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egy jegy, kombinált közlekedés, kedvezményes belépő!

Keresse Ön is jegypénztárainkban az egész évben elérhető 
kombinált jegyeket, és fedezze fel régiónk nevezetességeit egyetlen 
jeggyel! 

Látogassa meg a győri állatkert lakóit, ismerje meg a közlekedés 
tudományát, utazzon el régiónk egyik legnépszerűbb 
gyógyfürdőjébe, Bükre, vagy egyszerűen csak barangoljon régiónk 
központjaiban, kedvezményes kombinált jegyeink egyikével.

a kombinált jegyek tartalma:

 menettérti utazás a GYSEV Zrt. vonalain
 korlátlan számú utazás az ÉNYKK Zrt. helyi autóbuszjáratain
 kedvezményes belépő az adott intézménybe
 
ZOO kombinált jegy, ZOO kombinált jegy plusz, Mobilis 
kombinált jegy, Kombinált fürdőjegy, Régiós kombinált 
kirándulójegy – kedvező ajánlat, egész évben!

komBInált jegyek

Információ: 99/577-212 • gysev@gysev.hu • www.facebook.com/GYSEV.ZRT

TiszTelT  UTasUnk, 
kedves Olvasó!
Többségünk számára a tavasz jelenti a felüdülést. A kellemes tavaszi 
szellő sokakban kalandvágyat ébreszt. Felélénkül az élet, virágba 
borulnak a fák, kizöldül a táj, az állatok felébrednek a téli álmukból. 

Szeretne kikapcsolódni családjával a hideg hónapok után? Utazzon 
velünk Bükfürdőre, és töltsön el egy kellemes napot régiónk 
leghíresebb gyógyfürdőjében! Szereti az élővilágot, vonzzák az 
egzotikus állatfajok? Kiránduljon velünk Győrbe, ismerkedjen meg 
a különböző állatokkal, és vegye igénybe kedvező árú kombinált 
ajánlataink egyikét! 

A családi programok és a kikapcsolódás érdekében magazinunk színes 
ötleteket kínál a kalandvágyók számára is, az egynapos kirándulásoktól 
a többnapos rendezvényekig egyaránt. 

Tavaszi számunkban is számos izgalmas témával szeretnénk olvasóink 
kedvében járni. „Utazzunk” együtt Madeira szépséges szigetére, 
ismerkedjünk meg az ott élő kultúrával, lehetőségekkel, kalandokkal, 
amelyek akár egy fergeteges utazás ihletői is lehetnek. Aki azonban 
közelebbre vágyik, annak Kőszeg vasútját ajánljuk jó szívvel egy 
tartalmas hazai kiránduláshoz. De ezen felül Cenki Teki bütyköldéje 
is érdekes ötletekkel szolgál. Ha rejtélyekre vágyik, ismerkedjen 
meg a Bermuda-háromszög titokzatos múltjával és az ott történt 
eltűnésekkel! 

Jó utazást és felhőtlen kikapcsolódást kívánunk!

GYSEV, velünk élmény az utazás!www.gysev.hu
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2015 decemberében készült el a 
GYSeV CArGO Zrt. első matricázott 
Vectron mozdonya. Pontosan egy 
évvel ezelőtt ünnepelhette a vas-
úttársaság Taurus mozdonyának 
zöld-sárga köntösbe öltöztetését. 
A közeljövőben további tematikus 
mozdonyokkal bővül majd a GYSeV 
CArGO gördülőállománya. A von-
tatójárműveket tartós bérleti for-
mában üzemelteti a vasúttársaság.

A vállalat 2015 első félévében 25 db 
sggmrss típusú nyitott konténerszállító 
teherkocsival bővítette vontatott jár-
műparkját, a második félévben pedig 
vontató járműveit fejlesztette. szep-
tember elsején megérkezett az első 
bérelt vectron mozdony az eLL Austria 
(european Locomotive Leasing) gmbH 
cégtől, december elején újabb moz-

donnyal bővült a gysev CARgO vectron 
mozdonyainak száma. A harmadik, szin-
tén bérelt vectron érkezése pedig 2016-
ban várható. 

A vasúttársaság az eLL-vectron moz-
donyok matricázása mellett döntött, 
így a gysev CARgO szín- és formavi-
lágát magán viselő járművek hirdetik 

az árufuvarozással és logisztikai szol-
gáltatásokkal foglalkozó társaságot. 
A Loc & More Kft. által december ele-
jén elkészített első tematikus gysev 
CARgO vectron Ausztria és Magyar-
ország területén végez vontatási tevé-
kenységet. 

A kormány és az európai Unió tá-
mogatásának köszönhetően je-
lentősen fejlődött Szentgotthárd 
közösségi közlekedése, így ma 
már a XXI. század elvárásainak 
megfelelő körülmények között és 
korszerűbb szolgáltatásokkal vár-
ja az utasokat.

szentgotthárd város Önkormányzata, 
az ÉNyKK Zrt., a gysev Zrt., továbbá 
Kétvölgy, Alsószölnök, Felsőszölnök, 
és szakonyfalu önkormányzata kon-
zorciumot hozott létre, és 2013-ban 
sikeres pályázatot nyújtott be „szent-
gotthárd térségi közösségi közlekedés 
fejlesztése” címmel az Új széchenyi 
Terv Nyugat-dunántúli Operatív Prog-
ramjának keretein belül. A nettó 217,5 
MFt összköltségvetésű projekt 198,4 
MFt támogatásban részesült, mely-
ből az  ÉNyKK Zrt. által elnyert összeg 
162,9 MFt. A pályázat révén szentgott-

hárdon a vasútállomás és az Ady end-
re utca közötti területen új autóbusz 
pályaudvar létesült, a régi pályaudvar 
területén buszmegállók kerültek kiala-
kításra, és átépítésre került a vasútállo-
más épülete is. Alsószölnökön a hivatal 
melletti buszváró, Felsőszölnökön a 
buszforduló újult meg. Kétvölgyön új 
buszváró épült hulladékgyűjtővel, míg 
szakonyfaluban mindkét buszváró fel-
újítása mellett, a világítás kiépítésére és 
a buszforduló burkolatának megerősí-
tésére is sor került. 

Az autóbuszbuszpályaudvar elhelye-
zésénél elsődleges tervezési szempont 
volt, hogy a vasúti raktárépület és a 
P+R parkoló közötti területen meg-
valósuljon egy buszforduló. A kivite-
lezési munkák keretében megépült a 
pályaudvar úthálózatának egységes 
pályaszerkezete is. A biztonsági szint 
növelését térfigyelő kamerarendszer, az 

utazóközönség kényelmét pedig fedett 
várókkal ellátott leszállószigetek, illetve 
esővédő tető szolgálja. 

A projekten belül informatikai fejlesztés 
is megvalósult. egy valósidejű, dinami-
kus adatokat tartalmazó informatikai 
rendszer kiépítése történt meg, amely 
a peronokon valamint a vasúttal kö-
zös váróban került elhelyezésre. Az 
utastájékoztató rendszer WIFI szolgálta-
tást is tartalmaz, így megfelel a mai mo-
dern kor követelményeinek. A fejlesztés 
a már meglévő rendszerhez kapcsoló-
dik, az információk vizuális és hangjelzé-
sekkel történő megjelenítésével. 

A létesítmény kialakítása lehetőséget 
biztosít az autóbuszoknak a vasútállomás 
előtt történő megfordulására is. Mind-
ezek együttes eredményeképpen egy 
előremutató, biztonságosan üzemeltet-
hető közlekedési infrastruktúra jött létre. rendőrségi iroda nyílik a soproni 

vasútállomáson. A GYSeV Zrt. az 
állomásépületben kialakított szol-
gáltatóházban biztosít helyiséget 
a Soproni rendőrkapitányság mun-
katársainak. 

A gysev Zrt. a vasúttal kapcsolatos 
rendőri feladatok hatékonyabb ellátása 
érdekében biztosítja az irodát. A vas-
útállomáson szolgálatot teljesítő rend-
őrök közvetlen kapcsolatban állnak a 
vasúttársaság biztonsági feladatokat 
ellátó munkatársaival, így szükség ese-
tén gyorsan és hatékonyan tudnak in-
tézkedni. A soproni Rendőrkapitányság 
érintett munkatársait vasúti balesetvé-
delmi és munkavédelmi oktatásban ré-
szesítették, emellett a vasútállomáson 
korábban elhelyezett defibrillátor hasz-
nálatára is kiképezték őket. 

A fokozott rendőri jelenlét hatékonyab-
bá teszi a gysev Zrt. megbízásából, 
biztonsági szolgálatot teljesítő dolgozók 
munkáját. eredményesebb lehet a bűn-
cselekmények elkövetőinek elfogása, a 
vasúti szabálysértőkkel szembeni eljá-
rások kezdeményezése, vagy a garázdák 
elleni fellépés. Összehangoltabb lesz 
az illegális bevándorlókkal szembeni 
fellépés és a hajléktalanok távoltartá-
sa az állomásépülettől. A vagyonőrök 
és a rendőrök közösen felügyelhetik a 
kiemelt időszakokban a gépjármű, és 
gyalogosközlekedést, emellett hatéko-
nyabb lehet a szabálytalan parkolások 
megszüntetése.

Dr. Fodor Tamás, sopron polgármestere 
a megnyitón hangsúlyozta: örömmel 
vették a gysev és a rendőrkapitányság 
együttműködését, hiszen ezáltal tovább 
javulhat a közbiztonság a városban.

„Örömmel bocsátjuk a rendőrség rendel-
kezésére az irodát, hiszen önmagában a 
rendőri jelenlét fokozza a közbiztonságot 
és az utazóközönség biztonságérzetét, 
ez pedig kiemelten fontos vasúttársasá-
gunknak. szintén fontos szempont, hogy 
az állomásépületben Kormányablak és 
szolgáltatóház működik. Az ügyfelek 
számára is nagyobb biztonságot jelent a 
most nyíló rendőrségi iroda” – mondta a 
megnyitón Kövesdi szilárd, a gysev Zrt. 
vezérigazgatója.

Az állomásépületben kialakított iroda-
helyiség bebútorozását a gysev Zrt. 
vállalta. Az irodában általános rendőri 
ügyintézés nem lesz.

GYSEV CARGO Vectron mozdony KorSzerŰBB Lett 
A KÖzÖSSÉGI KÖzLeKedÉS

A SOpROni VASútállOmáSOn

KOmOlYAbb rendőrI jeLenLÉt

A SZEntGOttHáRDi KiStÉRSÉGbEn 



Felavatták az új peront a 
vasegerszegi vasútállomáson. A 
létesítmény, amelyet a GYSeV Zrt. 
saját forrásból finanszírozott, 500 
méterrel közelebb került a telepü-
lés központjához, így kényelme-
sebbé teszi a vasúti közlekedést az 
ott élőknek.

A peron áthelyezését vasegerszeg pol-
gármestere kezdeményezte, mert a 
megállóhelyet korábban a falu szélén 
alakították ki, így az távol esett a telepü-
lés központjától.

A gysev Zrt. új vasúti megállóhely kialakí-
tása mellett döntött: az új peront közvet-
lenül a település központjánál alakították 
ki. A régi és az új vasúti megálló között, 
kb. 500 méter a távolság.

„Komfortosabb, kényelmesebb és lé-
nyegesen biztonságosabb lett a fel 
és leszállás, ezzel együtt az utazás a 

vasegerszegieknek. Nagy öröm szá-
munkra, hogy a falu közepére került a 
peron, az önkormányzat pedig a jövő-
ben tervezi az állomáshoz közeli terüle-
tek fejlesztését” – mondta az avatóün-
nepségen Németh József polgármester.

Az új létesítmény kialakítását a gysev 
Zrt. saját forrásokból finanszírozta, ennek 
költsége mintegy 37 millió forint volt.

„Vasúttársaságunk elemi érdeke, hogy 
minél kényelmesebb körülményeket biz-
tosítsunk az utazáshoz a vasúton közleke-
dőknek. A nagyobb városok mellett igyek-
szünk a kisebb településeken is fejleszteni 
szolgáltatásunkat, ezért is döntöttünk úgy, 
hogy saját forrásból új peront építünk 
Vasegerszegen” – mondta Kövesdi szi-
lárd, a gysev Zrt. vezérigazgatója.

A gysev Zrt. 2015 novemberében 
jelentette be, hogy a vasúttársaság 
sikeresen lezárta a Porpác – Csorna – 

Mosonszolnok vonalszakasz villamosí-
tását, így a teljes, 16-os vasútvonalon 
lehetővé vált a villamos vontatás.

„A közlekedés fejlesztése az egyik legfon-
tosabb motorja a térség gazdasági fejlő-
désének. Külön öröm számomra, hogy a 
térségben szolgáltató vasúttársaság és a 
helyi önkormányzat összefogásával va-
lósult meg a beruházás. Mint ahogy az is 
rendkívül pozitív változás számomra, hogy 
a 16-os vonal villamosítása keretében több 
helyszínen, pl. Répcelakon is modern pero-
nokat, térvilágítást és esőbeállókat alakí-
tottak ki” – mondta Ágh Péter, a térség 
országgyűlési képviselője.

A szombathely – Csorna – Rajka sza-
kaszon közlekedő személyvonatok 
2015 november közepe óta már az új 
vasegerszegi megállóhelyen állnak 
meg. A vasúti megállóhely továbbra is 
feltételes megállóként funkcionál.

Duális képzési formában több 
szakon is vasút-üzemeltetési spe-
ciális képzés indulhat a Dunaúj-
városi egyetemen. Többek között 
ezt tartalmazza az a stratégiai 
megállapodás, amelyet a GYSeV 
Zrt.-vel kötött az oktatási intéz-
mény. A dokumentumot 2015. no-
vember 18-án írta alá Sopronban 
a vasúttársaság vezérigazgatója, 
valamint az egyetem rektora.

A gysev Zrt. korábban a győri széche-
nyi István, valamint a soproni székhelyű 
Nyugat-magyarországi egyetemmel is 
kötött együttműködési megállapo-
dást. A cél mindkét esetben a gyakor-
lat erősítése, a piacképes tudással ren-
delkező hallgatók képzése volt.

A Dunaújvárosi egyetemmel kötött 
megállapodás értelmében a 2016-os 
tanévtől duális képzés keretében a 
gépészmérnök, anyagmérnök, mű-
szaki menedzser és mérnök-informa-
tikus szakokon is vasút-üzemeltetési 
specializáció indul. A duális képzés azt 
jelenti, hogy a vasúttársaság hallgatói 
szerződést köt a diákokkal, melynek 
keretében vállalja a gyakorlati oktatá-
sukat. A képzés végére a hallgatók ha-
tósági vizsgákat is tehetnek.
A megállapodás részeként vasút-üze-
meltetési szakirányú továbbképzési 
szak kidolgozását vállalták a vasúttár-
saság és az egyetem oktatási szakem-
berei, emellett előkészítik a Bánki Do-
nát gimnázium és szakközépiskolában 
a vasúti gépész osztály indítását.

„Korábban a széchenyi egyetem 
Közlekedésmérköki Karával írtunk alá 
együttműködést, most pedig a Duna-
újvárosi egyetemmel kötünk megálla-
podást. Fontos stratégiai lépések ezek, 
hiszen így tudjuk biztosítani a kiválóan 

képzett diplomás szakembereket, akik 
már tanulmányaik lezárásakor rendel-
keznek a speciális vasúti szaktudással, 
ezáltal értékes munkatársak lehetnek 
vasúttársaságunknál” – mondta az alá-
írást követően Kövesdi szilárd, a gysev 
Zrt. vezérigazgatója.
Az együttműködés általános célja, 
hogy a vasúttársaság és a egyetem 
kölcsönösen segítsék egymást az in-
novációs és oktatási tevékenységeik-
ben, emellett közös kutatás-fejlesztési 
projekteket indítsanak.

gysev HíreK
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ÁtAdtÁK Az új peront Stratégiai együttműködéSi megállapodáSt 
VASeGerSzeGen kötött a GYSEV Zrt. éS a DunaújVároSi EGYEtEm
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Ismerkedés a fővárossal, Funchallal
egy izgalmas landolást követően az 
utcára lépve a környezet sokszínűsége 
néhány pillanatra megtorpantott ben-
nünket, majd megpillantottunk egy 
gyönyörű parkot telis-tele pálmafákkal, 
mely néhány perc alatt a napfényben 
csillogó óceánhoz vezetett. óriási szik-
lák, az óceán hatalmát sugalló hullám-
verések, valamint az öblök hívogató 
békessége rögtön elcsábított minket. 
Azonnal a  város felfedezésére siettünk. 
színes, virágzó bokrok, banán és grá-
nátalmafák, az utcákon nyüzsgő, vidám 
emberek sokasága, valamint színpom-
pás, hangulatos parkok, kávézók, étter-
mek, pubok, utazási irodák és üzletek 
kísérték utunkat. 
Az utcák tiszták, rendezettek, a terek öt-
letes, ízléses kőburkolattal díszelegnek, 
az óvárosi házak bejáratai színes, vidám 
festményekkel jelzik nyitottságukat, 
valamint a napsütésben ragyogó régi 
épületek mögött, a hegyoldalra felkú-
szó modern városrész hívogatja látoga-

tóit. valami egészen sajátos hangulat, 
ami megérintett – egy szempillantás 
alatt megszerettük a várost.

egzotikus gyümölcsök,
különleges halak
Kihagyhatatlan látványosság a piac 
(Mercado dos Lavradosres), mely a 
helyiek életébe is betekintést nyújt. 
virágokból elképesztően gazdag a fel-
hozatal, gyümölcsök végtelen számú 
kombinációja lelhető fel, azonban a lá-
tottaknak csak a felét sikerült beazono-
sítani. Az árusok nagyon közvetlenek, 
már-már kissé tolakodóan bizonygatják 
portékájuk kiváló minőségét. Azonban 
óvatosnak és ébernek kell lenni, hiszen 
egy-egy megkóstolt gyümölcsből már 
rögtön tesznek is egyet-kettőt a táská-
ba, és míg azon gondolkodunk, hogy 
melyik is ízlett igazán, már azzal szem-
besülünk, hogy meglehetősen borsos 
árat kérnek tőlünk. Ilyenkor alkudjunk 
bátran. Kétségtelen, hogy a helyben 
termesztett gyümölcsök fantasztikus 

ízvilággal rendelkeznek, itt még a ba-
nánnak is markánsabb, édesebb íze van, 
mint amelyet otthon vásárolhatunk. 

Ha szemünk és kezünk is megtelt a 
káprázatos termékekkel, következhet 
a halcsarnok. Merre is találjuk? Csak 

hagyatkozzunk bátran az orrunkra. A 
csarnokban a helyi halászok kínálják a 
hajnalban kifogott zsákmányukat, ahol 
hihetetlen választék tárul elénk: óri-
ásfogú, színes, pöttyös, vörös hal, rák, 
polip, lazac, óriási vörös húsú tonhal és 
a kardhal, ami minden funchali étterem 
étlapján méltán büszkélkedik.

Madeira, a természetjárók
paradicsoma
egy csöppnyi oázis, mégis egy való-
ságos terepasztal, telis-tele természeti 
szépséggel. A hegyekkel borított szi-
geten szinte kimeríthetetlen túrázási 
lehetőséggel szembesültünk, a köny-
nyű, vadregényes sétáktól egészen a 
kimerítő hegymászásig. szinte minden 
korosztály megtalálja a kedvére való 
kalandot. A túra fáradalmait rögtön az 
óceánban, önfeledt lubickolással ve-
zethetjük le, ezt pedig valljuk be, vétek 
lenne kihagyni!

Különleges levada-túrák
Mi is az a levada? sziklafalba vájt, vala-
mint sok helyen már kibetonozott ön-
tözőcsatorna, amely összegyűjti a vizet 
a hegyekben, és levezeti a szárazabb 
területekre, termőföldekre, gyümölcsül-
tetvényekre. ezek kimondottan made-
irai specialitások, és az egész területet 
behálózzák. A csatornák könnyed tisz-
tántartása érdekében minden levada 
mentén szervizutat alakítottak ki, ezáltal 
vált igazán népszerű, vonzó kiránduló-
hellyé. A levadák eltérő adottságúak, így 
néhol kényelmes ösvényeken, máshol 
pedig akár harminc centiméteres kő-
peremeken át vezet az út, de túrázásra 
mindegyik tökéletesen alkalmas. 
előnyük, hogy képtelenség eltévedni, 
hiszen csak követni kell a vízelvezetést. 
Az egyik legnépszerűbb, és számunkra a 
legkedvesebb levada-túra a „25 fontes” 
(25 forrás) nevet viseli. ez egy megköze-
lítőleg 9 km hosszú, romantikus ösvény, 
mely a Paul de serra fennsíkon, Rabacal 
közeléből indul. A fennsíkról csodálatos 
panoráma tárul a környező hegyekre és 
az óceánra. A túra egy aszfaltozott útról 
indul, ezen leereszkedve a völgybe me-
seszép erdőkön át, mohával és ragyo-
gó, zöld növényzettel találkozunk. Az 

út néhol összeszűkül, előfordul, hogy 
a csatorna kőperemén kell sétálni, így 
amikor szemből is érkeznek kirándulók, 
akkor bizony néhány lépést hátrafele is 
kell tenni, hogy biztonságosan el tud-
janak haladni mellettünk. Az ösvény 
mentén – a túra nevéből eredően – 25 
forrás vize torkollik a levadába, melynek 
a végén egy csodálatos vízesés köszönt 
minket, a kristálytiszta vízben pedig 
pisztrángok úszkálnak. A szigeten még 
számos levada-túra szólítja kalandra 
látogatóit változatos növény- és állat-
világgal, rejtelmes alagutakkal, sziklafa-
lakkal és vízesésekkel.
Túránkat kitartó esőzés kísérte végig, de 
így is élvezetes, kalandos és emlékeze-
tes élmény maradt számunkra. 

Kirándulás a felhők felett
A hegymászók számára a legnépsze-
rűbb túraútvonal a sziget két legmaga-
sabb csúcsát – Pico do Areeiro (1817 m), 
Pico Ruivo (1862 m) – összekötő 8 km-es 
túra, melynek időtartama 6,5–7 óra, ami 
igazán jelentős színkülönbséget tarto-
gat a lelkes és elszánt csúcstámadóknak. 
A túrát az időjárási viszonyok, a gyakori, 
erős köd és csapadék nehezíti, előfor-
dul, hogy a rossz látási viszonyok miatt 
a szakaszt részben, vagy egészben le is 
zárják. A túra teljesítése nekünk is má-
sodszori próbálkozásra sikerült, hiszen 
első alkalommal rendkívül rossz időjárá-

si körülmények uralkodtak a hegyen, an-
nak ellenére, hogy a városban remek idő 
volt. Fontos, hogy korán induljunk út-
nak, mert a hegycsúcson nagyon rövid 
ideig találkozhatunk tiszta, ám de pazar, 
teljes körpanorámával, mert a felhők el-
képesztő gyorsasággal érkeznek. 

A túra 1817 méterről indul, a Pico do 
Areeiro hegycsúcsról, ahonnan egy cso-
dálatos kilátást nyújtó ösvényen hala-
dunk tovább. 15 perc elteltével megér-
kezünk az első kilátóhelyhez, a Ninho da 
Mantához. Az útvonal nemsokára egy jól 
kiépített, de tériszonyosoknak mégsem 
ajánlott szakaszt érint, ahol olykor füg-
gőleges hegygerincek keskeny tetején, 
olykor pedig hegyek oldalába vájt ala-
gutakon vezet át az út. Az ösvény mind-
végig varázslatos kilátást kínál, hiszen 
alattunk több száz méteres mélységbe 
tekinthetünk le, felettünk pedig Madeira 
legmagasabb csúcsai csalogatnak min-
ket. Időnként ködös, felhős szakaszokhoz 
érkezünk, ilyenkor még misztikusabb-
nak látjuk és érezzük, ami elénk tárul. A 
növényvilág változatos, különleges fák, 
virágok váltják egymást bizonyos ma-
gasságban, illetve a napos és árnyékos 
hegyoldalon. Az Abrigo menedékházhoz 
érkezve (1780 m) megpihenésre, felfrissü-
lésre van lehetőségünk, egy utolsó nagy 
lélegzetvételre, hiszen már csak néhány 
perc választ el minket a csúcstól. 

Madeiraúti cél
ajánló
Álmomban már jártam itt, többször vissza-visszatértem, és titkon reméltem, hogy egy-
szer majd a két szememmel is megcsodálhatom az apróka sziget páratlan értékeit.
Igen, az álom valóra vált! 
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Madeira legmagasabb pontján hihe-
tetlen körpanoráma fogadott minket, 
beláttuk az egész szigetet. Alighogy 
megcsodáltuk, és készítettünk néhány 
képet, már érkeztek is a felhők. Közel fél 
óra elteltével a felhők átvették az ural-
mat, és a kilátás már tejködben úszott. 
Nagyon szerencsésnek éreztük magun-
kat, hiszen a visszaúton még rengeteg 
kirándulóval találkoztunk, akik remény-
kedve kérdezték, hogy látnak-e majd 
valamit a lélegzetállító panorámából, de 
minden bizonnyal ők, már csak a felhők 
feletti titokzatosságot tapasztalhatták. 
A kiinduló ponthoz érkezve ismét ra-
gyogó napsütés fogadott minket, ahol 
látogatóközpont, étterem és ajándék-
bolt széles kínálata ad alkalmat arra, 
hogy megpihenjünk, és egy sütemény 
vagy egy ízletes, madeirai kávé mellett 
elevenítsük fel az átélt kalandot, vala-
mint adott esetben vásároljunk valami 
emléket a Pico Ruivo meghódításához 
fűződően.

Szent Lőrinc-félsziget,
a földöntúli szépség
Madeirán nem csak a hegyekben és a 
levadák mentén lehet kirándulni, ha-
nem a tengerparton is. A szent Lőrinc 
félsziget (Ponta de são Lourenço) a leg-
keletibb csücsök, mely a sziget jellegé-
től egészen eltérő. Míg Madeira a buja 
erdők, parkok, virágok földje, addig 
ezen a vulkanikus eredetű, bazaltos ré-
szen egyáltalán nincsenek fák, érdekes 
növények azonban annál inkább. ez a 
8 km-es, óceánba nyúló földrész lenyű-
göző látványt tartogat a kirándulóknak. 
A fel- és lefelé kanyargó sziklaszirtek 
mentén mindkét oldalon a nagy kékség 
kíséri utunkat. A félsziget elkeskenyedő 
részén döbbenetes látványt nyújtó 
apró öblöket találunk, ahová autóval 
könnyedén el tudunk jutni, azonban a 
fürdőruhát se hagyjuk otthon, hiszen 
egy kiépített öböl biztonságos fürdő-
zésre is lehetőséget kínál.

Kirándulásaink közül ez volt a legcso-
dálatosabb, egyedi jellege egészen kü-
lönlegessé varázsolta. Bár tudtuk, hogy 
Madeirán vagyunk, mégis úgy éreztük, 
mintha skóciában lennénk. A látvány-

nyal olyannyira nem tudtunk betelni, 
hogy kétszer is ellátogattunk erre a bá-
mulatos részre. 

Természeti csodák,
amiket látni kell…
Madeira nem csak a felszínen gyönyörű. 
São Vicente egy kisváros a szigeten, 
ahol egy különleges geológiai látvá-
nyosságot, egy lávabarlangot találunk. 
A szigetet kialakító izzó láva rendkívül 
érdekes formákban szilárdult meg, eze-
ket majd 700 méter hosszan járhatjuk 
be. A vezetett túra során a sziget és a 
barlangok kialakulásáról kapunk infor-
mációt, valamint egy háromdimenziós 
ismeretterjesztő filmvetítésen is részt 
vehetünk. A barlangban egy csodála-
tos, kristálytiszta vizű tó is található.

A Funchal városától nem messze talál-
ható a Cabo Girãro („visszafordulás 
foka”) kilátó. ez egy 580 méteres szikla-
fal, mely a világ második legmagasabb 
függőleges tengerparti sziklája. A kilá-
tóterasz különlegessége, hogy a szikla 
peremén, a szakadék fölé nyúlik egy 
izgalmas, üvegaljú erkély, így erre kilép-
ve valóban a lábunk alatt érezhetjük a 
döbbenetes mélységet.
Santana település a sziget északi ré-
szén őrzi a madeirai építészet megma-
radt, mesébe illő, zsúpfedeles házikóit. 
ezek a házak jelenleg ajándékboltként 
szolgálnak, ám a települést körbejárva 
láthatunk még néhány ilyen jellegzetes 
santanai házat, amelyekben még a mai 
napig laknak.

santanatól nem messze rejtőzik 
Caldeirao Verde. A kis menedékház-
hoz meredek aszfaltúton juthatunk fel 
egy csodálatos levada mentén. A puha 
mohapárnákkal borított fák, sziklák, és a 
keskeny vízvezeték mellett sétálva egy 
mesebeli erdőben érezzük magunkat. 
Több izgalmas alagúton és keskeny 
ösvényszakaszon túljutva egy magas 
vízeséshez, a Caldeirao verde zuhogó 
víztömegéhez érünk, ahol lenyűgöző 
látvány tárul elénk.
Madeira legnyugatibb pontján, a 
Ponta do Pargo szirtfokán egy festői 
világítótorony áll, ahonnan a világ leg-
gyönyörűbb naplementéjét tekinthet-
jük meg. Az óceán végtelen kék síkja fe-
lett lógathatjuk lábainkat a képzeletbeli 
világvégén, hiszen a szárazföld túlontúl 
messze van.
Az északi part legnyugatibb települése 
Porto Moniz, ahol az erős széltől kelet-
kező szüntelen hullámverések egyedül-
álló lávamedencéket alakítottak ki. Az 
ámulatba ejtő látvány rögtön strando-
lásra szólít minket, hiszen a medencék-
ben lévő sekélyebb vizet a nap sugara 
melegen tartja, így nem olyan hideg, 
mint az óceán, valamint a medencék 
peremének köszönhetően az erős hul-
lámoktól sem kell tartanunk. 
A sziget harmadik legnagyobb városa 
Machico. Az egykori főváros hangula-
tos belvárosában tett sétánk után a par-
ton egy igazi kuriózumra bukkantunk: a 
sziget egyetlen homokos partjára. Ter-
mészetesen a part eredendően nem 
volt ilyen, a homokot Marokkóból szál-
lították ide, hogy a turisták kedvében 
járjanak. A napsugaraktól felmelegített 
homokos partszakasz egészen egyedi, 
madeirai fürdőzést kínál látogatóinak.

emlékek, múzeumok,
nevezetességek
A Monte városrész Funchal felett, 
550-600 méteren helyezkedik el. A vá-
rosközpontból leggyorsabban kabinos 
felvonóval (telefericos) juthatunk fel, de 
menetrendszerinti autóbuszjárat is köz-
lekedik Montéba, melynek menetideje 
a szerpentinek miatt közel 40 perc. A 
városnál hűvösebb, sajátos, nedvesebb 
klímával rendelkezik, ennek köszönhe-
tően több, csodálatos botanikus kertet 
is találunk itt. A meredek hegyoldalban 
kialakított vadregényes kertben sétálni 
olyan érzés, mintha visszatértünk vol-
na az Édenkertbe, hiszen itt orchideák, 
páfrányok, pálmák és még számtalan 
virágzó növény szépségében gyönyör-
ködhetünk. szintén Montéban találjuk 
azt a templomot, amely az utolsó oszt-
rák császár és magyar király, Iv. Károly 
sírját őrzi. A városba történő vissza-
utazáshoz mindenképpen javasolt a 
helyi „közlekedési eszköz”, a tobogán 
kipróbálása. ezek fából, illetve vessző-
fonással készült fémtalpas szánkók, ki-
mondottan madeirai specialitások. Két 
utas befogadására alkalmasak, és meg-
közelítőleg 5-10 perc alatt már a város-
ban találjuk magunkat. A kosárszánt 
két, talpig fehérbe öltözött, jó erőnlétű 
férfi löki meg, az évek alatt tükörsimára 
csúszkált, 25%-os lejtőn, ahol egyébként 
autók is járnak. Időnként felpattannak a 
szánra, néha pedig a tobogán mellett 
futnak, mindeközben igazgatják a szán 
útját, nehogy egy parkoló autóba, vagy 
a kanyarban egy kerítésnek rohanjanak. 
A lélegzetállító kaland garantált!

A magyarok kedvelt királynőjének, 
erzsébet királynénak a szobrát is 

megtalálhatjuk a fővárosban. sissi, or-
vosa tanácsára, gyógyulási szándékkal 
kétszer is több hónapot töltött el a té-
len-nyáron virágzó "gyógyszigeten", így 
emlékül szobrot is állítottak tiszteletére 
a funchali casino előtti téren.

A futballrajongóknak is tartogat külön-
legességet a város, hiszen itt született 
a legendás focista, Cristiano ronaldo. 
Tiszteletére nemcsak szobrot, hanem 
önálló múzeumot is nyitottak, renge-
teg fotóval, ereklyével, rajongói levéllel, 
aranycipővel és még számos, szemé-
lyes vonatkozású érdekességgel.

A szigeten található a világhírű Bordal 
csipkegyár, ahol szívesen körbeveze-
tik az érdeklődő látogatókat. Maga a 
csipkegyártás több évszázados múltra 
tekint vissza, de a technológia alap-
vetően nem változott. Azonban, ha a 
szigeten vásárolni szeretnénk hímzett, 
csipkés terméket, legyünk alaposak, ke-
ressük a minőséget jelző eredetigazo-
lást, mert sajnos, nagyon sok hasonló, 
Kínában gyártott tömegtermék kerül 
manapság a piacra.

Gasztronómiai utazás 
A madeirai konyha egyik alappillérét a 
halak és a tenger gyümölcsei képviselik. 
A sziget konyhájának egyik leghíresebb 
fogása a fekete abroncshal (espada), 
melyet banánnal és maracujaszósszal 
kínálnak. Bár első hallásra meglehe-
tősen bizarr ez az ételkombináció, de 
nagyon ízletes. A másik nevezetes spe-
cialitás a fokhagymával és babérlevéllel 
pácolt, ananásszal párolt, nyárson sü-
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 Praktikus tanácsok túrázáshoz:

 • Madeirán előfordulhat, hogy 24 
óra leforgása alatt mind a négy 
évszakkal találkozunk. Az időjárás 
kiszámíthatatlan, a városban és a 
hegyekben egészen rövid idő alatt 
teljesen más klímával találkozha-
tunk. ezért a réteges öltözködés ja-
vasolt, valamint esőálló ruházatot is 
célszerű magunknál tartani, hiszen 
így, még egy heves esőzés is kalan-
dos meglepetéseket tartogathat.

 • A jó túrabakancs elengedhetetlen. 
A túraútvonalak a sziget középső és 
északi részén találhatók, ezek csa-
padékosabb vidékek, így itt csúszós 
talajjal kell megbirkózni.

 • A hegyekben nagyon gyakoriak 
a különböző hosszúságú alagutak. 
előfordul, hogy nem látni az alagút 
végi fényt, ezért készüljünk kellő 
fényt biztosító zseb- vagy fejlám-
pával. 

 • A túrák eleji tájékoztató táblákon 
a segélyhívó számokat is feltün-
tetik, ezt érdemes feljegyezni, így 
biztonságban indulhatunk útnak.

 • Amennyiben autóval érkezünk 
kirándulásunk helyszínére, az au-
tóhoz bátran kérjünk navigációs 
készüléket, hiszen a sűrű úthálózat 
kevés időt biztosít a térkép alapján 
történő tájékozódáshoz, így meg-
lehetősen könnyen le lehet térni a 
megfelelő útról.



tött marhaszelet (espedata), melyhez 
burgonyát vagy puliszkát szolgálnak 
fel. Különlegességnek számít az ökör-
nyelv is, amelyet madeirai borból ké-
szült mártással kínálnak. Kedvelt étel-
különlegesség a hagymamártásban 
tálalt tonhal, friss kardhal (espadarte), 
a languszta (caramujo), a tengeri csiga 
(caracolest), a csészecsiga (lapas) és a 
szintén madeirán tenyésztett folyami 
pisztráng (trutas). Az ételek ízvilága kel-
lemes, a gyümölcsönteteknek köszön-
hetően a magyar ételeknél jóval éde-
sebb ízt képviselnek. Természetesen a 
menü élén itt is a leves áll. Helyi specia-
litás a zsázsaleves (sopa de agroes), de 
gyakran fogyasztanak fokhagyma-, ká-
poszta- és paradicsomlevest is. A köret 
szinte mindig burgonya, azonban más-
más, izgalmas kivitelben. A zöldségek 
között rendszerint felbukkan a helyben 
termesztett sárgarépa és a bab. 
Desszertként házi süteményeket, 
maracuja- vagy más egzotikus gyü-
mölcspudingot és a friss, helyben ter-
mesztett gyümölcsöket szolgálnak fel. 
Aperitifként a Madeira nevű bor kerül 
leggyakrabban az asztalra, amely spe-
ciális eljárással, hevítés, erjesztés és ér-
lelés kombinációjával, valamint brandy 
hozzáadásával készül. Így hát, amikor 
a helyiek édes bort említenek, nem 
viccelnek, mert bizony tényleg édes. A 
madeirai nedűt nem pincékben, hanem 
fülledt padlásokon érlelik. A sör kedve-
lői számára a madeirán készített, Coral 
nevű sör igazán remek frissítő. Termé-
szetesen az idelátogatóknak a helyi 
cukornád-pálinkát (caninha) is meg 
kell kóstolni, ami  egészen különleges 
ízélményt nyújt. ez gyakorlatilag igazi 
rum. A piacokon találkozhatunk natúr 
cukornáddal, amit el lehet rágcsálni, 
ez nagyon rostos és édes. Az üvegbe 
egy darabka cukornádat is beletesz-
nek, akárcsak hazánkban gyümölcsöt, a 
gyümölcságyas pálinka készítésénél. 

élet a szigeten
Az eltöltött egy hét alatt a szigetlakókról 
egy pozitív kép alakult ki bennünk. Azt 
ugyan nem tudjuk, hogy ez a segítő-
készség, megbízhatóság az alaptermé-
szetükből fakad-e, vagy tudatos, hiszen 

számukra a turizmus a megélhetés egyik 
fő forrása. Mindenesetre a helyiek barát-
ságos, kiegyensúlyozott, mosolygós ter-
mészete a látogatókra is átragad.
A szigetre igazából nem lehet rosszkor 
érkezni, hiszen a turisztikai hivatal akti-
vitásának köszönhetően szinte minden 
héten valamilyen rendezvény, feszti-
vál várja az idelátogatókat. Azoknak, 
akik szeretik a nagyszabású, színekben 
pompázó, zenés összejöveteleket, min-
denképp a februári utazás javasolt, hi-
szen nem csak Rio de Janeiro, hanem 
Madeira is káprázatos karneválnak ad 
otthont. A karnevál után a második leg-
látványosabb esemény az áprilisi virág-
fesztivál.
A sziget éghajlata igazán kellemes, nyá-
ron 20-25, míg télen 15-20 Celsius fok 
körüli az áltagos nappali hőmérséklet. 
Amennyiben melegebb időre vágyunk, 
úgy kora nyártól egészen késő őszig 
bátran tervezhetjük utazásunkat, ekkor 
a frissítő mártózás, a kalandos túrázás, 
és egy-egy kellemes városi séta egy-
aránt megvalósítható. 

Madeira szállásajánlata igazán gazdag. 
Az árak szinte minden időszakban azo-
nosak, itt nincs holtszezon. Funchalban 
kiváló a tömegközlekedés, így város-
on belül az autóbérlés nem ajánlott, 

hiszen a parkolás egy igazi kihívás. A 
fővárosból vidékre autóbusszal köny-
nyedén el lehet jutni, valamint számos 
utazási iroda kínál egynapos, szervezett 
kirándulásokat. Azoknak, akik inkább 
az aktív kikapcsolódást kedvelik, még-
is az autókölcsönzést javaslom, mivel 
rugalmasan, kényelmesen és kedvünk 
szerint szervezhetnek más programot. 
Az úthálózat rendkívül fejlett, kiépített 
autóutak vezetnek körbe a szigeten, 
alagúttal és felüljáróval, amelyek hasz-
nálata díjmentes.

Miért éppen Madeira?
Ha Madeiráról olvasunk akár az útiköny-
vekben, akár élménybeszámolókban, 
ezernyi, pompás jelzővel találkozunk. 
Már-már kétségeket ébreszt bennünk, 
hogy valóban igaz lehet-e, hogy ez az 
apró sziget ennyi lehetőséget rejt ma-
gában?
egy hetes ott tartózkodásunk után 
csak megerősíteni tudom, hogy igen, 
tényleg igaz. A pazar, zöld növényzet 
és a kopár sziklák, a napsütés és a köd-
párnák, a morajló hullámverések és a 
csendes kis öblök, a modern szállodák 
és a festői kis házikók, a napsütötte ho-
mokos, sziklás és szeles partszakaszok, 
a természeti csodák mind a föld felszí-
nén, mind alatta rendkívüli látványt 
nyújtanak. ezen felül a nappali nyüzs-
gés, és az esti vidám, meghitt hangulat 
is felejthetetlen élménnyel ajándékozza 
meg az oda látogatókat, és ez mind 
egyetlen kis szigeten!

így vált az egykori álom
örök valósággá.  

Németh-Hérics Zsuzsanna
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nagyCenkI  
komBInált jegy
Utazzon vonattal Nagycenkre, vegyen részt Ön is egy nosztalgikus hangulatú időutazáson a 
Nagycenki Széchenyi Múzeumvasúton, és látogassa meg a legnagyobb magyar, gróf Széchenyi 
István életét, munkásságát bemutató gyűjteményt a nagycenki Széchenyi Kastélyban!

a nagycenki kombinált jegy tartalma:
 utazás vonattal a GYSEV Zrt. vonalain Fertőbozra és vissza
 utazás a Nagycenki Széchenyi Múzeumvasúton
 belépő a nagycenki Széchenyi Kastély- és Emlékmúzeumba

Indulás helye
Kombinált jegy ára

Felnőtt* Gyermek**
Sopron 1 685 Ft 890 Ft
Fertőszentmiklós 1 685 Ft 890 Ft
Kapuvár 1 935 Ft 1 140 Ft
Csorna 2 215 Ft 1 420 Ft
Győr 2 865 Ft 2 070 Ft

*  Egy felnőtt kíséretében egy 6 éven aluli gyermek díjmentesen utazhat.
**  Gyermekjegy 6-tól 14 éves korig váltható.

A kombinált jegy a Múzeumvasút saját szervezésű rendezvényein nem vehető igénybe. 
Gőzmozdonnyal történő utazás esetén a gőzös pótjegy külön váltandó. Az árak az áfát tartalmazzák.

A Nagycenki Széchenyi Múzeumvasút 2016. március 26-tól szeptember 18-ig minden hétvégén,
és az előre meghirdetett hétköznapokon közlekedik.

egy kellemes nap, maradandó élmény, zakatolás és kacagás…



Kiruccanások Kiruccanások 
Március 2–24.

Hímes tojás és mézeskalács 
kiállítás 
Zalaegerszeg
sulyokné Furján Andrea tojásíró, 
Bujtor Katalin tojáskarcoló és steier 
györgyi mézeskalács-készítő kiállí-
tása.
Információ:
Kézművesek Háza
Tel.: 92/312-744, 20/556-8086
E-mail: kezmuveshaz1981@gmail.com
www.facebook.com/gebartikezmuves

Március 11–30.

soproni tavaszi napok
Sopron
Komoly- és könnyűzenei koncertek, 
előadóestek, színházi előadások, 
gyerekprogramok, kiállítások.
Információ:
Pro Kultúra Nonprofit Kft. 
Tel.: 99/517-500
E-mail: info@prokultura.hu
www.prokultura.hu 

Március 12.

l’art pour l’art társulat 
előadása 
Szombathely
A POFON egysZeRŰ avagy egy 
szerencsés néző viszontagságai 
címmel a jól ismert, hírhedt csapat 
műsora. Az elmaradhatatlan és fer-
geteges vetítéseket vicces jelene-
tek szakítják meg, például egy finn 
bábeposz.
Információ:
AGORA Szombathelyi Kulturális Központ
Tel: 20/502-9351
E-mail: info@agora-savaria.hu
www.agorasavaria.hu

Március 15.

XXviii. nemzetközi ivv túra
Soproni-hegység
A Ivv Nemzetközi Népsport szövet-
ség célja, hogy nemzetközi keretek 
között szabadidős sport progra-
mokat szervezzenek minden kor-
osztály számára. Négy sportág 
szerepel a programok között, a 
természetjárás, a kerékpározás, az 
úszás és a sífutás.
A soproni túra útvonalhossza: 
6–11–20 km.
Indulás 8 órától, célzárás 16 óra.
Információ:
Sopron Városi Szabadidősport Szövetség
Tel.: 99/314-177
www.svszsz.hu

Március 15.

ismerős arcok koncert
Vasvár
Az Ismerős Arcok zenekar népsze-
rűsíti, tudatosítja az egyetemes 
magyar kultúra szeretetének fon-
tosságát, amely kiemeli az együt-
test a kortárs magyar rockzene 
táborából.
Információ:
Nagy Gáspár Kulturális Központ
Tel./Fax: 94/573-070
E-mail: info@ngkk.hu
www.ngkk.hu

Március 15. – április 3. 

tavaszi Fesztivál
Győr
20. alkalommal rendezik meg az 
összművészeti fesztivált. Koncer-
tek, színházi előadások, kiállítások 
és gyermekprogramok várják az 
érdeklődőket.
Információ:
Győri Művészeti és Fesztiválközpont
Tel.: 96/311-316
E-mail: info@mufegyor.hu
www.mufegyor.hu

Március 17. – április 15.

tavaszköszöntő Fesztivál
Szentgotthárd
Kiállításokkal, utazási élménybe-
számolóval, író-olvasó találkozóval, 
színházi előadással szeretnénk gaz-
dagítani szentgotthárd város kultu-
rális életét. A gyereket jelentkezését 
várjuk a Húsvéti játszóházunkba, 
Mesemondó versenyünkre, illetve a 
rajzpályázatunkra is. 
Információ:
Pannon Kapu Kulturális Egyesület
Tel.: 94/554-107
E-mail: latogatokozpont@sztgnet.hu
www.muvhaz@sztgnet.hu 

Március 18. 

zilia, Hamlet, szindbád - 
kiállítás
Győr
Ruttkai Éva, gábor Miklós, Latinovits 
Zoltán emlékkiállítás.
Magángyűjteményük anyagából a 
kiállítást gábor Júlia és szigethy gá-
bor rendezte.
Információ:
Győri Művészeti és Fesztiválközpont
Tel.: 96/311-316
E-mail: info@mufegyor.hu
www.mufegyor.hu

Március 19. 

tóték című színHázi előadás
Vasvár
Tót Lajos községi tűzoltó a kies 
Mátraszentannán. Ha a fia nem 
szolgálna az orosz fronton, Tót Lajos 
csak a rádióból tudná, hogy háború 
van. Amikor a fia parancsnoka egy 
szép napon megjelenik,  Tót Lajos 
és családja mindent megtesz azért, 
hogy az őrnagy jól érezze magát. 
Mindent, ami emberileg lehetsé-
ges?
Információ:
Nagy Gáspár Kulturális Központ
Tel./Fax: 94/573-070
E-mail: info@ngkk.hu
www.ngkk.hu

Március 19. 

érdekes képek igényes 
keretben 
Győr
A győri Képkeretező-Művészgaléria 
és Debreczeny Zoltán festőművész 
zenés tárlatvezetése.
A zongoránál Czinger Jákob és ze-
nész barátai.
Információ:
Győri Művészeti és Fesztiválközpont
Tel.: 96/311-316
E-mail: info@mufegyor.hu
www.mufegyor.hu

Március 19–26. 

Húsvéti vásár
Győr 
A tavaszköszöntő húsvéti vásárban 
egyedi kézműves termékek, külön-
leges finomságok széles választéka 
várja a látogatókat. 
Információ:
Győri Művészeti és Fesztiválközpont
Tel.: 96/311-316
E-mail: info@mufegyor.hu
www.mufegyor.hu

Március 20. 

orient
Győr
Az ORIeNT-show egy nagy utazás, 
virtuóz zenében, táncban, dalban 
elmesélve. európai népek zenei- és 
tánckultúráját felvillantó könnyed 
utazás, de sokkal több is annál, hisz 
Zimonynál mégiscsak ledőlt a híd 
tizennégyben, és a háború is kitört. 
vajon miért dőlnek le a hidak, vajon 
még meddig törnek ki a háborúk – 
kérdezi a rendező két felvonásban, 
briliáns zenészekkel, táncosokkal, 
látványos képekben elgondolkod-
va erről. 
Információ:
Győri Művészeti és Fesztiválközpont
Vaskakas Művészeti Központ 
Tel.: 96/311-316
E-mail: info@mufegyor.hu
www.mufegyor.hu

Március 20. 

monteverditől montandig 
Győr
Csordás Klára (mezzosoprano) és 
Jory vinikour (zongoraművész) 
koncertje az egyetemi Hangver-
senyteremben, azaz az egykori Zsi-
nagógában.
Információ:
Győri Művészeti és Fesztiválközpont
Tel.: 96/311-316
E-mail: info@mufegyor.hu
www.mufegyor.hu

Március 22. 

egy csésze tea 
endrei judittal
Győr
„Élő legendák, azaz egy csésze tea 
endrei Judittal. R. Kárpáti Péter kö-
tetlen, beszélgetős műsorában a 
meghívott vendéget nem faggat-
juk! végre egy olyan talkshow, ahol 
a vendég azt mondhatja el magá-
ról, amit ő maga tart fontosnak!”
Információ:
Győri Művészeti és Fesztiválközpont
Tel.: 96/311-316
E-mail: info@mufegyor.hu
www.mufegyor.hu

Március 22–23.

agora gyermek művészeti 
Fesztivál
Szombathely
előadóművészeti bemutatók szom-
bathelyi és vas megyei diákok, ama-
tőr művészeti csoportok részére.
Információ:
AGORA Szombathelyi Kulturális Központ
Tel.: 20/502-9351
E-mail: info@agora-savaria.hu
www.agorasavaria.hu

Március 23. 

napsugár Fiúk – előadás
Győr
Az amerikai kabaré hőskorában két 
kiöregedett színészt váratlanul egy 
nagy tévécsatorna kér fel szereplés-
re. Negyvenegy esztendeig járták 
együtt az országot, majd végle-
gesen összevesztek. A színészek, a 
„nagy bohócok” életében azonban 
nincs olyan, hogy végleges, a fel-
lépés csábítása örök... A két nagy 
komédiás perpatvara, küzdelme 
egymással és az öregedéssel. A 
Körúti színház előadása, a főszerep-
ben: Koltai Róbert és galla Miklós.
Információ:
Győri Művészeti és Fesztiválközpont
Tel.: 96/311-316
E-mail: info@mufegyor.hu
www.mufegyor.hu

Március 26. 

pityerszeri Húsvétváró
Szalafő-Pityerszer
Hangulatos készülődés a húsvéti 
ünnepekre kicsiknek és nagyoknak.
Információ:
Tourinform Őrség
Tel.: 94/548-034
E-mail: tourinform.orseg@gmail.com
www.orseginemzetipark.hu
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Kiruccanások Kiruccanások 
Április 1–3.

vasútmodell-kiállítás
Sopron
vasútmodell-kiállítás a szombathe-
lyi vasútmodellező és vasútbarát 
egyesület szervezésében a gyIK 
Rendezvényházban.
Információ:
GYIK Rendezvényház
Tel.: 99/788-278
www.gyikrendezvenyhaz.hu

Április 2. 

kockásliliom túra
Csákánydoroszló
Természetvédelmi Őrszolgálat által 
vezetett túra. A túra során meg-
ismerhetők a terület természeti 
értékei, látható a Büksi földvár és 
az egykori Magyarbüks település 
temetőjének nyomai is. 
Találkozási hely: Csákánydoroszló, 
benzinkút.
Információ:
Tourinform Őrség
Tel.: 94/548-034
E-mail: tourinform.orseg@gmail.com
www.orseginemzetipark.hu

Április 8. 

demjén Ferenc 70. jubileumi 
élő nagykoncert
Szombathely
Magyarország egyik legnépszerűbb 
és legtermékenyebb zeneszerzője, 
dalszövegírója, énekese látogat el 
hozzánk szombathelyre, hogy te-
hetségével elvarázsoljon minden 
korosztályt.
Információ: 
www.demjenferenc.hu

Április 8–9.

soproni iFjúsági pódium
Sopron
Ifjú soproni tehetségek versenye 
7+1 kategóriában.
Információ:
GYIK Rendezvényház
Tel.: 99/788-278
www.gyikrendezvenyhaz.hu

Április 8–10.

savaria Floriadae
Szombathely
Hagyományos virágkötő, park- és 
kertépítő verseny fiatal tehetségek-
nek.
Információ:
Herman Ottó Szakközép Iskola
Tel.: 94/512-420
E-mail: mail.hermanisk@gmail.com
www.hermanszombathely.hu

Április 11. 

költészet napja
Vasvár
A magyar költészet napját Magyar-
országon 1964 óta József Attila szü-
letésnapján, április 11-én ünneplik. 
ebből az alkalomból minden évben 
irodalmi előadóestekkel, könyvbe-
mutatókkal, költőtalálkozókkal és 
versenyekkel tisztelegnek a magyar 
líra előtt.
Információ:
Nagy Gáspár Kulturális Központ
Tel.: 94/573-070
E-mail: info@ngkk.hu
www.ngkk.hu

Április 16.

Xiv. szivárvány gyermek 
néptánc Fesztivál
Bük
Idén sem maradhat el a szivár-
vány gyermek Néptánc Fesztivál. 
szeretettel várjuk a néptánc és a 
népzene szerelmeseit a Büki sport-
csarnokban.
Információ:
Büki Művelődési és Sportközpont
Tel.: 94/558-409
E-mail: muvhaz37@t-online.hu
www.bukmsk.hu

Március 26.

Húsvétváró túra
Szalafő
A túra során bemutatásra kerülnek 
a Pityerszeren található eurázsiai 
vadlovak, és a helyi természeti, kul-
turális értékek.
Találkozási hely: Őrségi Népi 
Műemlékegyüttes.
Táv: 5 km
Információ:
Tourinform Őrség
Tel.: 94/548-034
E-mail: tourinform.orseg@gmail.com
www.orseginemzetipark.hu

Március 26–28.

Húsvéti kavalkád
Sopron
Családi és gyerekprogramok, szín-
padi műsorok, kézműves és kira-
kodó vásár, állatsimogató, póni 
lovaglás.
Információ:
Pro Kultúra Nonprofit Kft. 
Tel.: 99/517-500
E-mail: info@prokultura.hu
www.prokultura.hu 

Március 28.

HúsvétHétFő 
a vasi skanzenben
Szombathely
változatos, délutánba nyúló prog-
ramokkal várják a kicsiket és na-
gyokat. Tojáskeresés, bábjátékok, 
előadások, tojásfestés, foglalkozta-
tók gyerekeknek.
Információ:
Vasi Skanzen
Tel.: 94/311-004
E-mail: vasiskanzen@savariamuseum.hu
www.savariamuseum.hu

Március 29.

l’art pour l’art társulat – 
„a poFon egyszerű”
Sopron
A soproni Tavaszi Napok keretében, 
a társulat 15. önálló estje látható.
Információ:
Pro Kultúra Nonprofit Kft. 
Tel.: 99/517-500
E-mail: info@prokultura.hu
www.prokultura.hu 

Március 30. – június 27.

a körárkoktól a kőFalakig 
Zalaegerszeg
A göcseji Múzeum új, időszaki kiál-
lítása Zalaegerszeg régmúltját idézi 
fel. válogatása az elmúlt 10 év Zala 
megyei régészeti leleteiből.
Információ:
Göcseji Múzeum
Tel.: 92/314-537
E-mail: muzeum@zmmi.hu
www.gocsejimuezum.hu

Március 31. 

műHely-estek 
Győr
emlékezetes szellemi élmény lesz 
találkozni a győri Műhely folyóirat 
négy kiváló szerzőjével. Beszédes 
István József Attila-díjas költővel, 
Danyi Zoltán Radnóti- és Mészöly 
Miklós-díjas íróval, költővel, Boško 
Krstić szerb íróval, Tolnai Ottó 
Kossuth- és Radnóti-díjas íróval, 
költővel.
Információ:
Győri Művészeti és Fesztiválközpont
Tel.: 96/311-316
E-mail: info@mufegyor.hu
www.mufegyor.hu

Március 31. 

Hangszersimogató 
Győr
Bársony Bálint zenekarának interak-
tív foglalkozása és mini koncertje 
gyerekek számára.
A Hangszersimogató egy szabad 
zenei foglalkozás gyerekeknek és 
szüleiknek, interaktív közös játék 
a hangszerekkel. A foglalkozások 
célja a hangszerek hangjának meg-
ismertetése, az együttzenélés- és 
éneklés örömének átadása kicsik-
nek és nagyoknak egyaránt.
Információ:
Győri Művészeti és Fesztiválközpont
Tel.: 96/311-316
E-mail: info@mufegyor.hu
www.mufegyor.hu
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Kiruccanások Kiruccanások 
Április 22–24.

Xiii. zalaegerszegi
országos Fazekas-keramikus 
találkozó és Fesztivál 
Zalaegerszeg
A Fazekas Fesztivál a zalai, vasi „gö-
löncséreknek”, gyönyörű mester-
ségüknek állít emléket mai utódaik 
seregszemléjének megszervezésé-
vel. 
Információ:
Zala Megyei Népművészeti Egyesület
Tel.: 30/256-6711, 92/703-295 
E-mail: gebart@invitel.hu
Web: www.gocsejiskanzen.hu

Április 23. 

szent györgy napi túra
Velemér
A túrázók megismerhetik a szent-
háromság templomot, valamint a 
szentgyörgyvölgyi-patak völgyének 
élővilágát.
Találkozási hely: velemér, szenthá-
romság templom.
Információ:
Tourinform Őrség
Tel.: 94/548-034
E-mail: tourinform.orseg@gmail.com
www.orseginemzetipark.hu

Április 23–24.

Herényi virágút
Szombathely
virág- és dísznövény kertészeti kiál-
lítás és vásár.
Információ:
Herényi Kulturális és Sportegyesület
Tel.: 30/394-0875
E-mail: info@herenyiek.hu
www.herenyiviragut.hu

Április 23–24.

szent györgy-napi 
kézműves vásár
Szombathely
A rendezvényen a hagyományos 
kézműves tevékenységet folytató 
kézműipari portékák kapnak helyet, 
melyről a Kárpát-medence számos 
pontjáról érkező árusok gondos-
kodnak. 
Információ:
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum
Tel.: 94/311-004
E-mail: vasiskanzen@savariamuseum.hu
www.savariamuseum.hu

Április 29–30.

„a költő Hazatér” 
Vasvár
IX. vers- és prózamondó találkozó 
Nagy gáspár tiszteletére. A találko-
zóra nem hivatásos előadók jelent-
kezését várják öt korcsoportban.
Információ:
Nagy Gáspár Kulturális Központ
Tel.: 94/573-070
E-mail: info@ngkk.hu
www.ngkk.hu

Április 29. – május 1.

majális
Sopron
A háromnapos rendezvénysorozat 
alkalmával színes, zenés és gaszt-
ronómiai programokkal várják a 
gyermekeket, családokat a Lövér 
Kempingben.
Információ:
Pro Kultúra Nonprofit Kft. 
Tel.: 99/517-500
E-mail: info@prokultura.hu
www.prokultura.hu

Április 29. – május 1.

v. pálinka és mangalica 
majális 
Zalaegerszeg
Ingyenes gasztronómiai és kulturá-
lis rendezvény.
Információ:
Zalaegerszegi Gasztrokulturális Egyesület
Tel.: 20/324-2257
E-mail: zgke@gmail.hu
www.zgke.hu

Április 29. – október 7.

termelői piac
Bükfürdő
vásároljon egy csipetnyi Bükfürdőt 
helyi termelőinktől, akik kizárólag 
olyan portékákat kínálnak, amelyek 
helyben készülnek hagyományos 
eljárással és magukban hordozzák 
fürdővárosunk és szűkebb környe-
zetünk ízét és zamatát.
Péntekenként 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

Április 30. 

réti orcHideák túra
Kétvölgy
A túra során a tavasszal virágzó vé-
dett növények egy része ismerhető 
meg.
Találkozási hely: Kétvölgy, vegyes-
bolt-kocsma
Információ:
Tourinform Őrség
Tel.: 94/548-034
E-mail: tourinform.orseg@gmail.com
www.orseginemzetipark.hu
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MOBILIS ••• GYSEV OLDAL 2016:02:12 // CYAN // MAGENTA // YELLOW // BLACK

FÔSZPONZOROK

2016. ÁPRILIS 15
10–18 ÓRÁIG

.,

A RÉGIÓ LEGNAGYOBB
TUDOMÁNYNÉPSZERÛSÍTÔ
KÖZÖNSÉGRENDEZVÉNYE

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

Tudományos 
élmény-

központok 
bemutatkozása

Folyamatos 
interaktív 
kísérletezés 
párhuzamosan 
30 standon

Látványos 
színpadi 
kísérleti 
bemutatók

A PROGRAMRÓL BŐVEBBEN: 
http://mobilis-gyor.hu/kiserletbazar-techtogether-junior-gyor
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Kiruccanások Kiruccanások 
Április 30.

tánc világnapja
Szombathely
Balettől a néptáncig 3 helyszínen 
folyamatosan láthatja ország-világ, 
hogy miért is nevezik a tánc fővá-
rosának szombathelyt. 
Információ:
AGORA Szombathelyi Kulturális Központ
Tel.: 20/502-9351
E-mail: info@agora-savaria.hu
www.agorasavaria.hu

Május 1.

büki Futónap és majális
Bük
várjuk a futás szerelmeseit a hagyo-
mányos Futónapra. Délután és este 
pedig gyerekprogramok, légvár, 
koncertek várják az érdeklődőket.
Információ:
Büki Művelődési és Sportközpont
Tel.: 94/558-409
E-mail: muvhaz37@t-online.hu
www.bukmsk.hu

Május 1.

európa-Futás
eisenstadt – Sopron 
A 2004. május 1-i európai uniós 
csatlakozásra emlékezve rendezik 
meg a hagyományosnak számító 
félmaratoni futóversenyt. 
Információ:
Sopron Városi Szabadidősport Szövetség
Tel.: 99/314-177
www.svszsz.hu

Május 1.

majális
Vasvár
A fiatalság tavaszi örömünnepe má-
jus elseje, a májusfa állításának ide-
je. A májusfa, a zöld ág a természet 
megújhodásának a szimbóluma, és 
legtöbb esetben az udvarlási szán-
dék bizonyítéka, szerelmi ajándék is. 
Információ:
Nagy Gáspár Kulturális Központ
Tel./Fax: 94/573-070
E-mail: info@ngkk.hu
www.ngkk.hu

Május 5–9. 

öt templom Fesztivál
Győr-újváros
európában is egyedülálló fesztivál, 
ahol öt nap alatt öt vallás és szám-
talan kulturális program várja az ér-
deklődőket. 
Információ:
Karzat Színház Nonprofit Kft. 
Tel.: 20/210-9031
E-mail: karzatszinhaz@gmail.com
www.karzat.hu

Május 6–8.

ii. nemzetközi
bonsai kiállítás
Sopron
Növénykülönlegességek kiállítása, 
bonsai alakítási bemutatók, családi 
programok a Liszt Ferenc Konfe-
rencia és Kulturális Központban.
Információ:
Pro Kultúra Nonprofit Kft. 
Tel.: 99/517-500
E-mail: info@prokultura.hu
www.prokultura.hu

Május 13. – június 12.

egerszeg Fesztivál
Zalaegerszeg
Az eseménysorozat Zalaegerszeg 
születésnapja – május 13. – előtt 
tiszteleg. A rendezvény egyedi, 
különleges elemei: göcseji Pró-
szafesztivál, Kárpát-medencei 
verbunkverseny, Zalaegerszegi Kó-
rusfesztivál és verseny, Kéklámpás 
felvonulás és baleseti szimuláció, a 
zenei kínálat sokszínűsége, egysé-
ges kézműves vásár.
Információ:
Kvártélyház Kft. 
Tel.: 20/441-0659
E-mail: info@kvartelyhaz.hu 
Web: www.kvartelyhaz.hu,
www.egerszegfesztival.hu

Május 14. 

virágzás a tőzegmoHás 
lápréten túra
Szőce
séta a szőcei tőzegmohás lápréten, 
a védett növényritkaságok között, 
szakember kíséretében.
Találkozási hely: szőce, Lápok Háza. 
Információ:
Tourinform Őrség
Tel.: 94/548-034
E-mail: tourinform.orseg@gmail.com
www.orseginemzetipark.hu

Május 14.

orcHidea túra 
Sopron
A szárhalmi-erdő orchideafajainak 
bemutatása kényelmes túra kere-
tében. 
Találkozás: 9:30-kor a Tómalom-für-
dő buszmegállójában.
Információ:
Soproni Városszépítő Egyesület
Tel.: 99/338-920
E-mail: varosszepitok@sopron.hu
www.varosszepitok.sopron.hu

Május 14. 

pünkösdi zsongás
Sopron
egész napos kavalkád: kézműves ki-
rakodó vásár, bábszínházi előadás, 
játszóház, koncertek.
Információ:
GYIK Rendezvényház
Tel.: 99/788-278
www.gyikrendezvenyhaz.hu

Május 15. 

pünkösdölő pityerszeren
Szalafő-Pityerszer
Autentikus őrségi kikapcsolódás 
színes programokkal.
Információ:
Tourinform Őrség
Tel.: 94/548-034
E-mail: tourinform.orseg@gmail.com
www.orseginemzetipark.hu

Május 15. 

pünkösdi túra
Szalafő
A túra során bemutatásra kerülnek 
a Pityerszeren található eurázsiai 
vadlovak, és a helyi természeti, kul-
turális értékek.
Találkozási hely: Őrségi Népi 
Műemlékegyüttes; Táv: 5 km.
Információ:
Tourinform Őrség
Tel.: 94/548-034
E-mail: tourinform.orseg@gmail.com
www.orseginemzetipark.hu

Május 16.

iX. Horvát-magyar 
családi pünkösd 
Zalaegerszeg
Népi hagyományőrzők fesztiválja. 
Információ:
Zala Megyei Népművészeti Egyesület
Tel.: 92/6312-744, 20/556-8086
E-mail: kezmuveshaz1981@gmail.com

Május 18.

múzeumi világnap
Sopron
Múzeumi világnaphoz kapcsolódó 
ünnepi programok a soproni Mú-
zeum kiállítóhelyein.
Információ:
Soproni Múzeum
Tel.: 99/311-327
E-mail: sopronimuzeum@gmail.com
www.muzeum.sopron.hu

Május 18. 

ii. nemzeti bormaraton
Sopron
Az országos rendezvénysorozat ré-
szeként sopronban is egész napos 
kapcsolódó eseményekkel.
Információ:
Bormaraton Kft. 
Tel.: 70/330-7988
E-mail: iroda@nemzetibormaraton.hu

Május 20–22.

iseum rallye
Szombathely
Látványos, országos rally autós ver-
seny szombathelyen.
Információ:
www.savariarallye.hu

Május 21. 

Xv. bodzavirág Fesztivál
Fertőboz
Fertőboz nevét a bodzáról kapta. A 
hagyományos bodzaünnepen nép-
táncbemutatók, gyerekjátszóház, 
koncertek és bodzabál várja az ér-
deklődőket.
Információ:
Fertőboz Község Önkormányzata
Tel.: 99/531-080
www.fertoboz.hu

2120 gysev magazin | 2016. tavasz



22 gysev magazin | 2016. tavasz

Kiruccanások 

22 gysev magazin | 2016. tavasz

Május 27.

Quadrille európai 
táncFesztivál
Szombathely
A szlovéniai Táncegyesület 
(Maribor) kezdeményezésére indult, 
a fiatalok tánckedvére, lendületére, 
vállalkozó kedvére épít. A guinness 
rekord nyilvántartások alapján ez 
a rendezvény a legnagyobb az 
egy időben előadott szinkrontánc 
kategóriában, melyen érettségiző 
fiatalok táncolnak francia négyes 
formájában, Johann strauss Dene-
vér című zenéjére. 
Információ:
AGORA Szombathelyi Kulturális Központ
Tel.: 20/502-9351
E-mail: info@agora-savaria.hu
www.agorasavaria.hu

Május 27.

pannon cigányzenekar 
nyárköszöntő koncertje
Bük
Immár hagyománnyá vált, hogy a 
Pannon Cigányzenekar koncert-
jével köszöntjük a nyarat Bükön. A 
magyar cigányzene, nóta és népze-
ne remek művészeivel búcsúztas-
suk a tavaszt.
Információ:
Büki Művelődési és Sportközpont
Tel.: 94/558-409
E-mail: muvhaz37@t-online.hu
www.bukmsk.hu

Május 27–29.

XXv. soproni borünnep
Sopron
A borünnep hagyományosan a 
soproni borokról és a térzenéről 
szól. A többnapos rendezvény so-
rán számos soproni borászat kínálja 
kiváló borait.
Információ:
Soproni Borút Egyesület 
Tel.: 99/508-835
E-mail: sopvin@loverpince.hu

Május 28.

bor- és babFesztivál
Balf
Helyi borok, régi elfeledett babéte-
lek kóstolása, év balfi borának meg-
választása.
Információ:
József Attila Művelődési Ház
Tel.: 20/773-4110

Május 28–29. 

édes napok 
Győr
Csokoládé- és édességünnep a 
széchenyi téren. Több mint száz  
kiállító, gyártó, kereskedő és cuk-
rász mutatja be újdonságait, kézzel 
gyártott, magas minőségű termé-
keit, vagy válogatott világmárkák 
kedvelt csokoládéit. 
Információ:
Édes Napok Kft. 
Tel.: 20/342-8383
E-mail: info@edesnapok.hu
www.edesnapok.hu

Május 28–29. 

gyermek játékFesztivál
Sopron
Játékok minden mennyiségben: 
lego, playmobil, retro játékok, kéz-
műves foglalkozások, arcfestés.
Információ:
GYIK Rendezvényház
Tel.: 99/788-278
www.gyikrendezvenyhaz.hu

Május 28–29.

kézműves Fesztivál
Sopron
Megismerkedhetünk többek között 
a hímes tojáskészítés, valamint a 
szalmafonás fortélyaival. A hagyo-
mányokhoz híven ismét lesz kéz-
műves termékek vására is.
Információ:
Kővári Kosárház Kft.
Tel.: 30/946-7819
E-mail: info@kosarhaz.hu
www.kosarhaz.hu

Május 29.

gyereknap a nagycenki 
szécHenyi múzeumvasúton
Nagycenk
Hangulatos utazás Andrással, a 
gőzössel, modellvasút kiállítás, 
bábszínházi előadás, kísérletek a 
győri Mobilis Interaktív Kiállítási 
Központtól, játékos feladványok, 
ügyességi játékok, lovaskocsizás 
és még sok érdekesség vár gyerek-
nap alkalmából.
Információ:
GYSEV Zrt.
Tel.: 99/577-244
E-mail: gysev@gysev.hu
www.gysev.hu

Június 4.

történelmi diák karnevál
Szombathely
Idén második alkalommal rende-
zik meg a szombathelyi diákság 
számára a római korba visszavivő, 
karneváli hangulatot megidéző 
eseményt, mely ráhangolja a fia-
talokat a nyarat lezáró nagy városi 
rendezvényre, a savaria Történelmi 
Karneválra.
Információ:
Savaria Turizmus Nonprofit Kft. – 
Karnevál iroda
Tel.: 94/510-160
E-mail: savariaturizmus@gmail.com
www.savariakarneval.hu

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

a nagyCenkI
szÉChenyI mÚzeumvasÚt 

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

a nagycenki széchenyi múzeumvasút 2016. március 26-tól szeptember 18-ig 
szabad és munkaszüneti napokon, valamint meghirdetett hétköznapokon várja látogatóit.

hétköznapi közlekedési napok: 
2016. május 20., 27., június 2., 3., 10., július 8., 15., augusztus 5., szeptember 9., 16.

gőzmozdonyos közlekedési napok: 2016. május 1., 15., 16., 28., 29., június 3., 25.,
július 23., 24., augusztus 20., 21., szeptember 17., 18.

gyereknap alkalmáBÓl
2016. május 29-én ünnepeljük a gyerkőcöket zakatolással! 
programok:
 hangulatos utazás Andrással, a gőzössel  modellvasút kiállítás  bábszínházi előadás
 varázslatos kísérletek a győri Mobilis Interaktív Kiállítási Központ jóvoltából
 csillámtetoválás  játékos feladványok, ügyességi játékok  lovaskocsizás 
 fűtőházlátogatás Fertőbozon  fényképezkedési lehetőség teknőspáncélba bújva

ár: 1.990 ft (1 felnőtt és 1 gyermek részére)

utazzon vonattal gyereknapi rendezvényünkre!
A 14 éven aluli gyerekek a rendezvény karszalagjának felmutatásával
ingyenesen utazhatnak visszaúton a GYSEV Zrt. vonalain. 
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a kezdetek
A 19. század döntően helyi érdekű 
vasútépítési hulláma az Alpokal-
ját is elérte. A Szombathely és Kő-
szeg között húzódó, csaknem 18 km 
hosszú, egyvágányú vasútvonalon 
1883 nyarán indult meg a vasúti 
személyszállítás, kezdetben sze-
mély- és teherkocsikból közösen 
összeállított, ún. vegyesvonatok-
kal. Eleinte a két megállóhelyet 
(Nagygencs, ma Gencsapáti, il-
letve Lukácsháza-Nemescsó, ma 
Lukácsháza) kiszolgáló HÉV-vo-
nalat a Déli Vasút, ezt követően 
pedig a MÁV kezelte, miközben 
további, új megállóhelyek kerül-
tek megnyitásra.

A Kőszeg–Szombathelyi HÉV 
mindössze 1908-ig tartotta meg 
szárnyvonal-jellegét, ezt követően 
ugyanis átadták a vonal folytatá-
sát képező Sopron–Kőszegi HÉV-
vonalat, amelynek végállomása 
a GYSEV soproni pályaudvara 
volt. A hazai vasúthálózat kiter-
jedtségét a vonalból Felsőlászlón 
(Oberloisdorf) kiágazó, Répcevis, 
Bük, Hegyfalu és Sárvár érintésé-

vel Zalabér felé tartó összeköttetés 
ugyan tovább erősítette, az egysé-
ges hálózat csak alig egy évtizedet 
élt meg.

A vonal további sorsát a legtöbb 
helyiérdekű vasúthoz hasonlóan 
itt is megpecsételte az első világ-
háborút lezáró trianoni békeszer-
ződés, amely által 1921 január-
jában a Harka és Kőszeg közötti 
vonal Ausztriához került. Ezzel 
a térségben olyan vonalszakasz 
keletkezett, amelynek a saját pá-
lyahálózatra történő csatlakozása 
csak Magyarország érintésével 
volt lehetséges. A vonal folytonos-
sága ugyanakkor továbbra is meg-
maradt, hisz Sopron és Kőszeg kö-
zött az immár döntően Ausztrián 
át vezető szakaszon, továbbra is 
közlekedtek személyszállító vo-
natok, egészen 1951-ig. A teherfor-
galom pedig még ennél is tovább 
üzemelt.

a vonalak szétválasztása
A második világháború idején a 
vonalat a Német Birodalmi Vasút 
(Deutsche Reichsbahn) üzemel-
tette. Ezt követően, a vasfüggöny, 

illetve a hidegháborús korszakra 
jellemző nemzetállami bezárkó-
zás, sajnálatos módon, itt is meg-
tette negatív hatását. Bár az oszt-
rák oldalon Rattersdorf állomásig 
néhány évig még fennmaradt a 
személyszállítás, az országhatár 
és Oberloisdorf (Felsőlászló) kö-
zötti 11 km-es szakaszon a vonat-
közlekedést megszüntették, a pá-
lyát pedig földcsuszamlás címén 
elbontották.

A magyar oldalon az országha-
tárig az 1990-es évekig megma-
radtak a vágányok, a Kőszeg – 
Szombathely vasútvonal pedig 
visszakapta kezdeti szerepét, 
újra zsákvonallá vált. Termé-
szetesen itt is meghatározó sze-
rephez jutottak a mellékvona-
lakról ismert, klasszikus Bzmot 
motorvonatok, amelyek egészen 
2011-ig, a vasútvonal GYSEV 
Zrt. általi üzemeltetéséig jelen 
voltak. Az átvétel magával vonta 
a korszerűbb és nagyobb utazási 
komfortot nyújtó Jenbacher mo-
torvonatok megjelenését, amely 
az utazóközönség részéről is 
kedvező fogadtásra talált. 

Más volt a helyzet Sopronban, 
ahol a GYSEV-pályaudvar már 
akkoriban is korridorszerepet 
töltött be a Burgenland és Al-
só-Ausztria közötti vasúti köz-
lekedésben. Az Oberloisdorf és 
Deutschkreutz közötti vonal 
ugyan a mai napig megvan, azon 
a vasúti szolgáltatást fokozatosan 
számolták fel. 1969-től a személy-
vonatok Bécs/Bécsújhely irá-
nyából Oberpullendorf, 1988-tól 
pedig már csak Deutschkreutz 
állomásig közlekedtek. Az ezred-
fordulóig ugyan történtek még 
fejlesztések, sőt 2001-ben villa-
mosították a Burgenlandbahn 
Sopron és Deutschkreutz közötti 
szakaszát, a hányattatott sorsú 
Deutschkreutz és Neckenmarkt-
Horitschon (Sopronnyék-Hara-
csony) közötti 7 km-es szakaszon 
utoljára 2012-ben vették fel a 
személyforgalmat. A kínálatot 
ekkorra már mindössze a kora 
reggeli órákban Bécs irányába 
utazók számára három, illetve a 
késő délután visszatérők számá-
ra újabb három vonat jelentette. 
A dízelvontatású, részben emele-
tes ingavonatokból kiállított jára-
tok egyébként az osztrák főváros 
felé, Mattersburg érintésével, vi-
szonylag gyors összeköttetést te-
remtettek.

Felmerült ugyan az alacsony se-
bességű pálya felújításának és 

villamosításának kérdése, erre 
végül nem került sor. A 2012-es 
menetrendváltással először a te-
herszállítás szűnt meg a teljes, 
nem villamosított vonalon, 2013 
nyarától pedig már a megmaradt 
napi három vonatpár sem közle-
kedik Neckenmarkt felé.

a vonalak szerepe napjainkban
Az egykori Kőszeg–Szombathelyi 
HÉV jelenleg intenzív hivatásfor-
galmat bonyolít a vonal mindkét 
végpontja felé, emellett jelentős 
turisztikai szereppel is bír. A te-
herforgalom ugyanakkor csekély. 
Sokáig órás ütemben közlekedtek 
a vonatok, a 2015-ös menetrend-
váltástól azonban a hivatásfor-
galmi igények jobb kiszolgálása 
érdekében a délutáni órákban et-
től eltér a járatok indulása. A kő-

a kőszegi vasút
kőszeg városának délkeleti csücskében már a 19. század vége óta áll egy vasútállomás. az állomás soká-
ig csak végponti szerepet töltött be, ám ez nem volt mindig így. Cikkünkben az egykori kőszeg–szombat-
helyi HÉv bemutatása után megismerkedünk a vonal egykori folytatását jelentő sopron–kőszegi HÉv, 
osztrák vonatkozásban pedig a Burgenlandbahn sokszínű történetével és jelenkori különlegességeivel.

mit jelent a HÉv?

A „helyiérdekű vasút” rövi-
dítésén túl érdemes egy kicsit 
bővebben megnézni, hogy ez a 
fogalom mit is takar.
Ezek a vasutak 1877-től kezdve 
elsősorban olyan területeken 
épültek, amelyeket a távolsá-
gi közlekedést lebonyolító, ún. 
fővonalak elkerültek. Ezek-
nek a vonalaknak a fő célja ki-
fejezetten a helyi személy- és 
áruszállítási igények ellátása 
volt. Építésük a helyi gazda-
ság bevonásával, azaz a helyi 
nagybirtokosok és a települé-
sek támogatásával, illetve helyi 
építőanyagok felhasználásával 
történt. Az egyszerűsített kivitel 
miatt alacsony sebesség is jelle-
mezte ezeket a vonalakat.
Az 1930-as évektől kezdődően 
szinte valamennyi HÉV-vonalat 
államosítottak, így számos hazai 
mellékvonal a mai napig viseli 
ennek nyomait, amelyeket a leg-
jobban a szabvány szerint épített 
állomásépületek szemléltetnek. 
Önálló társaságként már csak 
a Magazinunk 2015. őszi szá-
mában bemutatott Fertővidéki 
HÉV üzemel. A Budapest elővá-
rosi forgalmát ellátó, jellegzetes 
zöld vonatok hálózata is hasonló 
múltra tekint vissza.

Fortepan, Baráth Endre gyűjteményéből

Fortepan, Baráth Endre gyűjteményéből
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szegi vasútvonal egyike azoknak 
a vonalaknak, ahol elsőként ke-
rült bevezetésre a feltételes meg-
állási rend, egyes megállóhelyek 
előtt tehát a leszállási szándékot 
a kocsikban található nyomó-
gomb segítségével jelezni kell, a 
várakozás során pedig javasolt a 
mozdonyvezető számára jól látha-
tó módon elhelyezkedni. Ameny-
nyiben nincs le- és felszálló utas, 
a vonat az adott megállóhelyen 
csak lelassít, amellyel a jelentős 
energiamegtakarítás mellett né-
hány perces késések is behozha-
tók. Erre azért van szükség, mert 
a két végpont között egyszerre 
csak egy kocsi közlekedhet, emi-
att a vasútvonal menetrendje 
meglehetősen feszített.

A Sopron–Kőszegi HÉV eseté-
ben személy- és teherforgalom 
egyaránt már csak a vonal észa-
ki csücskében, Deutschkreutz és 
Sopron között zajlik, ám a vona-
tok a GYSEV Zrt. osztrák vona-
lán, majd Ebenfurth állomáson 
irányt váltva Bécsbe, onnan pedig 
Pozsonyligetfaluba (Bratislava-
Petržalka) közlekednek tovább. Az 
országhatár és Deutschkreutz kö-
zötti pálya a magyar szabványok-
nak megfelelő, 25 kV feszültség-
gel van villamosítva, és ez igaz a 
Raaberbahn Sopron és Ebenfurth 
közötti szakaszára is. A három or-
szágot érintő útvonalon óránként 
közlekednek a kétáramnemű 
motor- és ingavonatok, amelyek 

igazodnak a 2015. decemberében 
teljes körűen átadott, új bécsi fő-
pályaudvar ütemes menetrendi 
struktúrájához. Deutschkreutz-
tól délre, a Bugenlandbahn ko-
rábbi végállomása, Neckenmarkt-
Horitschon és az Oberloisdorf 
közötti, 23 km-es szakaszon haj-
tánypálya üzemel.

Érdekességek
1929-ben a Népszövetség döntőbí-
rósága a Burgenlandbahn teljes 
vonalát – beleértve a Kőszegig tar-
tó szakaszt is – osztrák tulajdonná 
nyilvánította. A magyar oldalon 
ezért napjainkban is fellelhető 
számos, a vasútra utaló objek-
tum az állomás és az országhatár 
közötti területen, az itt található 
egykori Kőszeg-Sörgyár vasútál-
lomás épülete pedig a mai napig 
létezik, és jelenleg lakóházként 
funkcionál.
Sokak emlékében a mai napig él 
Kőszegen az 1913-ban átadott MÁV-

nevelőintézet, amely kezdetben a 
vasutas árvák ellátására szolgált, 
később pedig bentlakásos isko-
laként működött. Az intézményt 
2005-ös bezárásáig a Vasút a Gyer-
mekekért Alapítvány tartotta fenn, 
az épület azóta üresen áll.
A délen megmaradt, belföldi 
szárnyvonalon a vonatok sokáig 
kalauz nélkül, ún. „KN”-jelzéssel 
közlekedtek,. A „menetokmányo-
kat” minden esetben előre kellett 
megváltani, ezek azonban a kő-
szegi vonal közbenső falvainak 
kisboltjaiban vagy kocsmáiban is 
kaphatók voltak. Az így beszer-
zett jegyeket az autóbuszokról, 
villamosokról ismert klasszikus, 
kézi „lyukasztóval” kellett a vonat 
fedélzetén érvényesíteni.

Ma már természetesen minden 
vonat kísérettel közlekedik, Szom-
bathelyről pedig sok kisgyerme-
kes család tesz egy „kört” a kőszegi 
vasúton, pusztán a vonal sajátos 
hangulata, az utazás élménye mi-
att. Büszkén mondhatjuk tehát, 
hogy a két, immár különálló vas-
útvonal, köszöni szépen, él és virul, 
szerepe pedig további fejlesztések 
révén csak erősödhet majd. 

Utazzunk együtt az egykori Kő-
szeg–Szombathelyi HÉV vonalán, 
ahol az idei évben két szervezett 
kirándulás is vár minden kedves 
érdeklődőt!

Háry Márk

A hazai dízelüzemű járműpark fiatalítása 
az ezredfordulóra nyúlik vissza, ugyanis 
ekkor került sor az orosz államadósság 
terhére összesen 40 db, „Uzsgyi” bece-
nevű dízelmotorvonat beszerzésére. 

A járművek a magyar, a cseh és termé-
szetesen az orosz fővárosokból ismert 
metrókocsikhoz köthető, a Moszkva 
mellett található, Mityiscsi székhelyű 
Metrovagonmas gyár kivitelezésében 
készültek. A 19. század legvégén alapí-
tott üzem fő profiljába a vasúti jármű-
vek mellett dömperek, pótkocsik és a 
hadsereg számára különféle lánctalpas 
járművek gyártása is beletartozik.
A hazai forgalomban fellelhető „Uzsgyik” 

alapjául az orosz RA1 sorozatba tartozó, 
szóló motorvonatok szolgáltak. A hazai 
síneken közlekedő csuklós járművek 
kocsijait oldalanként csak 1-1 középen 
lévő, kétszárnyú ajtóval látták el, a jármű 
két végére pedig scharfenberg-típusú 
vonókészüléket szereltek fel. A jármű 
hazai felújítása 2006-ban indult. 

Érdekesség, hogy kezdetben a Cseh vas-
út (ČD) is érdeklődött az „Uzsgyik” iránt, 
nagyszámú járműbeszerzésre mégsem 
került sor, a ČD inkább a csehszlovák 
gyártmányú, saját motorvonatok korsze-
rűsítése mellett döntött. A Cseh vasút 
egyetlen ilyen járműve 2007-ben a MÁv-
hoz került, ahol azóta alkatrészbázisként 

funkcionál. A tágas, légkondicionált utas-
térrel és zárt rendszerű mosdóval ellátott 
motorvonatok a Budapest – esztergom 
vasútvonalon debütáltak, ám időközben 
sokfelé megfordultak az országban. A 
szentesi telephelyű járművek jelenleg 
egyes dél-alföldi vasútvonalakon, emel-
lett szolnok, Debrecen és salgótarján 
térségében róják szorgos köreiket.

Technikai adatok:
gyártási év: 2000–2004
Legnagyobb sebesség: 100 km/h
Teljesítmény: 2×315 kW
Tömeg: 80,4 t
Hossz (ütközők között): 45,37 m

A 6341-es (416-os) sorozatjelet viselő, orosz 
gyártmányú ikermotorvonatok 2002 óta szí-
nesítik a hazai, nem villamosított fővonalak, 
illetve a mellékvonalak járműállományát.

www.sopronbank.huf

CSOK
(Családok 
otthonteremtési 
kedvezménye) 
esetén is tudjuk, mi számít!
A népszerű Családok Otthonteremtési Kedvezménye elnevezésű 
állami támogatás hamarosan a Sopron Bankban is elérhetővé válik. 
A konkrét időponttal, illetve a támogatással kapcsolatos kérdéseivel 
kapcsolatban kövesse honlapunkat (www.sopronbank.hu), vagy 
keresse bankfiókjainkat, ahol ügyintézőink készséggel állnak 
rendelkezésére. A hirdetésben szereplő családok otthonteremtési 
kedvezménye Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.
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A Bermuda-háromszög egy titok-
zatos terület elnevezése az Atlanti-
óceán nyugati térségében, amely a 
nevét a Bermuda-szigetek, Puerto 
rico és a Floridai-félsziget által kö-
rülhatárolt területről kapta. Több-
féle néven ismerik, szokták „az 
ördög elveszett tornácának” is ne-
vezni. erről a területről sok különös 
dolgot lehet hallani, és az emberek 
véleménye is megoszlik.

Az eltűnésekkel kapcsolatos doku-
mentumok igen hiányosak, ezért a 
közhidelem természetfeletti jelenséget 
feltételez, de a tudósok próbáltak tudo-
mányos válasszal is szolgálni. Az egyik 
legismertebb magyarázat szerint ez egy 
tengerész legenda, és az itt történteket 
csak az emberek élénk képzelőereje és 
fantáziája nagyította fel.

elmélet kontra hiedelmek
elméletek terén sok érdekes dolog lá-
tott napvilágot az évek során. Beszéltek 
démoni beavatkozásokról, emberrabló 
idegen lényekről is. 
De mi is lehet a rejtély mögött? vannak 
olyan tudományos magyarázatok, ame-
lyek szerint metángáz szivárog az óce-
ánból, ami egy ősi erdő rothadásából 

származik. Más területeken ez az anyag 
olajfúró tornyokat is képes volt lerombol-
ni a rendkívüli gyúlékonysága miatt, és 
még csökkenti a víz felhajtó erejét is. ez 
az anyag oxigénhiányt eredményezhet, 
ez is okozhat kellemetlenségeket, hiszen 
a metán könnyebb a levegőnél, így ha-
mar feljut a légkörbe. Mások úgy gondol-
ják, hogy egy meteorit csapódott itt be, 
és ennek a nagy vastartalomnak köszön-
hetően hibásodnak meg a berendezések. 
De ezek az elméletek nem adnak arra a 
kérdésre választ, hogy az eltűnt járművek 
személyzete hova is tűnhetett.
Néhány ember arról vannak meggyő-
ződve, hogy a Bermuda-háromszögben 
sem tűnik el több jármű, mint máshol. 
Tény, hogy ezeken a területeken intenzív 
légi és tengeri közlekedés folyik, illetve 
gyakoriak a hatalmas és hirtelen feltá-
madó viharok is. Ha ezen elméletnek 
tulajdonítunk valóságtartalmat, akkor 
lényegében nem is létezik rejtély. 
A háromszög területének a második 
világháborúig nem tulajdonítottak kü-
lönösebb jelentőséget. Ám az ekkor tör-
tént sorozatos eltűnésekre az amerikai 
sajtó hamar felfigyelt, és ezzel megal-
kották a világ egyik legtitokzatosabb rej-
télyét, aminek a titkára a mai napig nem 
derült fény. Ahogy telt az idő, ezeket az 

eseteket az emberek folyamatosan szí-
nesítették, továbbszőtték. 
A második világháború előtt is történtek 
feljegyzések erről a területről. ezen adatok 
sorát a kutatók egészen Kolumbusz Kris-
tófig vezették vissza. Kolumbusz Kristóf 
1492-ben végighajózott legénységével 
ezen a térségen, amely a csendességéről 
és nyugalmasságáról volt híres. A nap-
lójából kiderült, hogy amíg e térségben 
tartózkodtak, sok furcsaságot észleltek. 
Állítólag a vízből fura gömböket láttak 
felemelkedni és eltűnni, de erre sok éves 
tengerész tapasztalatuk birtokában sem 
tudtak értelmes választ adni. 

rejtélyek 
A Kolumbusszal és a legénységével tör-
tént események utáni következő feljegy-
zés 400 évvel később, az 1800-as évek 
végén íródott. egy angol hajó Ameriká-
ból tartott spanyolországba, amikor ta-
lálkozott egy vízen úszó, de kihalt fedél-
zetű másik hajóval. A kapitány felismerte, 
hogy egy pár hónapja eltűnt hajóról van 
szó. Átvizsgálták a hajót, de a legénység-
nek semmi nyomát nem találták, és a 
rakományhoz, hajóhoz sem nyúlt senki. 
Több este is alátámasztja, hogy nem csak 
az ember nem élte túl az esetek többsé-
gét, de árulkodó nyomok sem maradtak, 

amiből a nyomozás során el lehetett vol-
na indulni. volt olyan eset, hogy az eltűnt 
hajó egy idő után előkerült, a hajó utasai 
is rajta voltak, de közülük egyik sem élt 
már. Érdekesség, hogy a vizsgálat során 
a legénység egyik tagján sem találtak 
külsérelmi nyomokat. előfordult olyan 
eset is, hogy csak egy kutya élte túl a 
kalandot. Az eltűnt járművek semmilyen 
jelzést nem voltak képesek leadni, mie-
lőtt megszakadt velük a kapcsolat.
A Bermuda-háromszög legendájá-
nak egyik esete egy 1945-ös esemény 
volt. Repülőgépek indultak bombázási 
hadgyakorlatra. A gépeken azonban a 
berendezések csődöt mondtak, és az 
éjszakába nyúló repülésben lezuhan-

tak, majd azt követően el is süllyedtek. 
A mentőakció során sem a gépeket, 
sem a legénységet nem találták meg, 
és még a mentés keretében is történtek 
váratlan események.

A japánok Bermuda-háromszöge
A világ másik oldalán, az óceán egy ré-
sze szintén arról híres, hogy ott hajók és 
repülők tűnnek el. A japánok az „Ördög 
tengerének” vagy a „sárkány három-
szögének” is nevezik.
A két terület hasonlít egymáshoz, hiszen 
ezen a helyszínen is olyan különös dol-
gok történnek, mint a világ másik oldalán. 
A japánok az ezen a térségen keletkező 
hullámokat „háromszög hullámnak” is 
szokták nevezni, mert ezek mintha egy-
szerre, három irányból közelednének a 
hajók felé. Furcsa érdekesség, hogy a két 
rejtélyes háromszög a Föld pontosan át-
ellenes oldalán helyezkedik el. 

Húsz év kutatás
Mike Walters két évtizede kutatja a Ber-
muda-háromszög titkát. Úgy véli, hogy 
a háromszög területe elektromágne-

sességet bocsát ki magából, és ez okoz-
hatja a berendezések károsodását. ezt 
a jelenséget feltehetőleg korábban Ko-
lumbusz itt láthatta. egy elmélet szerint 
a háromszög rejtélye összefügg Atlan-
tisz legendájával is. 

Ivan sanderson által írt tanulmány azt 
mondja, hogy a Földön összesen 12 
olyan pont található, ami a Bermuda-
háromszöggel hasonlatos. ezen pontok 
közül 10 ugyanakkora távolságra he-
lyezkedik el egymástól. A maradék ket-
tő pont pedig az Északi és a Déli-sarkon 
helyezkedik el. Mindegyik pont körül 
mágneses jelenségek tapasztalhatók. 

Az eddigieket összegezve, elmondhat-
juk, hogy a Bermuda-háromszög körül 
sok elmélet alakult ki az évek során. van, 
aki hisz bennük, és van, aki nem.
ezt mindenki maga dönti el.

Pandur Dominik
Forrás: www.noiportal.hu, 

www.bien.hu

Az Ördög háromszögének rejtélye bermuda
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Kísérletezzünk új tevékenységekkel!
Hosszú várakozás után fellélegezhetünk, 
hiszen végre beköszöntött a tavasz! A 
kertekben virágoznak a szép tavaszi 
virágok, élvezhetjük a nap meleg suga-
rait, és a kellemes tavaszi szellő „illatát”. 
A megújuló természet bennünket is új 
reményekkel, vidámsággal telít meg. 
Próbáljunk ki új tevékenységeket, alkos-
sunk valami újat, régi és elfeledett alap-
anyagokból. szépítsük otthonunkat, 
tegyük boldogabbá a mindennapokat! 
egyszerű, kreatív ötletek, még a legki-
sebbeknek is! 

Alkossunk a természetben!
Az éledező lombkoronán még átszű-
rődnek a tavaszi nap sugarai, az így ki-
alakuló fényviszonyok remek alkalmat 
adnak az ébredező természetben a leg-

apróbb részletek fotózására is. A felszálló 
köd misztikus szépségű természetképek 
készítésére inspirál. szép időben akár 
rajzlappal, festővászonnal is érdemes 
felkerekedni! Alkotással teli, boldog órá-
kat tölthetünk el zavartalan, szép kör-
nyezetben.  

Csodás tavaszi díszek
A húsvéti ünnepkör bővelkedik dekorá-
ciós lehetőségekben. virágos asztaldíszt, 
vagy a hagyományos húsvéti dekorációt 
elkészíthetjük együtt a családdal, vala-
mint remek közös programnak bizonyul-
hat a hímes tojások megfestése is. Ho-
gyan is tehetjük szebbé otthonunkat?

Virágkötés – asztali virágdísz
Otthonunkat mi sem teheti hangulato-
sabbá, mint egy csodálatos virágcsokor. 

Némi fantáziával és kézügyességgel 
igazán tartós asztali dekorációt készít-
hetünk. először is azt kell eldöntenünk, 
hogy milyen virágokat szeretnénk fel-
használni. ezt követően egy nagyobb 
méretű tálra vagy kaspóra és oázisra lesz 
szükségünk. 
Az oázis egy száraz, szivacsos anyag, ami 
felszívja a vizet, és a beletűzött virágok-
nak folyamatosan tápanyag utánpótlást 
biztosít, egyszerűen formálható, könnyű 
dolgozni vele. Az alapanyagokat hob-
bi- és kreatív boltokban, kertészetekben 
szerezhetjük be.
Pálcika segítségével szúrjuk elő a virág-
szárak helyét, majd áztassuk fél órán ke-
resztül vízben. Amikor az oázis teljesen 
megszívta magát, kezdjük el beletűzni 
a virágokat. Takaró részként használha-
tunk például mohát, ami nemcsak elta-
karja az asztaldísz alsóbb részeit, hanem 
folyamatos nedvességet is biztosít. 
ezzel a technikával bármilyen virág leg-
alább egy hétig méltó éke lesz az asz-
talunknak. Fontos, hogy a nedvesség 
utánpótlásáról ne feledkezzünk el. A 
tavaszi színek üdévé varázsolhatják az 
étkezőasztalunkat.

Tavaszi virágcsokor tojástartóból
A papír tojástartó ipari rostanyagból ké-
szül, ami kreatív célokra is sokoldalúan 
felhasználható. Könnyű vele dolgozni, 
festhető, vágható, ragasztható, ezáltal 
a gyerekeket is könnyedén bevonhatjuk 

az alkotási folyamatba. Az elkészítéshez 
szükséges festővásznat/falapot fessük 
tetszőleges színűre, s hagyjuk megszá-
radni. A tojásosdobozból vágjuk ki a vi-
rágnak való részeket. Kenjük át a formára 
vágott virágokat akril festékkel, ha szük-
séges, akár több rétegben is. Amint meg-
száradt, kenjük át a színezett virágokat 
dekupázs ragasztólakkal, ettől szép fényt 
kapnak. A zsenília drótokat szalaggal kös-
sük át. Ragasztópisztollyal vagy univerzá-
lis ragasztóval rögzítsük a virágokat és a 
szárrészeket. A virágok közepére pedig 
ragasszunk 1-1 színes gombot. Az így el-
készült kép, akár anyák napjára is kiváló 
ajándékként szolgálhat.

Mit kezdjünk a megmaradt
fél pár zoknikkal? 
A „fél pár zokni-tulajdonosokat” két nagy 
csoportra bonthatjuk. vannak a bizako-
dók, akik nem adják fel a reményt, hogy 
egyszer visszatér hozzájuk elkóborolt ru-
hadarabjuk. A magányosan maradt zok-
nikból fürtöt készítenek, hogy a hiányzó 
felet visszacsalogassák. valamint vannak 
azok a gazdák, akik feladták a hitüket a 
zokni megkerülését illetően. Ők abban 
élik ki kreativitásukat, hogy a magányo-
san maradt zoknikból alkotnak valamit. 
Ilyen lehet a zokni nyuszi!
először kiválasztjuk a megfelelő, egye-
dülálló zoknit. elsősorban olyat ajánlunk, 
amelyiknek a sarka egyszínű, hiszen a sa-
rokrész fogja a nyuszi arcát alkotni. A láb-
beli kifordítását követően a talprészt kb. 

5 cm hosszan vágjuk be. A vágás men-
tén varrással kialakítjuk a nyuszi két fülét, 
ezt követően már csak vissza kell fordí-
tanunk. A fülekre szoros csomót vagy 
kisebb masnit kötünk, és a fejrészbe 
tömőanyagot teszünk. A nyuszi nyakát 
erős cérnával behúzzuk, majd kitömjük 
a további testrészeket, és levágjuk a zok-
ni feleslegesen maradt részeit. A nyuszi 
alján az anyagot szépen eligazítjuk, me-
lyet a varrás elkészültéig gombostűkkel 
rögzítünk. Apró, finom öltésekkel dol-
gozzunk. A tapsifüles szeméhez és orrá-
hoz vastag fekete hímzőfonalat, flittert, 
filcet, gombot vagy akár mozgó szemet 
is használhatunk, a nyakába szalagot 
vagy kis sálat is köthetünk. Az elkészült 
zokni nyuszi a gyerekek új, és egyedi ját-
szótársa lehet.

Vidám szendvicsek gyerekeknek
egy kis ötletességgel vidámságot lehet 
csempészni a gyermekek tányérjára. A 
válogatós gyerkőc könnyebben rávehe-
tő az egészséges falatok elfogyasztására, 
ha az ételeket színes és játékos formában 
kínáljuk, mely egyszerre szórakoztat és 
fejleszt is. A szürke hétköznapok reggel-
jeibe az ilyen jellegű tevékenység időhi-
ány miatt talán nehezebben illeszthető 
be, de a hétvégi ébredést követően bát-
ran, jó kedvvel belevághatunk.
egyrészt kiváló szórakozást biztosít 
ezeknek a tetszetős ételeknek az elkészí-
tése, akár egyedül tesszük, akár a gyerek 
segítségével, másrészt a hatás biztosan 

nem marad el, és remélhetőleg sikerül 
egy-két egészséges falattal kiegészíteni 
a gyerekek étkezését.
A nebulók általában szeretik a falatkás 
ennivalókat. szívesebben elcsipegetik 
a gyümölcsöt meghámozva, szeletelve, 
mintha csak a kezükbe adnánk egy al-
mát. A kicsik imádják az állatformájú fa-
latokat, egy egyszerű arc még a kevésbé 
ügyes szülőknek is menni fog! A zsemlé-
re kent vajra, sajtkrémre zöldségek segít-
ségével arcok rajzolhatók, de az almából 
és a paradicsomból is lehet akár baglyot 
vagy katicabogarat varázsolni. Megér 
egy ici-pici fáradozást!

Fülepné Dormán Szilvia
Forrás: szinesotletek.blog.hu

nlcafe.hu, eletszepitok.hu
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rOWLING éS A MILLIóK

1990 nyarán J. K. Rowling Manchesterből Londonba utazott vo-
nattal, ekkor fogalmazódott meg benne a történet egy fiúról, 
aki varázsló, de nem tud róla, és a későbbiekben varázslóiskolá-
ba fog járni. Amikor leszállt a londoni Kings Cross pályaudvaron, 
már nagyjából összeállt a Harry Potter sztori és a legtöbb sze-
replőt is kitalálta. 
Miután kész lett az első könyv (Harry Potter és a bölcsek köve), 
elkezdett kiadót keresni. Az első 12 kiadó nem tartotta érdemesnek a művet kiadásra, általában 
azt mondták, hogy bonyolult a cselekmény és a szöveg, a mű pedig nem is illik az ifjúsági iroda-
lomba. végül a Bloomsbury vásárolta meg a kéziratot kb. 4000 dollárnak megfelelő összegért, a 

könyv 1997-ben került a könyvesboltokba. Az angliai sikerek után egy amerikai könyvkiadó már 105 000 dollárért vette meg a ten-
gerentúli terjesztés jogát, 2000-ben a Warner Brothers pedig a filmkészítési jogokért fizetett hatalmas összegeket.  végeredmény-
ben Rowling munkanélküliből milliárdossá vált, és ő lett az első ember, aki írással került be a világ leggazdagabbjai közé. Nem sok-
kal később egyre-másra jelentek meg a cikkek, hogy az írónő kikerült a leggazdagabb milliárdosok sorából, már csak milliomos.

Hogy történhetett ez? esetében semmi rosszra nem kell gondolni, sőt! Rowling 10 millió fonttal alapított edinburghben egy kli-
nikát, mely a szklerózis multiplex gyógyítását kutatja. A saját maga által létrehozott Lumos alapítvány a nehéz sorsú, intézetben 
nevelkedő gyermekeket támogatja, jobbára Kelet-európában. Összességében a média körülbelül 160 millió dolláros adakozásról 
tud. vajon mekkora összeg lehet még az, amit jótékonyságra fordított, de arról a nyilvánosság nem értesült? Rowling gondol-
kodása érthető (bár nem ez a jellemző!), annyi pénze van, hogy már csak értelmetlenségekre tudna költeni, ezért inkább a világ 
problémáival foglalkozik. Milliárdosból-milliomos lett, de ezt ő nem bánja.

SAINT-GerMAIN GróF MeSéJe

Aki szereti a történelem misztikus karaktereit, annak saint-germain grófjának rejtélye kötelező 
olvasmány. Ki volt ő? Kalandor, alkimista, herbalista, kémikus, diplomata, feltaláló, költő, zene-
szerző, festő, orvos, látnok, utazó. A XvIII. század híres megosztó embere, hát persze, hogy 
magyarnak vallotta magát!

A mende-monda szerint a gróf birtokában volt az élet elixírjének, ezért történhetett meg, 
hogy, bár több mint 100 évig élt, mégis mindig egy 45 év körüli férfiról szóltak a leírások. 
voltaire személyesen ismerte, azt írta róla: „az ember, aki mindent tud és soha nem hal meg”. 
A magát saint-germain grófjának nevező személy létezéséről a kor összes jelenetős nemzeti 
levéltára beszámol. sikerének titka kiemelkedő értelmi képessége volt. Folyékonyan beszélt németül, angolul, olaszul, portugá-
lul, spanyolul, piemonti kiejtéssel franciául, görögül, latinul, svédül, oroszul, szanszkritül, arabul, kínaiul és tekintettel állítólagos 
származására nem meglepő módon, magyarul is. Minden országban, királyi udvarban melyet meglátogatott, mint barátot fo-
gadták. Híres volt arról, hogy képes volt egyszerre jegyzetelni jobb és bal kezével is. Udvari és arisztokrata körökben a gróf a 
műveltsége, tehetsége és különleges képességei miatt mindig a társaság középpontjában állt. gyorsan közeli barátságba került 
Xv. Lajos francia királlyal, aki Madame Pompadour tanításának nagy részét is rábízta. De nemcsak a francia király, II. Frigyes porosz 
király is bizalmasként kezelte, grófságot is adományozott neki.

Néhányan az 1789-es francia forradalom egyik titkos szellemi atyjának vélik, a „szabadság, egyenlőség, testvériség” jelmondat 
kitalálójának, bár, mint sok mindent az életéből, ezt is nehéz bizonyítani. Az biztos –ezt D’Adhemar grófnő, Marie Antoinette 
királyné udvarhölgye leírja emlékirataiban –, hogy híres jóslatában sok évvel korábban jelezte a grófnőnek és a királynénak a for-
radalom kitörését, a királyi család pusztulását és a Bourbon-ház bukását. saint-germain grófot halálának hivatalos dátuma után 
(1784. február 27.) sőt még a XIX-XX. század folyamán is többen látni vélték, és találkoztak, beszélgettek is vele. 
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Hotel Sopron

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

Egy 6 év alatti gyerkőc szülőkkel közös kétágyas szobában díjmentes!
A tájékoztatás nem teljes körű, a részleteket keresse elérhetőségeinken!

SZÓRAKOZÁS ÉS KIKAPCSOLÓDÁS BÉCSBEN
2016.01.03. – 2016.12.20. | Min. éjszakák száma: 3

Bécsi shopping & kulTÚRA - kényelmes, kötöttségek nélküli utazás vonattal Bécsbe.

Elő- és utószezonban 77.700 Ft / 2 fő / 3 éj 
standard kétágyas szobában félpanzióval, bécsi utazással. 

MESENyÁR HAtÁRON INNEN ÉS túL
2016.04.15. – 2016.10.01. | Min. éjszakák száma: 5

Egy mesés vakáció, izgalmas programok az egész családnak: kötélpálya, 
hajókázás, bobozás, csoki kóstoló, Familypark és az Esterházy-kastély.

Középszezonban 239.500 Ft / család / 5 éj 
családi szobában félpanzióval, programokkal.

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…”

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



Felmerül a kérdés: mi lenne a legjobb 
nekünk, a gyerekeknek és persze a leen-
dő állatnak? Alaposan körül kell járnunk 
a témát, mert ez a döntés hosszú távon 
határozza majd meg a mindennapjain-
kat. Attól függően, hogy milyen állatot 
választunk 2-16 évre, néha még hosz-
szabb időre vállalunk felelősséget a ki-
szemelt egyedért. 

A házi kedvencek palettája elég széles. 
engedje meg, kedves olvasó, hogy eme 
cikkben a rágcsálók világába kalauzol-
juk el Önöket. Kicsit részletesebben a 

nyúlról írnánk, de sorra vesszük a többi 
kisállatot is (patkány, hörcsög, degu és 
csincsilla). egy apró rágcsáló (hörcsög, 
egér) kezdőknek pont megfelelő, bár 
helyük méretétől függően naponta, két-
naponta cserélni kell az almot. 

Az akvarisztika iránt érdeklődő gyere-
keknek jó választás lehet az akvárium 
és a halak. A méret, a berendezés és a 
lakók már további megfontolást igé-
nyelnek. Az aranyhal viszonylag kevés 
törődést igényel, egy tengerhez hason-
lító minivilág szemet gyönyörködtető 
látvány, de komolyabb szakértelmet 
igényel.

Nyúl
A húsvét közeledtével előtérbe kerül 
a nyúl, mint házi kedvenc. Ilyenkor, ha 
csak rövid időre is, de befészkeli magát 
egy gondolat a fejünkbe: „Lepjük meg 
gyermekünket egy élő nyuszival?”. De 
gondoljuk végig! Tényleg akarunk egy 
tapsifülest, vagy csak az ünnep hangu-
lata juttatta eszünkbe? Ha csak az ün-
nep idejére szeretnénk egy szőrgom-
bócot, több helyen is van lehetőség 
„bérlésre”. ez ügyben célszerű az Önhöz 
legközelebb eső állatvédő szervezethez 

fordulni. Ám ez esetben is fel kell készül-
nünk állattartási ismeretekből, mivel 
egy rosszul megválasztott étrend/étel 
akár a házi kedvenc életébe is kerülhet. 

A nyúl hosszú ideje él már az ember 
mellett, de csak rövid ideje gondolnak 
rá, mint társállatra. Intelligens állat, sok 
dologra megtanítható, bár határozott 
egyénisége miatt sok türelmet igényel. 
A nyulakat csak a Magazinunk előző szá-
mában bemutatott pozitív megerősítés 
trükkjeivel taníthatjuk.
A nyúlnak sok fajtája létezik, még a házi 
és a törpe nyulakon belül is. Általában 
5-7 évig élnek, de megfelelő gondosko-
dás és helyes táplálás esetén akár a 12 
éves kort is elérhetik. A nyúl leginkább 
reggel, este és éjjel aktív, ezért lakosz-
tályát nem célszerű a hálószobában 
berendezni. Ha a saját nyuszinkat kicsi 
korától kézhez szoktatjuk, nem csak 
eltűri, hanem igényli is a simogatást, a 
társaságot. 
Korábban volt örökbefogadott nyu-
szim, aki valószínűleg soha sem volt 
simogatva, ő ugyan eltűrte az érintést, 
de nem élvezte, ellentétben stupszival 
(unokahúgom éppen nálam állomáso-
zó kedvencével), aki mindig boldogan 

fogad, ha bemegyek az étkezőbe, ahol a 
ketrece van, és örül, ha napi szinten fog-
lalkoznak vele. 
Ha nyulunkat ki akarjuk engedni a helyé-
ről, érdemes körülnéznünk a helyiség-
ben, nehogy valamit megrághasson, ne 
tudjon kárt tenni a környezetében, illet-
ve ne érjen el semmit, ami veszélyezteti 
egészségét, életét. 
Ha a napi testmozgást kényelmessé, 
kellemessé akarjuk tenni számunkra 
is, akkor először a szobatisztaságra kell 
megtanítanunk kedvencünket. Bár so-
kan nem is gondolnák, a nyúl szobatisz-
taságra is megtanítható.

Patkány 
Azt hiszem, nem csak engem, hanem 
mást is kettős érzés kerít hatalmába e 
szó hallatán. A legtöbbünknek az irtan-
dó változat jut eszébe, vagy esetleg a la-
boratóriumok kísérleti állatai. Ám akad-
nak néhányan, akik e faj házi változatát 
éppoly szeretettel dédelgetik, tanítgat-
ják, mint én a kutyámat. 

Rendkívül intelligensek, jó a tanulóké-
pességük (trükkökre is megtaníthatjuk 
őket), játékosak, magas szociális érzékkel 
megáldottak. Kíváncsiságuk és problé-
mamegoldó képességük pedig messze 
felülmúlja a legtöbb hobbiállatét. Fel-
ismerik a nevüket, előjönnek, ha hívjuk 
őket. viszont ellentétben a kutyával, 
a patkányt nem kell levinni a parkba. 
Amennyiben néhány napra elmennénk, 
otthonmaradásuk nem jelent különö-
sebb problémát. Élelmezése viszonylag 
olcsó, még a legjobb minőségű táplá-
lék esetén is. Játékait, lakosztályát némi 
kreativitással mi magunk is könnyedén 
érdekessé alakíthatjuk. Aki olyan ked-

vencet keres, akinek elég, ha megetetik, 
és néha kicserélik az almot, annak nem 
a patkány a megfelelő választás. A pat-
kány akkor boldog, ha a gazdija foglako-
zik, törődik és játszik vele. Csak az az állat 
okos, barátkozó és kiegyensúlyozott, 
amelyikkel rendszeresen foglalkoznak. 
Mindössze 2-3 évig élnek, de addig sok 
vidám pillanatot szerezhetnek nekünk.

Hörcsög
Kezdő állattartók kedvence. viszonylag 
rövid életű állatka, 2 évesen már matu-
zsálemnek számít. Nem igényel túlzott 
gondoskodást. Jó választás lehet gyer-
mekünk számára, mert mégis csak fe-
lelősségre tanít, helyének tisztántartása 
pedig rendszeres elfoglaltságot jelent. 
Több fajtája is létezik, mint például az 
„arany”- és törpehörcsög. 
Főleg éjszaka aktív, ezért az ő életterét 
is érdemes kevésbé zavaró helyen be-
rendezni. Bámulatos, ahogy a ketrec 
rácsain tornamutatványok előadásával 
szórakoztatja gazdáját. Territoriális állat, 
azaz védi a saját területét, ezért egy nála 
nagyobb vetélytársnak – akár a tengeri-
malacnak – is nekimegy, ezért egyedül 
kell tartani.
A hörcsögök mindenevők. A természe-
tes táplálékai közé a magvak, zöldségek, 
valamint a rovarok tartoznak. Kedvenc 
ételei a száraz élőhelyére jellemző elede-
lek, ám a húsféléket sem utasítják vissza. 
A hörcsögök nem esznek túl sokat, de 
gyakran teletömik a pofazacskóikat és 
egy rejtekhelyre teszik az élelmet, hogy 
később elfogyasszák. Naponta érdemes 
eltávolítani a megmaradt ételt és heten-
te egyszer az „elrejtett" élelmet is. Cél-
szerű masszív kerámia, illetve műanyag 
tálkát használni, hogy ne boruljon fel.

Degu, más néven chilei ugrómókus
ezek az állatkák a természetben ritkán 
érik meg második születésnapjukat, 
de fogságban akár 5 évig is elélhetnek. 
Kolóniában, családban él a természet-
ben, ezért fogságban is igényli a degu-
társaságot. Az élelmezése is speciális, 
hisz könnyen elpusztulhat, így rendkívül 
fontos a helyes táplálás, melynek során 
tartózkodni kell a csemegéztetéstől. 
Fontos, hogy ismerjük, mit ehet, és mit 

nem. A deguk nagyon kíváncsi és ba-
rátságos állatok, viszont felettébb érzé-
kenyek. Bár apró állatok, szeretik a tágas 
szállást, házikóval, mászókával, rágniva-
lóval, homokfürdővel. Lévén, hogy  mó-
kus, előszeretettel rejtegeti a felesleges 
élelmet. saját degunk, Alvin rendszere-
sen eljátssza, hogy az éhenhalás szélén 
áll, ám a ketrecben alaposan körülnézve 
több napra elegendő táplálékot talá-
lunk. 

Csincsilla
selymes bundája miatt legtöbbször 
prémjéért tartják, de egyre népszerűbb 
házi kedvencként is. A többi kisállathoz 
képest hosszú életű állat, 10-15 évig 
is elél. etetésére gondosan kell ügyel-
ni, csak a csincsillatáp jöhet szóba. A 
nyúltáp (bár ugyanúgy néz ki, mint a 
csincsillatáp) nem alkalmas a csincsillák 
etetésére. Nagyon fontos a szárított, 
pormentes réti széna, bár a lucernát sok-
kal jobban szeretik. Az, hogy megeszik-e 
a zöldségeket, teljesen csincsillafüggő. 
elvileg szeretik a répát, szőlőt, dinnyét, 
de nagyon óvatosan füvet, salátát, ká-
posztát vagy más zöldeket is adhatunk 
neki. A csincsillák a legtisztább, legba-
rátságosabb kisállatok közé tartoznak, és 
naponta fürdenek! Persze nem vízben, 
hanem egy speciális kvarcmentes ho-
mokban. soha ne feledkezzünk meg a 
porfürdőről! Cserébe csincsillánknak jó 
lesz a közérzete, gyönyörű tiszta és fé-
nyes lesz a bundája. Érdekesség, hogy 
a hímek kezesebbek, barátságosabbak 
a lányoknál. 

A. Mária

Melyiket
szeressem? 

Avagy háziállat választás előtt állok! I.
A gyerekek rágják a fülünket, anya, apa szeretnék ilyen vagy olyan állatot. Mi meg vakarjuk a 
fejünket, hogy miként is kerüljük ki a témát, vagy mit is mondjunk a gyereknek. 
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Hópárduc: ezt a címet azok a hegy-
mászók kapják meg, akik a volt Szov-
jetunió mind az öt hétezer méter 
feletti csúcsát megmászták. A cím 
elnyerése nagy motiváció az alpinis-
ták számára. Van, aki képes egy éven 
belül is teljesíteni ezt a kihívást, de 
nem az idő a legnagyobb ellenfél.

Magyarországon eddig egy ember 
kapott hópárduc címet: erőss Zsolt, 
aki három éve 2013. május 21-én a 
Kancsendzönga megmászásakor tűnt 
el. ezzel az írással rá emlékezünk.

erőss Zsolt 1968. március 7-én született 
Csíkszeredán, székelyföldön. Tizenhá-
rom évesen ismerkedett meg a hegy-
mászással, először a Csíkszereda környé-
ki hegyeket mászta meg, majd később 
az összes erdélyi magasheggyel meg-
birkózott. Húsz éves korában átköltözött 
a család Magyarországra, innentől kezd-
ve bontakozott ki erőss hegymászó kar-
rierje, de addig is ipari alpinizmusból élt. 
1991 és 1994 között mászta meg az öt 
szovjet hétezres csúcsot, ezek magasság 

szerint a következők: Kommunizmus-
csúcs 7495 m (Pamír), Pobeda 7439 m 
(Tien-san), Lenin-csúcs 7134 m (Pamír), 
Korzsenyevszkaja-csúcs 7106 m (Pamír), 
Han-Thengri 6995 m (Tien-san).

1996-ban tagja volt az első magyar Mo-
unt everest-expedíciónak, ahol két siker-
telen csúcstámadást hajtott végre. első 
nyolcezres hegye a 8126 méter magas 
Nanga Parbat (vagy gyilkos hegy) volt 
1999-ben, amelyet új útvonalon hódí-
tott meg, ez világszenzáció volt alpinista 
körökben. 2002-ben a Csomolungma 
második csúcstámadása oxigén hasz-
nálatával sikeres lett, ezzel első magyar 
állampolgárként elérte a csúcsot.

Az oxigén használata azért van kiemel-
ve, mert erős nagy terve volt, hogy meg-
mássza a világ mind a tizennégy 8000 
méternél magasabb hegyét. ez eddig 
26 embernek sikerült, de ebbe a zártkö-
rű klubba csak oxigén használata nélkül 
lehet bekerülni. erőss mászási stílusá-
ra jellemző volt, hogy kerülte a fejlett 
hegymászóeszközök használatát, az ún. 

„tiszta stílust” gyakorolta. eleinte kifeje-
zetten kereste a felderítetlen terepet a 
hegyeken, de a nyolcezres csúcsok ese-
tében inkább a bevált utakat használta.
A Csomolungma megmászása áttörő 
siker volt életében, megkapta a Magyar 
Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjét 
is. ettől az évtől csak a hegymászásból 
élt, megjelent egy fotóalbuma és egy 
róla szóló könyv is. Felvételeiből min-
den évben újabb előadások, filmek, 
falinaptárak készültek. szponzorai lettek, 
reklámokban tűnt fel. Hegyi vezetéssel 
és síoktatással is foglalkozott. 2010-ig a 
következő nyolcezres csúcsokat mászta 
meg a Himaláján: 2003 – gasherbrum II 
(8035 m), 2006 – Dhaulagiri (8167 m), 
2007 – gasherbrum I (8068 m) és Broad 
Peak (8047 m), 2008 – Makalu (8463 m), 
2009 – Manaszlu (8156 m).

2010-ben balesetet szenvedett a Magas-
Tátrában, melynek következményeként 
amputálni kellett a jobb lábát térd alatt. 
De ez sem tántorította el a mászás-
tól, egy év múlva műlábbal jutott fel a 
Lhoce 8516 méteres csúcsára. 2011-ben 
az év extrémsportolójának is megvá-
lasztották.

2013. május 20-án Kiss Péterrel együtt 
elérte Kancsendzönga csúcsát, azon-
ban a feljutás túl sok időt (közel 24 órát) 
és energiát vett igénybe és a két hegy-
mászó nem tudott visszaereszkedni a 4. 
táborba. Minden komolyabb felszerelés 
nélkül rekedtek kinn a mínusz harminc 
fokos éjszakában.

Ott, a Kancsendzönga csúcsán tűnt el 
a legsikeresebb magyar alpinista, aki is-
mertté tette a hegymászást Magyaror-
szágon. Élete ott ért véget, ahova a leg-
inkább tartozott.

koncsikT
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valamikor régen élt egy földműves. 

Nagyon szegény volt, de igen jószívű. Az 

egyik évben egy óriási káposztája nőtt. 

Az egész családja jóllakott volna belőle, ő 

mégis így gondolkodott: 

– Elviszem a királynak. Biztosan örülni fog 

neki. Ez a káposzta úgyis akkora, hogy a 

király asztalára való. Nem ilyen szegényére, 

mint én. 

Így is tett. A királyt nagyon meghatotta 

ez az ajándék. egy erszény arannyal 

jutalmazta meg a szegény embert. 

Élt a faluban egy zsugori, gazdag ember. 

Mikor meghallotta, hogy a szegény ember 

sok pénzt kapott a káposztáért, 

elhatározta, ő is visz valamit. 

elviszi a királynak a legszebb 

paripáját, azért biztosan még sokkal 

több aranyat fog kapni, mint a szegény 

ember az egyszerű káposztájáért. el is 

ment a királyhoz. Amikor átadta a paripát, 

alázatosan meghajolt, s így szólt: 

– Uram, királyom! Ennél szebb ló nincs az 

egész világon! Ezért hoztam el felségednek!

A király mosolyogva válaszolt: 

– Én is egy olyan ajándékot adok ezért a 

paripáért, melynek nincs párja sehol. Azzal 

megparancsolta, hogy adják oda a gazdag 

embernek azt az óriási káposztát, amit a 

jószívű szegény embertől kapott.

Magyar népmese
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2016. május 7.  
komárom – két város egy múlt, közös értékek 
Ismerjük meg a Közép-Európában egyedülálló Monostori Erődöt, az izgalmas 
földalatti kazamatarendszert, és az egyedülálló „Kenyérmúzeumot”. Átsétálunk 
az Erzsébet hídon Komárnóba, Jókai Mór és Lehár Ferenc szülővárosába, és 
megtekintjük a 45 ország építészetét felvonultató Európa-udvart.

 2016. június 11. 
történelmi fesztivál a titokzatos fellegvárban, lékán 
Léka várában megelevenedik a történelem, lovagi tornák, lovas-, íjász- és 
harcászati bemutatók, hangos vásári mutatványosok szórakozatják a vár 
népét. A steinbergi Koó család kékfestő műhelyében egy időutazáson 
vehetünk részt, ahol a kékfestők tradicionális eljárásmódját csodálhatjuk meg.

 2016. július 9. 
pannonhalma levendulaköntösben
Ismerjük meg együtt hazánk egyik ékszerdobozát, Pannonhalmát! 
Fedezzük fel a Bencés Apátság gazdag kulturális örökségét, és a 
varázslatos illatú levendulaültetvényét! 

 2016. augusztus 6. 
a jurisics-vár meghódítása 
Legyünk szemtanúi a kőszegi Ostromnapok színes történelmi 
kalandjainak! Az egyedülálló kincset őrző, festői kis faluba, Cákra 
is ellátogatunk, ahol a Kőszeg-hegyalján nevelkedett szőlő nedűjét 
kóstolhatjuk meg a zsúpfedeles műemlékpincék szomszédságában.

 2016. október 15. 
Barangolás a virágos muravidéken
Látogassunk el Lendvára, ahol a belváros fölé magasodó ősi 
vár fogad minket, majd gyönyörködjünk a szomszédos Dobronak 
orchideafarmjának színpompás virágvarázsában! A Bakonaki-tónál 
tett sétánk során pedig a Szent Vid-kút gyógyító hatású forrásvízéből 
meríthetünk kedvünkre.  

2016. évi rendezvények
a nagycenki széchenyi múzeumvasúton
május 29.  Gyereknap a Múzeumvasúton 
szeptember 18.  Múzeumvasút születésnapja

GYSEV, velünk élmény az utazás!

programok, 
kIrándulások 2016
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