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SzomBATheLyI AdveNTI vÁSÁr – 
komBINÁLT JeggyeL!

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák

További feltételekről és az érvényességről bővebben az elérhetőségeinken tájékozódhat!

Az Adventi kombinált jegy a GYSEV Zrt. jegypénztáraiban és Győrben a Kisalföld Volántourist irodá-
ban (9022 Győr, Árpád u. 51/B.) váltható.

Fedezze fel a Nyugat-dunántúlt busszal, vonattal!

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

Tel.: 06/99/577 376, 06/94/517 621

AdveNTI komBINÁLT Jegy – 50% kedvezmÉNy!
Útvonal Ár Útvonal Ár

Sopron – Szombathely 2 015 Ft Bük – Szombathely 1 185 Ft

Csorna – Szombathely 2 865 Ft Kőszeg – Szombathely 1 085 Ft

Győr – Szombathely 3 625 Ft Körmend – Szombathely 1 275 Ft

Vasvár – Szombathely 1 185 Ft Szentgotthárd – Szombathely 1 835 Ft

Ünnepi fények, kényelmes vonatút,
gyors, helyi buszközlekedés, és a
forralt borról sem kell lemondania!
Töltse a napot karácsonyi hangulatban, látogasson el
a szombathelyi Adventi vásárra, kedvezményes Adventi 
kombinált jeggyel! 

Az Adventi kombinált jegy tartalma:
•	 egyszeri	50%–os kedvezményes menettérti utazás 

a GYSEV Zrt. adott vonalain,
•	 korlátlan	számú	utazás	a	Vasi	Volán	Zrt.	helyi	járatain 

az érvényesség napján,
•	 egy	pohár	forró	ital	a	szombathelyi	Adventi	vásárban 

a Savaria Lions Club adventi standján.

kellemes ünnepeket, örömteli készülődést
és jó utazást kívánunk Önnek!

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.

Képek:
Bakai Adrián, Dani Szabolcs, Háry Márk, 
Márk Brigitta, Pénzes Sándor, Turkovics Attila
rendez vény gazdák, Wikipédia, GYSEV Zrt. kép
archívuma, GYSEV Cargo Zrt. képarchívuma
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TiszTelT  UTasUnk, 
kedves Olvasó!
Szinte észre sem vettük, hogy mennyire gyorsan elrohant mellettünk 
az idei esztendő, ám örömmel jelenthetjük ki, hogy ennek az évnek 
is számos, a közösségi közlekedés szerepét erősítő hozadéka volt. 
A folyamatosan érkező FLIRT motorvonatokkal immár Győr felé 
is utazhatunk, a különböző kombinált jegyek és bérletek révén 
kényelmesen, és kedvező áron juthatunk el munkahelyünkre, az 
iskolába, vagy éppen a szombathelyi adventi vásárba, a nemrég 
megkezdődött villamosítási munkálatok pedig tovább erősítik a 
fenntartható közlekedés szerepét.

Magazinunk téli kiadása tengernyi izgalmas programlehetőséget, egy 
szívmelengető, nyárias úti célt és számos hasznos praktikát kínál a 
téli szezonra kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Nem kell tehát otthon 
maradnunk a hidegebb időszakban sem, bátran pattanjunk vonatra, 
fedezzük fel együtt régiónk téli világát, útitársként pedig ajánljuk 
legújabb számunkat, amit ezúton örömmel átadunk Önnek.

Kellemes utazást kívánunk, és bízunk benne, hogy találkozunk 
2015-ben is!
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Újabb három FLIrT motorvonatot 
állított forgalomba az elmúlt na-
pokban a GYSeV Zrt. A vasúttársa-
ság vonalain így már összesen hét 
modern, villamos motorvonat szál-
lítja az utasokat. A most szolgálat-
ba állt, zöld-sárga FLIrT-ök Győr és 
Sopron között, valamint a Sopron – 
Szombathely – Szentgotthárd sza-
kaszon szállítják az utasokat.

A gysev Zrt. 2013. decembertől 2014. 
áprilisig állította forgalomba az első 
zöld-sárga FLIRT-öket. A vasúttársaság a 
sopron – szombathely – szentgotthárd 
vasútvonal teljes felújítását és villamo-
sítását megvalósító projekt keretében 
szerezte be az első négy modern mo-
torvonatot. 

A MÁv-sTART Zrt. és a gysev Zrt. tavaly 
jelentette be, hogy a két vasúttársaság 
közös projektje keretében, az eU Kohé-
ziós Alap társfinanszírozásával a MÁv-
sTART 42, a gysev pedig 6 újabb FLIRT 
motorvonatot szerezhet be. Az új flotta 
első járműveinek októberi átadását kö-
vetően a gysev Zrt. újabb három zöld-
sárga FLIRT-öt állított forgalomba. ezek 
a motorvonatok a sopron – szombat-
hely – szentgotthárd vonal mellett már 
a győr – sopron szakaszon is közleked-
hetnek.

Az új járművek forgalomba állításának 
köszönhetően a regionális közlekedés-
ben a sopron – szombathely szakaszon 
a közlekedő vonatok 81 százaléka, a 
szombathely – szentgotthárd vonalon a 
77 százaléka, míg győr és sopron között 
a személyvonatok 68 százaléka esetében 
szállítja az utasokat FLIRT motorvonat.

A gysev Zrt. és a MÁv-sTART Zrt. kö-
zös projektje keretében további három 
zöld-sárga FLIRT motorvonat érkezik a 
vasúttársasághoz, amelyek várhatóan 
2015 tavaszig állhatnak forgalomba a 
gysev Zrt. vonalhálózatán.

elkészült a GYSeV CArGO Zrt. első 
tematikus, matricázott mozdo-
nya. Az árufuvarozó vasútvállalat 
zöld-sárga-fehér színvilágát tük-
röző Taurus Magyarország mel-
lett a szomszédos Ausztriában is 
rendszeresen közlekedik. 

A gysev CARgO Zrt. szakemberei több 
terv közül választották ki a tematikus 
mozdony szín-, és formavilágát, amely 
az árufuvarozó vállalat logójához és 
arculatához illeszkedve szimbolizálja a 
cég által képviselt értékeket: a lendüle-
tet, a frissességet, a rugalmasságot és 
az innovációt.

„Komoly mérföldkő volt társaságunk 
életében, hogy a tavaly vásárolt és for-
galomba állított, nyitott Eaos teher-
kocsikon már szerepel cégünk logója. 
Mostantól pedig saját arculatú moz-
donya is van a GYSEV CARGO Zrt.-nek, 
amely határon innen és túl is egyértel-

műen növeli a vasúttársaság ismertsé-
gét. Erre, a rendkívül kiélezett árufuvaro-
zási piaci versenyben szükségünk is van, 
ezért döntöttünk a tematikus mozdony 
megvalósítása mellett” – mondta skála 
János, a gysev CARgO Zrt. vezérigaz-
gatója. 

A felmatricázott Taurus mozdonyt a vál-
lalat az Mitsui Rail Capital europe (MRCe) 
nevű cégtől bérli. A gysev CARgO 
mozdonyt kizárólag teherfuvarozás-
ban használják vontatási tevékenységre 
mind Magyarország, mind pedig Auszt-
ria területén.

GYSEV CARGO mozdonyÚjAbb háROm GYSEV FLIRT áLLT FORGALOmbA
Elkészült a 

már Sopron és Győr között is szállítják az utasokat az új motorvonatok

MÁV-START Zrt. és a GYSEV Zrt. közösen beszerzett 
első FLIRT motorvonatait 2014. október 15-én, Budapesten adták át
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Megkezdődtek a villamosítás kivi-
telezési munkálatai a Hegyeshalom 
–Csorna–Porpác vasútvonalon. A 
fejlesztésnek köszönhetően újabb 
87 kilométeres szakaszon épül ki 
a felsővezeték-hálózat, emellett a 
biztosítóberendezési távvezérlése 
is megvalósul. A Csorna–Porpác 
szakaszon várhatóan 2014. decem-
berében, Hegyeshalom és Csorna 
között pedig 2015 nyarán zárul-
hatnak le a munkálatok.  

A kivitelezési szerződés 2014. áprilisi 
aláírása után júniusban megtörtént 
a munkaterület átadása a kivitelezést 
végző konzorcium részére, amelynek 
az OvIT Zrt. valamint a Dunántúli Kft. a 
tagjai. ezzel elkezdődtek a fejlesztések, 
melynek során 87 km hosszú szakaszon 
épül ki a felsővezeték-hálózat és ezzel 
együtt megvalósul a biztosítóberen-
dezési távvezérlés is. A Csorna–Porpác 
szakaszon folyó munkálatok várhatóan 

2014 decemberéig tartanak. ez folya-
matos éjszakai munkavégzést jelent, 
melynek során a tervek szerint 2015 
februárjában megindulhat a villamos 
vontatás. 

A kivitelezési munkálatok során folya-
matosan éjszaki vágányzár lesz érvény-
ben, ez azonban az Intercity vonatok 
közlekedését nem befolyásolja. Az 
építési technológia miatt azonban el-
kerülhetetlen volt a teljes, vonatkizárá-
sos vágányzár megtartása, ezért szep-
tember 28-a és október 18-a között a 
Csorna–Porpác vonalon szünetelt a 
vasúti közlekedés. A vágányzár ideje 
alatt vonatpótló autóbuszok szállítot-
ták az utasokat az érintett szakaszon.

A fejlesztési projekt keretében azonban 
nem csak a felsővezeték-hálózat épül 
ki a Mosonszolnok–Csorna–Porpác 
vonalon. A munkálatok során átépítik 
a Répcelak 86-os főút és a vasútvonal 

találkozásánál található vasúti útátjárót, 
valamint felújítják szil-sopronnémeti 
állomást. A szakasz összes állomásán, 
ill. Pósfa és Hanságliget megállóhelye-
ken 55 cm magas peronok épülnek, 
az utazóközönség kényelmét emellett 
korszerű peronvilágítás és utasvárók is 
szolgálják majd. 
A teljes vonalon a munkálatok várha-
tóan 2015. július 31-én fejeződnek be. 
ez idő alatt a vonalon több mint 1600 
felsővezeték tartó oszlopot építenek, új 
peronvilágítást létesítenek, 57 kitérőre 
váltófűtést, valamint 123 km hosszon 
optikai kábelt szerelnek, emellett 3000 
db vasbeton aljat újra cserélnek a szak-
emberek. 

A beruházás az európai Unió támoga-
tásával, a Kohéziós Alap társfinanszíro-
zásában valósul meg, melynek összege 
mintegy 11,4 milliárd forint. A projektről 
a www.hegyeshalom-porpac.hu oldalon 
olvasható részletes tájékoztatás.

Közel 800 millió forint értékben 
jelentős vasútbiztonsági beruhá-
zás sorozatot hajtott végre vona-
lain a GYSeV Zrt. A vasúttársaság 
mintegy 770 millió forintos uniós 
és hazai támogatással a legkor-
szerűbb eszközökkel látta el a 
vonalakat és az átkelőket a köz-
lekedés biztonságának növelése 
érdekében. A projekt hatékony-
ságát jelzi, hogy fejlesztésbe be-
vont útátjárókban az átadás óta 
nem volt baleset. A kivitelezés 
befejezésével a GYSeV lezárta az 
55 milliárd forintos országos köz-
lekedésbiztonsági program saját 
hálózatára eső elemeit.

A projekt keretében 8 helyszínen 
csapórudakkal egészítették ki az addig 
csak fénysorompóval felszerelt átjáró-
kat. Összesen 22 helyszínen jobban és 
távolabbról látható LeD fényforrásokkal 
váltották fel a Fresnel típusú optikákat a 
fénysorompókban. Az új berendezések 

lényegesen kevesebbet fogyasztanak, 
élettartamuk többszöröse a régi izzók-
nak, és tiszta, napsütéses időben is ki-
válóan észlelhetők. 

A gysev kiemelten fontos vonal-
ként kezelte a forgalmas győr–Fertő-
szentmiklós szakaszt, ahol az útát-
járókban minden Fresnel optikát 
LeD-re cseréltek, és 4 helyen sze-
reltek fel csapórudat. A sopron–
szombathely–szentgotthárd vonal 
mellett így a győri vonalról is eltűn-
tek az izzós optikák. Három átkelőnél 
videótanú rendszert építettek ki, ezek 
segítségével kiszűrhetők a szabályta-
lankodó, csapórudat letörő autósok.

Az átkelők biztonsági felújítása mellett 
a projekt keretében a legmodernebb 
vasúti járműdiagnosztikai berende-
zéseket telepítette a társaság. ezek 
segítségével távolból is ellenőrizhető 
a szerelvények tömege, az egyes ten-
gelyek terhelése, a rakomány esetleges 

megcsúszása, túllógása. A központ az 
ún. hőnfutás esetén is jelzést kap arról, 
hogy a kenőanyagok hiánya, valami-
lyen deformáció vagy más ok miatt a 
csapágyak, fékek, kerékabroncsok fel-
hevültek, és balesetveszélyessé váltak.
 
A gysev Zrt. 2012-ben írta alá a projekt 
támogatási szerződését. A nyílt közbe-
szerzési eljárás keretében kiválasztott 
kivitelezők tavaly áprilisban kezdték 
meg, és mostanra sikeresen lezárták a 
munkálatokat. A vasúttársaság a ked-
vező tapasztalatok ismeretében a köz-
lekedésbiztonsági fejlesztések újabb 
ütemét tervezi megindítani.

Becsey Zsolt közlekedésért felelős he-
lyettes államtitkár elmondta: „A kor-
mány 2011 végén indította el közleke-
désbiztonsági fejlesztési csomagját a 
személyi sérüléses balesetek megelő-
zése érdekében. Hasonlóan komplex 
célzott beavatkozásokra nemcsak Ma-
gyarországon, hanem az európai Unió 
egyetlen tagállamában sem volt még 
példa. Az Érj haza biztonságban! mot-
tójú programban országszerte meg-
valósuló közlekedésbiztonsági fejlesz-
tések teljes értéke meghaladja az 55 
milliárd forintot.”

A helyettes államtitkár hozzátette: „A 
MÁv Zrt. idén augusztus végéig az üze-
meltetésében lévő hálózat 44 legveszé-
lyesebb vasúti átjárójában hajtott végre 
biztonságot javító beavatkozásokat. A 
sorompóprogram második körében 
további 128 átjáróban tervezik félso-
rompó és LeD-es fényjelzés felszerelé-
sét, jelenleg a kivitelezési közbeszerzés 
előkészületei zajlanak. A nemrégiben 
elfogadott Nemzeti Közlekedési Infrast-
ruktúra-fejlesztési stratégia a kiemelt 
hasznosságú eszközök közé sorolja a 
vasúthálózat közlekedésbiztonsági fej-
lesztését.”

gysev HíreK

VASÚTbIzTOnSáGI fejleSztéSekmegkezdődött a GySeV zrt. hegyeshalom–Csorna–Porpác 
vonalának VILLAmOSíTáSA 

Befejeződött a

 kiVitelezéSe a GySeV zrt. hálózatán
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egyiptom egy mesés ország. Mi jut 
róla először eszünkbe? Talán a pi-
ramisok, fáraók, Szfinx, Nílus, hie-
roglifák és a rendkívül színes törté-
nelem. Mai ajánlónkban az ország 
egyik kedvelt nyaralóhelyét, Sharm 
el Sheikh-et és környékét ismerhet-
jük meg a Sínai-félszigeten.

egyes források szerint a félsziget nevét az 
arab, sináj szóról kapta, melynek jelenté-
se: fog, és a félsziget formájára utal. A fél-
sziget a Földközi- és a vörös-tenger között 
található, ez köti össze Ázsiát Afrikával. 

A sinai-félsziget egy Afrikai ország keleti 
része, földrajzi szempontból viszont már 
Ázsiához tartozik. Területe kb. 61.100 km2. 
A félsziget legnagyobb része síkság, ám 
a déli részén gyönyörű hegységekkel 
találkozhatnak az idelátogatók. Fontos 
szerepet játszik még a félsziget életében 
a kb. 163 km hosszú szuezi-csatorna, 
melyet 1869-ben nyitottak meg. A tér-
ség turisztikailag legfontosabb települé-
sei: sharm el sheikh, Dahab és Taba.

A repülő Románia, Bulgária, a Fekete-
tenger, Isztambul, Törökország, a Föld-

közi tenger, Afrika, Kairó, a szuezi-csator-
na, majd Ázsia felett, a sínai-félszigeten 
és a vörös-tenger Aquabai öblén át repít 
el minket közel négy óra alatt.

A téli időszakban nagyon kellemes úti 
cél, nyoma sincs már a nyáron min-
dennaposnak számító 49 foknak. Nap-
közben kellemes 25-30 fok fogadja az 
embert. A tenger ilyenkor helyi viszony-
latban nagyon hideg, ami 20-22 foknak 

felel meg, és a magyar tél után kellemes 
pancsolásra csábít.

sharm el sheikh, magyarul "A sejk öble" 
a sínai-félsziget vörös-tengerbe ékelő-
dő csücskén 30 km-en át terül el a ten-
gerparton, ahol több mint 200 szálloda 
található. 
A tengerparti zöld sáv mögött ott a siva-
tag és a sínai hegyek. sharm el sheikh-
et, 1968-ban alapították, és mára ez a 

partszakasz egyiptom egyik legfelkapot-
tabb üdülőkörzete. Az 1980-as években 
még csak egy pár ezer fős halászfalú volt 
a mai városka helyén.
Itt található a Föld második legnagyobb 
korallzátonya, valamint a Ras Mohamed, 
egyiptom első nemzeti parkja, amely a 
búvárkodás szerelmeseit csábítja a ten-
ger vízszintje alá. A csodálatos gazdag-
ságú élővilágot szinte bárki meglesheti: 
búvárkodhatunk csupán pipával, búvár-
szemüveggel és uszonnyal, de nem ér-
demes kihagyni a mélymerülést sem. 

Ha sharm-ban a pezsgő életet keressük, 
akkor Naama Bay legyen az elsődleges 
célpontunk. Az éjszaka Naama Bay-ban 
hihetetlen nagy giccsparádé, azonban 
ott, akkor, abban a környezetben, a fé-
nyeivel, pálmáival, modern arab popze-
néjével, no meg a vörös tengerrel egy 
varázslatos világba kalauzol el minket. 
Rengeteg bár, étterem, fagyizó, „beduin 
földön ülő”, elheverő csalogatja az arab, 
német, olasz, orosz és minden más ide 
érkező vendéget. Hatalmas kínálattal 
rendelkező ékszerüzletek, plázák, és az 
egyiptomi Mc Donalds, híres discok so-
rakoznak egymás mellett, és minden 
üzlet vagy bár tulajdonosa meg szeretne 
győzni minket, hogy nála vásárolhatunk a 
legkedvezőbb áron, vagy nála a legjobb 
egy adott étel.
Ha egy kávézó vagy bár szimpatikus ne-
künk, és szívesen üldögélünk csak úgy 
egy kicsit, szemlélve az utcai esemé-
nyek folyását, a jövő-menő embereket, 
érdemes kipróbálni a vízipipát (sisha) 
is. Mindenféle gyümölcsaromájú sisha 
létezik, melyből a vízen átbuborékolva 
jut el hozzánk a füst, és a kellemes gyü-

mölcsös íz. Mellette pedig a helyi teákat 
pl. a hibiszkusz teát (karkade), vagy kávét 
érdemes megkóstolni. 

Old Sharm nem más, mint sharm el 
sheik üdülőterület legrégebbi része. 
Naama Bay-ben szinte csak turistákkal ta-
lálkozhat az ember fia/lánya, Old sharm 
viszont az a hely, ahol munka után az 
arab emberek is élik mindennapjaikat. A 
mindennapi élet egyik fő színtere az Old 
market, ahol megtalálható a helyi kifőz-
de, a sarki zöldséges, a pék vagy a hen-
tes, de jól megférnek egymás mellett a 
turistákat célzó üzletek, ékszerboltok is.

Ha körülnézünk az utcákon, a piacon, ak-
kor az az érzésünk támad, hogy ebben 
a városban csak férfiak laknak. Nem cso-
da, mivel ide csak férfiak jönnek dolgoz-
ni, általában 1-2 hónapra, az asszonyok 
ugyanis nem dolgoznak, hanem otthon 
maradnak a gyerekekkel, főznek, és élik 
megszokott életüket. sharm-ban dol-
gozni nekik karriert jelent, hisz itt a sok 
turista miatt magasabbak a fizetések.
egyiptomi utazás esetén fontos meg-
tanulni alkudozni. Mindenhol elvárják, 
hogy alkudjunk, ez az életük része. eu-
rópai szemlélettel nézve nagyon furcsa, 
és hosszadalmas lehet egy szuvenír 

beszerzése is, de itt az udvariassági kö-
röket, egyezkedéseket alkalmazni kell, 
és az eredetileg kimondott ár feléért is 
elvihetjük a kiszemelt tárgyat. egy két 
sikeres alkudozás után már sokkal köny-
nyebben fog menni. 

A Vörös-tenger esetében szinte mind-
egy, hogy melyik partszakaszt választ-
juk, a víz alatti élővilág magával ragad 
majd minket.

Ha valaki azt gondolná, hogy ez is egy 
„unalmas” várakozással teli dolog, mint 
mondjuk a madár les, akkor annak kelle-
mes meglepetésben lesz része. Az em-
ber beleteszi a fejét a vízbe és már elő is 
bukkannak a színes, különböző formájú, 
kisebb és nagyobb halak, korallok és 
egyéb tengeri élőlények. szinte eggyé 
válunk a természettel és mellettünk le-
beg, úszik a tenger élővilága.

Olyan színvilág és mozgalmas élet tárul 
elénk a víz alatt, amilyet korábban elkép-
zelni sem tudunk. sharm el sheik töké-
letes scuba divinghoz, snorkelezéshez 
is, és kezdő és profi búvárok is találnak 
tudásuknak megfelelő merülő helyet.
Érdemes egy hajókirándulás keretében 
felkeresni a félsziget déli részén elterülő 
Ras Mohhamed Nemzeti Parkot, ami a 
legszebb korallzátonyokról, drop-off-
okról és a mangróvefákról híres, valamint 
egyben az európából Dél-Afrikába tartó 
gólyák augusztus végi pihenőhelye is. A 
korallok szikrázó pirosak, lilák, sárgák, tele 
apró élőlényekkel, a tenger pedig olyan 
tiszta, hogy akár 20 méterig elláthatunk. 
A nap vakítóan besüt, úgy, mint valami 
National geographic természetfilmben. 

Sharm el Sheikh
A nApfényeS 
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Mikor már kezdjük megszokni a korallzá-
tonyok látványát, egyszer csak eljutunk 
egy un. drop-off-hoz, ahol hirtelen 10-
20 méteres korall szakadék van alattunk, 
de nem ritka a 80 méteres mélység sem. 
Hirtelen megérezzük a mélység vonzá-
sát, ami egyszerre rémisztő és ámulatba 
ejtő látvány.

A sínai-félszigeten található egyiptom 
legmagasabb pontja, a Katalin-hegy, 
ami 2629 m magas. Érdemes felkeresni a 
szent Katalin kolostort, amely a híres sí-
nai-hegy (2285 m), vagy ahogy a helyiek 
nevezik, Mózes-hegy lábánál található. A 
Biblia szerint Mózes itt kapta meg a Tízpa-
rancsolatot tartalmazó kőtáblát Istentől. 

Különleges élmény megmászni ezt a 
csodálatos hegyet, de még különlege-
sebb, izgalmasabb élmény éjjel, zseb-
lámpa fényében feljutni a hegy tetejére, 
és onnan várni, hogy a lábunk előtt fel-
keljen a nap. ezt a napfelkeltét biztosan 
nem felejtjük el soha sem. 

A Szent Katalin kolostor lenyűgöző 
látványt nyújt. A bizánci és iszlám stí-
lus jegyeinek keveredését figyelhetjük 
meg rajta. Mózes itt találkozott az égő 
csipkebokor képében megjelenő Isten-
nel. A legenda szerint ez a csipkebokor 
még ma is él és virul, ha ott járunk az 
idegenvezetőnk meg is mutat nekünk. 
A hegyoldalban meghúzódó épület-
ben – amely vastag falai, illetve lőrései 
miatt inkább erődre hasonlít, mint szent 
helyre – a kápolnákon kívül egy mecset 
is helyet kapott a hosszú évszázadok 
során. A Kr. u. vI. században épült mo-
nostort többször is megtámadták, le 
akarták rombolni, többek között Napó-
leon is, aki végül inkább a védelme alá 
helyeztette az egyházi épületegyüttest. 

Az erről szóló irat ma bekeretezve látha-
tó az épület egyik falán. A kolostorban 
egykoron 300-400 szerzetes tevékeny-
kedett, ma már azonban mindössze 
néhány egyházi ember élhet itt. Az 
építmény görög-keleti stílusú templo-
mának mennyezetéről hatalmas arany-
csillárok függnek, a falakat bizánci fres-
kók és ikonok díszítik. 

A sivatag, amelyet nyaralásunk során 
többféle program keretében is megis-
merhetünk, közvetlenül a szállodák mö-
gött kezdődik, és egy ismeretlen világba 
vezet minket. A sínai-félszigeten elszór-
tan találkozhatunk még oázisokban élő 
beduinokkal, akik a nomád életformát 
mutatják be a vendégeknek. Felszállha-
tunk egy sivatagi hajóra, azaz tevehá-
ton is bepillanthatunk a kietlennek és 
mozdulatlannak tűnő világba, amelyről 
alapos megfigyelés után megállapíthat-
juk, hogy él és mozog. száguldhatunk 
quaddal a homokdűnék között, vagy 
egy biztos kezű vezetőre is bízhatjuk 
magunkat, aki egy jeep safari kereté-
ben a Fehér vagy a színes kanyonhoz 
vezet minket. A kanyonok a nevüket a 
jellegzetes sziklaformák színéről kapták. 
A Fehér kanyonban a fehér, krém és ho-
mok színek ezer árnyalatát fedezhetjük 
fel, a színes kanyonban pedig a vörös és 

a sárgás színek széles skálájával kápráz-
tat el minket a természet. A kanyonokat 
gyalogosan lehet bejárni, van, ahol lét-
rán kell leereszkedni, de akad olyan is, 
ahol egy nagyobb kőtömb alatt vagy 
éppen felett kell átmászni, ám minden-
képpen egy különleges természeti he-
lyet ismerhetünk meg.

Ha már ellátogattunk a világ ókori hét 
csodájának egyetlen fennmaradt képvi-
selőjéhez, a gigászi méretű és rejtélyes 
gízai piramisokhoz, megismertük a kairói 
egyiptomi múzeumban a rendkívül gaz-
dag egyiptomi történelmet, belestünk 
már a híres Khan el Khalil bazár szűk kis 
utcácskáiba, jártunk már Luxorban a 
Királyok és Királynők völgyében, akkor 
következő úticélként jó választás a sínai-
félsziget.

És ha mindez még nem lenne elég, 
sharm el sheikh vagy Dahab üdülőhe-
lyeiről könnyen eljuthatunk egész na-
pos kirándulás keretében a szomszédos 
jordániai romvárosba, Petrába, az izraeli 
Jeruzsálembe, vagy a két ország határán 
fekvő Holt-tengerhez.

Az egyiptomi vendégszeretet pedig 
messze földön híres, amit mindenkinek 
érdemes megtapasztalnia.



Kiruccanások Kiruccanások 
Szeptember 28. – január 5.
MUNKÁCSY, PAÁL, SZINYEI ÉS 
TÁJKÉPFESTŐ KORTÁRSAIK 
(1870-1910)
Sopron
Kiállítás a szépművészeti Múze-
um és a Magyar Nemzeti galéria 
gyűjteményéből. Kilenc magyar 
festőművész 38 alkotása látható. A 
zenés tárlatvezetések hagyománya 
is folytatódik, amikor is különböző 
zenekarok koncertje mellett tekint-
hetők meg a festmények.
Információ:
Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.
Tel.: 99/517-500
E-mail: info@prokultura.hu
www.prokultura.hu

November 28. – december 23.
AdvENT GYŐRbEN
Győr
Minden télen kürtőskalács- és for-
ralt bor illat lengi körül a Belvárost. 
A látványos forgatagnak a Baross 
út, a Megyeház tér és a széchenyi 
tér ad otthont. Az ingyenes kará-
csonyi programok, szolgáltatások, 
és a gyönyörű díszkivilágítás egyre 
több turistát csalogat a városba.
Információ: 
Győri Művészeti és Fesztiválközpont
Tel.: 96/320-289
E-mail: info@fesztivalkozpontgyor.hu
www.fesztivalkozpontgyor.hu

November 28. – december 24.
SOPRONI AdvENT
Sopron
Karácsonyi vásár és közös ünnep-
várás sopron Fő terén. Idén is ha-
misítatlan karácsonyi hangulattal, 
fenyő-, és fahéj illattal, étel és ital 
finomságokkal, kézműves termé-
kekkel várjuk vendégeinket.
A Fő téren felállított óriás fenyőfa, 
a hívogató betlehem és az adventi 
kalendárium sokszínűsége mellett 
megtalálja a legkiválóbb hazai kéz-
műves remekeket, kiváló ajándéko-
kat találhat a kirakodóvásárban és 
meleg finomságokkal kényeztet-
heti magát a kedves látogató! Tea-
különlegességek, forralt bor, puncs 
és gyermekpuncs mellett kicsit és 
nagyobbak örömüket lelhetik a 
színpadi programokon is. sopron 
ismert, és még kevésbé ismert, 
de feltörekvő tehetségei mutatják 
meg tudásuk legjavát.
Információ:
Bormarketing Műhely Nonprofit Kft.
Tel.: 30/471-2135
E-mail: bocskei@soproniborvidek.hu
www.soproniadvent.hu

November 30 – december 21.
SÁRvÁRI AdvENT 
A KOSSUTh TÉREN
Sárvár
Információ: 
www.sarvar.hu
www.lathatatlansarvar.hu

December 1–24.
KvÁRTÉLYhÁZI AdvENT
Zalaegerszeg
Adventi kézműves udvar várja a ka-
rácsonyra készülődőket, ahol színes 
programok, ünnepi italok és falatok 
varázsolnak meghitt hangulatot.
Az udvarban kézművesek kínálják 
portékáikat, lehet forralt bort inni, 
sültgesztenyét enni, délutánonként 
pedig a színpadon óvodások, diák-
csoportok, énekkarok, táncosok, a 
város kulturális életének szereplői 
szórakoztatják egy-egy adventi mű-
sorszámmal a vásár közönségét.
Információ:
Kvártélyház Szabadtéri Színház
Tel.: 20/ 441-0659
E-mail: info@kvartelyhaz.hu
www.kvartelyhaz.hu

December 4–26. 
ÖT TEMPLOM AdvENT
Győr
Információ: 
www.karzat.hu 

December 7., 14., 21.
AdvENTI GYERTYAGYúJTÁS 
büKFüRdŐN!
Bükfürdő
Advent vasárnapjain gyertyagyúj-
tással és szórakoztató progra-
mokkal vár mindenkit a Bükfürdő 
gyógy- és Élménycentrum!
Információ:
Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum 
Tel.: 94/558 080
E-mail: marketing@spabuk.hu
www.bukfurdo.hu

December 7., 14., 21.
AdvENTI GYERTYAGYúJTÁS 
büKÖN
Bük
várunk mindenkit Advent vasár-
napjain Bükön a Civil parkba a ha-
gyományos gyertyagyújtásra, ahol 
zenei programmal és téli finomsá-
gokkal kedveskedünk a látogatók-
nak!
Információ:
Büki Művelődési és Sportközpont
Tel.: 94/ 558 409
E-mail: muvhaz37@t-online.hu
www.bukmsk.hu

December 7–21.
NŐI KÉZILAbdA 
EURóPA bAJNOKSÁG
Győr
A 2014-es női kézilabda európa-
bajnokságot közösen rendezi 
Magyarország és Horvátország. A 
torna mérkőzéseinek hat város ad 
otthont: Budapest, Debrecen, győr, 
valamint Zágráb, varasd és eszék. 
A magyar válogatott csoportjának 
mérkőzéseit győrben rendezik. 
Információ:
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, 
Városmarketing és Sport Főosztály
Tel.: 96/500-100
www.gyor.hu
www.huncro2014.ehf-euro.com

December 9. 
GYŐRI bALETT: GENERÁCIóK – 
bALETTEST KÉT RÉSZLETbEN 
Győr
Ravel 1928-ban megalkotott Bolero 
című műve a zeneirodalom egyik 
legnagyszerűbb alkotása, mely szá-
mos koreográfust megihletett. Luk-
ács András egy újszerű, meglepő 
koreográfiában álmodta meg Ra-
vel zenéjét. A Carmina Burana egy 
himnusz a szerelemről és a nemek 
harcáról, mely a természet harmó-
niájában oldódik fel. 
Információ:
Győri Balett
www.gyoribalett.hu

December 9. 
bUdAPEST bÁR
LEMEZbEMUTATó KONCERT
Győr
Október végén jelent meg a Buda-
pest Bár Délutáni csókok című új 
lemeze, mely a Húszezer éjszakás 
kaland 2. „kötete”. A győri koncerten 
főleg e két lemezről játszanak dalo-
kat, de természetesen elhangzanak 
a régi kedvencek is. Kitűnő zené-
szek, fantasztikus egyéniségű éne-
kes előadók, nagyszerű dalok – ez 
a Budapest Bár sikerének receptje. 
Aki volt mostanában a zenekar kon-
certjein, hallhatta, hogy a zenekar a 
20-as 30-as évekhez fűződő rajon-
gása mellett egyre többször nyúl 
a közelmúlt emblematikus rock- és 
pop slágereihez. valljuk be, ez nem 
szokványos egy cigányzenekartól. 
Információ:
Győri Művészeti és Fesztiválközpont 
www.mufegyor.hu

December 9.
ESZTER-LÁNC MESEZENEKAR
Bük
A sűrű erdő ezernyi titkot, han-
got és varázslatot rejt. Mese-erdő 
közepébe hívunk minden gyere-
ket és gyerek-lelkű felnőttet, ahol 
megelevenedik a történet a zene, 
bábok, és persze a gyerekek se-
gítségével. A hangszerek mind a 
mese egy-egy szereplőjét ismerte-
tik meg velünk, akiknek kalandjait a 
gyerekek is alakíthatják ötleteikkel. 
gyerekdalok, népdalok, kortárs köl-
tők megzenésített versei kísérnek 
minket utunkon. A koncert végén 
a hangszer-simogatón közelről is 
megismerhetik a hangszereket a 
gyerekek.
Információ:
Büki Művelődési és Sportközpont
Tel.: 94/558-409
Email: muvhaz37@t-online.hu
www.bukmsk.hu

December 10.
MOJSZEJEv TÁNCEGYüTTES
Szombathely
A Mojszejev egy igazán különleges 
műsorral igyekszik majd megünne-
pelni fennállását. A közép-európai 
téli turné Magyarországra is elér-
kezik a tánc szerelmeseinek nagy 
örömére.
Információ
AGORA Szombathelyi Kulturális Központ
Tel.: 94/509 641
E-mail: info@agora-savaria.hu
www.agorasavaria.hu
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December 14.
A hATTYúK TAvA - A KIEv CITY 
bALETT ELŐAdÁSA
Győr
A Kiev City Balett számos elisme-
rést tudhat magáénak. A közel két-
száz évvel ezelőtt megalakult Kijevi 
Állami színház kiváló táncművészei 
évről évre kiemelkedő és profi pro-
dukciókkal örvendeztetik meg a kö-
zönséget. A több mint 40 főből álló 
csapat ebben az évben közel 50 
alkalommal lép fel Közép európá-
ban. Biztosak lehetünk abban, hogy 
nem mindennapi, hagyományőrző, 
eredeti klasszikus balettelőadás ré-
szesei lehetünk, ahol a legjobban 
képzett táncművészek kalauzolnak 
el minket a Hattyúk tava varázslatos 
birodalmába.
Információ:
Győri Művészeti és Fesztiválközpont
www.mufegyor.hu

December 14.
A hŰSÉG NAPJA
Sopron
A város ünnepe, melynek kereté-
ben átadják a városi kitüntetéseket. 
ezen a napon emlékezünk az 1921-
es népszavazásra, melynek köszön-
hetően sopron és környéke magyar 
maradt. 2001-ben a kormány de-
cember 14-ét a Hűség napjává nyil-
vánította. 
Információ:
Sopron MJV Önkormányzata
Tel.: 99/515-102
E-mail: stockert.tamas@sopron-ph.hu
www.sopron.hu

December 14.
AdvENTI KONCERT - SZENT 
EFRÉM FÉRFIKAR 
Győr
Bubnó Tamás Liszt-díjas művészeti 
vezető közreműködésével nagysza-
bású koncertre hívja a keleti és nyu-
gati egyházzene kedvelőit. A vokális 
együttes tagjai kivételes hangi adott-
ságokkal és zenei képzettséggel ren-
delkező énekesek, akik koncertjükkel 
igyekeznek felejthetetlenné tenni az 
adventi várakozás idejét.
Információ:
Zichy Ferenc Látogatóközpont
Tel.: 96/ 524 643
www.kaptalandomb.hu

December 14.
TELEKI MIKLóS ORGONAMŰ-
vÉSZ ÉS MÉSZÁROS JÁNOS ELEK 
ÉNEKESMŰvÉSZ KONCERTJE
Sopron
Hangulatos templomi koncert 
advent alkalmával. Közreműködik 
David Bratton and the every Praise 
gospel singers (New york).
Információ:
Escort Tourist
Tel.: 99/524-514
E-mail: escort96@t-online.hu
www.escorttourist.hu

December 15–21.
AdvENTI MŰSOROK A POSTA 
TÉREN
Sárvár
Az ünnepi programok mellett 
megjelennek az iparművészek, 
kézművesek, kézműves élelmiszert 
készítők és vendéglátók színesítik a 
rendezvényt.
Információ: 
Tel.: 95/520-178
E-mail: sarvar@tourinform.hu
www.sarvar.hu

December 16.
ILLÉNYI KATICA ÉS A GYŐRI 
FILhAMONIKUS ZENEKAR 
KONCERTJE
Sopron
A klasszikus zeneirodalom gyöngy-
szemei, magyar zeneszerzők művei, 
filmzenék és jazz. Bemutatkozik a 
theremin is, az a különleges hang-
szer, amelyet nem kell megérinteni 
a megszólaltatásához. vezényel: 
silló Istvánt Az est szólistája: Illényi 
Katica- hegedű
Információ:
Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.
Tel.: 99/517-561
E-mail: info@prokultura.hu
www.prokultura.hu

December 17.
A KAKTUSZ vIRÁGA – 
ZENÉS KOMÉdIA
Szombathely
„egy kezdeti füllentés e négy sze-
replőt képtelenebbnél képtelenebb 
helyzetekbe sodorja.” Minden adott 
tehát egy helyzetkomikumokban 
bővelkedő fergeteges vígjátékhoz, 
amely a hatvanas években a nagy-
szerű komédiák egyik „őshazájából”, 
Franciaországból indult el világkörü-
li útjára, meghódította a Broadway-t 
is, s egy nagysikerű film forgató-
könyvének alapjául is szolgált.
Információ:
AGORA Szombathelyi Kulturális Központ
E-mail: info@agora-savaria.hu
Tel.: 94/ 509 641
www.agorasavaria.hu

December 17.
KORAESTI hANGvERSENYbÉRLET
FIdELISSIMA 20
Sopron
Johann sebístian Bach: Weinen, 
Klagen, sorgen, Zagen, BWv 12
vezényel: Dr. Arany János
Információ:
www.prokultura.hu

December 11. 
ThE GOLdEN vOICES OF GOSPEL 
– AdvENTI GÁLAKONCERT 
Győr
A világhírű afroamerikai The golden 
voices of gospel hangszeres ének-
együttes Dwight Robson tiszteletes 
vezetésével a New york-i Harlemből 
érkezik győrbe. A gospel szó evan-
géliumot, jó hírt, örömhírt jelent. 
Az evangéliumon alapuló amerikai 
vallásos dalokból, az afroamerikaiak 
szabadságvágyának, boldogságá-
nak dalba öntött imádságaiból, a 
spirituálékból fejlődött ki, de annál 
élénkebb lüktetésű, ritmizáltabb.
Információ:
Prodior Kft.
Tel.: 96/523 178,
www.prodior.hu

December 13. 
XIX. MAZSORETT GÁLA
Sárvár
Helyszín: sárvár, Tinódi gimnázium 
sportcsarnoka
Információ:
E-mail: mazsorettsarvar@gmail.com
www.sarvar.hu
www.facebook.com/sarvarmazsorett

December 13.
SILENTIUM – 
A CSENdTŐL A SZóIG
Sopron
Pódium-est Wass Albert életmű-
véből Ács Tamás és Papp Attila 
színművészek előadásában. Bánffy 
györgy szerkesztése szeretne iro-
dalmi értékein át hatni és szólni 
a hűségről, a megalkuvás nélküli 
hazaszeretetről, Istenről, emberről. 
„Mert elfut a víz és csak a kő marad, 
de a kő marad!”
Információ:
Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.
Tel.: 99/517-500
E-mail: info@prokultura.hu
www.prokultura.hu

December 13.
CSEPREGI-AhLFORS-vERNE: 
80 NAP ALATT A FÖLd KÖRüL – 
SZíNPAdI JÁTÉK
Győr
verne egyik legnépszerűbb ifjúsági 
regényének feldolgozása a különc 
és zárkózott Phileas Fogg kaland-
jairól szóló történet. A kifogástalan 
angol úriember egy klubbéli be-
szélgetést követően 20.000 fontos 
fogadás keretében arra vállalkozik, 
hogy 80 nap alatt körbeutazza a 
Földet. Fogg útra kel hű társával, 
Jean Passepartout-val, megismeri 
a gyönyörű Auda hercegnőt, és kö-
zösen elképesztő kalandokat élnek 
át. vajon meg tudja-e akadályozni 
bármi, akár az ellenlábas Wilbur Fix 
felügyelő óriási vállalkozásuk sikeres 
befejezését? Rendező: Kszel Attila
Információ:
Győri Nemzeti Színház
www.gyoriszinhaz.hu

December 13.
üNNEPvÁRó - KARÁCSONYI 
KÉSZüLŐdÉS ÉS LUCA NAPI 
bOLONdSÁGOK
Sopron
Játszóház, kézművesség, hemper-
gő a legkisebbeknek!
Közreműködnek az NyMe Benedek 
elek Pedagógiai Kar hallgatói és a 
vM DAsZK, Lippai János Kertészeti 
szakképző Iskola diákjai. valamint a 
A DUDORA együttes ad koncertet. 
Információ:
Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.
Tel.: 99/517-500
E-mail: info@prokultura.hu
www.prokultura.hu

December 13.
ALMA EGYüTTES KONCERTJE
Szombathely
A közismert gyerekzenekar a kö-
zel 1 órás családi koncert során 
improvizatív módon kezeli a tán-
cos-zenés együttlétet: a gyerekek, 
sőt a szülők, pedagógusok is aktív 
részesei és formálói a sok vidámság-
gal fűszerezett műsornak. sikerük 
kulcsa a gyermeklelket megérin-
tő őszinteségben, a „nevető”,- és 
„tánc-izmokat” egyaránt megmoz-
gató képességükben rejlik.
Információ:
AGORA Szombathelyi Kulturális Központ
E-mail: info@agora-savaria.hu
Tel.: 94/ 509 641
Tel.: 20/ 502 9351
www.agorasavaria.hu
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December 19.
KARÁCSONYI hANGvERSENY
Szombathely
A savaria szimfonikus Zenekar elő-
adásában a Bartók teremben:
Bach: III., D-dúr szvit, BWv 1068
Bach: Magnificat, BWv 243
Információ:
Savaria Szimfonikus Zenekar
Tel.: 94/314 472
Tel.: 94/316 808
E-mail: info@sso.hu
www.sso.hu

December 20.
TIM RICE-ANdREw LLOYd 
wEbbER: JÉZUS KRISZTUS 
SZUPERSZTÁR – MUSICAL
Győr
A Jézus Krisztus szupersztár már 
bemutatásakor 1970-ben azonnal 
hatalmas sikert aratott, és a londo-
ni premiert követően a világ szinte 
valamennyi országában színpadra 
került. Amikor az alkotókat a mu-
sical témaválasztásáról kérdezték,  
szerintük „nagyszerű sztori” a bibliai 
történet. Ami a zene mellett a mű 
jellegzetessége: a világ legismer-
tebb történetét nem a megszokott 
módon, hanem Júdás szemszögé-
ből ábrázolja.
Rendező: Forgács Péter
Információ:
Győri Nemzeti Színház
www.gyoriszinhaz.hu

December 20.
PANNON CIGÁNYZENEKAR 
KONCERTJE
Sopron
A kiváló zenekar jó hangulatú ka-
rácsonyi koncertje neves énekesek 
közreműködésével.
Információ:
GYIK Rendezvényház
Tel.: 99/788-248
E-mail: gyikrendezvenyhaz@nyme.hu
www.gyikrendezvenyhaz.hu

December 20. 
KARÁCSONYI ÉNEK
Bükfürdő
Az ünnepre hangolódva Önt is vár-
juk szeretettel a Büki Női Kar „Kará-
csonyi ének” c. előadásával. 
Információ:
Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum 
Tel.: 94/558-080
Email: marketing@spabuk.hu
www.bukfurdo.hu

December 22.
vARGA GÁbOR ÉS vENdÉGEI 
JAZZTRIO
Sopron
A belépés díjtalan.
Információ:
Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.
Tel.: 99/517-500
E-mail: info@prokultura.hu
www.prokultura.hu

December 23.
100 TAGú CIGÁNYZENEKAR 
SZTÁRZENEKARÁNAK üNNEPI 
KONCERTJE
Szombathely
Az idei évben választották be a 
Magyar Örökség-díjas 100 Tagú 
Cigányzenekart a Hungarikumok 
gyűjteményébe, elismerve ezzel 
több évtizedes munkásságát, mint 
magyar csúcsteljesítményt. A Bartók 
Teremben tartja különleges Ünnepi 
koncertjét az együttes sztárzeneka-
ra. A maga nemében páratlan kultu-
rális csemegének számító esemény 
két felvonásban kerül megrende-
zésre. Az este feledhetetlen élményt 
ígér mindenkinek.
Információ:
Savaria Szimfonikus Zenekar
Tel.: 94/314 472
Tel.: 94/316 808
E-mail: info@sso.hu
www.kulturalom.hu

December 24–26. 
KARÁCSONY AZ AMbRóZIA 
CAFE&RESTAURANT-bAN
Bük
Minden este zenés rendezvény, a 
még ünnepibb a hangulatért.
december 24-én a soproni Feszti-
vál Rézfúvós Zenekar lép fel,
december 25-én a Bői Női Énekkó-
rus karácsonyi műsora,
december 26-án élőzene az ünnep 
jegyében.
Információ:
Hotel Piroska**** Bük
Tel.: 94/558-200
Email: sales@hotelpiroska.hu
www.hotelpiroska.hu

December 26. 
REGGAE KARÁCSONY
Szombathely
Kikkel kezdődött a magyar reggae? 
Hát a magyar dub? És a magyar 
riddim? Az 1985 óta működő 
Ladánybene 27, már 28 éves, tu-
catnyi slágerük Magyarország ha-
tárain is túlvitte hírnevüket, és, bár 
lehet, hogy a rasztahaj időközben 
rövidebb lett, de a rasztaszív ma 
is ugyanúgy dobog.  December 
26-án hagyományosan szombat-
helyen ünnepelik karácsony más-
napját.
Információ:
AGORA Szombathelyi Kulturális Központ 
E-mail: info@agora-savaria.hu
Tel.: 94/509 641
Tel.: 20/502 9351
www.agorasavaria.hu 

December 26. 
SPIRIT – RÁKÁSZ GERGELY 
KARÁCSONYI ORGONAhANG-
vERSENYE
Győr
Rákász gergely izgalmas kommen-
tárjaival, formabontó ötleteivel 
emberközelivé, könnyen érthetővé 
varázsolja a klasszikusokat minden 
korosztály számára. Ébressze fel az 
Önben élő gyermeket Mozarttal, 
Bachhal, és Liszttel egy felejthetet-
len élménykoncerten.
Információ:
Kossuth utcai református templom
Rákász Gergely
Tel.: 20/428 86 35,
www.rakaszgergely.hu

December 27–28.
SING SING SING 2
Sopron
Jön a singsingsing musicalshow 
második része! világslágerek, sztár-
parádé, géppuskalábú táncosok, 
fergeteges hangulat, új díszlet és 
látványvilág várja a közönséget. 
A produkcióban többek között 
olyan musicalekből hallhatnak és 
láthatnak részleteket a nézők, mint 
a Rómeó és Júlia, az István, a király, 
a Moulin Rouge, az Aida, a Diótörő, 
a La Mancha lovagja vagy éppen 
a Notre Dame-i toronyőr. Tucatnyi 
musical több mint harminc dala 
kap helyet a soproni singsingsing 
második kiadásában!
Információ:
Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.
Tel.: 99/517-517
E-mail: jegyiroda@prokultura.hu
www.soproniszinhaz.hu

December 28.
AbbA - ThE ShOw
Győr
Az ABBA Tribute show elénk va-
rázsolja a svéd popszenzációt: a 
melódiák, a hangzás, a megjelenés 
és az atmoszféra hamisíthatatlanul 
ABBA. Az énekeseket a Londoni 
Nemzeti szimfonikus Zenekar 10 
tagjából álló szimfonikus zenekar 
kíséri. sztárvendégként színpadra 
lép az eredeti ABBA zenekar két 
tagja is, a szaxofonos Ulf Andersson 
és a gitáros Mats Ronander. 
Információ:
Győri Művészeti és Fesztiválközpont
www.mufegyor.hu 

December 29.
OChO MAChO 
KONCERT
Szombathely
Az Ocho Macho 2003-ban alakult, 
zenei stílusában a reggae, a ska, 
a punk és a latin találkozik – azaz 
ahogy ők nevezik "hupogás". Hit-
vallásuk: Élő zenét és koncerteket 
mindenkinek! – ez az, amiért a srá-
cok hangszert ragadtak.
Információ:
AGORA Szombathelyi Kulturális Központ
E-mail: info@agora-savaria.hu
Tel.: 94/509 641
Tel.: 20/502 9351
www.agorasavaria.hu

December 29–30.
SZILvESZTERI
GÁLAhANGvERSENY
Szombathely
vidám szilveszteri hangverseny a 
savaria szimfonikus Zenekar elő-
adásában.
Információ:
Savaria Szimfonikus Zenekar
Tel.: 94/314 472
Tel.: 94/316 808
E-mail: info@sso.hu
www.sso.hu

December 31.
SZILvESZTERI vÁROSI 
vIGASSÁGOK
Győr
győr városa idén is gazdag prog-
ramokkal várja a szilveszterezőket. 
Búcsúztassuk együtt az óévet és 
köszöntsük az új esztendőt a város-
ház téren!
Programokból: Karaoke Kovács 
Áronnal, A star Machine Zenekar 
koncertje, Himnusz, Tűzijáték, DJ 
golyó
Információ:
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
www.gyor.hu
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December 31. 
SZILvESZTERI MEdENCEPARTY 
Sárvár
Fergeteges retro disco, südi Irin-
gó és táncosai gondoskodnak a jó 
hangulatról.
Éjfél után sztárvendég Wolf Kati.
A Családi élményfürdőben szilvesz-
teri party gyerekeknek is.
Habparty a hullámmedencében, 
valamint a családi fürdőszárny és a 
csúszdák is üzemelnek.
Információ:
Tel.: 95/523-600
E-mail: thermal@sarvarfurdo.hu
www.sarvarfurdo.hu
www.sarvar.hu

December 31.
SLÁGER SZILvESZTER
SZOMbAThELYEN
Szombathely
Hagyományos városi szilveszter sok 
zenével és tűzijátékkal.
Fellépők: Koprive zenekar – popslá-
gerek tamburán;
Mokka Tribute Band – Rock klasszi-
kusok eredetiben!
sztárvendég!
Információ:
AGORA Szombathelyi Kulturális Központ 
E-mail: info@agora-savaria.hu
Tel.: 94/314 472
Tel.: 94/316 808
www.agorasavaria.hu

December 31.
SZILvESZTERI KONCERT 
Sopron
Nagyszabású hagyományos és vi-
dám évzáró fúvószenekari koncert 
sopron város Fúvószenekarának 
előadásában.
Információ:
Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány
Tel.: 30/456-5414
E-mail: kontakt@sopronifuvoszenekar.hu
www.sopronifuvoszenekar.hu

December 31.
SOPRONI vÁROSI SZILvESZTER
Sopron
Ingyenes, szabadtéri élő koncer-
tekkel egybekötött óévbúcsúztatás 
sopron Fő terén.
Látványos lézer show és fényjáték 
szórakoztatja a közönséget az este 
folyamán.
Információ:
Sopron MJV Önkormányzata
Tel.: 99/515-102
E-mail: stockert.tamas@sopron-ph.hu
www.sopron.hu

Január 1.
úJÉvI hANGvERSENY
Sopron
Köszöntse az újévet hagyományos 
komolyzenei koncertünkkel sop-
ronban! Közreműködik a soproni 
Liszt Ferenc szimfonikus Zenekar.
Információ:
Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.
Tel.: 99/517-561
E-mail: info@prokultura.hu
www.prokultura.hu

Január 8.
LISZT FERENC hANGvERSENY-
bÉRLET - KOCSIS+NFZ+KOCSIS
Sopron 
Műsor:J. Haydn: C-dúr „A medve” 
szimfónia, No. 82
W. A. Mozart: d-moll zongoraver-
seny, No. 20., Kv 466
W. A. Mozart: C-dúr „Jupiter” szim-
fónia, Kv 551
Közreműködik a Nemzeti Filharmo-
nikus Zenekar és Kocsis Krisztián 
(zongora)
vezényel: Kocsis Zoltán
Információ:
Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.
Tel.: 99/517-500
E-mail: info@prokultura.hu
www.prokultura.hu

Január 9.
MOdERN TALKING
Győr
egy zenekar, amely még mindig léte-
zik, egy zenekar, amiről azt gondol-
tuk, idővel majd elfelejtjük, de nem 
tudjuk: a Thomas Anders által kép-
viselt Modern Talking legendája újra 
éled győrben és Budapesten. Ma-
gyarországon valószínűleg utoljára 
élvezhetjük Thomas Anders hangját. 
A Thomas Anders and The Modern 
Talking Band a legmodernebb hang-
zás- és fénytechnikával megfűszere-
zett óriási, kihagyhatatlan élményt 
ígér a nosztalgiázni vágyó közönség-
nek. Ne felejtsük el, hogy ez egy jubi-
leumi koncert lesz, ahol érhet majd 
bennünket némi meglepetés is.
Információ:
Győri Művészeti és Fesztiválközpont
www.mufegyor.hu 

Január 12.
CSUKÁS ISTvÁN – bERGENdY 
ISTvÁN: SüSü A SÁRKÁNY 
bEMUTATó ELŐAdÁS
Sopron
Zenés mesejáték a Komáromi Jókai 
színház előadásában. A színpadra 
kerülő mese a mára legendássá 
vált süsü történetének előadása, 
mely tartalmazza az összes epizód 
dalait, slágereit, és igazi Bergendy-
slágerek is helyet kapnak benne. 
Az előadásban élő szereplők, óri-
ásbábok és kisbábok játszanak, ez 
utóbbiak – akár a „Muppet show”-
ban – igazi bábshow-t varázsolnak 
a kisebb és nagyobb nézők elé.
Rendező: Pille Tamás
Információ:
www.prokultura.hu
www.soproniszinhaz.hu

Január 17–18.
ESKüvŐI KIÁLLíTÁS
Győr
A győri Művészeti és Fesztiválköz-
pont, mely a győr Megyei Jogú 
város hivatalos házasságkötő ter-
mének otthont adó Zichy-palo-
tában működik, 2015-ben már 21. 
alkalommal szervezi meg az eskü-
vői Kiállítást a házasulók számára, 
bemutatva az aktuális esküvői tren-
deket, s az esküvői szolgáltatások 
széles körét. Az Anyakönyvi Hivatal 
a kiállítás ideje alatt a párok számára 
ügyeletet tart, így lehetővé válik a 
hétvégén az esküvői időpont lefog-
lalása, a részletek megbeszélése is.
Információ:
Győri Művészeti és Fesztiválközpont
www.mufegyor.hu 

Január 22.
dOLhAI ATTILA ÉS A GYŐRI 
FILhARMONIKUS ZENEKAR 
KONCERTJE
Sopron
Műsoron népszerű operett- és ope-
ramelódiák nagyzenekari kísérettel. 
vezényel: silló István.
Fellépő művészek: Dolhai Attila, 
ének és Bordás Barbara, ének.
Információ:
Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.
Tel.: 99/517-561
E-mail: info@prokultura.hu
www.prokultura.hu

Január 22.
A MAGYAR KULTúRA NAPJA
Győr 
A magyar kultúra napja a Himnusz 
születésnapja. Kölcsey Ferenc 1823-
ban ezen a napon fejezte be a kéz-
irat megírását. A megemlékezések 
alkalmat adnak arra, hogy nagyobb 
figyelmet szenteljünk évezredes 
hagyományainknak, gyökereink-
nek, nemzeti tudatunk erősítésé-
nek, felmutassuk és továbbadjuk a 
múltunkat idéző tárgyi és szellemi 
értékeinket. Az ünnepség alkal-
mával átadásra kerülnek a győr 
Művészetéért és a győr Közműve-
lődéséért díjak. 
Információ:
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
www.gyor.hu

Január 24.
SZÉKELY JÁNOS: CALIGULA 
hELYTARTóJA - bEMUTATó 
ELŐAdÁS
Sopron
színmű a Komáromi Jókai színház 
előadásában
székely János Caligula helytartója 
című drámája 1972-ben íródott, 
és mind a mai napig a huszadik 
századi magyar drámaírás egyik 
kiemelkedő alkotása. székely olyan 
általános érvényű morális kérdése-
ket feszeget, amelyeknek köszön-
hetően a dráma mit sem veszít 
aktualitásából, hiszen mindig léte-
zik a hatalom és a hatalomnak ki-
szolgáltatott ember konfliktusa.
Rendező: Béres Attila
Információ:
www.soproniszinhaz.hu

Február 5.
LISZT FERENC hANGvERSENY-
bÉRLET - TÉLI UTAZÁS
Sopron 
Műsor: F. schubert: Téli utazás, D 911. 
Közreműködik Benno schollum (ba-
riton) és Albert sassmann (zongora)
Információ:
Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.
Tel.: 99/517-500
E-mail: info@prokultura.hu
www.prokultura.hu

Február 7.
SZOMbAThELYI IFJúSÁGI 
FúvóSZENEKAR FARSANGI 
KONCERTJE
Szombathely
Műsor:
edvard grieg – Dan godfrey: 
Trolltog, Op. 54 Nr. 3
Antonín Dvořák – Franz Watz: The 
New World In Beat
Ronald Binge: Concerto for Alto 
saxophone and Band – III. Rondo, 
Jef Penders: Blossom in a Japanese 
garden, John Lennon – Paul 
Mccartney – Willy Hautvast: The 
Beatles in Concert,
Frank White Meacham: American 
Patrol, Leroy Anderson – Michael 
edwards: Bugler's Holiday, van 
McCoy – Naohiro Iwai: African 
symphony, Klaus Badelt – John 
Wasson: Pirates Of The Caribbean, 
John Williams – Hans van der Heide: 
Indiana Jones selection
Közreműködik:
sárközi viktória – altszaxofon, 
Mihályfi Márk, Érszegi András & 
Czink László – trombita
vezényel: Mészáros Balázs
A koncertre a belépés díjtalan.
Információ:
Savaria Szimfonikus Zenekar
Tel.: 94/ 314 472
Tel.: 94/ 316 808
E-mail: info@sso.hu
www.facebook.com/savariaszimfonikusok
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Február 7.
XXIII. bAROKK bÁL
Győr
Ki ne szeretne egy vidám időutazá-
son részt venni? Ilyen lehetőséget 
kínál a Barokk Bál, ahol a korhű ru-
hákba öltözött vendégek önfeledten 
szórakoznak a XvIII. századi angol kö-
zéposztály táncaira, élvezik a finom 
ételeket, a krampampulit, olvassák a 
pogácsába rejtett jóscédulát és a Báli 
Hírmondót, a tombolán pedig érté-
kes ajándékokat nyerhetnek. 
Információ:
Győri Művészeti és Fesztiválközpont
www.mufegyor.hu 

Február 7.
KOSZTOLÁNYI dEZSŐ – hARAG 
GYÖRGY: ÉdES ANNA – SZíNMŰ
Győr
Bemutató
A vizy házaspár mindenes cselédje 
kilenchónapnyi tökéletes szolgálat 
után, látszólag váratlanul, brutális 
módon meggyilkolja munkaadóit. 
A két esztendő eseményeit felölelő 
történet egyben remek korrajz, Ma-
gyarország tragikus fordulataival: 
ez a Tanácsköztársaság utolsó nap-
jainak, Budapest román megszál-
lásának, Horthy bevonulásának, a 
trianoni békeszerződés aláírásának 
időszaka. Rendező: Csiszár Imre
Információ:
Győri Nemzeti Színház
www.gyoriszinhaz.hu

Február 8-15.
A hÁZASSÁG hETE
Győr
A házasság hete széles körű össze-
fogásra törekszik, bátorít minden 
olyan kezdeményezést, amely hi-
dat épít az adott közösség környe-
zetében élő házaspárok és családok 
felé, amely segíti életüket, boldogu-
lásukat. Az országos rendezvényso-
rozat részeként győrben változatos 
programokkal – templomi esemé-
nyekkel, előadásokkal, filmvetíté-
sekkel, játékos feladatokkal – várják 
az érdeklődőket. 
Információ:
Győri Egyházmegyei Hivatal
Tel.: 96/550 740, 
www.gyoriegyhazmegye.hu

Február 14.
NYIKOLAJ vASZILJEvICS GOGOL: 
A REvIZOR – KOMÉdIA
Győr
Premier
egy vidéki kisváros elöljárói lázas 
igyekezettel próbálják elfedni a 
súlyos visszaélések, sikkasztások, 
hazugságok nyomait, miután egy 
jogtalanul felbontott levélből érte-
sülnek a titkos utasítással rendel-
kező fővárosi revizor érkezéséről. 
A vizsgálat idejére helyre akarják 
állítani a közrendet, és megkísérlik 
megvesztegetni az inkognitóban 
érkező revizort, csakhogy van egy 
apró bökkenő: nem tudják, ki ő…
Rendező: Bagó Bertalan
Információ:
Győri Nemzeti Színház
www.gyoriszinhaz.hu

Február 22.
IdEGENvEZETŐK vILÁGNAPJA 
SOPRONbAN
Sopron
A világnaphoz rendszeresen csat-
lakoznak a soproni idegenvezetők 
is. A több turnusban megrendezett 
ingyenes séták során a város neve-
zetességeivel ismerkedhetnek meg 
a résztvevők.
Információ:
Soproni Idegenvezetők Baráti Köre – 
Sógor János
Tel.: 70/200-0320
E-mail: sogorj2@gmail.com

Február 25.
KORAESTI hANGvERSENYbÉR-
LET - vALAMI AMERIKA
Sopron 
Antonin Dvorak: Néger-kvartett
Wespa vonósnégyes
Információ:
www.prokultura.hu

Február 
MÁTYÁS-NAP
Sopron
Interaktív gyermekprogram, rene-
szánsz játszóház. Találkozás magá-
val Mátyás királlyal!
Információ:
Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.
Tel.: 99/517-501
E-mail: info@prokultura.hu
www.prokultura.hu

Március 7–30.
SOPRONI TAvASZI NAPOK
Sopron
A soproni Tavaszi Napok egy iga-
zi kulturális kavalkád: komoly- és 
könnyűzenei koncertek, kiállítások, 
színházi előadások, gasztronómiai 
és családi programok várják az ér-
deklődőket.
Információ:
www.prokultura.hu
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MOZGÁSBAN   A TUDOMÁNY 

MOBILIS ••• GYSEV OLDAL 2014:11:15 // CYAN // MAGENTA // YELLOW // BLACK

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

JÁTÉKOS ADVENTI HÉTVÉGÉK
A MOBILISBEN

2014. december 13., 
10–18 óráig:

Szórakoztató 
Tudományos Szombat 
CSÚSZÓS UTAKON

����� ÓRÁIG:
•  Autós és robogós vezetéstechnikai 
szimulátor
•  Crokinole-bajnokság 
•  Mobilis-felfedezőjáték
��, ��, �� ÓRAKOR:
• Mobilis – Jeges varázs c. 

kísérleti bemutatók
����� ÓRÁIG: 

• Vezetéstechnikai tanácsadás
��.�� ÓRAKOR: 

• Fékezés hatása a járművekre 
ABS-szel és nélküle 
– Bozzai Lajos vezetéstechnikai 
instruktor interaktív előadása

2014. 
december 14., 

10–18 óráig:

A Mobilis 
Tudományos 
Játékbolt egész napos 
játszóháza és 
játékbemutatója

KÁRTYAJÁTÉKOK 
HÉTVÉGÉJE 
•  Kreatív és óriás-kártyajátékok
•  Reakciójátékok
��, ��, �� ÓRAKOR:
• Mobilis – Jeges varázs c. 

kísérleti bemutatók

2014. december 20–21., 10–18 óráig:

A Mobilis Tudományos Játékbolt 
egész napos játszóháza 

és játékbemutatója
BESZÉDES JÁTÉKOK 

HÉTVÉGÉJE – ASSZOCIÁCIÓS 
ÉS PARTIJÁTÉKOK

��, ��, ��, �� ÓRAKOR:
•  „Őrült professzor 

végzetes randevúja” partijáték 
– Jegyvásárlásnál előzetes 

regisztrációt kérünk, 
max. 20 fô/játék  

��, ��, �� ÓRAKOR:
•  Mobilis – Jeges 

varázs c. kísérleti 
bemutatók

2014. december 7., 10–18 óráig:
A Mobilis Tudományos Játékbolt
egész napos játszóháza és játék-
bemutatója
MAGYAR JÁTÉKOK HÉTVÉGÉJE 
– MAGYAR FEJLESZTÉSÛ 
STRATÉGIAI JÁTÉKOK
����� ÓRÁIG:
• „Cubicup” és „Sárkánytojás” háziverseny 
��, ��, �� ÓRAKOR:
• Mobilis – Jeges varázs c. 

kísérleti bemutatók
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a gőzmozdony
George Stephenson 1815-ben sza-
badalmaztatta járművét, amellyel 
nagy sikert ért el. 
A Darlington bányaközponttól 
Stockton lerakóhelyig megépített 
vasútvonal megnyitása olyan si-
kert aratott, hogy sorra alakultak 
a mozdonygyárak. 

A gőzmozdonyok legelső verse-
nyére 1829-ben került sor. Az 
első verseny alkalmával az eltérő 
konstrukciók közül a legjobbat 
szerették volna megválasztani. 
Az 1929. október 6-án megren-
dezett rainhilli mozdonyverseny 
alkalmával Stephenson Rocket 
nevű mozdonya messze maga 
mögé utasította a többi résztvevőt. 
Ezzel Stephenson örök időkre be-
írta magát a történelembe. 

Gőzmozdony Grand Prix
A mai gőzmozdonyversenyeknek 
célja, hogy a ma már különleges-
nek számító gőzmozdonyok veze-
tői technikai tudásukat mérhes-
sék össze.

A mozdonyvezetők különböző 
versenyszámokban mérik össze 
gyorsaságukat és ügyességüket. 
Az idei Mozdony Grand Prix-t egy 
magyar csapat nyerte meg 

A nyertes csapatot a 411.118-as 
„Truman” Gőzmozdony, Dani Sza-
bolcs és Gnotek Péter, a GYSEV 
mozdonyvezetői, valamint segí-
tőik alkották. A nyertes csapattól 
megtudtuk, hogy „ez egy szakmai 
kihívás fűtőnek és mozdonyveze-
tőnek is”, és egy verseny során a 

legfontosabb hogy „a fűtőnek és a 
mozdonyvezetőnek összhangban 
kell lenni egymással, és együtt kell 
élniük a géppel”.

A versenyek során tudásukat, és 
ügyességüket is összemérték a 
„vasparipák” és „lovasaik” a kü-
lönböző versenyszámok során. 
A versenyszámok a megszokottak: 
angol posta, sörmenet, kisasszony-
ok kiszabadítása, „szikra a szem-
ben” – amikor bekötött szemmel 
kell a masinisztának, kizárólag 
a fűtő utasításaira hagyatkozva 
megállnia és sprint. Új verseny-
szám az „indián”, amikor is a vo-

natot a rézbőrűek a sínekre dobott 
szálfával akarják kisiklatni.
Az „angolposta” versenyszám azt 
a korszakot idézi, amikor a levél-
küldemények eljuttatása a vasút 
legfontosabb feladatai közt szere-
pelt. A gyorsvonatok csak a na-
gyobb településeken álltak meg, 
így a kisebb helyeken a fel- és le-
adási feladatot mozgó járműről 
kellett megoldani.
Az ügyességi próbák leglátványo-
sabb attrakciója a „sörmenet”, ami-
kor a gőzmozdonyt olyan finoman 
kell „vezetni”, hogy a csatlórúdjára 
helyezett sörös doboz le ne essen. 
Nem könnyű feladat olyan pre-

cízen szabályozni a gőzbeömlést, 
hogy a jármű a legkisebb rángás 
nélkül tudja megtenni a megsza-
bott mintegy száz méteres távot.

Idén a versenyen négy mozdonyt 
láthattunk, három nemzet képvi-
seletében: a 411.118-as Trumant és 
a Déli Vasút 109.109-esét magyar, 
a 204-est finn, az Ausztriából ér-
kezett 30.33-ast a saját osztrák 
személyzete hajtotta. A megnyitót 
követően hidegen ugyan, de a for-
dítókorongon és környékén pará-
dézott a BHÉV27-es, a 424.247-es 
és a 342.006-os Pulyka is.

A győztes csapat a 411.118-as 
számú amerikai gyártású, un. 
Tuman mozdonnyal nyerte meg a 
küzdelmet.

a mOzdOny TörTéneTe

A 411.188 mozdony négy kapcsolt 
kerékpárú, túlhevített gőzű, iker-
gépezetű, egyszerűsített szerke-
zetű tehervonati mozdony. Az 
amerikai Alco, Baldwin és Lima 
mozdonygyárak az 1943–1945 
években S-160 sorozatjellel 2120 

darabot gyártottak belőle az 
Egyesült Államok hadseregének 
szállítási alakulatai (USTC) szá-
mára, erősorban európai szállítási 
feladatok ellátására. 

Hadimozdony lévén a gyártás 
gyorsasága került előtérbe az élet-
tartammal szemben, így kisebb 
egyszerűsítéseket eszközöltek 
tervezés során. Fontos szempont 
volt, hogy a lehető legtöbb ország 
különféle pályaadottságainak is 

megfeleljenek, ennek köszönhető 
a mozdony tömzsi, zömök alakja és 
a szűk védház. A várhatóan rossz 
minőségű pályákon is megfelelő 
futás elérésére a mozdony elejére 
az ívekbe beállni képes futóten-
gely alkalmazására volt szükség. 
Legnagyobb tengelyterhelésként 
a 16,0 tonnás érték volt irányadó, 
ez Nyugat-Európában a másod-
rangú pályákon való közlekedésre 
is alkalmassá tette a típust. Ezen 
kívül igen gyenge minőségű (kis 

Xiv. Gőzmozdony Grand Prix
a vasúti közlekedés legendás feltalálójára, George stephenson-ra emlékezve idén tizennegyedik alka-
lommal rendezték meg a Gőzmozdony Grand Prix-t a budapesti vasúttörténeti Parkban.
a két magyar mozdonyvezető csapat mellett osztrák és finn gőzmozdonyvezetők mérették meg magu-
kat. a mozdonyverseny során nemcsak gyorsaságukat, de ügyességüket is összemérték az angol posta, 
a sörmenet, tűzoltás és a kisasszonyok kiszabadítása versenyszámokban, illetve megválasztották a nap 
„mozdonyszépét” is.

411.118 
Vasutas beceneve: TrUman
411 118 PÁlyaszÁmÚ TeHervOnaTi mOzdOny

Engedélyezett legnagyobb sebesség:   75 km/h 
Kiszerelt tömeg: 73 t 
Tengelyterhelés: 16 t 
Max. kazánnyomás:  15,8 bar 
Teljes hossz szerkocsival: 18,7 m
Vízmennyiség:  25 m3 (később az átalakítások során 24 m3 lett)
Szén mennyiség:  10 t

A győztes csapat



fűtőértékű) szenek eltüzelésével 
is számolni kellett.

A MÁV 1947-ben egy segélyprog-
ram keretében 510 ilyen moz-
donyt vásárolt az amerikai ha-
difeleslegből, amelyek közül 486 
darabot 411 sorozatszámon állított 
forgalomba. 

A 411-esek magyar földön többnyi-
re tehervonatokat vontattak. Min-
denki által ismert, mindennapi 
jelenség volt egykor, ahogy ezek a 

gépek hosszú szerelvényekkel túl-
terhelve állhatatosan baktatnak 
az ország vasútvonalain, s jelleg-
zetes hangjuk kilométerekről is 
felismerhető volt.

Ma már csak egy működőképes 
példánya van a 411.118-as számú, 
amely „a Füsti” vasúttörténeti 
parkban látható.

A 411.118 pályaszámú mozdonyt a 
philadelphiai Baldwin mozdony-
gyár 70497 gyári számmal és 

USTC 3540 pályaszámmal 1944-
ben gyártotta.

A MÁV 1947. június 6-án vette ál-
lagba. A forgalomból négy évtize-
des tehervonati üzem után vonták 
ki. 1996-ben a magyar vasút 150 
éves évfordulójára a MÁV Kiskun-
halasi Vontatási Főnöksége tette 
üzemképessé. A felújítás megál-
modója és kivitelezője, az üzem dol-
gozója, egy megszállott vasútbarát, 
Vass András volt. Szinte hihetet-
len történetéről „Csúnya betegség” 
címmel film is készült.

2000-ben a Magyar Vasúttörté-
neti Parkba kerül, mint mozdony 
szobor. 

2011-ben a Magyar Történelmi Vas-
úti Kultúráért alapítvány lelkes 
munkája nyomán ismét használat-
ba állítják a mozdonyt, és a Magyar 
Vasúttörténeti Parkban („Füsti” 
Park) különböző rendezvények al-
kalmával kerül begyújtásra.

Fotó: Bakai Adrián, Pénzes Sándor, 
Turkovics Attila

VASÚTTörTéNeTeK
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Hotel Sopron

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

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

Egy 12 év alatti gyerkőc szülőkkel közös kétágyas szobában díjmentes!
A tájékoztatás nem teljes körű,  a részleteket keresse elérhetőségeinken! 

Advent A cSáSzárvároSbAn
2014. december 1–20.

Karácsonyi hangulat, bécsi fények, soproni forralt bor…
Félpanziós ellátással és bécsi vonatjeggyel

19.900 Ft / fő / 2 éj

Ez kész kabaré – 
SzilveSzter A Hotel SopronbAn!

2014. december 29. – 2015. január 1.
Házigazda: HeveSi tAMáS

54.950 Ft / fő / 2 éj ártól

beváSárláS bécSben
2015. január 5. –  február 28.

Leárazás a császárvárosban, spórolja meg az útiköltséget 
és új darabokkal kezdje az új évet!

15.000 Ft / fő / 2 éj bécsi vonatjeggyel

Az idei Grand Prix győztes csapata a Gyerekvasút 490.056-os mozdonyával.
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Szabadtéri elfoglaltságok

Fontos a hideg hónapokban is, hogy 
ne hanyagoljuk el a testmozgást. Ha 
úgy döntünk, hogy kidugjuk az orrun-
kat otthonról, a mozgást a szórakozás-
sal is egybeköthetjük. A havas napokon 
a szánkózás mindenkinek élményt és 
kikapcsolódást nyújt, de építhetünk 
répaorrú hóembert vagy rendezhe-
tünk hógolyó csatát is barátokkal vagy 
családdal. A kültéri elfoglaltságokra 
vigyünk magunkkal termoszban forró 
csokoládét vagy forró teát, így felme-
legedhetünk és folytatódhat tovább a 
szórakozás.

A hó nélküli napok alkalmával válasz-
szuk a korcsolyázást! Kiválóan meg-
mozgat és remek élményt is biztosít 
mind kezdőknek, mind haladóknak. A 
korcsolyázás randi programnak is tö-
kéletes, hiszen a romantikus fényekkel 
kivilágított pályákon siklani igazán jó 

dolog és még jobban összehozhatja 
a szerelmes párokat. De persze baráti 
társasággal vagy barátnőkkel is nagyon 
jó elfoglaltságnak bizonyul, levezethe-
tő általa a napi feszültség és biztosan 
jó kedvre derít. Nem elhanyagolgató az 
sem, hogy az alakot is formálja, így dup-
lán jól járunk, ha korcsolyázni indulunk.

ebben az évszakban sem kell lemon-
danunk a kirándulásokról és erdőjárá-
sokról. száraz időben páratlan látványt 
nyújt az alvó természet és a gyér lom-
bozat miatt könnyebben észrevehetjük 
az erdő lakóit. Tervezzük meg előre az 
útvonalat, mindenképpen ajánlatos fel-
fegyverezni magunkat a termoszunkkal 
és benne valami forró itallal.

Hétvégéken akár kinézhetünk egy ter-
málfürdőt, ahol a meleg vízben töltőd-
hetünk fel, kiváló programnak ígérkezik 
a forraltborozás is családdal, barátokkal, 
de akár kettesben is.

Az otthon melegében…

Ha már kellőképpen kifagytunk a friss 
levegőn, jöhetnek az otthoni progra-
mok, hogy kellemesen felmelegedhes-
sünk.
Az otthon töltött délutánok számos 
lehetőségeket kínálnak. egy bögre 
forró csokoládé mellett rendezhetünk 
társasjáték délutánt is. Rengeteg fajta 
társasjáték kapható kezdve a logikai 
játékoktól az ügyességi játékokig. ez a 
fajta időtöltés közelebb hozza a család 
tagjait, és csiszolhatjuk vele tudásunkat 
is.
A téli napokat a finom fogások ara-
nyozzák be, főleg, ha mindenki részt 
vesz elkészítésükben. Családdal vagy 
barátokkal közösen csináljunk pizzát! A 
pizzatésztát és a feltéteket készítsük ki, 
majd mindenki megalkothatja magá-
nak a saját pizzáját. Ha mini változatban 
készítjük el, a lakoma közben akár egy 
jó filmet is meg lehet nézni.

Pizza helyett választhatunk egyéb fi-
nomságokat is, mint például a tócsnit, 
krumplis pogácsát, vagy süthetünk fű-
szeres krumplit is, elvégre most nem 
baj, ha melegebb lesz a konyhában.

Karácsonyra hangolódva

Az adventi időszak során rengeteg 
programból válogathatunk. Ilyenkor 
a legtöbb településen a hétvégék al-
kalmával adventi vásárokat tartanak, 
előadásokkal és rengeteg portékával. 
Nagyszerű karácsonyra hangoló prog-
ram, ha ellátogatunk egy nagyobb 
adventi vásárra, ahol forraltbort kor-
tyolgatva gyönyörködhetünk a színes 
forgatagban.
Ha mégis inkább az otthon melegét 
választanánk, családdal vagy barátok-
kal közösen készíthetünk adventi ko-
szorút, süthetünk mézeskalácsot vagy 
akár mézeskalács kunyhó építésével is 
megpróbálkozhatunk.

reCePTeK

Mézeskalácsos forró csokoládé
Hozzávalók:
•	 2	dl	tej
•	 2	csipet	mézeskalács	fűszerkeverék
•	 6	dkg	étcsokoládé
•	 2	ek	tejszínhab	(elhagyható)
•	 fahéj	ízlés	szerint
Elkészítés:
Összeforraljuk a tejet a fűszerkeverék-
kel, levesszük a tűzről, és felolvasztjuk 
benne a csokit. Tejszínhabot teszünk 
rá, és megszórjuk fahéjjal.

Fűszeres sültburgonya
Hozzávalók:
•	 8-10	db	kisebb	burgonya
•	 só
•	 bors
•	 bazsalikom
•	 oregánó
•	 metélőhagyma
•	 szárított	petrezselyem
•	 kevés	olívaolaj
Elkészítés:
A burgonyákat meghámozzuk, ne-
gyedeljük. egy lefedhető tálba tesszük 
a krumplit, ráöntjük az olajat és a fű-
szereket, majd alaposan összerázzuk. 
A burgonyát egy tepsire helyezzük és 
elegyengetjük. előmelegített sütőben 
légkeveréses fokozaton 200 fokon 
aranybarnára sütjük.
Tálaláskor sózzuk, ízlés szerint ketchuppal, 
majonézzel esetleg mustárral kínáljuk.

Tócsni
Hozzávalók:
•	 1	kg	krumpli	lereszelve	(sajtreszelőn)	
•	 1	kefir	
•	 15	dkg	liszt	
•	 só,	vegeta	
•	 1	közepes	hagyma
•	 2	gerezd	fokhagyma	
•	 2	db	tojás	
•	 olaj	a	sütéshez
Elkészítés:
A nyers krumplit lereszeljük, majd hoz-
zákeverjük a kefirt, lisztet, tojást, sózzuk, 
belereszeljük a hagymákat. Palacsinta-
sütőbe kevés olajba egy merőkanállal 
teszünk, elterítjük. Ha megsül, megfor-
dítjuk és ezt az oldalát is pirosra sütjük. 
Tejföllel, reszelt sajttal tálaljuk.

Mitévők legyünk télen?
A hideg idő beköszöntével mindennapjainkra rányomja bélyegét a kedvtelenség és legszívesebben ki sem 
moccannánk meleg otthonunkból. Ám mint mindegyik évszaknak, a télnek is megvannak a maga szépségei 
és előnyei. egészségünk és jókedvünk megőrzésére számtalan programot választhatunk akár családdal, akár 
egyedül és néhány esetben még csak a lábunkat sem kell kitenni otthonról!
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Na de ki is volt Luca?

A Luca név jelentése latinul fényhozó, 
hajnalban született. A legenda szerint 
Luca egy szűzies életű személy volt, aki 
mártírhalált halt. A középkorban kedvelt 
szentnek számított, áldásáért fohászkod-
tak azon mesterséget művelők, akik he-
gyes és éles szerszámokkal dolgoztak.
Lúciát ma már az egyház is csak legen-
dai alaknak tartja. egyesek a Luca név 
jelentése miatt hozzák kapcsolatba a téli 
napfordulóval.

Luca napi jóslások

December 13-tól karácsony napjáig 
pontosan 12 nap van hátra. A népi ha-
gyományok szerint ekkor időjóslást tar-
tottak. A 12 nap mindegyike egy-egy 
hónapot képviselt a következő évből. 
Amilyen időjárás volt ezeken a napokon, 
olyan időjárás volt várható a következő 
év hónapjaiban. ezt nevezték Luca ka-
lendáriumnak.
Ugyanezt a célt szolgálta a hagyma-
kalendárium is. A hagymát 12 részre 
szedték, majd sóval szórták meg. Ame-
lyik hagymadarab nedves lett, az évnek 
azon hónapja lesz esős a jóslat szerint.
végeztek még terményjóslást is, ame-
lyet néhol a mai napig őriztek. Külön-
böző méretű cserepekbe búzamagot 
ültettek, abból, amit a következő évben 
vetettek. A cserép közepébe egy fehér 
gyertyát tűztek. Ha a búza karácsony 
napjáig túlnőtte a gyertyát, akkor a kö-
vetkező évben bőséges termésre lehe-
tett számítani. A búza zöldje az adventi 
remény beteljesülését, a gyertya fénye a 
Megváltó érkezését volt hivatott hirdet-
ni, maga a búza pedig az élő kenyeret, 
Jézust jelképezte.

A legnépszerűbb jóslás azonban a lá-
nyok jövendőbeli férjeinek megjós-
lása volt. A vízbe öntött ólom formája 
jövendölte meg a férj foglalkozását, 
nevét pedig a gombócokba gyúrt cet-
lik jósolták meg. Amelyik gombóc főzés 
közben először feljött a víz tetejére, az 
abban lévő név lett a jóslat. A férj ne-
vének jóslására volt még egy szokás. A 
lányok Luca napján este 13 cetlire fér-
fineveket írtak és a párnájuk alá tették. 
Minden nap kivettek egyet és a tűzbe 
dobták. Karácsony napján kivették az 
utolsó cédulát és amelyik név szerepelt 
rajta, úgy fogják hívni a férjüket. 
A leányok azt is ki tudták deríteni, hogy 
még hány évet kell várniuk a házasságig. 
Ilyenkor a hajadon kiment a disznóólhoz 
és belerúgott egy jó nagyot. Ahányat röf-
fent a disznó, annyi év volt még hátra.

Boszorkányok és rontások

Luca napján a hagyományok szerint tilos 
volt házimunkát végezni, mivel a boszor-
kányok és Luca alakja büntettek ezért. A 
legismertebb népi szokás is a boszorká-
nyokhoz fűződik, az úgynevezett Luca 
székének elkészítése. A széket 13 napig 
kellett készíteni (ezért is mondják, hogy 
lassan készül, mint a Luca széke) 9 féle 
fából. szögek helyett bükkfából faragott 
ékek tartották össze. Aki karácsony nap-
ján az éjféli misén erre a székre felállt, 
az megláthatta a falu boszorkányát. A 
széket ez után el kellett égetni, hogy ne 
szálljon rontás a házra. Ha a boszorkány 
is meglátta a leskelődőt, akkor üldözőbe 
vette. A leskelődő elmenekülhetett, ha 
mákot szórt maga mögött, amit a ba-
nyának fel kellett szedni. Mielőtt a bo-
szorkány utolérte volna el kellett éget-
nie a széket.

A rontások ellen a Dél-Dunántúlon 
Luca napján hajnalban kotyolni jártak 
a kisfiúk. Ha a ház gazdájától engedélyt 
kaptak, akkor szalmán vagy fadarabon 
térdelve énekelve kívántak bő termést 
és állatszaporulatot. ezt a szalmát rakták 
a gazdasszonyok a tyúkok alá, hogy job-
ban tojjanak. A kotyolókat kukoricával 
is leöntötték, amit később a libákkal és 
tyúkokkal etettek fel a bőséges szaporu-
lat reményében.

December 13. éjjelén az ártalmak el-
kerülése érdekében az állatokat néhol 
fokhagymával kenték be, vagy hamut 
hintettek az ólak elé.

Mi maradt mára a Luca napból?

sok helyen még ma is ültetnek cserép-
be búzát, ám korántsem terményjöven-
dölési célból, hanem dekorációként. A 
kotyolást láthatjuk falumúzeumokban, 
vagy néhány óvodában. A Luca székét 
azonban érdemes elkészíteni már csak 
kíváncsiságból is. vajon tényleg meglát-
juk vele a boszorkányt?

forrás: kerekito.hu • mek.oszk.hu

A hagyomány szerint, ha egy faluban 
vízkereszt és hamvazószerda között 
nem történt házasság, akkor a pártá-
ban maradtakat cifra szégyen-rönkhöz 
kötötték az ott élők, s őket kicsúfolva, 
bolondesküvőt rendezve, telet űzve, 
hangoskodva, nagy mulatsággal zárták 
a farsangot. Így viselték a fiatalok abbé-
li szégyenüket, hogy nem teljesítették 
korukból adódó kötelességüket. A hin-
tó helyett rönkre ültetették a menyasz-
szonyi és vőlegényi ruhába öltöztetett 
„bolond” párt, akiket koszorúslányok és 

legények húztak végig a falun. egyes 
helyeken a móka kedvéért a menny-
asszony szerepét is legényemberre 
osztották. ezt a furcsa menetet farsangi 
maskarások kísérték, akik öltözhettek 
mesterembernek, cigányasszonynak, 
ördögnek, vagy – farsangi időszak lé-
vén – bármilyen telet elijesztő jelen-
ségnek. Az út során többször meg-
álltak azért, hogy a kisbíró kidobolja a 
település adott évben történt jelesebb, 
vicces eseményeit, történéseit. végül 
humoros lakodalmat csaptak melyen 
megjelenítették a valódi házasságkötés 
ceremóniájának fontosabb szereplői: a 
püspök; a pap; a vőfély; a jövendőmon-
dó asszony és a kisbíró, aki kidobolja, 
hogy a fiatalok erre az egy napra örök 
hűséget ígérnek egymásnak.

A rönkhúzás vagy más nevén törzsök-
húzás ma is élő hagyomány. A farsangi 
időszakban szinte minden hétvégén ta-
lálkozhatnak bolond esküvői menettel 
az Őrség és a vasi Hegyhát- Rábamente 
térségébe érkezők. 

Körmenden is van hagyománya a szo-
kásnak, melyet a Béri Balogh Ádám 
Táncegyüttes tagjai elevenítenek fel 
évről-évre. 

A vidéki helyszíneken az eseményhez 
gyakran gasztronómiai fesztivál, böllér-
verseny is társul.

A programokról, időpontokról, helyszí-
nekről bővebben:
www.vasihegyhat-rabamente.hu,
www.orseg.info
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LUCA NAP december 13. Rönkhúzás
December 13-a a gergely naptár életbe lépése előtt a téli napforduló volt. ezen a napon volt a leghosszabb az éjszaka és 
a legrövidebb a nappal. A népi hiedelmek éppen ezért úgy tartották, hogy december 13-án védekezni kell a boszorká-
nyok rontásai ellen, varázslatokkal kell megtörni a gonosz hatalmát. sok hagyomány alakult ki a Luca nappal kapcsolato-
san, mint például időjóslás, a boszorkányok leleplezése, terményjóslás vagy szerelmi jóslatok.

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!

SZíNeS rOVAT
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www.sopronbank.huf

EBKM 2,74%*

Hosszútávon is rugalmasan 
biztosítja a piaci kamatszintet.
Hûségét kamatprémiummal jutalmazzuk!

ZSIRÁF Kamatkövetô
forint betét

2019. december 31-ig tartó futamidôvel
*A 2014. november 17-i piaci adatok alapján. A tájékoztatás nem teljeskörû, 
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. 
További részletekrôl honlapunkon és bankfiókjainkban tájékozódhat!

Decemberben is 

új betéti akciókkal várjuk!
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Decemberben is 

új betéti akciókkal várjuk!

pronbank.hu

al várjuk!

IrODALOM

Poe legtöbb műve a sötét romantikába sorolható. Legked-
veltebb témái a halál, az múlandóság, a gyász. Novelláiban 
a borzalom, a téboly, a gyötrelem és a lelki abnormalitás 
kapja a központi szerepet. Horror történetein kívül írt még 
sci-fit, szatírát, áltudósítást, sőt humoros novellái is voltak. A 
komikus hatás érdekében pedig előszeretettel alkalmazta az 
irónia és a különállóság eszközeit.

Legelső, legismertebb s talán a legjobban sikerül novellája a 
Morgue utcai kettős gyilkosság. Főszereplője Dupin, aki a világ-
irodalom „detektív ősének” tekinthető. Ha ő nincs, nem lett 
volna sherlock, Poirot és Miss Marple sem. sir Arthur Conan 
Doyle azt mondta, hogy „Poe összes detektívtörténete egy gyö-
keret alkot, melyből egy új irodalom született… Hol voltak a de-
tektívtörténetek, míg Poe nem lehelt beléjük életet?”

A holló verse az, amit valószínűleg nem kell bemutatni senki-
nek sem. A legismertebb lírai alkotása, mely egyenesen szim-
bólummá, jelképpé is vált. Poe egykori háza előtt is egy holló 
szobor található, valamint karikatúrákban is gyakran ábrázol-
ják hollóval a vállán, fején.

A magyar fordítások közül Tóth Árpádé a legismertebb, s ta-
lán ez adja vissza legjobban a költemény különös hangzásvi-
lágát, zenei elemeit.

„Egyszer egy bús éjféltájon, míg borongtam zsongva, fájón
S furcsa könyvek altatgattak, holt mesékből vén bazár,
Lankadt főm már le-ledobbant, mikor ím valami koppant,
Künn az ajtón mintha roppant halkan roppanna a zár”

Legismertebb novellái:

• A Morgue utcai kettős gyilkosság
• A kút és az inga
• A fekete macska
• Az áruló szív
• Az ellopott levél
• Az Usher-ház vége
• Az aranybogár
• A vörös halál álarca

Poe munkássága
Edgar Allan Poe a detektívregény atyja, a romantika egyik legnagyobb, legjelentősebb írója.
Massachusettsben, Bostonban született a 19. század elején. Szerkesztő, kritikus, költő, de elsősorban novellista. Az 
első olyan amerikai író volt, aki kizárólag csak az írásaiból akart megélni, emiatt egész életében anyagi gondokkal 
küszködött. Életében inkább kritikusként és műfordítóként tartották számon, de íróként is elismerték, bár saját ha-
zájában kevésbe, inkább Európában volt népszerű: Franciaországban nagy elismerésnek örvendett a Baudelaire-
fordításainak köszönhetően.

IrODALOM
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Ül a vonaton két szõke. Amikor odaér hozzájuk a kalauz 
megszólal az egyik:
– elnézést, elvisz engem ez a vonat sopronba?
– sajnálom hölgyem. ez a vonat Debrecenbe megy.
Mire a másik szõke:
– Jujj de kár, és engem?

Túlzott szigor 
glasgow-ból edinburgh felé száguld a gyorsvonat. A 
fülkéket járva a kalauz egy skótra bukkan; akinek nem 
csak, hogy jegye nincs, de fizetni sem akar. szó szót kö-
vet, s a vasutas annyira felbõszül a potyautas makacs-
ságán, hogy a robogó vonat ablakán kihajítja annak 
bõröndjét. erre már a skót is kijön a sodrából:
– Hallja, ez azért már mégis sok! Nem elég, hogy en-
gem megbüntet, még a fiamat is kidobja az ablakon?

A vendég a vasúti restiben:
– Mondja, fõúr, mi lesz már azzal a pörkölttel? Még le-
késem a vonatot.
– Ne tessék félni! – feleli a pincér –, nem lesz az adag 
olyan nagy.

Utazik a székely bácsi a vonaton. Beül a fülkébe egy úri 
dáma. Kis idő múlva, az öreg fintorgatja az orrát, mire 
a dáma:
– Nem tetszik a parfümöm, kedves uram? ez eredeti 
Chat Noir, Párizsból.
Kis idő múlva, a dáma is fintorgatja az orrát, mire az 
öreg székely:
– Na mi van nagysá, nem tetszik a parfümöm? ez ere-
deti gránátpaszuly, én ültettem!

egy ember rohan az induló vonat után, de nem éri el. 
Irgalmatlanul elkezd káromkodni.
– Mit van úgy kiborulva? Fél óra múlva megy egy má-
sik vonat – mondja a forgalmista.
– De én ezen vagyok a mozdonyvezető!

A vonaton odaszólnak a székelynek:
– Bácsi, húzza fel az ablakot, mert künn hideg van.
A székely felhúzza, de nem tudja megállni szó nélkül
– No most künn meleg van-e?

vasutas VICCEK



A válogatott keretet érintő legfontosabb 
hír a világklasszis görbicz Anita kiesése, 
„görbe” babát vár. szucsánszki, Kovacsics, 
Tóth gabriella lehet majd a helyettes.
– Húsz évig a kézilabda játszotta a főszere-
pet az életemben, és most úgy éreztem, itt 
az ideje más szerepet is vállalnom. Nagyon 
boldog vagyok, hiszen a baba egészséges, 
és én is jól érzem magam, mert már nagyon 
vártam a jó hírt. Elhatározásomat a nyár 
elején a klubommal, és Németh András 
szövetségi kapitánnyal is egyeztettem, akik 
elfogadták a döntésemet, így a jelenlegi 
szezonra ennek fényében készültünk. Mér-
kőzést már nem vállalok, de az edzéseket 
folytatom az orvosom által jóváhagyott 
terheléssel – nyilatkozta Görbicz Anita.

– Nem ért váratlanul a helyzet – vála-
szolta Németh András szövetségi ka-
pitány. – Anita már hónapokkal ezelőtt 
tájékoztatott a terveiről, a mostani öröm-
hírről is, volt időm felkészülni a helyzetre. 
Természetes, hogy a pályáról nagyon 
fog hiányozni, elvégre, amit ő tud, azt a 
világon senki sem tudja utána csinálni, 
de azért nem hagy el minket. Az EB alatt 
velünk lesz, a válogatottal él majd, min-
denben segíti a munkánkat.
Németh Andrást februárban nevezték 
ki harmadik alkalommal a női válogatott 
élére. elképzelése szerint a játékunkat a 

gyorsaságra építi, mivel méretekben (ma-
gasság, tömeg) a magyar kézilabdázók 
nem veszik fel a versenyt az élvonalba 
tartozó válogatottakkal, de gyorsabbak 
lehetnek náluk. ehhez igazodva állította 
össze a bő keretet. A tornára tizenhat já-
tékost nevezhet majd a kapitány.

A magyar női válogatott
28 fős Európa-bajnoki kerete: 

Kapusok: Bíró Blanka (vác), Herr Orsolya 
(győr), Kiss Éva (Fehérvár), Triffa Ágnes 
(Dunaújváros), víg vivien (Dunaújváros)
Balszélsők: erdősi Ildikó (siófok), Kovacsics 
Anikó (győr), schatzl Nadine (Érd)
Balátlövők: Bulath Anita (Dunaújváros), 
Hornyák Dóra (vác), Klivinyi Kinga (Érd), 
Triscsuk Krisztina (Dunaújváros) 
Irányítók: görbicz Anita (győr), 
szucsánszki Zita (FTC), Temes Bernadett 
(Tus sies Metzingen), Tóth gabriella (Mo-
sonmagyaróvár) 
Beállók: Horváth Bernadett (Fehérvár), 
Mayer szabina (Fehérvár), Mészáros Rea 
(FTC), szamoránszky Piroska (FTC)
Jobbátlövők: Planéta szimonetta (győr), 
soós viktória (FTC), szekerczés Luca (sió-
fok), Tomori Zsuzsanna (FTC) 
Jobbszélsők: Azari Fruzsina (Dunaúj-
város), Bódi Bernadett (győr), Kovacsicz 
Mónika (FTC), such Nelli (siófok)

Szövetségi kapitány: Németh András
Csapatmenedzser: Pálinger Katalin
Edző: Köstner vilmos

A magyar válogatott mérkőzésnapjai 
az Európa-bajnokságon: 

Csoportmérkőzések (győr):
December 7. 20:30:
Magyarország – Oroszország
December 9. 20:30:
Lengyelország – Magyarország
December 11. 20:30:
Magyarország – spanyolország

Középdöntő (Debrecen):
december 13., 15., 17.
elődöntők, helyosztók (Budapest):
december 19., 21.

Magyarország 2000-ben a román ren-
dezésű eB-n csúcsra ért, megnyerte a 
tornát. Az eB-k történetében azonban 
norvég fölény van. 

győztesek listája: Norvégia 5-ször, Dánia 
3-szor, Magyarország, Montenegro 1-1-
szer nyert európa bajnokságot.

KoncsikT
                         

West Coast 

snoop Dogg 1971. október 20-án szüle-
tett Kaliforniában, Long Beach-en.
eredeti neve Calvin Cordozar Broadus. A 
snoop nevet anyukája ragasztotta rá, ter-
mészetesen a népszerű rajzfilmsorozat 
hőse után. snoop szegénynegyedben 
született és hamar egy utcai bandában 
találta magát. Már egészen fiatalon meg-
gyűlt a baja a hatóságokkal, egy börtön-
büntetés miatt a középiskolát is később 
végezte el. szerencséjére tehetséges MC 
volt és érdeklődése a bűnözésről inkább 
a zene világa felé fordult, végül a híres 
rapper Dr. Dre fedezte fel. 

1993-ban kezdte első lemezét készíte-
ni, de a felvételek közben még kísér-
tett a múlt, gyilkossági ügybe kevere-
dett, letartóztatták. Debütáló albuma 

a Doggystyle ezért csúszással jelent 
meg, de meghódította a Billboard-ot! 
Who am I? és a gin and Juice című szám 
vitte a prímet az albumon. Alighanem a 
balhé is jót tett a népszerűségnek - a csó-
ró fiúból milliomos lett. A bírósági ügye 
sokáig húzódott, végül felmentették. 
A második album csak 1996-ban került 
a boltokba Tha Doggfather címen. eb-
ben az évben összeveszett a kiadójával 
a Death Row stúdióval és ott felejtette 
őket. Meg a Snoop Doggy Dog név is 
ott maradt, mivel ezt a kiadó birtokolta. 
ekkor lerövidítette nevét Snoop Dogg-
ra. snoop szövegei az utcáról merítenek, 
bandaháborúkról, nőkről, füvezésről szól-
nak a számok. A témaválasztás, szókimon-
dás miatt nem mindenütt kívánatos.

Diszkográfia: Da game Is to Be sold 
Not to Be Told. 1998. No Limit Top 
Dogg. 1999. Tha Last Meal. 2000. Tha 
Doggfather. 2001. Paid tha Cost to Be 
da Bo$$. 2002. R&g (Rhythm & gangsta): 
The Masterpiece. 2004. Tha Blue Carpet 
Treatment. 2006. ego Trippin' 2008. 
Malice n Wonderland. 2009 (a legsikerte-
lenebb albuma) Doggumentary. 2011. 

Hogy hány előadóval dolgozott az 
utóbbi években összeszámolni is nehéz. 

Kezdetektől rappelt Nate Dogg-gal és 
Warren g-vel. De feltűnt Pharrel Williams, 
David guetta, Katy Perry, Miley Cyrus, 
Jason Derulo, Wiz Khalifa, Akon, Psy 
klipjeiben is, stb. Nyugati parti gengsz-
ter rapből két éve átnyergelt a reggae, 
funky világába. A Reincarnated című 
albumot már ebben a stílusban, Snoop 
Lion néven jelentette meg 2013-ban.

A sokoldalú üzletember:
Az elmúlt években snoop zenéjén kí-
vül sokoldalúságával is felhívta magára 
a figyelmet. Férfiaknak tervez ruhákat, 
snoop Dogg Clothing néven. gyermek-
könyvet írt egy kisegérről. (ez mindenkit 
meglepett) Kaliforniában egy gyerek 
amerikai fociliga viseli a nevét: snoop 
youth Football League, itt néha szabad-
idejében edzősködik is. Mostanában ér-
deklődik az európai foci után is, ez már 
reggae hatás lehet. A pornószakmába 
is belekóstolt régebben. Különböző fil-
mekhez írt zenét, jó párban szerepelt is: 
starsky & Hutch, Kiképzés, Csontok. szi-
varmárkát és gördeszka márkát hozott 
létre. van állatokat támogató alapítvá-
nya, könyv-, reklám- illetve lemezcége 
is: a Doggy style. 

KoncsikT

2004 után ismét női kézilabda eB-t rendez Magyarország, most Horvátországgal közösen. Csoportmeccsek 
helyszínei: Győr, Debrecen, eszék, Varasd, Zágráb. A helyosztókat, döntőt Budapesten a Papp László sportaré-
nában rendezik. 

11. nőI KézIlabda Európa bajnoKság
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SPOrT ROvAT

a nyugati partról

ZeNe ROvAT

Jellegzetes hang és jellegzetes lelassult mozgás. Snoop Dogg a legnépszerűbb rap előadók közé tartozik.
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Rajz: Szabó Márton

gyerek
 rovat

Hol volt, hol nem volt, volt a világon egy király, annak 
volt egy gyönyörű szép leánya, de az a leány olyan 
nyelves volt, hogy senki nemcsak meghaladni, hanem 
megközelíteni se tudta a szájasságban. Akárkivel 
akármiről beszélt, mindig csak az övé lett az utolsó szó. 
Búsult ezen a nagy nyelvességen a király, kivált ha látta, 
hogy a többi király- és hercegkisasszonyok soha egy rossz 
szót, egy káromkodást ki nem eresztenek a szájukon, az ő 
leányától meg mást se lehet hallani soha. ezenkívül az is 
bántotta, ha elgondolta, hogy hogy tegyen ezzel valami 
becsületes embert szerencsétlenné, hisz aki elveszi, csak 
keserűség lesz az élete. Utoljára gondolt egyet.
– No, leányom – mondta a leányának –, kihirdettetem az 
országban, hogy aki téged le tud nyelvelni, annak adlak 
feleségül.
A leány még megörült neki, ahelyett, hogy 
megszontyorodott volna rajta.
– Jó lesz biz a, felséges atyám, legalább nem lesz olyan 
alamuszi tedd ide, tedd oda uram.
A király látta, hogy csakugyan nincs más mit tenni, 
hát kihirdettette, hogy aki rá tud arra menni - mikor 
az ő leányával beszél -, hogy nem a leányé, hanem az 
övé legyen az utolsó szó, annak adja feleségül fele 
királyságával együtt.
Mentek aztán szerencsét próbálni mindenféle emberek: 
hercegek, grófok, nagy süvegű tótok, de egyik se tudott 
kettőt se szólani a kisasszonyhoz.
Meghallotta azt három sváb fiú is, ők is elindultak, hogy 
megpróbálják, mire mennek. Ha nyernek, jó lesz; ha nem 
nyernek, se káruk, se hasznuk benne. A legkisebb fiú 
eszelős volt, a bátyjai el se akarták vinni.
– Ne is gyere te, Jankó, úgyse lesz az a kisasszony a tied.
– Csak azért is elmegyek, majd ott megválik, hány zsákkal 
telik, kié lesz a királykisasszony!
Mentek, aztán mendegéltek, a két bátyja már nagyon 
elhagyta Jankót, mert az akármit látott úton-útfélen, 
mindent felszedett. egyszer talált egy tojást; elkezd 
kiabálni a bátyjai után: 
– Gyertek csak, hé! Mit találtam!

A két bátyja azt gondolta, hogy legalábbis egy véka 
aranyat-ezüstöt talált, visszaszaladtak nagy lóhalálába, 
hát látják a tojást. No iszen nekiestek Jankónak, úgy 
elverték, mint a kétfenekű dobot, azután otthagyták. 
Jankó is feltápászkodott, eltette a tojást, ment utánok.
Kevés idő múlva megint talált egy rossz szeget, megint 
elkezdett kiabálni:
– Hát most mit találtam, gyertek csak!
Azok megint visszaszaladtak, hogy isten tudja, mit talált, 
mit nem Jankó!
Hát látják a rossz szeget, no ezért megint jól 
helybehagyták. Jankó eltette a szeget is.
Harmadszor meg talált egy rakás ganéjt, akkor is kiabált, 
de rá se hederítettek. Jankó eltette azt is a sipkájába. 
Ment aztán a bátyjai után, de azok már úgy elhagyták, 
hogy mire a palotához ért, azok már visszafelé jöttek 
nagy szomorúan.
– Ne is menj te oda be, úgyse lesz az a tied – mondták 
Jankónak.
– Már mért ne lehetne az az enyim?
– Csak. Nincs hozzávaló eszed.
– Hm! Csaknak zsák kell, papnak ágy kell. Azért is 
megmutatom, hogy az enyim lesz!
– Nem éred meg hajasan, kopaszon is bajosan.
De Jankó csak bement. Mindjárt beszédbe eredt a 
kisasszonnyal:
– De piros a kisasszony!
– Tűz ég ám bennem!
– Itt egy tojás, süssük meg nála.
– Lyukas ám a serpenyő!
– Itt egy szeg, foltozzuk be vele.
– Igen biz a ganéjt!
– Az is van itt egy sipkával!
No, erre a kisasszony egy szót se tudott szólani, hozzá 

kellett neki menni a bolondhoz.
Másnap megesküdtek, nagy lakodalmat 
tartottak, máig is élnek, ha meg nem haltak.

Magyar népmese
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A nyelves királykisasszonySzínezo
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Áldott, békés

Karácsonyi Ünnepeket 

kívánunk

minden kedves

Utasunknak!


