁNIA SopRoNI 
KÉKFRANKoS SZAKÁcSKIRÁLY-
VÁLASZTÁS ÉS uTcAFESZTIVÁL
sopron
A Hotel sopron szervezésében ren-
dezik meg a hagyományos soproni 
kékfrankos bográcsfőző versenyt. 
Az idei téma: Fő az egészség! - 
gasztrotörténeti kalandozások őse-
inktől napjainkig. A PannoMánia 
fesztiválon bolondos vásári forga-
tag, program-kavalkád vár kicsiket 
és nagyokat.
Információ:
Hotel Sopron
Tel: 99/512-245, 99/512-261
E-mail: info@hotelsopron.hu
www.hotelsopron.hu

szeptember 19–21.
MAGYAR hAGYoMÁNYoK
FESZTIVÁLjA
Győr
A magyar népzene és néptánc leg-
jobb magyar zenészei előadásában 
hallhatóak, illetve be is lehet kap-
csolódni felnőtt és gyerek tánchá-
zakba. A győri Pálinkafesztivál több 
mint 20 pálinkaháza által felkínált 
mintegy 20 pálinkaház 300 pálin-
káját illetve az országkonyha népi 
ételválogatásait kóstolhatja meg.
Információ:
Győri Művészeti és Fesztiválközpont
Tel: 96/320-289
E-mail: info@fesztivalkozpontgyor.hu
www.fesztivalkozpontgyor.hu

szeptember 20.
NYíLT NAp A SopRoNI
pETŐFI SZíNhÁZBAN
sopron
Fazekas Mihály, Petőfi sándor és 
Rejtő	Jenő	hősei	életre	kelnek
A nézők ezen a napon újra be-
pillanthatnak a kulisszák mögé, 
körbejárhatják a színház rejtett 
zugait, találkozhatnak a társulat 
népszerű tagjaival. Mindemellett 
számtalan érdekes szórakoztató 
program várja a családokat, kicsi-
ket és nagyokat a magyar iroda-
lom jegyében.
Információ:
Tel: 99/517-532
www.prokultura.hu
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KULTUrÁLIs öröKsÉG NaPjaI
sopron – sopronkövesd

szeptember 20–21.
KuLTuRÁLIS ÖRÖKSÉG NApjAI – sopronkövesd
A rendezvény célja, hogy a település megnyissa elzárt épületeit, vagy más 
funkciókkal töltsék meg, és egy falunapnál is értékesebb ünnepet varázsolja
nak. Lesznek: Bandériumok harci bemutatója, kiállítások, előadások, bemuta
tók, Meseország kicsiknek, koncertek nagyobbaknak.
Információ: www.sorpronkovesd.hu

szeptember 20–21.
KuLTuRÁLIS ÖRÖKSÉG NApjAI – sopron
Ez alkalomból több száz olyan épület nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt, 
amely máskor nem, részlegesen vagy időlegesen látogatható. A folyamatos 
nyitva tartók pedig ezen a két napon gyakran olyan helyekre is bevezetik a 
látogatót, melyek egyébként zárva vannak a nagyközönség előtt.
Információ: Soproni Múzeum Tel: 99/311-327 E-mail: muzeum.titkarsag@muzeum.sopron.hu
www.muzeum.sopron.hu

szeptember 26.
KuTATÓK ÉjSZAKÁjA – sopron
Szeptember nem csak a kutatóké és a tudományé, hanem mindannyiunké, 
hiszen bármerre nézünk, mindenfelé tudományos kutatások eredményeibe 
ütközünk. Az NYME kampuszai és a Ligneum Látogatóközpont idén is számos 
érdekes programmal csatlakozik az országos eseményhez.
Információ: Nyugat-magyarországi Egyetem Tel: 99/518-100 www.nyme.hu
www.kutatokejszakaja.hu

További helyszínekről bővebben: www.oroksegnapok.hu

A rendezvényre érkező gyerekek a hazaúton díjmentesen utazhatnak a GYSEV vonalain.







szeptember 27–28.
SZENT MIhÁLY-NApI BúcSú
sopron
Közös ünneplés a város szívében 
szent Mihály-nap alkalmából. szín-
padi programok, kézműves kira-
kodóvásár, helyi ízek fesztiválja, 
helyitermék-piac, gyermek-játszó-
ház várja az érdeklődőket.
Információ:
Bormarketing Műhely Nonprofit Kft.
Tel: 99/508-835
E-mail: bocskei@soproniborvidek.hu
www.soproniborvidek.hu

szeptember 27–28.
SÁG hEGYI SZÜRETI NApoK
Celldömölk
A somlói Történelmi Borvidékhez 
tartozó ság hegy több évtizedes ha-
gyományokra épülő rendezvényén 
a nagyközönséget operett, nosztal-
gia zene, utcabál, népművészeti és 
hagyományőrző programok, sza-
badtéri koncertek, szüreti felvonu-
lás várja, valamint „Kemenesi piac” 
- helyi termékek vására.
Információ:
Kemenesaljai Művelődési Központ és 
Könyvtár
Tel: 95/779-301; 95/779-302
E-mail: kmk@cellkabel.hu
www.kemenesaljamuvhaz.hu

szeptember 27. – január
MuNKÁcSY, pAÁL, SZINYEI ÉS 
TÁjKÉpFESTŐ KoRTÁRSAIK 
(1870-1910)
sopron
Kiállítás a szépművészeti Múzeum 
és a Magyar Nemzeti galéria gyűj-
teményéből.
Információ:
Tel: 99/517-532
www.prokultura.hu

szeptember 28.
VI. „TÖK jÓ!” GÉBÁRTI
TÖKFESZTIVÁL
zalaegerszeg
A nap főszereplője a tök, és mellet-
te a kultúra, a helyi hagyományok 
és a gasztronómia is szerepet kap. 
egész nap tök jó programok, mes-
terség-bemutatók, folklórműsorok, 
játszóház, "tökös" ételek, tökfara-
gás, töklámpás készítés.
Információ:
Kézművesek Háza
Tel: 92/312-744, 20/556-8086
E-mail: kezmuveshaz@kereszturyamk.hu
www.kereszturyamk.hu

szeptember 28.
hAGYoMÁNYŐRZŐ SZÜRETI 
FESZTIVÁL ÉS BúcSú
zalaszentgrót
Lovaskocsis felvonulás, a népszo-
kások felelevenítése , színpadi pro-
dukciók színesítik a programot.
Információ:
Gelencsér István részönkormányzat 
vezető
Tel: 30/283-5009

szeptember 30.
LISZT FERENc hANGVERSENY-
BÉRLET - A ZENE VILÁGNApjA
sopron
A győri Filharmonikus Zenekar 
koncertje. vezényel: Berkes Kálmán, 
Közreműködik:	Ránki	Dezső	–	zon-
gora
Műsor: j. Haydn: c-moll szimfónia, 
No. 95, W.A. Mozart: c-moll zongora-
verseny, No. 24., Kv 491, F. schubert: 
vIII. „nagy C-dúr” szimfónia, D 944
Információ:
Tel: 99/517-532
www.prokultura.hu

Október 4.
ZALA KINcSE AZ ERDŐ –
ERDÉSZNAp
zalaegerszeg
Zala megye természeti értékének 
az erdőnek a benne élő állatoknak 
és növényeknek bemutatása védel-
me. Programok: selmeci hagyomá-
nyok felelevenítése, Harkály doktor 
rendel, Mérj meg egy fát, Hagyo-
mányőrző favágók bemutatója, Mit 
főznek az erdészek stb.
Információ:
Göcseji Múzeum
Tel: 92/314-537
E-mail: muzeum@zmmi.hu
www.zmmi.hu

Október 4.
NEMZETKÖZI MADÁRFIGYELŐ 
NAp ÉS ÁLLAToK VILÁGNApjA
Fertő-táj, Hanság
Programok:
7.00 – 10.00 Hansági főcsatorna/
parkolónál, majd 10.00 – 14.00 kö-
zött Lászlómajor Bemutató major-
ságban.
Információ:
Fertő-Hanság Nemzeti Park
Tel: 99/370-209
E-mail: fhnpititkarsag@fhnp.kvvm.hu
www.ferto-hansag.hu

Október 4. 
IV. cSIGAFESZTIVÁL
zalaszentgrót
A fesztivál célja, hogy a magyar 
közönséggel megismertessék a 
különleges ételeket, a francia-olasz 
konyha gasztronómiai csodáit.
Ízelítő az ételkülönlegességekből: 
csigák vajazva, csigák pörköltben, 
csigák szószban, kagylók- egyéb 
francia ínyencségek.
Információk: 
Főző Róbert
Tel: 30/820-6266

Október 4.
oKToBERFEST
SÖRFESZTIVÁL
zalaegerszeg
Zalaegerszeg városa gondolt egy 
nagyot és becsatlakozott azon te-
lepülések sorába, akik a 200 éves, 
túlzás nélkül legendás oktoberfest 
hangulatát varázsolják európa több 
pontjára.
A név pedig kötelez, így garantált, 
hogy nem fogunk hiányt szenvedni 
a literes korsókba csapolt aranyló 
nedűből, az ütős programokból, a 
mutatós pultosokból és persze a 
fesztiválhangulatból. 
Információk:
Tel: 20/324-2257
www.oktoberfest-sorfesztival.hu

Október 5–6.
SZENT MIhÁLY-NApI oRSZÁGoS 
KIRAKoDÓVÁSÁR
Hegykő
vásározókkal telik meg az egykori 
grófkert, ahol a településsel csak-
nem egyidős, több mint 750 éves 
múltra visszatekintő vásár évről 
évre megidézi a régi piacok hangu-
latát. ekkor lesz ugyanis – miként a 
régi öregek hívják – a “sipka” vásár. 
A közel száz kereskedő kínálatából 
mindenki talál magának és szeret-
teinek vásárfiát – nem csak kalapot 
és sapkát…
Információ:
Hegykő Község Önkormányzata
Tel: 99/540-005
E-mail: hegyko@hegyko.hu
www.hegyko.hu

Október 6.
KÉKFRANKoS hANGVERSENY-
BÉRLET - oRoSZ ZoLTÁN
sopron
"Csak játék…” virtuóz zenei párbe-
szédek, önfeledt, szenvedélyes elő-
adásmód, különleges zenei stílusok 
az argentin tangótól a Balkán zenei 
világán át – mindez egy koncer-
ten…
Fellépő művészek: orosz Zoltán – 
harmonika, Borbély Mihály – fúvós 
hangszerek, Horváth Kornél – ütő-
hangszerek, Latmann Béla – basz-
szusgitár
Információk:
Tel: 99/517-532
www.prokultura.hu

Október 

MúZEuMoK ŐSZI FESZTIVÁLjA
Celldömölk
A Múzeumok Őszi Fesztiválja egy 
országos rendezvénysorozat, 
amelynek a célja a múzeumok iránti 
figyelmet az év meghatározott idő-
szakában megerősítse. A Múzeu-
mok Őszi Fesztiváljának a szervezői 
minden évben a közönség számára 
tematikus rendezvényeket, progra-
mokat, előadásokat hirdetnek.
Információ:
Kemenes Vulkánpark
Tel: 95/777-400
E-mail: info@kemenesvulkanpark.hu

Október 11.
IoN LucA cARAGIALE:
AZ ELVESZETT LEVÉL – KoMÉDIA
sopron
Bemutató előadás
A történet egyszerű és fordulatos, 
egy szerelmes levél „kalandos útja“ 
köré épül, amelyet a helyi prefektus 
ír a szeretőjének, aki nem más mint 
a vezető párt elnökének a felesége. 
A választások küszöbén a kompro-
mittáló dokumentum jelentősége 
óriásira nő, sorozatos hisztériák, zsa-
rolások, fenyegetőzések, rivalizálások, 
politikai marakodások, nevetséges 
hatalmi harcok előidézőjévé válik.
Információ:
www.soproniszihaz.hu
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Október 11.
VIII. MAGYAR SZÜRKE SZARVAS-
MARhA TENYÉSZBIKASZEMLE- 
ÉS VÁSÁR
Fertő-táj
Tenyészbikák felvezetése és bírála-
ta a Hídi-majorban, kísérőprogra-
mokkal egybekötve a Lászlómajor 
bemutató majorságban (kézműves 
kirakodóvásár, filmvetítés, íjászat, 
jurtasátor-állítás, népzene és tánc-
bemutató).
Információ:
Fertő-Hanság Nemzeti Park
Tel: 99/370-209
E-mail: fhnpititkarsag@fhnp.kvvm.hu
www.ferto-hansag.hu

Október 11–12.
ÁGFALVI GESZTENYEFESZTIVÁL
Ágfalva
Népművészeti kirakodóvásár és 
kézműves foglalkozás, gesztenyés 
ételek, sütemények, forralt bor. Lo-
vas programok, valamint változatos 
színpadi produkciók: show tánc, 
hastánc, énekkarok, rezesbanda és 
még számos érdekesség várja az 
érdeklődőket.
Információ:
Vadon Lovas Club
Tel: 99/505-780
E-mail: hotel@hotelvadvirag.hu
www.agfalva.hu

Október 11–13.
VII. VASúTMoDELL-KIÁLLíTÁS
sopron
Terepasztalok, bemutatók, modell-
szerviz, szaktanácsadás, vásár.
Információ:
Tel: 99/517-517
www.prokultura.hu

Október 12.
MAGYAR FÜRDŐKuLTúRA
NApjA ÉS FoLKLÓRMűSoR
Bükfürdő
A Magyar Fürdőkultúra Napja alkal-
mából várunk minden kedves ér-
deklődőt! Ingyenes aktív wellness 
programok és egyéb változatos 
programok várják az oda látogatókat!
Információ:
Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum 
Tel: 94/558-080
E-mail: marketing@spabuk.hu
bukfurdo.hu/hu

Október 20.
cSoNTRITKuLÁS VILÁGNApjA
Bükfürdő
Az oszteoporózis világnap jó alka-
lom arra, hogy emlékeztesse a la-
kosságot a csontok egészségének 
fontosságára. Mindannyiunk szá-
mára kiemelkedő fontosságú kell, 
hogy legyen a csontritkulás és a 
törések megelőzése. A Csontritku-
lás világnapja alkalmából Masszázs 
show-val várja kedves vendégeit!
Információ:
Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum 
Tel: 94/558-080
E-mail: marketing@spabuk.hu
bukfurdo.hu/hu

Október 24–25. 
NATúRpARK íZEI –
oRSoLYA-NApI VÁSÁR
Kőszeg
Kőszeg és vonzáskörnyezetének 
jellegzetes őszre jellemző ízeit kós-
tolhatják meg az idelátogatók úgy 
mint mézeskalácsot, helyi borokat, 
kürtőskalácsot, különféle mézeket.
Információ:
www.koszeg.hu 

Október 25. 
SIMoN júDÁS VÁSÁR
sárvár
A több mint 600 esztendős múlt-
ra visszatekintő országos vásárban 
mindenki találhat magának vásári 
portékát.
A finom ételek és italok mellett 
a kultúra kedvelőinek is számos 
programot kínál.
Információ:
www.sarvar.hu
www.lathatatlansarvar.hu

Október 25.
ZALA opEN NEMZETKÖZI LATIN 
FoRMÁcIÓS TÁNcFESZTIVÁL
zalaegerszeg
Információ:
Tel: 70/431-9737
E-mail: galatarsastancklub@gmail.com
www.galate.hu

Október 29. – november 4.
ŐSZI SZÜNET A KRISTÁLY 
ToRoNNYAL
Bükfürdő
Az Őszi szünet alkalmából változa-
tos programokkal várja a gyerkőcö-
ket a Kristály Torony, Magyarország 
egyedülálló, kristályszerkezetű, 
háromszintes mászó – és kalandpá-
lyája! Lesznek különleges gyermek-
programok, animáció, kreatív kuckó 
és versenyek.
Információ:
Kristály Torony
Tel: 94/558-030
E-mail: info@kristalytorony.hu
www.kristalytorony.hu

November 7.
LISZT FERENc hANGVERSENY-
BÉRLET – húRoK
sopron
győri Filharmonikus Zenekar
vezényel: Bényi Tibor, Közreműkö-
dik: Banda ádám - hegedű
Műsor: W. A. Mozart: Figaro házas-
sága – nyitány, F. Mendelssohn-
Bartholdy: e-moll hegedűverseny, 
op. 64, j. Brahms: g-dúr vonósötös, 
op. 111 – zenekari változat
Információ:
Tel: 99/517-532
www.prokultura.hu

November 7–9.
XIV. GYŐRI KÖNYVSZALoN
Győr
A Könyvszalon az élő irodalom ün-
nepe. A vidéki Magyarország egyik 
legfontosabb könyves eseményét 
mindig nagy érdeklődés kíséri, a há-
rom nap alatt körülbelül 15-20.000 
látogatót vonz a könyvkiállítás és 
a kísérő programok. A szervezők 
igyekeznek nagy hangsúlyt fektetni 
a családokra, színvonalas műsorok-
kal, pályázatokkal csalogatva őket.
Információ:
Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és 
Közösségi Tér 
Tel: 96/516-670
www.kkmk.hu

November 8.
MÁRToN-NApI VIGASSÁGoK
zalaegerszeg
A zalaegerszegi göcseji Falumúze-
um Márton nap alkalmával őszi fi-
nomságokkal, tesz-vesz munkákkal, 
játékokkal és a már megszokott jó 
hangulattal várja a látogatókat.
Információ:
Tel: 92/703-295
E-mail: muzeum@zmmi.hu
www.zmmi.hu/falumuzeum

November 8–9.
SZENT MÁRToN NApI
oRSZÁGoS NAGYVÁSÁR
szombathely
Az országos hírű szent Márton napi 
vásárra hazánk szinte valameny-
nyi szegletéből érkeznek minőségi 
portékákat kínáló árusok. A nagy-
színpadon zajló programok között 
lesz gyermekelőadás, néptánc, 
népzene és más, vásári hangulatot 
idéző előadás, bemutató.
Információ:
Vasi Múzeumfalu
Tel: 94/311-004
E-mail: vasiskanzen@savariamuseum.hu
www.vasimuzeumfalu.hu/hu/hirek

November 10.
MÁRToN-NAp
sopron
Családi programok: Kézművesek 
vására, újbor, gasztronómiai finom-
ságok, lampionos felvonulás és 
az ünnephez kapcsolódó gyerek-
programok
Információ:
Tel.: 99/517-517
E-mail: info@prokultura.hu

November 10.
ToR AGE BRINGSVAERD: A 
hATALMAS SZíNRABLÓ - ZENÉS 
MESEjÁTÉK
sopron
Bemutató előadás
Tor Åge Bringsvaerd műve eredeti 
színpadi játék, mely az oslói Nemzeti 
színház számára készült. joggal írta 
a szerző műfaji megjelölésül: „játék 
gyerekeknek 4-től 94 éves korig.” A 
történet annyira átfogó értékeket 
érint, hogy valóban mindenki-
hez szólhat. jó és rossz a mesék 
egyszerű természetességével válik 
benne ketté: a jót a bumfordi Bohóc 
és a varázsló Macska képviseli, 
míg a rosszat, a gonoszságot a 
főgenerálisként, hivatali főnökként 
és bankvezérként is emlegetett Ha-
talmas színrabló.
Információ:
www.soproniszinhaz.hu

November 12.
KoRAESTI hANGVERSENYBÉRLET 
– hARMoNIA cAELESTIS
sopron
soproni Liszt Ferenc szimfonikus 
Zenekar, sonitus scarbantiae, isko-
lai kórusok
vezényel: Harcz Katalin
Hangversenymester:
árvayné Nezvald Anett
Információ:
Tel: 99/517-532
www.prokultura.hu
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November 22.
SíK SÁNDoR: ISTVÁN KIRÁLY - 
TRAGÉDIA
sopron
Bemutató előadás
1038-ban vagyunk. Nagy bol-
dog asszony ünnepére készül 
székesfehérvár. ez a király utolsó nap-
ja. A polgárháború küszöbén áll az 
ország. egy monumentális uralkodó 
szembenéz egész életművének 
kárba veszé sével. István tette 
történelmi távlatból nézve a vazul 
unoka, szent lászló sorsán keresztül 
új fénytörésbe kerül. sík sándor örök 
érvényű műve a soproni színház 
idei évadának egyik legfontosabb 
kérdéséről szól: kik vagyunk, honnan 
jöttünk, hol a helyünk a világban.
Információ:
www.soproniszinhaz.hu

November 28. – 
december 23.
ADVENT GYŐRBEN
Győr
A Bécsi adventi vásár sikertörténeté-
ből merítve indítottuk útjára a győri 
Téli Fesztivált, amely sajátos stílusá-
val, jellegzetességeivel hamarosan 
győr közkedvelt adventi eseményé-
vé vált. Minden télen kürtőskalács- és 
forralt bor illat lengi körül a Belvárost. 
A látványos forgatagnak a Baross út, 
a Megyeház tér és a széchenyi tér 
ad otthont. A Belváros utcáin, terein 
zajló ingyenes karácsonyi progra-
mok, szolgáltatások, és a gyönyörű 
díszkivilágítás vonzereje egyre több 
turistát csalogat a városba.
Információ:
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, 
Városmarketing és Sport Főosztály
Tel: 96/500-100

November 28. – 
december 24.
SopRoNI ADVENT
sopron
A karácsonyvárás, az advent idősza-
ka sopronban különleges hangula-
tú. vásároljon egyedi karácsonyi 
ajándékokat az adventi vásáron! 
Kóstolja meg a fűszeres illatú forralt 
bort a termelők kínálatából! 
Információ:
Bormarketing Műhely Nonprofit Kft.
Tel: 99/508-835
E-mail: bocskei@soproniborvidék.hu
www.soproniborvidek.hu

November 30.
ADVENTI GYERTYAGYújTÁS 
BÜKFÜRDŐN!
Bükfürdő
Advent vasárnapjain gyertyagyúj-
tással és szórakoztató progra-
mokkal vár mindenkit a Bükfürdő 
gyógy- és Élménycentrum!
Ünnepeljen velünk november 30-
án, december 7-én, 14-én és 21-én!
Advent első vasárnapján, karácso-
nyi dallamok, kézműves sarok és 
forralt bor várja látogatókat!
Információ:
Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum 
Tel: 94/558-080
E-mail: marketing@spabuk.hu
bukfurdo.hu/hu

November 30. – december 21.
ADVENTI GYERTYAGYújTÁS 
BÜKÖN
Bük
várunk mindenkit Advent vasár-
napjain (november 30., december 
7., 14., 21.) Bükön a Civil parkba a 
hagyományos gyertyagyújtásra, 
ahol zenei programmal és téli fi-
nomságokkal kedveskedünk a láto-
gatóknak!
Információ:
Büki Művelődési és Sportközpont
Tel: 94/558-409
E-mail: muvhaz37@t-online.hu
bukmsk.hu

December 6.
MIKuLÁS hÁZA
sopron
személyes találkozás a Mikulással.
Információ:
Tel: 99/517-517
www.prokultura.hu

December 7.
ADVENT A MúZEuMBAN
sopron
Különleges tárlatvezetések, érde-
kes előadások a stornó-családdal 
kapcsolatban, adventi játszóház 
kicsiknek és nagyoknak.
Információ:
Soproni Múzeum
Tel.: 99/311-327
E-mail:
muzeum.titkarsag@muzeum.sopron.hu
www.muzeum.sopron.hu

Kiruccanások 
MOZGÁSBAN   A TUDOMÁNY 

����. SZEPTEMBER ���ÁN, PÉNTE�
KEN „TUDOMÁNY A CAMPUSON”
CÍMMEL A SZÉCHENYI ISTVÁN
EGYETEM ÉS A MOBILIS INTERAK�
TÍV KIÁLLÍTÁSI KÖZPONT KÖZÖS
KUTATÓK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉ�
NYE ISMÉT ÉJFÉLIG VÁRJA A LÁTO�
GATÓKAT GYŐRBEN.

A Felfedezések Háza az új tanév folya-
mán a közlekedésbiztonságra alapozva
a különleges, főleg magyar fejlesztésű
technológiákra koncentrál, amelyek
akár még a szakemberek számára is
tartogatnak újdonságot, meglepetést,
izgalmat, de a „csak érdeklődőket” is
garantáltan lenyűgözik.

A Mobilis a közös rendezvény részeként
olyan technológiákat mutat be, ame-
lyek meghatározhatják a közeljövőnk

mindennapjait. Az optika, robotika,
távvezérlés-távérzékelés témakö-

reiben az egyik kiemelkedő, ma-
gyar fejlesztésű eszköz a

szemkamerás eye-tracking
technológia.

A szemgo-
lyó tudatos
és tudatta-
lan mozgá-
sait követő és
elemző rendszert a
jövőben széles körben hasz-
nálhatják például marketingszakembe-
rek, reklámpszichológusok, akik egy
hagyományos üzlet polcai között a vá-
sárlási szokásokat, csomagolási és 
áruelhelyezési lehetőségeket tudják
elemezni. De a közlekedésbiztonsági 
kutatásokban is hatékony segítséget
nyújthat, ha segítségével kiderül, pon-
tosan milyen figyelemelterelő hatások
érik a járművezetőt a különböző for-
galmi helyzetekben. Szellemi és fizikai
munkát igénylő munkahelyek ergonó-
miai tervezésénél fontos tudni, hogy a
célirányos szemmozgás csökkenti a fá-
radtságérzetet, javítja a koncentrációt.
Az eye-tracking technológia a pedagó-
gusokat is hozzásegítheti új tanulási és
olvasási módszerek kifejlesztéséhez.

A különleges technológia bemutatása
mellett interaktív előadások hallhatók
majd annak marketing- és építészeti vo-
natkozású alkalmazásairól is. A Felfe-

dezések Háza tervei között szerepel,
hogy a szemkamerás technoló-
gia mellett olyan izgalmas
és érdekes témák is be-

mutatásra kerülnek,
mint pl. a robotvezér-

lés, a korszerű
és energia-

takaré-
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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.gyorinteraktív kiállítási központ

Garantáljuk, hogy 
ezen az éjszakán 
senkinek sem 
ragad le 
a szeme az 
álmosságtól!

kos fényforrá-
sok, valamint
az intelligens
megoldások
a háztartás-
ban.

A Széchenyi
István Egye-

tem laborjai
és csillagászati

kupolája ismét meg-
nyílik, ugyanakkor a Mobilisben is hall-
gathatunk egyetemi oktatók által
tartott izgalmas előadásokat, bemuta-
tókat. A „MostMutasdMeg!” c. program
keretében az előre regisztrált kutató
kedvű látogatók saját kísérleteiket is
bemutathatják a közönségnek, a Mobi-
lis pedig erre a napra kialakított tema-
tikájú kísérleti bemutatókkal várja a
nagyközönséget, „Hétköznapok fiziká-
ja” címmel.

A Kutatók Éjszakája programsorozat-
hoz kapcsolódó események a Mobilis
ingyenesen látogatható tereiben zajla-
nak, a Felfedezések Háza állandó kiállí-
tása – benne a több mint hetven
kipróbálható interaktív játékkal – pedig
rendkívüli, 50%-os kedvezménnyel te-
kinthető meg szeptember 26-án.

TECHNOLÓGIÁK ÉJSZAKÁJA

A MOBILISBEN
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a „TramTrain” rendszer lényege

A nagyobb városok külterülete-
inek és vonzáskörzeteinek bel-
városból történő vasúti kiszolgá-
lása nem újkeletű dolog. Számos 
helyszínen találkozhatunk olyan 
villamosvonalakkal, amelyek a 
központtól távolodva, nagyvasút-
hoz hasonló vonalvezetésű pályá-
kon érik el, és kötik össze a szom-
szédos településeket. Az effajta 
közlekedés azonban nem minden 
esetben független a vasúttól, elő-
fordul ugyanis, hogy ezek a jár-
művek a nagyvasúti vágányokon 
haladva, száguldó vonatok között, 
esetleg nem villamosított vona-
lakon dízelüzemben közlekedve 
érik el úti céljukat.

A rendszer óriási előnye, hogy 
a vidék és a belváros közvetlen 
vasúti összeköttetésével az át-
szállás okozta többletenergia 
(rágyaloglás) és az időveszteség 
(újabb várakozás) egyszerre csök-
kenthető, a kényelem mellett te-
hát jelentős menetidő-megtakarí-
tás érhető el. 

Szintén előny a költséghatékony-
ság, hisz az infrastruktúra adott, 
így csak alkalmas járművek – és 
természetesen különböző engedé-
lyek – beszerzésére, és természe-
tesen bizonyos átalakítások elvég-
zésére van szükség.

a kezdetek

Kassel város vasúti közlekedése a 
19. század legvégére nyúlik visz-
sza, ekkor jelentek meg ugyanis 
az első, villamos árammal műkö-
dő szerelvények a város utcáin. 
A folyamatosan fejlődő hálózat – 
számos más városhoz hasonlóan – 
a vasútállomás felé összpontosult, 
amely azonban már akkoriban is 
inkább tranzitszerepet töltött be.
A vasúti és a villamoshálózat ösz-
szekapcsolásának gondolata már 
meglehetősen korán felmerült, 
majd kereken száz évvel az első 
villamosvasút megjelenése után, 
1997-ben megkezdődött egy ko-
rábban személyforgalmától meg-
fosztott, teherforgalmat azonban 

továbbra is kiszolgáló vasúti mel-
lékvonal villamoshálózatba való 
bekötése. A vasútvonalat felújí-
tották, és a villamosok közleke-
déséhez szükséges egyenáramú 
felsővezetékkel látták el.

A vasúttól távolabb lévő lakott te-
rületeket új vágánykapcsolatok-
kal kötötték be a hálózatba. Itt, 
vagyis a Lossetalbahn elnevezésű 
vonalon a villamosok számára is 
a vasúti szabályok érvényesek, így 
erre alkalmas járművekre, vala-
mint a járművezetők részére vas-
úti vizsgák letételére volt, és van 
szükség. A Lossetalbahn vonalán 
80 km/órás sebességgel közlekedő 
jelenlegi 4-es villamos azonban 
csak az előzmény.

villamostól a vonatig… csak dőljünk hátra!
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Bevetésen a regioTram

Bár már 2001-től születtek külön-
böző kísérletek a vasúti pályán 
történő villamosközlekedésre 
(a Saar-vidéki Saarbahn speci-
ális járműveit kölcsönvéve), az 
úgynevezett RegioTram már-
kanév megjelenése 2005-re te-
hető. Az Alstom által gyártott, 
RegioCitadis típusú csuklós mo-
torkocsik 600 V-os egyenáramú 
(városi), és 15 kV-os váltakozó ára-
mú (vasúti) üzemre egyaránt ké-
pes járművek kezdetben Kassel 
és Warburg között, kizárólag a 
nagyvasúti pályán közlekedtek. 

Egy évvel később már a városi for-
galomban is megjelentek hasonló 
szerelvények. A csupán „hasonló” 
jelző abból adódik, hogy ezek a ko-
csik a világon egyedülálló módon, 
600 V-os feszültség mellett dízel-
üzemű közlekedésre is alkalma-
sak, így a Lossetalbahn (4-es járat) 
nem villamosított, teherszállítás-
ra fenntartott szakaszán afféle 
gyorsjáratként funkcionálhattak.
Az igazi áttörést azonban a 2007-
es év jelentette. Tekinthetjük ezt 
a szó szoros értelmében, ekkor 

történt ugyanis a vasúti és a vil-
lamoshálózat közötti, fizikai aka-
dályt jelentő főpályaudvar alatt 
húzódó alagút átadása. Ettől az 
évtől kezdve fokozatosan jelentek 
meg a RegioTram hibrid szerel-
vényei Kassel utcáin, közvetlen 
kapcsolatot teremtve a belváros és 
a környező települések között. A 
speciális járművek által kiszolgált 
szakaszok évről évre változtak. 
A következő menetrendváltás-
tól várhatóan három útirányba, 
Hümme (RT 3), Wolfhagen (RT 
4) és Melsungen (RT 5) felé köz-
lekedik a RegioTram, többnyire 
30 perces követési idővel. Ennek 
a rendszernek a kialakításához 
mindösszesen 6 km hosszúságú 
új pálya építésére volt szükség, ám 
természetesen a villamosvágány-
ok, vasúti pályák, megállóhelyi 
peronok és egyéb létesítmények 
felújítása sem maradhatott el.

Utazás a jövőbe?

A RegioTram szerelvényein való 
utazás páratlan élményt nyújt. 
Képzeljük csak el, hogy egy nyüzs-
gő sétálóutcában lévő megállóhe-
lyen felszállunk egy futurisztikus 

látványt nyújtó szerelvényre, egy 
kicsit tekergünk a városban, majd 
egy alagúton átbújva egyszer 
csak a város főpályaudvarának 
erre a célra kialakított peronján 
landolunk. A két áramnem kö-
zötti átkapcsolás itt történik, ám 
ebből menet közben csak annyit 
érzékelünk, hogy néhány perc 
múlva már 100 km/órás sebes-
séggel robog alattunk a jármű, a 
panorámaablakon utcák helyett 
tájakat látunk, mellettünk hosszú 
szerelvények suhannak, az ajtón 
kilépve pedig egy vasútállomáson 
találjuk magunkat. Ám azzal a 
gondolattal is eljátszhatunk, hogy 
egy egyvágányú, felsővezeték nél-
küli, vidéki vasúti megállóhelyen 
egy modern villamosnak látszó 
jármű tűnik fel, amely a pályaud-
vart elérve ténylegesen azzá is vá-
lik. Áramszedő fel, irány a sejtel-
mes alagút, majd a belváros. Csak 
dőljünk hátra, és élvezzük az uta-
zás nyújtotta szabadságot!

A RegioCitadis típusú motor-
kocsikban 90 ülőhely található, 
de összesen több mint 200 utas 
szállítására van lehetőség. A jár-
mű alacsonypadlós, a középső 
kocsirészben pedig elkülönített 
szakasz szolgálja a távolabbra uta-
zók kényelmét. A kocsikban ke-
rékpárszállításra kijelölt hely, és 
jegyautomata is található. Menet-
jegyet a leutazandó zónák alapján 
kell váltani, emellett természete-
sen a teljes hálózatra érvényes na-
pijegy is kapható. Ha nem egyedül 
utazunk, akkor maximum öt fő 
részére érvényes Hessenticket a 
legjobb választás, amellyel akár 
Frankfurtig is eljuthatunk, ha 
a regionális vonatokat vesszük 
igénybe.

Jöhet a ráadás!

Hasonló közlekedési megoldások 
több országban, többféle formá-
ban fordulnak elő. Egyes helyszí-
neken a járművek saját pályán 

nem csak a napi munkába és iskolába járáshoz – azaz a hivatásforgalom hathatós, és gyors lebonyolí-
tásához –, hanem a hétvégi szabadidős célú közlekedés kiszolgálásához, a kirándulóhelyek kényelmes 
eléréséhez is hozzájárul az átszállásmentes eljutási lehetőség. Ha az utazás kötött pályán (ezen belül is 
vágányokon) történik, a kényelem és a külső körülményektől (pl. forgalmi torlódások) való viszonylagos 
függőség tovább csökkenthető. ráadásul ha a városi és a vasúti közlekedés együttes előnyeit egymással 
kombináljuk, akkor a kényelem mellett izgalmas és tanulságos utazásban lesz részünk. Utazzunk tehát 
városban, és vasúton, egy olyan járművel, amely mindkettőre képes!

Cikkünkben a németországi Hessen tartomány északi részén található város, kassel villamosvasútját 
ismerhetjük meg.



és villamosüzemű rendszerben, 
máshol pedig saját pályán, de 
a nagyvasúti szabványoknak 
megfelelő rendszerben közle-
kednek. Előbbihez sorolhatjuk 
például az ún. gyoroki HÉV vo-
nalát, amely Aradot köti össze a 
szomszédos, Ghioric településsel 
a romániai Bánátban. Utóbbihoz 
tartozik többek között a német-
országi Heidelberg–Mannheim–
Weinheim háromszögben köz-
lekedő vonal, amelynek külső 
pályaszakaszát vasúti jelzők és 
fénysorompók tarkítják. Ezek 
után már csak halkan jegyzem 
meg, hogy mindkét üzem méteres 
nyomtávú, azaz a normál vasúti 
nyomtávnál (1435 mm) lényege-
sen keskenyebb. A szászországi 
Zwickau városában ugyanakkor 
a dízelmotorvonatok járnak be a 
belvárosba, az ugyancsak méteres 
nyomtávú villamosházózat miatt 
egy három sínszálból álló, ún. fo-
nódott vágányt használva.

Az első, vasúti- és villamos-
vonalon, kétféle áramnemmel 
közlekedő városi és vasúti jármű 
azonban 1992-től, „Karlsruhe-i 
modell” néven vált ismertté, és 

ezen alapszik a cikkünkben is-
mertetett RegioTram-hálózat is.

Hazánkban vasúti és villamos-
vágányok között helyenként van 
összeköttetés, de ezeket csak 
időszakos üzemi menetekhez, 
vagy egyáltalán nem használ-
ják. A múlt században léteztek 
településeket összekötő járatok 
(pl. Miskolc–Hejőcsaba, Szeged–
Kiskundorozsma), nagyvasúti 
vonatkozásuk csekélynek mond-
ható. Időnként felröppennek 

különböző tervek TramTrain-
rendszerek kialakítására, ám a 
tényleges megvalósításra még 
bizonyosan várni kell. Addig 
azonban bátran látogassunk el a 
Grimm-mesékről is híres Kassel 
városába, amely a RegioTram 
mellett számos kulturális értéket 
tartogat!

Háry Márk

Menetrend és bővebb információ: 
www.nvv.de
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az ősz első napjaival és hűvös idő-
járásával beköszönt a nátha idő-
szaka. Csak kevesen tudják, hogy 
a nátha a közhiedelemmel ellen-
tétben nem az alulöltözöttség 
miatt alakul ki, csak elősegítheti a 
betegséget.

Az igazi ok, az ősszel és tél környé-
kén előforduló nátha-, rhino- és 
coronavírusok. A szövődménymentes 
nátha gyógyszeres terápia nélkül is 
egy héten belül gyógyul, ám termé-
szetes gyógymódokkal, növényekkel 
felgyorsíthatjuk a gyógyulás folyama-
tát. egészséges életmóddal és immun-
erősítő hatású növényekkel azonban 
meg is előzhetjük a betegséget.
sokféle népi gyógyászatban alkalma-
zott növény ismeretes, melyek köny-
nyen hozzáférhetőek és szinte minden 
nap megtaláljuk őket konyhánkban.

Fokhagyma
ez az egyik legismertebb mindközül. 
Nem csak immunrendszer erősítő 
hatása, de vírus- és gombaölő tulaj-
donsága	 is	 kiemelkedő.	 Rendszeres	
fogyasztása jótékony hatást gyakorol 
a szívre és az érrendszerre. Legjobban 
nyersen elfogyasztva éri el a szerve-
zetre gyakorolt pozitív hatását.

Gyömbér
ez a növény főként karakteres, kissé 
csípős aromájáról ismert, ám kiváló 
görcsoldó és fájdalomcsillapító tulaj-
donságokkal is rendelkezik. Az influ-
enza időszakában gyulladáscsökkentő 
és immunerősítő tulajdonságai miatt 
fogyasztják. Készíthetünk belőle teát, 
reszelhetjük salátákba, de nyersen el-
rágcsálva a leghatásosabb.

Csipkebogyó
A meghűléses betegségek elleni leg-
jobb gyógyszer, mivel tízszer több 
C-vitamint tartalmaz, mint a citrom. 
Nagy előnye, hogy szinte bármilyen 
formában fogyaszthatjuk, minden 
esetben megőrzi jótékony tulajdonsá-
gait. Legegyszerűbben elkészíthető a 
tea változata, ami rendszeres fogyasz-
tással segít kilábalni az influenzából. 
Készíthetünk belőle lekvárt, levest, 
nyersen belekeverhetjük joghurtba 
vagy ásványvízbe.

Kakukkfű
A kakukkfű fűszernövényként is hasz-
nálatos, de nagyon jó fertőtlenítő 
gyógytea is készíthető belőle. javítja 
a vérkeringést, segít a torokgyulladás 
leküzdésében is. Torokgyulladás ellen 
főzetét kell fogyasztani napi három al-

kalommal, ízlés szerint mézzel. Érdekes 
tulajdonsága, hogy a másnaposság tü-
neteit is enyhíti. Cserépben balkono-
kon is termeszthető.

Levendula
A levendula gyógy-, fűszer- és dísznö-
vényként is ismert. Már a 13. és 14. szá-
zadból is vannak feljegyzések, melyek 
megemlítik, hogy akinek a kesztyűje 
nagy mennyiségben szívott magába 
a levendulaolajból, azoknak a szerve-
zete sokkal ellenállóbb volt a pestissel 
szemben. ez fertőtlenítő hatásával ma-
gyarázható. olaja rendkívül jó fejfájás 
és alvászavarok ellen. Teája nyugtató 
hatású, segít az elalvásban.

Hársfavirág
ez a növény tea formájában kiváló-
an alkalmas a köhögés csillapítására. 
Hörghurut esetén enyhíti a panaszokat, 
köptető és nyákoldó hatású. A hársfavi-
rág teaként, mézzel verhetetlen párost 
alkot. Érdemes kúraszerűen fogyaszta-
ni, túlzásba vitele negatív hatással le-
het a szervezet hőháztartására.

Kamilla
A népi gyógyászatban régóta haszná-
latos növény. Immunerősítő teaként 
fogyasztva, de akár hajöblítésre is hasz-

nálhatjuk főzetét. gyógynövényként 
virágát használják friss, vagy szárított 
formában. szájbetegségek esetén is 
alkalmazható, sőt kisgyermekek fogzá-
sakor fájdalomcsillapításra is alkalmas. 
Teája vagy gőzét belélegezve hatásos 
az influenza ellen.

Citromfű
A citromfű szintén használatos volt a 
népi gyógyászatban. Illata a citroméra 
emlékeztet, virága fehér színű. Főzet-
nek vagy teának leveleit kell felhasznál-
ni, egy csésze citromfű tea elfogyasz-
tása étkezések előtt csodákat tehet, 
mivel serkenti az emésztést. erősen 
nyugtató hatásáról ismert, ezért alvás-
zavaroknál is sikerrel alkalmazható. Inf-
luenzás időszakban vírusölő tulajdon-
sága miatt kedvelt gyógynövény. ez a 
növény is kiválóan alkalmas balkonra, 
konyhakertbe. Akárcsak a hársfavirá-
got, ezt a növényt is kúraszerűen aján-
lott fogyasztani körülbelül 4-6 hétig.

Orvosi zsálya
Az orvosi zsálya leveleinek tapintása 
bársonyos, alakjuk nyúlfülre emlékez-
tet. Az ókori rómaiak kezdetben húsok 
tartósítására alkalmazták, de hamaro-
san a gyógyászatban is kiemelkedő 
szerepet kapott. Éhgyomorra fogyaszt-
va főzete csökkenti a vércukorszintet, 
toroköblítőként használva a torokfájás 
és mandulagyulladás csökkenthető 
vele.

amit külsőleg lehet alkalmazni

A nátha legkellementlenebb tüneteit, 
mint az eldugult és kipirosodott orr 
vagy a nehéz lélegzetvétel is enyhít-
hetjük gyógynövények kivonataival. 
Az eukaliptusz illóolaj felszabadítja 
a légutakat és csillapítja a köhögést. 
Különösen este, elalvás előtt érdemes 
vele bedörzsölni a nyaki és mellkasi 
részt. Napközben párologtatóba téve 
is kifejti hatását, vagy vízzel keverve 
szórófejes flakonból permetezve ví-
rusölő és fertőtlenítő hatású.
A teafa illóolaj erős antibakteriális tu-

lajdonságokkal bír. otthon a szobában 
párologtatva megakadályozza a felül-
fertőződést, segít elpusztítani a meg-
betegedésért felelős vírusokat.

Tippek
•	 Fontos,	 hogy	 a	 gyógynövényeket	

nem szabad forrásban lévő víz-
zel leönteni, mert így elveszíthetik 
gyógyhatásukat.

•	 Fokhagymából	 és	 mézből	 akár	
egész télen kitartó vitamint készít-
hetünk. Néhány fokhagyma gerez-
det megpucolva és félbevágva egy 
zárható üvegbe teszünk, majd rá-
öntünk annyi mézet, hogy ellepje. 
állni hagyjuk, majd kúra szerűen 1-2 
hétig minden nap este fogyasztunk 
belőle a fokhagymával együtt.

•	 Citromfűvel,	 kakukkfűvel	 és	 zsályá-
val kiválóan lehet ízesíteni a külön-
féle húsokat.

Forrás: csaladvilag.hu
hazipatika.com

Gyógynövényekkel
az influenza és a nátha ellen

„őszi
vitaminbomba”

Hozzávalók:
2 db sárgarépa
15 dkg füstölt sajt
2 gerezd fokhagyma
4 evőkanál tejföl
3 evőkanál majonéz
só, bors

elkészítés:
A sárgarépákat, a fokhagymát és 
a füstölt sajtot lereszeljük a sajtre-
szelőn és összekeverjük. A tejfölt 
és a majonézt összekeverjük, ízlés 
szerint sózzuk és borsozzuk. A le-
reszelt összetevőkhöz elkezdjük 
adagolni a mártásunkat. Annyit 
rakjunk hozzá, amennyit felvesz, 
de még kenhető legyen!
Pirítósra kenve tálaljuk.

szíNes	ROVAT
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KI Is vOLT szeNT MÁrTON?
Miért játszik fontos szerepet
szombathely életében?

európa legismertebb szentje a mai szombathely te-
rületén, savariában született 316-ban. Apja katonai hi-
vatásából kifolyólag gyermekkorát Páviában töltötte, 
ahol első ízben találkozott az akkor még csak kibonta-
kozóban lévő kereszténységgel. ezt szülei nem nézték 
jó szemmel, ezért apja 15 évesen beléptette a római 
hadseregbe, fiatal kora miatt azonban csak 19 évesen 
lett valódi katona.
egy hideg téli este, a mai francia Amiens város kapujá-
nál történt meg vele a legismertebb cselekedete. egy 
nélkülöző koldussal találkozott, akit rablók fosztottak ki 
és vertek meg. ekkor Márton köpenyét kardjával ketté-
vágta, majd egyik felét a koldus vállára borította. 339-
ben megkeresztelkedett, majd Hilarius püspök tanait 
követve téríteni kezdett. Útja során hazatérve szülővá-
rosába édesanyját is megkeresztelte. 

visszatérve galliába kolostorokat és szerzetesi közössé-
geket alapított, a falvakban folytatta térítő tevékenysé-
gét. Tours püspökének halálát követően a vezető nélkül 
maradt egyházmegye hívei felkeresték őt, hogy felkér-
jék vezetőjüknek. A legenda szerint Márton a felkérés 
elől a libák közé próbált elrejtőzni, azonban ezek kiad-
ták őt gágogásukkal. ebből a történetből alakultak ki a 
Márton napjához kötődő népszokások és ételtípusok. 
Így vált 371-ben Márton Tours püspökévé. Életét cso-
dák, gyógyulások kísérték, munkáját kitartóan végezte 
egészen 397. november 8-án Candes-ban bekövetke-
zett haláláig. Három nap múlva, november 11-én Tours-
ban helyezték örök nyugalomba, sírja felett kápolnát 
emeltek.

szülővárosa már a középkor óta őrzi kultuszát, ápolja 
a hozzá fűződő hagyományokat. A rendszerváltást kö-
vetően újra felértékelődött a szent Mártoni örökség, 
amelyre szombathely városa méltán lehet büszke az 
egész világ előtt.

Már a lovagkor is teljesen magáénak érezte a szent 
működését, hiszen katona volt. szent István zászlóira a 
hadverő Márton képét festette. szűz Mária mellett Már-
ton lett az ország társpatrónusa, a szombathelyi egy-

házmegye első püspöke őt választotta egyházmegyéje 
védőszentjévé. egyértelmű, hogy az a város, ahol az eu-
rópa-szerte ismert szent született, mindig is kitüntető 
figyelmet szentelt e történetnek. 

A város Fő terén, az egykori piactéren állt a középkori 
várostorony, amelynek toronysisakját előbb szent Már-
ton festett képe, majd a torony 1837-es lebontásáig bá-
dogból készült alakja díszítette.

A szombathelyi székesegyház északi szárnyában látható 
Maulbertsch „Csodatévő szent Márton” című alkotása, 
és ugyancsak itt található Tóth István szobrászművész 
által készített herma, amelyben az 1913-ban Tours-ból 
kapott ereklyék kerültek elhelyezésre.

A legnagyobb figyelem természetesen Márton szüle-
tésének helyszínére, a szent Márton-templomra össz-
pontosul. A templom, a hozzá kapcsolódó egykori 
domonkos kolostor és a mögöttük található ókori ere-
detű temető már a római kor óta használt temetkezési 
és kultuszhely voltak. Többek közt itt helyezték örök 
nyugalomra siscia egykori püspökét, a savariában már-
tírhalált halt szent Kvirint. A legenda szerint az egykori 
ház fölé, amelyben Márton született templomot emel-
tek, amely azóta több átépítési perióduson esett át. A 
szomszédos domonkos kolostorban került kialakításra 
a püspök életét és korát bemutató szent Márton Lá-
togatóközpont, amely a zarándokok és turisták egyik 
kedvelt	célpontja.	A	templom	előtt	 látható	Rumi	Rajki	
István „szent Márton kútja” című alkotás, amely azt a 
jelenetet ábrázolja, amikor a hazatért szent Márton az 
ott található kút vízével megkeresztelte édesanyját.

A XXI. század egyik legfontosabb üzenete a közös ér-
tékek megbecsülése, osztozás a vízen, a táplálékon, a 
környezeten, a közös természeti, szellemi és kulturális 
örökségen. A közös értékek iránti felelős szemlélet euró-
pa Tanács általi elismerése lehetővé tette, hogy a szent 
Márton európai Kulturális Útvonal révén megoszthas-
suk gondolatainkat európai értékekről és hatásukról a 
majdani és a jelenlegi európai kontextusban.

szent Márton híres gesztusa, a köpenymegosztás, a 
szolidaritás, az egymás felé fordulás, a szeretet fontos-
ságát hangsúlyozza.

Fotó: Németh József

November 11.
Márton napja

szíNes	ROVAT szíNes	ROVAT
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TUDTaD, HOGY a KOHINOOr a LeGHíreseBB GYÉMÁNT a vILÁGON?

Pedig nem is a legnagyobb, vagy a legértékesebb és mégis. Ismertségének oka, hogy 
a legrégebben előkerült nagyméretű gyémántok közé tartozik. A legenda szerint Indi-
ában került felszínre. Manapság már nincs szükség szájhagyományokra, hogy honnan 
származhat egy kő, mert a technológia segítségünkre van. Kürtőre pontosan be lehet 
azonosítani egy gyémánt lelőhelyét geokémiai tulajdonságai alapján. 

Indiai írásos emlékek már a 13. század végén említik a Kohinoort, bár akkor még nem ezen 
a néven illették. A történetírás szerint ez a gyémánt a legrégebbi idők óta a legértékesebb 
kő, a király köve. Csak az nevezhette magát India uralkodójának, aki ezt birtokolta. Ha hi-
hetünk a történetírásnak, akkor közel kétezer évig Delhiben őrizték. 

A Kohinoor elnevezésnek külön története van. A történet 1739-ből származik származik, amikor Nadir sah Perzsia uralkodója 
elfoglalta Delhit. Nadirt azonban meglepetés érte a pávatrónnál (melynek a Kohinoor volt a szeme) csak a kő helye nézett 
vissza rá. Az egérlyukakat is átkutatták a palotában mégsem került elő a gyémánt. Azért nem, mert az elfogott uralkodó, 
Mohamed a turbánjába csomagolta. végül egy háremhölgy elárulta Nadirnak a kő rejtekhelyét. ekkor jött az újabb dilemma, 
hogy lehetne vérontás nélkül megszerezni a követ? A furfangos sah egy lakomát adott, melyen felajánlotta örök barátságát 
Mohamednek és kérte, hogy ősi szokás szerint ezt az eseményt pecsételjék meg turbáncserével. Mohamed tudta, hogy sarok-
ba szorították, nem utasíthatja vissza a sah barátságát. Nadir a turbánnal a sátrába sietett, kibontotta, majd a kő kékes színétől 
ámuldozva elnevezte a gyémántot Kohinoornak, azaz a világosság hegyének.

1747-ben a sah halála után a kő Pandzsáb kincseskamrájába került. egészen 1849-
ig őrizték itt, mikor is megérkezett a Kelet-indiai társaság, a kő pedig ezután elin-
dult európa és a karcsúság felé. 1850-ben, amikor a Kohinoor Angliába kerül 187 
karát súlyú, szabálytalan ellipszis alakú, lapos, fakó és tele volt repedésekkel. vik-
tória királynő megbízására voorsanger amszterdami csiszoló mester készítette el 
mai formájában. Csak érdekességképpen, a mester napi 12 órában 38 nap alatt ké-
szült el a csiszolással. Az eredmény: a briliáns súlya szinte felére csökkent, 106 karát, 
kb. 22 gramm. 1937-ben került a kő az angol királyi koronába. jelenleg a londoni 
Towerben őrzik. India időről-időre megpróbálja visszakérni ezt a nemzeti kincset, 
de Anglia ragaszkodik a felbecsülhetetlen értékű leghíresebb gyémánthoz.

TUDTaD, HOGY MaGYarOrszÁGON 1941-IG BaLOLDaLI KözLeKeDÉs vOLT ÉrvÉNYBeN?

Mindenki előtt ismert, hogy napjainkban legközelebb Angliában láthatunk baloldali közlekedést. Amikor a szigetországban 
járunk és átmennénk zebrán, táblák figyelmeztetnek útra lépés előtt „look right” azaz jobbra nézz. ezzel hívják fel a figyelmet, 
hogy az autók teljesen más irányból fognak közeledni, mint amihez a külföldi hozzászokott. jelenleg a világ egynegyedében 
robognak baloldalon az autók. elsősorban az angol gyarmatbirodalom egykori tagországaiban, így például Indiában is.

Néhány szó a baloldali közlekedés eredetéről. Le kell szögezni, megoszlanak a vélemények, számos verzió látott napvilágot. Az 
egyik legelterjedtebb szerint azért közlekedtek az emberek már az ókorban baloldalon, hogy gyorsabban elő tudják kapni a 
kardjukat. Mivel az emberek zöme jobbkezes, fő a biztonság alapon okosabbnak gondolták, ha egy ismeretlennel szemben a 
baloldalon haladnak. van benne logika, de ha belegondolunk, hogy ha ez tényleg a biztonság miatt alakult így, akkor már in-
kább a jobb oldali közlekedésre igaz. Ugyanis amikor elhaladnak egymás mellett a jobbkezesek, akkor több ideig tart elővenni 
a fegyvert, ez pedig biztonságosabb, nem a támadónak kedvez. 

Mindenesetre az egész világon az 1700-as évekig bal oldali közlekedés volt érvényben. Nagyobb változást Napóleon hozott, 
aki valamilyen oknál fogva allergiás volt a bal oldali közlekedésre. egyesek szerint döntésében szerepet játszott az, hogy ő 
maga balkezes volt. Napóleon fél európát elfoglalta, és ezekben az országokban bevezette a jobb oldali közlekedést. A konti-
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„bÉzÉ”
A Bzmot sorozatú kéttengelyes 
dízel motorvonatok a hazai viciná-
lisok mindmáig aktív főszereplői. 
A járművek több mint három évti-
zede ringatóznak kellemes, ráérős 
tempóban az ország olykor legel-
dugottabb szegleteiben is.

A jellegzetes kicsi, piros motorkocsik 
1977 óta folyamatosan hódították meg 
a magyarországi mellékvonalakat. 
A motor- és pótkocsikat együttvéve 
1986-ig összesen több mint 300 ilyen 
jármű érkezett az akkori Csehszlováki-
ából Magyarországra.

A „Bézé” motorvonatok az évek során, 
egészen az ezredfordulóig számos 
felújításon és motorcserén estek át. 
1995-től a járművek újfajta fényezést, 
oldalfalukon egy sárga csíkot kaptak, 
emellett üléseiket is kényelmesebb, 
fejtámlás változatra cserélték. egy év-
vel később számos pótkocsit is motor-
kocsivá alakítottak át, azonban a leg-
szembetűnőbb változás az 1998/99-es 
menetrendi évben az InterPici vona-
tok megjelenése volt. A korszerűsített, 
légkondicionált járművek feladata el-
sősorban az InterCity vonatokra való 
ráhordás, illetve az onnan történő 
elosztás volt, és igénybevételükhöz 
kötelező volt a helybiztosítás is. Az IP 
szolgáltatás 12 évet élt meg, de a felújí-
tott járművek természetesen továbbra 

is forgalomban maradtak, immár sze-
mélyvonati funkciót betöltve.
2005-ben egy motor- és poggyászte-
res pótkocsi összeépítésével egy újabb 
altípus, a 63-12-es sorozat jelent meg a 
Máv vasjármű járműjavító és gyártó 
Kft. kivitelezésében. A már 90 km/órás 
sebességre is képes, modern belső tér-
rel rendelkező csuklós motorvonatból 
azonban csak egyetlen példány készült 
el, amely 2011 végéig – hagyományos 
társaival együtt – a Csorna–szombat-
hely vonalon is közlekedett.

1981 és 1989 között a gysev tulajdo-
nában is közlekedtek Bz-szerelvények 
a Fertővidéki HÉv vonalán. Érdekes-
ség, hogy a járművek elejéről hiány-

zott a fehér alapon lévő vörös csillag, 
a járművek ugyanis ezt a jelzést Auszt-
riában nem viselhették. Ilyen szerel-
vények jártak a gysev megjelenése 
előtt valamennyi dízelüzemű vonalon. 
Csorna és Pápa között azonban most 
is napi két pár „Bézé” ütemes zakato-
lása veri fel a 37-km hosszú vasútvonal 
csendjét.

Technikai adatok:
Bzmot
gyártás:  1977–1986
Teljesítmény:  141 kW
Ütközők közötti hossz: 13970 mm
Tömeg:  19 t
Maximális sebesség: 80 km/h

nensen Magyarország utolsó előttiként állt át a jobb oldali közlekedésre. 1941-ben 
hazánk belépett a világháborúba, néhány napra rá pedig megváltozott a közle-
kedés. ez két részletben valósult meg, először 1941. július 6-tól vidéken, majd no-
vember 9-től Budapesten is átálltak a jobb oldali közlekedésre. Az előmunkálatok 
már korábban elkezdődtek az emberek tájékoztatásával „jobbra hajts, balra előzz!” 
illetve közlekedési táblák és útburkolati jelek kihelyezésével. De azt is megemlít-
hetjük, hogy például a buszokon az ajtókat a másik oldalra kellett helyezni.
Itthon utolsó mohikánként a gödöllői Hév emlékeztet arra, hogy egykor baloldali 
közlekedés volt hazánkban. ez a mai napig baloldalon siklik gödöllőre, illetve visz-
sza Pestre.

KoncsikT 

TudTad-e, hogy…
szíNes	ROVAT



IrODaLOM

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!

A középkori Párizs nyomorából felemelkedő jean-Baptiste grenouille számára a világ illatok és szagok sokszínű forgatagából áll, bár 
ő maga ironikus módon szagtalan testbe született. számára ugyanolyan értékes a narancsvirág aromája, mint a rothadó hús bűze. 
Magányos és kirekesztett; az emberek - kinézete miatt - viszolyognak tőle, szagnélkülisége szinte láthatatlanná teszi. Célja, hogy 
megalkossa a legtökéletesebb parfümöt, és ennek elérése érdekében nem riad vissza a gyilkosságtól sem. Zsenialitása és kegyet-
lensége megkérdőjelezhetetlen.

A regényben grenouille szemén át egy egészen új világot ismerünk meg. A mű letehetetlen és különleges olvasmány, az ember 
szinte falni fogja a betűket. Döbbenettel, ámulattal és szánakozással.

süskind remekművéből Ben Whishaw, alan rickman és Dustin Hoffman főszereplésével film is készült, mely 2007-ben elnyerte 
az európai-film díjat – legjobb operatőr kategóriában. A német rendező Tom Tykwer a művészi elismeréseken kívül kasszasikert is 
aratott, ugyanis amerikai premier nélkül is elkönyvelhettek több mint 100 millió dolláros bevételt. Így már senkit sem lep meg, hogy 
a film nagyszerűen visszaadja a könyv hangulatát, remek színészek nagyszerű játékát csodálhatjuk meg.

VisszaPillantó

szíNes	ROVAT

www.sopronbank.huf

Aktív online 
számlacsomag
Elektronikus ügyintézés az 
Ön kényelme érdekében…

Most új számla 
nyitáskor 5.000 Ft 
értékû utalvány!*

Vegye igénybe Ön is díjmentes 
NetBank szolgáltatásunkat, mellyel 
idôt és pénzt takaríthat meg!
Kedvezô kondíciók az elektronikus 
csatornán indított tranzakciókra, 
valamint kedvezményes számlavezetési 
díjak aktív számlahasználat esetén.* *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 Üzletszabályzata és a Sopron Bank Általános Üzletszabályzata tartalmazza. A Bank 
a kamatváltoztatás jogát fenntartja. Az akció visszavonásig érvényes.  A részletekrôl teljes 
körûen a Sopron Bank honlapján (www.sopronbank.hu) és fiókjainkban tájékoztatjuk.  Az 
akciót csak természetes személyek vehetik igénybe, az ajándék ügyfeleink részére a Részvételi 
Szabályzatban foglalt feltételek teljesülése esetén adható ki.
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„Tízezer, százezer sajátos, egyéni szagot gyűjtött össze és tartott örökké ké-
szenlétben, olyan felismerhetően, olyan önkényesen, hogy nemcsak úgy em-
lékezett rájuk, ha újból megszagolta a hozzájuk tartozó tárgyakat, hanem ha 
visszaemlékezett valamire, érezte a szagát is, sőt mindezeken túl a fantáziá-
jában újjáélesztette és összekeverte a szagokat, de úgy, ahogyan azok a va-
lóságban nem léteztek. Mintha csak feltalált volna egy illat-szótárt, amelynek 
segítségével tetszés szerint alkothatott illat-mondatokat – ráadásul mindezt 
abban az életkorban, amelyikben a többi gyerek a fáradságosan bebiflázott 
szavakból megalkotja az első, a világ leírására még felettébb alkalmatlan, 
konvencionális mondatokat.”

Patrick SuSkind a Parfum

IrODaLOM



az elmúlt hónapokban hallhattunk 
híreket, hogy több magyar futball-
klub is múzeum nyitását tervezi. 
ezek a projektek összefüggésben 
voltak az új stadionokkal, mert 
azokat már úgy építették, hogy 
a múzeum már eleve szerepelt a 
tervekben. De azért nem minden 
esetben van így. 

Külföldön már régóta megszokott do-
log, hogy a szurkolónak mérkőzés előtt 
lehetősége van szétnézni a klub által 
üzemeltetett múzeumban. ezek általá-
ban a modern stadionok épületében, 
legtöbb esetben közvetlenül a szur-
kolói pubok, éttermek mellett kerültek 
kialakításra. Az igény itthon is megvan 
a drukkerek részéről a múzeumra, mert 
sok embert érdekel kedvenc klubjának 
történelme, a régi tárgyak, díszes serle-
gek, fényképek, iratok, mezek, de soká-
ig csak a Fradinak volt múzeuma. 

A teljesség igénye nélkül egy gyors 
körkép a jelenlegi helyzetről. FTC: az új 
stadionban helyet kapott az FTC Mú-
zeum, mely augusztus 7-e óta látogat-
ható. Budapest Honvéd: június 18-án a 
kispesti Fő utcában megnyílt a Kispesti 
Futball Ház. Debrecen: a tervek szerint 
az új stadionban kap helyet a Loki Mú-

zeum, átadás jövőre várható. Felcsút: az 
akadémia épületében látható a Puskás-
hagyaték. vasas: Illovszky emlékkiállítás 
Pasaréten. Úgy tudjuk, hogy Újpesten 
és Diósgyőrben is van tárlat.

A tervek szerint az új Puskás stadion-
ba fog költözni a Magyar olimpiai és 
sportmúzeum 2018-ban.

scheer sándor az építő Market Zrt. 
vezérigazgatója, így jellemezte az FTC 
múzeumát: „A kialakítása egy időben 
kezdődött a stadion építésével. Hihetet-
len energiát fordított a Ferencváros arra, 
hogy összegyűjtse az összes hanganya-
got, filmanyagot és képet, beszerezze az 
összes régi mezt, relikviát, és mindent ka-
talogizáljon. Fél év elteltével, mikor a sta-
dion éppen szerkezetkész állapotban volt, 
akkor kialakult a végleges múzeumkon-
cepció, hogy mit szeretne megmutatni a 
Ferencváros ebből a történelemből. Ehhez 
elkészültek a múzeum tervei, és mára már 
az összes hanganyag és digitális anyag is. 
Úgy gondolom, kellemes meglepetés lesz 
ez a múzeum.” 

A Honvédnál rendhagyó módon nem 
a stadionban van a tárlat. sőt, a múze-
umot nem is a klub alapította, hanem 
a szurkolók, bár a klub mindenben se-

gítette az intézmény létrejöttét. Mivel 
a Bozsik stadionban az akadémia miatt 
helyszűkével küzdenek, ezért helyet kel-
lett keresni a tárlatnak. végül a Fő utca 
38-ban az önkormányzat bocsájtott 
egy patinás épületet az alapítók rendel-
kezésére. Itt nem más, mint a Honvéd 
ötszörös bajnoka gyimesi László vezeti 
körbe az érdeklődőt. A kiállítás falfest-
ményekkel illusztrált és itt is ezernél 
több tárgyat csodálhat meg a látogató.

A múzeumok, tárlatok látogatását klub 
hovatartozástól függetlenül ajánljuk 
mindenkinek. Munkanapokon is nyitva 
vannak az intézmények, de meccsna-
pokon mindig. 

végre nem a kluboknál elzárva poro-
sodnak a múlt emlékei, hanem méltó 
körülmények között kerülnek kiállításra!

koncsikT

Egy régebben közölt Depresszió in-
terjúban megkérdezték a zenekar 
frontemberétől Halász Ferenctől, 
hogy melyik öt szóval jellemezné a 
bandát. A válasz tűz, erő, élet, ész és 
lélek volt.

A budapesti Depresszió a hazai rock 
egyik meghatározó képviselője. Lassan 
tizenöt éve kényeztetik a rajongói-
kat igényes metál zenéjükkel. jellem-
ző az együttesre, hogy alkalmanként 
az elektronikus hangzásokat is bátran 
beépítik számaikba. Megalakulásuk 
óta hat lemezt, tizenhét videoklipet és 
három dvd-t adtak ki. A rajongók örö-
mére októberben kerül piacra a hetedik 
nagylemez, mely a Folyamat zajlik cí-
met viseli. várjuk!

Kilenc évig csak négytagú volt a kőbá-
nyai alapítású együttes: Halász Ferenc, 
Kovács Zoltán, Nagy Dávid és Hartmann 
ádám, majd később csatlakozott hoz-
zájuk Pálffy Miklós is.

2000-ben kijött az első nagylemezük, 
a Tiszta erőből. ezután rögtön országos 
turnéra indultak a Tankcsapda vendé-
geként. Itt óriási rajongótáborra tettek 
szert, a turné után hatalmas volt a zene-
kar utáni igény és lelkesedés.

Nincs olyan koncertjük, melyen kima-
radna a közönséggel való játszadozás. 
Mindig sikerrel vonják be rajongóikat. 
Megszokott a leguggoltatás, majd egy-
szerre felugrás és a Wall of Death, ami-
kor a közönség két részre válik és zené-

re egymásba rohannak, és máris jöhet 
a pogó. A rajongók szívesen öltöznek 
a zenekar nevével ellátott ruházatba, a 
koncerteken megvásárolható a kapuc-
nis pulóvertől kezdve a pólóig többféle 
termék.

A Depresszió számos díjat, elismerést 
bezsebelt már. Idén pedig az együttes 
bekerült A Dal 2014 eurovíziós nemzeti 
dalválasztó show elődöntőjébe Csak a 
zene című dalukkal. ez azért is örömteli, 
mert a rock zene a népszerűségéhez 
képest ritkán szerepel ilyen nagy né-
zettségű műsorban.
 

KoncsikT

RetRo sport
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eljött a futballmúzeumok kora

Depresszió nélküli Depresszió
Októberben érkezik a hetedik nagylemez
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zeNe	ROVAT



Rajz: Szabó Márton
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Hol volt, hol nem volt, volt a világon egy kis kakas ka meg 
egy jérci ke; amint ott kapargáltak a szemétdombon, 
megtalált a jércike egy szem kökényt, le akarta nyelni, 
megakadt a torkán, elkezdett fulladozni, kérte a 
kakaskát:

– eredj, kakaskám, hozz a kúttól vizet, mert mindjárt 
megfúlok a kökénytől.
elment a kakas a kúthoz.
– Kút! Adjál nekem vizet, vizet viszem Pityikének, mert 
mindjárt megfullad a kökénytől.
– Nem adok biz én, míg nekem a fától zöld gallyat nem 
hozol.
elment a kakaska a fához.
– Fa! Adjál nekem zöld gallyat, zöld gallyat adom kútnak, 
kút ád nekem vizet, vizet viszem Pityikének, mert mindjárt 
megfullad a kökénytől.
– Bizony nem adok én - felel neki a fa -, míg nekem a 
szép leánytól koszorút nem hozol.
elment a kakaska a szép leányhoz.
– Szép leány! Adjál nekem koszorút, koszorút adom fának, 
fa ád nekem zöld ágat, zöld ágat viszem kútnak, kút ád 
nekem vizet, vizet viszem Pityikének, Pityike mindjárt 
megfullad a kökénytől.
– Bizony nem adok én, míg nekem a vargától cipőt nem 
hozol.
elment a kakaska a vargához.
– Varga! Adjál nekem cipőt, cipőt viszem szép leánynak, 
szép leány ád érte koszorút, koszorút viszem fának, fa 
ád érte ágat, ágat viszem kútnak, kút ád nekem vizet, 
vizet viszem Pityikének, mert mindjárt megfullad a 
kökénytől.
– Nem adok addig, míg nekem a molnártól 
csirizt nem hozol.
elment a kakaska a molnárhoz.
– Molnár! Adjál nekem csirizt, csirizt adom 

vargának, varga ád nekem cipőt, cipőt adom szép leánynak, 
szép leány ád nekem koszorút, koszorút adom fának, fa ád 
nekem ágat, ágat viszem kútnak, kút ád nekem vizet, vizet 
viszem Pityikének, mert mindjárt megfullad a kökénytől.
– Nem adok addig, míg nekem a disznótól hájat nem 
hozol.
elment a kakaska a disznóhoz.
– Disznó! Adjál nekem hájat, hájat viszem molnárnak, 
molnár ád nekem csirizt, csirizt viszem vargának, varga 
ád nekem cipőt, cipőt viszem szép leánynak, szép leány 
ád nekem koszorút, koszorút viszem fának, fa ád érte 
ágat, ágat viszem kútnak, kút ád nekem vizet, vizet viszem 
Pityikének, mert Pityike mindjárt megfullad a kökénytől.
– Nem adok biz én, míg a szolgálótól moslékot nem 
hozol.
elment a kakaska a szolgálóhoz.
– Szolgáló! Adjál nekem moslékot, moslékot viszem 
disznónak, disznó ád érte hájat, hájat viszem molnárnak, 
molnár ád érte csirizt, csirizt viszem vargának, varga ád 
érte cipőt, cipőt viszem szép leánynak, szép leány ád érte 
koszorút, koszorút viszem fának, fa ád érte ágat, ágat 
viszem kútnak, kút ád érte vizet, vizet viszem Pityikének, 
Pityike mindjárt megfullad a kökénytől.

A szolgáló adott neki moslékot, moslékot vitte disznónak, 
disznó adott neki hájat, hájat vitte molnárnak, molnár 
adott neki csirizt, csirizt vitte vargának, varga adott neki 
cipőt, cipőt vitte szép leánynak, szép leány adott neki 
koszorút, koszorút vitte fának, fa adott neki ágat, ágat 
vitte kútnak, kút adott neki vizet, vizet vitte Pityikének, 

de a Pityike már akkorra megfulladt a 
kökénytől. 
Ha a Pityike meg nem fulladt volna, az én 
mesém is tovább tartott volna.

Magyar népmese

A kakaska és a jércike

gyerek
 rovat

gyerek
 rovat

Színezo



hATÁrTALAN ÉLmÉNYEk – 
Utazás határok nélkül
Euregio menettérti kedvezmények
Utazzanak	regionális	vonatokkal	Ausztriába!	Az	EURegio	Special 
menettérti	kedvezménnyel	vonzó	árakon	utazhat	az	alábbi	viszonylatokon:

Viszonylat
Felnőtt Gyermek
árak oda-vissza

Szombathely – Graz 19 € 9,50 €
Szombathely	–	Feldbach 11 € 5,50 €
Szombathely – Wien* 25 € 12,50 €
Szombathely	–	Wiener	Neustadt* 16 € 8,00 €
Fertőszentmiklós	–	Wien 23 € 11,50 €
Győr	–	Wiener	Neustadt* 17 € 8,50 €

Az Euregio Special jegyek 
•	személy-	és	gyorsvonaton,	2.	kocsiosztályon,	egy	oda-	és	visszautazásra, 
4	napig	érvényesek	•	gyermekek	számára	14	éves	korig	fél	áron	váltható.
Jegyek az alábbi helyszíneken válthatók: valamennyi nemzetközi pénztárban, valamint Bük, 
Csorna, Fertőszentmiklós, Kapuvár, Körmend, és Szentgotthárd	GYSEV-állomásokon.

Einfach-raus-Ticket
A	vasúti	napijegy	2–5	fő	részére	érvényes,	amelyet	az	együtt 
utazók	számától	függetlenül,	egységáron	kínálunk.
Az Einfach-raus-Ticket ára 35 €.
Amennyiben egész nap kerekezni és vonatozni szeretne társaival, 
váltson kerékpárszállítással kombinált napijegyet!
Az Einfach-raus-radticket ára 44 €.
Az Einfach-raus-Ticket és radticket
•	A	jegy	Ausztriában	a	regionális	vonatokon	(R,	REX	és	S-Bahn),	az	ÖBB	és	a	
Raaberbahn	vonalain,	2.	kocsiosztályon	korlátlan	számú	utazásra	jogosít.
•	Az	S-Bahn	Bécs	területén	belül	is	igénybe	vehető.	•	A	jegy	hétfőtől	péntekig 
9 órától másnap hajnali 3 óráig, hétvégén és ünnepnapokon egész nap érvényes.
•	Az	együtt	utazók	számát	előre	meg	kell	adni.
•	A	Soproni	nemzetközi	pénztárban	váltható	meg.

kellemes utazást kívánunk!

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


