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a nagycenki széchenyi múzeumvasút 2015. április 4-től szeptember 27-ig 
szabad és munkaszüneti napokon valamint meghirdetett pénteki napokon várja látogatóit.

pénteki közlekedési napok: 
2015. május 22., 29., június 5., 12., szeptember 4., 11., 18., 25.

gőzmozdonyos közlekedési napok: 2015. április 5., 6., május 1., 20., 21., június 20., 21., 
július 18., 19., augusztus 20., 21., szeptember 19., 20.

gyermeknap alkalmáBÓl
2015. május 31.-én ünnepeljük a gyerkőcöket zakatolással! 

programok:
 Kisvasutazás  Fűtőház látogatás  Bábszínház  Kézművesek  Modellvasút kiállítás
 Lovaskocsizás  Fényképezkedési lehetőség Cenki Tekivel és Cenki Teklával
 Kedvezményes Múzeum látogatás a nagycenki Széchenyi Kastély Múzeumában

ár: 1.990 ft / 1 felnőtt és 1 gyermek részére

Utazzon vonattal a gyereknapra!
A 14 éven aluli gyerekek a rendezvény karszalagjának felmutatásával
ingyenesen utazhatnak visszaútban a GYSEV Zrt. vonalain. 

a nagyCenkI
szÉChenyI mÚzeUmvasÚt 

Információ: 99/577-244 • gysev@gysev.hu • www.facebook.com/GYSEV.ZRT

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

TiszTelT  UTasUnk, 
kedves Olvasó!
Lassan megérkezik a tavasz, amely egyben a GYSEV Magazin legújabb 
számát hozza el nekünk.

A jó idő beköszöntével egye több lehetőségünk van a szabadidő 
aktív eltöltésére, amihez hasznos ötletekkel szolgálunk a magazinunk 
hasábjain. Régiónkban számtalan kulturális és gasztronómiai 
rendezvényre kerül sor, amelyek kihagyhatatlanok a tavaszi 
napsütésben.

Gyereknap alkalmából a legkisebbekről se feledkezzünk meg! 
Szeretettel várunk kicsiket és nagyokat a Széchenyi Múzeumvasút 
gyereknapi rendezvényére.

Akik pedig már a vakációt tervezik, azoknak egy hangulatos tengerparti 
úti célt, Mallorcát szeretnénk bemutatni.

Tavasz lévén az ilyenkor szokásos nagytakarításhoz kapcsolódó 
ismertetőnket ajánljuk, hogy a rendrakás se jelentsen gondot! 

Kívánjuk, hogy a magazin kellemes tavaszi kikapcsolódást nyújtson, 
de ne csak az utazás során! 
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A GYSeV Zrt. és az ÉNYKK Zrt. uta-
zási információit egyidejűleg meg-
jelenítő utastájékoztató kijelzőket 
telepítettek a körmendi vasútállo-
máson. Minderre a két közlekedési 
társaság és a térségi önkormány-
zatok együttműködésében meg-
valósult projekt adott lehetősé-
get. Összesen öt új monitor került 
a vasútállomásra, amelyek közül 
három a vasúti és az autóbuszos 
utazási információkat, további 
kettő pedig kizárólag a vonatokra 
vonatkozó adatokat jelzi az utazó-
közönségnek.

Az „Intermodális közlekedési rendszer 
fejlesztése Körmenden és térségében” 
elnevezésű projekt utolsó eleme volt 
az utastájékoztató kijelzők telepítése. A 
fejlesztés megvalósításával teljessé vált 
a körmendi intermodális csomópont 
utastájékoztató rendszere. A kapcso-
lódó utastájékoztató adatbázis fejlesz-
téssel a gysev Zrt. hazánkban elsőként 
vezeti be az ún. Transmodel rendszert, 
amellyel elérhetők a résztvevő közle-
kedési társaságok járatainak valós idejű 
utazási adatai.

„Az intermodális közlekedési fejlesz-
tések rendkívül fontos eleme a közös 
utazási információk közlése, ez ugyan-
is nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy 
az utazók ne válasszanak az egyes 
közösségi közlekedési ágak között, ha-
nem együttesen használják azokat. ezt 
a célt szolgálta, hogy a gysev által fej-
lesztett fedélzeti utastájékoztató rend-
szer autóbuszos információkat is közöl, 
és ezért vezettünk be tavaly több vi-
szonylatban is közös, autóbuszos-vas-
úti közlekedésre feljogosító, kombi-
nált bérleteket” – mondta a fejlesztés 
kapcsán Kövesdi szilárd, a gysev Zrt. 
vezérigazgatója.

A projekt további elemeként már ta-
valy átadták a körmendi állomást teljes 
hosszában átívelő gyalogos felüljárót. A 
létesítmény megteremti a gyalogos ösz-
szeköttetést a közvetlenül a pályaudvar 
mellett található autóbusz állomással, 
emellett biztonságosabbá teszi a gya-
logos közlekedést a vasútállomás által 
kettéválasztott körmendi városrészek 
között.

szintén a projekt részeként Körmen-
den és kilenc további településen 
(Csákánydoroszló, Daraboshegy,  Dö-

rös  ke, egyházas hollós, Halogy, Magyar-
nádalja, Nádasd, Pinkamindszent és 
szent péterfa) mindösszesen nyolc darab 
új autóbusz váróhelyiséget alakítottak ki, 
emellett kilenc utasváró teljes felújítását 
végezték el.

Az összesen 200 millió forint összköltsé-
gű beruházás európai Uniós forrásból, 
az Új széchenyi Terv Nyugat-Dunántúli 
Operatív Programjának közösségi közle-
kedés fejlesztésére irányuló forrásaiból 
valósult meg, a támogatás mértéke 100 
százalék.

A 2014-es év összesített adatai 
alapján emelkedett az utasok szá-
ma a GYSeV Zrt.-nél. A vasúttársa-
ság járataival tavaly 6 millió 132 
ezren utaztak, ami a korábbi év 
adataihoz képest több mint három 
százalékos növekedést jelent. 

2013-ban 5 millió 949 ezer, 2014-ben pe-
dig összességében már 6 millió 132 ezer 
utas választotta utazásához a gysev Zrt. 
magyarországi vonatait. A 3,1 százalékos 
emelkedés azt jelenti, hogy folytató-
dott az elmúlt évekre jellemző pozitív 
tendencia: a vasúttársaságnál 2011 óta 
folyamatosan emelkedik az utazóközön-
ség száma. 

A vasúttársaság vonalai közül a legna-
gyobb emelkedést a sopron – szom-
bathely – szentgotthárd szakaszon 
regisztrálták: a statisztika szerint a ko-
rábbi év adataihoz viszonyítva 2014-
ben sopron és szombathely között 6,5, 
míg a szombathely – szentgotthárd vi-
szonylatban 5,9 százalékkal emelkedett 
az utazók száma.

„A tavalyi évben is számos utasbarát 
fejlesztést valósítottunk meg, vasúti és 
autóbuszos utazásra is feljogosító, kom-
binált bérleteket vezettünk be.
A sopron – szombathely – szentgott-
hárd szakaszon járataink nagy része már 
FLIRT motorvonat. Rövidesen további 

három gysev-FLIRT áll forgalomba, ezek 
győr és sopron, valamint, a villamosítás 
lezárása után szombathely és Csorna 
között is közlekedhetnek majd. Bízom 
abban, hogy a térségben élők értéke-
lik erőfeszítéseinket, és az idei évben is 
tovább emelkedik a vonattal utazók szá-
ma” – mondta Kövesdi szilárd, a gysev 
Zrt. vezérigazgatója.

Az utasszám emelkedéséhez hozzájárult 
az is, hogy tavaly jóval többen választot-
ták munkába járáshoz a vasutat: a 2013-
as évhez képest tavaly 11,5 százalékkal 
többen váltottak dolgozói havi bérletet 
a vasúttársaságnál.

Fotó: Németh Csaba

INTERMODÁLIS UTASTÁJÉKOZTATÓ KIJELZŐKET
TELEPÍTETTEK A KÖRMENDI ÁLLOMÁSON 

Átlépte a 6 milliót
a vaSúTTÁRSaSÁg MagyaRORSzÁgI SzakaSzaIN uTazók SzÁMa

TOvÁbb EMELkEDETT az uTaSOk SzÁMa a gySEv-NéL



Csaknem hét milliárd forintos be-
ruházással kétszintű integrált köz-
ponti forgalomirányítási rendszer 
valósul meg a GYSeV Zrt. vasút-
vonalain. A beruházás elvégzése 
után a Szombathelyen, valamint 
Csornán kialakított központi for-
galomirányító központ látja majd 
el a vasúttársaság 35 távvezérelt 
állomásának irányítását. 

A távvezérlés kiépítésének és köz-
pontosításának komoly előnye, hogy 
a vasútvonalak átbocsátó képessége 
növekszik. emellett leegyszerűsödik 
a forgalomirányítás, így csökken a ké-
sések, valamint a vasúti közlekedés za-
vartatásának kockázata. 

A fejlesztésnek köszönhetően a sopron 
– szombathely – szentgotthárd, ill. a 
győr – sopron szakasz mellett központi 
forgalomirányítás lesz a szombathely – 
Csorna – Rajka, valamint a szombathely 
– Zalaszentiván vonalakon is. 

A projekt keretében összesen 30 darab 
vizuális utastájékoztató kijelzőt telepí-
tenek a szakemberek a gysev vasútál-
lomásaira, ezáltal tovább javul vasút-
társaság által nyújtott személyszállítási 
szolgáltatás minősége.

szintén a projekt részeként sopronban 
központi forgalom ellenőrző központ 
létesül, melynek feladata a vonalháló-
zat felső szintű üzemirányítása lesz. A 
beruházásnak köszönhetően a gysev 
Zrt. teljes hálózatán hatékonyabbá 
válik a forgalomszervezés mind a sze-
mély, mind pedig a teherszállításnál.

„A központi forgalomirányító, ill. a for-
galom ellenőrző központok kiépítése 
nem olyan látványos fejlesztés, mint 
egy új FLIRT motorvonat beszerzése. 

Ugyanakkor a forgalomszervezés szem-
pontjából rendkívül komoly előrelépést 
jelent vasúttársaságunknak, melynek 
előnyeit az utasok is érezni fogják” – 
mondta a fejlesztés kapcsán Kövesdi 
szilárd, a gysev Zrt. vezérigazgatója.

A projekt kivitelezése 2014. év végén 
kezdődött és a tervek szerint 2016 
márciusáig tart majd. A kivitelezési 
munkálatokat a Prolan-savaria Konzor-

cium végzi, melynek tagjai a Prolan Irá-
nyítástechnikai Zrt. valamint a Dunán-
túli Távközlési és Biztosítóberendezési 
Építő Kft.
A projekt összköltsége 6 milliárd 970 
millió forint, mely a Közlekedés Opera-
tív Program (KÖZOP) ill. és az Integrált 
Közlekedésfejlesztési Operatív Prog-
ram (IKOP) forrásainak felhasználásával 
valósul meg; a támogatás intenzitása 
100 százalék.

Központi forgalomirányítási rendszer
valósul meg a gYsev-nél

gysev HíreK
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Több mint négyszáz méter hosz-
szúságú zajvédő fal épült a szom-
bathelyi vasútállomás mellett, 
amely elsősorban a Sas utca lakóit 
védi a pályaudvar zajterhelésétől. 
A GYSeV Zrt. saját forrásból bizto-
sította a zajvédő fal megépítésé-
hez szükséges összeget.

A zajvédő fal 410 méteres hosszban 
készült el a vasútállomás keleti olda-
lán. A két és fél méter magas fal alsó 
50 centiméteres része vasbeton lába-
zati elemekből, a felső része pedig ún. 
fabeton zajárnyékoló panelekből áll. 
A fal megépítése a zajterhelést csök-
kenti a vasútállomás keleti oldalán el-

helyezkedő ingatlanok felé. A környé-
ken lakók többször is panaszkodtak a 
pályaudvarról jövő zajhatások miatt. 
ezért döntött úgy a vasúttársaság, 
hogy megépíti a zajvédő falat, amely 
vagyonvédelmi-biztonságtechnikai 
célokat is szolgál.

A zajvédő fal teljes hosszában sárga 
alapszínben készült, a felületre három, 
nagyméretű gysev felirat került, zöld 
színben.

A gysev Zrt. által kiválasztott kivitelező 
novemberben kezdte meg a munkála-
tokat, amelyek egy hónapon keresztül 
tartottak. A vasúttársaság saját forrá-
saiból biztosította a zajvédő fal meg-
építését, melynek költsége mintegy 37 
millió forint volt.

Fotó: Németh Csaba

Zajvédő fal épült
a szombathelYi állomásnál

www.sopronbank.huf

Tervezze 
velünk új(ra) 
otthonát!
Lakáscélú és jelzálogalapú hitelek 
magánszemélyek részére 

akár 5 nap alatt! A tájékoztatás nem teljes körû és nem minôsül ajánlattételnek. A részletes szerzôdési feltéte-
leket és kondíciókat a hitelszerzôdés, a Bank mindenkor hatályos vonatkozó Hirdetménye(i), 
az Általános Üzletszabályzat és általános szerzôdési feltételek, valamint a Fogyasztói Hitele-
zési Üzletszabályzat tartalmazza. A bank a változtatás jogát fenntartja, a bankot jelen tájé-
koztató nem kötelezi a hitel jóváhagyására és hitelnyújtásra. Az akció visszavonásig érvényes. 
További részletekrôl Bankunk honlapján (www.sopronbank.hu) és fiókjainkban tájékozódhat.
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Mallorca a Baleári-szigetek leg-
nagyobb szigete ibiza, Menorca, 
Formentera mellett. A Baleári-
szigetek Spanyolország 17 auto-
nóm közösségének egyike. Az al-
kotmány szerint a Baleári-szigetek 
számos téren önálló jogkörrel ren-
delkezik, ez alól kivételt csak a had-
ügy, és a külügy jelent.
 
A sziget nagysága 3684 km², amelyet 
554 km hosszú partszakasz vesz körül, 

ahol jól megférnek egymás mellett a 
lassan mélyülő homokos partok, és a 
sziklás meredek partszakaszok is. Leg-
magasabb pontja az 1445 m-es Puig 
Major.
A sziget lakossága 790 ezer fő, amelynek 
kb. fele a sziget fővárosában, Palma de 
Mallorcán él.
A hivatalos nyelv a katalán és a spanyol. 
A helyiek a katalán egyik változatát, 
a mallorcai spanyolt, az úgynevezett 
mallorquín-t beszélik.

egy tavaszi kirándulás, vagy egy nyári 
pihenés ideális helyszíne lehet Mallorca 
szigete. Évente 8-9 millió turista érkezik a 
szigetre, ami nem lehet véletlen.

A sziget története
Mallorca szigete már i.e. 5000 körül la-
kott volt. A sziget sokáig nyugodt, ese-
ménytelen életére az első komoly nyo-
mokat hagyó külső hatást a karthágóiak, 
majd az őket legyőző rómaiak tették. A 
Római-birodalom szétesése után a szi-
get mór fennhatóság alá került, később 
önálló királyság lett, valamint tartozott 
az Aragóniai Királyság alá is. A 18. szá-
zad eleje óta spanyolország része.
A sziget legújabb kori fejlődése az 1960-
as években kezdődött, a nemzetközi re-
pülőtér megnyitásával pedig a turisták 
körében is igen népszerűvé vált.

Palma de Mallorca a sziget fővárosa, 
amelynek jelképe az egész városképet 
meghatározó, monumentális, fehér-
mészkő színű La sue katedrális.
A hatalmas méretű katedrális távolról 
és közelről is egyedülálló látvány. Mesz-
szebbről csodálva a katedrális uralja a 
pálmafákkal szegélyezett tengerparti 

sétányt, közelről pedig az apró részletek 
teszik különlegessé. A katedrális körüli 
tereket szépen gondozott parkok és sé-
tányok veszik körül.
A La sue mellett a másik legfontosabb 
látnivaló a 14. században épült Királyi Pa-
lota. A spanyol királyi család mind a mai 
napig rendszeres vendég a városban.
A két legfontosabb tér a Placa Cort és 
a Place Major, ahol a kedvelt bevásárló 
központok, designer boltok találhatók, 
valamint pár perc sétával innen érhető 
el a híres spanyol nagyáruház, az el Corte 
Inglés is.
A tengerpart mellett a város széle felé 
sétálva érjük el a jachtkikötőt, ahol 
szebbnél szebb hajókat és hihetetlen 
gazdagságot láthatunk.

gondolatban járjuk körbe a szigetet. 
A déli részen találjuk es Trenc-et, ame-
lyet röviden az európai Karib-tengerként 
írhatnánk le. 
A sziget délkeleti részén több kilométer 
hosszú, homokos partszakasz húzódik, 
gyönyörű tiszta, türkizkék vízzel és kü-
lönleges környezettel.
Ha kedveljük az egyedi hangulatú ho-
mokos tengerpartot, akkor mindenképp 
ezt a strandot javasoljuk. Itt mindig sok 
turistára lehet számítani, de mivel elég 
hosszú ez a part, mindig találhatunk 
kevésbé zsúfolt, szimpatikus helyet ma-
gunknak.

A sziget keleti partja az úgynevezett 
„Cala”-król híres, ami egy szárazföldbe 
benyúló sziklákkal körülvett öblöt jelent.
ezen a részen egymást érik a szebbnél 
szebb öblök, amelyek minden bizonnyal 
fürdésre csábítanak majd minket is. Csak 
hogy néhányat említsünk közülük: Cala 
D'Or varázslatos fehér települése, Cala 
esmeralda kék vize vagy Cala Figuera 
romantikus kikötője minket is minden 
bizonnyal elkápráztat.

A főútvonal a parttól távolabb húzódik, 
és szűk, keskeny, kanyargós utak vezet-
nek le egy-egy öbölig, melyek között 
legfeljebb túraútvonalakat találunk. Aki 
erre jár, annak nagyon kell figyelni, mert 
könnyen el lehet téveszteni az utat a 
kiszemelt Cala felé, viszont akármelyik 

Cala-ban kötünk is ki, minden bizony-
nyal ismét egy csodás, magas sziklák 
által körülvett, azúrkék vizű öböl tárul 
majd a szemünk elé.

Porto Christo egy hangulatos városka 
a keleti parton, ahol érdemes egy séta 
erejéig megállni a kikötő környékén.
Porto Christo szomszédságában ta-
lálható a Cuevas del Drach – azaz a 
sárkány-barlang. Már az ókor óta is-
mert mészkő- és cseppkőbarlangról 
van szó, ahol csüngő, álló és a kettő 
találkozásánál kialakuló csodálatos for-
mákat szemlélhetünk meg. A barlang 
mélyén, a vízmosások alján kristályos, 
valószínűtlenül türkizkék medencéket 
láthatunk, amely feltehetően a világ 
legnagyobb felszín alatti tava.

Mallorcaúti cél
ajánló
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A sziget észak-északkeleti részén is-
mét homokdűnékkel szegélyezett stran-
dokat találhatunk, amelyek es Trenc-hez 
képest egészen más jelleget árasztanak. 
A karibi hangulat helyett inkább egy 
tengerpart és a finom homokos sivatag 
találkozásában érezhetjük magunkat. vi-
szonylag gyakran fúj a szél, ezért sok he-
lyen nádkerítés szegélyezi a homokdű-
néket. Itt az északi részen még jobban 
oda kell figyelnünk a napvédelemre és a 
megfelelő folyadékbevitelre, mert a szél 
becsaphatja a hőérzetünket.
A mi kedvenc homok-dűnés strandunk 
Cala Mesquidá-ban található.

A római Pollentia helyén álló város a mai 
Alcudia. A város falait a 14. században 
emelték és a 19. századi felújításnak kö-
szönhetően ma is számos kapu és 26 
torony látható körülötte.
A városfalon belül rendszeresen piaco-
kat is tartanak, ahol a helyi termelőktől 
zöldséget, gyümölcsöt, sajtot, hen-
tesárut vehetünk, de a bőrből készült 
ajándéktárgyaktól a ruhaneműig szinte 
minden megtalálható.

A sziget északi részén szinte 400 m 
magasra is felnyúló hegyeket különös 
sziklaformák és csipkés élek jellemzik. A 
legészakibb pont a Cap De Formentor, 
ahová egy szerpentinekkel tarkított út 
vezet, végén egy ezüst kupolás világító 

toronnyal. A kilátó végéről lélegzetelállí-
tó látvány lenézni a mélybe, a sziklákra, a 
kék ezer árnyalatában játszó vízfelületre, 
ahonnan jó időben egészen a szomszé-
dos Menorcáig is elláthatunk.

Sa Calobra egy különleges  természeti 
képződmény. Ide is egy szerpentinek-
kel tarkított út vezet, amely különleges 
sziklaképződmények között kanyarog, 
és több száz métert ereszkedik rövid 
idő alatt a tenger szintjéig. A Torrent 
De Pareis egy kis folyó, ami itt torkollik 
a tengerbe, nyárra pedig kiszárad, így a 
hatalmas sziklafal által közrefogott tor-
kolatban fürdőzhetünk.

Port de Soller egy hangulatos kisvá-
ros az északi tengerparton, amelynek 
különleges hátteret a körülötte elterü-
lő hegyek alkotják. A városképet pedig 
a helyi, fából készült villamos színesíti, 
amely a kikötő, Port de soller és Soller 
városa között naponta többször is meg-
teszi a közel 5 km-es távolságot.
sollerből akár vonattal is utazhatunk 
a fővárosig, Palma de Mallorcáig. ez 
a sziget egyetlen vasútvonala, amely 
1912 óta köti össze a fővárost soller vá-
rosával. A vasútvonal további különle-
gessége, hogy keskeny nyomtávú (914 
mm) vasútról van szó, amely manapság 
már ritkaságnak számít. A vasútvonal 
vonalvezetése is egészen különleges, 
hiszen a sierra Tramontana hegységen 
visz keresztül, miközben 2,8 km hosszú 
szakaszon 496 méter magasságkülönb-
séget hidal át, a következő 7 kilométe-
res szakaszon pedig 200 méter szintkü-
lönbséget hagy rögtön maga mögött. 
A vasútvonal igazán különleges helye-
ken halad át, mint például 13 db 33 és 
2800 méter közötti alagúton, számtalan 
kanyaron, különlegesen kis sugarú íve-
ken, több hídon, és egy 8 méter magas, 
5 ívből álló viadukton. Az utazás során 
a tájképet a sok híd és alagút mellett a 
vasút mentén elhelyezkedő narancs és 
mandarin ültetvények teszik még látvá-
nyosabbá.
sollerben érdemes kiülni egy kávézó 
teraszára, ahol a villamosok csilingelő 
énekét hallgatva személhetjük a városi 
életet, mindeközben természetesen 

elengedhetetlen, hogy megkóstoljuk a 
helyben termesztett narancsból készí-
tett, frissen facsart narancslevet.

Valdemossa egy különlegesen bájos 
kisváros, amely kővel borított szűk kis ut-
cácskákkal, és az időtlen nyugalom han-
gulatával barangolásra csábít a régi kő-
épületek és a virágos ablakok között. ez 
a hangulat nem csak a turistákat vonzza, 
hanem számos művész is itt talált új 
otthonra. A városkában sétálva számos 
kézműves termékeket forgalmazó bol-
tot és galériát is felfedezhetünk.
A város legfontosabb látnivalója a város 
fölé magasodó karthauzi kolostor, ahol 
1838-ban a híres zeneszerző, Frederic 
Chopen, és szeretője, george sand is 

megszálltak, és amelyről később sand az 
„egy tél Mallorcán” című könyvében ír.

A sziget középső része leginkább 
mezőgazdasági terület, ahol a helyi zöld-
séget, gyümölcsöt termelik. ezen a te-
rületen gyakoriak az ún. fincak, amelyek 
magyarul az udvarháznak felelnek meg.
Nyaralásunk alatt megszállhatunk a 
számtalan, vendégfogadásra kialakított 
finca egyikében, ahol az egyszerűbb ön-
ellátós szállástól a saját medencével és 
személyzettel rendelkező luxus lakosz-
tályig terjedő kínálatból választhatunk 
kedvünkre valót.
Ha maradunk a hagyományos szállás-
helyeknél, de szeretnénk a helyiek min-
dennapjaiba, történelmébe bepillantani, 
akkor látogassunk el a sant joan telepü-
lésen fekvő el Calderers birtokra, amely 
ma már múzeumként működik, és egy 
200 évvel ezelőtti gazdag kereskedő és 
földműves család életébe nyújt bepil-
lantást.

Családoknak
Amennyiben gyerekekkel érkezünk Mal-
lorca szigetére, akkor érdemes felkeresni 
a Marinenland vízi vidámparkot, ahol 
fókákkal, delfinekkel és papagájokkal ta-
lálkozhatunk. A tenger élővilágát pedig 
a Palma Aquariumban fedezhetjük fel, 
ahol a 700-nál is több állatfaj 8000 pél-
dánya él a több mint 5 millió liter tenger-
vizes akváriumban. Maradandó élmény 
kicsiknek és nagyoknak egyaránt!

Ha jellegzetes, helyi termékeket sze-
retnénk beszerezni, akkor érdemes el-
látogatni Inca városába, ahol a bőrből 
készült portékák kápráztatnak el minket, 
hiszen itt rendkívül nagy hagyománya 
van a bőr feldolgozásának, megmunká-
lásának.
Hölgyek számára ideális ajándék lehet 
a Manacor városában kapható majórica 
gyöngy ékszerek egyike.

Közlekedés
Az úthálózat minősége kiváló,  rengeteg 
körforgalom és tájékoztató tábla segíti 
utunkat. A körforgalmak egyedi arcu-
latot öltenek, eltérő alkotások, szobrok, 
kőhalmok kelltik fel figyelmünket, és 
ezáltal könnyen kiválaszthatjuk a meg-
felelő útirányt.

A szigetre egy érdekes kettősség jel-
lemző. Míg az egyik oldalon a gyönyö-
rű természeti környezet, az érintetlen 
természet, eldugott kis falvak, sziklákkal 
körülölelt kis öblök és egzotikus ten-
gerpartok dominálnak, addig a másik 
oldalon, a déli részén rengeteg disco, 
pub, étterem, található. Különösen 
kedvelt el Arenal és Platja De Palma a 
német „buli turisták” körében, az angol 
fiatalokkal pedig Magalluf környékén 
találkozhatunk.
ez az a sziget, ahol mindenki megtalál-
hatja a neki legmegfelelőbb szálláslehe-
tőséget. Csak bírjunk választani a sziget 
kínálta programokból és látnivalókból!
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A spanyol konyha
A spanyol konyha nagyon változatos. 
sok zöldséget fogyasztanak, kedvelik a 
sertéshúst és a tenger gyümölcseit, va-
lamint a szárnyasokat is. Természetesen 
az ételek készítésében fontos szerepet 

kap a helyi olíva olaj is. egy helyi speci-
alitás az „Aioli”  amit – fokhagymás ma-
jonéznek is szoktak magyarra fordítani 
– kenyérre kenve fogyasztanak, vagy a 
Pa amb olí, azaz az ízletes és egészséges 
szendvics, melyet paradicsom, olívaolaj 

és serranói sonka felhasználásával készí-
tenek. 
valdemossa ételkülönlegessége a 
Cocas de patata, azaz a burgonyafánk, 
ami többnyire csak ebben a városban 
kapható.
Természetesen a Tapast sem szabad ki-
hagynunk gaszto kalandunk során, ami 
általában több, az étlapon szereplő főétel-
ből összeállított kóstoló falatkát jelent.
jellegzetes spanyol italok: a spanyol bo-
rok, sangría, hierbas (gyógynövényből 
készült rövidital).

Mallorcán az étkezések időpontja is eltér 
a nálunk megszokottól. Az ebédet dél-
után 3 óra körül fogyasztják, a vacsora 
időpontja pedig valamikor este fél 10 
után van. ebéd után, és spanyol hon-
ban járva természetesen a szieszta sem 
maradhat el, amelyet legtöbbször 14-17 
óra között tartanak, ennek köszönhető-
en viszont az üzletek este 9-ig nyitva is 
vannak.

Kellemes pihenést kívánunk Mallorcán!

A mostanihoz hasonló paella receptek 
a 18. században kezdtek a köztudatba 
gyűrűzni, majd a 19. század derekára 
hagyományos étellé nőtték ki magukat. 
szépen sorjában kerültek bele a hozzá-
valók, amelyek közül a legfontosabb a 
rizs, calasparra, bomba vagy helyette 
bármilyen rizottó rizs. ezt a két rizsfajtát 
spanyolországban termesztik, és csak a 
paellahoz használják, mert ezek vízfelve-
vő képessége a legnagyobb. 
Az eredeti paellaban nincs tengeri her-
kentyű, csak később csapódott hozzá a 
halak népes serege és így ismerte meg 
aztán mindenki. 
erre az ételre is igaz, hogy ahány ház, 
annyi szokás…

Paella recept (egyik verziója)

Hozzávalók:
20 dkg csirke (vagy kacsahús)
30 dkg nyúlhús
20 dkg éticsiga (elhagyható)
1 db közepes piros kaliforniai paprika
2 db közepes paradicsom
20 dkg fehérbab 
30 dkg rizottó rizs
1 tk rozmaring (friss)
1 tk kakukkfű (friss)
0.5 g sáfrány
só ízlés szerint
2 ek olívaolaj
A tengeri változathoz pluszban
50 dkg tenger gyümölcsei mix

elkészítés

A zöldségeket felaprítjuk, a húsokat elő-
készítjük. (A tengeri mixet olvasszuk ki, 
ha fagyasztott, és jól csepegtessük le.)
elkészítjük az alaplevet.
ehhez egy nagy lapos serpenyőben 
(vigyázzunk, hogy elég nagy legyen, 

ebben kell főnie az egész adagnak) olí-
vaolajon megpirítjuk a húsokat a csiga 
kivételével, közben sózzuk.

Ha a hús megpirult, beletesszük a tenge-
ri mixet és tovább pirítjuk. Hozzáadjuk a 
paradicsomot, a babot és a paprikát. 
Amikor már fonnyadnak a zöldségek, 
felöntjük kb. 1,5 l vízzel. ebbe kerül a sáf-
rány (ennek köszönheti a sárgás színét), 
a fűszerek, és ha van, akkor a csiga is.
ezt a levet addig főzzük lassú tűzön, 
amíg legalább a felére nem csökken a 
lé mennyisége. Érdemes kisebb lángon 
főzni, ez akár 45-60 percig is eltarthat.
ez lesz az alaplevünk, amibe beletesszük 
a rizst, megkeverjük és lefedve, lassú tű-
zön főzzük addig, amíg a rizs puha nem 
lesz.

(Ha friss tengeri herkentyűket haszná-
lunk, ezeket ekkor tegyük bele.)

Citromlével még egyénileg ízesíthető.

Nyaralás alatt nem szoktunk fogyókúráz-
ni, ezért érdemes megkóstolni az egyik 
jellegzetes helyi édességet a Churros-t, 
azaz a spanyol fahéjas fánkot.
Délutáni finomságnak készíthetjük akár 
a gyerekekkel együtt is. 
ennek a desszertnek az elődjét a spanyol 
juhászok találták ki: szikkadt kenyérből 
rudakat vágtak ki, azokat forró olajban 
megsütötték és megcukrozták.
A churros napjainkban már égetett tész-
tából készül, és nagyon népszerű a kávé-
házakban. 

Churros recept

Hozzávalók:
2.5 dl tej
5 dkg vaj
1 ek cukor
1 csipet só
12 dkg finomliszt
4 db tojás
4 dl olaj a sütéshez
fahéj ízlés szerint
3 ek porcukor a tálaláshoz

elkészítés

egy edényben mérsékelt tűzön, kever-
getve összeforraljuk a tejet, a vajat, a 
cukrot és a sót.
Mikor a vaj és a cukor felolvadt, beleszór-
juk az edénybe a lisztet, és takaréklán-
gon addig kevergetjük fakanállal, amíg 
fényes és sűrű masszát nem kapunk, ami 
elválik az edény falától.
A masszát egy tálba tesszük, hagyjuk ki-
csit hűlni, majd egyenként hozzákever-
jük a tojásokat.

A sütéshez egy nagy lábosban pár ujjnyi 
olajat melegítünk.
A meleg olajba csillagcsöves habzsák-
ból kb. 10 cm hosszú csíkokat nyom-
kodunk a tésztából, amelyeket 2-3 perc 
alatt megsütünk, ne felejtsük el közben 
megforgatni őket, hogy egyenletesen 
piruljanak.
szedjük ki a kész fánkokat, csöpögtessük 
le, majd még melegen forgassuk őket 
fahéjas porcukorba.

Jó étvágyat kívánunk!

Aki volt már Spanyolországban, 
biztos, hogy evett már, aki oda ké-
szül, enni fog... és enni is kell! 

A paella kezdetben a legeltető pászto-
rok eledele volt, és eredetileg a mórok 
készítették. Az elnevezés, a paellera 
szóból ered, ami azt a széles és lapos, 
kétfülű serpenyőt jelenti, amiben főzték. 
Kezdetben nem volt benne sem csirke, 
sem nyúl, sem sertés, sem kolbász, és 
legfőképpen nem halak, rákok, kagylók. 
semmi másból nem állt, mint rizsből, 
csigából vagy patkányokból – azokból 
a dolgokból, amit a sziklás lankákon ösz-
szefogdoshattak, és a kis tarisznyában 
cipelt rizzsel felfőzhettek.

recepTek PAELLA és churros



Kiruccanások Kiruccanások 
Március 7. – április 11.
Soproni TavaSzi napok
Sopron
A soproni Tavaszi Napok egy iga-
zi kulturális kavalkád: komoly- és 
könnyűzenei koncertek, kiállítások, 
színházi előadások és családi és 
gyerekprogramok is lesznek: Zorán, 
gryllus vilmos, Kern András, vári 
Éva, Bödőcs Tibor, operettgála, kó-
rustalálkozó… változatos, igényes, 
minden korosztályt megszólító 
programokra számíthatunk.
Információ:
Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.
Tel.: 99/517-501
E-mail: info@prokultura.hu
www.prokultura.hu

Március 10.
Dunai TamáS „SzavakaT 
fúvok” című önálló eSTje
Bük
Önt is várjuk Dunai Tamás jászai-
díjas „szavakat fúvok" című önálló 
estjére. 
Információ:
Büki Művelődési és Sportközpont
Tel.: 94/558-409
E-mail: muvhaz37@t-online.hu
www.bukmsk.hu

Március 15.
1848/49-eS forraDalom 
éS SzabaDSágharc ünnepi 
megemlékezéS
Bük
Az 1848/49-es forradalom és sza-
badságharcra emlékezve várunk 
mindenkit a városi ünnepségre és 
koszorúzásra.
Helyszín: Bük, Templom park, 48-as 
Hősi emlékmű, Büki MsK színház-
terme
Információ:
Büki Művelődési és Sportközpont
Tel.: 94/558-409
E-mail: muvhaz37@t-online.hu
www.bukmsk.hu

Március 15. – április 3.
XiX. TavaSzi feSzTivál
Győr
A győri Tavaszi Fesztivál több mint 
10 éve győr kultúrájának szerves 
részévé vált, a győri és az ideláto-
gató közönség által kedvelt és várt 
eseménnyé fejlődött. Az esemény 
március 15-én nagyszabású pro-
dukcióval veszi kezdetét győr bel-
városában. 
Információ:
Győri Művészeti Fesztivál
www.mufegyor.hu

Március 18.
Dr. zacher gábor előaDáSa
Bük
Dr Zacher gábor toxikológus fő-
orvos előadása gyermekeknek és 
felnőtteknek.
Információ:
Büki Művelődési és Sportközpont
Tel.: 94/558-409
E-mail: muvhaz37@t-online.hu
www.bukmsk.hu

Március 22.
vi. Soproni ízuTazáS
Sopron
A soproni Tavaszi Napok gasztro-
nómiai rendezvénye: bemutatók, 
szakmai programok, kóstolók, vá-
sár, borszalon.
Információ:
Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.
Tel.: 99/517-517
E-mail: jegyiroda@prokultura.hu
www.prokultura.hu

Március 24.
TavaSzi büki meSebérleT 
–egySzer egy királyfi
Bük
Tavaszi Mesebérlet – Kuttyomfitty 
Társulat: egyszer egy királyfi - me-
sejátéka. 
Információ:
Büki Művelődési és Sportközpont
Tel.: 94/558-409
E-mail: muvhaz37@t-online.hu
www.bukmsk.hu

Március 26., április 23.,
május 28.
várker-SéTák 
Sopron
A várkerület egyedi szépségét és 
gazdagságát sétákkal és beszélge-
tésekkel mutatják be a soproni Mú-
zeum munkatársai.
Információ:
Soproni Múzeum
Tel.: 99/311–327
E-mail: programok.sopronimuzeum@
gmail.com
www.muzeum.sopron.hu

Március 27-29.
olimpici granD priX
párbajTőrverSeny
Bük
A szombathelyi vívóakadémia 
sportegyesület és az Olimpici KHA 
megrendezi a BÜKFÜRDŐ KUPáT, 
amely az OLIMPICI és TÖRPICI Or-
szágos Bajnokság a 2014/2015-ös 
versenyidényben. 
Információ:
Szombathelyi Vívóakadémia
Sportegyesület
E-mail: info@szhelyivivas.hu
www.szhelyivivas.hu

Március 29.
vaknyugaT – fekeTe koméDia
Bük
A vaknyugat című fekete komédi-
át a zalaegerszegi Hevesi sándor 
színház előadásában élvezheti a 
közönség. 
Mindenkit várunk szeretettel.
Információ:
Büki Művelődési és Sportközpont
Tel.: 94/558-409
E-mail: muvhaz37@t-online.hu
www.bukmsk.hu

Március 29. – április 4.
húSvéT a magyar 
máriacellben
Celldömölk
„Aki zarándokol, azt az idő tágítja... 
önmaga felé tart… saját ritmusára 
jár… teljessé lesz… bekapcsoló-
dik… befelé figyel… célra talál… jó 
úton van.” Magyarország egyik leg-
szebb barokk búcsújáró templomá-
nak, a szűz Mária-kegytemplomnak 
húsvéti programjai: 
virágvasárnapi szentmise, ság 
hegyi keresztút, Nagycsütörtöki 
szertartás, Nagypénteki szertartás, 
Nagyszombati szentmise és feltá-
madási körmenet.
Információ:
Római Katolikus Plébánia Hivatal
Tel.: 95/420-135
E-mail: zoltanatya@freemail.hu
www.vulkansag.hu

Március 30.
kékfrankoS koncerTek: 
berecz anDráS – meSéS 
zenék, zenéS meSék
Sopron
győri Filharmonikus Zenekar kon-
certje. vezényel: Berkes Kálmán; 
közreműködik: Berecz András ének- 
és mesemondó.
Információ:
Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.
Tel.: 99/517-517
E-mail: jegyiroda@prokultura.hu
www.prokultura.hu

Április 4-6.
húSvéTi kavalkáD
Sopron
Húsvét három napján ingyenes 
családi és gyermekprogramokkal 
várja sopron városa vendégeit és a 
helyi lakosokat a Fő térre.
Információ:
Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.
Tel.: 99/517-517
E-mail: jegyiroda@prokultura.hu
www.prokultura.hu

Április 6.
húSvéT héTfő
a vaSi Skanzenben
Szombathely
ezen a napon a húsvéti ünnep-
körhöz kapcsolódó hagyományok 
kerülnek előtérbe. Főként gyermek 
és ifjúsági művészeti együttesek 
mutatkoznak be, segítségükkel be-
pillantást nyerhetünk a téltemető, 
tavaszköszöntő zenék és táncok 
világába. 
Információ:
www.savariamuseum.hu 
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Április 24–26.
Xii. zalaegerSzegi
orSzágoS fazekaS- 
éS keramikuS Találkozó 
éS feSzTivál
Zalaegerszeg
göcsej vidékének messze földön 
híresek voltak gerencsérjeik (faze-
kasai) és nekik állítanak emléket 
mai fazekas utódaik és a fesztivál 
szervezői. A fazekasok, keramikusok 
seregszemléjét a dunántúli hagyo-
mányőrző folklórcsoportok bemu-
tatója teszi még emlékezetesebbé. 
Információ:
Göcseji Falumúzeum
Tel: 92/703-295
E-mail: muzeum@zmmi.hu
www.gocsejiskanzen.hu

Április 24. – május 2.
művéSzeTek riTmuSban
Győr
Kortárs Zenei és Képzőművészeti 
Fesztivál
A kortárs zenei programok mellett 
a múzeumbarátokat művészeti és 
kézműves programok is várják. A 
foglalkozásokon gyermekek, szülők 
és nagyszülők különféle kézműves 
technikákat sajátíthatnak el. 
Információ:
Rómer Flóris Művészeti és Történeti 
Múzeum
www.romer.hu

Április 25.
TáncvarázS
Sopron
gálaműsor a tánc világnapja tiszte-
letére soproni és sopron környéki 
tánccsoportok részvételével.
Információ:
Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.
Tel.: 99/517-517
E-mail: jegyiroda@prokultura.hu
www.prokultura.hu

Április 25–26.
herényi virágúT
Szombathely
A Herényi virágút Magyarországon 
egyedülálló módon közel 30 helyi 
virág és dísznövénykertészet bemu-
tatkozó rendezvénye. A rendezvény 
különlegessége, hogy a bemutat-
kozó kertészetek többsége a köz-
vetlen közelben lakik, vagy kötődik 
a Herényi-Kámoni területhez. várjuk 
a virág és dísznövények, illetve a kü-
lönleges programok iránt érdeklődő-
ket. A virágutat különböző kulturális 
programok, kézműves kirakodóvá-
sár színesítjük és az un. „Borvirág-
sarokban” a nyugat-dunántúli régió 
boraiból bemutató és borkóstoló 
egységek várják a látogatókat.
Információ:
Szekér Tamás
Tel.: 30/394 08 75
E-mail: szeker.tamas@chello.hu
www.herenyiek.hu

Április 25–26.
SzenT györgy-napi 
váSár a vaSi Skanzenben
A rendezvényre mintegy száz kéz-
műves érkezik az ország minden 
részéről. A portékák megmérette-
tése és a hangulatos „kótyavetye” 
mellett lepény- és pecsenyesütők, 
mutatványosok, csepűrágók, ko-
médiások, énekesek, históriások 
fellépései színesítik a programot.
Szombathely
Információ:
www.savariamuseum.hu 

Április 25–26.
bárDoS feSzTivál
Celldömölk
Több mint két évtizedes hagyo-
mánya van már a Bárdos Feszti-
válnak, amit a kiváló zeneszerző és 
zenetudós, Bárdos Lajos emlékére 
szerveznek. A rangos esemény a 
hagyományoknak megfelelően ün-
nepi szentmisével kezdődik a szűz 
Mária-kegytemplomban. Délután 
a vendégkórusok mutatkoznak be. 
Házigazda a Liszt Ferenc vegyeskar 
süle Ferenc karnagy vezetésével. A 
fellépő énekkarok a klasszikus zene-
szerzők művei mellett könnyedebb 
hangvételű dalokat, és zongora-
kíséretes műveket is válogatnak a 
találkozóra. 
Információ:
Kemenesaljai Művelődési Központ és 
Könyvtár
Tel.: 95/779-301
E-mail: kmk@cellkabel.hu
www.vulkansag.hu

Április 6.
büki húSvéTi vigaDalom
Bük
Húsvéti népszokások bemutatása, 
tojáskereső verseny, Húsvéti játszó-
ház, népi fajátékok, kézműves sarok 
várja kicsiket és nagyokat. 
Információ:
Büki Művelődési és Sportközpont
Tel.: 94/558-409
E-mail: muvhaz37@t-online.hu
www.bukmsk.hu

Április 11.
6. panorámaraTon
TájékozóDáSi verSeny
Sopron környéke
8, 14, 28, 36, 42,2 km távon megtett 
teljesítménytúra, melyen szívesen 
látott résztvevők a terepfutók is. 
Rajt és cél: Hunyadi jános evangéli-
kus óvoda és általános Iskola
Az útvonalon a sok hurok a külön-
böző irányokból feltáruló város-pa-
noráma megmutatását célozza.
Információ:
Hegyi Péter
Tel.: 20/824 68 99
E-mail: hgyptr@gmail.com
www.panoramaraton.hu

Április 11.
meDvehagyma feSzTivál
Sopron-Balf
Az egészséges életmód fesztiválja. 
Az esemény célja a medvehagymá-
nak, mint feledésbe merült gyógy-
növény kultúrájának felkutatása, 
megújítása és a népi gasztronómi-
ába való visszaállítása.
egész napos kézművesedés, mese 
és játékok várják az érdeklődőket.
Információ:
Sopron-Balf Településrészi Önkormányzat
Péli Nikoletta
Tel.: 30/959 19 46
www.turizmus.sopron.hu

Április 14.
varró Dániel zenéS gyer-
mekműSora 
Bük
gyermekműsorral készül a Büki Mű-
velődési Központ: Olvasószemüveg 
– varró Dániel – felolvasás, vetítés, 
beszélgetés az eszterlánc-együttes 
közreműködésével.
Mindenkit várunk szeretettel.
Információ:
Büki Művelődési és Sportközpont
Tel.: 94/558-409
E-mail: muvhaz37@t-online.hu
www.bukmsk.hu

Április 17-25.
Szőlő jövéSnek könyve 
programSorozaT
Kőszeg
A tájegység múltjában és jelené-
ben is kiemelkedő szerepe van a 
szőlő- és bortermelésnek. A sajátos 
embersors–szőlő–bor-kapcsolat 
késztette a várost a szőlő jövésnek 
Könyve megnyitására. A könyvben 
1740 óta évről-évre szebbnél szebb 
ceruza-, tollrajzok, majd akvarellek 
örökítik meg a szőlő hajtásait. A 
bejegyzésre minden évben szent 
györgy-napkor, április 24-én kerül 
sor. A programhoz kapcsolódó-
an borverseny, énekkari találkozó, 
kiállítás várja az érdeklődőket. A 
bejegyzés napján színes forgatag-
gal, tavaszköszöntő programokkal 
ünneplik a már szellemi Kulturális 
Örökség Nemzeti jegyzékére felke-
rült szőlő jövésnek Könyvét.
Információ:
Jurisics-vár Művelődési Központ és 
Várszínház
Tel.: 94/360-113
E-mail: jurisics@koszeg.hu
www.koszeg.hu
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Április 24–26.
vii. SolTi lajoS orSzágoS 
Színházi Találkozó
Celldömölk
Két évente rendezik meg a celldö-
mölki színház névadójáról elneve-
zett fesztivált, ahová erdélyből és a 
vajdaságból is érkeznek társulatok. 
Az előadások a Kamaraszínházban, 
a Kemenesaljai Művelődési Köz-
pont és Könyvtárban, a város sza-
bad terein zajlanak. 
Információ:
Soltis Lajos Színház
Tel.: 95/521-050
E-mail: soltisszinhaz@cellkabel.hu
www.soltisszinhaz.hu

Április 30.
májuSfa állíTáS a büki
civil SzervezeTekkel
Bük
Helyszín: Kóczán-ház 
Információ:
Büki Művelődési és Sportközpont
Tel.: 94/558-409
E-mail: muvhaz37@t-online.hu
www.bukmsk.hu

Április 30. – május 3.  
iv. pálinka éS mangalica 
majáliS
Zalaegerszeg
A Pálinka és Mangalica Majális sza-
badtéri, gasztronómiai és családi 
programokkal várja a látogatókat!.
Mindenki megtalálja az igényeinek 
megfelelő, koncertet, kikapcsoló-
dási lehetőséget, finom falatot. 
Információ:
Tel.: 20/324-2257
www.zgke.hu

Május 1.
büki fuTónap éS majáliS
Bük
Ismét megrendezésre kerül a Büki 
Futónap, amelyre várják a jelentke-
zőket. A nap folyamán pedig színes 
programokkal várják a családokat.
Információ:
Büki Művelődési és Sportközpont
Tel.: 94/558-409
E-mail: muvhaz37@t-online.hu
www.bukmsk.hu

Május 1–3.
majáliS
Sopron
A háromnapos rendezvénysorozat 
alkalmával színes zenés és gasztro-
nómiai programokkal várják a gyer-
mekeket, családokat a szervezők a 
Lővér kempingbe.
Információ:
Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.
Tel.: 99/517-517
E-mail: jegyiroda@prokultura.hu
www.prokultura.hu

Május 2.
ScarbanTia ünnep
Sopron
Idén ünnepli scarbantia, azaz a római 
kori sopron megalapításának 2000. 
évfordulóját. ez alkalomból virágsző-
nyegbe borul a Forum és környéke, 
és egész napos, színes programokkal 
várják az érdeklődőket.
Információ:
Scarbantia Régészeti Park
Gömöri János
Tel.: 20/364 22 63
E-mail: scarbantia.arch.park@chello.hu
www.scarbantia.com

Május 7.
gyógynövényekkel
az egéSzSég megőrzéSéérT
Bük
gyógynövényekkel az egészség 
megőrzéséért címmel gyuri bácsi 
"A bükki füvesember" előadását te-
kinthetik meg.
Információ:
Büki Művelődési és Sportközpont
Tel.: 94/558-409
E-mail: muvhaz37@t-online.hu
www.bukmsk.hu

Május 7–11.
öT Templom feSzTivál 
Győr
Öt nap, öt vallás és számtalan prog-
ram a kultúra ezer szegletéből, egy 
fesztiválon, ahol nincs sör, nincs virsli, 
de van valamiféle spirituális hangulat 
és áhítat, és rengeteg ismerkedés a 
másik ember hitével és szeretetével. 
Koncertek, színházi előadások, kiállí-
tások, helytörténeti séták az újvárosi 
templomokban, és Újváros megúju-
ló közterein. visszatérő vendégek és 
magyarországi ősbemutatók, lemez-
bemutató koncertek várják az érdek-
lődőket a jubileumi fesztiválon.
Információ:
Karzat Színház Nonprofit Zrt.
www.karzat.hu

Május 8–10.
ii. nemzeTközi
bonSai kiállíTáS
Sopron
Bonsai kiállítás, alakítási bemutatók 
és egyéb kísérő programok.
Információ:
Soproni Bonsai Egyesület
E-mail: sopron.bonsai@gmail.com
www.facebook.com/bonsai.sopron

Május 9.
norDic walking
Sopron
Nordic walking  (botsport) 2-3 
órában. Útvonal: Ojtózi fasor – 
Daloshegy – Pedagógus forrás – 
Iker árok és vissza.
előzetes jelentkezés szükséges.
Információ:
FABER Sífutó, Botsport és Természetjáró 
Egyesület 
Kisgyőri Magdolna
Tel.: 20/231 65 51, 99/ 785-571
E-mail: kisgyorim@gmail.com

Május 13.
TavaSzi büki meSebérleT - 
egySzer egy királyfi
Bük
A szegedi Miniszínház Mekk Mester 
az ezermester zenés mesejátéka.
Információ:
Büki Művelődési és Sportközpont
Tel.: 94/558-409
E-mail: muvhaz37@t-online.hu
www.bukmsk.hu

Május 13. – június 14.  
egerSzeg feSzTivál 
Zalaegerszeg
Zalaegerszeg várossá nyilvánításá-
nak 130. évfordulóját ünnepeljük, 
melynek része az összművészeti 
fesztivál, valamint a Kárpát-meden-
cei verbunkverseny és a göcseji 
Prószafesztivál, ahol a híres göcseji 
ételt kóstolhatják meg a látogatók.
Információ:
Tel.: 20/ 441-0659
E-mail: info@egerszegfesztival.hu
www.egerszegfesztival.hu

Május 16.
világörökSég nap
Fertő-táj települései
Arra emlékezünk, hogy 2003 máju-
sában kaptuk meg az UNesCO vi-
lágörökség diplomáját. Felfedezésre 
váró titkokkal, érdekességekkel va-
lamint színes programokkal várják 
mindenhol a Fertő-táj magyar és 
osztrák oldalára látogatókat.
Információ:
Fertő-táj Világörökség Egyesület
Tel.: 99/537-140
E-mail: fertotaj@vilagorokseg.hu
www.vilagoroksegnap.hu

Május 16.
erDei fuTónap a lövérekben
Sopron
gyermek és felnőtt kategóriák, 
a legkisebbektől az igazi rutinos 
rókákig. váltóversenyek családok, 
baráti társaságok, cégek részére. 
sport bemutató órák ingyenes 
részvétellel.
Információ:
SRSE és Hotel Fagus
Tel.: 99/515-031
www.fagushotelsopron.hu/erdeifutas

Május 18-20.
Xii. ezerláTó meSefeSzTivál 
Celldömölk
Hazai és határon túli színjátszó 
csoportok és hivatásos együttesek 
mesélnek a kicsiknek a már hagyo-
mányossá vált mesefesztiválon.
Információ:
Soltis Lajos Színház
Tel.: 95/521-050
E-mail: soltisszinhaz@cellkabel.hu
www.soltisszinhaz.hu

Május 19.
forráSok világnapja
Sopron
A források világnapja keretében meg-
emlékezés és piknik a Deák kútnál.
Információ:
TAEG Zrt.  - Bánáti László
Tel.: 99/506-834; 30/527 97 26
E-mail: banati.laszlo@taegrt.hu
www.taegrt.hu

Május 19.
ivó-napi borkóSToló
Bük
A szeretettel meghívják Önt és ked-
ves családját, a Kóczán-házban tar-
tandó Borivó Napra.
Megjelenésére számítunk, hozza 
magával ismerőseit, barátait, ven-
dégeit és a jókedvét!
Információ:
Büki Művelődési és Sportközpont
Tel.: 94/558-409
E-mail: muvhaz37@t-online.hu
www.bukmsk.hu
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Május 23.
Xiv. boDzavirág feSzTivál
Fertőboz
Fertőboz nevét a bodzáról kapta. A 
hagyományos bodzaünnepen nép-
táncbemutatók, gyerekjátszóház, 
koncertek és bodzabál várja az ér-
deklődőket.
Napközben bor, szörp, sütemény 
kóstolása ingyenes.
Helyszín: júliánusz völgy
Információ:
Fertőboz Község Önkormányzata
Tel.: 99/532-040
www.fertoboz.hu

Május 23. 
az európai 
nemzeTi parkok napja
Sarród
Az európai Nemzeti Parkok Napja 
alkalmából a Fertő-Hanság Nem-
zeti Park egész napos kerékpártú-
rát szervez az osztrák Nationalpark 
Neusiedler see - seewinkelben.
A túra hossza kb. 40 km.
Kerékpárbérlés igény szerint.
Találkozási pont: Kócsagvár, sarród
A részvétel térítésmentes. A részvé-
tel feltétele az előzetes jelentkezés.
Információ: 
Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
Tel.: 99/ 537-620
E-mail: fhnpititkarsag@fhnp.kvvm.hu
www.ferto-hansag.hu

Május 23–24.
éDeS napok
Győr
A győri Édes Napok a nagysikerű 
csokoládé- és édességünnep. Nap-
közben izgalmas szakmai progra-
mok mellett kiállítóink bemutatják 
mesterségük fortélyait. Látogatóink 
saját kezűleg készíthetik el kedvenc 
édességeiket. A színpadon napköz-
ben amatőr zenekarok, esténként 
neves előadók koncertjei mellett 
élvezhetjük a győri belváros kü-
lönleges hangulatát, amit a finom 
csokoládék és italok tesznek még 
édesebbé.
Információ:
Édes Napok Kft.
www.edesnapok.hu

Május 24. 
pannon cigányzenekar 
nyárköSzönTő koncerT
Bük
Már hagyományosnak számító Pan-
non Cigányzenekar nyárköszöntő 
koncertjére várunk mindenkit sze-
retettel. 
Információ:
Büki Művelődési és Sportközpont
Tel.: 94/558-409
E-mail: muvhaz37@t-online.hu
www.bukmsk.hu

Május 25.
ezer lámpáS éjSzakája
Győr
Az ezer Lámpás Éjszakája az eltűnt 
gyermekek világnapjához kapcso-
lódó esemény, mely idén ünnepli 5. 
születésnapját.
számos gyerek- és prevenciós 
programmal, valamint jótékonysági 
koncertekkel várjuk a látogatókat. A 
rendezvény fénypontja: a világító 
lufik felengedése, hogy megmu-
tassuk az eltűnt gyerekeknek a haza 
vezető utat. A részvétel ingyenes.
Információ:
GAP Média Kft.
www.ezerlampasejszakaja.hu

Május 29-31.
Soproni borünnep
Sopron
A Borünnep hagyományosan a 
soproni borokról és a térzenéről 
szól. A többnapos rendezvény so-
rán számos soproni borászat kínálja 
kiváló borait a helyi lakosoknak és a 
városba látogató vendégeknek.
Információ:
Bormarketing Műhely Nonprofit Kft.
Tel.: 30/471 21 35
E-mail: bocskei@soproniborvidek.hu
www.turizmus.sopron.hu

Május 30.
Templomok éjSzakája
Sopron
szent Imre (Révai M. u. 1.) és jézus 
szíve templom (Táncsics M. u. 2.)
A Kismartoni egyházmegyével és 
a város több templomával közös 
szervezésű rendezvény.
Információ:
Szent Imre Plébánia
Kálmán Imre plébános
Tel.: 99/523-708
www.szentimre.sopron.hu

Május 31.
gyereknap a nagycenki
Széchenyi múzeumvaSúTon
Nagycenk
színes programok a gyereknap al-
kalmából.
– Kisvasutazás András gőzössel
– Fűtőház látogatás
– Bábszínház
– Kézművesek
– Modellvasút kiállítás
– Lovaskocsizás
– Fényképezkedési lehetőség
 Cenki Tekivel és Cenki Teklával
Információ:
GYSEV Zrt.
Tel.: 99/577-244
E-mail: gysev@gysev.hu
 14 alatti gyermek hazaútban ingyenesen utazhat

Május 30.
ákoS koncerT
Zalaegerszeg
ákos – Igazán turné 2015 állomása 
lesz Zalaegerszeg.
Mindenkit szeretettel várunk.
Információ:
zgke.hu/akos

Május 31.
gyermeknap
Győr
Meseszigetté változik a Radó-
sziget, ahová szeretettel várunk 
kicsiket és nagyokat egyaránt! Az 
érdeklődők sok érdekes játékban 
vehetnek részt, próbára tehetik 
ügyességüket a királyi várban és a 
kalózhajón, felépíthetnek egy me-
seházat, kézműves foglalkozásokon 
szép tárgyakat bütykölhetnek. A 
színpadon közben bábosok és ze-
nészek gondoskodnak a közönség 
szórakoztatásáról. Mindezeken felül 
játékbemutató, óriástársasok, kör-
hinta és sok egyéb színes program 
várja a szigetre látogatókat.
Információ:
Gyermekek Háza
www.gyhgyor.hu

Május – szeptember 
kékfrankoS nyár
Sopron
Információ:
www.kekfrankosnyar.hu

Június 6.
bor éS bab feSzTivál
Sopron-Balf
A balfi szőlősgazdák nedűi hét 
nyelven beszélnek! Látogasson el 
hozzánk, kóstolja meg a borainkat 
és szavazzon, hogy melyik legyen 
az év balfi bora. Ismerje meg a régi 
elfeledett tradicionális bab étele-
ket, melyek hagyományos recep-
tekre, népi kultúrára és szokásokra 
alapultak.
Információ:
Sopron-Balf Településrészi Önkormányzat
Péli Nikoletta
Tel.: 30/959 19 46
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IDŐjósLás
MÁrCiuS – Böjtmás hava

gergely-napi szél, 
szent györgy-napig él. 
józsef kezessége, 
jó év kedvessége. 
Fehér Nagycsütörtök, 
Indán sül meg a tök. 
Márciusi por fűnek jó, 
Neki fáj a márciusi hó.

sándor, józsef, Benedek, 
zsákban hozzák a meleget.

ÁPriLiS – szent györgy hava

györgy-nap előtt ha nem esik, 
györgy-nap után sok is esik.
Hogyha vitális didereg,
Tizenötször lesz még hideg.
áprilisnak szárazsága,
jó gazdának bosszúsága.
áprilisnak nedvessége,
Fáknak termőképessége.

áprilisi hőség után ritka a bőség.
Ha táncra perdül a lepke,
ültethetünk virágot a kertbe.

MÁJuS – Pünkösd hava

Orbánnak napja hogyha fényes,
A vincellér mint a páva, kényes.
Mint az áldozócsütörtök,
Olyan lesz az őszi időtök.
Pünkösd-napi esésre,
Ne várj áldást vetésre.
Május hava hűvössége, 
A gazdának üdvössége.

Pongrác, szervác, Bonifác,
megharagszik, fagyot ráz.
sok bort hoz a három ác,
ha felhőt egyiken se látsz.
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MOZGÁSBAN A TUDOMÁNY 

MOBILIS ••• GYSEV OLDAL 2015:01:27 // 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

OSZTÁLY-
KIRÁNDULÁS?

IRÁNY A MOBILIS!

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! 

KulTÚRA SopRonbAn
2015. 01. 02. – 2015. 12. 20 között

félpanziós ellátással, belépővel a Tűztoronyba

20.400 Ft / fő/ 2 éj ártól

OLD TIMER akcIó – 
nálunK A KoRRAl Ön cSAK jobbAn jáR!

2015. 06. 30-ig 
A Hotel Sopron**** szenzációs ajánlata 60 év feletti vendégeink számára:

félpanziós ellátással kétágyas szobában

39.750 Ft / fő / 5 éj ártól 

SzóRAKozáS éS KiKApcSolódáS bécSben
2015. 01. 02. – 2015. 06. 30 között

félpanziós ellátással, Premium szobában, 
bécsi vonatjeggyel

30.000 Ft / fő / 3 éj 

„…ahonnan látszik a város és mosolyog a nap feléd…”
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előzmények
Az 1950-es évek végén az egyre 
növekvő szállítási igények kiszol-
gálására az akkori járműpark 
már kevésbé volt alkalmas, így 
– tekintettel arra, hogy a hazai 
vasúthálózat elenyésző része volt 
villamosítva – új, nagy teljesítmé-
nyű dízel moz donyok beszerzését 
tűz ték ki célul. Mivel a hazai ipar 
hasonló mozdony gyártására még 
nem állt készen, a járművek be-
szerzése külföldről vált esedékes-
sé, amelynek eredményeképpen 
az 1960-as évek elejétől Svédor-
szágból összesen 20 db NOHAB 
gyártmányú mozdony érkezett 
Magyarországra. Bár a NOHAB-
ok igen megbízhatóan látták el a 
rájuk bízott feladatot, az akkori 
politikai viszonyok idején nem 
meglepő módon a szovjet ipar ter-
mékeit részesítették előnyben. Az 
elsősorban tehervonatok továbbí-
tására tervezett, M62-es sorozatú 
hattengelyes dízel-villamos moz-
donyok a Luganszki (korábban 
Vorosilovgrád) Mozdonygyár kivi-
telezésében készültek.
Az M61-es sorozat (NOHAB), il-
letve az előzmények részletesebb 

megismeréséhez ajánljuk Maga-
zinunk egy évvel korábbi számát, 
amely honlapunkon elérhető.

készülnek a szergejek
A MÁV 1965-től kezdve fokozato-
san szerezte be a robosztus dízele-
ket, ennek során a 270 db normál 
nyomtávú mozdony mellett a záho-
nyi átrakókörzetben lévő feladatok 

ellátásához további 18 db széles 
nyomtávú gép is érkezett. Az ak-
kori Szovjetúnióban a hazai 1435 
mm nyomtáv helyett 1520 mm-es, 
szélesebb nyomtávú vasúti pályák 
terjedtek el. 
Az első hazai Szergej 1965. ápri-
lis 27-én jutott el hazánkba, és az 
M62 001 pályaszámot kapta. Mivel 
a szovjet ipar normál nyomtávon 
először gyártott ilyen mozdonyo-
kat, voltaképpen a prototípusnak 
számító gépek számos kezdeti hi-
bával rendelkeztek, bár ezeket a 
luganszki gyár szakemberei Ma-
gyarországon kijavították. Miután 
megkezdődött a gépek sorozatgyár-
tása, szinte valamennyi szocialista 
ország rendelt ebből a típusból. A 
volt Szovjetunió, Német Demokra-
tikus Köztársaság és Csehszlová-
kia, valamit Lengyelország, Kuba, 
Mongólia és Észak-Korea vasútjai 
részére összesen több mint 7.000 
darab Szergejt gyártottak.

Hazai pályafutás
Mivel a Szergejek személyszállí-
tó vonatok fűtésére nem képesek, 
azok a téli időszakban elsősorban 
nehéz tehervonatok élén közleked-
tek. A későbbiekben három széles 
nyomtávú gépet, amelyek koráb-
ban Záhonyban teljesítettek átra-
kó szolgálatot, normál méretűre 
építettek át.
1987-ben pedig a MÁV több moz-
donyt bérelt, majd meg is vásárolt 
a Cseh Vasúttól.
Érdekesség, hogy 1972-ben a 
GYSEV részére is készült 6 db 
mozdony, két évvel később pedig 
további két, a MÁV-tól megvásá-
rolt példánnyal bővült a társaság 
flottája.
1975-ben, a GYSEV vonalán lévő 
Balf-fürdő állomásnál történő bal-
eset után kezdődött meg a sorozat 
selejtezése, ám ennek legjelentő-
sebb időszaka a kilencvenes évekre 
tehető. 1995-ig összesen 140 db moz-
donyt selejteztek le Magyarorszá-
gon. Az utolsó Szergejt a GYSEV 
állományából 1996-ban törölték.

a sorozat újjászületése
Bár a gyártástól számított több 
mint 30 éven át számos módosítást 
és kisebb korszerűsítést hajtottak 
végre a sorozat egyes példányain, 
azok lényegében változatlan alap-
kivitele már nem felelt meg a kor 
követelményeinek. A mozdonyok 
felújítását így több szempont, töb-
bek között az energiatakarékosabb 
üzemmód, a karbantartási költsé-
gek csökkentése, a kevesebb ká-

rosanyag-kibocsátás, a csökkenő 
zajszint és a mozdonyszemélyzet 
számára komfortosabb munka-
környezet biztosítása vezérelte. A 
Caterpillar, illetve MTU motorral 
felszerelt mozdonyok ezen kívül 
mikroprocesszoros vezérlést, lég-
kondicionáló berendezést, kívül 
pedig új fényezést, korrózióvédel-
met és újszerű megjelenést kaptak. 
A járművek további szerkezeti ele-
mei változatlan kivitelben kerül-
tek felújításra. 1997 és 2007 között 
a budapesti Északi Járműjavító 
és a Szolnoki Járműjavító együtt-
működésével összesen 34 gépet 
remotorizáltak.

a mozdonyok utóélete
A 2000-es évektől kezdődő vil-
lamosítások során egyre inkább 
csökkent a sorozat személyszál-
lításban betöltött szerepe. Fontos 
megemlíteni azt is, hogy téli idő-
szakban a vonatok fűtéséhez spe-
ciálisan erre a célra kialakított, 
ún. „rezsókocsit” kellett a mozdony 
mögé sorozni, amely jelentősen nö-
velte az üzemanyag fogyasztást. 
Bár a sorozat egyes tagjai előfor-
dultak egyes fővonali gyorsvonat-
ok, illetve a Balaton északi partján 

közlekedő szerelvények élén, je-
lentőségük a nehéz tehervonatok, 
illetve a hóekés menetek továbbí-
tásában öltött testet. A mozdonyok 
az új számozás alapján a 628-as so-
rozatszámot kapták.
Összességében elmondhatjuk, 
hogy a gyártás utáni kisebb-na-
gyobb üzemzavarok ellenére 
büszkék lehetünk egy mindmáig 
széleskörűen alkalmazott, a felújí-
tásnak köszönhetően még hosszú 
távon alkalmazandó mozdonyso-
rozat immár fél évszázados telje-
sítményére.

Háry Márk

Adatok:
www.kosanyo.hu

www.futtyvadasz.hu
www.mav-trakcio.hu

szergej, fél évszázada hazánkban
idén tavasszal immár ötvenedik évfordulóját ünnepelhetjük annak, hogy az első m62-es sorozatú dí-
zelmozdony, becenevén a szergej megjelent a hazai síneken. Cikkünkben a hazai dízelvontatás egyik 
mindmáig élő igáslovát tárjuk olvasóink elé, bemutatva annak történetét, múltbéli jelentőségét, korsze-
rűsítését és jelenlegi szerepét.

műszaki adatok:
Gyártó:  Luganszki Mozdonygyár
Gyártási év:  1965-75
Legnagyobb sebesség:  100 km/h
Teljesítmény:  1472 kW
Tömeg:  116,5 t
Ütközők közötti hossz:   17 550 mm
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A gazdálkodás 
       tudománya, 

a gondolkodás 
       tudománya.

Nyugat-magyarországi Egyetem  
Közgazdaságtudományi Kar 

 9400 Sopron, Erzsébet u. 9.
 +36 99/518-257 

 www.ktk.nyme.hu
www.facebook.com/ktk.nyme

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 
KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

Sopron – Szombathely – Budapest
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TuDTA, HoGY 
MiLYeN NÉPSZerű A PuLi?

A vidám szőrmók. Ez az ősi magyar pásztorku-
tya fajta a Honfoglaláskor már őseinkkel együtt 
érkezett a Kárpát-medencébe. Évszázadokon át 
segített a legelgető jószágok terelésében, őrzé-
sében.

Hűséges, nagy munkabírású, szeretnivaló kutya, melynek nehéz a szemébe nézni 
hosszú szőre miatt. De ez a kinézet ad valami extra vidámságot, mely láttán az em-
ber önkéntelenül is elmosolyodik. Nem csak szép, okos is. Azt mondják a puliról, 
hogy csak beszélni nem tud, érteni mindent megért, szavakat, intést, de még a 
gazda szemmel kifejezett akaratát is teljesíti. A mai világban már ritkán alkalmazzák 
a pulit állatok terelésére, inkább a házőrzés került előtérbe. ennek a feladatnak is 
helytáll ez a messze földön népszerű kutyafajta.

Népszerűségéről könnyen meggyőződhetünk, elég rákeresni az interneten és külföldi puli klubokat fogunk találni. sőt, a 
Facebook alapító Mark Zuckerberg is oda van a fajtáért. Beast nevű kutyája oldalára mindig kikerül valami vidám kép, az oldalt 
eddig több mint két millióan lájkolták. 

TuDTA, HoGY eGY GoNoSZ reGÉNYHőS FrANCiAorSZÁG FeLVirÁGoZTATóJA?

Id. Alexandre Dumas a világ legolvasottabb francia írója, sikereit nagyszerű történelmi regényeinek köszönheti. A 
Három testőr című művében romantikus köntösben a bátorság, barátság, igazság győz a túlerőben lévő gonoszság 
felett. A történet világhírű és külön érdekessége, hogy valós szereplőket ábrázol. A testőröktől kezdve „az ügye-
letes gonosz” Richelieu bíborosig mindenki élő személy volt a XVII. század elején. De tényleg ilyen volt Richelieu, 
vagy csak Dumas képzelete ruházta fel negatív tulajdonságokkal? 

A kisnemesi családból származó lángeszű bíboros Armand jean du Plessis 
de Richelieu (1585-1642) útja Franciaország irányításáig rögös volt. Habár 
ebben az időszakban XIII. Lajos uralkodott, a király szabad kezet adott bizal-
masának Richeliu-nek.

A bíboros miniszter nagy stratéga volt, letörte a hugenották politikai ere-
jét, majd az ellene szőtt összeesküvéseket. Külpolitikáját a Habsburg-ház 
európai hegemóniájának megtörése vezérelte. Tárgyalt, szövetkezett, há-
borúzott. Irányításával Franciaország belépett a 30 éves háborúba, mely 
sikereket hozott. Híres mondása volt: „Hogy mi az árulás, azt a tett dátuma 
dönti el.” Richelieu munkásságának köszönhetően a XvII. század közepére 
Franciaország európa vezető hatalma lett.

Richelieu a kultúra nagy pártfogója is volt. A párizsi sorbonne egykori tanu-
lójaként hű maradt az egyetemhez, hihetetlen támogatásban részesítette. A 
vörös bíboros alapította a Francia Akadémiát, a legjelentősebb francia tudo-
mányos, irodalmi intézetet. 

KoncsikT
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A nagytakarítás azonban nagy munka, 
ezért mielőtt nekifognánk, gondoljuk 
át a teendőket, és tervezzük meg az 
időbeosztást is, hogy mire mennyi időt 
szánunk majd.
A dolgos hétköznapok mellett nem min-
dig jut idő alapos takarításra, de néha 
érdemes a megszokottnál több időt és 
energiát fordítani erre. A takarításban is 
célszerű a középutat választani, illetve ne 
feledkezzünk meg arról sem, hogy a ta-
vaszi nagytakarítás nem verseny, így nem 
kell mindent egyszerre elvégezni.

Kezdjük az ablakpucolással
Tavaszban az a legszebb, amikor a fény 
akadálytalanul bejut a lakásba, és a fény-
sugarak élettel töltik be otthonunkat. 
Fontos az ablakok megtisztítása, hogy 
a napfény könnyedén jusson be ottho-
nunkba.
erre az egyik hatékony megoldás, ha 
először tiszta vízzel és ronggyal lemos-
suk az ablakokat, ezzel eltávolítjuk a 

port, majd utána ablaktisztító szerrel és 
puha ruhával szárazra töröljük.
Ha szeretnénk a környezetünkre is oda-
figyelni, akkor ablaktisztító helyett hasz-
nálhatunk ecetes vizet, és rongy helyett 
újságpapírt.
Az ablakok pucolásakor érdemes a füg-
gönyöket is egyúttal kimosni, így nem 
csak illatos és világosabb lesz a lakásunk, 
hanem a téli fűtés miatt beszürkült füg-
gönyeink is visszanyerik természetes 
színüket. Az ablakpucolás után, még 
kicsit nedvesen érdemes visszatenni a 
függönyöket, így már a helyükön lógják 
ki magukat.

Ajtók és szekrények megtisztítása, 
portalanítás
Az ajtók és szekrények tetején nagyon 
sok por ülhet meg, ezért ezeket a felü-
leteket is érdemes alaposan lemosni, 
fontos, hogy még a legeldugottabb sar-
kokat se hagyjuk ki. Mindehhez jó szol-
gálatot tehetnek a napjainkban egyre 

kedveltebb mikroszálas törlőkendők.
Ha a szekrények és ajtók tetejét lepo-
roltuk, jöhetnek a polcok. szedjük ki a 
könyveket is, és egyenként rázzuk meg, 
illetve töröljük át őket, mert a lapok kö-
zött is nagyon sok por bújhat meg.
A nagytakarítás alkalmával húzzuk el a 
szekrényeket, tárolókat, és a tetejüket, 
oldalukat, hátlapjukat is törölgessük le 
enyhén mosószeres vízzel.

A növények „fürdetése”
A szobanövények levelein is megte-
lepedik a por, viszont a természetben 
élő növényekkel szemben nem éri őket 
az aranyat érő tavaszi eső, így erről ne-
künk kell gondoskodnunk. Célszerű őket 
betenni a fürdőkádba és langyos vízzel 
lezuhanyozni őket. A levelek mindkét ol-
dalát, a törzsét és a virágokat is érdemes 
lemosni. Ha túl nagy a virágunk, és nem 
tudjuk lezuhanyozni, akkor egy puha 
nedves szivaccsal vagy ronggyal töröl-
jük át a leveleket.

Szőnyegek és textíliák
A szőnyegek kiporolása kiment már a 
divatból, de ha van rá lehetőség, akkor 
nagyon hatásos módszer lehet. Ha más 
megoldást választanánk, akkor legala-
posabban tisztítógépes takarítással 
frissíthetjük fel a szőnyegeket és kárpi-
tokat. Figyelem: a díszpárnák, plédek 
szellőztetéséről, és frissítő mosásáról se 
feledkezzünk meg! Ha lakásunkban házi 
kedvencet tartunk, akkor az ő fekhelyé-
nek takarítása sem maradhat ki.

A fürdőszoba
Legnagyobb fürdőszobai ellenségünk a 
mindenhol megtelepedő baktériumok 
és a makacs vízkő. 
Létezik számtalan vegyi anyag, amit a 
fürdőszobában bevethetünk. választ-
hatjuk akár a régi jól bevált módszere-
ket, nagy segítségünkre lehet a 20%-os 
ecet, amely a csempékről és a csapokról 
is tökéletesen távolítja el a vízkövet.
Polcainkat is nézzük át, és törölgessük le, 
mert nem is gondolnánk mennyi szennye-
ződés bújhat meg a kozmetikumok, kré-
mek, tégelyek és az egyéb pipere között.
A lefolyóba se felejtsünk el lefolyótisztí-
tót önteni, hogy a csöveket is megsza-
badítsuk a rendszeres használat során 
felgyülemlett lerakódásoktól.

A konyha
A konyha egy nagyobb falat lehet a ta-
vaszi nagytakarítás során, érdemes ezt 
még a húsvéti ünnepek előtt elvégezni, 
így nagyobb öröm lesz a tiszta konyhá-
ban a húsvéti készülődés.
De vajon hogyan is álljunk neki?
szisztematikusan pakoljuk ki a szekré-
nyeket, töröljük ki a polcokat, és a ke-

veset használt edényeket mossuk el, a 
kétes szavatosságú ételeket dobjuk ki, és 
tegyünk rendet az edények között is.
A szekrények után következhet a hűtő, 
amelyet langyos meleg vízzel töröl-
jünk át.
A konyhai tisztításban is segítségünk-
re lehet a fürdőszobában már használt 
ecet, illetve a súrolásban a szódabikar-
bóna is „jó barát”. 

Lomtalanítás
A tavaszi nagytakarítás egyben ürügy is 
lehet arra, hogy otthoni irodánkat, szek-
rényeinket is átnézzük, és amire nincs 
szükség, azt kidobjuk.
A ruhás szekrény esetében érdemes 
megfontolni, hogy azt a ruhát, amit az 
elmúlt egy évben egyszer sem vettünk 
fel, azt valószínűleg a jövőben sem fog-
juk többet hordani.
A kiselejtezett, de még használható da-
rabokat ajándékozzuk el hasonló mére-
tet hordó barátoknak, vagy ajánljuk fel 
jótékony célra.
A felhalmozódott magazinokat, papíro-
kat is szortírozzuk, és a szükségtelenné 
vált példányokat vigyük el egy szelektív 
hulladékgyűjtőbe.
A feleslegesnek ítélt  dolgokat, mint 
például a harmadik kávéskészlet vagy 
nagyon ritkán használt dolgokat pedig 
költöztessük át a pincébe, padlásra, vagy 
a tárolóba. 
Fontos szabály: Ha valami hibás, javíttasuk 
meg vagy dobjuk ki, de ne rakosgassuk!

Bútor és padlóápolás
Ha már a szekrények belsejében rendet 
raktunk, akkor ne feledkezzünk meg a 
bútorok külső ápolásáról sem. A fából 

készült bútorok tisztítására használha-
tunk méhviaszt, növényi olajokat vagy 
citromot. Tölgy- és mahagónibútor ápo-
lására bevált módszer, ha langyos sörrel 
letöröljük.
Fordítsunk gondot a padlóra is: ha már 
nem csillog úgy a parketta, mint új ko-
rában, dörzsöljük át padlófényezővel, 
viasszal, esetleg olajjal.

A takarítás fő szabálya: fentről lefelé, 
és bentről kifelé takarítsunk, így nem 
koszoljuk össze azt, amit egyszer már 
megpucoltunk. Fontos az is, hogy ta-
karítás közben és után is alaposan szel-
lőztessünk, hogy a lakás megteljen friss 
levegővel.
Ha úgy érzezzük, mindennel kész va-
gyunk, még egyszer alaposan söpörjünk 
fel vagy porszívózzunk ki, és mossunk fel 
a lakásban – ha mindez megvan, na ak-
kor tényleg elkészültünk. 
Nincs értelme a nagytakarításnak, ha 
hulla fáradtak és morcosak vagyunk. In-
kább osszuk el a munkát több részre, így 
ugyan nem olyan szembetűnő a válto-
zás, de végül csak tiszta és ragyogó lesz 
a otthonunk. 

vegyszerek helyett használhatunk ter-
mészetes anyagokat is:
vízkőoldó helyett kiválóan alkalmas az 
ecet. Használhatjuk ablakpucoláskor, így 
csillogóbb lesz az üveg, de a fürdőszobá-
ban is használható a csaptelepek tisztítá-
sakor vagy a csempe lemosásakor.
A konyhában súrolószer helyett használ-
junk szódabikarbónából vagy mosó-
szódából és egy kevés vízből készített 
pasztát.
A fa bútorokat és felületeket a portalaní-
tás után bútorfény helyett tejbe mártott 
vattával, ruhával is áttörölhetjük, vagy 
méhviaszt is használhatunk.

sok idő, türelem és elszántság kell a 
nagytakarításhoz, viszont a tiszta, ra-
gyogó lakás látványa kárpótol minket a 
fáradozásainkért.

Forrás:
www.4szoba.hu

www.hogyankell.hu

A tavasz közeledtével elérkezett az ideje, hogy átváltsunk téli üzemmódról tavaszira.
A tavasz a nagy változások ideje is egyben. Az első tavaszi napsugarak arra ösztönöznek minket, hogy méreg-
telenítsünk, lomtalanítsunk, tisztítsuk meg minél több szegletét az életünknek.
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Pjotr Iljics Csajkovszkij az oroszországi 
votkinszkban született 1840. május 7-én. 
Családja nem volt muzikális és eleinte 
ő maga sem készült erre a pályára. jogi 
tanulmányai elvégzése után az igazság-
ügy-minisztériumban dolgozott. Huszon-
három évesen egy európai körút után 
kezdett komoly zenei tanulmányokba a 
szentpétervári konzervatóriumban. Taní-
tója a világhírű zongoravirtuóz Nyikolaj 
Rubinstein volt.

Néhány év múlva már Csajkovszkij okta-
tott a moszkvai konzervatórium zeneel-
méleti tanszékén. A kivételes tehetséggel 
megáldott orosz mester labilis személyi-
ség volt. Érzékeny volt, homoszexualitását 
titkolta. Művei kezdetben kedvezőtlen 
hazai fogadtatásra találtak. A túlfeszített 
munka, gyenge lelki alkata és egy elhibá-
zott házasság 1877-ben idegösszeomlás-
hoz vezetett. A zenéjéből áradó szépség 
azonban ezekről a problémákról semmit 
sem árult el.

Műveinek nagy rajongója volt egy gazdag 
özvegyasszony, Nagyezsda von Meck, 
aki bőkezű támogatásával kisegítette 
anyagilag is válságos helyzetéből, megte-
remtvén a nyugalmat a gondtalan alkotói 
munkához. ettől kezdve állandóan utaz-
gatott, mint műveinek dirigense beutaz-
ta európát, megismerkedett Brahmssal, 
grieggel, Mahlerrel. 1880-tól kezdve neve 
világhírűvé vált. Nagy sikerrel koncerte-
zett Amerikában is. 1893-ban, élete utolsó 
évében sikere, népszerűsége és az iránta 
tanúsított tisztelet meghaladta a zene-
szerzőknél szokásos mértéket. Alkotó ere-
jének a csúcsán volt, 53 évesen is bővel-
kedett művészi tervekben. egy alattomos 
kolerafertőzés vetett véget életének. 

Csajkovszkij példaképe és eszményképe 
Mozart volt, ennek ellenére zenéjében az 
orosz dallamok kiemelt szerepet kaptak. 
Orosz zenetörténészek véleménye szerint 
Csajkovszkij volt az első, aki hazájának ze-
néjét az európai színpadokra is eljuttatta, 
így azt az európai nagyközönség is meg-
ismerhette.

Munkássága:
Csajkovszkij hat szimfóniája közül az utol-
só három vált a 19. század szimfonikus 
zenéjének igazi remekművévé (Iv. f-moll 
szimfónia; v. e-moll szimfónia; vI. h-moll 

patetikus szimfónia, 1893). versenyművei 
(B-moll zongoraverseny, 1875; D-dúr he-
gedűverseny, 1878) a mai hangverseny-
élet állandó repertoárdarabjai. Tíz ope-
rát komponált, melyek közül kettő – az 
Anyegin (1879) és a Pikk Dáma (1890) – a 
leghíresebbek. Mindkettő alapjául Puskin 
műve szolgált. Csajkovszkij balettjei által 
vált a leghíresebb orosz zeneszerzővé. A 
Hattyúk tava (1877), Csipkerózsika (1890), 
Diótörő (1892) története mind mesére 
épülő cselekmény.

KoncsikT

ZeNe ROvAT

Csajkovszkij
175 éve szüLetett

A zeneszerző, aki nem zenei pályára 
készült, mégis a muzsika majdnem minden 

műfajában maradandót alkotott.
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Több különböző úgynevezett ki-
hívással találkozhattunk tavaly az 
interneten. A legtöbb kihívás kül-
földről indult, közösségi oldalakon 
terjedt, s ott bizonyára szembesül-
hettünk azzal, hogy ismerőseink 
egy kanál fahéj lenyelése után 
köhögő rohamot kapnak, vagy 
egy hajtásra megisznak egy doboz 
sört. Videó megosztó oldalakon 
láthattuk, hogy ismert, ismeretlen 
emberek leöntik magukat egy vö-
dör jeges vízzel, vagy rap szövege-
ket gyártanak.

Az idei év első kihívása a könyvmo-
lyokat vette célba. ez talán az eddigi 
legérdekesebb, legnehezebb és leg-
hasznosabb kihívás, ugyanis nem csak 
szórakoztat, de olvasási élményekkel is 
gazdagodunk, s ismereteinket is bővít-

hetjük. A kihívás lényege, hogy ötven 
könyvet kell elolvasnunk egy év alatt.
A könyveket nem cím szerint tüntet-
ték fel, csak bizonyos adatokat kapunk, 
melyek alapján mi magunk választhat-
juk meg, hogy melyik könyv kiolva-
sása mellett döntünk. ezek az adatok 
néhol nagyon személyesek pl.: el kell 
olvasnunk egy könyvet, amit többször 
elkezdtünk, de sosem olvastunk végig; 
egy könyvet, amit a kedvenc írónk írt, 
de eddig még nem olvastunk. Néhol 
érdekes instrukciókat kapunk pl.: olvass 
egy könyvet, aminek a címében szám-
jegyek szerepelnek; egy olyat, aminek 
írójának monogramja megegyezik a 
sajátunkkal.

sok esetben nem kapunk olyan adatot, 
amely nagyon leszűkítené a választha-
tó könyvek halmazát, s végeredmény-
ben azt olvashatunk, amit csak aka-
runk. Ilyen adatok például: egy könyv, 
aminek írójától még nem olvastunk 
eddig semmit; egy könyv, ami erede-
tileg nem az anyanyelvünkön íródott, 
egy szépirodalmi mű.

A listát egyébként sem kell szentírás-
ként kezelni. Ha valamelyik adat nem 
tetszik, esetleg nem találunk hozzá az 
ízlésünknek megfelelő könyvet, nyu-
godtan változtathatunk rajta, vagy ki is 
hagyhatjuk. Ha túl soknak találjuk az öt-
ven könyvet, csökkenthetjük negyven-

re vagy akár húszra is. A lista nem azért 
született, hogy kötelezze az emberetek 
az olvasásra és törvényeket állítson fel, 
hanem azért, hogy azt az időt, amelyet 
esetleg a tv előtt töltenénk, vagy unat-
kozva ülnénk a számítógép előtt, hasz-
nosabban töltsük el.

ennek ellenére érdemes betartani 
ezeket a „szabályokat”, mert így olyan 
könyveket is kezünkbe veszünk, melye-
ket egyébként nem tennénk. A kihívás 
teljesítése nagyban szélesíti műveltsé-
günket, és talán megszerettet velünk 
egy klasszikust vagy krimit, melyet nem 
terveztünk elolvasni.

Kedvcsináló és néhány javaslat:

  egy szépirodalmi mű:
 Kosztolányi Dezső – Édes Anna
  egy klasszikus romantikus könyv: 

G. G. Marquez – 
Szerelem a kolera idején

  egy könyv, amiből film is készült: 
Gustave Flaubert – Bovaryné

  egy könyv, aminek a címében szám-
jegyek szerepelnek: 
Joseph Heller – A 22-es csapdája

  egy könyv, aminek szereplői nem 
emberek: George Orwell – Állatfarm

  egy vicces könyv: 
Karinthy Frigyes – Így írtok ti

  egy misztikus vagy krimi könyv: 
Agatha Christie - Tíz kicsi néger

És a teLjes Lista 
2015-ben elolvastam 
1.  egy könyvet, ami több mint ötszáz oldal.
2.  egy klasszikus romantikus könyvet.
3.  egy könyvet, amiből film is készült.
4.  egy könyvet, ami ebben az évben jelent meg.
5.  egy könyvet, aminek a címében számjegyek szerepelnek.
6.  egy könyvet, aminek szerzője még nincs 30 éves.
7.  egy könyvet, aminek szereplői nem emberek.
8.  egy vicces könyvet.
9.  egy könyvet, amit nő írt.
10.  egy misztikus vagy krimi könyvet.
11.  egy könyvet, aminek címe csupán egy szóból áll.
12.  egy novelláskötetet. 
13.  egy könyvet, ami egy másik országban játszódik.
14.  egy szépirodalmi művet.
15.  egy népszerű szerző első könyvét.
16.  egy könyvet, amit a kedvenc íróm írt, 

de eddig még nem olvastam.
17.  egy könyvet, amit egy barátom ajánlott.
18.  egy Pulitzer Díjas művet.
19.  egy igaz történeten alapuló könyvet.
20.  egy könyvet az „ezeket egyszer el kell olvasnom!” 

listám aljáról.
21.  egy könyvet, amit édesanyám szeret.
22.  egy könyvet, ami ijesztő.
23.  egy több mint százéves művet.
24. egy könyvet, amit csupán a borítója alapján választottam ki.
25. egy könyvet, amit még az iskolában 

kellett volna elolvasnom.
26. egy memoárt.
27.  egy könyvet, aminek egy nap alatt a végére lehet érni.

28.  egy könyvet, aminek a címében 
ellentétes jelentésű szavak szerepelnek.

29.  egy könyvet, ami egy olyan helyen játszódik, 
ahová mindig is el akartam jutni.

30.  egy könyvet, ami abban az évben jelent meg, 
amikor születtem.

31.  egy könyvet, amiről rossz véleményeket hallottam.
32.  egy trilógiát.
33.  gyerekkorom egy könyvét.
34.  egy könyvet, amiben szerelmi háromszög van.
35.  egy könyvet, ami a jövőben játszódik.
36.  egy könyvet, ami egy gimnáziumban játszódik.
37.  egy könyvet, aminek a címében szerepel egy szín.
38.  egy könyvet, ami megríkatott.
39.  egy varázslatos könyvet.
40.  egy képregényt.
41.  egy könyvet, aminek írójától 

még nem olvastam eddig semmit.
42.  egy könyvet, ami az enyém, 

de eddig még nem olvastam el.
43.  egy könyvet, ami a szülővárosomban játszódik.
44.  egy könyvet, ami eredetileg 

nem az anyanyelvemen íródott.
45.  egy könyvet, ami karácsonykor játszódik.
46.  egy könyvet, aminek írójának monogramja 

megegyezik az enyémmel.
47.  egy drámát.
48.  egy betiltott könyvet.
49.  egy könyvet, ami egy televíziós műsoron alapul 

vagy az készült belőle.
50.  egy könyvet, amit többször elkezdtem, 

de sosem olvastam végig.
A GYSEV joker tippje: egy könyv, amiben a vasút
illetve vonatok is fontos szerepet játszanak.

iroDALoM

Mit
olvassak
idÉn?
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a nagy oLvasási kihívás
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Döncike azt kérdezi a papájától:
– Apu, tudod, melyik vonat késik a legtöbbet?
– Nem én!
– Hát az, amelyiket tavaly karácsonyra ígértél!

egy fiatal fickó zihálva tépi föl a gyorsvonat éppen in-
duló utolsó kocsijának leghátsó ajtaját, és teljesen ki-
merülten zuhan a legközelebbi ülésre.
egy idős úr megvetően néz rá:
– A maga korában én játszva felpattantam a mozgó 
vonatra, és nem ziháltam úgy, mint ön…
– Lehet – feleli a fiatalember –, de vegye figyelembe, 
hogy én még az előző állomáson maradtam le!

Két férfi utazik a vonaton. jön az ellenőr, ellenőrzi a 
jegyeket, majd megy kifelé a fülkéből. Azt mondja az 
egyik fickó:
– Látod, nem vette észre!
ezt hallván az ellenőr szól a felettesének. Az is ellenőrzi 
a jegyeket. Ő sem talál semmi kivetnivalót.
– Látod, ez sem vette észre!
ekkor hívják a főellenőrt. Az is ellenőrzi a jegyeket, de 
ő sem talál semmi furcsát.
– Megmondanák, hogy mit nem vettünk észre?
– Csak annyit, hogy kicseréltük a jegyeinket.

vasutas VICCEk



„Szöcske”
A szöcske néven ismert, V46-os sorozatú villamos tolató-
mozdonyok 1983 óta aktív szereplői a nagyobb állomá-
sok kocsimozgatásainak, illetve rövidebb tehervonatok 
továbbításának.

A mozdonyok elsősorban a villamosított rendező pálya-
udvarok számára készültek, ám a sorozat tagjai jól bizonyí-
tanak tehervonatok élén, nyári időszakban pedig olykor sze-
mélyvonati közlekedésben is részt vesznek.
1991-ig több szériában, összesen 60 db készült ebből a típusból.

A szöcskék más mozdonyoktól eltérően jelentősebb korsze-
rűsítést nem kaptak, ám mindmáig megbízható működé-
süknek köszönhetően a ganz-MávAg egyik legsikeresebb 
mozdonysorozatának tekinthetők. A 60 db-os állomány 
azóta sem csökkent, ám a flotta néhány tagja alkatrészbá-
zisként funkcionál. A mozdonyok az új számozás szerint a 
460-as sorozatjelet kapták.

A mozdonyok a gysev Zrt. területén is megtalálhatók, hisz 
sopron Rendező pályaudvaron és szombathelyen egyaránt 
végeznek tolatási mozgásokat.

Technikai adatok:
gyártó:  Ganz-MÁVAG
gyártási év:  1983–1991
Legnagyobb sebesség:  80 km/h
Teljesítmény:  820 kW
Tömeg:  80 t
Ütközők közötti hossz:  14 400 mm
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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!
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TOP KERÉKPÁRTÚRÁK 2015
Burgenland, a kerékpárosok paradicsoma, 
ahol mintegy 2500 kilométernyi tökéletesen 
kiépített és kitáblázott kerékpárút várja a bi-
ciklizés kedvelőit. A tartományt hét válogatott 
kerékpártúra segítségével fedezhetjük fel. 
A kerékpárbarát szálláshelyek és vendéglá-
tóegységek pedig feledhetetlen élménnyé 
varázsolják a Burgenlandban töltött üdülést. 

PannOn üdülÉs à la CaRd
2015 tavaszától a Burgenland Carddal még 
kényelmesebben és sokkal könnyebben 
tervezhető lesz a burgenlandi üdülés. Az 
univerzális vendégkártya ingyenes belepésre 
jogosít a tartomány kiemelt kirándulóhelyein, 
valamint legnépszerűbb szabadidős és kultu-
rális létesítményeibe egyaránt.

Minden hasznos információ a kerékpáros üdü-
lésről és a Burgenland Card üdülési kártyáról 
megtalálható a www.burgenland.info/hu 
honlapon.

BuRgEnland TOuRismus
+43 (0) 2682 63384-0 
info@burgenland.info PR
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kIrándUlás grazBa
2015. május 2.

graz – ahol jól megfér
egymás mellett régi és modern

Ausztria második legnagyobb városában, más 
elnevezés szerint az Óratorony városában tett lá-
togatásunk során fogaskerekűvel felmegyünk a 
Schlossbergre, majd gyalogosan járjuk be a város 
központjában emelkedő Várhegyet, de a városnézés-
ből nem maradhat ki a Világörökség részét képező 
óváros, sem az Európa Kulturális Fővárosa program 
keretein belül megvalósított kagyló formájú Mura szi-
get sem.

A kirándulás során Riegersburgban belemerülhetünk 
a csokoládé készítésének művészetébe, miközben a 
gyár számos csokoládétípusát is megkóstolhatjuk. A 
Zotter csokoládégyár hírnevét az addig ki nem pró-
bált különleges ízkombinációnak köszönheti.

ár:
Sopron 7.200 ft
Bük 6.400 ft
Szombathely 6.100 ft
Kőszeg 6.400 ft
Körmend 5.500 ft

kedvezmények:
Gyermek kedvezmény 3–14 év között 10%
Csoportos kedvezmény 10 fő felett 10%

A részvételi díj tartalmazza a kedvezményes vasúti menetjegyet, 
a busztranszfert és az idegenvezetést.
Belépődíjak a helyszínen külön fizetendők, kb. 19€.
Minimum létszám 40 fő.

Információ: 99/577-244 • gysev@gysev.hu
www.facebook.com/GYSEV.ZRT • www.gysev.hu

GYSEV, velünk élmény az utazás!



Kispályás ketrecfoci, melyet 3 a 
3 ellen játszanak – a játék neve 
Cageball.  Merőben más ez a futball, 
mint a 4+1-es futsal, vagy az 5+1-es 
hagyományos játék. ide nem kell 
kapus, de van palánk, olyan mintha 
egy dobozban fociznánk.

A játék elődje Németországból szárma-
zik. Az első hasonló jellegű pályát annak 
idején profi labdarúgóknak készítette 
jörg Berger, korábbi schalke tréner. Leg-
főbb célja az volt, hogy játékosainak rob-
banékonyságát fejlessze. 

várható volt, hogy a futballszerető 
nagyközönség is ráharap a játékra. elő-
nyei: nem kell sok embert összeszedni, 
olcsó a pályabérlés, és az időjárás sem 
számít. A kisméretű pályán sokat találko-
zik az ember a labdával, lehet palánkot 
használni, gyors döntéséket kell hozni, 
ez különösen szórakoztató.  jellemző 
még a sportágra, hogy itt nincs megál-
lás, mivel a labda nem tudja elhagyni a 
játékteret. Csak gól, illetve szabálytalan-
ság esetén van játékmegszakítás.

A szabvány pályát egy vasszerkezet 
fogja közre, mely belülről ütésálló plexi-
vel van lefedve. Az alapterület 16,5x8,5 
méter, magasság 2,5 méter. A jobb össz-
játék érdekében 1 méter magas palánk 
övezi a pálya szélét. A játéktér műanyag 
borítású (sport PvC), a plafonrész vas-
rácsból vagy hálóból van kialakítva. 
 
A kapu mérete 130 cm x 100 cm pont 
ideális. játékszerként fékezett patto-
gású 4-es méretű futsal labda jöhet 
szóba.

Budapesten és győrben több pálya talál-
ható. ezeken baráti, céges társaságok fe-
szülnek egymásnak, illetve bajnokságok 
futnak, tornákat rendeznek. A sportág-
nak külön vezetése van Cageball szövet-
ség néven, ők a rendezvények szervezői, 
de igény esetén a pályaépítésben is segí-
tenek, csak hogy minél több emberhez 
eljusson ez a szórakoztató játék.

KoncsikT
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TömegsporT
Népszerű a Cageball
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egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy kis 
madár. ez a kis madár egyszer nagyon megunta 
magát, rászállt egy kóróra.
– Kis kóró, ringass engemet!
– Nem ringatom biz én senki kis madarát!
A kis madár megharagudott, elrepült onnan. Amint 
ment, mendegélt, talált egy kecskét.
– Kecske, rágd el a kórót!
Kecske nem ment kórót rágni, a kóró mégse ringatta 
a kis madarat.
Megint ment, mendegélt a kis madár, talált egy 
farkast.
– Farkas, edd meg a kecskét!
Farkas nem ment kecskét enni, kecske nem ment 
kórót rágni, kóró mégse ringatta a kis madarat.
Megint ment, mendegélt a kis madár, talált egy falut.
– Falu, kergesd el a farkast!
Falu nem ment farkast kergetni, farkas nem ment 
kecskét enni, kecske nem ment kórót rágni, kóró 
mégse ringatta a kis madarat.
Megint ment, mendegélt a kis madár, talált egy tüzet.
– Tűz, égesd meg a falut!
Tűz nem ment falut égetni, falu nem ment farkast 
kergetni, farkas nem ment kecskét enni, kecske nem 
ment kórót rágni, kóró mégse ringatta a kis madarat.
Megint ment, mendegélt a kis madár, talált egy vizet.
– víz, oltsd el a tüzet!
víz nem ment tüzet oltani, tűz nem ment falut égetni, 
falu nem ment farkast kergetni, farkas nem ment 
kecskét enni, kecske nem ment kórót rágni, kóró 
mégse ringatta a kis madarat.
Megint ment, mendegélt a kis madár, talált egy 
bikát.
– Bika, idd fel a vizet!

Bika nem ment vizet inni, víz nem ment tüzet oltani, 
tűz nem ment falut égetni, falu nem ment farkast 
kergetni, farkas nem ment kecskét enni, kecske nem 
ment kórót rágni, kóró mégse ringatta a kis madarat.
Megint ment, mendegélt a kis madár, talált egy 
furkót.
– Furkó, üsd agyon a bikát!
Furkó nem ment bikát ütni, bika nem ment vizet 
inni, víz nem ment tüzet oltani, tűz nem ment falut 
égetni, falu nem ment farkast kergetni, farkas nem 
ment kecskét enni, kecske nem ment kórót rágni, kóró 
mégse ringatta a kis madarat.
Megint ment, mendegélt a kis madár, talált egy 
férget.
– Féreg, fúrd ki a furkót!
Féreg nem ment furkót fúrni, furkó nem ment bikát 
ütni, bika nem ment vizet inni, víz nem ment tüzet 
oltani, tűz nem ment falut égetni, falu nem ment 
farkast kergetni, farkas nem ment kecskét enni, kecske 
nem ment kórót rágni, kóró mégse ringatta a kis 
madarat.
Megint ment, mendegélt a kis madár, talált egy 
kakast.
– Kakas, kapd fel a férget!
szalad a kakas, kapja a férget; szalad a féreg, fúrja a 
furkót; szalad a furkó, üti a bikát; szalad a bika, issza 
a vizet; szalad a víz, oltja a tüzet; szalad a tűz, égeti 
a falut; szalad a falu, kergeti a farkast; szalad a farkas, 

eszi a kecskét; szalad a kecske, rágja a kórót; a kóró 
bezzeg ringatta a kis madarat.
Ha még akkor se ringatta volna, az én 
mesém is tovább tartott volna.

Magyar népmese
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A kóró és a kis madárSzínezo



Programok, 
kirándulások 2015
 május 2. 

Látogatás a stájer fővárosban, Grazban

 június 27.  
Bahn and Bike – 
Fedezzük fel a Fertőzugot két keréken

 július 1–4.  
VOLT vonattal a VOLT fesztiválra

 augusztus 1.  
Szigetközi kirándulás

 szeptember 26. 
Kalandozás az Őrségi Tökfesztiválon

Várja Önt a Nagycenki 
Széchenyi Múzeumvasút!
 május 31.  

Gyereknap a Múzeumvasúton

 szeptember 20. 
Kisvasúti nap Nagycenken

Utazzon velünk a régióban!
 Savaria kombinált jegy

 Szent Márton napi kombinált jegy

 Adventi kombinált jegy

 Győri Zoo kombinált jegy

 Mobilis kombinált jegy

GYSEV, velünk élmény az utazás!

Részletek: www.gysev.hu


