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Kiránduljon régiónkban, utazzon kényelmesen és 
kedvezményesen, kapcsolódjon ki családjával, ismerőseivel!
Egy jegy, több szolgáltatatás a sorban állás gondja nélkül!
Az új kombinált jegyeinket keresse pénztárainkban! 

Zoo koMBInált JEGY
A kedvezményes kombinált jegy tartalma:
•	egyszeri	menettérti	utazás	a	GYSEV	Zrt. 
vonalain	Győrbe,	

•	korlátlan	számú	utazás	Győrben	a	helyi	
autóbuszjáratokon,

•	belépő	a	győri	Xantus	János	Állatkerbe.

a Zoo koMBInált JEGY pluSZ
mindezeken felül kedvezményes belépőt is tartalmaz 
a	győri	Füles	Bástya	terráriumházba.

A	ZOO	KOMBINÁLT	JEGYEK	Sopron,	Fertőszentmiklós,	
Kapuvár,	Csorna,	Szombathely,	Szentgotthárd,	Körmend	
és	Répcelak	vasútállomásokon	válthatók.	

Látogassa meg a győri állatkert lakóit
kedvezményes, kombinált jeggyel!

MoBIlIS koMBInált JEGY
A kedvezményes kombinált jegy tartalmazza:
•	az	egyszeri	menettérti	utazást 
a	GYSEV	Zrt.	vonalain	Győrbe,	

•	a	korlátlan	számú	utazást	Győrben	a	helyi	
autóbuszjáratokon,

•	a	belépőt	a	felfedezések	házába,	a	Mobilisbe.

A	MOBILIS	KOMBINÁLT	JEGY	Sopron,	Fertőszentmiklós,	
Kapuvár,	Csorna,	Szombathely,	Szentgotthárd,	Körmend	
és	Répcelak	vasútállomásokon	váltható.

Utazzon velünk a meghökkentő kísérletek birodalmába! 

EGÉSZ ÉVBEn
koMBInált JEGYEk

GYSEV, velünk élmény az utazás!

Érvényességi	feltételekről,	jegyárakról	bővebben	az	elérhetőségeinken	tájékozódhat.
Információ:	gysev@gysev.hu	•	www.gysev.hu
www.enykk.hu	•	Tel.:	06/99/577	376

Terjesztés:
A GYSEV Zrt. által üzemeltetett vonatokon.

A cikkeket és az újságot a GYSEV Zrt. Értékesítés és 
Marketing csapata készítette. A magazin tartalma 
a rendelkezésünkre álló információk alapján, a 
legnagyobb körültekintéssel készült. Az időközben 
bekövetkezett változásokért és / vagy nyomdai 
hibákért felelősséget nem vállalunk.
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TiszTelT UTasUnk, 
kedves Olvasó!
Hűvösebbek a reggelek, változnak a ruhadarabok, hosszú sorok 
kígyóznak a papírboltokban – ezek jelzik számunkra, hogy ismét 
elszaladt a nyár, és egy új tanév kezdődik. De, semmi esetre se 
bánkódjunk, hiszen az ősz is megannyi kiváló programot, egyedülálló 
lehetőségeket, és remek alkalmakat rejt magában.

A GYSEV magazin őszi számában egy pompás úti célt ajánlunk. 
Megismerhetjük az egész évben hívogató Párizs történelmének kis 
szeletét, valamint megcsodáljuk a város világhírű nevezetességeit is. 
Garantált szerelem lesz, első olvasásra!

A színes évszak kihagyhatatlan rendezvényeket tartogat számunkra, mint 
például az Őrségi Tökfesztivál, vagy a Szent Márton napi Nagyvásár. 

Ne felejtsük el megünnepelni a Nagycenki Széchenyi Múzeumvasút 
születésnapját sem! Andrással, a gőzössel, valamint változatos 
programokkal és felejthetetlen élménnyel várjuk az érdeklődőket eme 
jeles nap alkalmából! A „Kiruccanások” rovatunkban pedig még több 
színes programmal kedveskedünk az Olvasóknak, Érdeklődőknek!

Napsütéses, élményekben gazdag őszi napokat kívánunk!

TarTalOm
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gysev HíreK

A GYSeV-hez kapcsolódó életképe-
ket készít Søren Villumsen, dániai 
GYSeV-rajongó. A makettek általá-
ban a soproni pályaudvar egy-egy 
részletét örökítik meg. A fiatalem-
ber idén nyáron is ellátogatott Sop-
ronba, hol rengeteg képet készített 
a további diorámák megépítéséhez.

søren villumsen Dániában él, egy ten-
gerparti kisvárosban, feleségével és 
két gyermekével. A fiatalember a 90-
es években járt először sopronban, 
amikor is a gysev pályaudvar látványa 
és a gysev, mint regionális vasúttársa-
ság annyira megragadta, hogy azóta is 
rendszeresen visszatérő vendég. 

søren tavaly és idén nyáron is elláto-
gatott sopronba. Tavaly találkozott 
Kövesdi szilárd vezérigazgatóval, idén 
pedig Rauch Zsolt, soproni állomásfő-
nök fogadta. A munkatársak mindkét 
alkalommal körbekalauzolták a pálya-
udvaron, ahol rengeteg fényképet ké-
szített. A fotók alapján szorgalmasan 
építi a gysev-es diorámákat, a 3D-s 
maketteket. A dán gysev-rajongó moz-

donyműhelyt ábrázoló első diorámája 
már el is készült, de rövid időn belül 
további kettő építését tervezi. ez utób-
biak témája az irányítótorony az 1-es 
vágánnyal, valamint a kocsiműhely. A 
diorámák A3-as méretben készülnek, 
így könnyebben szállíthatók és tárolha-
tók. Érdekesség, hogy a maketteket és 
a mozdonyokat, vagy vasúti kocsikat is 
saját kézzel festi a fiatalember, a fényké-
pek alapján.

„Hatalmas gysev-rajongó vagyok, szin-
te az összes mozdonyom megvan ma-
kettben a vasúttársaságtól. Úgy gon-
doltam, hogy ezek a mozdonyok így 
kerülhetnek a legmegfelelőbb helyre. A 
diorámákon minden apró részletet va-
lósághűen próbálok ábrázolni, ebben 
segít az a rengeteg fotó, amit sopron-
ban készítettem. Rendkívül időigényes 
és aprólékos munka egy dioráma elké-
szítése, ugyanakkor nagy öröm is, na-
gyon szeretem ezt csinálni” – mondta a 
gysev Magazinnak søren villumsen.

Rázó László

Megindult a villaMos vontatás
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A GYSeV Zrt. beruházásában el-
készült villamosítás során több 
mint 50 kilométeren építették ki a 
felsővezetéket. „Az átállás a dízel-
vontatásról nemcsak környezetkí-
mélő, hanem 50 százalékot megha-
ladó megtakarítást is eredményez 
a kilométerenkénti energiakölt-
ségekben. A kormány középtávon 
további mintegy 450 kilométeren 
tervezi villamosítani a hazai vas-
útvonalakat” – hangsúlyozta Tasó 
László, a Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium közlekedésért felelős 
államtitkára az átadóünnepségen 
2015. június 11-én, Csornán.

A gysev Zrt. 2012-ben jelentette be, 
hogy nyertes pályázatának köszönhe-
tően villamosítja a Porpác – Csorna – 
Mosonszolnok vasútvonalat. A munká-
latokat a Csorna és Porpác közötti, több 
mint 50 kilométeres szakasszal kezdte a 
kivitelező, ez a teljes vonal közel kéthar-
mada. A projekt keretében több mint 
1600 tartóoszlopot állítottak, megtör-
téntek a felsővezetéki távvezérléshez 
szükséges fejlesztések, és kiépült a biz-
tosítóberendezési távvezérlő rendszer is. 

A villamosítással párhuzamosan a vo-
nal állomásain és egyes megállóhelyein 

utasforgalmi fejlesztéseket is végrehaj-
tottak: 55 cm magas peronokat, kor-
szerű esőbeállókat és peronvilágítást 
építettek ki a szakemberek. A szüksé-
ges vontatási energiát a csornai transz-
formátorállomásról biztosítják, melyet 
felújítottak és jelentősen bővítették 
kapacitását. 

Tasó László, a Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium közlekedésért felelős államtitkára 
elmondta: „A gysev Zrt. folyamatosan 
fejleszti 2011-ben átvett nyugat-dunán-
túli vonalait, ennek eredményeként az 
utasszám is évről évre nő, szombathely 
és Rajka között tavaly megközelítette az 
1,6 millió főt. A villamosításnak köszön-
hetően javul a vasút versenyképessé-
ge az észak-déli irányú áruszállításban, 
csökkenhet a kamionforgalom a túlter-
helt 86-os számú főúton.”

Kövesdi szilárd, a gysev Zrt. vezérigaz-
gatója hangsúlyozta: a vasúttársaság a 
szombathely – szentgotthárd szakasz 
után újabb vasútvonal villamosítását 
végezte el. „Így újabb szakaszon hasz-
nálhatjuk az új FLIRT motorvonatainkat, 
a szombathely – Budapest InterCity 
közlekedésben villamos mozdonyokkal 
válthatjuk ki a dízel vontatást a vasi me-
gyei székhely és Csorna között.”

A kivitelezési munkálatokat az MvM OvIT 
Zrt. által vezetett konzorcium végez-
te el. „Az MvM OvIT Zrt. stratégiájának 
megfelelően meghatározó szerepet vál-
lal a magyarországi vasútfejlesztési pro-
jektekben, és komplex szolgáltatásokat 
képes nyújtani a vasútipar számára. Cé-
lunk, hogy versenyképességünk növe-
lésével további összetett megbízatások 
teljesítésére vállalkozhassunk” – mondta 
Patay László vezérigazgató.

A gysev Zrt. uniós forrásokból megva-
lósult projektjének közel 12 milliárdos 
összköltségét teljes egészében fejlesz-
tési támogatás fedezi.

a Csorna–PorPáC vasúti szakaszon
3D-s Diorámákat készít 
a dániai GYsEv-rajonGó

Mi is az a dioráMa?

A fényképezés elterjedése előtt 
különböző technikát használtak ké-
pek vizuális megjelenítésére. ezek 
egyike a dioráma, mely világítási 
módszerekkel a kép idő- és térbeli 
változását tudja érzékeltetni, több 
vászonra festett kép mozgatásával 
egy fényforrás előtt.

A képet egy olajjal, viasszal átitatott 
transzparens vászonra festették, 
mögötte egy sor színezett, vékony 
selyemből készített, további vászon 
helyezkedett el, amiket zsinórral 
mozgattak. A képeket olajégőkkel 
vagy petróleumlámpákkal világítot-
ták meg, így a képben érzékelhető-
ek lettek a mozgások.

Napjainkban a dioráma kifejezés je-
lentése kibővült, illetve átalakult, és 
gyakorlatilag a makettezést jelenti. 
A diorámák egy tájat, jelenetet, te-
vékenységet, történelmi eseményt 
stb. mutatnak be, három dimen-
zióban. Leggyakrabban múzeumi 
kiállításokon találkozhatunk diorá-
mákkal.

A dioráma, azaz makettkészítés tipi-
kus szabadidős tevékenység, amely-
nek során a legnépszerűbb az 1:35 
és az 1:48-es méretarány.

gysev HíreK



BÜkFÜrdŐn – koMBInált JEGGYEl!
CSoBBanJon VElÜnk

Kényelmes	 vonatút,	 közvetlen	 busztranszfer,	 kényeztető	 pihenés!	 Látogasson	
el kedvezményes kombinált fürdőjeggyel régiónk egyik legnépszerűbb 
gyógyfürdőjébe, a Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrumba! 

a kombinált fürdőjegy tartalma:
n	menettérti	utazás	a	GYSEV	Zrt.	vonalain,
n busztranszfer Bük vasútállomás és a fürdő között oda és vissza 

a	Lokomotív	Kft.	által	közlekedtetett	helyi	buszjáratokon,
n	belépő	a	Bükfürdő	Gyógy-	és	Élménycentrum 

Gyógy-	és	Strandfürdő	részlegébe.

Az	árak	az	ÁFA-t	tartalmazzák.

koMBInált FÜrdŐJEGY
Jegytípus

Felnőtt Gyerek Nyugdíjas
Sopronból 2	930	Ft 2	010	Ft 2	680	Ft

Szombathelyről 2	650	Ft 1	730	Ft 2	400	Ft

Szentgotthárdról 3	670	Ft 2	750	Ft 3	420	Ft

Körmendről 3	110	Ft 2	190	Ft 2	860	Ft

Kőszegről 3	020	Ft 2	100	Ft 2	770	Ft

Információ: +36 99/577 376 • gysev@gysev.hu
www.facebook.com/GYSEV.ZRT • www.gysev.hu

GYSEV, velünk élmény az utazás!

gysev HíreK

Felavatták a GYSeV – GYSeV CArGO 
termet a Nyugat-magyarországi 
egyetemen. Az avatási ünnepséget 
a Közgazdaságtudományi Kar dip-
lomaosztója előtt rendezték.

A felsőoktatási intézmények hagyománya-
ihoz csatlakozva, a Nyugat-magyarországi 
egyetem Közgazdaságtudományi Karán is 
elkezdődött az előadótermek valamint a 
szemináriumi termek elnevezése. 

Az első előadótermet a kar alapító dékán-
járól, gidai erzsébet professzor asszonyról 
nevezték el, ezt követte a Dr. Béres József-
ről elnevezett Béres Terem, amely 2014. 
szeptember 1-től viseli a széchenyi-díjas 
kutató nevét. szintén a 2014/2015. tanév-

től kapta a szakkollégiumi terem elneve-
zést az egyik szemináriumi oktatóterem.

A Közgazdaságtudományi Kar diploma-
osztó ünnepségén adta át hivatalosan a 
gysev Zrt.-ről és a gysev CARgO Zrt.-ről 
elnevezett szemináriumi termet Dr. Fábi-
án Attila dékán, és Kövesdi szilárd vezér-
igazgató.

„A gysev Zrt. és a gysev CARgO Zrt. is 
kiváló kapcsolatokat ápol a Nyugat-ma-
gyarországi egyetemmel, és a széchenyi 
egyetemmel is. A két vasúttársaság szá-
mára rendkívül fontos, hogy biztosítsuk a 
minőségi szakember-utánpótlást, ezért is 
kötöttünk stratégiai megállapodásokat a 
felsőoktatási intézményekkel. A vasúttár-

saságokról elnevezett oktatótermek újabb 
lehetőséget adnak arra, hogy cégeinkre 
irányítsák a tehetséges, diplomaszerzés 
előtt álló fiatalok figyelmét” – mondta a 
teremavatón Kövesdi szilárd, a gysev Zrt. 
vezérigazgatója.

együttműködési megállapodást írt 
alá a GYSeV Zrt. vezérigazgatója és 
a Soproni Polgárőr egyesület elnöke. 
A szerződés értelmében a vasúttár-
saság anyagilag támogatja az egye-
sületet, a soproni polgárőrök pedig 
kiemelten figyelik a vasútállomás 
környékét és GYSeV-hez tartozó in-
gatlanokat a városban. 

A gysev Zrt. tulajdonában és kezelésében 
sopronban is számos ingatlan van. ezek 
egy részét csak közterületen keresztül 
lehet megközelíteni, így a vasúttársaság 

által megbízott vagyonőrök csak korláto-
zottan intézkedhetnek. A városban szol-
gálatot teljesítő polgárőrök épp ezeken 
a területeken rendelkeznek megfelelő 
jogosultságokkal, így problémás helyzet 
esetén megfelelően tudják segíteni a va-
gyonőrök munkáját.
A megállapodás értelmében a polgárőrök 
rendszeresen járőröznek az Arany János 
utcai P+R parkoló és a kerékpártároló kör-
nyékén, az illetéktelen mozgások és lopá-
sok megakadályozása érdekében. Kiemel-
ten figyelik a vasútállomás Batsányi út 
felőli oldalát az illetéktelen, és balesetve-
szélyes gyalogos közlekedés megakadá-
lyozására. Amennyiben vasúti szabálysér-
tést tapasztalnak, az elkövető visszatartása 
mellett értesítik a rendőrséget.
szintén a megállapodás része, hogy a pol-
gárőrök az svse sporttelep környékén is 
rendszeresen járőrözzenek. ennek célja a 
terület megfigyelése, az illetéktelen beha-
tolók elfogása, és a rendőrség értesítése. 

„A gysev Zrt. már más településeken is 
kötött megállapodást a polgárőrökkel. 
Fontos számunkra, hogy a vasútállomá-
sok környékét, ill. az egyéb ingatlanjainkat 
biztonságban tudjuk, hiszen a biztonság 
és a vagyonvédelem a minőségi vasúti 
szolgáltatás alapfeltétele” – mondta az 
aláíráskor Kövesdi szilárd, a gysev Zrt. ve-
zérigazgatója.

„A polgárőrség járőrei felkészültek és kép-
zettek, rendkívül jól kiegészítik a gysev 
Zrt. Biztonsági szolgálatának munkáját. A 
megállapodásnak köszönhetően olyan, 
frekventált helyeken erősíthetjük tevé-
kenységüket, mint a soproni vasútállo-
más, vagy az svse-sporttelep” – mondta 
vig József, a soproni Polgárőr egyesület 
elnöke.

A megállapodás kiterjed az olyan, na-
gyobb rendezvényekre is, amelyek a vá-
rost és a vasutat is érintik.
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GYSEV – GYSEV CARGO tEREm
a Nyugat-magyarországi EgyEtEmEN

Együttműködési mEgállapodást kötött
a GYSEV éS a Soproni polGárőr EGYESülEt
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egy kis történelem…
A kelta halászfalu időszámításunk előtt 
52-ben indult fejlődésnek, a rómaiak ér-
kezése után. Hála a rómaiaknak, a telepü-
lés népessége ugrásszerűen növekedni 
kezdett, amfiteátrumokat létesítettek 

és elhozták vívmányaikat is. A 3. század 
folyamán, a Párizs helyén lévő Lutetia te-
lepülés lakossága felvette a keresztény-
séget. A város mai elnevezését 212-ben 
nyerte el egy helyi törzs nevéről.

Főváros 987-ben lett, amikor Charles 
Hugh-t királlyá választották és ő Párizst 
jelölte ki Franciaország központjának.
A Napkirály uralkodása alatt Franciaor-
szág a legnagyobb pompájában ragyo-
gott. XIv. Lajos álma az volt, hogy Párizst 
Franciaország Rómájává tegye. Érde-
kesség azonban, hogy ennek ellenére a 
Napkirály versailles-ban lakott. 
A 18. századtól Párizs egyre inkább a 
nyugati világ intellektuális központja 
lett. Párizsból indult útjára a felvilágoso-
dás eszméje. A város a művészet, a filo-
zófia és a tudományok központjává vált.
A hét éves háború és az amerikai füg-
getlenségi háborúban való részvétel 
azonban csődbe juttatta a várost. A 
zavargások forradalommá kovácsolód-

tak. A lázadók lerombolták a Bastille-t. 
Napóleon uralkodása alatt Párizs em-
lékműveinek száma megnövekedett, 
amelyek közül számos a római építészet 
stílusát követi. III. Napóleon uralma alatt 
alakult ki Párizs mai formája, 1853-ban 
Baron Haussmann végezte a város mo-
dernizálását.

Miért épp Párizs?
A város minden korosztályt magával 
ragad, azonnal és végérvényesen. A ká-
véházak, a sátras bódék a szajna partján, 
a szűk utcácskák és a grandiózus sugár-
utak elvarázsolnak. A miliő, ami az egész 
városból árad, valóban olyan, mint a 
filmvásznakon.

Amit nem lehet kihagyni
Ha azt mondjuk Párizs, három dolog 
biztosan eszünkbe jut: az eiffel torony, a 
Notre-Dame székesegyház és a Louvre. 
Mindhárom nevezetesség a szajna part-
ján fekszik. 

Az eiffel tornyot gustave eiffel mérnők 
az 1889. évi világkiállításra tervezte. ere-
detileg a kiállítás után lebontották volna, 
ám akkoriban az újnak számító távíróhoz 
szükség volt antennák elhelyezésére és 
ennek a célnak a torony tökéletesen 
megfelelt. A torony 300 méter magas 
és három emeleten várja látogatóit. Az 
első két emeleten működik az 58 Tour 
eiffel és a Le Jules verne nevű étterem, 
amelyek a kilátás miatt nagy népszerű-
ségnek örvendenek, ezért minimum 24 
órával előbb kell asztalt foglalni. A har-
madik, és egyben legfelsőbb emeletről 
csodálatos kilátás nyílik Párizsra.

A Notre-Dame székesegyház története 
a régmúltra tekint vissza. Az ókori Luté-
cium központjában épült, első alapkövét 
1163-ban III. sándor pápa jelenlétében 
helyezték el. A templom célja az volt, 
hogy legyen egy hely, ahol egyesülhet-
nek a püspöki és kanonoki templomok, 
valamint a keresztelőhelyek. A katedrális 
előtt fekvő hatalmas tér a hívő és nem 
hívő emberek találkozására szolgált. A 
székesegyház 157 évig épült, a forrada-
lom ideje alatt szinte teljesen elpusztult. 
Érdekesség, hogy az eredeti tervek alap-
ján építették újjá, így a templom vissza-
kapta régi pompáját. Mindezen funkci-
óit a mai napig megtartotta, valamint 
Párizs egyik, turisták által legkedveltebb 
látványosságává avanzsált.
A székesegyház nemcsak kívülről im-
pozáns. Híres rózsaablakai csak belül-

ről szikráznak igazán, nem beszélve a 
temérdek festményről és faragott kő-
szoborról. Orgonája is világhírű, a világ 
egyik legnagyobb hangszerének tartják 
a maga 7800 sípjával.
A vállalkozó szellemű turistáknak érde-
mes megváltani a toronyjegyet is, amely-
lyel fellátogathatnak a katedrális tornya-
iba. A páratlan kilátást azonban nem 
adják ingyen. A belépő mellett meg kell 
mászni a keskeny csigalépcsősort is. A 
toronyból felidézhetjük Quasimodo és 
Frollo mesebeli küzdelmét a vízköpő 
szobrokon, megcsodálhatjuk a távolban 
az eiffel tornyot valamint a sacré-Coeur 
bazilika egzotikus tornyait.
A Notre-Dame-tól körülbelül fél óra sé-

tával elérünk a harmadik nagy neveze-
tességhez, a Louvre Múzeumhoz. erre a 
múzeumra a párizsi látogatásunk során, 
minimum egy egész napot szánjunk. ez 
a különleges kiállítóhely, olyan világhírű 
műtárgyaknak ad otthont, mint a Miloi 
vénusz vagy Leonardo da vinci Mona 
Lisája, hogy csak a leghíresebbeket em-
lítsük.
A Louvre a világ egyik leghíresebb és 
legnagyobb művészeti gyűjteménye. 
eredetileg 1190-ben Fülöp ágost erőd-
nek építtette a város védelmére, majd a 
14. században v. Károly királyi rezidenciá-
vá tette az épületet és egészen XIv. Lajos 
uralkodásáig szolgált királyi rezidencia-
ként. Amikor a Napkirály átköltözött ver-
sailles-ba, festők és szobrászok csapata 
költözött az épületbe, így lett a Louvre a 
szépművészet központja. Később a Fran-
cia Akadémia is az épületbe költözött. A 
forradalom után a Louvre-t múzeumnak 
nyilvánították, kapuit a nagyközönség 
előtt 1793-ban nyitotta meg.
1989-ben lett az épület része a Piramis, 
amelynek gyakorlati célja, hogy biztosít-
sa a megvilágítást a süllyesztett udvar 
számára.
A múzeum látogatása során nem árt, 
ha térképet viszünk magunkkal, ugyanis 
könnyű eltévedni az épületkomplexum-
ban. Ritka pillanat, ha nem áll a látoga-
tók sűrű gyűrűjében a Mona Lisa, ám 
kis szerencsével akár egyedül is meg-
csodálhatjuk. sajnos a kép biztonsága 
érdekében egy védő vitrint kapott, ám 
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Itt az ősz, lágyan simogat a hűvös szellő, szaporodnak a borús, esős napok. Mindenki szívesebben 
tölti otthon a szabadidejét. Ám ez az időjárás pont ideális, hogy ellátogassunk a szerelem és a ro-
mantika városába, Párizsba. Az őszi Párizs hangulata mindennél csodálatosabb. A múzeumokkal, 
templomokkal tarkított városban biztosan nem fogunk unatkozni! Lássuk hát, miért is olyan vonzó 
Franciaország fővárosa?

Párizs
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ez mit sem ront a látványból. Arra azon-
ban mindenki készüljön fel, hogy a kép 
csupán 77x53 cm, ezért méreteiben 
nem nevezhető grandiózusnak, sokkal 
inkább kicsinynek.
Nem csak a Mona Lisa teszi híressé a 
gyűjteményt: az egyiptomi részlegen 
teljes életnagyságban csodálhatjuk meg 
az Írnok szobrát, egy másik szárnyban 
Delacroix „szabadság vezeti a népet” 
című festményét, valamint görög és ró-
mai szobrok sokaságát.

A hosszú múzeumlátogatás után 
vár minket a Tuileriák kertje, ami a 
Louvre-ig húzódik. A Tuileriák Palota 
nevét onnan kapta, hogy egy hajdani 
tetőcserép készítő gyár helyére épült. A 
palota közvetlenül a Louvre szomszéd-
ságában kapott helyet. sajnos 1871-ben 
a párizsi Kommün idején felgyújtották 
és porig égett, csak a Louvre és a palo-
ta kertje maradt fenn. A Tuileriák kertje 
mellett épült fel Párizs legnagyobb tere, 
a Concorde tér. egykor a forradalmak 
vérfürdőinek helyet adó tér ma már az 
amerikai nagykövetségnek és Crillon lu-
xusszállónak ad otthont. A közepén álló, 
3200 éves obeliszket a 19. században 
Luxorból hozták ide, és II. Ramszesz éle-
tét meséli el. A tér érdekessége, hogy az 
építész, Jaques-Ange gabriel csak a tér 
egyik oldalára tervezett épületeket, így 
innen tökéletes kilátás nyílik a Tuileriák 
kertjére és a Champs-Élysées-re.

A sok műemlék után fedezzük fel a város 
legimpozánsabb sugárútját, a Champs-
élysées-t! A világ leghíresebb utcájában 
szinte minden világmárka megtalálható, 
arra viszont készüljünk fel, ha itt szeret-
nénk vásárolni, hogy az árak igencsak 
borsosak, ugyanis a Champs-Élysées a 
világ második legdrágább utcája a New 
york-i Fifth Avenue után. A sugárút kü-
lönböző rendezvénynek is helyet biz-
tosít, a sportimádóknak ismerős lehet a 
Tour de France befutójáról, de itt vonul 
fel a francia futball válogatott is egy-egy 
győzelem után.

A Champs-Élysées másik végpontja a 
város leghíresebb diadalíve, az Arc de 
Triomphe. Megépítését I. Napóleon ren-
delte el, hogy emléket állítson a háborúk 
alatt elesett francia katonáknak, és hir-
desse hadserege dicsőségét. A Diadalív 
érdekessége, hogy köveibe belevésték 
Napóleon győztes csatáinak helyszíneit, 
így magyar vonatkozása is van, hiszen 
a császár győzelmet aratott győr vá-
rosánál. Az 51 méter magas építmény 
teteje látogatható, fenséges panoráma 
tárul elénk, mely a híres sugárútra és a 
Défense negyedre tekint.

További számtalan híres épület, látniva-
ló várja, hogy felfedezzük, mint például 
a Sacré-Coeur, amely a Montmarte 
dombon található, és az eiffel-torony 
után Párizs második legmagasabb kilátó 
pontja, vagy Napóleon sírja az Invalidu-
sok templomában, ahol elmélyedhetünk 

a francia hadtörténetben is. Ne felejtsünk 
el betérni a Moulin rouge-ba sem, 
nézzünk meg egy látványos revüműsort, 
illetve a kánkánt, amely világhírűvé tette 
a mulatót. Olyan hírességek léptek itt fel, 
mint Édith Piaf, Liza Minnelli, vagy Frank 
sinatra. Híres táncosunk, Medveczky Ilo-
na is eljutott a Moulin Rouge színpadára.

Az egyházi építészet szerelmeseinek a 
Sainte-Chapelle szinte kötelező idő-
töltés a Notre-Dame mellett! A kápolna 
az Igazságügyi Palota udvarán található, 
szintén a gótikus építészet kiemelkedő 
példánya. Két híres krisztusi ereklye szá-
mára épült, a Krisztusnak tulajdonított 
töviskoszorúnak és a szent Kereszt egy 
darabjának. A betérők számára mégis a 
kápolnát körben borító, két méter szé-
les, és nyolc méter magas ólomüveg ab-
lakok lehetnek érdekesek, amelyek mél-
tán teszik híressé a sainte-Chapelle-t. 

Ha időnk engedi, barangoljunk egy ki-
csit a francia főváros környékén is, hiszen 
nemcsak Párizs van tele látnivalóval.

Párizstól nem messze található az eu-
rópai kastélyépítészet csúcspontja, a 
Versailles-i kastély. A palota XIv. Lajos 
rezidenciája volt, és egészen a forrada-
lomig, 1789-ig a francia királyok lakhelye 
volt. A hatalmas palotában több külön-
böző lakosztály is megtalálható, sőt a 
királynak több lakosztálya is volt. 
Itt építették meg a legnagyobb udvari 
színházat, amelyet leggyakrabban ope-

ra előadásokhoz használtak, és ezer bő 
befogadására is alkalmas volt, valamint 
külön épült egy kápolna is, amely a 
sainte-Chapelle (a párizsi királyi palota 
kápolnája) mintáját követi. A kastélyban 
lakó nemesek, és a személyzet száma 
olykor elérte a tízezer főt is, így szigorú 
szabályozásra volt szükség a palota ber-
kein belül. A versailles-i kastélyegyüttes 
termei, szalonjai és kertje nyitva áll a kí-
váncsi látogatók előtt, így ne hagyja ki az 
építészet eme csodálatos remekművét!

Ha gyerekekkel látogatunk el Párizsba, 
semmiképp se hagyjuk ki a város mel-
lett található varázslatos meseországot, 
a Disneyland-et!  A vidámparkban egy 
felejthetetlen birodalomba csöppenhe-
tünk, amely mindenkit magával ragad.
Disney világa két részből áll, az egyik 
a Disneyland Park: egy királyság, ahol 
újra átélhetjük a klasszikus mesék és a 
mesehősök kalandjait, hiszen itt a rajz-
filmhősük boldogan és örökké élhetnek. 
Találkozhatunk a már régről ismert ked-
vencekkel, mint például Mickey egérrel, 
és Donald kacsával, de a legújabb me-
sék hősei is barátként üdvözölnek, mint 
pl. elza és Olaf a Jégvarázs című mesé-
ből, akik alig várják, hogy átölelhessék a 
kis rajongóikat, melyről természetesen 
fénykép is készül. A mesék birodalmá-
ban tett kirándulásunk során, elmerül-
hetünk a park forgatagában, részt vehe-
tünk különböző előadásokon, vagy akár 
moziba is mehetünk. Legyünk részesei 
Indiana Jones kalandjainak, és segítsünk 

Buzz csapatának legyőzni Zurg császárt, 
vagy csatlakozzunk Hófehérkéhez, Csip-
kerózsikához és a többi hercegnőhöz is! 
Repüljünk vissza az időben, fedezzük 
fel a lovaskocsikázás varázsát, éppen 
úgy, ahogyan a híres producer és forga-
tókönyvíró Walt Disney is tette gyerek-
korában. Barangoljunk a vadnyugaton 
Poca hontas falujában, és lőjünk célba, 
mint az igazi Cowboyok!
A Disneyland másik része a Walt Disney 
studios Park: ahol a Disney filmek része-
sévé válunk a kamerák előtt és a szín-
falak mögött egyaránt. Megtudhatunk 
mindent a filmkészítésről, bekukkantha-
tunk a filmek kulisszatitkaiba, és kipró-
bálhatunk egy félelmetes sebességgel 
zuhanó liftet is! Itt látható a híres Holly-
wood tábla másolata is, amit a moziból 
mindenki ismer. A park ezen felén szám-
talan hullámvasút, körhinta, és mesebeli 
helyszín elevenedik meg. 
A Disney a nagyobbakra is gondol, amit 
mi sem bizonyít jobban, mint a Backlot 
nevű birodalom, ahol dübörög a rock-
zene, és autósmutatványokkal szórakoz-
tatják a látogatókat a profi kaszkadőrök!
A Disneyland olyan, mint egy külön kis-
város Párizs mellett: saját hotelekkel, ét-
termekkel, üzletekkel, ahol a szórakozás 
sosem ér véget!

Ha elfáradnánk
Mindenképpen tegyünk egy kis pihe-
nőt, térjünk be egy igazi párizsi kávéház-
ba, hiszen ezek legalább annyira híresek, 
mint a város jelképeként szolgáló eiffel 

torony. Az itteni presszókat úgy kell el-
képzelni, ahogyan megannyi színes és 
fekete-fehér fotón láthattuk már, így ne 
szalasszuk el a lehetőséget, éljük át a 
fényképek hangulatát.

A kis utcácskák kávézói remek kikapcso-
lódást kínálnak a városnézés közben. A 
kávé mellé reggel egy hamisítatlan fran-
cia croissant-t ajánljuk, könnyed ebédre 
az igazi, ropogós baguett-et néhány 
falat sajttal, délután pedig pedig az 
utóbbi időkben híressé vált édességet, a 
macaron-t élvezhetjük.

A kávézás közben megelevenedik Párizs 
semmihez sem hasonlítható légköre, 
és akár részesei is lehetünk egy igazán 
egyedi társasági élménynek. A szemünk 
előtt bontakoznak ki a helyiek minden-
napjai, mint például: egy idős úr a reg-
geli kávé mellett az újságot olvassa,  egy 
középkorú hölgy könyvet lapoz, délután 
amint két batárnő az élet apró-cseprő 
dolgairól beszélget, vagy egy fiatal pár 
szerelmesen félrevonul, esetleg egy diák 
a könyveibe mélyed, esetleg verset ír, 
vagy éppen egy háziasszony a bevásár-
lásból igyekszik haza.

Élvezzük a város pezsgő életét, egy 
kávéház teraszán megpihenve, akár a 
szajna partján ülve, az esti megvilágítás-
ban pedig gyönyörködhetünk az eiffel 
toronyban, vagy tehetünk egy őszi sétát 
a szent Mihály úton a halk lombok alatt, 
ahogy egykoron Ady endre is tette.
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Szeptember 1–30.

Torony TanévnyiTó
Bükfürdő
Tanévnyitó kedvezményekkel vár-
ja a diákokat a bükfürdői Kristály 
Torony! Kaland - élmény 3 szinten, 
szinte minden mennyiségben. 
Információ:
Kristály Torony
Tel.: 94/558-030
E-mail: info@kristalytorony.hu
www.kristalytorony.hu

Szeptember 4–6.

ZalaegersZegi vadpörkölT 
és BorfesZTivál –
Zalai TeríTék
Zalaegerszeg
Érezzük magunkhoz közelebb a za-
lai erdők ízét, illatát!
A belvárost birtokukba veszik a 
vadételek kínálói, az újborok kóstol-
tatói, és mindeközben ne feledkez-
zünk meg a fesztiváli hangulatról, a 
fergeteges koncertekről!
Információ:
Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft.
Tel.: 20/441-0659
E-mail: info@kvartelyhaz.hu
www.kvartelyhaz.hu 

Szeptember 8.

Müller péTer előadása – 
férfiéleT, női sors
Bük
A program az Olvasószemüveg – 
Határtalan irodalom 750 percben 
programsorozat része. 
Információ:
Büki Művelődési és Sportközpont, 
Könyvtár
Tel.: 94/558-409
E-mail: muvhaz37@t-online.hu
www.konyvtarbuk.hu

Szeptember 11.

Magyar dal napja
sZoMBaThelyen
Szombathely
A hazai zene egyik legvártabb ün-
nepe, a Magyar Dal Napja. Az egész 
országban helyszínek százain tűn-
nek fel a zenészek, hogy egy teljes 
napon át a zenével kényeztessék a 
közönséget.
Információ:
AGORA Szombathelyi Kulturális Központ 
Jegyirodája
Tel.: 94/509-641, 20/502-9351
E-mail: info@agora-savaria.hu
www.agorasavaria.hu

Szeptember 11. és 18.

TerMelői piac
Bükfürdő
Ismerje meg helyi termelőinket, 
tekintse meg kézműves ajándék-
tárgyainkat, kóstolja meg a helybeli 
mézeket, a házi készítésű lekváro-
kat, sajtokat és húskészítményeket, 
savanyúságokat, valamint a terme-
lői borokat. vásároljon egy csipet-
nyi Bükfürdőt helyi termelőinktől, 
akik kizárólag olyan portékákat kí-
nálnak, amelyek helyben készülnek 
hagyományos eljárással és ma-
gukban hordozzák fürdővárosunk 
és szűkebb környezetünk ízét és 
zamatát. Kóstolja meg Ön is a vasi 
ízeket!
Információ:
Bük, Bükfürdő Közhasznú Turisztikai 
Egyesület
Tel.: 94/558-416
E-mail: info@visitbuk.hu
www.visitbuk.hu

Szeptember 11–12.

MisTer classic –
oldTiMer TalálkoZó
Bük-Bükfürdő
Bükfürdőről rajtol a kétnapos 
Oldtimer szuperkupa™ futam. Az 
idei évben a veteránautók mellett 
nagy hangsúlyt kapnak majd a kü-
lönleges sportkocsik, melyek külön 
kategóriába kerülnek. A két nap alatt 
jórészt ausztriai utakon autózik majd 
a mezőny, de a magyarországi cso-
daszép tájak is főszerepet kapnak.
Információ:
Pétervári Zoltán
Tel.: 30/440-0120
E-mail: zoltan_petervari@misterclassic.hu
www.misterclassic.hu 

Szeptember 11–12.

kaniZsai Bor- és
dödölle fesZTivál
Nagykanizsa
A fesztivál Nagykanizsa város egyik 
legnagyobb gasztronómiai és kul-
turális eseménye. Az egyszerű zalai 
tájétel, a dödölle áll a rendezvény 
középpontjában, finom zalai bo-
rok társaságában. A gasztronómiai 
élvezetek mellett pedig a szellemi 
táplálékot is megtaláljuk, hiszen szá-
mos szórakoztató program várja az 
érdeklődőket: kicsiket és nagyokat 
egyaránt. Akik pedig kedvet éreznek 
arra, hogy kipróbálják főzési tudásu-
kat, tegyék meg és nevezzenek be a 
dödöllekészítő versenyre!
Információ:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Tel.: 20/849-2310
E-mail: valko.viktoria@nagykanizsa.hu
www.kanizsafest.hu

Szeptember 11–13.

sZigeTköZ íZei, 
várMegye Borai fesZTivál
Mosonmagyaróvár
A 3 napos rendezvény ismét megtölti 
emberekkel a vár környékét. A prog-
ramok a hagyományőrzés jegyében 
célnak tekintik megmutatni a ma-
gyar kultúra elfeledett szépségeit, az 
eredeti magyar portékákat, a hagyo-
mányos előadásokat és játékokat. A 
festői környezetben kiváló magyar 
borok és pálinkák sorakoznak majd 
fel a borfaluban, a vendéglátók ha-
gyományos magyar ételekkel várják 
a látogatókat, az estéket pedig ma-
gyar fellépők színesítik. gazdapiac, 
kézműves vásár, borfalu, gyermek-
programok, kalandpark, ének és „ki 
mit tud” versenyek színesítik a fesz-
tivál programjait.
Információ:
Tel.: 30/637-1940
E-mail: info@szigetkozfesztival.hu
www.szigetkozfesztival.hu

Szeptember 11–13.

MaraTon kajak–kenu
világBajnokság
Győr
A Kajak-Kenu világbajnokságon 
több kategóriában indulnak a 
résztvevők.
A verseny helyszíne az Aranypart.
Információ:
Magyar Kajak-Kenu Szövetség
Tel.: 1/465-0091 
E-mail: info@mkksz.hu
www.gyor2015.hu

Szeptember 12.

a kövesdi repülő-
ModelleZők BeMuTaTkoZása
Sopronkövesd
A rendezvény célja a repülő-model-
lezés sport népszerűsítése, a közös-
ségi élet kibontakoztatása, és a régió 
modellezőinek összefogása.
Információ:
www.sopronkovesd.hu

Szeptember 12.

juBileuMi X. sZoMBaThelyi 
Big Band fesZTivál
Szombathely
„A szombathelyi Isis Big Band 1995 
nyarán alakult fiatal, zenekari jazz, 
swing zene iránt érdeklődő, zöm-
mel amatőr zenészekből, akik a 
helyi zeneiskola fúvószenekarának 
voltak tagjai. A szombathelyi Isis 
Big Band az elmúlt másfél évtized-
ben helyi és országos fesztiválok és 
rendezvények rendszeres résztve-
vőjévé vált. Az évente megrende-
zésre kerülő Big Band Fesztiválon 
számos magyar együtteseken kívül 
Ausztriából, Németországból, Hor-
vátországból, Lengyelországból és 
szlovéniából érkezett zenekarok is 
felléptek.
Információ:
Isis Big Band Egyesület
Tel.: 20/913-6904 
E-mail: info@isisbigband.hu
www.isisbigband.hu

Szeptember 13.

Magyar dal napja
a Magyar dal fővárosáBan
Bük-Bükfürdő
Délelőtt az apróságok tapsolhatnak 
és táncolhatnak a Kakaó zenekar és 
a Tarisznyások együttes népszerű 
gyerekdalaira, majd helyi csoportok 
mutatkoznak be széles zenei re-
pertoárral. A délebédhez a Pannon 
cigányzenekar és tanítványai szol-
gáltatják a muzsikát, délután pedig 
közel tucatnyi formáció váltja egy-
mást a színpadon. A fellépők között 
megtalálható az express együttes, 
Harcsa veronika, Karácsony János és 
somló Tamás, továbbá a Kowalsky 
meg a vega és a Pál Utcai Fiúk.
Az estet az idén 15. születésnapját 
ünneplő 30y zenekar zárja. 
Információ:
Büki Művelődési és Sportközpont
Tel.: 94/558-409
E-mail: muvhaz37@t-online.hu
www.bukmsk.hu

Szeptember 13.

„TündérkerTi
gyüMölcsfesZTivál”
Viszák
viszák község önkormányzata, a 
viszáki lokálpatrióták, valamint a 
Pajtaszínház és galéria közös ren-
dezvénye.
Információ:
Pajtaszínház és Galéria
www.kulturpajta.hu
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www.sopronbank.huf
*����. augusztus �-én. A tájékoztatás nem teljeskörű, a hirdetés nem minősül nyilvános 
ajánlattételnek. A betéti szerződés további szerződési feltételeit a Hirdetmény, a Sopron 
Bank Betéti Ügyletekre Vonatkozó Üzletszabályzata és a Sopron Bank Általános Üzletsza-
bályzata tartalmazza. A Bank a kamatváltoztatás jogát fenntartja. Az akció visszavonásig 
érvényes. További részletekről honlapunkon és bankfi ókjainkban tájékozódhat!

HATOS
betéti akció
� hónapos ismétlődő futamidővel
Kamatláb az első � hónapban, illetve a �. hónaptól:
� havi BUBOR – �,��%, azaz évi �,��% EBKM �,��%*

Kamatláb a 6. havi lekötésre évi

A nem akciós betéti kamat jelenleg:           
� hónapos futamidőre �,��% EBKM �,��%*

�,��% EBKM �,��%

Sopronkövesd szeptember 19-20-án rendezi meg a Kul-
turális Örökség Napjai (KÖN) rendezvény sorozatot, im-
már hetedik éve.
18 helyszínen, 35 ingyenes programmal és 20 kiállítással 
igyekszünk minden korosztálynak feledhetetlen pillana-
tokat szerezni. 

Egy kis ízelítő programjainkból: 
•	 zászlódobálók,	
•	 fafaragó	tábor,	
•	 Afrika	udvar,	
•	 láncfűrész	bemutató,	
•	 játszóház	a	mából	és	a	középkorból,	
•	 szabadtéri	színház,	
•	 mesejáték,	
•	 afrikai	dob	valamint	tánctanulás	és	divatbemutató,	
•	 kertmozi,	
•	 koncertek,	
•	 gyalogtúra,	
•	 retro	mentési	bemutató	és	sok-sok	kiállítás.	

A	helyszínek	közötti	közlekedéshez	lovas	kocsit,	elektro-
mos	kisvonatot	és	bérelhető	családi	gokartot	biztosítunk.

Bízunk a találkozásban! Sopronkövesd megér egy próbát!

INFORMÁCIÓ:	Sopronkövesd	község	Önkormányzata		•		Tel:	99/536-000,	30/940-5165
E-mail:polgarmester@sopronkovesd.t-online.hu		•		www.sopronkovesd.hu
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Szeptember 18.

red arMy choir
Győr
A Red Army Choir a klasszikus orosz 
zenei és tánc elemekkel fűszerezte 
meg a már jól ismert orosz dalokat, 
például a volga dalt és a Kalinkát és 
persze a nyugati közönség számára 
jól ismert slágereket is. 
Információ:
Pannon Production
Tel.: 30/323-3674 
E-mail: info@pannonproductions.hu
www.pannonproductions.hu

Szeptember 18–20.

Magyar hagyoMányok 
fesZTiválja – pálinka, 
népTánc, népZene ünnepe
Győr
A fesztivál nem titkolt célja, hogy 
megidézzék a magyar hagyomá-
nyokat, és azokat mindenki számára 
elérhetővé tegyék. A fesztivál kereté-
ben a pálinkák gazdag választéka is 
emeli a hétvége hangulatát, hiszen 
hungarikumunk legjavával találkoz-
hatunk, és szabadon kalandozhatunk 
a minőségi és gyakran különleges 
gyümölcspárlatok között.
Információ:
Győri Művészeti és Fesztiválközpont
Tel.: 96/311-316
E-mail: info@mufegyor.hu
www.mufegyor.hu

Szeptember 19.

kaland a segíTés
Gyöngyösfalu
Az állatvédők vasi egyesülete 
„Kaland a segítés” címmel színes, 
egész napos programmal várja az 
érdeklődőket: kutyás vetélkedők és 
Dog Dancing verseny (melyet vas 
megyében először láthatnak) és 
persze örökbe fogadható kutyák.
Kutyával érkezőknek oltási könyv 
bemutatása kötelező!
Információ:
Asbóth Mária 
Tel.: 30/844-5629

Szeptember 19–20.

kulTurális örökség napjai
Sopron
A Kulturális örökség napjai számos 
olyan épület nyitja meg kapuit az 
érdeklődők előtt, amely máskor 
nem, részlegesen vagy időlege-
sen látogatható. ezen a két napon 
gyakran olyan helyekre is bevezetik 
a látogatót, melyek egyébként zár-
va vannak a nagyközönség előtt.
Információ:
Soproni Múzeum
Tel.: 99/311-327
E-mail: programok.sopronimuzeum@
gmail.com
www.muzeum.sopron.hu

Szeptember 19–20.

kulTurális örökség napjai
Sopronkövesd
ezen a két napon gyakran olyan 
helyekre is bevezetik a látogatót, 
melyek egyébként zárva vannak a 
nagyközönség előtt.
Információ:
Alkotóház
www.sopronkovesd.hu

Szeptember 19–20.

BorfesZTivál
Szombathely
Az Őrvidék Ház szervezésében, és 
a Miénk itt a tér programsorozat 
keretében Borfesztivál lesz szom-
bathelyen.
Információ:
Őrvidék Ház
Tel.: 94/500-251, 94/500-252
E-mail: info@orvidekhaz.hu
www.orvidekhaz.hu

Szeptember 19–20.

TerMényáldás
Győr
A rendezvényre minden évben meg-
hívást kapnak a zöldség-, gyümölcs-, 
dísznövénytermelők, díszfaiskolák, 
gyógynövényesek, virágkötők, ter-
mék feldolgozók, kiegészítő ter-
mékek előállítói. A rendezvény a 
történelmi egyházak képviselőinek 
áldásával kezdődik, melyet igényes 
kulturális programok sora követ.
Információ:
Győri Művészeti és Fesztiválközpont
Tel.: 96/311-316
E-mail: info@mufegyor.hu
www.mufegyor.hu

Szeptember 20. 

iii. Bohócnap
Sopron
színes zenei programokkal, bohóc-
gyűjteménnyel, bohócműsorral ta-
lálkozhatnak a látogatók.
gyerekeknek játszóház, lufi hajto-
gatás, arcfestés, trambulin.
Információ:
GYIK Rendezvényház
Tel.: 99/ 788-278
E-mail: gyikrendezvenyhaz@nyme.hu
www.gyikrendezvenyhaz.hu 
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Szeptember 20.

kisvasúT napja
Nagycenk
Köszöntsük fel a Nagycenki széche-
nyi Múzeumvasutat születésnapja 
alkalmából! ezen a napon András a 
gőzmozdony közlekedik.
ezen kívül hajtányozás, modell-
vasút kiállítás és Cenki Teki várja a 
látogatókat.
Információ:
Nagycenki Széchenyi Múzeumvasút 
(GYSEV Zrt.)
Tel.: 99/577 244
E-mail: gysev@gysev.hu
www.gysev.hu

Szeptember 21.

sZéchenyi isTván
sZüleTésnapja
Nagycenk
gazdag és értékes rendezvénnyel 
ünneplik a legnagyobb magyar 
születésének évfordulóját: köszön-
tők, koszorúzás, emlékműsor, ko-
molyzenei koncertek várhatók a 
programban. 
Információ:
Nagycenk Polgármesteri Hivatal 
Tel.: 99/360-012
E-mail: alpolgarmester@nagycenk.hu
www.nagycenk.hu 

Szeptember 24–27.

kősZegi sZüreT, 
neMZeTköZi fúvósZenekari 
TalálkoZó
Kőszeg
Kőszeg legtöbb embert megmoz-
gató rendezvénye a Kőszegi szüret 
és az ehhez kapcsolódó Nemzetkö-
zi Fúvószenekari Találkozó.
A programsorozat központi ese-
ménye a szombati jelmezes, szüreti 
karnevál. A háromnapos rendezvény 
alatt a város különböző pontjain a vá-
rosba érkező fúvószenekarok térze-
néit hallhatják a látogatók. ezen kívül 
koncertek, sztárfellépők, helyi tánc-
együttesek, zenekarok és vásár szóra-
koztatja a rendezvény vendégeit.
Információ:
Jurisics-vár Művelődési Központ és 
Várszínház
Tel.: 94/360-113
E-mail: jurisics@koszeg.hu
www.koszeg.hu

Szeptember 25.

kuTaTók éjsZakája
Sopron
egész estés tudományos fesz-
tivál: kutatási bemutatók, in-
teraktív előadások, kézműves 
öko-foglalkozások, különleges 
időszakos kiállítások. A NyMe 
kampuszai és a Ligneum idén is 
számos programmal csatlakozik az 
országos eseményhez.
Információ:
Nyugat-magyarországi Egyetem és 
Ligneum NYME Látogatóközpont
Tel.: 99/518-777
www.ligenum.hu
www.kutatokejszakaja.hu

Szeptember 25–27.

Xii. őrségi TökfesZTivál 
Őriszentpéter, 
Magyarszombatfa, 
Nagyrákos, Szalafő
A Nyugat-Dunántúl kiemelt gasztro-
turisztikai rendezvényén kiderül ki 
lesz a Tökkirály, ki dobja legmesz-
szebbre a tököt. Tökmagolaj sajto-
lás, tökmagköpesztés, töklámpás 
felvonulás, színes kirakodóvásár és 
az Őrség ízei. Rendezvények három 
napon át öt helyszínen, változatos 
programok kicsiknek és nagyoknak 
egyaránt.
Információ: 
Tourinform Őrség
Tel.: 94/548-034
E-mail: tourinform.orseg@gmail.com
www.orsegitokfesztival.hu
www.facebook.com/orsegitokfesztival

Szeptember 26. 

„Tök jó” goMBaisMereTi 
Túra a TökfesZTiválon
Szalafő
Találkozás: 12.00 órakor szalafő–
Pityerszeren. Táv: 5 km.
Információ: 
Tourinform Őrség
Tel.:94/548-034
E-mail: tourinform.orseg@gmail.com
www.orseg.info
www.facebook.com/orseg.info
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Szeptember 26.

sZoMBaThelyi virTuóZok
Szombathely
A Bartók Béla Zeneiskola növendé-
keinek koncertjei, a Miénk itt a tér 
programsorozat keretében. 
Információ:
Bartók Béla Zeneiskola
Tel.: 94/512-890
E-mail: brandisz.marton@bartokzi.
szombathely.hu
www.bartokzi.hu

Szeptember 26–27.

sZenT Mihály-napi Búcsú
Sopron
Közös ünneplés a város szívében 
szent Mihály-nap alkalmából. szín-
padi programok, kézműves kira-
kodóvásár, helyi ízek fesztiválja, 
helyi termék piac, gyermek játszó-
ház várja a kedves érdeklődőket és 
látogatókat
Információ:
Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.
Tel.: 99/ 517-517
E-mail: jegyiroda@prokultura.hu
www.prokultura.hu

Szeptember 27.

vii. „Tök jó!” 
géBárTi TökfesZTivál
Zalaegerszeg
A nap főszereplője, az ősz slágere, 
a tök, és mellette a kultúra, a helyi 
hagyományok és a gasztronómia 
is szerepet kap. A programmal 
több korosztályt szólítanak meg, 
kicsiknek a színpadon vetélkedő, 
játszóház, a felnőtteket kézműves 
bemutatók és színpadi produkciók 
várják. Kiegészítő programként kéz-
műves és helyi kistermelők vására, 
tökszépségverseny, tökös ételek, 
kiállítás.
Információ:
Kézművesek Háza
Tel.: 92/314-744
E-mail: kezmuveshaz@kereszturyamk.hu
www.kereszturyamk.hu

Szeptember 27.

TuriZMus világnapja
Bükfürdő
Ünnepelje Bükfürdőn a Turizmus 
világnapját Ön is!
A világnapon a turizmusban dolgo-
zók kedves gesztusokkal üdvözlik 
vendégeiket.
A neves nap alkalmából aktív 
wellness programokkal várja a spor-
tolni vágyó közönséget, valamint 
horvát nemzetiségi folklórműsor 
szórakoztatja a látogatókat.
Információ:
Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum 
Tel.: 94/558-080
E-mail: marketing@spabuk.hu
www.bukfurdo.hu

Október 1–3.

sZenT Mihály-napi forgaTag
Bük
gombolyító Játszóház, népi játékok, 
vásári komédiák, kézműves foglal-
kozások, kézműves ízek vására.
Könyvbemutató, kiállítás megnyi-
tó, fiatal népzenészek bemutatója, 
Firkin, Balkán Fanatik és Ismerős Ar-
cok koncert, Táncszínházi premier, 
városi Ünnepség a 750. évforduló 
tiszteletére, táncház, és sok egyéb 
program várja Bükön.
Információ:
Büki Művelődési és Sportközpont
Tel.: 94/558-409
E-mail: muvhaz37@t-online.hu
www.bukmsk.hu

Október 3. 

európai MadárMegfigyelő 
nap aZ aBérT-Tavaknál
Lukácsháza
A megfigyelések európai szintű 
információgyűjtést tesznek lehe-
tővé az őszi madárvonulásról. A 
programra szakembereket és lelkes 
érdeklődőket egyaránt szeretettel 
várunk!
Információ:
Bechtold István Természetvédelmi 
Látogatóközpont
E-mail: koszegitk@gmail.com
www.buboscinege.hu

Október 3. 

állaTok világnapja a 
chernel kerTBen 
Kőszeg 
A vadon élő állatok közelsége min-
denkit megérint. Lehetőség nyílik 
karnyújtásnyi távolságról megis-
merkedni a kőszegi madárvédelmi 
mintatelepén gondozott, kezes 
ragadozó madarakkal. Az őszi arbo-
rétum ölelésében találkozhatunk 
szószátyár vércsékkel, fenséges öly-
vekkel és megfontolt baglyokkal is.
Információ: 
Bechtold István Látogatóközpont
Tel.: 94/563-174
E-mail: koszegitk@gmail.com

Október 3. 

ÁKOS • IGAZÁN / TURNÉ 2015.
Győr
Hat év után újra győrben! 
Információ:
Torland-Ker Kft
Tel.: 30/989-2525
E-mail: info@torland.hu
www.torland.hu

Kiruccanások 
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Október 3–4.

Xii. gesZTenye fesZTivál
Ágfalva
Népművészeti kirakodóvásár és 
kézműves foglalkozás, gesztenyés 
ételek, sütemények, forralt bor. Lo-
vas programok, valamint változatos 
színpadi produkciók: show-tánc, 
hastánc, énekkarok, rezesbanda 
és még számos érdekesség várja a 
vendégeket.
Információ:
Ágfalva Község Önkormányzata,
Vadon László
Tel.: 99/505-780
E-mail: vadon@t-online.hu
www.agfalva.hu

Október 8–10.

hollywood classics
Szombathely
A filmzenei slágerekre épülő szim-
fonikus koncert igazi kuriózum, vö-
rös szőnyeggel, tűzijátékkal, James 
Bond bárral, és persze sztáréneke-
sekkel, műsorvezetőkkel. 
Információ:
Savaria Szimfonikus Zenekar
Tel.: 94/314-472, 94/316-808
E-mail: info@sso.hu
sso.hu

Október 9–11.

viii. vasúTModell kiállíTás
Sopron
Terepasztalok, LegO város, LegO 
kincskereső, Playmobil vasút, 
Thomas vasút, favonatok, RC he-
likopter bemutató, modellszervíz, 
szaktanácsadás, modellek és kiegé-
szítők vására.
Információ:
Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.
Tel.: 99/517-517
E-mail: info@prokultura.hu
www.prokultura.hu 

Október 9–11.

v. okToBerfesT sörfesZTivál
Zalaegerszeg
Ingyenes gasztronómiai és kulturá-
lis rendezvény.
Információ: 
Zalaegerszegi Gasztrokulturális Egyesület
Tel.: 20/324-2257
E-mail: zgke@gmail.hu
zgke.hu/oktoberfest/

Október 10. 

iX. dunánTúli Magyar
sZürke sZarvasMarha
TenyésZBika sZeMle és vásár
Fertő-Hanság Nemzeti Park
Tenyészbikák felvezetése, bírálata 
és vására a Hídi-majorban kísérő 
programokkal egybekötve a be-
mutató-majorságban (kézműves 
kirakodóvásár, filmvetítés, íjászat, 
jurtasátor-állítás, népzene és nép-
táncbemutató).
Információ:
Fertő-Hanság Nemzeti Park
Tel.: 99/537-620
E-mail: fhnpititkarsag@fhnp.kvvm.hu
www.ferto-hansag.hu 

Október 10.

Magyar fürdőkulTúra
napja Bükfürdőn
Bükfürdő
A Magyar Fürdőkultúra Napja alkal-
mából animációs programokkal vá-
runk minden kedves érdeklődőt!
Információ:
Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum 
Tel.: 94/558-080
E-mail: marketing@spabuk.hu
www.bukfurdo.hu

Október 17.

isTván a király
Győr
Az István, a király című rockope-
ra szerzői példátlan sikert értek 
el művükkel az elmúlt több, mint 
30 év alatt. Mivel mindkét szerző, 
szörényi Levente és Bródy János 
is a hetvenedik születésnapját 
ünnepelte és ünnepli a 2015-2016 
évadban, ezért az István, a király 
parádés szereposztásban országos 
turnéra indul.
Információ:
KulturÁlom Projekt
Tel.: 20/339-7648
E-mail: info@kulturalom.hu
www.kulturalom.hu

Október 17–18.

Xlv. soproni ásványBörZe
Sopron
Ritka vizuális élményt nyújt az ás-
ványok, ősmaradványok, drágakö-
vek, meteoritok, valamint ezekből 
készült dísztárgyak és ékszerek 
hagyományos kiállítása és vására.
Információ:
GYIK Rendezvényház
Tel.: 99/788-278
E-mail: gyikrendezvenyhaz@nyme.hu
www.gyikrendezvenyhaz.hu

Kiruccanások 
Október 24.

loMBhullaTó Túra
Sopronkövesd
Ha szeretnél természetet kedvelő 
barátok közt lenni, várunk a hagyo-
mányos őszi túránkra!
Indulás a Piactérről.
Információ:
www.sopronkovesd.hu

Október 24–25.

naTúrpark íZei,
orsolya-napi vásár
Kőszeg
A Natúrpark Ízei, Orsolya-napi vá-
sáron Kőszeg és vonzáskörnyezeté-
nek jellegzetes őszre jellemző ízeit 
kóstolhatják meg az idelátogatók 
úgy, mint mézeskalácsot, helyi 
borokat, kürtőskalácsot, különféle 
mézeket. A környékbeliek verseny-
re nevezhetnek hozott sütemé-
nyeikkel, lekvárjaikkal. Mindkét nap 
főzőversenyen vehetnek részt a 
helyi civil szervezetek, egyesületek. 
A Jurisics vár belső udvarán a helyi, 
amatőr együttesek teremtik meg a 
jó hangulatot műsoraikkal. A város 
utcáin kézműves vásár, jó borok és 
ételek várják a látogatókat.
Információ:
Jurisics-vár Művelődési Központ és 
Várszínház
Tel.: 94/360-113
E-mail: jurisics@koszeg.hu
www.koszeg.hu

Október 24.

lord of The dance –
Michael flaTley 
Győr
Az ír rendező és sokszoros nemzet-
közi díjnyertes táncművész, Michael 
Flatley által koreografált előadás az 
1996-os bemutatása óta tavaly tel-
jes felújításon esett át és a ezúttal a 
„Dangerous games” névvel illetett 
tánc-show tekinthető meg.
Információ:
Broadway Ticket Hungary Kft.
Tel.: 1/340-40-40
E-mail: info@broadway.hu
www.broadway.hu

Október 24–25.

TerMésZeTesen, őrség! –
öko kiállíTás és vásár 
Őriszentpéter
Az őrségiek mindig arra törekedtek, 
hogy a természettel összhangban, 
fenntarthatóan éljék az életüket. 
Kiállítás és vásár a természetesség 
jegyében. előadások, családi prog-
ramok.
Információ: 
Őrségi TeleHáz
Tel.: 94/548-038
E-mail: info@orseg.hu
www.hetretorszag.hu

November 4.

nagy Bandó andrás Műsora
Bük
Az előadás az Olvasószemüveg – 
Határtalan irodalom 750 percben 
programsorozat része.
Mutassunk szamárfület! – Nagy 
Bandó András interaktív verses-da-
los műsora gyerekeknek, szüleiknek 
és nagyszüleiknek, valamint
A Kocka utcától Toscanaig – találko-
zás Nagy Bandó Andrással.
Információ:
Büki Művelődési és Sportközpont
Tel.: 94/558-409
E-mail: muvhaz37@t-online.hu
www.bukmsk.hu

November 6–8.

Xv. győri könyvsZalon
Győr
A Könyvszalon az élő irodalom ün-
nepe. A vidéki Magyarország egyik 
legfontosabb könyves eseményét 
mindig nagy érdeklődés kíséri, a há-
rom nap alatt körülbelül 15-20.000 
látogatót vonz a könyvkiállítás és 
a kísérő programok. A szervezők 
igyekeznek nagy hangsúlyt fektetni 
a családokra, színvonalas műsorok-
kal, pályázatokkal csalogatva őket.
Információ:
Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és 
Közösségi tér
Tel.: 96/516-670
Email: titkarsag@mail.kkmk.hu
www.gyorikonyvtar.hu

Kiruccanások 



Kiruccanások 
November 6–7.

kaniZsa neMZeTköZi jaZZ-
és világZenei fesZTivál
Nagykanizsa
A hagyományos nagykanizsai jazz 
fesztivál Zala megye egyik legjelen-
tősebb nemzetközi kulturális rendez-
vénye, amelyen minden évben híres 
külföldi és magyar jazz hírességeket 
szólaltatnak meg a színpadon. 
Információ:
Kanizsai Kulturális Központ
Tel.: 93/319-202
E-mail: ibiaba@upcmail.hu
www.kanizsaikultura.hu

November 7. 

MárTon napi gyalogTúra – 
késZülődik a TerMésZeT… 
Szalafő 
Találkozás: 10.00 órakor szalafő–
Pityerszeren. A túra végén: Márton 
napi finomságok.
Információ:
Tourinform Őrség 
Tel.: 94/548-034
E-mail: tourinform.orseg@gmail.com
www.orseg.info
www.facebook.com/orseg.info

November 7. 

MárTon-nap
Sopron
Kézművesek vására, újbor, gasztro-
nómiai finomságok és az ünnephez 
kapcsolódó gyerekprogramok.
Információ:
Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.
Tel.: 99/517-517
E-mail: info@prokultura.hu
www.prokultura.hu

November 7–8.

sZenT MárTon napi
nagyvásár
Szombathely
A szent Márton napi vásárra az 
ország valamennyi szegletéből ér-
keznek kereskedők, kézművesek, 
népművészek, iparművészek. A 
rendezvény stílusos helyszíne a vasi 
Múzeumfalu. Az országos nagyvá-
sáron beszerezhetők a mindennapi 
élet fontos és hasznos, tradicionális 
kellékei a len-, kender- és gyapjúter-
mékektől a konyhai felszerelésekig. 
A vásári sokadalom mulattatására 
tréfás népi játékokat, vásári komé-
diákat, zenés, táncos produkciókat, 
tökverést, lúdnyak-szakítást láthat 
a nagyérdemű. Aki pedig a csípős 
novemberi hidegben átfázna, egy 
pohár gőzölgő forralt bor mellett 
melegedhet, stílusosan Márton-na-
pi libasültet kóstolgatva.
Információ:
Vasi Skanzen
Tel.: 94/311-004
E-mail: vasiskanzen@savariamuseum.hu
www.savariamuseum.hu

November 28.

50. SAvARIA NemZeTKöZI 
Táncverseny
Szombathely
A savaria Nemzetközi Táncver-
seny az ország legkiemelkedőbb 
versenytáncos rendezvénye, 
szombathely egyik legrégibb, leg-
nevezetesebb rendezvénysorozata! 
A táncsport legkiválóbb versenyzői 
szigorú szakmai zsűri előtt mutatják 
be latin, illetve standard táncokból 
szerzett tudásukat, felkészültségü-
ket. A verseny fél évszázados múltja 
méltán vívta ki a szakmai körök elis-
merését, s tette a várost nemzetkö-
zi szinten is ismertté.
Információ:
AGORA Szombathelyi Kulturális Központ 
Tel.: 94/509-641, 20/502 9351
E-mail: info@agora-savaria.hu
www.agorasavaria.hu

November 27. – december 23.

advenT győrBen
Győr
A győri Téli Fesztivál sajátos stílu-
sával, jellegzetességeivel győr köz-
kedvelt adventi eseményévé vált. 
Minden télen a kürtőskalács és a 
forralt bor illata lengi körül a Belvá-
rost. A Belváros utcáin, terein zajló 
ingyenes karácsonyi programok, 
szolgáltatások, és a gyönyörű dísz-
kivilágítás vonzereje egyre több 
turistát csalogat a városba.
Információ:
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Tel.: 96/500-100
E-mail: gyor@gyor-ph.hu
www.gyor.hu
www.mufegyor.hu

November 27. – december 23.

soproni advenT
Sopron
Ahogy már megszokhattuk, igazi 
karácsonyi hangulat színes kultu-
rális programokkal, kondertekkel, 
ajándékvásárlási lehetőséggel, sü-
temény- és forraltbor-kóstolással.
Információ:
Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.
Tel.: 99/ 517-500
E-mail: info@prokultura.hu
www.prokultura.hu

November 28–29.

reTro foTólaBor
és kiállíTás
Sopronkövesd
Információ:
Alkotóház
www.sopronkovesd.hu
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utazzon ön is kedvezményes kombinált jeggyel a 
Szent Márton napi országos nagyvásárba, Szombathelyre!

a Szent Márton napi kombinált jegy tartalma:
n	 egyszeri,	menettérti	vonatjegy	a	GYSEV	Zrt.	vonalain,
n	 korlátlan	számú	utazás	az	ÉNYKK	Zrt.	szombathelyi
	 helyi	autóbuszjáratain,
n belépő a Vasi Múzeumfalu területén megrendezésre kerülő
	 Szent	Márton	Napi	Országos	Nagyvásárba.

Az	árak	az	ÁFA-t	tartalmazzák.

ki Márton napján libát nem eszik, 
az egész éven át éhezik!

SZEnt Márton napI
naGYVáSár
2015. november 7–8.

Információ:	gysev@gysev.hu	•	www.gysev.hu	•	Tel.:	06/99/577	244

GYSEV, velünk élmény az utazás!

SZEnt Márton 
koMBInált JEGYEk

Jegytípus

Felnőtt Gyerek (6–18 év) Nyugdíjas

Sopronból 2	515	Ft 2	115	Ft 2	115	Ft
Csornáról 2	705	Ft 2	305	Ft 2	305	Ft
Győrből 3	415	Ft 3	015	Ft 3	015	Ft
Szentgotthárdról 2	335	Ft 1	935	Ft 1	935	Ft
Körmendről 1	775	Ft 1	375	Ft 1	375	Ft
Bükről 1	685	Ft 1	285	Ft 1	285	Ft
Kőszegről 1	685	Ft 1	285	Ft 1	285	Ft
Vasvárról 1	585	Ft 1	185	Ft 1	185	Ft

 50% GYSEV kedvezmény kombinált jeggyel
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a kezdetek
A Fertő tó környékének vasúti 
vérkeringésbe történő bekapcso-
lására már 1873-ban születtek 
tervek, akkoriban még főként 
mezőgazdasági célok ellátására. 
A meglévő kelet-nyugati vas-
úti összeköttetés mellett felér-
tékelődtek az észak-déli irányú 
kapcsolatok, elsősorban a Sop-
ron–Pozsony tengely mentén, 
ám fontosnak érezték a Fertő tó 
keleti oldalán lévő települések 
bevonását is.
A Fertővidéki HÉV ünnepélyes 
átadására végül 1897. december 
19-én került sor. Az új vonal Cell-
dömölktől Répcelak és az egykori 
Eszterháza (ma Fertőszentmiklós 
állomás) érintésével az akkor 
még Magyarország területén fek-
vő Nezsiderig (Neusiedl am See) 
vezetett.
A Monarchia területén fekvő he-
lyi érdekű vasút tulajdonviszo-
nyaiban az első jelentős változást 

a trianoni békeszerződés hozta, 
amelynek során, 1921 januárjától 
az új országhatártól Neusiedl am 
See településig húzódó, 38 km-
es szakasz Ausztriához került, 
Pamhagen pedig határállomás-
ként funkcionált tovább.
A második világháború idején 
a pályaszakasz súlyos károkat 
szenvedett, ám az előrenyomuló 
szovjet csapatok 1945 tavaszán 
helyreállították a vasútvonalat. 
A személyszállítás az osztrák ol-
dalon 1946 nyarán indult újra. A 
nemzetközi vasúti forgalmat csak 
egy évvel később, az országhatárt 
jelentő Hansági-főcsatorna felett 
átívelő, korábban felrobbantott 
híd újjáépítésével vették fel. Az 
Eszterháza és Bécs között közle-
kedő „Puszta-Expressz” eközben 
a régió márkajelévé vált.

Átmeneti hanyatlás
A sikerek azonban nem tartottak 
sokáig, ugyanis hidegháborús idő-

szak hosszú időre megpecsételte 
a vasút sorsát. 1951-től a GYSEV 
által üzemeltetett járatok Bécs 
helyett már csak Nezsiderig köz-
lekedtek, 1955-től pedig a nem-
zetközi vasúti forgalom is leállt. 
Bár a teherforgalom megőrizte 
viszonylagos intenzitását, a vonal 
személyszállításban betöltött sze-
repe egyre csökkent. 
Az 1968-as közlekedéspolitikai 
koncepció a Fertővidéki HÉV ma-
gyarországi szakaszának döntő 
részére is kimondta a halálos íté-
letet. Személyszállító vonat utoljá-
ra 1979. május 26-án közlekedett 
Celldömölk és Fertőszentmiklós 
között. A vasútvonalat az ala-
csony utasforgalom miatt meg-
szüntették, a vágányokat pedig 
felszedték. A vasútvonal magyar 
oldalán így mindössze egy 13 km 
hosszúságú pályaszakasz maradt 
meg Fertőszentmiklós és ország-
határ között.

lassú újjáépítés
Az ausztriai fejlesztések első üte-
me az 1980-as években kezdődött. 
Ennek során megnövelték a vá-
gányok terhelhetőségét, illetve a 
pályasebességet, amely magával 
vonta a vasúti átjárók biztonsá-
gosabbá tételét is. A fejlesztések 
a környező áruraktárak várható 
igényeinek figyelembevételével 
zajlottak, de a személyszállítási 
feltételek javítása sem marad-
hatott el. A bécsi gyorsvasút 
Neusiedl am See állomásig törté-
nő kivezetésével újra elérhetővé 
vált az osztrák főváros. Pomogyi 
(Pamhagen) irányítással kiépült 
az élőszavas utastájékoztatási 
rendszer, a vonalat üzemeltető 
GYSEV pedig 1988-ban csatla-
kozott a Kelet-régió Közlekedési 
Szövetséghez (VOR), amellyel az 
FHÉV részévé vált az egységes 
menetrendi és tarifaközösség-
nek. Érdekesség, hogy ebben az 
időszakban, az osztrák szakaszon, 
a hazai mellékvonalak mindmá-
ig aktív igáslovai, a csehszlovák 
gyártmányú Bzmot motorvona-
tok közlekedtek.

az áttöréstől az ezredfordulóig
A fejezet címét tekinthetjük a 
szó szoros értelmében is, ugyan-
is 1990 tavaszán újraindult a ha-
táron átívelő nemzetközi vasúti 
személyforgalom Pamhagen és 

Fertőszentmiklós között, emellett 
több helyen közúti határátkelő lé-
tesült, kezdetben mezőgazdasági, 
később már általános célokra is. 
A fejlesztés második üteme, 
vagyis a valódi modernizáció 
azonban az ezredforduló után 
kezdődött. A fejlesztésre fordít-
ható osztrák támogatások remé-
nyében a magyar állam, mint 
tulajdonos és a GYSEV Zrt., mint 
üzemeltető, részesedének nagy 
hányadát az Osztrák Államnak 
és Burgenland Tartománynak 
adta át.
Ezután számos átfogó beruházás 
valósult meg, így a vasúti pályát 
helyenként 120 km/órás sebes-
ségre építették át, 2004-re pedig 
elkészült a vonalszakasz villa-

mosítása. Az állomásokon új ki-
térőket és peronokat létesítettek, 
2008-ra pedig korszerű vizuális 
utastájékoztató táblák kerültek 
valamennyi megállási helyre. Az 
ezredforduló után megjelentek 
a személyszállításban napjaink-
ban is döntő szerepet vállaló, az 
Osztrák Szövetségi Vasutak (ÖBB) 
tulajdonában álló Talent motorvo-
natok és a vonalon normál és eme-
letes ingaszerelvények egyaránt 
előfordulnak. Sokáig a GYSEV 
Zrt. Jenbacher motorvonatai te-
remtettek összeköttetést a két or-
szág között.

a vonal szerepe napjainkban
A Fertővidéki HÉV 13 km-es 
magyar szakaszán a belföldi 
forgalom Fertőszentmiklós és 
Fertőszéplak–Fertőd állomások 
között meglehetősen csekély, a 
vonal szerepe inkább az Ausztri-
ában dolgozók és iskolába járók 
tekintetében, illetve a turizmus-
ban ölt testet. A határon átnyúló 
vasúti forgalom is döntően az in-
gázók igényeihez igazodik, így a 
kora reggeli és a délutáni órákban 
biztosít közvetlen összeköttetést
Fertőszentmiklósról Pamhagen 
és Neusiedl am See érintésével 
az osztrák fővárosba, és vissza. A 
korlátozással közlekedő vonatok 
az osztrák munkarendhez iga-
zodnak, bizonyos járatok pedig – a 

Fertővidéki HÉv
a Fertő tó keleti oldalán, neusiedl am see és Fertőszentmiklós kö-
zött csaknem százhúsz éve húzódik egy különleges sínpár. külön-
leges abból a szempontból, hogy a határok miatti korábbi elzártság 
ellenére is megőrizte jellemvonásait, és különleges amiatt is, hogy a 
személyszállítást a magyar-osztrák  tulajdonviszonyok mellett is fo-
lyamatosan a GYsev zrt. végezte, és végzi a mai napig is. 
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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! 

SÖRÖmteli Hétvége a Hotel SopRonban
Októberi feszt (folyékony) kenyérrel a  hazájában soproni üdvözlettel, 

sörkorcsolyával, cipóban tálalt levessel és sörrel készült ínyencségekkel, igazi sramli zenével 

már 11.950 Ft / fő / éj ártól.
Érvényes: 2015. október 22–25. között min. 2 éjszakás foglalás esetén 

RejtelmeS Hétvége a Hotel SopRonban
Krimi – színház – társasjáték – Márton napi libaételek rendhagyó kombinációja!

Legyen aktív részese egy rejtélyes és bonyolult családi történetnek 
egy „gyilkos” vacsora közben a Hotel Sopron kriminális hétvégéjén.

már 13.950 Ft / fő / éj ártól.
Érvényes: 2015. november 13–15. között min. 2 éjszakás foglalás esetén 

Foglalja le boRHázunkat!
Családi vagy céges rendezvény? Borházunk kis létszámú esküvők, 

találkozók, hangulatos esték ideális helyszíne (max. 40 fő). 

30.000 Ft / nap / terem,
mely ár kizárólag a helyszín bérleti díját tartalmazza.

A bérlés étel – ital fogyasztáshoz nem kötött, kívánság szerint behozhatja saját cateringjét. 
Ha igazán kedvező ajánlatot szeretne, válasszon a Hotel Sopron éttermi ajánlataiból.

„…ahonnan látszik a város és mosolyog a nap feléd…”
turistaforgalmat elősegítendő – 
csak hétvégén indulnak.
Az osztrák belföldi hivatásforga-
lom jelentősnek mondható, sokan 
utaznak például a környező tele-
pülésekről (Wallern, St. Andrä 
am Zicksee, Frauenkirchen) a 
régió oktatási központjaiba, ame-
lyek közül az egyik közvetlenül 
Bad Neusiedl am See megállóhely 
tőszomszédságában található. 
Az ÖBB kezelésében álló Neusiedl 
am See állomás intermodális cso-
mópontként funkcionál, órán-
kénti csatlakozással Burgenland 
tartományi székhelye, Kismarton 
(Eisenstadt), illetve az osztrák fő-
város, Bécs felé. Az állomáson kö-
zös peronokról lehet átszállni a kö-
zös bérlettel igénybe vehető városi 
és helyközi autóbuszjáratokra.
Nem elhanyagolható a turistafor-
galom sem, hisz a szerelvények 
Weiden am See és Bad Neusiedl 
am See településeken a Fertő tó 
jól kiépített strandjai közelében 
állnak meg, és szinte valamennyi 
vasútállomás érinti a tó környékét 
sűrűn behálózó kerékpárutakat.

Érdekességek
Az egyvágányú, 49 km hosszú 
pálya a teljes szakaszon a ma-
gyar szabványoknak megfelelő, 
25 kV feszültséggel van villa-
mosítva. A vonalon kizárólag 
Fertőszentmiklós és Pamhagen 
állomásokon van forgalmi szol-

gálat. Az osztrák határállomásról 
az engedélykérés a kilépő, és az 
engedélyadás az oda belépő vo-
natok számára egyaránt magyar 
nyelven történik, előre megadott 
formula alapján.
Fertőszentmiklós és Neusiedl am 
See között a vonatokon magyar 
személyzet teljesít szolgálatot, szá-
mukra azonban szükséges a német 
nyelv, valamint az osztrák forgalmi 
és díjszabási előírások ismerete. 
Fertőszentmiklós és Pamhagen 
között magyar belföldi díjszabás 
van érvényben, itt tehát a külön-
böző utazási kedvezmények is 
korlátozás nélkül igénybe vehe-
tők, a vonal további szakaszán 
ugyanakkor az ÖBB, illetve a 
VOR zónaalapú tarifarendszere 
érvényes. A jegyvizsgálók éppen 
ezért osztrák jegykiadó géppel, és 
magyar nyugtatömbbel, valamint 
mindkét ország fizetőeszközével 
rendelkeznek.
A határt átlépő ingázók magyar 
és osztrák bérlettel egyaránt ren-
delkeznek, ez utóbbi azonban a 
csatlakozó autóbuszjáratokra, 
vagy akár a bécsi tömegközleke-
dési eszközökre is érvényes lehet.

kitekintés
Számos javaslat született a vasút-
vonal további fejlesztésére, illetve 
a turisztikai potenciál jobb kiak-
názására vonatkozóan. Gyakran 
felmerül a magyar szakasz fel-

újításának, ezáltal az ott előírt 60 
km/órás maximális sebesség nö-
velésének, illetve a határt átlépő 
járatok sűrítésének a szükséges-
sége. Ezek lehetőségeit több tanul-
mány, illetve pályázat keretében 
vizsgálják.

2015. július 1-jén a GYSEV Zrt. 
vásárolta meg a Fertővidéki HÉV 
részvényeinek 100%-át, amellyel a 
Fertőszentmiklós és az országha-
tár közötti szakasz a GYSEV tu-
lajdonába került. Az átvétel ered-
ményeként jogilag egyszerűbb és 
gazdaságilag hatékonyabb műkö-
dés várható. A Raaberbahn által 
megrendelésre kerülő Siemens 
Desiro ML motorvonatok meg-
jelenése pedig tovább emelheti a 
szolgáltatás színvonalát.

Tegyenek hát egy utazást a Fertő-
vidéki HÉV vonalán, legyen szó 
városlátogatásról, strandolásról 
vagy a méltán népszerű Fertő tavi 
kerékpárutak megközelítéséről. 
Utazás közben pedig gondoljanak 
a velünk élő történelemre, amely 
nagyban hozzájárult a vasútvonal 
egyedi jellegének mai napig törté-
nő megmaradásához.

Háry Márk

Adatok forrása:
www.gysev.hu

www.neusiedlerseebahn.at



első gondolat
Az ősz hallatán gondolatban rögtön 
ezernyi szín tárul elém, a nyári átható 
zöldet a sárga, narancs, bordó, bar-
na és bíborvörös megannyi árnyalata 
váltja fel, ezáltal a bámulatos, magával 
ragadó természet útra szólítja, szinte 
már-már készteti az embert. szerelmes 
párok, színes falevelekben játszadozó 
gyermekek, leveleket és terméseket 
szorgosan gyűjtögető lurkók, valamint 
dolgos kis állatok forgataga serénykedik 
ebben az évszakban. 

ötletek, programok mindenkinek
eljött az idő, itt a remek alkalom, hogy 
bátran nekilássunk mindannak, amit a 
rekkenő hőségben nem tudtunk meg-
valósítani!
ez az évszak talán a legjobb választás 
egy kiránduláshoz. Igaz, az idő ekkor 
nem éppen száraz, de mégis érdemes 
útra kelni, mert ilyenkor egyedülálló, 
bámulatos színkavalkáddal várja lá-
togatóit az erdő. gyermekekkel, házi 
kedvenccel is bártan induljunk útnak 
egy enyhe őszi hétvégén, hiszen ren-
geteg felfedeznivaló várja őket a túra 
során. A nap méltó lezárása lehet egy 
szalonnasütés, és a fagyűjtésben pedig 
kétségtelen, hogy nincs tökéletesebb 
segítség a kalandvágyó gyerkőcöknél! 
Azonban ne felejtsünk el esőkabátot, 
vízálló ruházatot is magunkkal vinni, 
induljunk útnak felkészülten, így egy 
váratlan, rövid zápor sem rettenthet el 
izgalmas kalandunktól, maradandó él-
ményeinktől.
Túrázhatunk biciklink nyergében is! A 
nyári hőségben csak a gyakorlott ke-
rékpározók indulnak útnak, ám az ősz 
beköszöntével bárki kedvére tekerhet 
drótszamarával, a hőség okozta kihívás-
tól már nem kell tartanunk. egy- vagy 
akár többnapos kirándulásra is felkere-

kedhetünk, melyet egy izgalmas tábo-
rozás, sátrazás, bográcsozás, valamint a 
tábortűz varázsa koronázhat meg.

Az évszak adta hőmérsékleti adottsá-
gok a városlátogatások igazi vonzó 
ereje lehet. Kiváló alkalom a már régóta 
tervezett város megismerésére, felfe-
dezésére. egy kellemes séta, lenyűgöző 
látnivalók, egy mennyei kávé és kelle-
mes hangulat mindaz, ami ilyenkor ma-
gával ragadja a kirándulót. 

Ha egész egyszerűen nincs kedvünk ki-
mozdulni, inkább az otthon bensőséges 
hangulatára vágyódunk, akkor hódol-
junk alkotó vágyunknak! elő a termé-
szetben összegyűjtött ezernyi kinccsel! 
A színes és változatos formájú falevelek-
ből, préselést követően különféle témá-
jú képeket készíthetünk, mely ideális éke 
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Az ezerArcú Ősz
Bizony szeretem! Sokan úgy tartják, hogy az ősz az elmúlást jelenti, komor, borongós, szomorú idő-
szak, de én úgy vélem, hogy ez nem igaz! Vegyük hát szemügyre, hogy mit is rejt magában valójában.

„Itt van az ősz, itt van újra,
S szép, mint mindig énnekem.
Tudja isten, hogy mi okból
Szeretem? de szeretem.”

(Petőfi Sándor)

lehet akár a nappalinak, vagy akár a lakás 
többi zeg-zugának. Levelekből készíthe-
tünk ajándékokat (könyvjelzőt; gyertya-
tartót; szívet, állatot ábrázoló levélképet; 
levélkoronát és koszorút) is, valamint 
vízfesték vagy zsírkréta segítségével 
használhatjuk éppen a levelek körvona-
lait, lenyomatait, erezetét, ezáltal gyö-
nyörű és egyben talányos alkotásokat 
hozhatunk létre. Az őszi termések, mint 
például a gesztenye, a makk és a toboz 
ugyancsak kiváló alapanyagul szolgál-
hat számos, saját készítésű játéknak, 
őszi dekorációnak. Termésekből néhány 
kellék segítségével (gyufaszál, hurkapál-
ca, ragasztó, színes papír, filctoll, festék, 
színes szalag) készíthetünk figurákat, 
különféle állatkákat, járműveket, társas-
játékot, ablak- és ajtódíszt, koszorút, és 
még rengeteg ötletes remekművet. Arra 
az esetre, ha több napon át tartó esőzés, 
hideg időjárás borzolja kedélyünket, és 
emiatt nem tudtunk beszerezni elég 
kelléket, ne csüggedjünk, a háztartá-
sokban megtalálható anyagok is pom-
pás eszközül szolgálhatnak! Krumpli- és 
gyümölcsnyomda, kukoricakép és lakás-
dísz, kukoricacsuhé angyalka és baba, 
dióállatkák, töklámpás, tökházikó – csak 
néhány öltet, ami bizonyítja, hogy érde-
mes nekilátni! 

A gyermekek születésüktől kezdve na-
gyon fogékonyak az állatvilág rejtel-

meire, így ősszel ideális foglalatosság 
a madáretető-építés. Legyen az egy 
madárodú, vagy egy házikó, a gyerme-
keket feltétlenül hagyjuk kibontakozni. 
Abban biztosak lehetünk, hogy a meg-
valósítást követően is lelkes figyelem 
kíséri majd az odú lakóit! 
A kreativitásnak semmi sem szabhat 
határt, engedjük bátran szabadon gon-
dolatainkat! Alkossunk együtt a nebulók-
kal, hiszen így marad igazán szép, emlé-
kezetes élmény mindannyiunk számára!
Az, hogy az idő nem a legtökéletesebb, 
nem jelenti azt, hogy nem lehet mit 
csinálni, csupán annyit, hogy válogat-
hatunk a lehetőségek közül. Rendez-
hetünk baráti összejövetelt, melyet 
színesíthetünk filmnézéssel, nosztalgi-
kus hangulatban együtt kacaghatunk 
közös fényképeken, feleleveníthetjük 
a társasjáték gyerekkori élményeit, 
versenyszellemét. Természetesen el is 
hagyhatjuk otthonunkat, egy tekézésre, 
bowlingozásra, mozira, színházi elő-
adásra vagy éppen egy sportesemény-
re senki sem tud nemet mondani! 
Amíg a család, illetve baráti társaság 
férfi tagjai az őszi sportbajnokságok kö-
zül csemegéznek, a lányok a jellegzetes 
őszi ételkülönlegességek megvaló-
sításában ügyeskedhetnek. ebben az 
évszakban a legkedveltebb alapanyag 
a sütőtök, a liba és a vadhúsok, a gesz-
tenye, a szőlő és a birsalma. Az időszak 
legnépszerűbb levese a sütőtök krém-
leves, melynek elkészítését mára már 
számos recept és tálalási javaslat segíti, 
hogy mindenki megtalálja a saját ízlé-

sének megfelelőt. Természetesen a sü-
tőtök számos ételhez felhasználható és 
kimondottan finom különlegességek 
születnek belőle. 

Néhány tipp: fűszeres sütőtök lekvár, 
sütőtökös kuglóf, libacomb sütőtökös 
tócsnival, fűszeres raguval töltött sütő-
tök. Az évszak kedvenc gyümölcse a 
szőlő, melyet frissen, must vagy gyü-
mölcslé formájában, valamint főétel-
ként, illetve desszertként is bátran fo-
gyaszthatunk. Bármelyiket is választjuk, 
garantáltan kedvező íz kombinációban 
lesz részünk.
szent Márton nevéhez fűződő hagyo-
mányoknak, népszokásoknak eleget 
téve novemberben bátran, lelkesen fo-
gyasztunk libát, hiszen a népi mondás 
szerint: „Aki Márton napon libát nem 
eszik, egész éven át éhezik”. Leggyako-
ribb fogás eme jeles napon: libaleves, 
libasült párolt káposztával és zsemle- 
vagy burgonyagombóccal.

A sikeres főzőcskét, valamint a kiadós 
lakmározást követően útra is kellhetünk, 
ugyanis országszerte számos rendez-
vény, fesztivál, felvonulás és mu-
latság közül csemegézhetünk, melyhez 
Magazinunk Kiruccanások című rovata 
nyújt részletes tájékoztatást. 

igaz, hogy káprázatos ez az évszak? 
én ezért szeretem.

Hérics Zsuzsanna
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látogasson el velünk az Őrségbe, ahol betekinthet 
a régmúlt ma is élő hagyományaiba!
Megismerkedhet a szerek egyedi világával
és az apró falvak kicsiny csodáival!

Az	Őrségi	Tökfesztivál	egy	valódi	gasztro-ünnep,	ahol	a	népi	
játékok	és	művészeti	bemutatók	forgatagában	ismerkedhetnek	
meg	a	tök	helyi	kultuszával.

programok:
n utazás	vonattal	Szentgotthárdig,	majd	autóbuszra	szállva	

az őrségi települések felfedezése,
n a tradicionális népi építészet emlékeinek megismerése 
az	Őrségi	Népi	Műemlékegyüttesben	(Szalafő–Pityerszer)	

n bepillantás a fénytemplom misztikumába Veleméren,
n kalandozás	a	Tökfesztiválon,	Őriszentpéteren.

nyitott porták, jellegzetes ízek, 
felejthetetlen élmények várják önt!

2015. szeptember 26.

GYSEV, velünk élmény az utazás!

ŐrSÉGI kIránduláS

Bővebb információ:	gysev@gysev.hu	•	www.gysev.hu
06/99/577	244	•	www.facebook.com/GYSEV.ZRT

Az	árak	az	ÁFA-t	tartalmazzák.
*Csoportos	kedvezmény	10	főtől.

A részvételi díj tartalmazza a kedvezményes menettérti vasúti
menetjegyet, a busztranszfert és az idegenvezetést.
Belépő	a	helyszínen	külön	fizetendő	(kb.	1000	Ft).
Minimum	létszám	40	fő.

ŐrSÉGI
kIránduláS 

Jegytípus

Felnőtt Gyerek Csoportos*

Sopronból 6	000	Ft 5	400	Ft 5	400	Ft

Bükről 5	300	Ft 4	770	Ft 4	770	Ft

Szombathelyről 4	900	Ft 4	410	Ft 4	410	Ft

Csornáról 7	200	Ft 6	480	Ft 6	480	Ft

Répcelakról 6	500	Ft 5	850	Ft 5	850	Ft

Kőszegről 5	300	Ft 4	770	Ft 4	770	Ft
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TuDTA, HOGY 29 LéGi GYŐZeLeM
A MAGYAr CSúCS?

100 évvel ezelőtt született Kőkúton vitéz szentgyörgyi Dezső 
zászlós, a Magyar Királyi Honvéd Légierő legeredményesebb va-
dászpilótája, aki szolgálata során 29 igazolt légi győzelmet ért el (6 
győzelem nincs igazolva). A magyar repülés legendája 1933-ban 
került a légierőhöz, mint repülőgép szerelő. Mindig repülni szeretett volna és mivel a repülőgép 
szerelő iskolát kitűnő eredménnyel zárta, megkapta az esélyt. A kétéves pilótaképzést székesfe-
hérváron végezhette el – itt vadász kiképzést is kapott.

A második világháborúban, 1942 nyarán szentgyörgyit a Dongó századdal a keleti frontra vezényelték. Hamar megszerezte 
első légi győzelmét. Annyi volt a bökkenő, hogy egy szövetséges német bombázót lőtt le tévedésből – a legénység túlélte a 
zuhanást. Itt a keleti fronton a németek átképezték a híres-hírhedt Messerschmitt BF 109 típusra. A következő egy évben főleg 
vadászbombázó bevetéseken vett részt, légi harcokra ebben az időben még ritkán került sor. Amikor 1943 nyarán visszatért 
Magyarországra, hat lelőtt szovjet gép szerepelt a neve mellett. 1944 nyarától a Puma századdal a Magyarországra törő amerikai 
gépek ellen harcolt. Hat amerikai repülőt, B-24 Liberátorokat, P-38 Lightningot, P-51 Mustangot szedett le abban az évben. 1945-
ben a szovjet invázió idején ismét a vörös csillagos gépek lettek a célpontok. A háború végéig még 17 szovjet gépet „tett földre”, 
csak Jak-9 vadászból hatot. 1945 májusában az amerikaiaknak adta meg magát. A háborúban kb. 220 bevetésen vett részt, azon 
kevés pilóta közé tartozott, akit soha nem lőttek le. gyorsan el is terjedt róla, hogy őt nem fogja a golyó. Rövid hadifogság után 
a Maszovlet (Malév elődje) pilótájaként dolgozott. 1950-ben koholt vádakkal letartóztatták és hat évet töltött börtönben. szaba-
dulása után a Malév pilótája lett.

Legendás szerencséje 1971. augusztus 28-án hagyta el. Koppenhágában leszállás közben az akkor még ismeretlen légköri je-
lenségbe (ma már külön figyelik), microburstbe került és IL-18 típusú gépével a tengerbe zuhant. Három hét múlva ment volna 
nyugdíjba. A legnagyobb magyar ász nevét 1990 óta a Honvédség kecskeméti repülőbázisa őrzi.

TuDTA, HOGY HOSSZú iDeje KuTATjÁK A KÁVéZÁS HATÁSAiT?

Lassan száz éve vizsgálják tudósok a kávét az UsA-tól Kínáig, spanyolországtól Indiáig, hogy 
vajon milyen hatást gyakorol az egészségre.
A huszadik század elején, illetve közepén állatkísérletekkel kezdődött minden. Kézzelfogható 
eredményt persze ezek nem hoztak, mivel állatokkal nem tudták lemodellezni a kávé emberre 
gyakorolt hatását. Így a tudósok átpártoltak a statisztikai megfigyelésekre – néhány egészen 
extrém távú megfigyelés is akadt. Ilyen volt, amikor 1986-ban nyilvánosságra hoztak egy 30 
év adatait tartalmazó kutatást, mely kijelentette, hogy napi öt, vagy több kávé elfogyasztása 
megháromszorozza a koszorúér-betegségek kockázatát. ez a hír nagy visszhangot kapott a 
sajtóban és sokan megijedtek, letették a kávét, de néhány dolog nem volt egyértelmű. Tény, 
hogy sok ember vett részt a kísérletben, de a túl hosszú időtartam miatt egyszerűen nem 
lehetett szétválasztani, hogy valaki a kávé, genetika, stressz, dohányzás, mozgáshiány-elhízás 
,vagy ki tudja még, milyen okból lett beteg.

Az utóbbi időben meg átestünk a ló túloldalára, egyre jönnek a kávézás jótékony hatásairól szóló hírek. Például a kávé segít a 
rák megelőzésében, csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát, a cukorbetegeknek is jót tesz, és így 
tovább. A valóság az, hogy semmilyen kutatás nem tudott egyértelmű bizonyítékot szolgáltatni a kávéfogyasztás hosszú távú 
jótékony, vagy káros hatásairól. A kávé élénkítő hatása azonban köztudott és nem is vitatott. 

KoncsikT

TudTa-E, HOGY…?
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Amennyiben magunkkal tudjuk vinni, 
akkor is további kérdések merülnek fel.  
Mivel utazunk, és mit kell tennünk ah-
hoz, hogy az utazás nekünk, és négylá-
bú barátainknak is a lehető legkelleme-
sebben teljen.

Mostani cikkünkben a kutyával (házi-
állattal) történő utazás egyik sajátos 
formájával, a vonatos utazással kap-
csolatos tudnivalókat gyűjtöttük egy 
csokorba.

Kezdjük hát a száraz tényekkel, illetve 
szabályokkal, és utána nézzük a prakti-
kus oldalát.

Szabályok
Kivonat a győr-sopron-ebenfurti vasút 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Országos személyszállítási Tevékeny-
ségre vonatkozó Üzletszabályzatából: 
„9.3.13. A kézipoggyászra vonatkozó álta-
lános szabályok megtartásával az utas 
zárt szállítóeszközben élő állatot is bevi-
het a vasúti kocsiba, ha az (pl.: kosár, ket-
rec, láda) biztosítja, hogy az állat abból az 
utazás során nem szabadulhat ki, és al-
kalmas arra, hogy az utasokat, az utasok 
ruházatát és kézipoggyászát, valamint a 
vasúti berendezéseket megóvja. Az előb-
biektől eltérően a kutya zárt szállítóeszköz 
nélkül, szájkosárral és pórázon vezetve 
szállítható. A vasúti kocsiba bevihető élő 
állatok-szállítás díjszámításának szabá-
lyait a Díjszabás tartalmazza.

9.3.14. A kísérő kutya és a szolgálatban 
lévő rendőrségi kutya kivételével nem vi-
hető be élő állat:
a) az 1. osztályú kocsiba, 
b) az étkezőkocsiba,
c) a pót- és helyjegyköteles, valamint a 
helyjegyköteles vonatba és kocsiba.
Kutya csak a 2. kocsi osztályú személyko-
csiba vihető be. Egy utas legfeljebb 2 ku-
tyát vihet magával. A 2. kocsi osztályú fül-
kés kocsi fülkéjébe a kutya csak az ott ülő 
valamennyi utas beleegyezésével vihető 
be. A fülkés kocsi egy fülkéjébe legfeljebb 
2 utas vihet be kutyát. 
20 kg-nál nehezebb, nagytestű kutya csak 
a személykocsi peronján szállítható. 
A háló- és fekvőhelyes kocsiba kutya csak 
akkor vihető be, ha a kutyával utazók az 
egész fülkét igénybe veszik. 

A kutyát pórázzal és szájkosárral kell el-
látni. A kutya tulajdonosa köteles az állat 
egy évnél nem régebbi keletű, veszettség 
elleni oltási bizonyítványát magával vinni, 
és azt kérésre felmutatni. A három hónap-
nál fiatalabb kölyökkutya esetében nem 
kell igazolást felmutatni. Ha az utas a 
szükséges igazolást nem tudja felmutat-
ni, a vasúti társaság az utast és kutyáját 
kizárja az utazásból.” 

Felkészülés
Készítsünk listát, hogy mi mindenre lesz 
szükségünk az utazás során.
Most pedig vegyük gyorsan sorra, hogy 
mi miért is szükséges:
Oltási könyv: A kutya kötelező „tarto-
zéka”, olyan, mint egy személyigazol-
vány (név, tulajdonos, egyedi azonosí-
tó, lakcím. ezeket mind tartalmazza és 
a kötelező oltás meglétét is igazolja). Az 
oltási könyvet az utazás során a jegy-
vizsgáló kérheti. 
Szájkosár: Amennyiben nem szállító 
boxban visszük a kutyát, szintén nélkü-
lözhetetlen. (Azt gondoljuk, az előírások 
okát egy gazdinak se kell magyarázni.)
Víz + tál: A folyadék mindenki számára 
fontos, így vannak ezzel kedvenceink is. 
Az itatás idejére a szájkosár is levehető, 
senki nem fog érte szólni.
Papír és nedves törlőkendő + zacskó: 
A legjobbakat is érheti baleset…
Törölköző/pléd: sokan szeretik, ha 
kistestű kutyájuk mellettük van az út 
során. A szabály (és persze a jóérzés is) 
előírja, hogy az utas, ill. az általa szállított 
poggyász és élőállat nem szennyezheti 
be az utasok ruháját, valamint a vasúti 
kocsit. ez megelőzhető, ha letakarjuk az 

ülést, a kutya nem szőrözi, piszkolja be 
az ülést.
Jegy: A kutya jegyét is készítsük a sajá-
tunk mellé. A menetjegyet a kutya mé-
retétől függetlenül lehet megváltani, 
mindegy, hogy yorkshire terrier vagy 
dán dog. Ha a jegypénztárban nem 
váltottuk meg négylábú kedvencünk 
jegyét, a vonaton a jegyvizsgálónál pó-
toljuk. Fontos, hogy a menetjegy ekkor 
már pótdíj felszámításával válható, így 
lehetőség szerint gondoskodjunk az 
indulás előtti beszerzésről.
Szállító boksz: Kistestű kutyáknak 
kimondottan praktikus. Már otthon 
beszoktatható és az út során egy meg-
szokott környezet kevésbé viseli meg, 
főleg, ha érzékeny az erős ingerekre, 
esetleg nehezen viseli a nyüzsgést, és 
az embereket. És ami még vonzóvá te-
heti kiskutyánk számára ezt az utazási 
formát: a boxban nem kell szájkosár! 

Felszállás:
sok kutya megijed a vonatlépcsőtől. 
ezért is érdemes, ha lehet, korábban 
kiérkezni a vonathoz. Ha van segítsé-
günk, még jobb, hiszen egyik kezünk-
ben a póráz a másikkal kapaszkodni 
kellene, de mi legyen a csomagokkal? 
Kistestű kutyások előnyben, főleg, ha a 
fentebb javasolt boxos szállítást részesí-
tik előnyben. 15 kg felett már összetet-
tebb a helyzet. 
A A kutyánk már gyakorlott, tanult 

ilyenkor egy egyszerű „hopp” ve-
zényszó is megteheti.

B Kutyánk még nem utazott, de elég 
ügyes és vagány: a gazdi felszáll, 
csalja és ő felpattan, csak hogy 
együtt lehessenek.

C Ha a „B” variáció nem elég hatásos, 
akkor felemeljük a kutyát és feltesz-
szük a vonatra. A mellkasa előtt és 
a fara alatt felnyaláboljuk, és máris 
könnyen feltehető, bár számítha-
tunk némi ellenállásra, ha még sose 
emelgettük őnagyságát.

Az utazás:
Az utazás során szinte bármi lehet: a 
„nyugodtan tűröm, hogy megy alattam 
a vonat”; a” kíváncsi vagyok, mi történik 
kint”; a „minden állomáson szálljunk le”; 

„ha a gazdi vakargatja a fülem, veszteg 
maradok”.
Ha hosszú az út, időnként kínáljuk meg 
kutyánkat vízzel (erre az időre vegyük 
le a szájkosarat, vegyük ki a kiskutyát a 
boxból). Figyeljünk arra, hogy leszállás-
kor a helyünket úgy hagyjuk el, ahogy 
mi is találni szeretnénk! 

5. Leszállás:
Amikor a jegyünket kezelik, érdemes 
a jegyvizsgálót megkérni, hogy a cél-
állomásunkon legyen kedves jobban 
figyelni ránk, mivel a leszállás nehéz-
ségbe ütközhet egy ebbel és néhány 
táskával. Leszálláskor a legrutinosab-
bakra is figyelni kell, mert a körmük 
könnyen beakadhat a rácsos lépcsőbe, 
és a lendület miatt komoly fájdalom 
érheti őket. A felszállásnál alkalmazott 
trükkök itt is bevethetők.

Kellemes utazást! vigyázzunk magunkra, 
és kedvencünkre, valamint legyünk tekin-
tettel a többi utazóra!
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Sokszor felmerült már a kérdés,
amíg elutazunk, mi lesz házi kedvencünkkel vagy kedvenceinkkel?

Vihetjük-e őket magunkkal? Tud-e róluk gondoskodni a szomszéd, vagy egy barát?

Km
Élőállat

viteldíj (Ft)

1-50 235

51-60 280

61-70 325

71-80 375

81-90 420

91-100 465

101-120 550

121-140 630

141-160 710

161-180 785

181-200 855

201-220 925

221-240 990

241-260 1050

261-280 1110

281-300 1170

301-350 1290

351-400 1400

401-450 1490

451-500 1550

500 felett 1600



A legtöbb kiscsoportos óvodás és szü-
leik számára a szeptemberi óvodakez-
dés sok izgalommal, félelemmel jár, 
hiszen az először közösségbe kerülő 
apróságoknak egy számukra teljesen 
új világgal, környezettel kell megismer-
kedniük – anya vagy apa nélkül.

Nem szabad legyintenünk az aggo-
dalmaikra; egyik napról a másikra új 
terepre, más közösségbe kerülnek, ahol 
a napirend nagyban eltér az eddigiek-
től. Ilyen helyzetben normális reakció a 
szorongás.

Felkészülés az ovira
Már az óvoda megkezdése előtt be-
szélgessünk gyermekünkkel, tegyünk 
célzott sétákat az óvoda felé. Az ovis 
témájú mesekönyvek segítenek képet 
alkotni arról a helyről, ahol a kisgyer-
mek több mint fél napját fogja tölte-
ni. Mondjuk el, hogy ott vele egykorú 
gyermekekkel találkozik majd, akikkel 
játszani fog, és új barátokat is találhat 
magának.

Nagyon fontos a beszélgetés, hogy a 
kicsik kérdezhessenek, akkor és annyit, 
amennyit csak szeretnének. szerencsés, 

ha vannak nagyobb testvérek, unoka-
testvérek a családban, akik elmesélhe-
tik saját élményeiket, valamint az is, ha 
a testvérek egyazon óvodai csoportba 
kerülnek. 

A vegyes csoportokkal dolgozó óvo-
dák többsége támogatja, hogy a test-
vérek egy helyre kerüljenek, de a szülő 
véleményét is megkérdezik.  Akadnak 
olyan szülők, akik a kisebb testvér önál-
lóságát féltve, a gyerekek külön óvodai 
csoportba való helyezését kérik. Az 
idősebb testvér jelenléte önmagában 
is megnyugtató a kicsinek, és az után-
zás révén az óvodai napirend is sokkal 
könnyebben elsajátítható.

A sikeres felkészülés fél siker ahhoz, 
hogy az első napon a gyerekünk már 
tudja, hogy mi fogja az óvodában fo-
gadni, és hogy mi is nyugodt szívvel, 
engedjük őt óvodai útjára.

első napok 
szeptember első hetében az óvodák 
sort kerítenek az első szülői értekezletre, 
ilyenkor minden kiscsoportos anyuka 
találkozhat az óvónénikkel, megnézhe-
tik a csoportszobát, kiválasztják a jelet, 

megkapják az óvodakezdési instrukció-
kat, az éves ütemtervet, a beszerezniva-
lók listáját. 

gondoljuk végig az új napirendet, mert 
a rendszeresség egyben biztonságot 
is jelent majd a gyermek számára. Jól 
meg kell tervezni a reggeleket, érde-
mes kiszámolni, hogy hánykor kell kelni 
ahhoz, hogy legyen idő a közös reggeli-
re és a nyugodt indulásra. Korai érkezés 
esetén még kevesen vannak a csoport-
ban, ilyenkor a félénk gyerek is könnyen 
oldottabbá válik. A legtöbb óvoda kéri 
a reggel nyolc órai érkezést, hogy a 
kisgyermek a foglalkozás megkezdése 
előtt szabadon játszhasson a társaival. 
Döntsük el előre, még a kezdés előtt, 
hogy hány órára megyünk gyerekün-
kért. Kiscsoportban szerencsés minden 
nap ugyanahhoz az időponthoz tartani 
magunkat, mert a kisgyerek még nem 
tesz különbséget a napok között.

A beszoktatás rendje 
Az első szülői értekezlet előtt érdemes 
rákérdezni, hogy bemehetünk-e gyer-
mekünkkel az első pár nap a csoportba, 
és hogy ott mennyi ideig tartózkodha-
tunk. A legtöbb óvoda a fokozatosság 

híve. ez azt jelenti, hogy első nap a 
szülővel együtt eltölt a gyermek né-
hány órát a csoportszobában, de má-
sodik naptól a szülő már nem mehet 
be. vannak óvodák, ahol kimondottan 
kijelölnek egy helyet a szülőnek, ahol 
tartózkodhat, és ha nagyon keresni 
kezdi a szülőjét a gyerek, akkor onnan 
előjöhet. egyes óvodákban csak pár na-
pot hagynak, máshol ez akár 2-3 hétre 
is kitolódhat. Természetesen a gyermek 
viselkedése is befolyásolhatja a menet-
rendet. 

A gyerekkel egyszerűen meg lehet ér-
tetni, hogy ez a csoportszoba kimon-
dottan az óvodások birtoka. Amikor már 
önállósodni kezd, és 2-3 órát is vidáman 
elölt az óvodában, akkor már meg lehet 
vele beszélni, hogy elszalad anya vásá-
rolni, utána visszamegy érte az oviba. 
Nem érdemes időintervallumot mon-
dani, mert egy kiscsoportos gyermek 
ezt még nem érti. Inkább valamilyen 
általa jól ismert tevékenységhez kössük 
a visszaérkezésünket, például tízórai 
után, ebéd után, alvás előtt.

sok gyereknek van kedvenc kabalája, 
játéka, ami biztonságot jelent számára, 
ha magával viheti a csoportszobába. 
általában egy-két játék bevitelét en-
gedik az óvónők, de azt, hogy a féltett 
kincsnek nem esik baja, nem lehet ga-
rantálni. egyes csoportokban az ott-
honról hozott játékok napközben egy 
külön dobozba kerülnek megőrzésére, 
melyet hazamenetelkor a gyerekek ma-
gukkal visznek. 

új élet új szokások
ebben a kiélezett, új helyzetben gyer-
mekünk számunka akár teljesen isme-
retlen oldalával találkozhatunk, hiszen 
eddig nem kellett a gondoskodó szülő 
nélkül idegen gyerekek és felnőttek kö-
zött tölteni a napjait. 

ez a szülők számára is új szituáció. Ép-
pen ezért kiemelten fontos a gyermek 
körüli nyugalom és a biztonság megte-
remtése. Azok a gyerekek, akiknek egyik 
szülője nem dolgozik, vagy anyukájuk 
kistestvérrel otthon van, általában nem 
maradnak, maradhatnak ebéd után az 
óvodában. ebben az esetben a rövi-
debb óvodai tartózkodás nem jelent 
olyan nagy megterhelést a kicsiknek, 
hiszen csak fél napot töltenek az intéz-
ményben. Talán ők játszóházként fogják 
fel az óvodában töltött időt. Az első hét 
utolsó napján az óvónők javasolni szok-
ták, hogy nyugodtan próbálják meg az 
ott alvást azok a gyerekek, akiknek be-
szoktatása gördülékenyen zajlik, vagy 
előtte már jártak bölcsibe. 
Meg kell tanulnia a gyereknek, hogy 
nem mindig csak anya segíthet, hogy 
az óvónéni is lehet olyan okos, mint 
anya, és támaszkodhat rá bármikor. Ki 
kell, hogy alakuljon ez a bizalmi viszony 
a gyerek és az óvónéni között, és akkor 
nem fog annyira hiányozni az, akit ad-
dig megszokott. ezt minden anyának 
segítenie kell. Ha a gyerek azt látja, vagy 
érzi, hogy a szülő tele van aggodalom-
mal, hogy fáj neki, hogy ott kell hagy-
ni a csöppséget az óvodában, akkor a 
gyerek is félni fog.
Adjunk és kérjünk személyes visszajel-
zést az óvónők számára, hogy mi mit 
tapasztalunk, illetve hogy ők hogy lát-
ják gyermekünk beilleszkedését. 

eleinte problémás lehet a délutáni al-
vásból való ébredés, a kicsiknél ilyenkor 
gyakran eltörik a mécses. Ha a szomo-
rúságból sikerül kibillenni, akkor per-
sze jó móka lesz a többiekkel kimenni 
az udvarra, és ott szaladgálni, játszani. 
Keressük az alkalmat a beszélgetésekre; 
nincs annál jobb, amikor kézen fogva 
sétál haza a szülő az ovissal, miközben 
a gyerekeknek be nem áll a szája. Me-

sélnek a napközben átélt élményekről 
és közben esetleg útba ejtik a közeli 
játszóteret. 

A gyerekek mondatai igazolják, hogy az 
óvoda intézménye nem kényszer szülte 
megoldás, ahová minden szülő munka 
előtt megőrzésre leadja a gyermekét, 
hanem a 3-6 éves korú gyermek szá-
mára a lehető legjobb hely, ahol egy 
új közösségben kipróbálhatja magát, a 
kortársaival együtt szabadon játszhat, 
így számos dolgot megtanul, meg-
tapasztal a világról. Az óvodai élet a 
gyermekek személyiségfejlődését gaz-
dagíthatja társai között, az óvónénikkel 
tanulni kezdi az életet! 

Fülepné Dormán Szilvia 

Forrás:
www.lurkovilag.hu,

picibaba.hu

Óvodás
leszek! 
Óvodakezdési
tanácsok
Sok kisgyerek alig várja, hogy végre óvodás legyen, ám az óvoda kapujában mégis megijednek.
A nyugodt, zökkenőmentes beszoktatáshoz igyekszünk néhány jó tanáccsal szolgálni.

Gyerekszáj
Miért jó óvodába járni? 

„Azért jó óvodába járni, mert bará-
tokat lehet szerezni, jól el tudod ma-
gadat foglalni és nem kell mindig az 
anyukáddal lenned.”

Panni, 5 éves

„Sok mindent tanulok ott, mert talál-
kozom a barátaimmal, mert lehet a 
nagy udvaron játszani.”

Linda, 5 éves

„Mert ott vannak a barátaim!”
Viki, 6 éves

„Mert szeretek.”
Peti, 4 éves

„Mert ott van a tesóm.”
Franka, 4 éves
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4 aranyszabály
•	 Mindig	 az	 igazat	 mondjuk,	 hogy	

meddig kell maradnia, hogy mikor 
megyünk érte.

•	 A	reggeli	búcsúzkodást	ne	húzzuk	
túl hosszúra. ez fokozhatja az elvá-
lás nehézségét.

•	 Soha	ne	hozzuk	szégyenbe,	ha	sír.
•	 Ne	példálózzunk	másokkal,	mert	a	

gyerekünkön ez nem segít.
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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!

GIGaNT
A 630-as (közismertebb nevén V63-as) sorozatú hatten-
gelyes villanymozdonyok aktív résztvevők a hazai vasúti 
teherszállításban, és a belföldi távolsági személyszállító 
vonatok továbbításában. 
Mit is kell, illetve lehet tudni a méretbeli sajátosságaiból 
eredően Gigant becenevű vontatójárműről?

A hazai villamos vontatásban a mindmáig nagy számban alkal-
mazott, v43-as sorozatú mozdonyok mellett szükség volt egy 
nagyobb teljesítményű mozdonytípusra.
A gyártás a ganz villamossági Művek, illetve a ganz-MávAg kivi-
telezésében 1974-ben kezdődött meg, egy évvel később pedig 
el is készült a sorozat első, 001-es pályaszámot viselő tagja. 1980 
és 1981 között további öt mozdony állt forgalomba, a típus soro-
zatgyártása pedig 1984-től kezdődött.
A mozdonyoknak Budapesten a ferencvárosi, vidéken pedig a 
dombóvári és a nyíregyházi telephelyek adnak otthont, illetve 
szolgálnak karbantartó bázisként.
Az 1990-es évektől a Tata és Hegyeshalom közötti szakaszon lehe-
tővé vált a 160 km/órás sebességgel történő közlekedés, amely-
nek során a sorozat 10 példányát átépítették, így azok megnövelt 
sebességgel közlekedhettek. ettől az időszaktól kezdve egészen 
a 2000-es évek elejéig a mozdonyok gyakori vendégek voltak a 
gysev győr és sopron közötti vonalán is, különböző gyors- és 
InterCity vonatok élén.

A 1047-es sorozatú, Taurus becenevű mozdonyok megjelené-
sével szerepük valamelyest csökkent. A sorozat 52 megmaradt 
példánya mindmáig jelentős szerepet vállal a hazai villamos von-
tatásban. 2006-tól számos mozdonyba eTCs típusú fedélzeti vo-
natbefolyásoló rendszert telepítettek. 
A 001-es sorozatú gigant mozdonyt időközben szimulátorrá ala-
kították át, ami a Magyar vasúttörténeti Parkban került kiállításra. 
A vállalkozó kedvűek ennek a gigantnak a vezetőállásán élhetik 
át a mozdonyvezetés élményét.

Technikai adatok:

gyártási év:  1974–1988

Legnagyobb sebesség:   120, ill. 160 km/h

Teljesítmény:  3 600 kW

Tömeg:  116 t

Ütközők közötti hossz:  19 540 mm

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

Fedezze	fel	a	határ	menti	régió	természeti	és	kulturális	értékeit,	látogasson 
el	a	szomszédos	Burgenlandba,	ismerje	meg	Stájerország	kincseit!	

Utazzon regionális vonatokkal Ausztriába! Az eljutást kényelmes 
és gyors összeköttetéssel, sűrű vonatközlekedéssel, és az 
EURegio	Special	menettérti	kedvezménynek	köszönhetően, 
vonzó árakkal biztosítjuk.

Euregio menettérti kedvezmények!

Viszonylat
Felnőtt Gyermek
árak oda-vissza

Fertőszentmiklós	–	Wien 23 € 11,50 €
Győr	–	Wiener	Neustadt* 18,60 € 9,30 €
Szombathely	–	Feldbach 11 € 5,50 €
Szombathely	–	Graz	 19 € 9,50 €
Szombathely	–	Wien* 27 € 13,50 €
Szombathely	–	Wiener	Neustadt* 17 € 8,50 €

az Euregio Special menettérti jegyek:
n személy-	és	gyorsvonaton,	2.	kocsiosztályon, 
egy	oda-	és	visszautazásra,	4	napig	érvényesek

n gyermekek	számára	14	éves	korig	féláron	kaphatók
n a teljes útvonalon díjmentes kerékpárszállításra jogosítanak

Jegyek az alábbi helyszíneken kaphatók:
Valamennyi nemzetközi pénztárban, továbbá Bük, Csorna, 
Fertőszentmiklós, Kapuvár, Körmend és Szentgotthárd GYSEV-állomásokon.
A	*-gal	jelölt	jegyek	Sopronban	nem	adhatók	ki.
A	megadott	árak	a	nemzetközi	pénztárak	kivételével	csak	forintban	fizethetők.
Az	ajánlat	2015.	január	1-jétől	visszavonásig	érvényes.

kellemes utazást kívánunk! 

Határtalan ÉlMÉnYEk,



SPOrT rOVAT

Alaposan átszervezett bajnokság-
gal rajtolt a 2015/2016-os bajnoki 
idény. Megpróbáljuk összefoglalni 
a legfontosabb tudnivalókat.

Tizenhat helyett tizenkét csapatos lett 
az NB1, a tizenkét csapat harminchárom 
fordulót fog játszani, mindenki három-
szor játszik mindenkivel. Azt, hogy a har-
madik kör tizenegy fordulójában melyik 
csapat játszik otthon hatszor, és melyik 
csak ötször, azt a 2014/2015-ös végered-
mény alapján kialakított sorrend szerint 
határozták meg: vagyis az első hat he-
lyezett (videoton, Ferencváros, MTK, 
DvsC, Paks, Újpest) hatszor, a többiek 
(DvTK, Puskás Akadémia, Bp. Honvéd, 
Haladás) és a két feljutó (vasas, Békés-
csaba) ötször játszik pályaválasztóként. 

A bajnokság 12 csapatosra csökkenté-
sével, több megyéből eltűnt az élvonal-
beli futball, ami a hátországot tekintve 
nem jó. Másik oldalról nézve, kevesebb 
csapat között osztják szét a bevételeket, 
így gazdaságilag jobban járnak az NB1 
csapatai.
A korábbiaknál jóval kevesebb bajnoki 
mérkőzés kerül képernyőre, főszabály-
ként minden fordulóban kettő, elsősor-
ban az idén nyáron indult M4 csatornán. 
valószínűleg ezzel próbálja a szövetség 
a meccsre járást ösztönözni. De azért, 
hogy plusz ezer néző legyen a stadion-
ban, cserében kétszázezer szurkoló ma-
rad le a meccsekről.

Az utolsó két csapat kiesik. Helyükre az 
NB II 2015/2016-os kiírásának első két he-
lyezettje jut fel, feltéve, hogy rendelkezik 
a megfelelő klublicenccel. A nemzetközi 
kupák esetében a Bajnokok Ligájában 
egy, az európa-ligában három hely illeti 
meg a magyar csapatokat.

Az MLsZ idén bevezetett ösztönző 
rendszere a magyar labdarúgók szere-
peltetését favorizálja, de a versenykiírás 
nem szabhat gátat az eU-állampolgárok 
munkavállalásának, sőt bizonyos eU-n 
kívüli országok polgárai munkavállalásá-
nak sem. vagyis akár csupa külföldi lab-
darúgóval is pályára léphet egy magyar 
klub NB I-es mérkőzésen. A szövetség 
elnökségének májusi határozata alapján 
a 2015/2016-os idénytől a támogatások 
jelentős részét, nagyjából egyharmadát 
csak azok a csapatok kaphatják meg, 
amelyek legfeljebb hét nem hazai neve-
lésű játékost alkalmaznak a keretükben.

A központi bevételek elosztásánál to-
vábbi előnyt élveznek, akik legfeljebb 
három nem hazai nevelésű labdarúgót, 
illetve legalább egy húsz éven aluli, ha-
zai nevelésű futballistát szerepeltetnek 
a kezdőcsapatukban a bajnoki mérkő-
zéseken. A matematika nyelvén ez úgy 
néz ki, ha egy fordulóban  nyer a csapat 
és csak három külföldi lép pályára, plusz 
összejön 90 perc játék idő U20 alatti já-
tékosoktól, akkor fordulónként 12 mil-
lió forint jár a klubnak! ez nagyon szép 

összeg. Több edző kikezdte a fiatalok 
csapatba kerülésének ilyen formáját, 
mondván, hogy az játsszon, aki megér-
demli, ne életkorhoz legyen kötve a já-
ték lehetőség. De erre meg az a válasz, 
ha csapatonként nincs egy darab húsz 
éven aluli játékos, akit nyugodt szívvel 
be lehet tenni NB1-be, akkor most fejez-
zük be a magyar utánpótlásképzést.

Az MLsZ előírásainak megfelelni szán-
dékozó, nemzetközi kupákban induló 
csapataink 7 helyett 10 nem hazai neve-
lésű labdarúgót szerződtethetnek, és 3 
helyett 5 nem hazai nevelésű futballistát 
szerepeltethetnek a kezdőcsapatban. Itt 
azért súlyosan sérülhet a fair play. 

A sok vihart kavart szurkolói kártyát a 
szövetség felfüggesztette, használatát 
a klubok hatáskörébe utalta. A me-
zőny tizenegy klubjánál nem kötelező 
a szurkolói kártya, az egyetlen kivétel a 
Ferencváros. Fontos, on-line és elővéte-
les jegyet csak szurkolói kártyával lehet 
vásárolni. Aki nem rendelkezik kártyával, 
egyedül a helyszínen tud belépőjegyet 
vásárolni. A kártya eltörlése után vissza-
tértek az ultrák a stadionokba (kivéve 
FTC), emelkedik a nézőszám, újra futball 
hangulat költözött a stadionokba.

Irány a pálya!

KoncsikT
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TámogaTja
a magyar
fiatalok

csapatba
kerülését

az mLSz

MOBILIS ••• GYSEV OLDAL 2015:07:23 // 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.gyor

interaktív kiállítási központ

Középpontban a robottechnika
az ember-gép kapcsolat

, 

Keresd 
az utazási és belépő-
kedvezményt nyújtó 
Mobilis-kombijegyet

a GYSEV jegy-
pénztáraiban!

FÔSZPONZOROK

A TEMATIKUS ÉV ELSÔ 
KIEMELT RENDEZVÉNYE: 

Kutatók Éjszakája
2015. szeptember 25.

Szeptemberi témánk:
RÉGI IDŐK TECHNIKÁJA 

– az ipari forradalom meg-
határozó találmányai, valamint 

a robottechnikát megalapozó 
mechanikai szerkezetek 

és alapeszközök.

HAMAROSAN
COMING

SOON
A ROBOTOK VILÁGA 
– tematikus év a Mobilisben 

2015 szeptemberétôl



Rajz: Szabó Márton

3938 GYSEV magazin |	2015.	ősz

Két község határos volt egymással. Az egyik község 

kisebb volt, a másik nagyobb. Éppen a határukon volt 

egy vadkörtefa. sokat veszekedett miatta a két falu, de 

nem tudtak megegyezni, melyiké legyen.

gondolt egyet a kisebbik község bírája, felment 

igazságot kérni Mátyás királyhoz. vitt magával 

ajándékba egy csutora bort, meg a körtefa levéből 

egy üveg ecetet. 

Kérte, hogy adja vissza nekik a vadkörtefát.

Mátyás király meghallgatta a panaszt és megkérdezte, 

milyen annak a fának a gyümölcse, édes-e vagy 

savanyú-e. 

– savanyú az – felelte a bíró.

– Na, majd elmegyek, megnézem, amikor terem – 

mondta a király. Azzal elbocsátotta a bírót, meg is 

ajándékozta. Adott neki egy papagájmadarat. 

Meghallotta ezt a nagyobbik község bírája. Ő is gondolt 

egyet, felment Mátyás királyhoz. vitt ajándékba egy fél 

akó bort, meg egy üveg ecetet a körtefa levéből.

Meghallgatta őt is a király. A bíró a maga 

községének kérte a vadkörtefát. Mikor 

elmondta a panaszát, tőle is megkérdezte 

Mátyás, édes-e vagy savanyú-e a fának a 

gyümölcse.

– Édes az – felelte a bíró.

– Na, majd elmegyek, megnézem, 

amikor terem – mondta a király. 

Majd őt is megajándékozta. 

Adott neki egy szerecsent. 

Hazamegy a falujába a bíró. 

Látták a szomszéd falubeliek, milyen ajándékot hozott. 

Azt mondták:

– ejnye, a nagyobbik falut jobban megajándékozta a 

király, mint minket.

Hanem egyszeribe megvigasztalódtak, amikor 

megkérdezték a szerecsent, hogy mit eszik:

– Citromot, narancsot meg fügét.

– Akkor már mégis többet ér a mi ajándékunk, mert ez 

csak kendermagot eszik, meg beszélni is tud.

A másik évben, mikor a vadkörte megérett, Mátyás 

király csakugyan lement a faluba. A fához hivatta 

mindkét falu népét. Aztán fölszólította a nagyobbik 

falu bíróját, hogy vegyen le egy körtét és kóstolja 

meg:

– Édes-e, vagy savanyú? – kérdezte tőle.

– Édes.

Aztán a kisebbik falu bírájával szakasztatott le egy 

körtét. Tőle is megkérdezte:

– Édes-e, vagy savanyú?

– savanyú.

– Igazad van! – szólt Mátyás király. 

– Tietek a vadkörtefa mert ti igazat 

beszéltek. A vadkörte sohase lehet édes, 

mindig csak savanyú. Aki pedig kis 

dologban nem mond igazat, annak 

nagyban sem lehet hinni. 

Így nyert a kisebbik falu, mert 

bírája igazat szólt.

Magyar népmese

Mátyás király és a vadkörtefa 

gyerek
 rovat

gyerek
 rovat

Színezo



kedvezményes vonatjegy és korlátlan helyi 
buszközlekedés – kényelmes, gondtalan kirándulás!

Barangolás	Isis	nyomdokain?	Győr	barokk	utcáinak	felfedezése?
Netán	egy	közös	koccintás	a	leghűségesebb	városban?

Élvezzék a kedvezményes árú régiós kombinált kirándulójegy előnyeit,
amely	nem	csak	a	vasúton,	hanem	a	választott	célállomás
helyi	autóbuszjáratain	is	érvényes!

a régiós kombinált kirándulójegy tartalma:
n utazás Győr, Sopron vagy Szombathely állomások egyikére 

és	vissza,	a	GYSEV	Zrt.	vonalain,	bármely	vasútállomásról,	tetszőleges	
útirányon,

n	 korlátlan	számú	utazás	a	választott	város	helyi	autóbuszjáratain.

ára: 4.900 Ft (2 fő részére)

Felhasználási feltételek:
n	 a	jegy	az	utas	által	megjelölt	napon,	hétköznap	9	órától,
	 hétvégén	és	ünnepnapokon	pedig	egész	nap	érvényes,
n	 InterCity	vonat	kizárólag	pót-	és	helyjegy	váltása	mellett
	 vehető	igénybe,
n a jegy kizárólag két fő együttes utazása esetén érvényes.

A	régiós	kombinált	kirándulójegy	valamennyi	GYSEV-pénztárban, 
valamint	az	ÉNYKK	Zrt.	győri	Utazási	Irodájában	kapható.

rÉGIÓS koMBInált
kIrándulÓJEGY
Együtt élmény az utazás!

Információ:	gysev@gysev.hu	•	www.gysev.hu	•	Tel.:	06/99/577	375

GYSEV, velünk élmény az utazás!

Szombathely

Győr

Sopron


