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Utazzon Ön is kedvezményes Savaria kombinált jeggyel
a nyugat-dunántúli régió legnagyobb történelmi fesztiváljára!

Színes vásári forgatag, mutatványosok, jelmezes felvonulás, zenészek, 
garabonciások, hagyományőrzők, tűzfújók és pompás programok 
várják!

A kombinált jegy tartalma:
• utazás vonattal a GYSEV Zrt. állomásairól Szombathelyre és vissza
• korlátlan számú utazás Szombathelyen,
 az ÉNYKK Zrt. helyi autóbuszjáratain, az érvényesség napján
• ingyenes belépés a Történelmi Témaparkban (Ferences Kert) zajló 

gladiátorjátékokra, interaktív fegyverbemutatókra, harcászati 
programokra

Látogasson el velünk Savariaba!

Kösd össze magad a VOLT Fesztivállal!

Érkezz Te is VOLT vonattal Sopronba, a fesztivál élményeit pedig 
visszaútban is megoszthatod barátaiddal, hiszen a VOLT vonat 
Budapestre is közlekedik!

Egy jegy – két közlekedési szolgáltatás
– egy vásárlással!

Válts VOLT kombinált jegyet, mely tartalmazza:
• a GYSEV-vonatokon történő, egy útra szóló
 vagy menettérti utazást,
• és az ÉNYKK Zrt. menetrendszerinti és mentesítő,
 soproni helyi autóbuszjáratain a korlátlan számú utazást.

Utazzunk együtt a VOLT Fesztivál városába! 

UTAZZ VELÜNK
A VOLT FESZTIVÁLRA!   
2016. június 29. – július 3.

KOMBINÁLT JEGGYEL
A SAVARIA KARNEVÁLRA
2016. augusztus 25–28.
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TISZTELT UTASUNK, 
KEDVES OLVASÓ!
Egy halkan suhanó FLIRT motorvonaton utazva még egy hirtelen 
jött zivatar sem árnyékolhatja be a nyárba vetett derűs kilátásokat. 
Határidőnaplónk szinte minden napjára jut valami izgalmas, hisz 
ebben az évben sem maradnak el rendezvényeink, kirándulásaink és 
programjaink, legyen szó akár a Győrkőc Fesztiválról, akár a Savaria 
Karneválról vagy hazánk egyik legnagyobb könnyűzenei fesztiváljáról, 
a VOLT-ról.

Ugyancsak bearanyozza mindennapjainkat a nemrégiben nyílt soproni 
Utascentrum, ahol magazinunk mellett valamennyi kiadványunk és 
számos szolgáltatásunk is egy helyre összpontosult. Érdeklődjenek 
személyesen színes nyári ajánlatainkról, kérjenek bátran tanácsot 
tervezett utazásukhoz, tekintsék meg a vasúti emlékekkel berendezett 
múzeumsarkot, az esetleges várakozás ideje alatt pedig vegyék kézbe 
Magazinunk legújabb számát, amelyben ugyancsak számos utazási, 
program- és vakációs ajánlattal kecsegtet.

És mire e sorok megíródtak, újra vakító fényben tündöklik az ablakon 
át olykor már elmosódottnak tűnő kisalföldi táj. Minden kedves 
utasunknak élményekben gazdag, napsütéses vakációt, jó pihenést és 
kellemes utazást kívánunk!
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A GYSEV Zrt. 2015 őszén sikeresen le-

zárta a Mosonszolnok–Csorna–Porpác 

szakasz villamosítását. A nemzetközi vi-

szonylatban és az elővárosi közlekedés-

ben kiemelt fontosságú Szombathely–

Zalaszentiván szakaszon is számos 

újítást terveznek. 

A projekt keretében 48 kilométeres sza-

kaszon épül ki új villamos felsővezeték-

hálózat. Jelentős pályamunkákat is el 

kell elvégezni: több helyen szükséges a 

vágányok teljes cseréje, áthelyezése. Hét 

vasúti útátjáró átépül, a vonal állomásain 

és megállóhelyein új, 55 cm magas pe-

ronok létesülnek, padokkal, esőbeállók-

kal, járdákkal és kerékpártárolókkal. 

A kivitelezés mielőbbi lezárása érdeké-

ben a GYSEV a munkák nagy részének 

fokozott ütemű, koncentrált, össze-

hangolt elvégzése mellett döntött. A 

vasúttársaság ezért 2016. május 17-től 

augusztus 15-ig teljesen leállította a sze-

mély- és teherforgalmat a Szombathely–

Zalaszentiván vonalon. A döntő részben 

a nyári, iskolaszüneti időszakra eső 

három hónapban a személyvonatokat 

autóbuszokkal pótolják, a tehervonat-

ok pedig kerülőútvonalon közlekednek 

majd. 

Tasó László közlekedéspolitikáért fe-

lelős államtitkár emlékeztetett: „Az el-

múlt években egymást érték a hazai és 

uniós közlekedésfejlesztési forrásokból 

megvalósított beruházások a GYSEV-nél. 

A vasúttársaság teljes egészében korsze-

rűsítette a Bécs–Sopron–Szombathely–

Szentgotthárd–Graz korridor magyaror-

szági szakaszát. A GYSEV összesen 10 új, 

gyors és kényelmes motorvonatot szerzett 

be, két ütemben hajtott végre közlekedés-

biztonsági beavatkozásokat elsősorban 

a vasúti átjárók baleseti kockázatának 

mérséklése érdekében.” Az államtitkár 

hozzátette: „Szombathely közlekedési 

helyzetében nemcsak a Zalaszentivánig 

várhatóan 2016 decemberére befejeződő 

vasúti korszerűsítés jelent majd hatalmas 

előrelépést, hanem az idei évben megépül 

az M86 Hegyfalu–Csorna közötti szakasza 

is. Ezekkel a beruházásokkal a vasi megye-

székhely a kormányzat stratégiai céljainak 

megfelelően végre bekapcsolódik a gyors-

forgalmi hálózatba.”

„Az újabb jelentős fejlesztésnek köszönhe-

tően a tervek szerint már a 2016/2017-es 

menetrendi időszak kezdetétől megin-

dul a villamos vontatás Szombathely és 

Zalaszentiván között. Így az utazóközön-

ség itt is találkozhat majd a GYSEV közked-

velt és kényelmes FLIRT motorvonataival” 

– mondta Kövesdi Szilárd, a GYSEV Zrt. 

vezérigazgatója. 

A GYSEV Zrt. egy kapcsolódó projektjé-

ben 2017 első felében újabb fejlesztés va-

lósul meg a Szombathely–Zalaszentiván 

szakaszon: a vonal központi forgalomirá-

nyítását egy szombathelyi forgalomirá-

nyító központból végzik majd. Az állomá-

sokon pedig korszerű utastájékoztatási 

rendszer szolgálja majd az utasokat.

Megkezdődött a

A beruházás során a Szombathely–Zalaszentiván szakasz villamosítása mellett több helyen vágányok teljes cseréjét, 

áthelyezését és új peronok építését is elvégzik a szakemberek. A 48 kilométeres vasútvonal korszerűsítése a Kohézi-

ós Alap 13,3 milliárd forintos támogatásával valósul meg. A munkálatokat felsővezetéki oszlopok állításával kezdték 

meg a szombathelyi vasútállomáson, 2016. március 10-én.

26 darab InterCity-kocsit vásárolt a GYSEV Zrt. az Osztrák Szövetségi Vasúttársaságtól. A felújítás és festés után az 

első IC-kocsik várhatóan nyár végén állnak forgalomba. A vasúttársaság szerint a beruházásnak köszönhetően jelen-

tősen javul az utazási komfort a Sopron–Budapest, ill. a Szombathely–Budapest viszonylatban.

Szombathely–Zalaszentiván vasútvonal korszerűsítése InterCity-kocsikkal fejleszti járműparkját a GYSEV Zrt.

Az osztrák gyártású 21-90-es típusú IC-

kocsikat 2002 és 2009 között újította fel 

az ÖBB (Osztrák Szövetségi Vasúttársa-

ság). A fülkés kialakítású kocsikban 66 

ülőhely van, a járművek klimatizáltak, 

zárt rendszerű WC-vel rendelkeznek. A 

kocsik típusengedélye 200 km/órás ma-

ximális sebességre szól. 

A 26 db IC-kocsit a következő hónapok-

ban jelentősen átalakítják: a járműveket 

zöld-sárga, GYSEV-es arculati tervek 

alapján átfestik, az üléseket pedig újra-

kárpitozzák. Nyolc járművet ún. A-B ko-

csivá alakítanak át: ezekben a 11 fülkéből 

5 első osztályú lesz, amelyekben az ülé-

sek magas minőségű bőrborítást kap-

nak, a fülkék csomagtartóit beépített ol-

vasólámpával rendelkező üvegpolcokra 

cserélik, emellett szőnyeg és függöny 

szolgálja az utasok kényelmét. 

Az IC-kocsikban a vasúttársaság ingye-

nes wifi -szolgáltatást biztosít, a fülkék-

ben pedig lesz mobiltelefonok és lapto-

pok töltésére alkalmas konnektor.

„Használt, de kiváló műszaki állapotú IC-

kocsikról van szó, amelyek a felújítás után 

jelentősen növelik az utazási komfortot. 

26 kocsit vásároltunk, amely elegendő a 

Szombathely–Budapest és a Sopron–Bu-

dapest viszonylat InterCity-közlekedésének 

kiszolgálására” – mondta Kövesdi Szilárd, 

a GYSEV Zrt. vezérigazgatója.

A Sopron és Budapest között jelenleg 

közlekedő InterCity-kocsik 140 km/órás 

maximális sebességre alkalmasak. A 

felújított kocsikkal közlekedő InterCity 

vonatok viszont már elérhetik a Győr–

Budapest vonalon a maximális, 160 km/

órás sebességet, így várhatóan a me-

netidő is csökken a Sopron–Budapest 

viszonylatban.

Kiemelkedő eredményeket ér el mun-

katársunk a magyarországi senior gya-

loglók mezőnyében. Bodorkós Tamásné 

Kata több magyar bajnoki címmel és or-

szágos csúcsokkal is büszkélkedhet.

A GYSEV Zrt. pályavasúti üzletágánál 

műszaki előadóként dolgozó kolléga-

nőnknek a 2014-ben, Magyarországon 

rendezett Senior Világbajnokság adta 

az ötletet, hogy felkészüljön és részt ve-

gyen a versenyen. 

„A 45-50 évesek senior kategóriájában ver-

senyzek, heti hét alkalommal tréningezem. 

Sopronban dolgozom, munka után Szom-

bathelyen edzem, csak ezt követően indu-

lok haza, Gencsapátiba. A Haladás igazolt 

versenyzője vagyok, Domján Miklós edző 

vezetésével végzem a napi tréningeket” – 

mondta el nekünk Bodorkós Tamásné.

Idén, a Senior Fedettpályás Atlétikai Baj-

nokság 3 km-es gyalogló számában első 

helyen végzett. A szlovákiai Dudince-

ben rendezett nemzetközi versenyen, 

amely magyar országos bajnokságnak 

is számít, ismét első helyen ért célba, 5 

km-es távon. 

Az Ancona-ban rendezett Fedettpályás 

Európa-bajnokságon 5 km-en második 

lett, míg a 3 km-es távon negyedik. 

Mindkét időeredményével megdön-

tötte kategóriájában a senior országos 

csúcsot. Legutóbb a Békéscsabán ren-

dezett Gyalogló Országos Bajnokságon 

érte el korosztálya legjobb időered-

ményét 20 km-en.

„Fiatal korom óta végigkíséri a sport az 

életemet, nagyon szeretem csinálni, és 

nagyon komolyan veszem a versenyeket. 

Amíg az egészségem engedi, versenyezni 

fogok, mert, bár büszke vagyok eredmé-

nyeimre, mindig találok újabb és újabb 

kihívásokat”.

RaaberCity

A VASUTAS GYALOGLÓBAJNOK
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UTASCENTRUM NYÍLT A SOPRONI VASÚTÁLLOMÁSON A KÖZLEKEDÉSI KULTÚRA NAPJA

EMLÉKTÁBLA-AVATÁS KAPUVÁRON

A GYSEV Zrt. tavaly adta át a vasútállo-

más épületében kialakított Szolgáltató-

házat. A létesítmény a Kormányablak 

és az utascsarnok közötti területen 

található, és az üzletek mellett itt ka-

pott helyet a tavaly novemberben nyílt 

rendőrségi iroda is.

A Szolgáltatóház váróterem felőli olda-

lán található Utascentrumban a vasút-

társaság munkatársai reggel 7 óra és 

este fél 6 között várják az érdeklődőket. 

Az utasok az új ügyfélszolgálati irodában 

a vasúti és autóbuszos menetrendekről 

kaphatnak tájékoztatást, de lehetőség 

lesz személyesen kezelni az esetleges 

utaspanaszokat, ill. átalány-kártérítési 

ügyeket is. Ugyancsak itt lehet a vasút-

társaság által szervezett kirándulóprog-

ramokra jelentkezni, kombinált jegyeket 

vásárolni, és lehetőség nyílik a csoportos 

utazások ügyintézésére is.

Külön érdekessége az Utascentrumnak, 

hogy a vállalat nevét, jelképét, kabala-

fi guráját szimbolizáló pólók, bögrék, 

kulcstartók és egyéb, különféle aján-

déktárgyak is megvásárolhatók. Szintén 

az ügyfélszolgálati irodában kap helyet 

a Soproni Vasútbarátok és Vasútmo-

dellezők Egyesülete gyűjteményéből 

berendezett „múzeumsarok”, ahol a vas-

úttársasághoz kötődő, muzeális értékű 

tárgyak kiállítása tekinthető meg.

„A GYSEV Zrt. az infrastruktúra és a gör-

dülőállomány szempontjából is óriási 

fejlődésen ment keresztül az elmúlt évek-

ben. Ezekhez a fejlesztésekhez próbáljuk 

igazítani a szolgáltatásainkat is. A sopro-

ni vasútállomáson az elmúlt években új 

utastájékoztató táblákat és monitorokat 

helyeztünk ki, megemeltük az 5 – 7 vágány 

közötti peront, wifi -szolgáltatást biztosí-

tunk és elkészült a Szolgáltatóház, benne 

a rendőrségi irodával. Az Utascentrum 

az utaskiszolgálás, az ügyfélszolgálat, a 

mindennapi utaskommunikáció területén 

biztosítja mostantól magas színvonalú 

szolgáltatását” – mondta a megnyitó 

ünnepségen Lendvay Péter, a GYSEV Zrt. 

személyszállítási üzletág vezetője.

A kapuvári Berg Kaszinó Egyesület szervezésében, a Győr–

Sopron vonal megépítésének 140 éves jubileuma alkalmából 

emléktáblát helyeztek el Kapuvár állomáson Báró Berg Gusz-

táv emlékére, aki tevékenyen részt vett az egykori előkészítési-

kivitelezési munkálatokban. Az avatóünnepségen társaságun-

kat Lendvay Péter, személyszállítási üzletág vezető képviselte.

A Közlekedéstudományi Egyesület idén is megrendezte 

„A Közlekedési Kultúra Napja” eseményét, melynek keretében 

a GYSEV Zrt. munkatársai szerdán délelőtt és délután is kitele-

pültek a Batsányi-úti átjáróhoz Sopronban. 

A sorompó tilos jelzésekor várakozó járókelők szórólapokat 

kaptak és lehetőség volt kvízjátékok kitöltésére is. 

A legkisebb korosztályt képviselő, iskolás csoport tagjai fi gye-

lemfelhívó matricákat kaptak. A gyerekeknek és szülőknek szó-

ló matricákat olyan egyszerű, de egyértelmű üzenetekkel látta 

el a vasúttársaság, mint „A vonat mindig erősebb”, „Ha piros, 

akkor tilos”, vagy „Apa, anya vigyáz ránk” a vasúti átjáróban.

A GYSEV Zrt. az elmúlt években két, nagyértékű projekt ke-

retében jelentősen javította a vasúti közlekedés biztonságát 

szolgáló eszközrendszert vonalhálózatán. Ennek keretében 

rengeteg vasúti átjáróban emelte a vasúttársaság a bizton-

sági szintet. 

A GYSEV Zrt. emellett azt is fontosnak tartja, hogy a hasonló, 

fi gyelemfelhívó akciók segítségével támogassa a gyermekek 

biztonságos közlekedésre nevelését, valamint a szemléletfor-

málást. Mindezen eszközökkel a GYSEV Zrt. azt szeretné elérni, 

hogy minél kevesebb legyen a fi gyelmetlenség miatt bekö-

vetkező balesetek száma a vasúti átjárókban.

A vasúttársaság akciójához a Wilfi ng Áron Egyesület is csatla-

kozott. Az egyesület önkéntesei a kijelölt gyalogos átkelőhe-

lyeken történő átkelés és a kerékpározás veszélyeire hívták fel 

a gyermekek fi gyelmét.

Megnyitotta a GYSEV Zrt. az Utascentrumot a soproni vasútállomáson. A váróterem mellett kialakított helyiségben 

az utasok nem csak a belföldi és nemzetközi vasúti, autóbuszos és múzeumvasúti menetrendekről érdeklődhetnek, 

hanem különböző GYSEV-es ajándéktárgyakat, kombinált jegyeket vásárolhatnak, emellett az utazáshoz kapcsoló-

dó ügyeiket is személyesen intézhetik. Az elegáns megjelenés mellett múzeum- és játszósarok gondoskodik a mo-

dern, színvonalas környezetről.

A GYSEV Zrt. is csatlakozott „ A Közlekedési Kultúra Napja” 2016-os programsorozatához. A vasúttársaság 

munkatársai a soproni Batsányi-úti vasúti átjárónál szórólapokkal, kvízjátékokkal és matricákkal hívták fel a 

figyelmet a vasúti közlekedés biztonságára, ill. arra, hogy minden esetben megfelelő figyelemmel kell közle-

kedni a vasúti átjárókban.
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ÚTI CÉL AJÁNLÓÚTI CÉL AJÁNLÓ

Történet, mitológia

Korfu, a Jón-szigetcsoport második 

legnagyobb szigete, már a mítoszok 

korában is ismert volt. Nevének ere-

dete egy Korkyra nevű gyönyörű ősi 

nimfához köthető, akit a tengerek 

istene, Poszeidón elrabolt, és erre a 

szigetre száműzött. A szigetet az ókor-

ban számos támadás érte, amelynek 

csak a rómaiak felszabadítása vetett 

véget. Korfu ezután sokáig a Velencei 

Köztársaság fennhatósága alatt állt, 

amelyet hét esztendőn át tartó fran-

cia megszállás követett. A 18. század 

fordulóján lezajlott napóleoni háborúk 

eredményeként létrejött brit uralom 

végül 1864-ben engedte át a szigetet 

a Görög Királyság számára. E változatos 

kormányzás természetesen magával 

vonta a különböző kultúrák megjelené-

sét, amely a főváros sokszínű építészeti 

stílusjegyeiben mindmáig testet ölt.

Élet a szigeten

Korfun már a 18. századtól jelentős volt 

idegenforgalom, ám a sziget kiterjedt 

zöldterületeinek köszönhetően ma is 

serény mezőgazdasági tevékenység 

folyik. A gyakori, ám hamar véget érő 

esőzések mellett az olajfák teszik igazán 

smaragdzölddé a szigetet. A hangulatos 

falvakban a mai napig élnek a különbö-

ző tradíciók, az ősszel érő olíva feldol-

gozása pedig sokak számára biztosít az 

idegenforgalom mellett némi másod-

lagos tevékenységet. Itt úgy érezhetjük 

magunkat, mintha egy véget nem érő 

olajligetben járnánk, miközben a frissen 

sajtolt olivaolaj illata lengi be az utakat.

A városok szűk utcáin barangolva a 

helyiek zavarba ejtő vendégszeretete, 

a ruhát teregető asszonyok látványa és 

az ott lakók harsány utcai beszélgeté-

sei, találkozásai igazolják, hogy a város 

igenis a saját életét éli, ám mégis béké-

sen megfér a szintén fontosnak mond-

ható turizmus is.

Korfu városa

A Korfu középső részének keleti felén 

található főváros korábban egyet jelen-

tett a ma Régi Erődnek nevezett léte-

sítménnyel, amelynek jelenlegi formája 

a 16. századi velencei fennhatóság ide-

jéből származik. Az erőddel szemben, a 

hűs, lombos fákkal takart, velencei, fran-

cia, brit és görög építészeti stílusú épü-

letekkel körbevett, Spinada nevű téren 

érdekes látványt nyújtanak a füves te-

rületen krikettet játszó fi atalok. A téren 

átsétálva megcsodálhatjuk a Listont. A 

francia megszállás idején emelt, gyö-

nyörű árkádsoros épület a közösségi 

élet központja, hisz annak éttermeiben 

és kávézóiban a nap bármely szakában, 

keresni kell a szabad asztalokat.

Ha itt járunk, álljunk meg pár percre, és 

az árnyékot adó boltívek alatt kortyol-

gassunk el egy frissen facsart narancs-

levet, amely a görög napot szívta ma-

gába. A helyiek előtt a legtöbb esetben 

egy hideg frappés poharat láthatunk, 

ami nem más, mint instant kávé és víz 

habosra keverve, és ízlés szerint cukor-

ral és tejjel ízesítve. 

Ugyancsak itt találjuk a Szent György 

Palota impozáns épületét, amelynek 

homlokzatán a hét Jón-sziget allego-

rikus alakjainak domborműveit fi gyel-

hetjük meg. Az épület jelenleg az Ázsiai 

Művészetek Múzeumának ad helyet.

A 18. század közepén emelt Új Erőd 

kívülről bár kevésbé látványos, annak 

kazamatarendszerében izgalmas felfe-

dezéseket tehetünk, és páratlan kilátás-

ban lesz részünk az óváros felé maga-

sodó Régi Erődre, és az azt szegélyező 

partszakaszra.

A keskeny utcák fölé magasodó Szent 

Spyridon-kápolna nevét adó, 4. szá-

zadban élt ciprusi érseket a város vé-

dőszentjeként emlegetik. A nagy pes-

tisjárványoktól megmentő Spyridon 

hamvait évi négy körmenet során viszik 

végig a városon. E körmenetek mindig 

alkalmat adnak az ünnepelésre, ami 

nem véletlen, hisz ezek igazi népünne-

pélyt jelentenek.

Szent Spyridon fontosságát mutatja, 

hogy az ő neve után minden második 

korfui férfi t Spyrosnak hívnak.

Érdemes megtekinteni a város egyetlen, 

domborművekkel tarkított, 1663-ban 

épült kőépületét is, amely korábban 

színháznak adott otthont, ma pedig a 

Városháza funkcióját tölti be. A Város-

háza mögötti térről a központ leghíre-

sebb bevásárlóutcájába, onnan pedig a 

sajátos hangulatú, igen nyüzsgő és for-

galmas San Rocco térre érkezhetünk. 

Innen indulnak a várost, és az elővárost 

feltáró, ún. „kék” buszjáratok is.

A főváros környéke

A főváros déli csücskén lévő Kanoni-

félsziget és a Garitsa-öböl egyike azok-

nak a kötelező úticéloknak, amelyet 

egyetlen ide látogató sem hagyhat ki. 

Az itt megpillantható, és vélhetően a 

Égszínkék tenger, aranyló föveny, sötétzöld olajfák, meredek sziklák, nyüzsgő városok, békés 

falvak, kultúrák kompozíciója és végtelen vendégszeretet… mindez csak ízelítő abból a ter-

mészeti és kulturális csodából, amit e szépséges sziget kínál nekünk.

Barangolás
a smaragdzöld
szigeten KORFU
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A sziget déli végének legnagyobb tele-

pülése, Lefkimmi mindmáig megőriz-

te népi építészeti emlékeit. A központot 

átszelő csatorna és a helyi kereskedők 

aktív jelenléte még színesebbé teszi az 

egyébként is nyüzsgő kisvárost.

A turizmus térhódítása előtt jelenték-

telennek számító Kavos környéke a 

hegyekkel tarkított szegelte miatt az 

extrém sportolóknak ajánlott, ám az 

éjszakai baglyok is biztosan megta-

lálják számításaikat. A nappal forró és 

kihalt utcák estére villogó, színes ne-

onfényekbe burkolóznak, miközben tu-

catnyi zenei stílus intenzív keveredése 

adja a sétány alaphangját. A korzón egy 

sor éjszakai bár, diszkó és gyorsétterem 

invitálja az arra járókat, s ebben az ál-

taluk alkalmazott, mosolygós, dekoratív 

hölgyek is közreműködnek.

A hegyvidékes északi oldal

A fővárostól a keleti partszakaszon 

észak felé haladva üdülőfalvak sokasá-

gából válogathatunk kedvünkre.

A hegyekbe tervezett kirándulás előtt 

feltétlenül álljunk meg egy rövid időre 

Kouloura felett, hisz a falu kikötőjére 

letekintve mesebeli látványban lesz 

részünk. Érdemes egy kisebb sétára 

Kassiopi városába is betérni, és a szí-

nes kavalkádban egy hűs ital kortyol-

gatása közben arra gondolni, hogy itt 

egykor Néró császár is megfordult.

A sziget kiterjedt, szárazföldi terü-

letének nyugati oldalán emelkedő 

Pantokrátor-hegyről – ami a maga 

906 méterével Korfu legmagasabb 

pontjának számít – remek kilátás nyílik 

a szomszédos Albániára.

A nyugati oldalon magasodó 

Angelokastro 13. századi bizánci vár-

roma felé haladva a Szív-öböl léleg-

zetelállító kéksége tárul elénk. A vártól 

már csak egy ugrás választ el bennün-

ket a sziget turizmusában debütáló 

Paleokastritsa gyönyörű vidékétől. A 

csodás öbölben lévő homokos tenger-

partról – két pancsolás között – min-

denképp sétáljunk fel a dombra, ahol 

a csipkés sziklák és teraszos művelésű 

földek ölelésében magasodó, árkádos 

udvarú, bizánci ikonokat felvonultató, s 

egyben a görög kolostorépítészet min-

tapéldáját megtestesítő templomot te-

kinthetjük meg.

A sziget északi csücskében fekvő Sidari, 

és a tengerparton megbújó Canal 

d'Amour csatorna a legendák alapján két, 

egymás felé néző, sziklává vált szerelmest 

ábrázol. A mondás szerint, ha a szerelmes 

pár átúszik alatta, szerelmük örökké fog 

leggyakrabban fényképezett Panagia 

Vlacherna kápolna, és az Egér-sziget-

ként elhíresült Pontikonissi Korfu jel-

képévé vált. Pontikonissi szigetére egy 

5 perces kishajózással juthatunk át, és 

megtekinthetjük a Pantokrátor kolos-

tort. Egy homéroszi mítosz szerint a 

sziget egyet jelent a Poszeidón által 

kővé változtatott hajóval.

A fővárostól mindössze néhány kilo-

méterre lévő, domboldalra magasodó 

Achilleon klasszicista stílusban épült. A 

kastélyt Erzsébet királyné építtette, aki 

betegsége idején gyakori látogatója volt 

a szigetnek, és akire annak természeti 

szépsége és a Jón-tenger nagy hatással 

volt. A köznyelvben Sisi-kastélyként em-

legetett, impozáns épület Akhilleuszról 

kapta a nevét, akinek Erzsébet királyné 

nagy csodálója volt. A másik híres sze-

mélyiség, akinek neve egybeforrt az 

Achilleon történetével, II. Vilmos német 

császár volt, akinek a palota legnagyobb, 

mintegy 11,5 méter magas, győzedelmes 

Akhilleusz szobrát köszönheti. 

A sziget középső részén, a fővárossal át-

ellenes nyugati oldalon Korfu talán leg-

szebb faluja, Pelekas vár bennünket. A 

dombtetőre épült hangulatos település 

távolabb ugyan, de rendelkezik tenger-

parttal, amely a legszebbnek tartott 

Glyfada strandján végződik.

Útban a sík, déli rész felé

Mind a Sisi-kastély, mind pedig a fővá-

ros felől egyenes út vezet a sziget déli 

szegletébe. A közvetlenül a part men-

tén húzódó utat számos szálloda és ta-

verna kíséri. Ilyen üdülőfaluvá nőtte ki 

magát Benitses is, amelynek hangula-

tos főterén esténként gyakorta tartanak 

szabadtéri táncos mulatságokat, ahová 

természetesen minden további nélkül 

be is kapcsolódhatunk. 

A délkeleti partszakasz egyik érdekes 

jellemvonása, hogy az ott elhaladó főút 

pont a szállodák és a tengerpart közé 

ékelődött, így a strandokat olykor egy 

alagúton át is meg lehet közelíteni. A 

már ókorban is lakott Moraitika és 

a szomszédos Messongi környéke a 

maga számos szállodájával, ajándék-

boltjával, orvosi rendelőjével és éjsza-

kai szórakozóhelyeivel igazi turisztikai 

paradicsommá vált, sekélyvizű strand-

jai révén pedig kisgyermekes családok 

számára is nagy népszerűségnek ör-

vend. 

Mivel a sziget ezen a részen a legkes-

kenyebb, könnyűszerrel átjuthatunk a 

nyugati partszakaszra, amely homokos, 

dűnés jellegének köszönhetően mind a 

strandolók, mind pedig a quaddal szla-

lomozók körében igen közkedvelt. Így 

van ez Issos és Marathias környékén 

is, ahol a sziget legkeskenyebb, mind-

össze 6,5 km-es szakasza található. 
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tartani. Ugyancsak romantikus pillanato-

kat élhetünk meg az innen 2 km-re fekvő 

Perouladesnél, ahol a Drastis-fok nevű 

százméteres sziklafalról nem csak párat-

lan kilátásnak lehetünk szemtanúi, hanem 

annak is, ahogy a tengerparton a lenyug-

vó nap a szirteket aranysárgára festi.

Közlekedés

Korfu az év bármely szakaszában elér-

hető a különféle légitársaságok járata-

ival. A repülőtér nincs messze a város-

központtól, bár nagyobb csomagok 

esetén érdemes taxit, vagy a helyi kék 

autóbuszjáratot igénybe venni.

A város egyes pontjait és a közeli tele-

püléseket (Pelekas, Dassia, Benitses) fel-

táró, számozott kék buszok mindegyike 

a San Rocco térről indul. A zöld színű 

távolsági buszok az Új Erőd melletti au-

tóbusz-pályaudvarról indulnak a sziget 

számos szegletébe.

Gasztronómia

Az úton-útfélen fellelhető tavernákban 

a modern konyha szinte összes fogása 

megtalálható. Az ínycsiklandó görög 

ételek közül kiemelkednek a tenger 

gyümölcsei (kagyló, rák, tintahal, po-

lip), a jellegzetes, fetás-olívás görög 

saláta (horiadiki), a húsételek közül 

pedig a klasszikus saslik (souvlaki), il-

letve a báránysült és természetesen a 

gyros, ami nemritkán sertésből készül 

és hasábburgonya is jár hozzá. A korfui 

olajbogyó messzeföldön híres.

A görögök nemzeti itala, az ouzo Kor-

fun is megtalálható, speciális, a sziget 

formáját ábrázoló üvegben kapható 

változata pedig kitűnő ajándék az ott-

honiak számára. Érdekesség, hogy a 

jellegzetes ánizslikőrt sokan vízzel hígí-

tott formában fogyasztják, amitől az ital 

tejszerűvé válik.

A helyi sörök közül az Alfa képviseli a 

legkarakteresebb ízvilágot, őt követi a 

Mythos, amely mélyhűtött korsóban, 

frissen csapolva a strandolás kellemes 

kiegészítőjét alkotja. A boltok polcain 

természetesen az Európában ismert 

klasszikus sörök is megtalálhatók, csak-

úgy, mint a borok, amelyek Lefkimmi 

szőlőihez költhetők.

Nem maradhat említés nélkül a Kor-

fun kívül csak Szicíliában és Cipruson 

honos, apró narancshoz hasonlító cit-

rusféle, a kumkquat sem, amelynek 

kellemes, édes likőrje, lekvárja és szá-

rított változata ott sorakozik minden 

ajándékárusnál. 

Napközben gyakori a szieszta, amely 

során egyes üzletek a déli nagy me-

legben néhány órára zárva tartanak. 

A görögök kényelmes tempóban élik 

mindennapjaikat, így nem jellemző rá-

juk a felesleges kapkodás sem.

Ám mindent összevetve, a korfuiak jel-

lemvonása tükrözi mindazt a mélyről 

jövő barátságot és a tradíciók megtar-

tása mellett az újhoz való alkalmazko-

dást, amely nemzeti mibenlétük alapját 

jelenti. Ez a harmonikus együttélés teszi 

a szigetet igazán egyedivé.

Háry Márk

ÚTI CÉL AJÁNLÓ
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KITEKINTÉS
Számos szervezett, főleg egyna-

pos hajókirándulást is indítanak 

a környező déli szigetekre, Paxos 

és Antipaxos vagy Parga felé, és a 

szomszédos Albániába is.

Érdemes felkeresni az albániai 

Butrint városát, amely az UNESCO 

világörökségek listáján is szerepel. 

Az ókori város romjai egy egészen 

különleges helyen találhatók, ahol 

az édes víz, és a tengervíz kevere-

dik egymással, ezzel is egy különle-

ges növény és állatvilágot alkotva. 

A település ásatásai 1928-ban kez-

dődtek, de egészen a mai napig 

tartanak. A 18 hektáros vidéken 

amfi teátrumot, fürdőket, és szín-

ház mellett mozaikpadlókat, vil-

lákat, síremlékeket, szökőkutakat, 

bástyákat, valamint az Oroszlános-

kaput találhatjuk, ám a Kr. e. 4. szá-

zadi szentélytől kezdve a 18. szá-

zadi Velencei Köztársaság idejéből 

származó bástyáig és várig számos 

leletre bukkantak a régészek.

Amíg elérjük Butrintot, bepillan-

tást nyerhetünk az albán falvak 

mindennapjaiba, valamint a határ-

város, Saranda életébe is. 

KEDVEzményes jegyek június 16-ig!

Fábián Juli
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Június 10. – szeptember 2.

TERMELŐI PIAC
Bükfürdő

Ismerje meg helyi termelőinket, 

tekintse meg kézműves ajándék-

tárgyainkat, kóstolja meg a helybeli 

mézeket, a házi készítésű lekváro-

kat, sajtokat és húskészítményeket, 

savanyúságokat, valamint a terme-

lői borokat.

Péntekenként kóstolja meg Ön is a 

vasi ízeket!

Információ:

BBKTE 

Tel.: 94/558-416

E-mail: info@visitbuk.hu

www.visitbuk.hu

Június 11.

„ART 2016”  FOGYATÉKKAL 

ÉLŐK KULTURÁLIS FESZTIVÁLJA
Celldömölk

Információ: 

Kemenesaljai Művelődési Központ és 

Könyvtár

Tel.: 95/777-301

E-mail: info.kmkk@gmail.com 

www.kemenesaljamuvhaz.hu

Június 11.

51. SAVARIA NEMZETKÖZI 

TÁNCVERSENY
Szombathely

A Savaria Nemzetközi Táncverseny 

az ország legkiemelkedőbb ver-

senytáncos rendezvénye.

A résztvevő párosok az egész vi-

lágból érkeznek. A tüzes ritmu-

sok, a táncosok közötti tökéletes 

összhang, a gyönyörű táncruhák 

és kecses mozdulatok nagyszámú 

rajongótábora miatt mindig teltház 

előtt zajlik a rendezvény.

Információ:

AGORA Szombathelyi Kulturális Központ 

Tel.: 94/312-666, 20/502-9351

E-mail: info@agora-savaria.hu

www.agorasavaria.hu

Június 11.

RUTTKAILATINOVITS NAPOK
Szentgotthárd

Előadás Latinovits Zoltánról, be-

szélgetés Frenreisz Károllyal, Jordán 

Tamással és Sebő Ferenccel, kiállítás 

és egy még soha be nem mutatott 

fi lm vetítése a Csákányi László Film-

színházban.

Információ:

Pannon Kapu Kulturális Egyesület

Tel.: 94/554-106

E-mail: muvhaz@sztgnet.hu

www.pannonkapu.hu

Június 12. 

MESETÚRA
Kőszeg

Jelmezes gyalogtúra nemcsak 

gyermekeknek!

Az ingyenes, természetközeli prog-

ram résztvevői maguk is jelmezt 

ölthetnek, és a túra során találkoz-

nak a beöltözött önkéntesekkel, 

akik a feladványok megoldását 

követően engedik továbbmenni a 

túrázókat. 

Útvonal: Kőszeg, Fő tér – Szulejmán-

kilátó – Kőszeg, Fő tér (4 km)

Túravezető: Malacka (Bogáti And-

rás) 

Információ: 

Írottkő Natúrparkért Egyesület

és Tourinform Kőszeg

Tel.: 94/563-120

E-mail: ine@t-online.hu 

www.naturpark.hu 

Június 16.

BLOOMSDAY
Szombathely

A Bloomsday az irodalomkedvelők 

körében nevezetes nap, ugyanis a 

világhírű James Joyce Ulysess című 

regényének cselekménye 1904-ben 

ezen a napon játszódik, a főszerep-

lő édesapja pedig Szombathelyen 

született. A Bloomsday alternatív 

összművészeti fesztivált számos 

érdekes és igényes kulturális prog-

rammal tűzdelték meg.

Információ:

AGORA Szombathelyi Kulturális Központ 

Tel.: 20/ 502-9351

E-mail: info@agora-savaria.hu

www.agorasavaria.hu

Június 17–19.

NEMZETKÖZI FÚVÓSZENEKARI 

FESZTIVÁL
Kőszeg

„Ezren fújják ezerrel…” – 150 éves 

Kőszeg Város Koncert Fúvósze-

nekara. Lesz esti szerenád a város 

különböző pontjain, zenés fogadás 

a Fő téren és a Jézus Szíve plébá-

niatemplom előtt ezer fúvószenész 

játszik majd egyszerre közös indu-

lókat, lesz esti csillagmenet, hogy 

aztán a Jurisics térre érve az ott 

felállított nagy színpadon mindenki 

örömére elinduljon a Nemzetközi 

Fúvós Show.

Információ: 

Bakos György

Tel.: 30/469-8007
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Kiruccanások Kiruccanások Kiruccanások Kiruccanások 
Június 4. – augusztus 7.

KŐSZEGI VÁRSZÍNHÁZ
Kőszeg

A Jurisics vár belső udvarán prózai 

darabok mellett operett, musical 

előadásokkal, komolyzenei koncer-

tekkel, utcaszínházi bemutatókkal, 

táncelőadásokkal várják a látogató-

kat. Az idei évadban két új bemuta-

tó is szerepel a programban.

Információ:

Jurisics-vár Művelődési Központ és 

Várszínház

Tel.: 94/360-113

E-mail: info@koszegivarszinhaz.hu

www.koszegivarszinhaz.hu

Június 8. – augusztus 27.

GARANTÁLT

SPORTPROGRAMOK
Bükfürdő

A bükfürdői Sportparkba, minden 

héten szerdától szombatig nordic 

walking oktatás és minitúra, kerék-

pártúra, gyermekkuckó, ugrálóvár 

és a legkülönfélébb játékok várnak. 

Információ:

BBKTE 

Tel.: 94/558-416

E-mail: info@visitbuk.hu

www.visitbuk.hu

Június 9–11.

87. ÜNNEPI KÖNYVHÉT

15. GYERMEKKÖNYVNAPOK
Győr

Az idei évben is megrendezésre 

kerül az immár hagyományosnak 

számító győri Ünnepi Könyvhét, 

melynek keretében számos könyv-

bemutató és kültéri színpadi prog-

ram várja az érdeklődőket.

Információ:

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és 

Közösségi Tér

Tel.: 96/516-670

www.kisfaludy.gyorikonyvtar.hu

Június 10–12.

X. NEMZETKÖZI FÚVÓSZENEKARI 

ÉS MAZSORETT FESZTIVÁL 
Sárvár

„Ha táncunkat nézed

szívünk szavait hallod”

Több, mint húsz éve színesíti a nép-

szerű fúvószenét a mazsorettek fel-

vonulása és tánca.

Információ:

www.sarvarmazsorett.hu

Június 10–12.

KÉZMŰVES SÖRÖK ÉS PÁLINKÁK 

FESZTIVÁLJA
Hegykő

A fesztiválon kisüzemi, kézműves 

söröket kóstolhatnak az érdeklő-

dők, mellettük pálinkafőzdék is je-

len lesznek. 

A fi nom, jórészt helyben készülő 

ételekről a hegykői éttermek, a jó 

hangulatról a színpadon fellépő ze-

nészek, táncosok gondoskodnak.

Információ:

Hegykő Község Önkormányzata

Tel.: 99/540-005

E-mail: hegyko@hegyko.hu

www.hegyko.hu

Június 10–12.

MÁRTON FESZTIVÁL
Szombathely

Az esemény központi eleme a 

Szent Márton nevét viselő települé-

sek találkozója. A programok között 

lesz felvonulás, nagyszínpadi prog-

ramok, illetve a vendégek bemu-

tatkozása standjaiknál.

Információ:

Savaria Turizmus Nonprofi t Kft. -

Szent Márton Programiroda

Tel.: 94/510-160

E-mail: info@szentmarton.hu

www.szentmarton.hu

Június 10. – június 12. 

EGERSZEG FESZTIVÁL 2016
Zalaegerszeg

Zala megye legnagyobb multi-

kulturális rendezvénye, amely Zala-

egerszeg születésnapja – május 13. 

– előtt tiszteleg. Célja, hogy őrizze 

és bemutassa a város értékeit, ha-

gyományait. A rendezvény különle-

ges elemei: Göcseji Prószafesztivál, 

Kárpát-medencei Verbunkverseny, 

Zalaegerszegi Kórusfesztivál és 

Verseny, Kéklámpás felvonulás és 

baleseti szimuláció, sokszínű zenei 

kínálat, és kézműves vásár.

Információ: 

Kvártélyház Kft. 

Tel.: 20/441-0659

www.kvartelyhaz.hu
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Kiruccanások Kiruccanások 
Június 17–19.

SZENTIVÁNÉJI ÁLOM 

SOPRONI FOLKFEST
Sopron

Népzene, világzene és szórakoztató 

tánczene a minőség jegyében. 

Sopron így ünnepli a nyári napfor-

dulót, az év leghosszabb napját.

Információ:

Pro Kultúra Sopron Nonprofi t Kft.

Tel.: 99/517-500

E-mail: info@prokultura.hu 

www.prokultura.hu

Június 17. – július 10.

SOPRONI ÜNNEPI HETEK
Sopron

Szabadtéri programok, komoly- és 

könnyűzenei koncertek, színházi 

előadások, térzene, hazai és nem-

zetközi sportesemények.

Információ:

Pro Kultúra Sopron Nonprofi t Kft.

Tel.: 99/517-500

E-mail: info@prokultura.hu 

www.prokultura.hu

Június 18–19.

ÁGFALVI FALUNAP 

NÉMET NEMZETISÉGI NAP
Ágfalva

Ünnepel a falu apraja, nagyja. Ének-

kar, fúvószenekar, néptáncegyüttes 

és vendégeik színes műsora szóra-

koztatja a látogatókat.

Információ:

Ágfalva Községi Önkormányzat és Ágfalvi 

Német Nemzetiségi Önkormányzat

Tel.: 99/330-012

E-mail: polgarmester@agfalva.hu

www.agfalva.hu

Június 18.

TÜNDÉREXPRESSZ
Nagycenk

Járd végig te is a tündérekkel a Szi-

várvány útját! Utazz te is a tündérek 

gőzösével a Nagycenki Széchenyi 

Múzeumvasúton!

Programok: Odvas kívánságfa, 

Kotyvasztó szeglet, Mesekuckó 

manózenével, Katicaröptető, Tün-

dérvarroda, Szörpölde stb.

Információ:

Nagycenki Könyvtár

Benke Éva kulturális referens

Tel.: 30/695-4049

E-mail: fuvesboszi9@gmail.com

Június 18.

NYÁRNYITÓ KONCERT
Győr

A Négy Évszak Fesztivál Nyárnyitó 

koncertjének fellépője a Best of 

LGT zenekar, amely kedvenc slá-

gereinkkel gondoskodik a remek 

hangulatról! Fellép a műsorban 

Heincz Gábor Biga, valamint az 

Abrakazabra zenekar. A koncert 

előtt Fehérvári Gábor Alfrédot is 

hallhatjuk. Az estet hatalmas tűzijá-

ték zárja le.

Információ:

Győr, Városmarketing és

Programszervezési Főosztály

Tel.: 96/500-259 

www.gyor.hu 

Június 18.

BUTI PÁLINKAFESZTIVÁL  

KÖRTE NAPOK 
Vönöck

A fesztivál teret ad a népművészek-

nek, kistermelőknek, vállalkozóknak, 

akik bemutathatják termékeiket. 

Gyermekek, felnőttek szórakozását 

biztosítja a Virgonckodó játszópark, 

rodeo bika, s egyéb készségfejlesztő 

játékok. Az önfeledt kikapcsolódás 

része a népzene, néptánc, táncdal-

ok, slágerek mellett a modern zene 

képviselői is bemutatkoznak.

Sztárvendégek: Ocho Macho, Lord, 

DJ. Dominique.

Információ:

Buti Pálinka

Tel.: 20/3371-864 

E-mail: butipalinka@gmail.com 

www.butipalinka.hu

Június 19–25.

XVII. LAMANTIN JAZZ FESZTIVÁL
Szombathely

A Lamantin Fazz Fesztivál és Impro-

vizációs Tábor fellépőinek zöme a 

hazai és a szomszédos országok ve-

zető jazz ill. blues együttesei közül 

kerülnek ki, és egy-két európai vagy 

világsztár emeli a fesztivál rangját. 

Információ:

Lamantin Jazz Fesztivál és Lamantin Klub 

Tímár Péter

Tel.: 70/360-1545

E-mail: lamantin@lamantin.hu

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

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

„…ahonnan látszik a város és mosolyog a nap feléd…”

SOPRON MINDIG SZÉP!
Igazi vendégszeretet, könnyű megközelíthetőség, csodálatos kilátás a történelmi belvárosra,

díjmentes wifi  és parkoló, ízletes ételek a belváros szívében, magyar és osztrák programokkal,
amit akár SZÉP kártyával is fi zethet.

Hétközi vakáció esetén (min. 3 éj) 10% kedvezményt biztosítunk!

Ajándék: A Lővér Kalandparkban a Hotel Sopron vendégeinek 10% kedvezmény jár!

Keresse legjobb árainkat, kalkuláljon és foglaljon online saját weboldalunkon (gyors & zökkenőmentes)!

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, csokikóstoló, Familypark és az Esterházy-kastély.

FOGLALJA LE BORHÁZUNKAT!
Családi vagy céges rendezvény? Borházunk kis létszámú esküvők,

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

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

 gyereknek hazaútban ingyenes vonatjegy



Június 20–26.

XII. MAGYAR TÁNCFESZTIVÁL 

II. GYERMEK TÁNCFESZTIVÁL
Győr

Idén újdonságokkal gazdagodva, a 

hazai táncművészet (balett, kortárs 

tánc, néptánc) szinte teljes palettá-

ját felvonultató fesztiválon ízelítőt 

kapnak a nézők néhány világhírű 

társulat produkciójából is. Koncer-

tek, táncházak, előadások várják az 

érdeklődőket. 

Információ:

Győr Balett

Tel.: 96/523-217

E-mail: info@gyoribalett.hu

www.magyartancfesztival.hu 

Június 21.

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
Celldömölk

A celldömölki Kemenes Vulkánpark 

Látogatóközpont is csatlakozott a 

Múzeumok Éjszakája országos ren-

dezvénysorozathoz.

Információ:

Kemenes Vulkánpark

Tel.: 95/777-400

E-mail: info@kemenesvulkanpark.hu 

www.kemenesvulkanpark.hu

Június 24–25.

MALACFESZTIVÁL
Pusztacsó

A megújult faluközpontban meg-

rendezett programot a malacsütő 

verseny mellett kulturális progra-

mok, kézműves foglalkozások és já-

tékok színesítik. 

Információ: 

Kollarits Kornél

Tel.: 70/313-7699

Június 24–26.

ŐRSÉGI VÁSÁR
Őriszentpéter

A népi iparművészek kirakodóvásá-

ra népi termékekkel, kulturális prog-

ramokkal várják az érdeklődőket.

Információ:

Polgármesteri Hivatal Őriszentpéter

Tel.: 94/548-050

E-mail: onkormanyzat@oriszentpeter.hu

www.oriszentpeter.hu

Június 25. 

„POLGÁRI VASÚT  VASÚTI

POLGÁR”  VASÚTTÖRTÉNETI

ÉS VASÚTMODELL KIÁLLÍTÁS
Sopron

Múzeumok Éjszakája 

Szabadtéri kiállítás, interaktív foglal-

kozások, fi lmvetítés, több mint 20 

méter hosszú terepasztal, resti han-

gulatok, és még sok egyéb vasúti 

érdekesség a volt Vontatási Főnök-

ség épületében.

Információ:

Soproni Vasútbarátok és

Vasútmodellezők Egyesülete

E-mail: svve.sopron@gmail.com

www.facebook.com/Sopronivasutbaratok

www.svve.hu

Június 25. 

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA

A MOBILISBEN
Győr

Művészetes, tudomány és a tech-

nológia találkozása.

Információ:

Mobilis Interaktív Kiállítási Központ

www.mobilis-gyor.hu

Június 25.

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
Győr

Ezen a napon tizenegy múzeum-

épület várja a műkedvelő érdeklő-

dőket. Különleges tárlatvezetéseken 

ismerhetik meg a megújult intéz-

mény állandó és időszaki kiállításait, 

a családok kreatív foglalkozásokon 

vehetnek részt. A programok kö-

zött klasszikus és jazz-zenei koncer-

tek, borkultúraest is szerepel.

Információ:

Rómer Flóris Művészeti és Történeti 

Múzeum

Tel.: 96/322-695

E-mail: info@romer.hu

www.romer.hu

Június 25.

SZENTIVÁNÉJI VÍGASSÁGOK
Szombathely

Az év leghosszabb napját ünneplő 

szabadtéri rendezvény, ahol a nyári 

napfordulóhoz kapcsolódó tradici-

onális rendezvény. Koncertezni fog 

Nagy Feró és a Hooligans, az este 

csúcspontja pedig a csodás lát-

ványt nyújtó éjféli tűzijáték lesz.

Információ:

AGORA Szombathelyi Kulturális Központ 

Tel.: 94/312-666, 20/502-9351

E-mail: info@agora-savaria.hu

www.agorasavaria.hu
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MÚZEUMOK 
ÉJSZAKÁJA 
A MOBILISBEN

természettudományos 
bemutatók
tudományos
barkácsolás

fotó-
művészet
festészet

technológia

MÛVÉSZETEK, TUDOMÁNYOK
ÉS TECHNOLÓGIA
TALÁLKOZÁSA

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

A TEMATIKUS ÉV 
FÔTÁMOGATÓJA:MOZGÁSBAN

A TUDOMÁNY!



 gyereknek hazaútban ingyenes vonatjegy

Június 25.

IX. SOPRONI TÜNDÉRFESZTIVÁL
Sopron

A gyerekek soproni fesztiválja. Szín-

padi programok, viseletverseny, ját-

szóház, tündéri portékák vására.

Információ:

Pro Kultúra Sopron Nonprofi t Kft.

Tel.: 99/517-500

E-mail: info@prokultura.hu 

www.prokultura.hu

Június 25.

KELTA ÜNNEP
Sopron

A soproni erdők szívében, ahol 

egykor a kelták legendás földvára 

állt, színes programokkal várják a 

múltidéző látogatókat.

Információ:

TAEG Zrt., Bánáti László

Tel.: 99/506-810

E-mail: banati.laszlo@taegrt.hu 

www.taegrt.hu

Június 25. és július 2.

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
Szombathely

Szakmai bemutatók, kiállítások, 

előadások, tárlatvezetés, műhely-

látogatások a szombathelyi múze-

umokban. A programsorozat egy 

héttel később folytatódik.

Információ:

Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum

Tel.: 94/500-720, 20/260-8390

E-mail: info@savariamuseum.hu

www.savariamuseum.hu

Június 26.

FÚVÓSZENEKARI TALÁLKOZÓ
Sopron

Hagyományos hazai és külföldi fú-

vószenekarok részvételével zajló 

rendezvény.

Információ:

Soproni Ifj úsági Fúvószenekar

dr. Friedrich András

Tel.: 20/775-3764

Június 28.

TOUR DE HONGRIE PROLÓG
Szombathely

Az idei Tour de Hongrie rajtjánál 

a egy látványos prológ, másfél ki-

lométeres egyéni időfutam várja 

a nagyérdeműt. Természetesen a 

lezárt pályán a hobbi kerékpárosok 

is próbára tehetik majd felkészült-

ségüket, az amatőrök számára kiírt 

Szent Márton futamban. 

Információ:

Vuelta Sportiroda

Tel.: 1/273-1861

E-mail: info@vuelta.hu

www.tourdehongrie.hu

Június 28. – július 3.

SZERELMESEK FESZTIVÁLJA  

NEM CSAK SZERELMESEKNEK!
Szentgotthárd

Szerelmes Filmek Fesztiválja, sze-

relmi jóslás, „Szerelem emlékbe” – 

kézműves foglalkozás, lovas hintó, 

népi játszópark, zenés- színházi és 

egyéb társművészeti események, 

előadások, gyermekszínház, be-

szélgetések és élő koncertek. 

Információ:

Pannon Kapu Kulturális Egyesület

Tel.: 94/554-106

E-mail: muvhaz@sztgnet.hu

www.pannonkapu.hu

Június 29. – július 3. 

VOLT FESZTIVÁL
Sopron

Európai hírű zenés fesztivál, szám-

talan világsztár, hazai művész és 

zenekar fellépésével minden kor-

osztály számára.

Utazz te is VOLT vonattal az egyik 

legnépszerűbb zenei fesztiválra!

Információ:

Sziget Kulturális Szervezőiroda

E-mail: info@volt.hu 

www.volt.hu

Június 30. – július 3.

GYŐRKŐCOLIMPIA ÉS 

GYŐRKŐCFESZTIVÁL
Győr

Aranyhajú tündérlányok érkeznek a 

négy folyó városába, és varázspál-

cájukkal játszótérré változtatják az 

egész várost. 

„10 helyszínen 1000 program, zseb-

pénz nem kell, mert ingyen van! 

Belépő a mosolyod, mit hozz ma-

gaddal az arcodon és egy rólad ké-

szült fotón! A mosolyodért cserébe 

kincset érő karszalag tulajdonosa 

leszel, mellyel a Győrkőcfesztivál 

alatt minden program ingyenes!”

A Győrkőcolimpia, hazai és külföldi 

diákok részvételével zajlik. A csapa-

tok nyolc sportágban nevezhetnek 

a versenyre. A küzdelmek központi 

színhelyeként az Aranypart szolgál 

majd.

Információ:

Vaskakas Bábszínház

Tel.: 96/512-690

E-mail: vaskakas@vaskakas.hu

www.gyorkoc.hu
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Július 1–3.

XVI. SZELESTEI ORSZÁGOS

VETERÁN MOTOROS TALÁLKOZÓ
Szeleste

Ismét Szelestén gyűlnek össze a ve-

terán motorosok.

Információ:

Blaskó István / Szele János

Tel.: 20/946-7982, 30/328-7063

E-mail: blasko.istvan56@gmail.com, 

szele.jani@freemail.hu 

Július 1–10.

LEVENDULAHÉT
Pannonhalma

A különleges illatú levendula virág-

zásának és részben aratásának ide-

jével esik egybe a rendezvény.

Információ:

www.bences.hu

Július 1. – augusztus 27.

KVÁRTÉLYHÁZ NYÁR, IV. ZAKO 
Zalaegerszeg

A Zalaegerszegi Kortárs Művészeti 

Fesztivál programjában jelentős 

független színházi alkotócsoportok 

produkciói láthatók. A fesztivál ter-

vezett előadásai: Cosi Fan Tutte, A 

mulandó, Egyasszony, János vitéz, 

Hernádi pont, Csúnya kacsa, Mary 

és Max.

Információ: 

Kvártélyház Kft. 

Tel.: 20/441-0659

www.kvartelyhaz.hu

Július 2.

KRÁTERHANGVEERSENY 

AZ ATARU TAIKO JAPÁN

DOBSZÍNHÁZ KONCERTJE
Celldömölk

A több ezer éves keleti kultúra és 

japán dobművészet megelevene-

désének lehetnek tanúi. A koncer-

ten elhangzó művek betekintést 

engednek a szigetország lenyűgö-

ző világába és a színpadi produkció 

egyfajta történelmi, kulturális ke-

resztmetszetet ad vagy épp utazás-

ra csábít.

Információ: 

Kemenesaljai Művelődési Központ és 

Könyvtár

Tel.: 95/777-301 

E-mail: info.kmkk@gmail.com 

www.kemenesaljamuvhaz.hu

Július 8.

V. ETNOFOLK FORGATAG
Bükfürdő

A büki Etno-Folk Forgatag színpa-

dán: Sebő-együttes, Mihó Attila 

és Bandája, Góbé Zenekar, Regős 

Együttes. A programot helyi ter-

melői vásár, kézműves játszóház 

színesíti!

Információ:

Büki Művelődési és Sportközpont, 

Könyvtár

Tel.: 94/558-409

E-mail: muvhaz37@t-online.hu

www.bukmsk.hu

Július 8–9.

XVII. NEMZETKÖZI FÚVÓSZENEI 

VÁRFESZTIVÁL 
Sárvár

A gazdag zenei múlttal rendelkező 

Sárvár egyik kedvelt rendezvénye a 

Fúvószenei Várfesztivál. 

Információ:

www.sarvarfuvos.com

Július 8–9.

ÍRMAGYAR NAPOK
Győr

A két ország közötti kulturális és 

szakrális kapcsolatok alappillérét a 

győri bazilikában őrzött Könnyező 

Szűzanya-kegykép, az Ír Madonna 

jelenti. A kegykép 1697. március 

17-én, Szent Patrik, Írország apos-

tola és védőszentje ünnepén vérrel 

könnyezett. 

A szakrális programok mellett kon-

certek, táncbemutatók, kiállítások 

és gyermekprogramok adnak ízelí-

tőt az ír kultúra sokszínűségéből.

Információ:

Győri Művészeti és Fesztiválközpont

Tel.: 96/320-289

E-mail: info@mufegyor.hu

mufegyor.hu

Július 8–10.

FAZEKAS NAPOK
Magyarszombatfa

A fazekas találkozón a szakmai prog-

ramok mellett fazekas- és egyéb 

kézműves vásár, illetve kulturális 

programok várják a látogatókat.

Információ:

Községi Önkormányzat Magyarszombatfa

Tel.: 30/865-1550
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Július 8–10.

SZABADTÉRI KONCERTEK ÉS 

ELŐADÁSOK
Sopron

A 10 éves Soproni Evangélikus Egy-

házmegye szervezésében.

Információ:

Soproni Evangélikus Egyházközség

Tel.: 99/523-002

www.sopron.lutheran.hu

Július 8–17.

TÍZFORRÁS FESZTIVÁL
Hegykő és Fertő-parti

települések

Az immár országos hírnévre szert 

tett szabadtéri fesztivált idén 13. 

alkalommal rendezik meg neves 

előadókkal, igényes koncertekkel.

Információ:

Hegykő Község Önkormányzata

Tel.: 99/540-005

E-mail: hegyko@hegyko.hu 

www.hegyko.hu

Július 9.

XXVI. ARATÓÜNNEP BÜKÖN
Bükfürdő

Aratóbál, kirakodóvásár helyi ter-

melőkkel, színes felvonulás, ara-

tóbandák bemutatkozása. Csak 

néhány azon programok közül, 

amikkel várunk mindenkit.

Információ:

Büki Művelődési és Sportközpont, 

Könyvtár

Tel.: 94/558-409

E-mail: muvhaz37@t-online.hu

www.bukmsk.hu

Július 9–10.

SZÉCHENYI ISTVÁN NEMZETKÖZI 

VITORLÁS REGATTA
Fertőrákos

A klasszikusnak számító vitorlásver-

senyen kalóz- és fi nn osztályban 

mérettetnek meg a résztvevők, mi-

nősítő verseny.

Információ:

Fertő tavi Vitorlázó Egyesület

Tel.: 70/609-1410

E-mail: info@fvsz.eu

www.fvsz.hu

Július 9–16.

NEMZETKÖZI BARTÓK

SZEMINÁRIUM ÉS FESZTIVÁL
Szombathely

A Bartók Fesztivál a világon egye-

dülálló tematikájú rendezvény-so-

rozat, melynek különlegességét 

Bartók Béla életművének bemuta-

tása mellett az új zene hangsúlyos 

jelenléte biztosítja.

Információ:

Kajzinger Ildikó kulturális szervező

Tel.: 70/371-1708 

E-mail: szombathely@fi lharmonia.hu

www.bartokfesztival.hu

Július 11–15.

KÉZMŰVES NAPOK
Fertőhomok

Kézműves foglalkozások és játékok 

gyerekeknek a Tájházban.

Információ:

Fertőhomok Község Önkormányzata

Tel.: 99/540-054

E-mail: fertohomok@fertohomok.hu 

www.fertohomok.hu

Július 12-16.

ALTERÁBA FESZTIVÁL
Körmend

Az ország legnagyobb kerti par-

tija. Meglepetésekkel, ajándékok-

kal kedveskedünk nektek, bízunk 

benne, hogy a fesztivál idén is sok 

barátságot, szerelmet hoz számo-

tokra!

Információ:

www.facebook.com/alteraba

Július 15–17.

NÁDASDY TÖRTÉNELMI

FESZTIVÁL 
Sárvár

A Nádasdy Történelmi Fesztiválon 

képzeletbeli időutazást tehet a tö-

rök kori Magyar Királyság hétköz-

napjaiba, bepillantva egy korabeli 

mezőváros mindennapjaiba.

Információ:

www.nadasdyfesztival.hu 

Július 15–17.

FRÖCCSNAPOK ÉS GYŐRI

LEGENDÁK NAPJA
Győr

Sok izgalmas és különleges prog-

ram eleveníti fel a város régi tör-

téneteit, hogy ezeken keresztül 

bemutassuk városunk szép hely-

színeit. A Győri Nemzeti Színház 

stúdiósai rövid, vásári színjátékok 

formájában mutatják be a legen-

dákat. Ismét látogatható lesz a 

város régi börtöne, ahol sétáló-

színházi előadások várják az érdek-

lődőket. A fesztivál programját a 

jótékonysági fröccsmérés mellett 

számos gyermekprogram, zenei 

produkció, előadás és idegenveze-

tés teszi teljessé.

Információ:

Győri Művészeti és Fesztiválközpont

Tel.: 96/320-289

E-mail: info@mufegyor.hu

mufegyor.hu
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Július 15–17.

VÖLGYHÍDI VÁSÁR
Nagyrákos

A nagyrákosi völgyhíd lábánál 

rendezik meg az immár hagyomá-

nyosnak tekinthető népművészeti- 

és kézműves vásárt.

Információ:

Nagyrákos Község Önkormányzata

Tel.: 30/235-0895

Július 16.

XXXII. VASI VASEMBER 

TRIATLON VERSENY
Szombathely

Az ország minden szegletéből, 

és külföldről is érkeznek sporto-

lók, hogy meghódítsák az 1500 m 

úszás, 40 km kerékpározás és 10 km 

futás távokat, hogy ezzel elnyerjék 

a Vasi Vasember címet.

Információ:

Pannonsport Szervező és Marketing Kft.

Tel.: 94/514-680

E-mail: pannonsport@pannonsport.hu

www.pannonsport.hu

Július 18. – július 28. 

IDŐUTAZÁS GEOTÚRA 

GEOLÓGUS SZAKVEZETÉSSEL
Kőszegi–hegység

Nyomozzunk együtt az után, hogy 

élhettek-e dinoszauruszok a Kősze-

gi-hegység területén? A barangolás 

során megismerjük a Kőszegi-hegy-

ség kialakulásának eseményekben 

bővelkedő érdekes történetét…

Útvonal: Ördögárok (Hideg völgy) 

– Pintér-tető – Ördögtányér-szikla 

– Trianoni kereszt – Vörös kőfejtő – 

Kálvária – Kálvária utca 

Információ: 

Horváth Csaba és Horváthné Korom Zita

Tel.: 30/919-0688, 30/381-3271

www.geotura.com 

Július 20–24.

XI. GYÓGY BOR NAPOK 

BÜKI GASZTROFESZTIVÁL
Bükfürdő

Fellép a Budapest Bár, a Csík zene-

kar, Deák Bill Gyula, Margaret Island, 

Intim Torna Illegál, Kállay Saunders 

Band, Magna Cum Laude… és még 

sokan mások. A koncertek mellett 

magyar borokkal, gyermekprog-

ramokkal, gasztronómiai külön-

legességekkel és garantáltan jó 

hangulattal várunk mindenkit.

Információ:

Büki Művelődési és Sportközpont, 

Könyvtár

Tel.: 94/558-409

E-mail: muvhaz37@t-online.hu

www.bukmsk.hu

Július 22–23.

IV. SÁRKÁNYHAJÓ FESZTIVÁL
Szombathely

Szombathelyen ismét ringatóznak a 

sárkányhajók a Csónakázótó vizén. 

A látványos csapatsportág több ka-

tegóriában hirdet versenyt. Idén a 

versenyfutamok között Szent Már-

ton életének és halálának legendás 

elemei is megelevenednek.

Információ:

Savaria Turizmus Nonprofi t Kft. –

Szent Márton Programiroda

Tel.: 94/510-160

E-mail: info@szentmarton.hu

www.szentmarton.hu

Július 22–24.

ŐRSÉGI LEPKEKALAND
Szalafő

Az érdeklődők tapasztalt lepkészek 

által vezetett túrákon ismerkedhet-

nek meg a lepkék életével és termé-

szetvédelmi helyzetével. A vállalkozó 

kedvűek lepkehálót is kapnak a ke-

zükbe és saját maguk vadászhatnak 

a gyors röptű rovarokra. Napközben 

a családokat természetismereti fog-

lalkozások és játszóház várja.

Információ:

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság

Tel.: 94/548-034

Email: touriform.orseg@gmail.com

www.orseginemzetipark.hu

Július 23.

NYÁRESTI KONCERT
Győr

A Négy Évszak Fesztivál első Nyár-

esti koncertjén fergeteges bulival 

vár a Fluor és Diaz által alapított 

Wellhello. Utánuk érkezik a hazai 

avantgárd hip-hop legismertebb 

legénysége, a Halott Pénz.

Információ:

Győr; Városmarketing

és Programszervezési Főosztály

Tel.: 96/500-259

www.gyor.hu 

Július 30.

XIII. HÉTFORRÁS PIKNIK
Kőszeg

Szabadtéri program a Hétforrásnál: 

fúvószene, gyalogos túra, kézmű-

ves programok, játékok, büfé várja 

a látogatókat! 

Útvonal: Károly Róbert tér – Király-

völgy – Szulejmán-kilátó – Pintér-

tető – Hétforrás (4 km)

Túravezető: Schwahofer Gusztáv 

Információ: 

Írottkő Natúrparkért Egyesület és 

Tourinform Kőszeg

Tel.: 94/563-120

E-mail: ine@t-online.hu 

www.naturpark.hu 
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Augusztus 6.

TÓPARTY
Győr

Az adyvárosi tó körül színvonalas 

programokkal, színpadi koncer-

tekkel, egész napos gyermekfog-

lalkozásokkal, interaktív játékokkal, 

vendéglátással várjuk az érdeklő-

dőket. A Tóparty esti vendégei a 

Neoton Família sztárjai. A nap folya-

mán omnibuszos utazáson is részt 

vehetnek. 

Információ:

Győri Művészeti és Fesztiválközpont

Tel.: 96/320-289 

E-mail: info@mufegyor.hu

mufegyor.hu

Augusztus 6–7. 

HEGYKŐI VIGASSÁGOK
Hegykő

Kétnapos, vérbeli falunapi prog-

ramsorozat össznépi szabadtéri 

sütés-főzéssel, ingyenes sétakocsi-

zással, zenei programokkal, bállal, 

tűzijátékkal.

Információ:

Hegykő Község Önkormányzata

Tel.: 99/540-005

E-mail: hegyko@hegyko.hu

www.hegyko.hu

Augusztus 6–7.

ISEUMI NYÁRI JÁTÉKOK
Szombathely

Az Iseumi Nyári Játékok kereté-

ben, a Történelmi Témaparkban a 

Savaria Szimfonikus Zenekar koor-

dinálásában Verdi: Nabucco című 

operája kerül színre.

Információ:

Savaria Szimfonikus Zenekar

Tel.: 94/314-472

E-mail: info@sso.hu

www.sso.hu

Augusztus 8. és 18. 

TÁVLATOK GEOTÚRA 

GEOLÓGUS SZAKVEZETÉSSEL
Kőszegi hegység

Séta térben és időben, avagy pano-

ráma és geológia a Kőszegi-hegy-

ségben.

Útvonal: Ördögárok (Hideg-völgy) 

– Pintér-tető – Ördögtányér-szikla 

– Óház-tető – Kálvária-hegy – Kál-

vária – Kálvária utca 

Információ:

Horváth Csaba és Horváthné Korom Zita

Tel.: 30/919-0688, 30/381-3271

www.geotura.com 

Augusztus 12–13.

IV. ESTERHÁZY BAROKK

ÉTELFŐZŐ FESZTIVÁL
Fertőd

A fesztivál fő célja a barokk kor 

szépségének, gasztronómiájának 

feledésbe merülő ízeinek megőr-

zése.

Információ:

Téma alapítvány, Klötzl Géza főrendező

Tel.: 20/237-9801

E-mail: info@fertodfesztival.hu

www.fertodfesztival.hu

Augusztus 12–14.

OPTIMIST RANGLISTAVERSENY 
Fertőrákos

Nemzetközi ifj úsági ranglistaverseny 

a Fertőrákosi-öbölben.

Információ:

Fertő tavi Vitorlázó Egyesület

Tel.: 70/609-1410

E-mail: info@fvsz.eu 

www.fvsz.hu

Augusztus 12–14.

BAROKK ESKÜVŐ
Győr

A Barokk Esküvő díszlete a zász-

lódíszbe öltözött pompás barokk 

belváros. A rendezvénysorozat 

jelmezes felvonulással kezdődik. 

A hétvégén jelmezes pantomi-

mesek, zenészek, táncosok járják a 

belvárost. A gyermekprogramok és 

kirakodóvásár mellett, koncerteket 

hallgathat a közönség, a város régi 

földalatti börtönében pedig elő-

adások zajlanak. Az igazán nagy lát-

ványosság a barokk felvonulás, és 

a Barokk Esküvő ceremóniája, ahol 

a főszereplő egy valódi jegyespár, 

akinek házasságkötésén jelmezben 

ünnepelnek együtt szülei, rokonai 

és a város lakói.

Információ:

Győri Művészeti és Fesztiválközpont

Tel.: 96/320-289 

E-mail: info@mufegyor.hu

mufegyor.hu

Július 30.

V. SOPRONI SZÉCHENYI VÁGTA
Sopron

A Nemzeti Vágta soproni előfuta-

ma. Turisztikai és sportlátványosság 

egyéb kísérő rendezvényekkel.

Információ:

Pro Kultúra Sopron Nonprofi t Kft.

Tel.: 99/517-500

E-mail: info@prokultura.hu 

www.prokultura.hu

Július 30.

HABANA SOCIAL CLUB KONCERT
Győr

A „Buena Vista” életérzés váro-

sunkat is eléri, hiszen a kubai nép 

kedvenc zenekarának, a Habana 

Social Clubnak a koncertje forrósítja 

fel a hangulatot. Besame mucho, 

Guantanamera, Chan Chan – csak 

hogy néhányat említsünk azokból 

a slágerekből, amelyek az est során 

felcsendülhetnek.

Információ:

Győr; Városmarketing

és Programszervezési Főosztály

Tel.: 96/500-259 

www.gyor.hu 

Július 31. – augusztus 2.

SZENTGOTTHÁRDI

TÖRTÉNELMI NAPOK
Szentgotthárd

Jelmezes felvonulás, a szentgott-

hárdi csata felelevenítése, Jurta, tá-

bortűz, fegyverzet-, lovas-, életmód 

bemutató, íjászat, hagyományőrző 

népi játékok, népművészeti vá-

sár, mesterségek utcája, résztvevő 

nemzetek zenés-táncos produkciói, 

„Gasztrocsata”, fúvószenekari talál-

kozó, Balkan Fanatik, Marót Viki és a 

Nova Kultúr Zenekar, Lord koncert 

Információ:

Pannon Kapu Kulturális Egyesület

Tel.: 94/554-106

E-mail: muvhaz@sztgnet.hu

www.pannonkapu.hu

Augusztus 5. 

TÖRÖKLESEN
Kőszeg

Jelmezes éjszakai túra a kőszegi 

Szulejmán-kilátóhoz, ahonnan a 

legenda szerint 1532-ben a szultán 

fi gyelemmel kísérte a város ostro-

mát. Útjuk során magyar és horvát 

katonák, füvesasszony és ferences 

barát segítik a túrázókat, hogy vé-

gül bejussanak a török táborba 

Szulejmán szultánhoz…

Túravezető: Fogarasi János 

Információ: 

Írottkő Natúrparkért Egyesület és 

Tourinform Kőszeg

Tel.: 94/563-120

E-mail: ine@t-online.hu 

www.naturpark.hu 

Augusztus 5–7.

FÉLHOLD ÉS TELIHOLD 

KŐSZEGI OSTROMNAPOK
Kőszeg

Az 1532. évi török ostromra emlé-

kezve a program színes történelmi 

kalandra hívja a látogatókat: kato-

nai tábor építése, jelmezes felvo-

nulás, középkori vásár, Ostromjáték, 

kulturális és zenei programok.

A rendezvényre látogatók igazi 

kulturális kavalkádra számíthat-

nak, folklórprogramok, koncertek, 

táncház, vásár várja az időutazásra 

vágyó vendégeket. A rendezvény 

csúcspontja a híres ostrom felele-

venítése és újrajátszása a Jurisics-

várnál.

Információ: 

Jurisics-vár Művelődési Központ és 

Várszínház

Tel.: 94/360-113

E-mail: jurisics@koszeg.hu

www.koszeg.hu, 

www.naturpark.hu 

Augusztus 5–7.

15. VÁRMEETING MOTOROS

ÉS ROCKFESZTIVÁL
Sárvár

A motorozás életérzés, ami nem 

függ az életkortól. 15. alkalommal 

találkoznak a városban a kétkerék 

szerelmesei.

Információ:

www.varmeeting.com
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Augusztus 25–28.

SAVARIA TÖRTÉNELMI

KARNEVÁL 
Szombathely

Történelmi időutazásra, izgalmas 

és maradandó élményeket nyújtó 

karneválozásra hívunk mindenkit! 

Turisztikai látványosság, játék és 

szórakozás, de emlékezés és ta-

nulság is egyben Közép-Európa 

legnagyobb jelmezes, historikus 

fesztiválja, a Savaria Történelmi Kar-

nevál.

Információ:

Savaria Turizmus Nonprofi t Kft.

Tel.: 94/510-160

E-mail: savariaturizmus@gmail.com

www.savariakarneval.hu

Augusztus 25–28.

GYŐRI BORNAPOK, BOR, 

BORLOVAG ÉS GASZTRONÓMIAI 

FESZTIVÁL
Győr

A Győri Bornapok keretében több 

mint 60 borászat költözik Győr 

belvárosába, megteremtve ezzel a 

fesztivál kellemes atmoszféráját. A 

fesztivál ideje alatt különböző ver-

senyek és bemutatók is zajlanak. 

A „Borászok éjszakája” különleges 

alkalmat kínál arra, hogy nyugodt 

környezetben találkozhassanak a 

meghívott borászokkal, és a pincé-

szetük „zászlós borával”.

Információ:

Győri Művészeti és Fesztiválközpont

Tel.: 96/320-289 

E-mail: info@mufegyor.hu

mufegyor.hu

Augusztus 27.

NYÁRZÁRÓ KONCERT
Győr

A 4 Évszak Fesztivál nyári program-

sorozatának zárásaként rendezik 

meg a legforróbb évszakot búcsúz-

tató szuperkoncertet, amely ismét 

fergeteges hangulatot és szórako-

zást ígér.

Információ:

Győr, Városmarketing és Programszerve-

zési Főosztály

Tel.: 96/500-259

www.gyor.hu

Augusztus 27–28.

KOSÁRHÁZ KÉZMŰVES FESZTIVÁL
Sopron

Népi fajátékokból felállított játszó-

tér, állatsimogató, póni-lovaglás, 

pedagógusok által vezetett gyer-

mek kézműves-foglalkozások várják 

az érdeklődőket.

Információ:

Kővári Kosárház Kft.

Tel.: 30/946-7819

E-mail: info@kosarhaz.hu 

www.kosarhaz.hu

Augusztus 28.

XIV. LISZT FERENC KERÉKPÁR

TÚRA
Harka – Sopronnyék – Doborján

Nemzetközi kerékpártúra, átlagban 

800 kerékpáros részvételével Liszt 

Ferenc szülőházához.

Információ:

Papp Attila

Tel.: 20/365-2126

E-mail: liszt.tura@gmail.com 

www.liszttura.hu

Szeptember 2–4. 

ZALAEGERSZEGI VADPÖRKÖLT

ÉS BORFESZTIVÁL 2016. 

ZALAI TERÍTÉK
Zalaegerszeg

A fesztivál gasztrotémája az utánoz-

hatatlan zalai erdő, vad és Göcsej. A 

Zalai Vadászati Évadnyitó lehetősé-

get ad „a civileknek”, hogy bepil-

lantást nyerjenek Diána, a vadászat 

istennőjének követői életébe. Szá-

mos vendéglátóhely különleges 

menüsorokkal várja a látogatókat, 

majd a város legnagyobb őszi fesz-

tiválján szórakozhatnak. A feszti-

válelemek mellett a fő hangsúly a 

vadászat értékeivel való megisme-

résére helyeződik.

Információ: 

Kvártélyház Kft. 

Tel.: 20/441-0659

www.kvartelyhaz.hu

Szeptember 3. 

SZÜRETI MULATSÁG
Harka

Vidám zenés felvonulásban megje-

lennek a szürettel kapcsolatos esz-

közök, hagyományok, színpompás 

viseletek.

Információ:

Harka Község Önkormányzata

Tel.: 99/506-796

www.harka.hu

Augusztus 13–21.

HÉTRÉTORSZÁG
Őriszentpéter

és a környező települések

Szerek és porták „köztiválja”, ahol 

zenei, színházi, irodalmi és fi lmes 

események követik egymást. Az őr-

ségi porták is kinyílnak a látogatók 

előtt, és betekinthetnek az itt élő 

emberek életébe. 

Információ:

Malom Látogatóközpont (Őrségi Teleház)

Tel.: 94/548-038

Email: info@orseg.hu

www.hetretorszag.hu

Augusztus 16–20.

36. NEMZETKÖZI FOLKLÓRNAPOK
Sárvár

Európai és tengerentúli tánccso-

portok kedvelt találkozási helye 

Sárvár, ahol felejthetetlen produk-

ciókban, élményekben és színes 

táncvarázsban részesülhetnek a 

rendezvény látogatói.

Információ:

www.sarvarikum.hu

Augusztus 19.

BÜKI RETRÓ
Bük

Újra Büki Retró, a Fekete lakkcipők 

– Komár László emlékzenekar köz-

reműködésével várunk szeretettel 

mindenkit. 

Információ:

Büki Művelődési és Sportközpont, 

Könyvtár

Tel.: 94/558-409

E-mail: muvhaz37@t-online.hu

www.bukmsk.hu

Augusztus 19.

PÁNEURÓPAI PIKNIK EMLÉKNAP
Fertőrákos

Ünnepség és megemlékezés a ha-

táráttörés 27. évfordulójának alkal-

mából.

Információ:

Pro Kultúra Sopron Nonprofi t Kft.

Tel.: 99/517-500

E-mail: info@prokultura.hu 

www.prokultura.hu

Augusztus 19–21. 

BOROK UTCÁJA 
Hegykő

Gasztronómiai és borfesztivál, ahol 

nemcsak helyi borászatok, kéz-

műves termelők, gasztronómiai 

szolgáltatók jelennek meg, hanem 

emellett a helyi népzenei, néptánc 

és könnyűzenei csoportok megje-

lenésének tere is. 

Információ:

Hegykő Község Önkormányzata

Tel.: 99/540-005

E-mail: hegyko@hegyko.hu

www.hegyko.hu

Augusztus 20.

FALUMÚZEUM NAPJA 

KENYÉRFESZTIVÁL
Zalaegerszeg

A rendezvény hagyományőrző 

programokkal és a Kenyérfeszti-

vállal várja az érdeklődőket. A pék 

tanulók bemutathatják, hogyan 

tudnak hagyományos módon ke-

nyeret sütni a falumúzeum kemen-

céiben. Továbbá sütőipari cégek 

és pékségek is bemutatkoznak, 

emelett kézműves munkabemu-

tatók, játszóház is várja az érdeklő-

dőket.

Információ:

Göcseji Falumúzeum

Zalaegerszeg, Falumúzeum

Tel.: 92/703-295

www.gocsejiskanzen.hu 

Augusztus 20.

TÚRA AZ EZERÉVES HATÁRON
Rozália-hegység

Túránkkal az ezeréves határ elfe-

ledett, több százéves határköveit 

mutatjuk be, felkapaszkodunk a 

Rozália-hegység legmagasabb 

pontjára és megnézzük Fraknó ősi 

várát is.

Információ:

Maderspach Kommandó

Tel.: 30/364-3361

E-mail: maderspachkommando@gmail.com

Augusztus 21.

VOICES OF 2016!
Győr

Magyarország egyik legjelentő-

sebb túlívelő operaeseményének, 

a Voices of 2016! koncertnek a New 

York-i Metropolitan Opera ünnepelt 

baritonistája, Yunpeng Wang lesz a 

sztárvendége. A nyáresti program-

ban népszerű opera és operett 

slágerek, zarzuleák és közkedvelt 

zenekari szerzemények szerepel-

nek. Az est során közreműködik a 

Győri Filharmonikus Zenekar.

Információ:

Győr, Városmarketing

és Programszervezési Főosztály

Tel.: 96/500-259

www.gyor.hu 

Augusztus 23–27. 

ÍJÁSZ VILÁGBAJNOKSÁG
Ágfalva

Az összes versenypályát természe-

tes környezetben építik fel, több 

száz résztvevővel a minitől a vete-

rán korosztályig.

Információ:

Magyar Íjász Szövetség

Tel.: 1/404-1642

E-mail: iroda@misz.hu; 

www.misz.hu

Sportfelügyelet Csoport Sopron

Tel.: 99/312-479

E-mail: sportfelugyelet@sopron-ph.hu
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A vasúti „alapok”

Az összefüggő hálózatot alkotó 

tátrai villamosvasút (Tatranská 

elektrická železnica, TEŽ) és a 

Csorba-tóhoz közlekedő fogaske-

rekű vasút (Ozubnicová železnica, 

OŽ) mellett  a nagyvasút, illetve a 

különböző felvonók (Lanovka), és 

a Tarpataki-vízesésekhez közle-

kedő sikló ugyancsak elválasztha-

tatlan részét képezi a Magas-Tát-

rába szervezett  kirándulásoknak.

A „Tátra vasútja”  magába foglalja a 

bevezetőben említett  útvonalakat, 

hisz amellett , hogy azok mindegyi-

két a szlovák állami vasútt ársaság 

(ŽSSK) üzemelteti, a csaknem más-

fél évszázados fennállásuk során 

is számos tulajdonjogi, műszaki 

és funkcionális kapcsolódási pont 

mutatkozott  meg.

A történet egészen a Monarchia 

koráig nyúlik vissza, a Kassa-

Oderbergi Vasút ugyanis ekkor 

kapta meg az üzemeltetési jogot a 

sziléziai bányavidéket Magyaror-

szággal összekötő vasútvonal üze-

meltetésére. Oderberg, jelenlegi 

nevén Bohumín a cseh-lengyel 

határvidéken ma is jelentős vas-

úti csomópontként funkcionál. A 

vasútvonalnak a Magas-Tátrát is 

érintő, Poprád és Zsolna között i 

szakaszát 1871-ben nyitott ák meg, 

a vonal folyamatos hosszabbításá-

val pedig a régió egyre közelebb 

került mind Pozsony, mind pedig 

Bécs térségéhez. A régió turiszti-

kai vonzerejét felismerve, 1895-

ben megkezdték a fogaskerekű 

vasút építését. A forgalmat kere-

ken egy évvel később vett ék fel 

a nagyvasút csorbai állomása és 

Csorba-tó között i, 4,8 km hosszú 

vonalon, kezdetben gőzmeghajtá-

sú fogaskerekű járművekkel.

Ugyancsak a Kassa-Oderbergi 

Vasút üzemeltetett e a Csorba-tó-

tól keletre fekvő, Poprád és a régió 

egyik igen hangulatos kisvárosa, 

Késmárk között  1889-ben épült, 

normál nyomtávú vasútvonalat, 

amelynek a Tátralomnicra vezető 

szárnyvonalát 1894-ben adták át.

A villamosvasút építése

A kelet-nyugati irányú villamos-

vasúti összekött etésre a 20. század 

elején került sor. Érdemes azon-

ban említést tenni az 1904-ben 

épült trolibuszjellegű forgalom-

ról, amely Poprád és Ótátrafüred 

összekapcsolására volt hivatott . 

A mind technikailag, mind pedig 

gazdaságilag instabil közlekedési 

mód csak két évet élt meg. A köz-

nyelvben „sínnélküli vasút” né-

ven emlegetett  közlekedési csoda 

megszűnésével egy időben azon-

ban kezdetét vett e a valódi villa-

mosvasút megépítése, amely 1912-

ig már Tátralomnic és a Csorba-tó 

felé is elért.

Hanyatlás és megújulás

A gazdasági világválság a fogas-

kerekűre is rányomta a bélyegét. 

Az időközben lassúvá és elavultt á 

vált vasúton 1932-ben leállítot-

ták a forgalmat, később pedig a 

pályát is elbontott ák. Az újjáépí-

tésre meglepő módon a vasúti 

közlekedés szempontjából fekete 

évnek számító 1968-ban került 

sor, és az akkori sívilágbajnokság 

ösztönözte a munkákat. 1970-re 

újra teljes lett  a hálózat, amelynek 

során a csorba-tavi állomáson a 

villamosvasútt al közös peronos 

végállomás is épült. Mindemellett  

a csorbai impozáns fogadóépület 

és poprádi vasútállomás felett  át-

ívelő villamosvasúti végállomás a 

mai napig meghatározó szerepet 

játszik az utasforgalom színvona-

las kiszolgálásában.

Járműpark és vasútüzem

A méteres nyomtávú hálózaton 

1500 voltos egyenáramú üzemre 

alkalmas járművek közleked-

nek. Az elektromos betáplálás az 

ótátrafüredi csomóponton (Starý 

Smokovec) történik, és itt  találha-

tó egy óriás akkumulátor is, amely 

áramkimaradás vagy egyéb vész-

helyzet esetén gondoskodik a for-

galom részleges fenntartásáról.

A fogaskerekű fl ott áját a Csorba 

és Csorba-tó (Štrba–Štrbské Pleso) 

között i új pálya átadása óta a sváj-

ci Winterthurban gyártott  három, 

vezérlőkocsival ellátott  szerel-

vény alkotja, amelyek nyitható 

ablakain át testközelből élhető át 

a gyönyörű panoráma, miközben 

a kézi nyitású ajtók és a faülések is 

hangulatos, nosztalgikus utazási 

élményt nyújtanak.

Csaknem negyven évig szolgál-

tak a csehszlovák ČKD által gyár-

tott , jellegzetes gömbölyű alakjuk 

miatt  könnyen felismerhető Tatra 

típusú járművek a villamosvasút 

hálózatán, így leváltásuk igen-

csak időszerűvé vált.

2000-ben 15 új, a svájci Stadler ál-

tal szállított  motorvonat szállítja a 

kirándulókat és a helyi lakosokat 

egyaránt. A Poprádról (Poprad-

Tatry) induló szerelvények többsé-

gükben Ótátrafüreden át a Csor-

ba-tóhoz, illetve Ótátrafüredről 

Tátralomnicra (Tatranská Lom-

Vasút a Magas-Tátrában
Fogaskerekű, több, mint ezer méter magasban, méteres nyomtávú villamoshálózat, között ük nagyvasúti 

fővonal, és egy kiágazó vicinális… ez teszi különlegessé Szlovákia idegenforgalmilag talán legjelentő-

sebb vidéke, a Magas-Tátra kötött  pályás közlekedését. Ebben a cikkben betekintést nyerhetünk egy kü-

lönösen érdekes üzem történetébe. Reméljük, egy kellemes kiránduláshoz is kedvet kapnak.

A MAGAS-TÁTRA
VASÚTI HÁLÓZATA

Villamosvasút Újtátrafüreden

Nagyvasút Tátralomnicon Fogaskerekű Csorbán

A Kő-pataki-tó obszervatóriuma és a Lomnici-csúcs
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www.sopronbank.huf

CSOK 
esetén is tudjuk, mi számít!
Tervezze velünk újra otthonát az akár 10 millió forintos 

lakáscélú támogatás segítségével! Részletekért látogasson 

el bankfiókjainkba vagy honlapunkra.

A hirdetésben szereplő családi otthon-

teremtési kedvezmény Magyarország 

Kormánya által nyújtott támogatás.

nica) közlekednek, és jellemzően 

óránként indulnak.

Tátralomnicról emellett  a hazai, 

Bzmot sorozatt al megegyező szóló 

motorvonatok közlekednek két-

óránként, amelyekről Studený 

Potok megállóhelyen csatlakozás 

biztosított  Poprád és Késmárk 

(Kežmarok) felé. 

A kétvágányú, villamosított  nagy-

vasúti fővonalon a ŽSSK két-

óránként közlekedő gyorsvonatai 

teremtik meg az átszállásmen-

tes kapcsolatot Pozsony–Zsolna–

Kassa (Bratislava–Žilina–Košice) 

között , ám a piaci alapon működő 

cseh magántársaság RegioJet vo-

natai ugyancsak jelen vannak. A 

gyorsvonatok Csorba és Poprád 

állomáson egyaránt megállnak, 

ahonnan a nagyvasúthoz hangolt 

menetrend alapján utazhatunk to-

vább a hegyek felé.

Érdekesség, hogy a fogaskerekűn 

és a villamosvasúton 2013-ban 

megszűnt a kalauzüzem, így azok-

ra csak a nagyobb csomópontokon 

kapható, előre megváltott , érvé-

nyes menetjeggyel lehet felszáll-

ni, amelyek meglétét a revizorok 

ellenőrizhetik. A nagyvasúton a 

hazai szabályokkal megegyező 

jegyváltási rend van érvényben.

A Magas-Tátrát és a környező 

városok vonatt al történő felfe-

dezését jó szívvel ajánlom mind-

azok számára, akik izgalmas, 

költséghatékony és élményekkel 

teli programot keresnek, hisz a 

régiót behálózó vasútvonalak nem 

csak segítik, hanem sokszínűsé-

gük révén élménydússá is teszik a 

hegycsúcsok ölelésében tett  baran-

golást.

Háry Márk
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ÚJRA DIVATBA JÖN AZ ECET

Néha elmélázunk azon, hogy régebben az emberek, hogyan ol-

dották meg problémáikat a mai ismeretek hiányában.

Most nem is csúcstechnológiákról, helyből felszálló repülőgépek-

ről van szó, hanem egyszerű háztartás tisztításáról. 

Ha bemegyünk egy nagyobb áruházba, természetes, hogy tisz-

títószerek tucatjai fogadnak minket. Ablaktisztítók, mosogatósze-

rek, vízkőoldók, zsíroldók, penészölők stb. Minden felülethez speciális szer. De, hogy is volt ez 

korábban? Az ecet, amely szinte minden területen megállta a helyét. Az ecet amellett, hogy 

egyes ételek ízesítéséhez, savanyításhoz használjuk – az egyik legsokoldalúbb tisztítószer. Kitű-

nő vízkőoldó, penészölő, ablaktisztító, sőt, meglepő módon még szagtalanít is. Az ecet egyik 

sajátossága, hogy magába szívja, nem pedig elfedi a szagokat. Hűtőszekrény takarításához kü-

lönösen ajánlott. Vízkőoldás esetén a fürdőszobában a makacs szennyeződésekkel is szinte pil-

lanatok alatt végez. Sokan a mosógépet, kávéfőzőt, vízforralót ecettel mossák át. 

Ecetes vízzel, újságpapírral tisztították régebben az ablaküvegeket. Az ecet eltünteti a festék-

foltokat a padlóról, ablaküvegről. Mosásnál mosószerhez adagolva puhítja az anyagot, segít a szín megtartásában, sőt még 

folttisztításra is alkalmazzák. Dugulás esetén pedig a szódabikarbóna-ecet oldat lehet igazán hatásos. Oldja a zsírt, dédanyáink 

ecetes vízzel mosták fel a padlót, mert nem csak tisztított, hanem fertőtlenített is. Ha ehhez hozzáadunk néhány csepp illóolajat, 

máris eltűnik a jellegzetes szúrós szag. Biztos maradt még néhány terület, ahol használták, használják még az ecetet, de azért 

így is látható mire képes. 

Manapság is egyre többen takarítanak otthon ecettel, mert nem tartalmaz vegyszereket, hatékony és gazdaságos.

Érdemes kipróbálni!

MIT KERESNEK MAGYAR CIVILEK A HÁBORÚS SZÍRIÁBAN?

A külföldi szakemberek közül utolsónak a magyar régészek tartanak ki Szíriában. Honfi társaink, a keresztes lovagok várai közül az 

egyik legjelentősebbet, az öt hektár területű és viszonylag jó állapotú Margatot tárják fel. Major Balázs archeológus és arabista a 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem régészeti tanszékének vezetője a 2000-es évek elején kezdte el kutatásait Szíriában. 

A terület a szíriai háború alatt végig a kormányerők kezén volt, így bizton-

ságos körülmények között dolgozhattak a magyar régészek. Margat vára a 

világ egyik legnagyobb keresztes lovagvára volt, mindemellett magyar vo-

natkozása is van. 1218-ban a johanniták itt fogadták II. András magyar királyt, 

aki éppen keresztes hadjáratot vezetett a Szentföldre. Később a magyar ki-

rályság egészen 1285-ig, Margat elestéig rendszeres nagy összegű támoga-

tásban részesítette a johannitákat.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem kutatási programjaként működő Szíriai-

Magyar Régészeti Misszió 2016 márciusában és áprilisában is folytatta a 

Margati vár kutatását, helyreállítását és a helyi régészek, hallgatók képzését. 

A Damaszkuszi Egyetemről és a Tartúszi Egyetemről is érkeztek érdeklődők. 

A BME-s szakemberek segítségével elkészült a vár leginkább sérült boltozatának helyreállítási – kiviteli terve is. A szíriai régészek 

kérésére a magyarok segítettek a harcok során sérült Crac des Chevaliers keresztes várában a helyreállítás előkészítésében és az 

ehhez szükséges pontos felmérésekben.

KoncsikT

SZÍNES ROVAT
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Pozsony–Kassa gyorsvonat és villamos a poprádi állomáson



Az egzotikus állatok tartása bizony fe-

lelősséggel jár, ezért rendkívül fontos, 

hogy ne hirtelen felbuzdulásból válasz-

szunk egyet, hanem alapos körbejárás 

után döntsünk kedvencünk mellett.   

Ezek a fajok Magyarországon nem ősho-

nosak, néhány közülük csak engedéllyel 

tartható, akad, amelyik csak nehezen 

szerezhető be.

Teknősök

Korábban nagy kedvenc volt a vörösfülű 

ékszerteknős, de nem csak vízi teknős 

lehet remek társ, hiszen van szárazföldi 

egyed is, mint például a görög teknős. 

Megfelelő gondoskodással akár 25-

30 évig is elélhetnek. A görög teknős 

beszerzéséhez, tartásához engedély 

szükséges, mivel veszélyeztetett faj, az 

Európai Unió védelmi listájának (A) ka-

tegóriájába sorolják. Bár nem túl nagyok 

(18-25 cm körülire nőhetnek), azért 1-2 

m2 nagyságú helyet biztosítsunk szá-

mukra.

Gyerekkoromban én is kaptam ilyen kis 

állatot, de így utólag már tudom, hogy 

sokkal változatosabb étrendre lett volna 

szüksége, mint anno az a teknősmenü, 

amit a kereskedelemben kaptam. Sok 

kisteknős kerül állatorvoshoz páncélpu-

hulás miatt, ezt vitaminhiány, valamint a 

napozás hiánya is okozhatja. 

Az egykor nagy népszerűségnek örven-

dő vörösfülű ékszerteknős ma már nem 

beszerezhető. Esetleg be lehet fogni egy-

egy sérült, vagy fi gyelmetlen példányt. 

Az „új állatvédelmi törvény” (41/2010 

Korm. rendelet) értelmében, hazánkban 

tilos a vörösfülű ékszerteknősök tartása. 

2010-ben az állattartóknak lehetősége 

nyílt „bejelenteni” kedvencüket a „zöld-

hatóságnál”, akik nyilvántartásba vették 

ezeket a teknősöket, és engedélyt adtak 

ki az egyes egyedek tartására. 

Afrikai óriáscsiga 

A csigák esetében megoszlanak a véle-

mények, hiszen nem mindenki szereti a 

puhatestűeket. Sok mindenre valóban 

nem „jók”, ugyan szépnek sem mondha-

tók, bár ez ízlés kérdése.

Figyelni kell, hogy a terráriumuk min-

dig nyirkos legyen. Növényevők, hisz 

levelekkel, gyümölcsökkel, zöldségekkel 

táplálkoznak. Éjszakai állatok. Terráriu-

muk egy-két csiga esetén 30x40x50 cm-

es legyen legalább, ez a méret elegendő 

helyet biztosít két felnőtt példánynak. 

Alapvetően társas lényekről van szó, így 

többet is tarthatunk egy helyen. 

Talajnak tőzeget, virágföldet, esetleg kis 

mennyiségben homokot is tehetünk, s 

ezeket érdemes akár keverni is. 25-30°C-

os hőmérséklet és 80%-os páratartalom 

az ideális számukra. Ugye, hogy még-

sem olyan igénytelenek?

Ügyeljünk rá, hogy nehogy túlszaporod-

janak, bár petéik kikeléséhez megfelelő 

körülmények kellenek. Házépítésükhöz, 

növekedésükhöz kalciumra van szüksé-

gük, ezt szépia csonttal könnyedén biz-

tosíthatjuk számukra egész életükön át.

Pókok

Bár sokan irtóznak tőlük, van, aki ked-

venc háziállataként pókot, leginkább 

madárpókot választ. Egzotikussága el-

lenére viszonylag könnyű madárpókot 

tartani. 

Egy pókot nem lehet dögönyözni, si-

mogatni, nem lehet trükkökre tanítani 

sem. Nyugodtan gubbaszt a fészkében, 

és unalmában néha hálót sző.  Sokféle 

formájú, színű és méretű madárpók lé-

tezik. Tartásuk során az egyik legfonto-

sabb, amire fi gyelni kell, az a terráriumuk 

kialakítása. Megfelelő szellőzést biztosít-

sunk, de ne tudjon kijutni. Eredeti élőhe-

lyéhez hasonló klíma, megfelelő étrend 

és állandó vízforrás – ezek elengedhe-

tetlenek a hosszú élethez. 6–10, de elő-

fordulhat, hogy akár 20 évig is felelősek 

leszünk értük. Fajtól függ, hogy milyen 

búvóhelyre van szükségük. 

Kígyó

A másik állat, mely sokak számára hát-

borzongató hobbiállat a kígyó. Ezek az 

állatok is nagyfokú felelősségvállalást 

igényelnek. Vagy méretük, vagy mérgűk 

jelenthet veszélyt. Aki ilyen állatot akar 

tartani, komoly felkészülésre van szük-

sége, ehhez pedig számos szakkönyvet 

hívhatunk segítségül.

Felelősséggel tartozunk értük

Az állattartást minden esetben alaposan 

át kell gondolni, mert egy-egy állat be-

szerzésével évekre vagy akár évtizedekre 

is felelősséget vállalunk egy élőlényért.

Az egzotikus állatok esetében is a legna-

gyobb gondot az jelenti, hogy ha meg-

unják, és a természetbe engedik őket. 

Ám, ha tudnak alkalmazkodni a helyi 

viszonyokhoz, akár el is szaporodhatnak. 

Kiszoríthatnak más, őshonos fajt, fajokat. 

Például az ékszerteknős képes áttelelni 

tavainkban, sőt, agresszív vadász lévén, 

kiszorítja a mocsári teknőst, amely itt-

hon őshonos, és védett faj. 

Gyakran látogatok el a szombathelyi 

Állatkórházba, éppen ezért több külön-

legességgel találkoztam már a váróban, 

egyik ilyen élményem egy kaméleon 

volt. Ebben a rendelőben más érdekes-

ségek is megfordulnak: mint például 

szakállas agáma, fehérhasú törpesün, 

de még a csüngőhasú sertés is.

Az egzotikus állatok betegsége még na-

gyobb odafi gyelést igényel, mert nem 

biztos, hogy a kutyánkat nagyszerűen 

gyógyító állatorvos az új egzotikus lakó-

társunkat is minden gond nélkül kezeli. 

Mindenképpen specialistát kell keres-

nünk, hogy biztosak legyünk, kedven-

cünk egészsége jó kezekben van. 

Ezért mindenképpen jól átgondol-

tan, kellő ismerettel felvértezve, 

csak a szükséges engedélyek be-

szerzése után vágjunk bele az 

egzotikus állattartásba.

A. Mária

Melyiket
szeressem?

2. 

Egzotikus kedvencek
Előző számunkban a rágcsáló kisállatokat mutattuk be, következzenek ezúttal 

egzotikus kedvenceink!
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A 41/2010. Kormányrendelet a 

kedvtelésből tartott állatok tar-

tásáról és forgalmazásáról, amely 

kimondja 

 „10. § (1) Veszélyes állat csak azon sze-

mély részére forgalmazható, valamint 

- állatforgalmazásnak nem minősülő 

módon - annak ruházható át, aki az 

állat tartására vonatkozó, nevére szó-

ló engedély másolatát átadja a for-

galmazó, illetve az átruházó részére.

(2)13 A veszélyes állat forgalmazója, il-

letve átruházója az állat új tulajdono-

sának nevére szóló, az állat tartására 

vonatkozó engedély egy másolatát, 

valamint a forgalmazást, illetve átru-

házást rögzítő dokumentum másola-

tát köteles a forgalmazást, valamint 

átruházást követően 15 napon belül 

a forgalmazó, valamint átruházó tar-

tási engedélyét kiállító hatóság részé-

re megküldeni, valamint egy másik 

példányát 5 évig megőrizni.”

Valamint ennek a kormányrende-

letnek a melléklete tartalmazza az 

őshonos növény-, illetve állatvilág-

ára, ökológiai szempontból veszé-

lyes fajok listáját is.

SZÍNES ROVATSZÍNES ROVAT



Az otthon tartózkodó gyermekeink le-

foglalása a nyári szünidő alatt, mind a 

szülőknek, mind a nagyszülőknek kihí-

vást jelent. Ehhez kívánunk jó ötletekkel 

szolgálni, hogy hogyan tudjuk gyerme-

keinket hasznos tevékenységekkel szó-

rakoztatni.

Festett kavicsok

Bármerre sétálunk, akár egy folyó, akár a 

kavicsos tenger partján, vagy csak a sar-

ki játszótéren, nagyon nehéz megállni, 

hogy az ember le ne hajoljon egy-egy 

szép formájú, különleges kavicsért. Így 

meglehetősen gyakran térünk haza na-

gyobb mennyiségű kavicszsákmánnyal. 

Egy ideig gyönyörködünk bennük, a 

gyerekek játszanak velük, aztán már ka-

catnak minősülnek, de mégis sok emlék 

fűz hozzájuk, ezért nem szívesen válunk 

meg tőlük. Hasznos időtöltésként kicsit 

kipingálhatjuk őket, de egy kis fantáziá-

val még funkciót is adhatunk nekik. 

Csupán néhány ötlet: 

• Gyerekek számára különböző fi gurákat 

festünk a kavicsokra (nyuszi, ló, fa stb.). A 

megfestett kavicsokat beletesszük egy 

kis zsákba, ahonnan a csemeték húzhat-

nak néhányat, majd a kihúzott kavicso-

kon ábrázolt szereplőt vagy motívumot 

kell a mese történetébe beleszőni. 

• A kiskertben is használhatjuk a színes 

köveket veteményes jelölőnek.

• Feketére festett kavicsokból készülhet 

dominókocka, színes kivitelben társasjá-

tékbábu, levélnehezék, vagy asztal sar-

kára nehezék is válhat belőle.

A festés pedig csupán minimális anyag-

szükségletet igényel, hiszen ecsetek, 

tempera vagy akrilfesték kell hozzá, eset-

leg még védőlakk, ha kültéri használatra 

szánjuk az alkotást. Fekete akriltollnak is 

nagy hasznát vehetjük, ha a kontúrozást 

nem ecsettel szeretnénk elvégezni. Haj-

szárító használatával a festék száradási 

idejét lecsökkenthetjük. 

Gumiabroncs új köntösben

A gumiabroncsok elhelyezése sok fejfá-

jást okoz mindenkinek, szerencsére sok 

lehetőség nyílik az újrahasznosításukra. 

A kertet is feldíszíthetjük vele, különféle 

színekkel átfestve kertünk ékévé válhat 

egy-egy régóta elfeledett kerékabroncs. 

Felfüggesztve futó növények számára 

ideális cserép helyettesítő lehet, és az 

összképet tekintve igazán különleges. 

Az is remekül mutat, ha több abroncsot 

használunk fel egymásra téve, sőt kü-

lönböző méretűeket is alkalmazhatunk, 

ám az erős rögzítésre fordítsunk különös 

fi gyelmet.

Készíthetünk gyermekhintát, ehhez 

az abroncs két oldalára két hurkos végű 

csavart rögzítünk, és abba kötjük a köte-

let, amelyet ez után fel lehet akasztani a 

hintaállványra.

Félbevágott abroncsokat felhasználva 

tökéletes biciklitartót is készíthetünk. 

Így nem kell egymásra dönteni a kétke-

rekű járműveket, hanem szépen sorba, 

egymás mellé állíthatjuk őket, minden-

féle egyéb támaszték nélkül. Fontos, 

hogy elég szorosan tegyük egymás 

mellé az abroncsszeleteket. Ezeket is 

nyugodtan festhetjük színesre, mintásra, 

ezzel emelve a kert hangulatát.

Készíthetünk belőle fotelt, asztalt, gye-

rekeknek homokozót, sőt kutyának fek-

helyet is.

Dekoráláshoz egyszerű zománcfes-

ték vagy festékszóró spray tökéletesen 

megfelel.

Kreatívkodás gombokkal

A különböző színes gombokat egyszerű 

összegyűjteni, hiszen kidobásra szánt 

ruhákról, régi ágyneműhuzatokról levá-

gott gombok és az új ruhákhoz adott, 

fel nem használt pótgombok minden 

családban szép számban várakoznak a 

varródobozban. Az így felhalmozódott 

gombok új helyet kaphatnak egy másik 

ruhadarabom, párnahuzaton, és kreatív 

fantáziánk is szabadon szárnyalhat.

• A színes gombok egyszerűen min-

denen jól mutatnak, akár ékszerként is 

viselhetőek. Fülbevaló, nyaklánc és kar-

kötő is készíthető belőlük. Tehát varrva, 

ragasztva, feltűzve, számtalan módon 

újrahasznosíthatjuk a gombokat.

• A kabátokra, táskákra különböző alak-

zatokat, szavakat, kifejezéseket varrha-

tunk fel színes gombokból. Felvarrhat-

juk, például a gyermek vagy akár egy 

kiválasztott kedvenc tárgy nevét, ezzel 

egyedivé varázsoljuk a gyermek szemé-

lyes dolgait, melyet minden bizonnyal 

szívesebben fog viselni.

• A festett gomb-fa készítésénél alap-

nak használhatunk egy szép fehér kar-

tonlapot, egy vékony falapot, vagy kere-

tezett vászonképet. Természetesen ezt 

meg kell határoznunk, hogy mekkora 

képet szeretnénk készíteni, és azt is, 

hogy milyen anyagot használjunk alap-

ként. 

Első lépésként megtervezzük a fát. Ér-

demes előrajzolni a képalapra, mert így 

könnyebben dolgozunk később a festé-

kekkel. Kiválasztjuk a szükséges gombo-

kat, és ha az alapon megszáradt a fes-

ték, akkor ráhelyezzük a gombokat. Ha 

vászon, vagy karton az alap, akkor színes 

cérnával javasoljuk felvarrni a gombokat 

a levélkék helyére.

Kéz, talplenyomat

készítése homokkal 

Nyaralás során akár tópartról vagy ten-

gerpartról is könnyedén hozhatunk 

homoklenyomat készítésére alkalmas 

alapanyagot, és ebben a különleges 

formában őrizhetjük meg gyermekünk 

apró méreteit. Elkészítéséhez egy egy-

szerű, alacsony peremű műanyag tálat 

javaslunk. A homokot pár centi vastag-

ságban terítsük el, a felszínét egyenges-

sük simára. Olyan állagú homokra lesz 

szükség, amibe jól bele lehet nyomni 

kis kezeket, lábakat, hogy szép nyomot 

hagyhassanak. Ezután következhet a 

tapicskolás. A lenyomatba öntsünk mo-

dellgipszet. Figyeljünk rá, hogy a gipsz 

vízszintesen terüljön el. Ha a lenyomat 

nem keretbe kerül, a folyékony gipszbe 

lehet süllyeszteni a leendő akasztót (pl. 

egy drótdarabot). A kéz vagy láblenyo-

mat levétele után 48 óra múlva a gipsz 

kőkeménnyé szilárdul. 

Szükséges anyagok: modellgipsz, mű-

anyag tál, homok, víz.

Az elkészült alkotások maradandó és 

kedves díszei lesznek otthonunknak.

Fülepné Dormán Szilvia

Forrás: szinesotletek.blog.hu

nlcafe.hu, kreativhobby.hu
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Cenki Teki bütykölde
KREATÍV ÖTLETEK A VAKÁCIÓ IDEJÉRE

A nyár a pihenés, a nyaralás időszaka, amikor az ember feltöltődni, kikapcsolódni szeretne. A szabadság alatt 

megszűnnek a hétköznapok kényszerítő körülményei, és végre mindenki a kedvenc időtöltésével, hobbijával 

foglalkozhat. A nyaralás során szerzett élmények inspirációként szolgálhatnak kreatív ötletek megvalósításához, 

lakásdekoráció készítéséhez. 



Nem mindenki tudott meggyőződni 

arról, hogy jobbak a mérkőzések, hi-

szen kevés meccset adott a televízió. A 

lecsökkentett, heti két tévéközvetítés-

sel az MLSZ a nézőszámra akart pozitív 

hatást gyakorolni. Reméljük, jövőre újra 

láthatók lesznek a bajnoki mérkőzések a 

képernyőn, hiszen a szurkolóknak, a játé-

kosoknak, a szponzoroknak, és a sport-

vezetésnek is ez az érdeke. 

Már a bajnokság kezdete előtt látszó-

dott, hogy a Ferencváros lesz az arany-

érmes. A komoly gazdasági háttér adta 

lehetőségeket jól kihasználva, évről-év-

re építkezve sikerült nagyon erős keretet 

kialakítani a zöld-fehéreknél. Az egész 

folyamat kezdete még Böde és Gyöm-

bér érkezésével indult 2012-ben.

A bajnoki cím kérdése nagyon korán, 

jóformán a bajnokság felénél eldőlt. Mi-

után tetemes előnyre tett szert a Fradi, 

tavasszal már néhány gyengébb játék is 

becsúszott. Végül a Magyar Kupa is a IX. 

kerületbe került, maradt. 

Idén az igazi harc a dobogóért és az Eu-

rópa Ligás helyekért folyt. Ezüstérmes 

a Videoton lett úgy, hogy a tízedik for-

dulóban még kieső helyen állt, de így 

is megsüvegelendő a nagy menetelés. 

Harmadik helyre a Debrecen futott be. 

A Loki az elmúlt tíz évben magasra tette 

a lécet saját magának, a szurkolóinak, a 

közvéleménynek. Ebben az évben hal-

ványabbak voltak, de még ez is bronzot 

ért. Az élvonal küzdelmeitől a Puskás 

Akadémia és a Békéscsaba búcsúzott. 

A Békéscsabát már a téli pihenő alatt 

menthetetlennek tartották a nagy lema-

radás miatt. Tavaszi szereplésükkel azon-

ban sokan szimpatizáltak, sőt drukkoltak 

is nekik, de már nem tudták ledolgozni 

a viharsarkiak a hátrányt. Az utolsó for-

duló nagy izgalmakat hozott, itt dőlt el 

végül, hogy a Puskás Akadémia lesz a 

másik kieső. 

Gazdaságilag nagyon pozitív változások 

történtek ebben a szezonban! Aki betar-

totta az MLSZ ajánlásait a játékoskeretre 

vonatkozólag, azaz kevés külföldi játé-

kost, sok magyar fi atalt szerepeltetett a 

mérkőzéseken, azt a szövetség fordulón-

ként külön díjazta. A nagy költségvetésű 

csapatok nem igazán foglalkoztak ezzel, 

de a kisebb büdzsével rendelkezők éltek 

a lehetőséggel. 

Idén sok ügyes magyar fi atal bemutat-

kozott, vált stabil labdarúgóvá, vagy 

húzóemberré az élvonalban. Ehhez a 

folyamathoz a szövetség is hozzájárult 

anyagi ösztönző hatásával. Nagyon bí-

zunk benne, hogy a következő bajnok-

ság meghozza az MLSZ és a szurkolók 

kiegyezését és remélhetőleg a színvonal 

emelkedése mellett az új stadionokba is 

többen kilátogatnak.

Kire kell majd odafi gyelni a jövőben? 

Bobál Dávid (Honvéd), Vida Máté

(Vasas), Lenzsér Bence (Paks), Sallai 

Roland (Puskás), Németh Márió (Ha-

ladás), Nemes Milán (DVTK), Berecz 

Zsombor (Vasas), Nagy Ádám (FTC), 

Gera Dániel (MTK), Hahn János (Paks), 

Balogh Norbert (DVSC), Viczián Ádám 

(Békéscsaba), Gazdag Dániel (Honvéd), 

Kitl Miklós (DVTK), Osváth Attila (Va-

sas), Medgyes Zoltán (Haladás), Varga 

Szabolcs (MTK), Kecskés Ákos (Újpest), 

Nagy Dominik (FTC), Sallói Dániel (Új-

pest), Zsótér Donát (Puskás), Szivacski 

Donát (Vasas), Kővári Róbert (Paks), 

Szalai Dániel (Békéscsaba), Asztalos 

Dávid (Paks) 

KoncsikT

A FERENCVÁROSRÓL szólt ez az év
Május elején az EB miatt a megszokottnál korábban ért véget az átalakított, 12 csapatos bajnokság. 

Volt, aki minden idők legrendezetlenebb bajnokságának nevezte, volt, aki azt mondta, a hogy kevesebb 

csapattal emelkedett a színvonal. Azt gondoljuk, hogy jobbak lettek a meccsek, de azért a hibák mellett 

sem szabad elsiklani. 

Bobál Dávid

fotó: fradi.hu
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Kérjük, írja be a számokat 1-től 9-ig, úgy, hogy egy 

szám csak egyszer szerepeljen a teljes négyzetrács

függőleges és vízszintes soraiban, valamint a „minirács” 

celláiban is! Izgalmas játékot kívánunk!

REJTVÉNY
S U DOKU

SPORT ROVAT
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SZÍNES ROVAT



Mint az már régóta kiderült, Ma-

gyarország 44 év után biztosította 

helyét a 2016-os Európa bajnok-

ságra, erre 1972 óta nem volt pél-

da. Mindenki reménykedik benne, 

hogy a válogatott jól fog teljesíte-

ni, és bizonyítja azt, hogy van helye 

az európai elitben. 

Hazánk eddigi legsikeresebb csapata az 

Aranycsapat volt. A mai napig nem lehet 

tudni, hogy ki adta a magyar válogatott-

nak az Aranycsapat nevet, de az biztos, 

hogy rászolgált erre a névre. Csapatunk 

3 éven át veretlenül vette az akadályo-

kat, megnyerte a helsinki olimpiát, de 

sajnálatos módon a svájci 1954-es Vi-

lágbajnokság döntőjében alulmaradt az 

NSZK csapatával szemben 3-2-re. Még 

ennyi év elteltével is nem csak a ma-

gyarok, hanem világszerte ismerik ezt a 

válogatottat.

A 2016-os Európa bajnokságon hosszú 

idő után ismét hazánk fi ainak drukkolha-

tunk. Reméljük, hogy 44 év után a Ma-

gyar Válogatott is magára talál, visszatér 

oda, ahova tartozik, a világ futball elitjé-

be, és ez a válogatott lesz a következő 

nemzedékek újabb Aranycsapata. 

EURÓPA BAJNOKSÁG, FRANCIAORSZÁG
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SPORT ROVAT

44 ÉV TÜRELEMJÁTÉK

FCSOPORT MÉRKŐZÉSEI

Június 14. 18.00 Bordeaux Ausztria–MAGYARORSZÁG –

Június 14. 21.00 Saint-Étienne Portugália–Izland –

Június 18. 18.00 Marseille Izland–MAGYARORSZÁG –

Június 18. 21.00 Párizs Portugália–Ausztria –

Június 22. 18.00 Saint-Denis Izland–Ausztria –

Június 22. 18.00 Lyon MAGYARORSZÁG–Portugália –

NYOLCADDÖNTŐ

Június 25. 15.00 Saint-Étienne A2–C2 –

Június 25. 18.00 Párizs B1–A/C/D3 –

Június 25. 21.00 Lens D1–B/E/F3 –

Június 26. 15.00 Lyon A1–C/D/E3 –

Június 26. 18.00 Lille C1–A/B/F/3 –

Június 26. 21.00 Toulouse F1–E2 –

Június 27. 18.00 Saint-Denis E1–D2 –

Június 27. 21.00 Nizza B2–F2 –

NEGYEDDÖNTŐ

Június 30. 21.00 Marseille A2/C2–D1/BEF3 –

Július 1. 21.00 Lille B1/ACD3–F1/E2 –

Július 2. 21.00 Bordeaux C1/ABF3–E1/D2 –

Július 3. 21.00 Saint-Denis A1/CDE3–B2/F2 –

ELŐDÖNTŐ

Július 6. 21.00 Lyon 1. ND győztese – 2. ND győztese –

Július 7. 21.00 Marseille 3. ND győztese – 4. ND győztese –

DÖNTŐ

Július 10. 21.00 Saint-Denis 1. ED győztese – 2. ED győztese –

A 2016-os, franciaországi labdarúgó Európa-bajnokság csoportjai:

A-CSOPORT:  Franciaország, Albánia, Románia, Svájc

B-CSOPORT:  Anglia, Wales, Szlovákia, Oroszország

C-CSOPORT:  Németország, Észak-Írország, Lengyelország, Ukrajna

D-CSOPORT:  Spanyolország, Törökország, Csehország, Horvátország

E-CSOPORT:  Belgium, Írország, Svédország, Olaszország

F-CSOPORT:  Portugália, Izland, MAGYARORSZÁG, Ausztria
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A szárnyasok összegyűltek, hogy királyt 

válasszanak. A sas kitalálta, hogy majd ő 

lesz a király. Ám a többiek azt akarták, hogy 

az legyen a király, aki a legmagasabbra 

felszáll. Az ökörszem a sas szárnya alá bújt. 

A nagy madarak felszálltak annyira, hogy 

már nem bírtak feljebb szállni. 

Akkor az ökörszem kiszállt a sas szárnya 

alól, és fölszállt a legmagasabbra. Ő lett 

a király. Mikor rájöttek a madarak, hogyan 

nyert az ökörszem, nekiálltak kergetni. 

Agyon akarták ütni a hamisságáért. 

Szégyellték, hogy a legkisebb állat 

a király. Addig kergették, amíg az 

ökörszem talált egy rózsabokrot. 

Amilyen kicsi volt, be tudott 

bújni a tövisek közé. Oda 

a többiek nem bírták 

követni.

Azt mondták: 

– Elég lesz, ha csak egy lesi. Ha meglátja, 

hogy kijön, fogja meg, vagy szóljon a 

többinek! 

A rózsabokor elé állították a legnagyobb 

szeműt, a baglyot. A bagoly őrizte 

is a bokrot jó sokáig. Hanem azután 

nagyokat pislantott, s elbóbiskolt. Mikor 

az ökörszem kiszállt, nem látta meg. Most 

meg már a baglyot akarták megverni, 

mert elszalasztotta az ökörszemet. A 

bagoly elbújt. Azóta nem mer 

nappal járni, mert ha a többi 

madár meglátja, megveri.

Magyar népmese

A sz árnyasok
királyválasz tása

y g

Agyon akarták ütni a hamisságáért.

Szégyellték, hogy a legkisebb állat

a király. Addig kergették, amíg az 

ökörszem talált egy rózsabokrot. 

Amilyen kicsi volt, be tudott 

bújni a tövisek közé. Oda 

a többiek nem bírták 

követni.

bagoly elbújt. Azóta nem mer 

nappal járni, mert ha a többi 

madár meglátja, megveri.

Magyar népmese

Rajz: Szabó Márton

Kösd össz e a
sz ámokat,
utána pedig
sz ínez d ki a fi gurát!

GYEREK
 ROVAT

GYEREK
 ROVAT



Ismerjük meg együtt hazánk egyik ékszerdobozát, Pannonhalmát! 
Fedezzük fel a Bencés Apátság gazdag kulturális örökségét, és 
a varázslatos illatú levendulaültetvényét!

Programok:
• Utazás vonattal Győrig, majd busszal a sokorói-dombvidéken át 

Pannonhalmáig.
• Pannónia Szent Hegyén az „ezeréves apátság” falain belül tartott 

tárlatvezetés során bepillanthatunk a bencés lelkiség mintegy 
1500 éves történetébe.

• A lila színben pompázó levendulaültetvények ölelésében fekvő 
Gyógynövénykertben pedig kellemes sétát tehetünk.

Indulás helye: Sopron, Fertőszentmiklós, Kapuvár, Csorna

Részvételi díj: 4.500 Ft-tól

Legyünk szemtanúi a kőszegi Ostromnapok színes történelmi kalandjainak 
és töltődjünk fel az egyedülálló kincset őrző, festői kis faluban, Cákon!

Programok:
• Kényelmes, hangulatos vonatozás Kőszegre, továbbutazás 

autóbusszal Cákra.
• A domboldalon, a fák árnyékában álló Cáki pincesor hét 

zsúpfedeles épülete mellett a Kőszeg-hegyalja lankáin nevelkedett 
szőlőnek nedűjét kóstolhatjuk meg.

• A Kőszegi Ostromnapokon vásárütés, apródpróba, katonai 
fegyver és viselet bemutató, és jelmezes ütközetek repítenek vissza 
bennünket a végvári csaták mozgalmas világába.

Indulás helye: Sopron, Bük, Csorna, Répcelak, Szombathely, 
Körmend, Szentgotthárd, Győr

Részvételi díj: 3.500 Ft-tól

Jegyek az érintett GYSEV személypénztárakban, valamint az ÉNYKK Zrt.
győri Utazási Irodájában (9021 Győr, Árpád u. 51/B.) válthatók. 

PANNONHALMA
LEVENDULAKÖNTÖSBEN
2016. július 9.

A JURISICS-VÁR MEGHÓDÍTÁSA
2016. augusztus 6.

Tel.: +36 99 577 244 • E-mail: gysev@gysev.hu

Pannonhalma

Kőszeg

Cáki pincesor

www.gysev.hu


