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kisvasút születésnapja 
2016. szeptember 18. vasárnap

Ünnepeljük együtt a nagycenki 
Széchenyi Múzeumvasút 
születésnapját!

tartsanak velünk az idei év utolsó 
gőzös kalandozásában!

Programok:
   múzeumvasutazás andrással, a gőzössel
   kincskereséssel egybekötött fűtőház látogatás Fertőbozon
   modellvasút kiállítás
   XX. századi rendvédelmi egyenruhák, technikai 

     eszközök kiállítása
   kéz- és tenyérlenyomat-vétel
   játszópark a vasúti közlekedés „aranykorát” idéző 

     mozdonyskanzenben
   fényképezkedési lehetőség Cenki Tekivel
   hajtányozás
   frissítők és finomságok a Teki Café széles választékából

a 14 éven aluli gyerekek a múzeumvasúti menetjegy felmutatásával ingyenesen utazhatnak visszaút-
ban a gysev Zrt. vonalain. 1 vagy 2 felnőtt és legalább 1 gyermek együttes utazása esetén a felnőttek 
33% kedvezményre jogosultak. 

Utazzunk vonattal a Múzeumvasút születésnapjára!
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A cikkeket és az újságot a GYSEV Zrt. 
Értékesítés és Marketing csapata készítette. 
A magazin tartalma a rendelkezésre 
álló információk alapján, a legnagyobb 
körültekintéssel készült. Az időközben 
bekövetkezett változásokért és/vagy nyomdai 
hibákért felelősséget nem vállalunk.
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Fehér Ildikó, Háry Márk, Márk Brigitta, németh-
Hérics Zsuzsanna, Fortepan képarchívum, ren-
dezvénygazdák, Pixabay, valamint a gysev 
Zrt. képarchívuma

tiSZtelt UtaSUnk,
keDveS olvaSÓ!
Ahogyan az ősz lassan beköszönt, úgy lesz odakint minden egyre szebb és 
szebb. Csodálatos színek, friss levegő, nyugalom. Lenyűgöző a természet… 
Hűvösebb van, rövidülnek a nappalok, sok a ködös, felhős, esős nap. 
Szüretelik a szőlőt, de közben már sárgulnak és ősz végére le is hullnak 
a falevelek. Kreatív rovatunkban adunk néhány tippet ahhoz, hogy az 
összegyűjtött termésekből miként is tehetnénk szebbé a lakást. Csemetéink 
a hamarosan kezdődő iskolaszezon mellett is szívesen és aktívan vesznek 
részt az ilyen kreatív tevékenységekben.

Hétvégeken mozduljunk ki otthonról, hiszen ezen évszak is rengeteg 
kecsegtető programmal vár bennünket. Számtalan programlehetőség közül 
választhatunk, mint például: a szombathelyi II. Ga-Liba Gasztró fesztivál 
vagy a nagycenki Múzeumvasút születésnapja, ám mindenképpen meg kell 
említenünk a Márton-napi libanapokat is.

Magazinunk őszi számában egy kihagyhatatlan úti célt ajánlunk. 
Megismerhetjük Portugália fővárosát, Lisszabont, amelynek – reményeink 
szerint – már olvasása során is ezernyi élménnyel gazdagodhatunk.

Akár dolgozni indulunk, akár iskolába, vagy egy kellemes hétvégi 
kirándulásra, bízunk benne, hogy továbbra is az Önök kedvelt útitársaként 
találkozunk.
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GYSEV HÍrek

Új DeSiro Mainline Motorvonatok 
a gysev ZRT. OsZTRák ÜZeMRésZénéL

Júliusban megérkezett az első Siemens 
Desiro MainLine motorvonat a GYSEV 
Zrt. osztrák üzemrészéhez. Az első 
járművet további négy követi, így ősztől 
már öt új, zöld-sárga Desiro motorvonat 
közlekedhet a Deutschkreutz – Sopron 
– Wulkaprodersdorf – Ebenfurth – Bécs 
Főpályaudvar, valamint a Pamhagen – 
Neusiedl am See – Bécs Főpályaudvar 
viszonylatokban.

Az új motorvonatok a Siemens-Desiro 
regionális forgalomra tervezett válto-
zatának első Ausztriában forgalomba 
helyezett vonatai, amelyek magasabb 
utaskomfortot biztosítanak: kényelmes, 
a távolsági közlekedésre alkalmas ülő-
helyekkel, tompítható fényű világítással 
rendelkeznek, a hangos utastájékoztató 
rendszernek pedig állítható a hangereje. 
A Desiro motorvonatok ez a típusú re-
gionális változata 259 ülőhelyet kínál. A 
kényelmes, alacsonypadlós kivitel egy-
szerű, akadálymentes beszállást tesz le-
hetővé a kerekesszékkel közlekedőknek 
és a babakocsis családoknak egyaránt. 
A vonat többfunkciós belső tereiben egy 
külön megközelíthető, akadálymentes, 
valamint egy hagyományos WC találha-
tó. 

„Az új Siemens motorvonatok forgalom-
ba állításával a GYSEV utasainak újfajta 
minőséget és magasabb komfortfoko-
zatot kínál“ – mondta Dr. Székely Csa-
ba, a GYSEV vezérigazgató-helyettese 
a vonat bemutatkozó útja alkalmából. 

„Valamennyi kényelmes, távolsági köz-
lekedésre kialakított ülés olvasólám-
pával felszerelt, emellett konnektorok 
szolgálják az utasok kényelmét, a WiFi 
bevezetése pedig előkészítés alatt áll” – 
fűzte hozzá a vezérigazgató-helyettes. A 
vonatok az ÖBB vonalain is futnak majd, 
közlekedtetésük az ÖBB-Personenver-
kehr AG-val szoros együttműködésben 
történik. „Ez egy régóta jól működő 
együttműködés, melynek köszönhetően 
az utasokat Burgenland középső és északi 
területeiről kényelmesen és megbízható-
an tudjuk eljuttatni Bécs környékére, il-
letve akár Pozsonyig is.“ - nyilatkozta Dr. 
Székely Csaba. 

A zöld-sárga Desiro ML elnevezésére a 
GYSEV nyereményjátékot hirdetett a cég 
munkavállalói között „Adj nevet az új 
motorvonat-generációnak“ címmel. 21 
munkavállalótól összesen 88 javaslat ér-
kezett, melyből alapos megvitatást köve-
tően a zsűri egyhangúan választotta ki a 
„VENTUS“ elnevezést. A VENTUS (lati-
nul: szél) egy rövid, modern, és könnyen 
kimondható név, mely a gyorsaságot, 
könnyedséget, dinamikát, a természetet 
(környezet és szélenergia) valamint a sza-
badságot (utazás) jelképezi. „Büszke va-
gyok arra, hogy a vonat neve egy kreatív 
munkavállalónktól származik” – mondta 
Dr. Székely Csaba. 

A motorvonat beszerzés beruházási érté-
ke összesen 32 millió euró. A beszerzés 
finanszírozása során Burgenland tarto-
mány, mint a közlekedési szolgáltatások 
megrendelője, kezességet vállal a jármű-
vek beszerzésére. 

Ausztriában először Burgenland és a  
GYSEV között jött létre olyan megálla-
podás, amelynek keretében a motorvo-
natok további használatát Burgenland 
tartomány szavatolja. „A regionális vas-
úttársaság ily módon történő támogatása 
azt mutatja, hogy a tartomány elköte-
lezett a helyi vállalatok támogatásában. 
A vonzó közlekedési kínálat nem csak 
Burgenlandnak, mint gazdasági térség-
nek fontos, hanem utasainknak is, akik a 
napi munkába járáshoz használják a va-
sutat. Meggyőződésem, hogy a „Ventus” 
a legmagasabb szintű minőséget nyújtja” 
– nyilatkozta Hans Niessl burgenlandi 
tartományfőnök. 

A Raaberbahn (a GYSEV osztrák üzem-
része) Ausztria egyetlen határon átnyúló 
magánvasúti társasága, működési terü-
lete elsősorban Nyugat-Magyarország és 
Burgenland, valamint Bécs térsége. 2015-
ben a vállalat osztrák vonalain mintegy 
1,63 millió utast szállított.
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Peronok és vasútvonalak konzekvens 
kiépítése

A modern motorvonatok beszerzése 
mellett a GYSEV folyamatosan végez inf-
rastrukturális beruházásokat annak ér-
dekében, hogy ezzel is vonzóbbá tegye a 
vasúti közlekedést a hivatásforgalomban 
résztvevők számára, akik a vállalat leg-
fontosabb ügyfélkörét teszik ki. 

Ennek megfelelően az elmúlt években 
Müllendorf és Neufeld and der Leitha 
települések között vonalkiegyenesítésre 
került sor az utazósebesség növelése 
érdekében. Ezen kívül folyamatban 
van a GYSEV és az FHÉV vonalán a 
biztosítóberendezések korszerűsítése 
Neusiedl am See és Pamhagen állomások 
között, ahol a Raaberbahn látja el a vonal 
üzemeltetését. 
A legutóbbi nagyberuházás keretében 
Neufeld an der Leitha és Müllendorf 
állomások után Wulkaprodersdorfban is 
akadálymentes középperon kialakítására 
került sor. 

Jelenleg a baumgarteni állomáson zajlik 
az új középperon építése. 2016 ősztől fog-
va ezért újra minden személyvonat meg-
áll majd a településen. 

A „Raaberbahn AG állomások korsze-
rűsítése“ elnevezésű projekt benyújtásra 

DESIRO ML MűSZAKI ADATOK:

TENGELYELRENDEZÉS Bo’Bo‘+2‘2‘+Bo’Bo‘

NYOMTáV 1.435 mm

MAx. SEBESSÉG 160 km/h

VONTATáSI TELJESíTMÉNY max. 2.600 kW

INDíTáSI GYORSULáS max. 1,1 m/s2

FESZüLTSÉG-ÉS áRAMNEM 15 kV AC / 25 kV AC

üTKÖZőK KÖZTI TáVOLSáG 75.152 mm

PADLóSZINT 600 mm

FELJáRó AJTó 4 / szerelvény

üLőHELYSZáM 259 ülőhely

MAx. TENGELYTERHELÉS < 17 t
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a gysev ZRT. Is CsaTLakOZOTT a 
„neMZetköZi ÚtátjárÓ biZtonSáGi naP” 
renDeZvényéHeZ

A GYSEV Zrt. az idei évtől csatlakozott 
az ILCAD 2016 – Nemzetközi Útátjá-
ró Biztonsági Nap elnevezésű rendez-
vényhez. A vasúttársaság munkatársai a 
rendőr séggel közösen három soproni, két 
csornai és egy ágfalvi vasúti átjáróban vé-
geztek ellenőrzéseket. Az akció keretében 
szóbeli tájékoztatással, kiadványokkal és 
szórólapokkal hívták fel a közlekedők 
figyelmét a figyelmes közlekedésre és a 
szabályok betartására. 

A „Nemzetközi Útátjáró Biztonsági Nap” 
elsődleges célja, hogy rámutasson a kö-
rültekintő, figyelmes és udvarias közle-
kedés fontosságára. A szervezők szerint 
a sokszor emberéleteket követelő tragé-
diák több odafigyeléssel és a szabályok 
következetes betartásával elkerülhetők 
lennének. 
A vasúti átjárókban a balesetek szinte 
kizárólag a közúti járművezetők, gyalo-
gosok, kerékpárosok figyelmetlenségéből 
következnek be, a vonatokban komoly 
kárt, az utasoknak pedig komoly késést 
okozva. A súlyos következménnyel járó 
tömegszerencsétlenségek elkerülése ér-
dekében kiemelt figyelmet kell fordítani a 
vasúti átjárókban áthaladó autóbuszokra, 
a buszvezetők szabályszerű járművezeté-
sére is. 
A kampány keretében összesen hat for-
galmas vasúti átjáróhoz települtek ki a 
vasúttársaság és a rendőrség munkatár-

sai. A rendőrök a közúton közlekedő-
ket ellenőrizték, a GYSEV munkatársai 
szórólapokkal és szóbeli tájékoztatással 
hívták fel az átkelők figyelmét a kockáza-
tokra. Ezen kívül a vasúttársaság bizton-
sági szakértői vizsgálták a vasúti átjárók 
állapotát, a vágányok melletti területeket, 
a közúti útburkolat minőségét és a felfes-
téseket, a fénysorompó-jelzők, optikák 
épségét, jól láthatóságát, szennyezettsé-
gét. Emellett megfigyelték az áthaladó 
vonatokon az előírt jelzéseket és a vasúti 
kocsik ajtóinak zárt állapotát is.

A helyszín kiválasztásakor elsődlegesen a 
nagy forgalmú, gépjármű, gyalogos és ke-
rékpáros vasúti átjárókon volt a hangsúly. 
Az egész napos kampányban a GYSEV 
aktív és nyugalmazott munkatársai is 
részt vettek, így biztosítva a különböző 
korosztályok megfelelő elérését a tájékoz-
tató akcióban. 

került az osztrák VCÖ (Verkehrsclub Ös-
terreich) idei 25. Mobilitási Díjára, ahol 
egy független szakmai zsűri négy másik 
projekttel együtt VCÖ-Mobilitási Díjra 
jelölte a „Vidéki közösségi közlekedés” 
kategóriában.  
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FotÓkiállÍtáS nyÍlt 
a gysev-es MunkaTáRsak aLkOTásaIBÓL

Munkatársai számára hirdetett vasúti 
témájú fotó- és kreatív pályázatot a 
GYSEV Csoport. A legjobb alkotásokat 
díjazta a vasúttársaság, az elkészült fo-
tókból pedig kiállítás nyílt a cég sopro-
ni oktatóközpontjában.

A vasúttársaság idén májusban hirdette 
meg hivatalos fotó- és kreatív pályázatát. 
A résztvevők különböző kategóriákban 
adhatták be pályaműveiket. A fotók ese-
tében az „Életképek a GYSEV-en”, „Az a 
bizonyos mozdony füstje”, ill. „Az árufu-
varozás világa” volt a vasúttársaság által 
meghatározott három téma. A fotók mel-
lett kiírtak egy kreatív alkotó pályázatot 
is, amelyre bármilyen, a munkavállalók 

által készített, GYSEV témájú alkotással 
lehetett indulni.
A GYSEV Csoport 33 munkavállalója 
vett részt a pályázaton. Minden kategó-
riában díjazták az első helyezett alkotást, 
amelyet a társaság menedzsmentje vá-
lasztott ki. Emellett a cég munkavállalói 
is szavazhattak egy-egy pályaműre, így 
az összes kategóriában lett közönségdíjas 
pályázó is. 
„A fotó- és kreatív pályázat kiírásával 
az volt a célunk, hogy megmutassuk: a 
vasút nem csupán egy munkahely a sok 
közül. Itt elhivatott, a szakmáját hivatás-
nak tekintő munkatársak dolgoznak. Úgy 
gondolom, a képekben és egyéb alkotá-
sokban viszontlátjuk ezeket a célokat. 

Örülök neki, hogy ilyen kiváló minőségű 
pályázatok érkeztek, és annak is, hogy 
rengeteg alkotás közül választhattunk a 
zsűrizéskor” – mondta Kövesdi Szilárd, a 
GYSEV Zrt. vezérigazgatója.

A vasúttársaság nemrég elkészült sop-
roni oktatóközpontjában lehetett az ösz-
szes pályázó alkotását megtekinteni. A             
GYSEV tervei szerint az elkészült képe-
ket a jövőben szeretnék minél több fóru-
mon bemutatni, és felhasználni a vasút-
társaság hivatalos megjelenéseiben is. A 
vállalat humán szakemberei szerint ez is 
hozzájárul ahhoz, hogy a külvilág minél 
színesebb és szélesebb körben kapjon in-
formációt a vállalatról.

„Árufuvarozás világa” kategória 
Nyertes fotó és munkavállalói közönségdíj: 
Horváth Pál: Fuvarozás
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„Életképek a GYSEV-en” kategória

„Az a bizonyos mozdony füstje” kategória

„Kreatív alkotások” kategória

Munkavállalói közönségdíj:  Jakab József: Az éjszaka fényei

Pozsgai Gergely: Mozdonyszimulátor

Háry Márk: Egy gyermekálom teljesül

Munkavállalói közönségdíj: Szabó Petra: Édes Taurusom

Munkavállalói közönségdíj: Németh Béla: Volt egyszer egy Déli pályaudvar
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Az Európai Beruházási Bank és a       
GYSEV Zrt. képviselői aláírták a vas-
úttársaság fejlesztési hitelszerződését, 
emellett az ehhez kapcsolódó garan-
cia-megállapodásokat is ellátták kéz-
jegyükkel a vasútvállalat, az OTP Bank 
és a Magyar Állam képviselői. Ennek 
keretében a GYSEV Zrt. 40 millió eurós 
hitelkerethez jut, melyből új villamos 
mozdonyokat vásárolhat a vasúttársa-
ság.

A GYSEV Zrt. idén áprilisban írt ki aján-
lattételi felhívást öt darab villamos moz-
dony beszerzésére. A tervek szerint a vas-
úttársaság két darab kétáramnemű, dízel 
segédhajtással is ellátott, valamint három 
darab háromáramnemű mozdonyt vásá-
rol. A közbeszerzési eljárás ugyanakkor 
lehetőséget biztosít a GYSEV számára to-
vábbi négy, legalább kétáramnemű moz-
dony vásárlására.

A vasúttársaság a mozdonyok vásárlá-
sához a most aláírt szerződés alapján 40 

millió euró összegű hitelkerethez jut az 
Európai Beruházási Banknál. A jelenleg 
folyamatban lévő közbeszerzési eljárás 
eredményeként fog kiderülni, hogy a hi-
telkeretből mekkora összeget hív majd le 
a GYSEV Zrt. 

A hitelszerződést Budapesten írta alá az 
Európai Beruházási Bank (EIB) képvi-
selője, Kövesdi Szilárd, a GYSEV Zrt. 
vezérigazgatója és Ungvári Csaba vezér-
igazgató-helyettes, a kapcsolódó garan-
cia-megállapodásokat Hornung ágnes, 
a Nemzetgazdasági Minisztérium pénz-
ügyekért felelős államtitkára és az OTP 
Bank képviselője írták alá. 
A megállapodás értelmében a Magyar 
állam 80 százalékos garanciát vállal a 
hitelszerződésből származó fizetési kö-
telezettségekre. A fennmaradó 20 száza-
lékra az OTP Bank vállal hitelgaranciát. 
A hitelgarancia megosztása azért szüksé-
ges, hogy a konstrukció teljes mértékben 
megfeleljen az uniós állami támogatási 
szabályoknak.

„Az új mozdonyok beszerzése alapvető 
feltétele társaságunk további fejlődésé-
nek. Hosszú tárgyalássorozatot zártunk 
le a mai megállapodás aláírásával. Kö-
szönjük a Nemzetgazdasági Miniszté-
rium és az Európai Beruházási Bank 
együttműködését, hiszen állami garan-
ciavállalás mellett, kiváló feltételekkel 
jutottunk hitelkerethez” – mondta az alá-
írás kapcsán Kövesdi Szilárd, a GYSEV 
Zrt. vezérigazgatója.

Hornung ágnes pénzügyekért felelős 
államtitkár kiemelte, „az Európai Be-
ruházási Bank nagyon fontos szerepet 
játszik a hazai közlekedési szektor fejlesz-
tésében, mind szakmai mind pénzügyi 
szempontból, ezáltal hozzájárul a negatív 
környezeti hatások, a regionális egyen-
lőtlenségek csökkentéséhez, a mobilitás 
és az elérhetőség javításához, a foglalkoz-
tatás növeléséhez, a turisztikai potenciál 
kiaknázásához és mindezek által a ma-
gyar gazdaság további növekedéséhez.”

aZ eUrÓPai berUHáZáSi bank 40 MilliÓ 
eUrÓ öSSZeGű HitelébŐl váSárolHat 

új MOZdOnyOkaT a gysev ZRT.
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SOPRON MINDIG SZÉP!
Igazi vendégszeretet, könnyű megközelíthetőség, csodálatos kilátás a történelmi belvárosra,

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

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

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

BOR, MÁMOR, SOPRON
2016. 09. 01. – 2016. 11. 30. | Min. éjszakák száma: 2

Cégér nem kell Sopronnak, pláne nem a jó bornak. A Kékfrankos fővárosában a minőségért dolgoznak,
s mert must is kell pihenni, tegye a belvárosban, a Hotel Sopronban, ősszel, borral, akciósan!

SWING, SWING, SZILVESZTER!
2016. 12. 28. – 2017. 01. 01. | Min. éjszakák száma: 2

Sztárvendégünk: Gájer Bálint. Előfoglalási akció 2016. 10. 15-ig!

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

„…ahonnan látszik a város és mosolyog a nap feléd…”
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Portugália Európa legnaposabb országa, 
az Ibériai-félsziget nyugati partján terül 
el Spanyolország és az Atlanti óceán 
között. Könnyű nekik, mert csak két 
szomszéddal kell jóban lenniük – tartja 
a mondás – ám a portugálok már meg-
tanulták, hogy ebben a jó szomszédi 
viszonyban bizony nem azonosak az 
erőviszonyok, vitathatatlanul az óceán 
az úr!

Északon a zöldellő hegyek és 
szőlőskertek, a központi régióban 
a középkori falvak, a déli parton az 
elbűvölő vízpartok, igazán sokszínűvé 
varázsolják Portugáliát. Az ország részét 
képezi a zöld szigetekként emlegetett 
Azori-szigetek, valamint a varázslatos 
tájairól és virágos kertjeikről ismert 
Madeira is.

Visszatekintés
Portugália Európa legrégebbi államai 
közé tartozik, első királyát 1179-ben 
koronázták meg. Az ország aranykora 
I. Mánuel uralkodásának idejére tehető. 
Történelmében kiemelkedő jelentőségű 
az 1415-ben induló nagy földrajzi felfe-
dezések időszaka.
Portugál gyökerekkel rendelkezett: Bar-
tolomeo Diaz, aki elsőként kerülte meg 
Afrika déli csücskét, melyet Jóreménység 
foknak nevezett el; Ferdinand Magellán, 
aki 1522-ben először hajózta körbe a Föl-
det; Vasco da Gama, aki 1490-ben felfed-
ezte az Indiába vezető hajóutat; valamint 
Pedro Alvarez Cabral, kinek nevéhez 
Brazília felfedezése fűződik. Közel hat 
évszázadon keresztül Dél-Amerikában, 
Afrikában és ázsiában is voltak gyar-
mataik. 

Az egykori aktív hódításoknak köszön-
hetően ma kilenc ország lakosa büsz-
kélkedik portugál anyanyelvvel, a világon 
pedig közel 230 millióan beszélnek por-
tugálul. 
Az 1580-as évektől Portugália spanyol 
megszállás alatt állt, majd a függetlenség 
visszaszerzése után, Brazília aranya adta 
vissza az ország jólétét. A történelem 
nem volt kegyes hozzájuk, hiszen a 
napóleoni invázió, majd Brazília elvesz-
tése, az 1800-as évek közepére elsze-
gényítette az országot. A xx. században 
Antónia Salazar 40 éves diktatúrájának 
1974-ben a „szegfűk forradalma” vetett 
véget, ezt követően 1976-ban helyreállt a 
demokrácia.
A portugál nemzetnek köszönhetjük, 
hogy megismertük a cukornádat, 
valamint a teát, és ők voltak azok, akik 

Portugália, az ezerarcú mediterrán ország.  Az idei évben Portugália nyerte a futball Európa-bajnokságot, 
így tehát méltán került az újságok címlapjára. A foci szeretete mellett, ide látogatva, csodálatos természeti 
látnivalókban, érdekességekben, gasztronómiai élményekben lehet részünk. Gondoljunk csak a Lisszabon 
utcáin elsuhanó sárga villamosokra, a romantikus szűk kis utcácskákra, valamint a világhírű portói bor 
egyedülálló aromájára.

Barangolás
Lisszabonban
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először hoztak porcelánt Kínából. 
Portugál földről származik a legyező, 
a nap ernyő, a párna és a selyemtakaró 
is. Az óceánok hódítói szintén portugál 
származásúak voltak.

Lisszabon, a sokoldalú európai főváros
Hiszen magán őrzi a mediterrán kultúra, 
az arab örökség, a spanyol szomszédság 
és a gyarmati múlt nyomát, egyszerre 
gazdag és szegény, modern és kopott, ép-
pen ettől annyira hangulatos.
Nem mindennapi hangulat vár itt ben-
nünket: meredek macskaköves utcácskák, 
a hegyoldalon araszoló kis sárga villamo-
sok, gyönyörű csempék borította házak, 
és a portugálok szomorkás hangulatú 
zenéje, a fado. Néha olyan érzés, mintha 
nem is Európában lennénk. 
Lisszabon emberléptékű város, a közpon-
ti része – az emelkedők ellenére – gyalog 
is könnyen bejárható. Utunk tervezésénél 
ne csak a térképre hagyatkozzunk, mert 
a domborzati viszonyok néha megtréfál-
hatnak minket, mivel a város, Rómához 
hasonlóan hét hegyre épült. Fel kell 
készülnünk arra, hogy gyakran kell majd 
felfelé kaptatnunk a szűk kis utcákon, az 
apró túrákért cserébe viszont minden 
esetben lenyűgöző panoráma kárpótol 
majd minket.
A portugál főváros szépsége megmutat-
kozik az utcakövekben, az egész város 
területe fekete-fehér kockákból áll, néhol 
egyszerű, máshol egészen kacifántos 
mintákkal tarkítva. A keskeny kis utcák 
otthonosak, meglepő módon a por-
tugálok nem az utcán élik mindennap-

jaikat, mint azt más mediterrán ország 
lakosaitól megtapasztalhattuk. 
A város ezernyi lehetőséget kínál láto-
gatói számára. Az első, Lisszabonban tett 
látogatás alkalmával az alábbi nevezet-
ességeket feltétlenül javasoljuk megtekin-
teni.

Alfama, a középkori városrész
A város arculata az 1775-ben elszenvedett 
földrengés és szökőár hatására jelentősen 
átalakult, hiszen ekkor a város 80%-a 
megsemmisült. Ma már csak az Alfama 
városrész az, ahol a sikátorok, a görbe 
utcácskák és az apró terek emlékeztetnek 
a középkori építészetre.
Alfama szélén tartják minden kedden 
és szombaton a város legismertebb 
bolhapiacát.

Szent György fellegvár, Lisszabon 
bölcsője
A város legmagasabb dombján, a Tejo 
hegyen fekszik a Castelo de Sao Jorge 
(Szent György vár), mely eredetileg 
erődítmény és kilátó volt. Ezek a tornyok 
már a 9. század óta őrzik a várost. A 
királyi palotában egykor itt fogadták 
az Indiai utazásról visszatérő Vasco da 
Gamát. A vár robosztus falai között, 
valamint az olíva,- a fenyő,- és a parafa 
ültetvények árnyékában kellemes sétát 
tehetünk, miközben az Alfama negyed 
látképében gyönyörködhetünk.

Sé Catedral, az első templom
A Sé Catedral Lisszabon legrégibb 
temploma, melyet a mórok elűzése után, 

a 12. században építettek. A földrengések 
miatt szükségessé vált folyamatos 
felújításoknak köszönhetően több stílus 
ötvözetét figyelhetjük meg. A Sé egyben 
fontos régészeti lelőhely is, ahol a mai 
napig újabb és újabb leletek kerülnek elő. 

Santa Justa lift
A Baixa és a Bairra Alto negyed között 
közlekedik az Elevador de Santa Justa nevű, 
öntöttvas szerkezetű, függőleges működésű 
közterületi lift, amely a történelmi belváros 
és a Felsőváros közötti 45 méter magas 
szintkülönbséget hidalja át. A lift tetejéről 
impozáns panoráma nyílik Lisszabon 
belvárosára és a várhegyre.

Jeromosok kolostora
A Mosteiro dos Jerónimos, azaz a Jero-
mosok kolostora, a világörökség részét 
képezi, amelyet késő gótikus építészete, 
éles tornyai, tengeri motívumokkal 
díszített oszlopai tesznek igazán kedvelt 
fotómotívummá. 
A templom, Vasco da Gama-nak és In-
dia felfedezésének állít emléket, valamint 
számos, híres portugál történelmi sze-
mélyiség sírját (mint pl. Vasco de Gama 
és I. Manuel király) is őrzi.
Érdekesség, hogy a kolostort alapító Je-
romos szerzetesrend fő feladatának azt 
tekintette, hogy a király és a tengerészek 
lelki békéjéért imádkozzanak. 

Belém negyed
A nagy földrajzi felfedezések korában a 
Tejo torkolatánál fekvő Belém negyedből 
indultak a portugál hajósok útjukra. Ma 
itt található a Felfedezők emlékműve, 
ahol a monumentális emlékoszlopon 
felfedezők, tengerészek és térképészek 
sorakoznak fel – hirdetve a hajós múlt 
dicsőségét.
Az emlékműtől nem messze, a Tejo 
partján elhelyezkedő gótikus épület a 
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Torre de Belém, mely a 16. századi, dúsan 
faragott erkélyekkel, tornyocskákkal 
a templomosok keresztjeit hordozó 
címerpajzsokkal díszített erőd, egykor 
egy önálló kis szigeten állt. Manapság a 
torony a főváros és az egész ország egyik 
jellegzetesebb látnivalója, melynek igazi 
szépségét a külső díszítése adja.

Lisszabon felfedezése a 28-as villamossal
Ha elfáradunk a belvárosi sétánk 
közben, szálljunk fel a nosztalgikus, 
múltidéző hangulatú 28-as villamosra, 
amely a legkitűnőbb módja annak, 
hogy felfedezzük Lisszabon különböző 
negyedeit. A régi sárga, egy kocsiból 
álló szerelvény körbejárja az Alfama 
negyedet, majd a Baixa, Chiado, Bairro 
Alto és végül Estrela negyeden halad 
keresztül. A legszűkebb utcákba is 
bekanyarodik, egyes esetekben olyan 
kevés hely van a jármű és az épületek 
között, hogy a villamoson ülők szinte a 
házak falait is megérinthetik. A villamos 
annyira népszerű, hogy csúcsidőben 
nem ritka a hosszas sorban állás sem a 
végállomásokon.

Ócenárium
A portugál fővárosban található a világ 
második legnagyobb akváriuma. Egy 

nagyobb és több kisebb akvárium-
ban, összesen mintegy 5 millió liter sós 
víz található, ekkora vízmennyiséget 
még elképzelni is meglehetősen nehéz, 
ezért győződjünk meg saját szemünk-
kel, figyeljük meg alaposan az óceánok 
élővilágát.
A leglátványosabb rész a központi 
akvárium, amit órákon át lehet szemlélni. 
A többszintes épületnek köszönhetően 
egy-egy akváriumot akár fentről, akár 
a víz alatti részről is megtekinthetünk. 
Az alsó szintről csodálva az az érzésünk 
támadhat, hogy mélytengeri búvárként 
merülünk a cápák, ráják, barrakudák 
közé. Kicsiknek és nagyoknak is garantál-
tan maradandó élményben lesz részük.

Ha mindezeket megtekintettük, akkor 
hagyjuk bátran, hogy a lábunk és 
a szívünk vezessen minket tovább, 
fedezzünk fel új, titkos utcákat, csodaszép 
tereket.

Napközben a Baixa negyed a város 
kereskedelmi központja, ahol a bankok 
szomszédságában pezseg az élet. Délután 
még nagy a nyüzsgés az utcákon, ám es-
tére a városrész elcsendesedik.
A helyi „Váci utcán”, a Rua Augusta-n 
juthatunk el az impozáns Praca do 

Comercio tengerpartig, ahol korábban 
az előkelő, tehetős emberek szállhattak 
partra, akiket maga a király fogadott. A 
negyed nevezetessége a Rossio tér, ahol 
egykor bikaviadalokat tartottak. 

Ha leszáll az est…
A jó idő, a pezsgő hangulat, valamint a 
káprázatos naplemente is további felfe-
dezésre csábít. Számos étterem közül 
választhatnunk, ahol frissen fogott halak-
ból bőven akad választék, a főételhez 
pedig válasszuk bátran a hely borát. 
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Lisszabon népszerű szórakozó negyede 
a Bairro Alto, ahol 250 bár sorakozik 
egymás közelében – csak győzzünk 
választani. Itt a hajnalig tartó szórakozás 
garantált. A meghitt éttermeket a kisebb 
utcákban eldugva találjuk, ahova szinte 
csak helybéliek járnak. A Baixa negyed 
turistákra szakosodott éttermeit javasol-
juk elkerülni. 
A régi kikötő helyén egy nagyon hangu-
latos negyedet hoztak létre (Docas), ahol 
számos bár, zenés szórakozóhely talál-
ható, itt egy jóízű, meghitt vacsorának ne 
álljunk ellen. 
A portugálok egyébként elég későn 
vacsoráznak, ennek köszönhetően este 
9 órától éjfélig szinte minden étterem 
teltházzal üzemel. Sőt, a legtöbb helyen 
még éjfél után is működik a konyha. 

A fado egy szívszaggatóan szomorú 
zenei stílus, melyet apró éttermekben, 
és kanyargós, macskaköves utcákban 
hallhatunk. Egy fado énekes 
megérkezését követően egy este során 
akár többször is „megáll az élet”, 
lekapcsolják a villanyt, bezárják az ajtót, 
és pár percig mindenki csak a különleges 
zenére összpontosít. A zene szomorkás, 

vágyakozást, nosztalgiát, szomorúságot, 
fájdalmat sugall, de egyben a szerelem 
és a boldogság lehetőségét is kifejezi. 
Első hallásra a magyar népdalokhoz 
hasonlítjuk, de később rádöbbenünk, 
hogy ez valami egészen más. 
A látogatók által rendkívül kedvelt 
látnivaló, a Csempe múzeum. A 
Móroktól a xVI. századból származik 
az ötlet, miszerint a falakat és a padlót, 

esetenként még a plafont is csempével 
díszítsék. A városközponton kívül 
található Museu Nacional do Azulejo-
ban végigkövethetjük, hogyan változtak a 
csempedíszítések a történelem során, sőt, 
még egy csempékkel díszített kápolna is 
megtekinthető. 

Az Április 25. híd (Ponte 25 de Abril) a 
város 2 km hosszú függőhídja, mely a san 
franciscoi Golden Gate szinte tökéletes 
hasonmása. A hídon átkelve felkereshet-
jük lisszaboni Krisztus szobrot, mely a 
főváros egyik legmagasabb építménye, 
a híres riói Krisztus kistestvére, ahon-
nan csodálatos panoráma nyílik a Tejo 
folyóra és Lisszabonra.

Magyar vonatkozásokat is találunk ebben 
a távoli országban. A vízhiány évszáza-
dokon át Lisszabon egyik fő problémá-
ja volt, melyet V. János király szüntetett 
meg intézkedésével, amikor is elrendelte 
a vízvezeték kiépítését. A vizet 19 kilo-
méteren keresztül vezették a föld alatt és 
felett lévő víztárolókba, az innen érkező 
vizet pedig egy kastélyszerű épületben 
tárolták, amelyet a magyar építész, Mar-
del Károly tervezett. Az Alcántara-völgy 
felett látható vízvezeték harmincöt ívből 
áll, mely 65 méterrel emelkedik a város 
fölé, és tetején egy különleges gyalogút 
vezet.

A városban autóval közlekedőknek ér-
demes végighajtani a világ egyik leg-
hosszabb hídján, a 17 kilométer hosszú 
Vasco da Gama hídon, mely önmagában 
is fantasztikus látványt nyújt.

Ha azt gondoljuk, hogy Lisszabonban 
mindent megismertünk már, akkor in-
duljunk el a fővárosból tetszőleges irány-
ba, és megannyi szebbnél-szebb hely 
tárul elénk.

Ilyen például Monsanto, a sziklák köré 
épült falu, avagy a meseszép partszakasz, 
Cabo da Roca, vagy éppen Fatima, a 
keresztények egyik legismertebb zarán-
dokhelye, mely mindenkit magával 
ragad. Kellemes sétára hív Sintra, az elva-
rázsolt kastélyok városa, illetve Aveiro, a 
csatornákban bővelkedő festői városka is 
csalogatja látogatóit, amelyet Portugália 
Velencéjének is neveznek. Nem szabad 
kihagyni Porto városát sem, hiszen a 
portói borokat is mindenképpen meg 
kell kóstolnunk. Felfedezésre csábít még 
Portugália boros kertje, a Douro-völgy 
is, a család tenger- illetve óceánparti 
nyaralásának pedig kitűnő helyszíne lehet 
Algarve, az ország legdélebbi régiója.

Portugália a vállalkozó szellemű 
látogatókat a felfedezés nem mindennapi 
élményével és örömével ajándékozza meg.
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Szeptember 6-11. 
ii. Ga-liba GaSZtro 
FeSZtivál
Szombathely
Helyi ízek, étkek és italok min-
den mennyiségben és csak 
minőségben. gasztronómia és 
kultúra találkozása a Fő téren!

inForMáCiÓ:
AGORA Szombathelyi Kulturális 
Központ Jegyirodája
Tel.: 94/509-641, 20/502-93-51
E-mail: info@agora-savaria.hu
www.agorasavaria.hu

Szeptember 8-10.
innoliGnUM SoPron 
– erDéSZeti éS FaiPari 
SZakváSár éS 
renDeZvénySoroZat
Sopron
a szakma egyik kiemelkedő 
magyarországi rendezvénye, 
egyetemi kísérőrendezvények-
kel.

inForMáCiÓ:
Sopron Holding Zrt.
Tel.: 99/514-550
E-mail: 
innolignumsopron@sopronholding.hu
www.innolignumsopron.hu

Szeptember 9.
MaGyar Dal naPja
bükfürdő
2015-ben Bük városa nyerte el 
a rendezési jogot a Magyar dal 
napja elnevezésű rendezvény-
re. a program szervezői szeret-
nének hagyományt teremteni, 
ezért 2016. szeptemberében 
újra várja a magyar zene ked-
velőit Bük városa. a Bükfürdő 
gyógy- és élménycentrum 
parkolójában a magyar zene 
képviselői mellett amatőr zene-
karok is lehetőséget kapnak a 
bemutatkozásra.

inForMáCiÓ:
Büki Művelődési és Sportközpont, 
Könyvtár
Tel.: 94/558-409
E-mail: muvhaz37@t-online.hu
www.bukmsk.hu

Szeptember 9-10.
MiSter ClaSSiC
bük
a MisTeR CLassiC™, idén ismét 
megrendezésre kerül, melyre 
minden különleges autót várnak 
a szervezők. a most már negye-
dik éve Bükfürdőről rajtoló két-
napos Oldtimer szuperkupa™ 
futam ahol a veteránautók mel-
lett, az idei évben is lehetőséget 
kapnak a különleges sportkocsik 
(mai autókkal is lehet nevezni), 
melyek egy külön kategóriába 
kerülnek. a két nap alatt ausztriai 
és Magyarországi csodaszép táji 
és a versenyközpont – Bükfürdő 
- mellett idén is főszerepet kap 
majd szombathely, valamint a 
verseny pénteki útvonalának ki-
emelt helyszíne Hévíz lesz.

inForMáCiÓ:
Pétervári Zoltán
Tel.: 30/440-0120
E-mail: zoltan_petervari@
misterclassic.hu
www.misterclassic.hu

Szeptember 9-11.
SZiGetköZ ÍZei, 
várMeGye borai 
FeSZtivál
Mosonmagyaróvár
inForMáCiÓ:
www.szigetkozfesztival.hu

Szeptember 9-11.
borFeSZtivál
Szombathely
az Őrvidék Ház szervezésében, 
a Miénk itt a tér programsoro-
zat keretében. 

inForMáCiÓ:
Őrvidék Ház
Tel.: 94/500-251, 94/500-252
E-mail: info@orvidekhaz.hu
www.orvidekhaz.hu

Szeptember 9-11.
SoProni SZüret
Sopron
a soproni boros gazdáknak 
lehetősége nyílik arra, hogy 
személyesen találkozzanak a 
fogyasztókkal. Borkóstolás kul-
turális és színpadi programok-
kal.

inForMáCiÓ:
Soproni Borút Egyesület
Tel.: 99/508-835
E-mail: sopvin@loverpince.hu
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Szeptember 9. - 
október 7. 
terMelŐi PiaC
bükfürdő
az alpokalja egyik csodás vá-
rosa Bük, Bükfürdő nem csak 
a lelket, hanem a testet is táp-
lálja és gyógyítja. varázslatos 
környezetben, szívélyes ven-
dégszeretettel. európában is 
kiemelkedő minőségű gyógy-
vízzel, színes programokkal és 
termelői piaccal csábítja ven-
dégeit péntekenként.

inForMáCiÓ:
Bük, Bükfürdő Közhasznú Turisztikai 
Egyesület
Tel.: 94/558-416
E-mail: info@visitbuk.hu
www.visitbuk.hu

Szeptember 10.
Xi. SZoMbatHelyi biG 
banD FeSZtivál
Szombathely
„a szombathelyi Isis Big Band 
1995 nyarán alakult. 1997 óta 
a zenekar egyesületként mű-
ködik. az elnöke kezdetektől 
fogva Pintér Róbert. az együt-
tes az elmúlt másfél évtizedben 
helyi és országos fesztiválok és 
rendezvények rendszeres részt-
vevőjévé vált. 2006 óta évente 
megrendezik a szombathelyi 
Big Band Fesztivált, amely szá-
mos magyar együttesen kívül 
több külföldi országból érke-
zett zenekart is vendégül látott 
már.”

inForMáCiÓ:
Isis Big Band Egyesület
Tel.: 20/913-6904 
E-mail: info@isisbigband.hu
www.isisbigband.hu

Szeptember 10.
ZölD SZentGottHárD
Szentgotthárd
a Zöld szentgotthárd a folklór 
és a környezettudatos gon-
dolkozás jegyében fog zajlani. 
a programok a szentgotthárdi 
várkertben a szabadtéri szín-
padon és körülötte zajlanak. 
a programok összeállítás során 
a gyermek korosztályra is gon-
doltunk. számukra bábjáték és 
öko- tudatos játszóházat szer-
vezünk.

inForMáCiÓ:
Pannon Kapu Kulturális Egyesület
Tel.: 94/554-106
E-mail: muvhaz@sztgnet.hu
www.pannonkapu.hu

Szeptember 10.
HeGyHáti 
teljeSÍtMénytÚrák
vasvár
a vasvári Természetjáró sporte-
gyesület gyalogos teljesítmény 
túrát szervez a vasi- Hegyhá-
ton. gyalogos teljesítmény-
túráinkat 10, 20, 30, 50 km-es 
távon rendezzük meg. díjazás: 
emléklap, kitűző.

inForMáCiÓ:
Vasvári Természetjáró Sportegyesület, 
Kiss Gábor
Tel.: 30/334-6300
E-mail: vasvaritse@gmail.com 
www.vasvar.hu

Szeptember 11.
MaGyar Dal naPja 
SZoMbatHelyen
Szombathely
a hazai zene egyik legvártabb 
ünnepe, a Magyar dal napja. 
az egész országban helyszínek 
százain tűnnek fel a zenészek, 
hogy egy teljes napon át a 
zenével kényeztessék a közön-
séget.

inForMáCiÓ:
AGORA Szombathelyi Kulturális 
Központ Jegyirodája
Tel.: 94/509-641, 20/502-9351
E-mail: info@agora-savaria.hu
www.agorasavaria.hu

Szeptember 10-11.
kiSMáriaCelli 
FŐbÚCSÚ 
Celldömölk
az ország egyik legszebb ba-
rokk búcsújáró temploma a 
máriacelli bazilika mintájára 
épült szűz Mária-kegytemp-
lom, ami a Mária-út részeként 
évről-évre több zarándokot 
vonz. a Mária-búcsú számos 
lelki programmal várja a híve-
ket: szentmisék, gyertyás kör-
menet, éjszakai és hajnali lelki 
programok, koncert.

inForMáCiÓ:
Római Katolikus Plébánia
Tel.: 95/420-135
E-mail: zoltanatya@freemail.hu

Kiruccanások

facebook.com/GYSEV.ZRT



16 GySev magazin | 2016. ősz

Kiruccanások
Szeptember 16-18.
MaGyar 
HaGyoMányok 
FeSZtiválja 
Győr
Pálinka fesztivál, néptánc, 
népzene ünnepe. a fesztivál 
célja, hogy a programokkal 
megidézzék a magyar hagyo-
mányokat, és azokat mindenki 
számára elérhetővé tegyék. a 
fesztivál keretében a pálinkák 
gazdag választéka is emeli a 
hétvége hangulatát, hiszen 
hungaricumunk legjavával 
találkozhatunk, és szabadon 
kalandozhatunk a különleges 
gyümölcspárlatok között.

inForMáCiÓ:
Győri Művészeti és Fesztiválközpont
Tel.: 96/311-316
E-mail: info@mufegyor.hu
www.mufegyor.hu

Szeptember 17-18.
terMényálDáS
Győr
a rendezvényre minden évben 
meghívást kapnak a zöldség-, 
gyümölcs-, dísznövényterme-
lők, díszfaiskolák, gyógynövé-
nyesek, virágkötők, termék fel-
dolgozók, kiegészítő termékek 
előállítói. a rendezvény a törté-
nelmi egyházak képviselőinek 
áldásával kezdődik, melyet 
igényes kulturális programok 
sora követ.

inForMáCiÓ:
Győri Művészeti és Fesztiválközpont
Tel.: 96/311-316
E-mail: info@mufegyor.hu
www.mufegyor.hu

Szeptember 17-18.
iX. kUltUráliS 
örökSéG naPjai 
SoPronköveSDen
Sopronkövesd
szeretettel várjuk Önöket az or-
szágos program sopronköves-
di eseményeire. az ingyenes 
programokon, 15 helyszínen 
koncertek, kiállítások, kóstolók, 
gyerekprogramok, technikai 
sportok és sok más érdekesség 
várja az érdeklődőket. a hely-
színek között elektromos kis-
vonattal, lovas kocsin, Csepel 
teherautón, vagy bérelhető 
gokart-tal is közlekedhetnek.

inForMáCiÓ:
Sopronkövesd Községi 
Önkormányzat
Tel.: 99/536-000
E-mail: polgarmester@
sopronkovesd.t-online.hu
www.sopronkovesd.hu

Szeptember 18.
viii. „tök jÓ!” 
Gébárti tökFeSZtivál
Zalaegerszeg
Programok: játszóház (kéz-
műves és mozgásos játékok), 
mesterség-bemutatók, kézmű-
ves és helyi kistermelők vására, 
folklór műsorok, faragott tökök 
versenye, tökös ételek, kiállítása.

inForMáCiÓ:
Kézművesek Háza
Tel.: 92/312-744, 20/556-8086
www.facebook.com/
gebartikezmuves

Szeptember 17-18.
kUltUráliS örökSéG 
naPjai
Sopron
Országos program, melyhez a 
soproni Múzeum is évek óta 
csatlakozik. Ingyenes belépési 
lehetőséggel, szakmai vezeté-
sekkel.

inForMáCiÓ:
Soproni Múzeum
Tel.: 99/311-327
E-mail: sopronimuzeum@gmail.com
www.muzeum.sopron.hu

Szeptember 18.
a MÚZeUMvaSÚt 
SZületéSnaPja
nagycenk
Ünnepeljük együtt a nagycen-
ki széchenyi Múzeumvasút szü-
letésnapját! Tartsanak velünk 
az idei év utolsó gőzös kalan-
dozásában!

inForMáCiÓ:
GYSEV Zrt.
Tel.: 99/577-244
E-mail: gysev@gysev.hu
www.gysev.hu

* Hazaútban a gyermekeknek ingyenes utazás a GYSEV vonalain.

eGyébkeDveZMény
*
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Szeptember 21.
SZéCHenyi iStván 
SZületéSnaPja
nagycenk
gazdag és értékes rendezvény-
nyel ünneplik a legnagyobb 
magyar születésének évfor-
dulóját: köszöntők, koszorúzás, 
emlékműsor, komolyzenei kon-
certek.

inForMáCiÓ:
Eszterháza Központ
Tel.: 99/ 537-640
E-mail: nagycenk.info@eszterhaza.hu
www.szechenyiorokseg.hu

Szeptember 23-25.
SáG HeGyi SZüreti 
naPok
Celldömölk
a somlói Történelmi Borvidék-
hez tartozó ság hegy több év-
tizedes hagyományokra épülő 
rendezvénye a ság hegyi szü-
reti napok. Felvonulással, kira-
kodóvásárral és koncertekkel.

inForMáCiÓ:
Kemenesaljai Művelődési Központ és 
Könyvtár
Tel.: 95/779-301,302 
E-mail: kmk@cellkabel.hu

Szeptember 23-25.
kŐSZeGi SZüret, 
neMZetköZi 
FÚvÓSZenekari 
találkoZÓ
kőszeg
kőszeg legtöbb embert meg-
mozgató rendezvénye a 
kőszegi szüret és az ehhez 
kapcsolódó nemzetközi Fúvó-
szenekari Találkozó. a prog-
ramsorozat központi eseménye 
a szombati jelmezes, szüreti 
karnevál. a háromnapos ren-
dezvény alatt a város különbö-
ző pontjain a városba érkező 
fúvószenekarok térzenéit hall-
hatják a látogatók. ezen kívül 
koncertek, sztárfellépők, helyi 
táncegyüttesek, zenekarok és 
vásár szórakoztatja a rendez-
vény vendégeit.

inForMáCiÓ:
Jurisics-vár Művelődési Központ és 
Várszínház
Tel.: 94/360-113
E-mail: jurisics@koszeg.hu
www.koszeg.hu

Szeptember 23-25.
Xiii. ŐrSéGi 
tökFeSZtivál
Magyarszombatfa, 
nagyrákos, 
Őriszentpéter, 
Szalafő
Tökmagolaj sajtolás, tökmag-
köpesztés, töklámpás felvonu-
lás, tökkirályválasztás, színes 
kirakodó vásár és az Őrség ízei. 
Rendezvények három napon 
át négy helyszínen, változatos 
programok kicsiknek és na-
gyoknak egyaránt. 

inForMáCiÓ:
Tourinform Őrség
Tel.: 94/548-034
E-mail: tourinform.orseg@gmail.com 
www.orsegitokfesztival.hu

Szeptember 24.
rUttkai-latinovitS 
naPok
Szentgotthárd
kiállítás Ruttkai éva és Latinovits 
Zoltán személyes tárgyaiból, 
beszélgetés szigethy gáborral 
és Ruttkai éva lányával, gábor 
júliával, Filmszakadás – jele-
netek Ruttkai éva és Latinovits 
Zoltán életéből c. előadás Básti 
andreával és Barna Lászlóval, 
filmvetítések. 

inForMáCiÓ:
Pannon Kapu Kulturális Egyesület
Tel: 94/554-106
E-mail: muvhaz@sztgnet.hu
www.pannonkapu.hu

Szeptember 23.
kUtatÓk éjSZakája
Sopron
egész estés tudományos fesz-
tivál: kutatási bemutatók, 
interaktív előadások, kézmű-
ves-ökofoglalkozások, különle-
ges időszakos kiállítások.

inForMáCiÓ:
Ligneum NYmE Látogatóközpont
Tel.: 99/518-777
E-mail: orbanjulia@nyme.hu
www.ligneum.hu
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Szeptember 25.
vUlkánSáG SZÍve
Celldömölk, Ság hegy
szeresd a ság hegyet! - szeresd 
a szívedet! Ünnepeld velünk 
a szív világnapját! gyere el, 
hogy lufival a kezedben Te is ré-
szese legyél a ság hegy szívé-
nek, az élő szív minél nagyobb 
legyen! Találkozzunk a festői 
szépségű hegy kráterében!

inForMáCiÓ:
Kemenesaljai Művelődési Központ és 
Könyvtár
Tel.: 95/779-301,302 
E-mail: kmk@cellkabel.hu

Szeptember 30. - 
október 2.
SZent MiHály-naPi 
bÚCSÚ
Sopron
színpadi programok, kézmű-
ves-kirakodóvásár, helyi ízek 
fesztiválja és gyermek játszó-
ház várja az érdeklődőket.

inForMáCiÓ:
Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.
Tel.: 99/ 517-500
E-mail: info@prokultura.hu
www.prokultura.hu

október 7-9.
vi. oktoberFeSt 
SörFeSZtivál
Zalaegerszeg
Ingyenes gasztronómiai és kul-
turális rendezvény, sörkultúra 
bemutatása, programok min-
den korosztálynak, kiállítás és 
fesztivál egyben

inForMáCiÓ:
Zalaegerszegi Gasztrokulturális 
Egyesület
Tel.: 20/324-22-57
http://zgke.hu/

október 8. 
ÁKOS • MÉG EGYSZER 
tUrné 2016.
Győr
a tavalyi nagy sikerű turnézá-
rás után ákos “MégegysZeR” 
győrbe érkezik. soha nem lá-
tott ekkora közönséget az audi 
aréna. egyedi látványvilág, 
hang és lézertechnika.

inForMáCiÓ:
Torland-Ker Kft
Tel.: 30/989-2525
E-mail: info@torland.hu
www.torland.hu

október 1-2.
v. SZent MiHály-naPi 
ForGataG
bük
kulturális és szórakoztató prog-
ramok színes választéka Bü-
kön! népzenével, néptánccal, 
kézműves vásárral, vásári ko-
médiásokkal és gyermekprog-
ramokkal várja vendégeit Bük 
szent Mihály nap alkalmából. 

inForMáCiÓ:
Büki Művelődési és Sportközpont, 
Könyvtár
Tel.: 94/558-409
E-mail: muvhaz37@t-online.hu
www.bukmsk.hu

Szeptember 25.
iii. FUtÓFeSZtivál 
Szombathely
Idén harmadik alkalommal 
szervez a helyi egyetemi 
sportegyesület futófesztivált 
amatőröknek, kisgyerekeknek 
és profi sportolóknak.

inForMáCiÓ:
Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület
Tel.: 94/504-410
E-mail: 
egyetemisportegyesulet
@sek.nyme.hu
www.szoese.hu

Szeptember 27. 
tUriZMUS viláGnaPja 
bükfürdő
a Bükfürdő gyógy- és élmény-
centrum a Turizmus világnap-
ján aktív wellness programok-
kal és magyar folklórműsorral 
várja fürdővendégeit.

inForMáCiÓ:
Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum 
Tel.: 94/558-080
E-mail: marketing@spabuk.hu
www.bukfurdo.hu
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október 8.
X. DUnántÚli 
MaGyar SZürke 
SZarvaSMarHa 
tenyéSZbika SZeMle 
éS váSár
lászlómajor
kirakodóvásár, interaktív játszó-
ház, élőzene, gulyás, kiállítás 
várja az érdeklődőket.

inForMáCiÓ:
Fertő-Hanság Nemzeti Park
Tel.: 99/537-620
E-mail: fhnpititkarsag@fhnp.kvvm.hu
www.ferto-hansag.hu

október 8-9.
Xii. áGFalvi 
GeSZtenye FeSZtivál
ágfalva
népművészeti kirakodóvásár 
és kézműves foglalkozás, tea-
ház, büfé, valamint gesztenyés 
ételek és sütemények, termelői 
vásár várja a rendezvényre lá-
togatókat.

inForMáCiÓ:
Ágfalva Község Önkormányzata
Tel.: 99/505-780
E-mail: vadon@t-online.hu
www.agfalva.hu

október 19.
MaSSZáZS SHow
bükfürdő
Legyen Ön is részesen egy igazi 
bükfürdői Masszázs shownak a 
gyógy- és élménycentrumban!

inForMáCiÓ:
Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum 
Tel.: 94/558-080
E-mail: marketing@spabuk.hu
www.bukfurdo.hu

október 23.
neMZeti ünneP
körmend
az 1956-os forradalom és sza-
badságharc 60. évfordulója.

inForMáCiÓ:
E-mail: kormend@kormend.hu
www.kormend.hu

október 8.
tökFeSZtivál
Fertőszéplak
nép játszótér, kézműves fog-
lalkozások és vásár színesíti a 
programot, valamint „tökös” 
ételek kóstolására is lehetőség 
nyílik

inForMáCiÓ:
Soproni SZC Porpáczy Aladár 
Középiskola
E-mail: porpaczy@porpaczy.hu 

október 22.
natÚrPark ÍZei, 
orSolya-naPi váSár
kőszeg
kőszeg és vonzáskörnyezeté-
nek jellegzetes őszre jellemző 
ízeit kóstolhatják meg az ide-
látogatók úgy, mint mézeska-
lácsot, helyi borokat, kürtős-
kalácsot, különféle mézeket. 
a környékbeliek versenyre ne-
vezhetnek hozott süteményeik-
kel, lekvárjaikkal. a jurisics vár 
belső udvarán a helyi, amatőr 
együttesek teremtik meg a jó 
hangulatot műsoraikkal. a vá-
ros utcáin kézműves vásár, jó 
borok és ételek várják a láto-
gatókat.

inForMáCiÓ:
Jurisics-vár Művelődési Központ és 
Várszínház
Tel.: 94/360-113
E-mail: jurisics@koszeg.hu
www.koszeg.hu



20 GySev magazin | 2016. ősz

Kiruccanások
október 23.
neMZeti ünneP 
bükfürdő
nemzeti ünnepünk alkalmából 
logikai játékok és fúvószene 
várja a Bükfürdő gyógy- és él-
ménycentrum vendégeit.

inForMáCiÓ:
Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum 
Tel.: 94/558-080
E-mail: marketing@spabuk.hu
www.bukfurdo.hu

október
MÚZeUMok ŐSZi 
FeSZtiválja 
Celldömölk
Múzeumok Őszi Fesztiválja 
2006-ban hagyományteremtő 
céllal elindított, és mára a mú-
zeumok egyik legjelentősebb 
országos eseményévé vált ren-
dezvénysorozat.

a rendezvény célja, hogy mind 
a szakma, mind a nagyközön-
ség közelebb kerüljön a múze-
umokhoz, melyek az egész éle-
ten át tartó tanulás színhelyei, 
kutatási és tudásközpontok és 
a helyi közösségek aktív élet-
terei.

inForMáCiÓ:
Kemenes Vulkánpark
Tel.: 95/777 402
E-mail: info@kemenesvulkanpark.hu

október 28-29.
körMenD vároS 
ünnePnaPjai 
körmend
vetélkedők, óvárosi séta, bo-
tanikai vezetés, filmvetítés, té-
manap a helybélieknek és ide-
geneknek. „Batthyány Fülöp, 
a magyar kultúra mecénása” 
– kiállítás a nemzeti Múzeum 
régészeti anyagából. „Orgo-
nasípok” – játékfesztivál, avagy 
mivel játszottak a hercegorvos 
gyermekei? „300 év körmen-
den” – a Batthyány uradalom 
településeinek találkozója, vá-
rosi ünnepség, elismerések át-
adása. Tátrai Band és Horváth 
Charlie élő nagykoncert.

inForMáCiÓ:
E-mail: kormend@kormend.hu 
www.kormend.hu

október 29. 
eXPeriDanCe ProDUkCiÓ 
Győr
„Monte Cristo grófja” musi-
cal. szerelem, intrika, bosszú, 
szenvedély – minden együtt a 
színpadi műben, ahogy dumas 
örök érvényű regényében is. 
experidance Production és a 
Békéscsabai jókai színház kö-
zös produkciója.

inForMáCiÓ:
Látogatóközpont / Tourinform Győr
Tel.: 96/311-771, 96/336-817
E-mail: gyor@tourinform.hu
www.latogatokozpontgyor.hu

november 4-25. 
SZent Márton ünneP 
Szombathely
inForMáCiÓ:
Savaria Turizmus Nonprofit Kft. – 
Szent Márton Programiroda
Tel.: 94/510-160
E-mail: info@szentmarton.hu
www.szentmarton.hu

november 5.
vii. HeGyHáti 
toborZÓ
vasvár
a 22 Hegyháti település kö-
zösségeinek kulturális műsorai 
kerülnek bemutatásra, egyfaj-
ta kulturális piacként működő 
egész napos rendezvény.

inForMáCiÓ:
Nagy Gáspár Kulturális Központ
Tel.: 94/573-070, 
E-mail: info@ngkk.hu

november 5-6.
SZent Márton naPi 
naGyváSár
Szombathely
a szombathelyi szent Márton 
napi vásárra az ország va-
lamennyi szegletéből érkez-
nek kereskedők, kézművesek, 
népművészek, iparművészek. 
a már hagyományossá vált 
rendezvény stílusos helyszíne a 
vasi Múzeumfalu. az országos 
nagyvásáron beszerezhetők a 
mindennapi élet fontos és hasz-
nos, tradicionális kellékei a len-, 
kender- és gyapjútermékektől 
a konyhai felszerelésekig. Mind-
ezek mellett a vásári sokada-
lom mulattatására tréfás népi 
játékokat, vásári komédiákat, 
zenés, táncos produkciókat, 
tökverést, lúdnyak-szakítást lát-
hat a nagyérdemű. aki pedig 
a csípős novemberi hidegben 
átfázna, finom illatú, ízes for-
ralt bor mellett melegedhet a 
számos lacikonyha valamelyi-
kében, stílusosan Márton-napi 
libasültet kóstolgatva.

inForMáCiÓ:
Vasi Skanzen
Tel.: 94/311-004
E-mail: vasiskanzen@savariamuseum.hu
www.savariamuseum.hu

GySevkOMBInáLT jeggyeL



GYSEV, velünk élmény az utazás!
Menetrend és bővebb információ: 
+36 99 577 244 • gysev@gysev.hu
www.facebook.com/gysev.ZRT • www.gysev.hu 

kombinált jeggyel Szent Márton napján!
2016. november 5-6.

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

Vásári sokadalom, tréfás népi játékok, zenés, táncos produk-
ciók, vásári komédiák, Márton-napi libasült, valamint a csípős 
novemberi hideg ellen finom illatú, ízletes forralt bor – mindez 
egyetlen jeggyel, a Vasi Múzeumfaluban!

Szent Márton napi kombinált jegy tartalma:
   utazás a gysev Zrt. menetrendszerinti vonatain 

     szombathelyre és vissza
   korlátlan számú utazás szombathelyen 

     a helyi autóbuszjáratokon
   belépő a szent Márton napi Országos nagyvásárba

indulás                                                kombinált jegy ára

Helye Felnőtt Gyerek (6-18) nyugdíjas

sopron 2.595 Ft 2.155 Ft 2.155 Ft

Csorna 2.785 Ft 2.345 Ft 2.345 Ft

győr 3.495 Ft 3.055 Ft 3.055 Ft

szentgotthárd 2.415 Ft 1.975 Ft 1.975 Ft

körmend 1.855 Ft 1.415 Ft 1.415 Ft

Bük 1.765 Ft 1.325 Ft 1.325 Ft

vasvár 1.765 Ft 1.325 Ft 1.325 Ft

köszeg 1.665 Ft 1.225 Ft 1.225 Ft

az árak az áFa-t tartalmazzák.
a kombinált jegy az érintett gysev személypénztárakban, valamint a győrben az énykk utazási 
Irodában (9021 győr, árpád u. 51/B.) váltható.
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november 7.
Márton-naP
Sopron
Családi program: vásár, kéz-
művesség, újbor, finomságok.

inForMáCiÓ:
Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.
Tel.: 99/517-500
E-mail: info@prokultura.hu
www.prokultura.hu

november 12.
Márton-naPi 
viGaSSáGok
Zalaegerszeg
Márton nap alkalmával, őszi 
finomságokkal, tesz-vesz mun-
kákkal, játékokkal és a már 
megszokott jó hangulattal vár-
juk a látogatóinkat a göcseji 
Falumúzeumban.

inForMáCiÓ:
Göcseji Falumúzeum
Tel.: 92/703-295
www.gocsejiskanzen.hu

november 18-20.
Xvi. GyŐri 
könyvSZalon
Győr
a könyvszalon az élő irodalom 
ünnepe. a vidéki Magyaror-
szág egyik legfontosabb köny-
ves eseményét mindig nagy 
érdeklődés kíséri, a három nap 
alatt körülbelül 15-20.000 láto-
gatót vonz a könyvkiállítás és 
a kísérő programok. a szerve-
zők igyekeznek nagy hangsúlyt 
fektetni a családokra, színvo-
nalas műsorokkal, pályázatok-
kal csalogatva őket.

inForMáCiÓ:
Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és 
Közösségi tér
Tel.: 96/516-670
E-mail: titkarsag@mail.kkmk.hu
www.gyorikonyvtar.hu

november 25. - 
december 23.
aDvent GyŐrben
Győr
1998-ban indítottuk útjára a 
győri Téli Fesztivált, amely sajá-
tos stílusával, jellegzetessége-
ivel hamarosan győr közked-
velt adventi eseményévé vált. 
Minden télen kürtőskalács- és 
forralt bor illat lengi körül a 
Belvárost. a látványos forga-
tagnak a Baross út, a Megye-
ház tér és a széchenyi tér ad 
otthont. a Belváros utcáin, te-
rein zajló ingyenes karácsonyi 
programok, szolgáltatások, és 
a gyönyörű díszkivilágítás von-
zereje egyre több turistát csa-
logat a városba.

inForMáCiÓ:
Győr Megyei Jogú Város 
Önkormányzata
Tel.: 96/500-100
E-mail: gyor@gyor-ph.hu
www.gyor.hu

Győri Művészeti és Fesztiválközpont:
Tel: 96/311-316
E-mail: info@mufegyor.hu
www.mufegyor.hu

november 25. – 
december 23.
SoProni aDvent 
Sopron
karácsonyi hangulat kulturális 
programokkal, ajándékvásárlási 
lehetőséggel, sütemény– és for-
ralt borkóstolással.

inForMáCiÓ:

Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.

Tel.: 99/517-500

E-mail: info@prokultura.hu

www.prokultura.hu
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november 26. és 
december 3.
aDvent 
körmend
Ünnepváró programok a város 
központjában, Óriás adventi 
kalendáriumnyitogatás, szabad-
ság-téren kinyit az élet utcája. 

inForMáCiÓ:
E-mail: kormend@kormend.hu
www.kormend.hu

november 26-27.
Xiii. kárPát-MeDenCei 
MéZFeSZtivál
Zalaegerszeg
a XIII. kárpát-medencei Méz-
fesztivál és Termelői vásár, XI. 
kárpát-medencei Mézlovag-
rendi Találkozó és Iv. Méhész-
szakmai kiállítás és vásár a 
kárpát-medence különböző 
tájairól érkező méhészek mel-
lett zalai kistermelőknek és 
kézműveseknek is lehetőséget 
kínálnak a bemutatkozásra, így 
a fesztivál egyben Termelői vá-
sár is. kézműves termékek közül 
pl. környékbeli fazekas, bőrös, 
késes, ékszerkészítő, szappan-
készítő kínálja portékáit.

inForMáCiÓ:
Söjtör és Térsége Méhészeinek 
Egyesülete
Tel.: 30/631-7264
www.sojtortme.hu

november 27.
aDvent 
bükfürdő
advent első vasárnapján gitár-
dallamok, különleges ünnepi 
szauna szeánszok várják a für-
dő vendégeit. 

inForMáCiÓ:
Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum 
Tel.: 94/558-080
E-mail: marketing@spabuk.hu
www.bukfurdo.hu

november 27. és 
december 4.
aDvent
bük
adventi kirakodóvásár, gyer-
meksarok és különleges ünnepi 
előadások, koncertek várnak 
minden érdeklődőt a Büki Mű-
velődési és sportközpont atri-
um rendezvényterén. 

inForMáCiÓ:
Büki Művelődési és Sportközpont, 
Könyvtár
Tel.: 94/558-409
E-mail: muvhaz37@t-online.hu
www.bukmsk.hu

november 27-től
karáCSonyvárÓ
vasvár
Minden adventi vasárnapon 
kulturális programmal és gaszt-
ronómiai meglepetéssel várják 
a városi és a civil szervezetek a 
vendégeket. 

inForMáCiÓ:
Vasvár Város Önkormányzata, 
Lakosi Teréz
Tel.: 90/572-012, 30/531-2905
E-mail: vasvar@t-online.hu
www.vasvar.hu

november 29. – 
december 24. 
eGerSZeGi aDvent
Zalaegerszeg

adventi vásár a felújított dísz 
téren: a tér megváltozott 
külsejéhez illeszkedő 
arculat, a nyugat-európai 
karácsonyi vásárok mintájára. 
kézműves termékek, ajándék-
ötletek, karácsonyi étel- és 
italkülönlegességek, színpadi 
produkciók, jótékonyság a 
várakozás jegyében.

inForMáCiÓ:
Kvártélyház Kft. 
Tel.: 20/441-0659
www.kvartelyhaz.hu

December 4.
aDventi 
kÓrUStalálkoZÓ
Celldömölk
kórustalálkozó a szűz Mária    
kegytemplomban.

inForMáCiÓ:
Római Katolikus Plébánia
Tel.: 95/420-135
E-mail: zoltanatya@freemail.hu

Kiruccanások



24 GySev magazin | 2016. ősz

vaSÚttörténetek

Siemens, 200 éve
2016-ban ünnepeljük Ernst Werner Siemens születésének kétszázadik évfordulóját. 
Cikkünkben a világhírű német feltaláló közlekedésben is jelentős munkásságáról 
olvashatunk.

A történet egészen 1816-ig nyúlik vissza, 
a kis Siemens ugyanis ez év utolsó hó-
napjának 13. napján jött világra, a Han-
nover melletti Lenthe városában. Családi 
háttere, szűkös lehetőségei miatt kezdet-
ben édesapja és nagyszülei tanították, ám 
tehetségét felismerve, a porosz hadsereg 
támogatásával mérnöki tanulmányokat 
folytathatott.
Siemens számos tudományos kísérletet 
vitt véghez, miközben a hadseregnél el-
töltött évei alatt, az általa készített elekt-
ronikai eszközök értékesítésével további 
jövedelemre tett szert. Mérnöktársa, Jo-
hann Georg Halske közreműködésével 
pedig kifejlesztették a távírót. 
A ma már világméretű vállalat mega-
lapítására szintén Halskéval közösen, 
1847 őszén került sor. A „Telegraphen 
Bau-Anstalt von Siemens & Halske in 
Berlin” néven egykor létrejött vállalat tu-
lajdonképpen nem más, mint a mai Sie-
mens AG őse.
A mérnökpáros együtt végzett munkái 
igazi sikertörténetnek mondhatók. Amíg 
Siemens tudományos felkészültségével és 

széles ötlettárával úgymond megálmod-
ta a technikát, addig Halske a tényleges 
megvalósításra, a műszaki eszközök ösz-
szeépítésére koncentrált. így vált kettejük 
együttműködése gyümölcsöző sikerré.

A vállalat kimagasló szakmai teljesítmé-
nyére az akkori politika is felfigyelt, ami 
magával hozta az első, nagyobb horde-
rejű feladatot is. 1849-ben a vállalkozás 
megbízást kapott a német nemzetgyű-
lés helyszínéül szolgáló, Majna melletti 
Frankfurtot Berlinnel összekötő távíró-
vezeték kiépítésére. A „projekt” eredmé-
nyesen zárult, a kábelek és a kapcsolódó 
eszközök ugyanazon év telén már a he-
lyükön voltak. A kezdeti sikert a német és 
porosz területeken további megbízások 
követték, miközben a fiatalabb testvér, 
Carl Wilhelm Siemens londoni vállala-
talapításával külföldi piacokon is teret 
hódítottak. 
Az elkövetkező csaknem húsz évben szá-
mos beruházást hajtottak végre a távíró-
iparban, melynek keretében volt ugyan 
néhány félresikerült kísérlet, vállalati 

átszervezés, ám annál jóval több kitün-
tetésre és szakmai eredményre lehetnek 

Werner Siemens

Fo
tó

: F
o

rte
p

a
n,

 B
ud

a
p

e
st

 F
ő

vá
ro

s 
le

vé
ltá

rá
na

k 
g

yű
jte

m
é

ny
é

b
ő

l



25

vaSÚttörténetek

Siemens, 200 éve

ma méltán büszkék. E büszkeségek ékes 
bizonyítéka az 1870-ben átadott, London 
és Kalkutta között húzódó, több mint     
11 000 km hosszú távíróvonal.

1879-től évről évre újabb találmányok 
sora látott napvilágot. Siemens nevéhez 
fűződik az első elektromos elven műkö-
dő mozdony mellett a berlini elektromos 
közvilágítás kiépítése, az első felvonó és 
az első, klasszikus értelemben vett, köz-
forgalmú közúti villamosvasút, amely a 
német főváros Lichterfelde városrészé-
ben közlekedett. Ugyancsak hozzá köt-
hető a világ első elektromos felsővezeték-
ről táplált trolibuszának megalkotása is, 
amelynek kísérlete sikerrel zárult, ennek 
ellenére a tartós üzem alkalmazására ak-
koriban még nem került sor. A kitünteté-
sei miatt már Ernst Werner von Siemens 
nevet viselő feltaláló végül 1892-ben 
hunyt el.
Vállalata azóta világszerte, több mint 200 
országában van jelen, amely által 360 000 
munkatársat foglalkoztat.

Természetesen a Siemens hazai 
vonatkozása mellett sem mehetünk el 
szó nélkül. Budapest első villamosának 
elektromos energiaellátási rendszerét 
ugyancsak a Siemens&Halske cég 
dolgozta ki. Érdekesség, hogy az akkori 
városvezetés nem engedélyezte a 
felsővezeték kiépítését, így az 1887 őszén 
induló villamosüzem  Nyugati pályaudvar 
és Király utca között húzódó, méteres 
nyomtávú szakaszán alsóvezetékes 
táplálással, 10 km/órás sebességgel 
közlekedett a szerelvény. Mérföldkő ez az 
időpont, hisz ez jelentette egyben a vállalat 
magyarországi jelenlétének kezdetét is.

Ugyancsak erre az időszakra tehető 
az osztrák-német mintán alapuló Sie-
mens&Halske vasúti biztosítóberendezés 
magyar szakemberek általi, hazai kifej-
lesztése. A rendszer lényege a többköz-
pontos működési elv, amelynek alapján 
egy adott vasútállomás több helyszínén 
lévő vasúti dolgozók egyidejű munkájára 
van szükség. A berendezés leglátványo-
sabb részei a váltóállításhoz szükséges 
emeltyűk, amelyek a hozzájuk kapcso-
lódó vonóvezeték révén alkalmasak a 
pálya menti elemek (váltók, jelzőberen-
dezések) állítására. A biztosítóberende-
zés a mai napig számos helyen fellelhető, 
például a GYSEV Zrt. szombathelyi állo-
másának napi munkamentében is fontos 
szerephez jut.

A 21. század küszöbének járműberuhá-
zásai ugyancsak fontos szerephez juttat-

ták a vállalatot. A kilencvenes évek vé-
gére lehetővé vált Magyarországon a 160 
km/órás vasúti vontatás, emellett az elö-
regedett mozdonypark és a szomszédos 
Ausztria felé történő egyszerűbb átjárha-
tóság is motiváló erőként hatott a MáV 
részére 10, a GYSEV részére pedig 5 da-
rab, kétáramnemű mozdony beszerzésé-
re. A Siemens AG által gyártott, ismert 
nevükön „Taurus” elnevezésű mozdo-
nyok végül 2002-ben álltak forgalomba. 

A Budapest elővárosából, illetve a Bala-
ton északi partjáról ismert Desiro már-
kanevű dízel motorvonatok 2003 óta 
róják szorgos köreiket Magyarországon. 
2006-tól az akkor leghosszabbnak számí-
tó egyterű villamosból 40 darab érkezett 
Budapestre. A Combino márkanevű vil-
lamosok azóta is meghatározó szereplői 
a nagykörút villamosközlekedésének, 
vagyis a „négyes-hatos” járatnak, rész-
ben azon a szakaszon is, ahol 1887-ben 
ugyancsak a Siemenshez köthetően in-
dult meg a forgalom. 

2015-től a GYSEV Cargo Zrt. kötelé-
kében közlekedő Vectron mozdonyok 
ugyancsak nagyban hozzájárulnak a vál-
lalat nemzetközi árufuvarozásban betöl-
tött sikereihez.

A GYSEV Zrt. osztrák divíziója részé-
re szállított 5 darab Desiro ML villa-
mos motorvonat, méltó megkoronázója 
mindannak a szakmai sikernek, amely 
a modern elektrotechnika atyjának kö-
szönhető, csaknem 200 éves szerepet 
betöltve ezzel a világ modernizációjában.

Háry Márk

facebook.com/GYSEV.ZRTFo
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Legyünk őszinték, a nyarat szinte min-
denki szereti! Szünet a suliban, nyaralá-
sok, tengerillat, kerti partik szezonja… 
Emlékszem, gyermekkoromban én is 
számoltam vissza a napokat, izgatottan 
vártam, hogy elkezdődjön a vakáció, 
ugyanakkor vártam a szeptembert is, 
hogy ismét találkozzak az osztálytársak-
kal, hogy mindent ott folytassunk, ahol 
júniusban abbahagytunk. Kellemes érzés 
lett úrrá rajtam, amikor megláttam a szí-
nes bekötőpapírok halmazát, és megérez-
tem az új tanszerek illatát.

Felnőttként, ugyan már más dolgok mi-
att, de hasonló örömmel várom az őszt. 
A természet káprázatos színben pompá-
zik, szinte hívogatja az embert akár egy 
gondolkodtató gyaloglásra, egy meghitt 
sétára, vagy éppen egy kalandos túrázás-
ra. Nem kell többé tartanunk a hőségtől, 
ismét jólesik egy pohár meleg tea, párás 
reggelek fogadnak mikor kilépünk ott-
honunkból, derűs szüreti mulatságok 
és borfesztiválok csalogatnak minket az 
éjszakába. A természet ezernyi termése 
méltó éke lehet kuckónknak, érdemes 
szorgosan begyűjteni mindent, amit csak 
találunk, otthoni kreativitásunknak sem-
mi sem szabhat határt! 

A változatos formájú és színű, lehullott 
falevelek, préselés után kiváló dekorációs 
eszközként szolgálnak. Ragasztó, vízfes-
ték vagy tempera és színes kartonpapír 
segítségével számos különleges alkotást 
készíthetünk, például könyvjelzőt, levél-
nyomatból képet, formázhatunk belőlük 
kedves állatfigurákat, stb. 

Ezúttal egy hangulatos őszköszöntő 
mécsestartót varázsolunk asztalunkra, 
pillanatok alatt. A háziasszonyokra jel-
lemző, hogy szorgalmasan gyűjtögetik 
az eltérő méretű befőttesüvegeket. Most 
tekintsünk el a befőzési szezontól, és 
vegyük szemügyre az üvegeket alkotói 
szemmel. Borítsuk be az üveg oldalát 
színes falevelekkel, a rögzítéshez hasz-

náljunk ragasztót, majd felül, a csavaros 
rész alatt kössünk egy masnit a rendel-
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a határtalan lehetőségek tárháza
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kezésre álló madzagból, kötszerből. Az 
üvegbe helyezzünk egy mécsest, mely 
garantáltan kellemes fényt fog árasztani 
otthonunkban.

Ha villámgyorsan szeretnénk őszi han-
gulatot varázsolni nappalinkba, fogjunk 
egy üvegvázát, helyezzünk bele egy hen-
gergyertyát, és szórjunk köré terméseket 
(gesztenye, makk, stb.). Tetszés szerint 
díszíthetjük még szalaggal, köthetünk 
rá faleveleket, vagy éppen a váza köré is 
készíthetünk dekorációt faágakból, tobo-
zokból, termésekből. Ne csak a nappalit 
öltöztessük őszi köntösbe, csempésszünk 
egy kis hangulatot a szobákba, a fürdőbe 
és a konyhába is. 

Az ősz kiváló alkalmat teremt arra, hogy 
együtt ügyeskedjen a család, a legkiseb-
bektől egészen a legnagyobbakig. Geszte-
nyéből, makkból ezernyi vidám állatfigu-
rát formálhatunk, melyek igazán kedves 
játékelemek is lehetnek, gyermekünk 
pedig büszkén tudatja majd a játszótár-
sakkal, hogy ezt a figurát bizony ő maga 
készítette. Ezúttal egy mókás bagolycsa-
ládot mutatunk be! 

Vegyünk kézbe egy-egy formás vadgesz-
tenyét, néhány kis makksapkát, filcanya-
got (tetszőleges színben), ragasztót, ollót 
és egy fekete filctollat. Nincs más hátra, 
engedjük szabadra fantáziánkat, vág-
junk színes, formás szárnyakat, lábakat 
és csőröket az uhucsaládunk számára, 
ezt követően ragasszuk fel gondosan, 

majd a gesztenye tetejére két makksapkát 
rögzítsünk, filctollal pedig könnyedén 
különböző tekintetet rajzoljunk kedven-
ceinknek.
A gömb egy olyan alakzat, amely bármely 
időszakban alkalomhoz illő hangulatot 
kölcsönöz, legyen szó esküvői lampion-
ról, kerti fényfüzérről, papírgömbről 
vagy éppen karácsonyfadíszről. Készít-
sünk őszváró gömböket csemetéink 
segítségével, melyen kívánság szerint 
ábrázolhatjuk gyermekünk kedvenc kis 

állatkáit. Nem is kell más hozzá, mint ra-
gasztó, spárga, filcanyag (tetszés szerinti 
színekben), hungarocell gömb (kreatív 
boltban beszerezhető), olló és gombostű. 
Kenjük be a gömb tetejét ragasztóval, kö-
zéppontban a spárgát rögzítsük gombos-
tűvel, majd kezdjük el rátekerni. Ameny-
nyiben a spárga csúszkál, úgy további tű 
felhasználásával ideiglenesen rögzítsük. 
Ha elkészültünk, a ragasztót hagyjuk 
megszáradni (kb. fél óra), s ez idő alatt 
kedvelt állatfigurákat (süni, mókus, stb.) 

és egyéb erdei növényeket (fa, gomba, le-
vél, stb.) vágjuk ki a filcből, amelyhez cél-
szerű előrajzolt sablont használni, majd 
ragasszuk a spárgával borított felületre az 
kivágott formákat. Érdemes különböző 
méretű és eltérő motívumokat ábrázoló 
gömböket készíteni, így igazán változa-
tos, színes gömbvarázs díszíti majd ott-
honunkat. 

Egy hangulatos ajtódísszel szeretnénk 
feldobni a hazaérkezés pillanatát? Erre 
nincs is kiválóbb évszak, mint az ősz! 
A természet számos lehetőséget kínál a 

legkülönlegesebb díszek elkészítésére: 
bogyós terméses, dísztökös, kukoricás, 
kukoricacsuhés, színes faleveles, tobo-
zos, csonthéjas terméses (dió, makk), stb. 
Szenzációs, már első olvasatra is! Leg-
egyszerűbb, ha virágüzletben veszünk 
egy koszorúalapot és ragasztópisztollyal 
tetszés szerint halmozzuk rá az általunk 
választott anyagokat. De, az alapot ké-
szíthetjük magunk is, ágakat, vesszőket 
damillal szorosan kössünk össze, így az 
időjárás viszontagságaitól garantáltan 
nem kell tartanunk. Vegyük elő bátran 
a megmaradt szalagokat, zsákvásznat, 
fonalat és zsinórt, az alapot körbetekerve 
rögtön egyedülálló dekorációt akasztha-
tunk házikónk ajtajára. 

Nyáron a végtelennek tűnő levendula-
mezők ejtenek ámulatba minket, de ne 
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feledkezzünk meg a levirágzást követő-
en sem a lila csodaszerről, hisz annak 
számtalan jótékony hatása ismert. Bát-
ran tegyük félre, szárítsuk ki, amennyi 
csak rendelkezésünkre áll. Levendulából 
készíthetünk illóolajat, teát, illatosítót, 
és különféle dekorációt. A levendulás 
sópárna segítheti az izgatott csemeték-
kel rendelkezők mindennapjait, nyugta-
tó hatása hozzájárul a gyermekek mély 
álmához. Próbáljuk ki bátran, a siker 
garantált! A levágott, kiszárított levendu-
lavirágot morzsoljuk le a száráról, majd 
adjunk hozzá nagyszemű tengeri vagy hi-
malájai sót, és egy megfelelő edényben jól 
keverjük össze. Ezt követően keressünk 
egy páratlan pamut zoknit, mert valljuk 
be, ez még a legjobb háztartásokban is 
előfordul, de használhatunk megmaradt, 
színes textíliákat is. Varrjuk össze a szö-
vet oldalait, a szabadon hagyott nyíláson 
pedig egy tölcsér segítségével töltsük bele 
a levendulás só keveréket. Néhány öltés-
sel varrjuk össze a tetejét is (azért, hogy 
a későbbiekben nehogy szétszóródjon), 
és egy apró masnival díszítsük. Lakásunk 
bármely pontjának hasznos, hangulatos 
és illatos kiegészítője lehet! 

Születésnapi zsúrok, kerti összejövetelek 
alkalmával, vidám szendvicsekkel, mókás 
desszertekkel várhatjuk vendégeinket. Ne 
habozzunk, hagyjuk, hogy a lurkók is ki-
vegyék részüket az előkészületekből, elhi-
vatott lelkesedéssel szorgoskodnak majd, 
ebben biztosak lehetünk. Használjuk bát-
ran az ősz slágergyümölcsét, a szőlőt, és 

készítsünk belőle egy ellenállhatatlanul 
aranyos sünit. Alapanyagnak vegyünk 
egy körtét, melynek vékonyodó részét 
hámozzuk meg. A gömbölyded részén 
hagyjuk rajta a héját, ezt tűzdeljük tele 
fogpiszkálóra rögzített szőlőszemekkel. 
A meghámozott részre két szegfűszeget 
tűzzünk, ez alkotja majd a süni szemeit, 
a körte csutkáját pedig vágjuk kissé rövi-
debbre, ezáltal megkapjuk az orrát is, és 
már készen is vagyunk! Pillanatok alatt 
egy egészséges, és a gyermekek számára 
vonzó gyümölcstálat állítottunk össze. 

Gyermekkorom őszi estéit felidézve a 
sütőtök illata, valamint a töklámpás sej-
telmes fénye elevenedik meg előttem. Hi-
szen, nem múlhat el év a kivájt, faragott 
töklámpás nélkül, melyet a Halloween 
szimbólumaként emlegetnek, és a népi 
hiedelem szerint távolt tartja a gonosz 
szellemeket. Saját töklámpásunkat ké-
szítsük el családi körben, amelyről bátran 
állíthatjuk, hogy nagyon kellemes időtöl-
tés, sőt, gyerekes családokban egyenesen 
kötelező program. 

A lámpáshoz közepes méretű tököt vá-
lasszunk (kb. 3 kg). A tetejét a szára 
körül cikk-cakk alakban vágjuk körbe, 
majd a „sapkáját” emeljük ki. Ezt köve-
tően adjunk egy erős kanalat a gyerkőc 
kezébe, és bízzuk rá a tök belsejének el-
távolítását. A következő feladat az arc 
felrajzolása, amelynél hagyatkozzunk 
bátran gyermekünk fantáziájára, hogy 
milyen hangulatú lámpást szeretne: mo-
solygósat, mérgeset, kedveset, esetleg 
gonoszat. Arra ügyeljünk, hogy könnyen 
kivágható mintát válasszunk, ami lehető-
leg egyenes vonalakból áll. Ha éles késsel 
körbevágtuk az egyes részeket, egysze-
rűen nyomjuk a darabokat tök belsejé-
be, ahonnan a végén azokat könnyedén 
kiönthetjük. Vigyázzunk azonban, óva-
tos mozdulatokkal dolgozzunk, mert a 
tök könnyen megrepedhet. Ezután már 
csak a világítás van hátra. Ragadjunk hát 
meg egy mécsest, gyújtsuk meg, helyez-
zük vissza a tök „kalapját”, és kezdődhet                              
a Halloween-party!

Németh-Hérics Zsuzsanna

kreatÍv rovat
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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.
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IÓtoP kerékPártÚrák
Burgenland, a kerékpárosok paradicsoma

Burgenlandban mintegy 2500 kilométernyi tökéletesen kiépített és 
kitáblázott kerékpárút várja a biciklizés kedvelőit. a tartományt hét 
válogatott kerékpártúra segítségével fedezhetjük fel. a túrák mindegyike 
egyedülálló élményt kínál: míg a Fertő–Fertőzugban található B20-
as Lacken kerékpárúton (48 km) a természet megfigyelése áll a 
középpontban, addig a B12-es Cseresznyevirág (43 km) és Fesztivál 
kerékpárúton (65 km) a borok és a kulturális élmények játsszák a főszerepet. 
Igazi downhill érzés vár a kerekesekre a Rosalia régióban, az R32-es Rosalia 
kerékpártúra-útvonalon (58 km), míg a dél-burgenlandi Paradies túra 
alkalmával csaknem 260 kilométert tehetünk meg elektromos kerékpárral. 
európa történetének nyomába is eredhetünk a vasfüggöny túraútként is 
ismert eurovelo 13 (10.400 km) burgenlandi szakaszán.

a napsütötte közép-Burgenlandban a sonnenland túrák (130 km), a 
vörösbor kerékpárút (36 km), a Zöberntal-Rabnitz (36 km), az erdei forrás 
kerékpárút (18 km), a Liszt túraút (27,5 km) és a natúrpark kerékpárút, 
valamint számtalan további rövidebb körtúra csábít kerékpározásra. 
különösen családbarát választás a 21 km hosszú Termálfürdő kerékpárút 
vagy a hajtánytúra.

valamennyi kerékpárút jól kitáblázott és túlnyomó részt aszfaltozott. 
válassza ki az önnek legmegfelelőbb kerékpártúrát! a kerékpárbarát 
szálláshelyek és vendéglátóegységek feledhetetlen élménnyé varázsolják 
a Burgenlandban töltött üdülést. Pattanjon kerékpárra Burgenlandban és 
fedezze fel a pannon tájat két keréken!

Minden hasznos információ a kerékpáros üdülésről megtalálható 
a www.burgenland.info/hu honlapon.

burgenland tourismus
+43 2682 63384-0  •  info@burgenland.info
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Összefoglalnád, hogy röviden mivel is 
foglalkozik a Rotaract Club?
A Rotaract Club olyan fiatalok csoportja, 
akik szabadidejükben azon fáradoznak, 
hogy hasznos tagjai legyenek a helyi 
közösségnek. Céljuk, hogy segítséget 
nyújtsanak a rászorulóknak, és 
mindemellett jobban megismerjék 
világunkat. Ma Magyarországon több 
mint tíz Rotaract Club működik. 
A jótékonysági események szervezésén 
túl lehetőséget biztosítanak tagjaik 
képességeinek fejlesztésére, nemzetközi 
tapasztalatszerzésre, kapcsolatépítésre.

Hogy kerültél kapcsolatba a cserediák 
programokkal? Hány országban éltél/
tanultál eddig?
Középiskolai tanulmányaimat a győri 
Révai Miklós Gimnáziumban folytattam. 
Az iskola kapcsolatai révén lehetőségem 
nyílt Németországban részt venni életem 

első, kéthetes cserediákprogramján.
Mint már említettem, később a Rotaract 
Club által (melynek immáron 8 éve tagja 
lehetek) tölthettem el négy hónapot a 
Dél-Afrikai Köztársaságban.
Az egyetemi tanulmányaim során 
figyeltem fel a Magyar Ösztöndíj 
Bizottság felhívására, amely minden 
évben meghirdeti az egy félévre 
szóló részképzés lehetőségét. Ezáltal 
ösztöndíjat nyertem Oroszországba, 
így Moszkvában a Puskin Intézetben 
tanulhattam egy szemesztert. 

Miután a Budapesti Corvinus Egyetemen 
szereztem diplomát gazdálkodási és 
menedzsment alapszakon, úgy döntöttem, 
Hollandiába felvételizek a Rotterdam 
School of Management stratégiai 
menedzsment mesterszakára, amelyet 
idén nyáron sikeresen abszolváltam, így 
megszereztem a második diplomámat is.

Mi motivált abban, hogy elutazz 
több hónapra, akár egy évre is távol a 
családodtól, barátaidtól?
Mindig is szerettem volna világot látni, 
más országok kultúráját megismerni, 
melyek során rengeteg új élménnyel 
gazdagodhattam. Úgy vélem, a kinti 
tanulmányaimnak köszönhetően nagyon 
sokat fejlődtem, életre szóló barátságokat 
kötöttem.

Könnyen sikerült a beilleszkedés?
Dél-Afrikában és Moszkvában könnyen 
ment az integrálódás, hiszen a programok 
keretein belül fogadócsaládot illetve 
diáktársakat kaptam magam mellé. 
Hollandiában talán a nyelv ismeretének 
hiánya okozott kisebb problémákat, de a 
hollandok nagy része folyékonyan beszél 
angolul, ezért könnyen meg tudtam 
velük értetni magam. Amikor egyedül 
költözik külföldre az ember, kizárólag 

Egy kedves ismerősöm, Pongrácz Kristóf egy nemzetközi szervezetnek, a Rotaract Clubnak köszönhetően 
néhány éve lehetőséget kapott, hogy eltöltsön négy hónapot Dél-Afrikában. Vele beszélgettem a szervezetről, 
élményeiről és a további külföldi tanulmányai során szerzett tapasztalatairól.

diákként külföldön
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magára van utalva, emiatt a kezdeti 
nehézségeket is önállóan kell leküzdeni. 
Szerencsére ennek később mindig meg 
van az eredménye, nem szabad elrettenni 
az első kihívástól.

Hogyan viszonyultál a kinti 
időjáráshoz?
Amikor Dél-Afrikába utaztam, itthon 
nyár volt, kint viszont tél. Moszkvában az 
állandó hideget hasonlóan nehezen éltem 
meg. Ennek ellenére, Hollandia időjárása 
okozta a legtöbb kellemetlenséget, a 
folyamatos esőzéshez egy év alatt se 
sikerült hozzászoknom.

Mennyiben különbözik a holland 
felsőoktatás a hazánkban alkalmazottól?
Mivel itthon és külföldön is volt részem 
egyetemen tanulni, jó összehasonlítási 
alapom van az országok felsőoktatási 
színvonaláról. Sajnos a magyar 
egyetemeken jóval alacsonyabb 
színvonalon zajlik az oktatás, mint 
Hollandiában. 
Itthon javarészt nem kötelező előadásra 
járni, maximum néhány katalógusos 
szeminárium van egy félévben, ezáltal 
könnyen el lehet végezni úgy az 
egyetemet, hogy a diákok szinte egy órán 
sem vesznek részt. Én is gond nélkül 
tudtam teljesíteni egy szemesztert úgy, 
hogy Oroszországban töltöttem a félévet, 
igaz, a vizsgaidőszak ebből adódóan nem 
volt egyszerű.

Rotterdam világszintű felsőoktatást 
nyújt az ott tanulók számára. Sokkal 
magasabbak az elvárások, több munkát 
kell belefektetni a tanulmányokba. 
A legnagyobb különbség talán az, 
hogy egy egészséges versenyszellem 
jellemzi mind a diákok, mind a tanárok 
hozzáállását. Ebből adódóan mindenki 

törekedik a maximumra, a vizsgákon 
való megbukás vagy elégséges pontszám 
megszerzése a diákok között sem 
menő teljesítmény. Minden beadandó 
megírása intenzív munkát igényel, nem 
is beszélve a szakdolgozatról, amelyen 
gyakran egy egész éven át dolgoznak 
a diákok. Emellett a legjobban képzett 
szakemberek törekednek arra, hogy 
minél többet adjanak át tudásukból, 
amivel a diákok a diploma mellé erős 
alapot szereznek a pályakezdéshez.

Tapasztalataid szerint, milyen az 
életszínvonal külföldön az itthonihoz 
képest?
Hozzuk példának Hollandiát. Az 
átlagos holland fizetés arányaiban több 
vásárlóerővel bír, mint a magyarországi, 
így a társadalom alacsonyabb rétegeihez 
tartozó emberek is könnyebben 
tudják biztosítani megélhetésüket. 
Természetesen ezzel együtt a hollandok 
megtakarításai is magasabbak, 
elérhetőbbek számukra a külföldi 
nyaralások, vagy az ingatlanvásárlás.

Minden tapasztalatot pozitív 
élményként éltél meg? Esetleg ért 
valami negatív hatás a kint töltött éveid 
alatt? 
Dél-Afrikában a közbiztonság hiánya 
sok problémát okoz az ott élőknek, ezzel 
többször is személyesen szembesültem. 
A legrosszabb élmény az volt, amikor 
betörtek a házunkba, de emellett számos 
emberrablás és gyilkosság történt a 
környéken.

Európában rengeteg negatív sztereotípia 
alakult ki Oroszországgal szemben, ezért 
én is kétségekkel vágtam bele a cserediák 
félévbe. Azonban a várakozásaimmal 
ellentétesen pozitív csalódást okozott 

az ország és a helyiek, ezért nem tartom 
szerencsésnek, hogy a média negatív 
példákat kiragadva alkot kedvezőtlen 
képet az oroszokról. 

Mik a hosszú távú terveid? Szeretnél a 
jövőben visszatérni, esetleg hosszabb 
ideig élni a már említett országokban?
Rövidtávon itthon szeretnék 
maradni, mivel kaptam egy nagyon 
jó munkalehetőséget Budapesten. A 
későbbi terveim még képlékenyek, egy 
saját vállalkozás felépítése és annak 
nemzetközi terjeszkedése izgalmas 
kihívásnak hangzik. Nem zárom 
ki a külföldre költözést sem, de a 
következő néhány évet mindenképp 
Magyarországon képzelem el.

Milyen tanácsot tudnál adni a leendő 
cserediákoknak?
Akik szeretnének világot látni és 
nemzetközi szinten új barátokat 
szerezni, bátran vágjanak bele 
cserediákprogramokba. Számos klub 
vagy ösztöndíjprogram nyújthat 
segítséget a külföldi tanuláshoz, mint 
pl. a fentebb felsoroltak, vagy esetleg 
az Erasmus, CEEPUS vagy Velux 
ösztöndíjak.

A külföldi tapasztalatszerzéssel új 
perspektívából látja az ember a világot, 
amely segít felismerni az itthoni jó és 
rossz dolgokat. Nagyon fontos tehát 
tanulni a kint töltött időszakból, de a 
nemzetközi barátságokat és a közösen 
megszerzett élményeket tartom a 
legmeghatározóbbnak.
    
  Fehér Ildikó

Moszkva

Rotterdam
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Talán az egyik legfőbb kérdés, hogy 
mennyi időt tudunk kisállatunkra szánni? 
Egy lakásban tartott eb napi többször 
félórányi elfoglaltságot jelent, de az 
udvaron tartózkodó kutyusok is legalább 
napi 1 óra foglalkozást igényelnek, hogy 
kedvencünk ne csak a kert ékes díszként 
mutatkozzon.
Amennyiben folyton időszűkében 
vagyunk, és a rendszeres kutyasétáltatás 
nem fér bele az életünkbe, és pusztán az 
állat simogatása is elegendőnek bizonyulna 
számunkra, akkor valószínűleg a macskát 
kedvelők táborát erősítjük. 

A macska nagyon kényes állat. Ha az 
almot nem találja kellően tisztának, 
akkor bizony máshol intézi el a dolgát, 
ezért az alom tisztán tartása csupán 
napi néhány perces rutinfeladat, ám 
rendszeres elfoglaltságot jelent a gazdik 
számára. 

Vegyük alaposabban górcső alá a 
kutyaválasztás és kutyatartás feladatait! 
Amennyiben úgy határoztunk, hogy 
kutyát szeretnénk, újabb kérdésekkel 
állunk szemben: keverék vagy fajtatiszta, 
kistestű vagy nagytestű, fiú avagy lány, stb. 

Ezek megválaszolásában számos könyv 
és internetes fórum lehet segítségünkre.
Újabb, fontos kérdésként vetődik 
fel, hogy honnan származzon az új 
családtag? Vásároljunk, vagy inkább 
fogadjunk örökbe? Kölyökkutyust, avagy 
felnőtt kutyát szeretnénk? 

Ezúttal vegyük szemügyre ez egyes 
érveket és ellenérveket, melyek segítségül 
szolgálhatnak a megfelelő döntés 
meghozatalában: 

• Fajtatiszta, törzskönyvezett, 
megbízható tenyésztőtől
Ebben az esetben minden bizonnyal olyan 
kutyust kapunk, mint amilyet az előzetes 
tájékoztatókban, szakirodalmakban is 
olvashattunk, hiszen minden fajtának 
megvan a jellemző tulajdonsága.

• Keverék 
Egy keverék kutyus jelleme kevésbé 
kiszámítható, hiszen a kutya 
személyiségjegyei előre nem ismeretek. 
Megnyugtató azonban, hogy gyakori a 
jó kompetenciákkal rendelkező keverék 
kutyus. 

• Kölyökkutya
Nincs ahhoz fogható érzés, mint 
amikor látjuk felnőni kis kedvencünket, 
figyelemmel kísérhetjük fejlődésének 

Örök dilemma, hogy kutyát vagy macskát tartsunk? 
Az interneten sokféle teszt megtalálható, amely segít a 
leendő gazdinak eldönteni, hogy melyik állat illeszkedik 
jobban az életmódjához, illik inkább az egyéniségéhez. 

az örök kérdés: 

kutyát vagy 
macskát?

Melyiket szeressem 3.
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kalandos útját. Ha szófogadó, 
tanulékony, okos kutyus lesz, az a mi 
érdemünk, viszont ha eleven, önkényes, 
akaratos házőrző lesz, akkor is magunkra 
vessünk. A kiskutya rengeteg türelmet, 
gondoskodást igényel, elegendő 
foglalkozással kiváló társ válhat belőle. 

• Felnőtt eb
Biztosak lehetünk abban, hogy kevesebb 
kárt okoz, mint egy kölyökkutya. A külső 
tulajdonságaiban sem érhet meglepetés 
minket, ám van egy kialakult természete, 
egy már meglévő jelleme, mely lehet 
pozitív számunkra, de lehet kevésbé 
szimpatikus is. Ne feledjük, hogy a 
kedvezőtlen tulajdonságjegyeket tudatos 
tanítással formálni lehet.

• Vásárlás
Rendkívül fontos, hogy kizárólag 
megbízható helyről vásároljuk 
kedvencünket! Győződjünk meg arról, 
hogy választottunk egészséges szülőktől 
származik, ez rendszeres szűrésekkel 
alátámasztható.

• Örökbefogadás
„Az örökbefogadással két életet mentesz 
meg! Akit haza viszel, és aki a helyére 
kerülhet!” Ez a mottó mindent elárul. 
Az állatmenhelyről elhozott kutyusokról 
elmondható, hogy rendkívül hálás 
természetűek.

Bár meglehetősen furcsán hangzik, 
mégis igaz, hogy a kutya rendszeresen 
igénybe veszi szabadidőnket. Egy kutya 
érkezésével a következő feladatok, 
elfoglaltságok válnak a mindennapok 
részévé: sétáltatás, gondozás, nevelés, az 
állat helyének rendben tartása, valamint 
a környezetében való intenzív takarítás. 
Aki úgy gondolja, hogy ezeket a teendőket 
nem szívesen végezné naponta, vagy idő 
hiányában nem tudja vállalni, az inkább 
ne a kutyák mellett kötelezze el magát.

Amennyiben kutyusainkat már kiskorban 
számos ingerhez hozzászoktatjuk, 
legyen szó idegen kutyák jelenlétéről, 
különféle zajokról, ismeretlen 
emberekről, különös tárgyakról, autóról 
és tömegközlekedésről, akkor rengeteg 
helyre magunkkal vihetjük őket.

Az asztali étkezésnél alkalmazandó 
szokásokat minél korábban érdemes 
megtanítani ebünknek, hiszen rendkívül 
kellemetlen, ha egy vendégfogadás 
alkalmával kutyusunk fel-felugrál a 
vendégre, vagy éppen sóvárgó tekintettél 

kíséri figyelemmel az étkezés minden 
pillanatát. Szerencsére hazánkban is egyre 
bővül azon vendéglátó helyiségeknek a 
száma, ahova kedvencünket is bevihetjük. 
Igazán jó érzés, ha a kiváló nevelésnek 
köszönhetően szinte észre sem vesznek 
minket, ellenben rendbontással, 
hangoskodással hamar érezhetjük a többi 
vendég ellenszenvét.

A kutya segítségével új ismerősöket, 
barátokat is szerezhetünk. Saját, nem 
reprezentatív felmérésem alátámasztja, 
hogy kutyás gazdiként könnyebb 
barátokat, ismerősöket szerezni. 

Azonban ne feledjük, kötelezettségeink 
is vannak! Évente kötelező a veszettség 
elleni oltás beadatása, ezzel együtt a 
féreghajtás elleni kezelés, valamint 
napjainkban az előírásoknak megfelelően 
chippel is el kell látni kutyusunkat. 

Legyünk elővigyázatosak, felügyelet 
nélkül közterületre nem engedhetjük 
a négylábú házi kedvencünket, csak 
pórázon kísérhetjük őket, kivéve az erre 
kijelölt futtatókban. Ha esetlegesen kárt 
okoznak valakinek, akkor azt kötelesek 
vagyunk megtéríteni.
A nyaralás tervezésénél is számos kérdést 
vet fel, hogy ki vigyáz majd a kutyára? 
Avagy, olyan helyet válasszunk, ahova 
magunkkal is tudjuk vinni őket? Esetleg 
nyaralásunk idejére vigyük őket egy 
bentlakásos kutyaképzésre?

Amennyiben a fenti kérdésekre 
felelősségteljesen tudunk válaszolni, 
bátran válasszunk magunk mellé egy 
négylábú társat. A kutyák hűsége 
legendás, az esetleges kellemetlenségekért 
pedig szeretetük garantáltan kárpótol 
majd minket. 

Ha az életvitelem nem engedne mást, 
lehet, csak aranyhalat tartanék, vagy 
talán még azt sem! ám szerencsére 
minden adott ahhoz, hogy boldog 
kutyás gazdi legyek! Sok embertől 
hallottam már, hogy azért nem tartanak 
háziállatot – bármennyire is szeretnének 
– mert tudják, hogy nem lenne náluk 
megfelelő az élete. Le a kalappal bölcs 
embertársaink előtt, akik nem a saját 
vágyaikat tartják szem előtt, hanem az 
állat érdekeit!

A. Mária
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Megfelelő gondoskodás mellett ottho-
nunk gyönyörű díszévé válhatnak, me-
lyek akár több hónapon keresztül is 
színesíthetik mindennapjainkat.

Legelterjedtebb fajtája a Phalaenopsis, 
amelyet pillebokros orchideának nevez a 
szakirodalom, a köznyelvben pedig lep-
keorchideaként emlegetjük. Közismert 
nevét virágainak formájáról kapta. 

Szinte minden kontinensen megtalál-
hatók a Földön, a misztikus növénycsalád 
85%-a a trópusi és szubtrópusi éghajla-
ton, elsősorban a fákra telepedve élnek, 
ezek mellett előfordulnak talajtakaró 
(terreszter) és sziklalakó (litofita) fajok 
is. A növénytermesztés fejlődésével a 20. 
században terjedtek el.

Hogyan gondozzuk?
Mint minden növény, így az orchidea is 
rendszeres törődést igényel. De, mi is az, 
amelyre mindenképpen érdemes odafi-
gyelni?

Napfény: Az orchideák általában szeretik 
a napos, fényes helyeket, azonban nem 
szeretik a tűző napsütést – ennek megfe-
lelően gondosan válasszuk ki számukra a 
megfelelő helyet.

Vízigény: Elegendő hetente egyszer 
megöntözni, de ami ennél is fontosabb: 
a párásítás, hiszen az orchidea levegőből 
veszi fel a vizet. Párásítóval, vagy a 
növények rendszeres permetezésével is 
sokat tehetünk folyadékigényük pótlása 
érdekében. Javasoljuk, a friss esővízzel 
történő öntözést, mert az orchidea ere-
deti élőhelyén, az őserdőben is a lehulló 
csapadékot gyűjti össze. Az esővíz mellett 
a felforralt, és visszahűtött víz, vagy desz-
tillált víz is megfelelő tápanyag lehet.

A növények a pangó vizet nem szeretik, 
ezért ügyeljünk arra, hogy azok ne áll-
janak vízben. A rendszeres öntözés mellett 
kéthetente javasolt tápoldat alkalmazása 
is, amelyet minden bizonnyal meseszép 
virágfürtökkel hálálnak majd meg.

Orchidea,
a növények királya

Hazánkban talán a legkedveltebb ajándékba adott virág az orchidea, nagyáruházakban, virágboltokban lépten-
nyomon belebotlunk szebbnél-szebb példányaiba. Manapság már színben, méretben, formában is nagyon 
széles a választék.

SZÍneS ROvaT
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Hőmérséklet: Az orchidea sze-
reti a kellemes meleget (25-28 fok), 
ám a téli időszakban a 20-21 fokos 
szobahőmérséklethez is minden gond 
nélkül alkalmazkodik. 

Ültetés: Orchideáinkat érdemes 
kétévente átültetni. Amennyiben még 
nem nőtték ki a cserepüket, elegendő le-
het az ültető közeg cseréje is. 
átültetésre a tavasztól őszig terjedő 
időszakban kerítsünk sort, azonban a 
virágzó egyedekhez semmiképpen se 
nyúljunk. 
Az orchideákat nem szabad virágföldbe 
ültetni, kizárólag speciális ültető köze-
get alkalmazzuk, amely virágboltokban, 
kertészetekben könnyedén beszerezhető. 
Az ún. orchideaföld háncsokból, növényi 
rostokból készül, és megfelelő vízáteresz-

tő tulajdonsággal rendelkezik. Ebben a 
közegben a légző gyökerek is szabadab-
ban helyezkednek el, és kellő oxigénhez 
juthatnak. A nagyobb növényeket tőosz-
tással akár ketté is oszthatjuk. 

Érdekességek az orchideákról:
• A beszámolók szerint az első orchide-
akertészet 1812-ben nyílt meg London 
mellett.

• Az afrodiziákumként is ismert vanília 
az orchideák családjába tartozik.

• Egyes orchidea fajok igazán kellemes 
illatot árasztanak, mint például a vanília, 
míg más fajták állattetemhez hasonló 
szaggal próbálják magukhoz csalogatni 
a rovarokat.

• A phalaenopsis, vagyis a lepkeorchidea 
a világon legkedveltebb orchidea faj, 
amelyből évente több mint 12 millió 
példányt adnak el.

• Az orchideák ideális körülmények 
között akár több száz évig is élhetnek. 
Ma is számos olyan orchidea növény 
tündököl a gyűjtőknél, amelyek igazol-
hatóan még a 19. században kerültek for-
galomba.

• Az Ascochilopsis az egyik legapróbb 
méretű virágokkal rendelkező fajta, 
amelyek mérete gombostűnyi. Az As-
cochilopsis ellentéte a Paphiopedi-
lum sanderianum, amely 1,5 méteres 
virágával bekerült a Guiness rekordok 
könyvébe is.

• A magyar határtól 5 km-re, a szlovéniai 
Dobronak településen található Közép-
Európa egyetlen orchideatermesztő 
vállalkozása, ahol 160 orchidea faj, 
mintegy 500 ezer példányát nevelik.

• Magyarországon 1976 óta működik a 
Magyar Orchidea Társaság, amelynek 
célja, hogy az orchideákkal foglalkozó 
tagokat összefogja, ismeretterjesztő 
előadásokat szervezzen, valamint kie-
melt célkitűzése a hazai orchidea fajok 
védelme is. 

forrás: www.kertvarazsmagazin.hu
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Az 1800-as évek egyik legjelentősebb 
eseménye a napóleoni háború volt, 
ami nagyban befolyásolta Európa 
történelmét. Magyarország a Habsburg-
birodalom részeként csatlakozott be az 
eseményekbe. A háború alatt felmerült a 
magyar földművelés elmaradottsága, és 
kezdtek rájönni a nemesek arra, hogy a 
magyar gazdaság egészén nagymértékben 
változtatni kell. 

Széchenyi István 1791-ben született egy 
gazdag arisztokrata család sarjaként 

Bécsben. Az ifjú Széchenyi részt vett 
a napóleoni háborúban, amelyben 
huszártisztként szolgált. A katonai élet 
egyhangúsága nem kötötte le energiáit. 
Barátjával, Wesselényi Miklóssal 
körbeutazták Európát. Utazása során 
rájött arra, hogy országunknak két 
választása van. Vagy fejlődünk, és 
próbáljuk követni a nyugati országok 
példáját, vagy a keleti országokhoz 
közeledünk. Az utazás során Anglia volt 
a legnagyobb hatással rá, lenyűgözte 
az ottani polgárok életmódja, és jóléte. 
Széchenyi nagy buzgalommal látott neki 
a munkájának, hogy az országot a jólét, 
és a fejlődés irányába vezesse. 

1825-27-es országgyűlés
I. Ferenc 1812-től nem hívta össze 
a rendeket, rendeletekkel kívánt 
kormányozni. Ezzel, és az adóemelésekkel 
a nemesség, és a nép ellenállását váltotta 
ki. A nemesség ellenállása arra késztette 
az uralkodót, hogy meghátráljon, és 
mégis összehívja az országgyűlést. A 
megyék engedtek az adó kérdésében. 
Felmerült a reformok szükségessége 
is, és ennek keretében bizottságokat 
állítottak fel, akik ezekkel a kérdésekkel 
foglalkoztak. 

A Magyar Tudományos Akadémia
Az országgyűlésen a szóba került 
a magyar nyelv ügye is, amelynek 
keretében Felsőbüki Nagy Pál szavaira 
egy ifjú felajánlotta egy évi jövedelmét 
egy tudós társaság létrehozására, és ez 
az ember nem más volt, mint Széchenyi 
István. Az ő példáját sokan követték, és 
így hamar összegyűlt a pénz a Magyar 
Tudományos Akadémia létrehozásához.
Széchenyi gyakorlati tevékenysége:

Széchenyi sok dologgal hozzájárult az 
ország modernizálásához. Javaslatára 
elkezdik a Lánchíd építését, és ehhez 
kapcsolódóan létrehozzák a hídpénz 
fizetését kimondó törvényt. Utazása után, 
hazánkban sok dolgot szeretett volna 
megvalósítani angol mintára. Szeretett 
volna egy helyet alapítani, ahova a 
nemesek mehetnének szórakozni, ennek 
érdekében megalapította a Nemzeti 
Kaszinót. Nagymértékben támogatta 
a folyók hajózhatóvá tételét, a balatoni 
és dunai gőzhajózást, és a vasútépítést, 
de ezek mellett sokat tett az árvizek 
megszüntetéséért.

Lóversenyeket szervez, és ez mellett a 
lótenyésztést is szorgalmazza, amelyről 
könyvet is ír Lovakrul címmel. Be 

2016 szeptemberében ünnepeljük Széchenyi István születésének 225. évfordulóját. Ezzel a nappal veszi 
kezdetét a Széchenyi-emlékév. 

Széchenyi István
munkássága
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szeretné vezetni a selyemhernyó 
tenyésztést, és ezzel együtt a selyemipart 
is meg szeretné honosítani. A polgárok 
szórakoztatása érdekében kezdeményezi 
egy magyar színház alapítását. 

A Hitel
Széchenyi a birtokait modernizálni 
kívánta, ám az ehhez kérvényezett hitelt 
a bécsi bank visszautasította, mivel a 
magyar földeket az ősiség törvénye miatt 
nem lehetett elárverezni. Az elutasítást 
követően összefoglalta gondolatait, 
eszméit, és megírta a Hitel című könyvét, 
ami 1830-ban jelent meg. 

A Gróf a reformok szükségességéről 
szerette volna meggyőzni az olvasóit. 
Művében kifejtette, hogy az ősiség, 
a robot akadályozza a társadalmat a 
fejlődésben és a hitelek felvételében. 
Kerülte a kormányt bíráló és sértő 
kijelentéseket, azt gondolta, hogy őket is 
bevonhatja a reformokba. A reformkort 
korábban a Magyar Tudományos 
Akadémia megalapításától, 1825-től 
számítottuk, napjainkban azonban 1830-
at tekintjük e kor kezdetének. 

Világ és Stádium
A Hitel című mű nagy visszhangot 
váltott ki az olvasói körében. Az olvasók 
két részre szakadtak, voltak, akik el 
akarták égetni, viszont ezzel ellentétben 
a reformok támogatói rajongtak ezért a 
könyvért. Széchenyi tevékenységét újabb 
könyvben szerette volna megfogalmazni, 
és ennek eredményeképp két műben is 
összegezte elgondolásait (Világ 1831. 
és Stádium 1833). Ebben a két műben 
is azt az elgondolását hangoztatta, 
hogy a reformokat a legkönnyebben a 
kormány segítségével lehet véghezvinni. 
A Stádium című könyvben Széchenyi azt 
fejtegeti, hogy a magyart kell a fő nyelvé 
tenni, el kell törölni az ősiség törvényét, 
és ezeket fokozatosan a nyilvánosság előtt 
kell megtenni. 

Széchenyi és Kossuth vitája 
A kettejük közötti vita az 1840-es években 
bontakozott ki. Ezekben az években 
Kossuth a Pest Hírlapot szerkeszti, 
amikor először konfliktusba kerülnek 
egymással. A Kossuth szerkesztette 
hírlap kiváltja Széchenyi ellenérzéseit, 
azzal vádolja Kossuthot, hogy módszerei 
forradalomhoz vezetnek, és veszélyeztetik 
Magyarország békéjét. Széchenyi azon 
törekvése, hogy egy középpártot szeretett 
volna létrehozni kudarcot vallott, nyíltan 
szállt szembe ellenfelével. Leszögezte 
azt, hogy a céljaikban nincs különbség, 
csak azok megvalósításában térnek el 
az eszközök. Véleménye szerint Kossuth 
eszméi veszélyeztetik a békét, és ez a 
kormány ellenérzését válthatja ki. A 
viták során mindig megadták egymásnak 
a tiszteletet, Kossuth a „legnagyobb 
magyarnak” nevezte Széchenyit. 

A két vetélytárs valóban egyetértett a 
végcélban, ami egy modern, birodalmon 
belül nagyrészt független, magyar 
vezetésű állam megteremtését vette 
alapul. Ezen felül a megvalósításhoz 
vezető út minden egyes lépése eltért 
kettejük között. Széchenyi az irányítást az 
arisztokrácia vezetésével képzelte el, vele 
ellentétben Kossuth a középbirtokosokat 
helyezte előtérbe. 

A Habsburg-birodalomhoz fűződő 
viszonyt Széchenyi nem szerette volna 
megsérteni, tartott a kormány erejétől, 
és nem szerette volna, ha az konfliktusok 
gátat szabnak az elindult változásoknak. 
Kossuth ezzel ellentétben a végletekig 
képes lett volna elmenni, és még a 
függetlenedéstől sem tántorodott volna 
vissza. Mindketten más szemlélettel 
képzelték el a reformok fejlődését, 
véghezvitelét. Széchenyi lassan, 
fokozatosan, ellenfele pedig a lehető 
leggyorsabban szerette volna véghezvinni 
a terveit. 

A kettejük közötti vita 1848-ig húzódott 
el, és ezek során általában Kossuth 
győzedelmeskedett, és lett népszerűbb, 
míg Széchenyi folyamatosan vesztett 
népszerűségéből.

A nagycenki birtok
Nagycenken először Széchényi Antal 
kezdte meg az építkezéseket, amihez 
segítő kezet kért Franz Anton Pilgram 
építésztől, aki a terveket el is készítette, de 
e tervek megvalósítására a későbbiekben 
nem került sor. Érdekes módon a kastélyt 
több alkalommal is szerették volna 
átépíteni, de ezekre az átalakításokra 
végül nem került sor. 

A kastély menedéket biztosított több 
jelentősebb személynek is. Széchenyi 
István mellett édesapja Ferenc is itt élt egy 
időben. Itt őrizték a híres könyvtárukat, 
gyűjteményüket. Ezek a tárgyak 
szolgáltatták később a Nemzeti Múzeum 
alapját. Apja halála után Széchenyi sokat 
nem tartózkodott a nagycenki birtokon, 
ezért annak felügyeletét apja titkárára 
Lukányi Jánosra bízta.

Az 1800-as évek elején kezdett el nagyobb 
hangsúlyt fektetni a birtokra. Jelentősebb 
újításokat, és átalakításokat eszközölt, 
amelynek keretében kialakítatott 
magának egy lakrészt. Utazásai során 
szerzett tapasztalatai alapján több 
újdonsággal is felszerelte a kastélyt, 
amit a későbbiekben az oda látogatók, 
például Deák Ferenc és Eötvös József is 
megcsodált. 

Halála után a fiai örökölték meg a 
birtokot, akik nem tartózkodtak sokat 
itt, és halála után egyiküket sem ide 
temették el. A II. világháború alatti 
években a család elhagyta Nagycenket. 
A nagymértékű károk miatt nekiláttak a 
kastély restaurálásának, és ezen a helyen 
kapott helyet a Széchenyi Múzeum is. 

Széchenyi István
munkássága
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Az EszTErGoMi BAziLiKA NAGyoBB, MiNT A párizsi NoTrE 
DAME, A WEsTMiNsTEr ApáTsáG, VAGy A sAGrADA FAMiLiA?

Legmagasabb hazai épületünk a Magyar 
Katolikus Egyház főszékesegyháza, 
az Esztergomi Bazilika. A reformkor 
kezdetétől az Osztrák-Magyar 
Monarchia megalakulásáig nyúló 
építkezés nem csak itthon, hanem az 
egész kontinens tekintetében jelentős 
volt, hiszen Európa egyik legnagyobb 
temploma épült fel Esztergomban. 
Kisebb-nagyobb megszakításokkal a 
munkálatok majdnem 50 évig tartottak.

Az 1800-as évek elején Rudnay Sándor 
esztergomi hercegprímás elhatározta, 
hogy megteremti a Magyar Siont 
Esztergomban. Pénz hiányában „csak” a 
székesegyház, az ószeminárium épülete, 
a Sötétkapu és az érseki palota épült fel. 
1822. április 23-án, Szent Adalbert napján 
került sor az alapkőletételre. Az építkezést 
a bécsi udvar a kezdetekben nem nézte 
jó szemmel, nem támogatta, hogy 
Esztergomban épüljön fel a Habsburg 
Birodalom legnagyobb temploma, 
később azonban számos osztrák mester 
vett részt a munkálatokban. Meghatározó 
év volt az építkezés során 1838, amikor 
Packh Jánost, az építés vezetőjét 
meggyilkolták. Az akkori hercegprímás 
végül Hild Józsefre bízta az építkezés 

folytatását, aki módosított a terveken, így 
neki köszönhető a bazilika végső formája.

1856. augusztus 31-én Ferenc József 
jelenlétében megtörtént az ünnepélyes 
felszentelés. Liszt Ferenc személyesen 
vezényelte az ez alkalomra komponált 
„Esztergomi miséjét”. Ekkor a templom 
még korántsem volt teljesen készen: 
hiányzott még a főhomlokzat oszlopos 
előcsarnoka, valamint a déli oldaltorony 
is befejezetlenül állt. Az építkezés végül 
jó néhány évvel később, 1869. november 
1-jén ért véget.

A bazilikáról „számokban”: a bazilika 
belső alapterülete 5.660 négyzetméter, 
118 méter hosszú és 49 méter széles. 

Az épület a kupolánál belülről 71,5 
méter magas, átmérője 33,5 méter. Az 
altemplomtól a kupola gömbjéig kereken 
100 méter, mellyel Magyarország 
legmagasabb épülete. A kupola erkélyére 
a bazilika bejáratától számítva (több 
szakaszban) közel 400 lépcsőfok vezet fel, 
a fent található gömb átmérője 2,5 méter, 
a kereszt pedig 7 méter magas.

Ez a klasszicista remekmű a 18. 
legnagyobb templom a világon. 
Területében nagyobb, mint a párizsi 
Notre Dame, a barcelonai Sagrada 
Familia, vagy a londoni Westminster 
apátság.

A tudomány egyre jobban feszegeti az 
emberi agy számára felfogható dolgokat. 
Ilyen többek között a teleportálás is, amit 
ugyan nehéz elképzelni, de lehetséges. 
Sikeresen, adatvesztés nélkül ért véget 
a Tokiói Egyetem által vezetett csapat 
kísérlete, amelyben fényt használtak 
a kvantum-teleportáció adatközvetítő 
közegeként. A kísérlet során ausztrál 
és japán kutatók úgy tudtak komplett 
kvantuminformációt átadni egymásnak, 
hogy a vizsgált adat nem is mozgott. 
Egyszerűen megszűnt az egyik helyen, 
majd a másik helyen felépült. „Útközben” 
nem vesztettek adatot, így ezt tekinthetjük 
az első sikeres kvantum-teleportációnak. 

A kvantum-teleportáció annyiban 
tér el a „valós” teleportációtól, hogy 
ebben a változatban csupán kvantum-
információk helyeződnek át, míg a sci-
fi filmekből ismert verzióban az egyik 
helyen lebontott sokkal komplexebb 
anyagot (pl. tárgyakat, vagy embereket) 
építik újjá a célállomáson. 

Új hír: az orosz Kommersant-ban 
megjelent cikk szerint a Kreml mintegy 
1.9 billió dollárt különít el egy kutatási 
projektre, amelynek célja, hogy 20 éven 
belül működő technológiai eljárás legyen 
a teleportálás. A kutatás hivatalosan arra 
kap támogatást, hogy dolgozzanak ki egy 

teljesen új, biztonságos programozási 
nyelvet, amely az ember és a gép között 
bonyolítja a kommunikációt. Az orosz 
Star Trek projekt fogadtatása vegyes, sok 
vélemény szerint az ország azért pumpál 
ekkora összegeket az informatikába, hogy 
erősítse a cyberkontrollt a saját lakosai 
felett. Persze ezt mindenféle bejelentés 
nélkül is megtehetné. Inkább az a kérdés, 
hogy ilyen irdatlan mennyiségű pénzt, 
hogy tudnak előteremteni a kutatás 
fedezésére?! Húsz év múlva már többet 
tudunk.

koncsikt
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TALENT
A kanadai eredetű Bombardier 
által gyártott motorvonatok 
több, mint tíz éve szolgálnak 
hazánkban.

Sokoldalúságukat mi sem bizonyítja 
jobban, mint az, hogy a járműtípus 
alacsony- és magaspadlós kivitelben, 
kettő-, három- vagy négyrészes 
egységként, illetve dízel-villamos, dízel-
hidraulikus és elektromos meghajtással 
egyaránt elérhetők. Moduláris felépítésük 
miatt számos ország magánvasútján 
és állami vasúttársaságánál is 
előfordulhatnak a Talent motorvonatok, 
amelyek kifejlesztése 1995-ben, az 
időközben már a Bombardier tulajdonát 
képző Waggonfabrik Talbot keretében 
történt.

Magyarországon az első szerelvények, 
amelyek eredetileg az Osztrák Szövetségi 
Vasút számára készültek, 2007-től álltak 
forgalomba a Budapest – Tatabánya – 
Oroszlány vonalon. 

A kezdeti hajtómű problémák or-
voslását jelenleg a FLIRT motorvonatok 

által ismert svájci Stadler cég végzi. A 
kétáramnemű Talentek a MáV-START 
Zrt. kötelékében napjainkban a Győr és 
Bruck an der Leitha közötti eurégiós for-
galomban közlekednek.

A járművek különböző szériái a DB és 
a német magánvasúti üzemeltetők mel-
lett Szlovákiában, Norvégiában, sőt még 
Kanadában is fellelhetők. A magyar so-
rozattal részben megegyező, Ausztriában 
közlekedő motorvonatok a GYSEV Zrt. 
magyar és osztrák vonalain is rendszeres 
„vendégek”, a Ventusok megjelenéséig 

ugyanis e típus alkotja a Deutschkreutz 
– Sopron – Ebenfurt – Bécs, illetve a 
Fertőszentmiklós – Pamhagen – Neu-
siedl am See vasútvonalak elsődleges 
járműállományát.

TECHNIKAI ADATOK:
425-ös sorozat

Gyártási év:
Legnagyobb sebesség:
Teljesítmény:
Tömeg:
Hossz (ütközők között):

1996–2006
140 km/h
1440 kW

116,4 t
66,87 m

rEjTVéNy • SUDOKU
kérjük, írja be a számokat 1–től 9–ig, úgy, hogy egy szám csak egyszer szerepeljen a teljes négyzetrács 
függőleges és vízszintes soraiban, valamint a “minirács” celláiban is. izgalmas játékot kívánunk!

2 1 3 8 7

5
7 1 6

8 7 3 9 6

6 1 7 5 4
5 3 4

8

7 2 9 3 5

5 9 7 6 8

6 7
6 2 1 5
5 3

5 3 2
2 1

2 4 5 6
9 7

3 6 4 8 5
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Épphogy véget ért az EB, 
már jönnek is a VB selejtezők…

A franciaországi Európa Bajnokság még 
sokáig téma marad a futballszurkolók 
körében. Hosszú-hosszú szünet után 
láthattuk újra világversenyen a magyar 
válogatottat. Emlékezetes meccseket 
játszva futball-lázat váltottak ki az egész 
országban. A szórakozóhelyeken tömött 
asztaloknál nemzeti színt büszkén viselő, 
festett arcú emberek, kicsik és nagyok 
kiabálták, hogy ria-ria Hungária! Pesten a 
csoportmeccsek után konkrétan megállt 
az élet, villamosok tetején ünneplő 
szurkolók képeivel volt tele a média.
 
Hát ezeket az élményeket akarjuk mi, 
szurkolók újra és újra átélni! 

Szeptemberben a magyar labdarúgó 
válogatott megkezdi a világbajnoki 
selejtező mérkőzéseket. Azt tudjuk, hogy 
a világbajnokságra sokkal nehezebb 
kijutni, mint az EB-re. Az Európa 
Bajnokságra 24 csapat kvalifikálhatta 
magát, a VB-re azonban csak 13 európai 
válogatottnak nyílik lehetősége kiutazni. 
Magyarország válogatottja Portugáliával, 
Svájccal, Feröer-szigettel, Lettországgal 
és Andorrával került egy csoportba, 
méghozzá a kilenc európai csoport 
közül a B jelűbe. A kilenc csoportelsőn 
kívül a nyolc legjobb csoportmásodik 
fog pótselejtezőt vívni, és a pótselejtezők 
győzteseivel alakul ki az európai 13-as 
mezőny. 

A világbajnokságot 2018. június 14. 
és július 15. között rendezik meg 
Oroszország 11 városában. A VB-k 
története során először minden FIFA-
tagállam (208) válogatottja nevezett, 

új tagállamként Gibraltár és Koszovó 
először vesz részt selejtezőkön.

Milyen elvárásaink lehetnek?

A legelső az, amit a Dárdai-Bernd Storck 
féle csapat nagyon tud: küzdeni a magyar 
színekért. Láthattuk az EB-n, hogy nem 
minden válogatott szakadt meg a pályán. 
Szerencsére a magyar válogatott nem 
ezek közé tartozott. A védekezésnek 
vissza kell nyernie a régi formáját, mert az 
utolsó két meccsen a kapott gólok száma 
sok volt. Ahhoz, hogy kijuthassunk a 
VB-re, a „kötelező” meccseket Andorra, 
Feröer-sziget és Lettország ellen hozni 
kell. Az Európa Bajnok Portugália és a 
szintén nyolcad döntős Svájc ellen pedig 
egyszerűen jól kell kijönni a meccsekből, 
nincs mese, egyiket meg kell előzni. 

Szeptember 6-án este a Feröer-szigeteken 
indul a csata Oroszországért.

Oroszországban hatalmas fejlesztések 
zajlanak, hogy emlékezetes 
világeseményt rendezzenek. Nemrég jött 
a hír, hogy Putyin elnök – megkönnyítve 
a szurkolók beutazását – eltörölte a 
kötelező turista vízumot a VB időszakára. 
Viszonyításképpen egy hetes vízum 
kb. 23 ezer forint lenne. Sőt, aki jeggyel 
rendelkezik valamelyik mérkőzésre, 
az ingyenesen veheti majd igénybe 
a rendező város tömegközlekedési 
eszközeit, valamint a mérkőzéseket 
rendező városok között is díjmentesen 
utazhat.

Hajrá Magyarország!

vb 2018, SelejteZŐk – eUrÓPai ZÓna 
b-CSoPort MenetrenDje 2016-ban

2016. szeptember 6.
20.45: Feröer–Magyarország
20.45: Andorra–Lettország
20.45: Svájc–Portugália

2016. október 7.
20.45: Magyarország–Svájc
20.45: Lettország–Feröer 
20.45: Portugália–Andorra

2016. október 10.
20.45: Lettország–Magyarország
20.45: Andorra–Svájc
20.45: Feröer–Portugália

2016. november 13.
18.00: Magyarország–Andorra
20.45: Portugália–Lettország
20.45: Svájc–Feröer

a 2018-aS viláGbajnokSáG eUrÓPai 
SelejteZŐCSoPortjai
A-csoport:  
Hollandia, Franciaország, Svédország, Bulgária, 
Fehéroroszország, Luxemburg
B-csoport:  
Portugália, Svájc, MAGYARORSZÁG, Feröer-
szigetek, Lettország, Andorra
C-csoport:  
Németország, Csehország, Észak-írország, 
Norvégia, Azerbajdzsán, San Marino
D-csoport:  
Wales, Ausztria, Szerbia, írország, Moldova, 
Grúzia
E-csoport:  
Románia, Dánia, Lengyelország, Montenegró, 
Örményország, Kazahsztán
F-csoport:  
Anglia, Szlovákia, Skócia, Szlovénia, Litvánia, 
Málta
G-csoport:  
Spanyolország, Olaszország, Albánia, Izrael, 
Macedónia, Liechtenstein
H-csoport:  
Belgium, Bosznia-Hercegovina, Görögország, 
Észtország, Ciprus, Gibraltár
i-csoport:  
Horvátország, Izland, Ukrajna, Törökország, 
Finnország, Koszovó

koncsikt
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Pálma és Liliom
Élt egyszer sziklavárában egy hatalmas lovag, Barkó 
nevű, akinek két leánya volt: Pálma és Liliom.

Pálma leány volt, de jobban megülte a lovat akármelyik 
férfinál és a kardot is keményebben forgatta. Aki az ő 
kezét megkérte, annak meg kellett vele vívni, mert meg-
fogadta, hogy csak magánál különb bajnok felesége lesz. 
De valamennyi jelentkező kérőjét legyőzte.

– Örökre pártában maradsz – mondotta az apja, mikor 
látta, hogy egyik kérőt a másik után viszik el a térről, kit 
hamuszínű arccal, a fájdalomtól, kit vérpiros arccal, a 
szégyentől.

Liliom ellenben szelíd és csöndes természetű volt, akinek 
legnagyobb öröme volt, ha lesurranhatott a patak partjá-
ra és elbeszélgethetett a vízi virággal, meg a madarakkal. 
ő maga is oly fehér és vékony volt, mint a liliom. Az apja 
nem is szerette.

– Te nem az én leányom vagy – mondotta mérgesen. – A 
te apád a patak volt, az anyád valami vízi virág. Pálma 
az én leányom, mert az piros, bátor, szép! Eredj a sze-
memből!

Ki is használta Pálma azt, hogy az apja kedvence volt, 
mert csak úgy bánt a húgával, mintha nem is a várúr 
egyik leánya, hanem mindenki pesztonkája lenne. Egy 
napon deli lovag vetődött a vidékre. Amint kísérőivel 
a patak mentén lovagolt, meglepetve látta ott Liliomot, 
akit egy csapat állat, bárány, nyúl, őz, pele, galamb fogott 
körül és simult hozzá szeretettel. Úgy tetszett, mintha a 
leány értené az állatok nyelvét és csevegne velük.

– Ej, ej – szólt a bárányhoz – hát megharapott az a csúf 
kutya? Hadd lám, majd kimosom a sebedet! Hát neked 

nyulacskám, mi bajod? Megcsípte a füledet a varjú? Hi-
szen azért még nem esik le a világ feneke.

– Ki ez a leány? – kérdezte a lovag, aki észrevétlenül volt 
tanúja a bájos jelenetnek.
– Barkó vitéz kisebbik leánya, Liliom – feleltek a kísérői.

A lovag tüstént elhatározta, hogy Liliom lesz a felesége, 
vagy senki. Barkó vitéz vára elé vágtatott és megfútta 
kürtjét.

– Ki vagy? – kiáltott le a várúr.
– Lovag vagyok, a leányod kezét kérem.

A hidat leeresztették s a vár piacán már harcra készen 
várta a kérőt Pálma. De bizony mesterére akadt a kardos 
leányzó, mert a lovag kiütötte a fegyvert a kezéből.

– Győztél lovag, tied a lányom keze! – kiáltotta Barkó 
vitéz.
– Nem uram – felelte a lovag –, nem érdemlem meg Pá-
lma leányod kezét, mert, én ugyan legyőztem Pálmát, de 
engem viszont legyőzött Liliom leányod.

– Liliom? Hiszen annak sohasem volt kard a kezében?
– Nem karddal, hanem a jóságával győzött le. Én az ő 
kezét kérem.
– Hát ki vagy te?
– Én Levente király vagyok.

Bezzeg mérgelődött Pálma, hogy Liliomból királyné lesz. 

Későn tudta meg, hogy értékesebb az a győzelem, amit a 
leány jósággal és szelídséggel vív, mint fegyverrel.

Portugál mese
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barangolás a virágos Muravidéken
2016. október 15.

kalandozzunk Szlovénia varázslatos tájain!

szomszédoljunk együtt a festői szőlőhegyek ölelésében fekvő 
Szlovéniában, ahol az érintetlen természet közelsége, a történelmi 
látnivalók, és a változatos kulturális programok várnak.

Programok:
   vonattal szentgotthárdra, majd busszal szlovéniába utazunk.
   ellátogatunk Lendvára, ahol a belváros fölé magasodó egykori 

     végvár fogad minket.
   A Bakonaki-tónál kialakított energiaparkban tett sétánk során a   

     szent vid kút gyógyító hatású forrásvízéből meríthetünk 
     kedvünkre.

   a szomszédos Dobronak trópusi kert és orchideafarmjának   
     színpompás virágvarázsában gyönyörködhetünk.

* gyerekek (3-14 év) és csoportok (min. 10 fő) részére.

a részvételi díj tartalmazza a kedvezményes menettérti vonatjegyet, a busztranszfert valamint az 
idegenvezetést. az árak az áfát tartalmazzák. a részvételi díj nem tartalmazza a belépődíjakat (kb. 8 
€/fő), valamint a BBP-biztosítást (baleset, betegség, poggyász), amelyet javaslunk egyénileg megkötni. 
a kirándulások indulása minimum 30 fő részvételével garantált.

                     indulás                                                                            részvételi díj

Helye ideje Felnőtt kedvezményes*

sopron 8:10 6.700 Ft 6.030 Ft

Bük 8:36 6.000 Ft 5.400 Ft

szombathely 9:06 5.600 Ft 5.040 Ft

győr 7:38 8.200 Ft 7.380 Ft

Csorna 7:59 7.800 Ft 7.020 Ft

Répcelak 8:19 7.200 Ft 6.480 Ft

körmend 9:30 5.100 Ft 4.590 Ft

kőszeg 8:32 6.000 Ft 5.400 Ft


