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TiszTeLT UTAsUNK,
KeDves oLvAsÓ!
Mikor e sorok íródtak, az ablak mögül kitekintve és a szabadba kimerészkedve 
aligha éreztük, hogy ismét nyakunkon a december. Ám hiába az ég kékje és 
a napsugaraktól szikrázó házfalak csalóka játéka, gondolatban a jövőbeni 
programok tervezése és az utóbbi heteket élénken végigkísérő ünnepi 
készülődés közepette bizony be kellett látnunk, hogy egy újabb év végéhez 
érkeztünk.

Szemlélődjenek különleges és színes kirándulásaink és programjaink között, 
és vezessék fel őket kivehető falinaptárunkra, amellyel Magazinunk téli 
számában ezúton ajándékozzuk meg Önöket.

Bízunk benne, hogy hasábjaink izgalmas olvasnivalót tartogatnak nem csak a 
hangulatos téli tájon való robogás alatt, hanem otthonunk melegében is, ahol 
a különleges recept- és ajándékötletek gyűjteményével megörvendeztetjük 
mindazokat, akik fontosak számunkra. Akik pedig igazán fontosak, azok 
nem mások, mint Utasaink, egyszóval Önök.

A jövőbeni találkozás reményében, ezúton kívánunk áldott, békés 
ünnepeket!
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2017. május 6.
Pozsony, a koronázóváros 
Ugorjunk át Pozsonyba, európa egyik legfiatalabb fővárosába! az impozáns, 
négy saroktornyos vár megtekintése után, belvárosi sétánk során kandi és 
társai felfedezésére indulunk. Zárásként a duna és a Morva összefolyása felett 
magasodó Dévény várába látogatunk, ahonnan varázslatos látvány tárul elénk.

2017. július 22.
Lurgrotte semriach és a festői Kesselfall vízesés 
Fedezzük fel együtt Lurgrotte semriach-ot, ausztria legnagyobb 
cseppkőbarlangját! a jól megvilágított járatokon keresztül eljutunk a nagy dóm 
barlangterembe, ahol páratlan fény- és hangjáték részesei lehetünk. a vízpára 
hűvösében könnyed túrát teszünk a 40 m mélyben zúgó Kesselfall vízeséshez.

2017. augusztus 5.
A bakony fővárosa, zirc
Utazzunk zircre, a ciszterci rend magyarországi központjába! a monumentális 
bazilika kincsei, könyvtára és az egyháztörténeti kiállítása által betekintünk 
a már 800 éve itt élő szerzetesek mindennapjaiba. a Bakony hegységében 
megbújva meghódítjuk a sziklaszirten lévő Csesznek várának ódon kőfalait is.

2017. szeptember 9.
Élménytúra hajóval a Fertő tó osztrák oldalán, 
Ruszton
Hajózzunk át ausztria világörökségi védelmet élvező városába, Rusztra! 
a néhány utcából álló, romantikus műemlékváros egész évben gólyák 
kelepelésétől hangos. kutassuk együtt a méltán híres R betűvel ellátott 
parafadugók titkát, és kóstoljuk meg a bájos Buschenschankok (borozók) 
fenséges nedűit.

2017. október 7. 
Kelet–szlovénia gyöngyszemei: jeruzalem és Ptuj
Látogassunk el a kereszteslovagok által szentföldnek hitt jeruzalembe, a 
„szlovén Toszkánába”, amely egy 2000 hektáros, teraszos szőlőültetvényen áll. 
Megízleljük a helyi pincék borait, végül az utolsó római császár szülőhelyére, 
a mediterrán hangulatú, zegzugos utcákkal tarkított Ptuj városába utazunk.

2017. december 9.
graz és Advent fényei
adventi  időszakban  graz  különleges  fényárba öltözik, a várost zeneszó és 
frissen készült finomságok csábító illata lengi be. kóstoljuk meg  a  fenséges  
étkeket  és  italokat, válogassunk kedvünkre a különféle kézműves ajándékok 
között és engedjük, hogy magával ragadjon bennünket a vásárváros ünnepi 
hangulata!

© steiermark Tourismus / gery Wolf

© steiermark Tourismus / harry schiffer
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KoRszeRű RAAbeRCiTy-KoCsiK 
a gysev ZRT. vOnaLaIn

Forgalomba álltak a GYSEV Zrt. első 
RaaberCity kocsijai. Az átalakított és a 
vasúttársaság színeire festett járművek 
különlegessége, hogy a vasúti kocsi 
összes fülkéjét fedélzeti utastájékoztató 
monitorral szerelték fel. Az első 
felújított kocsik a Sopron – Budapest 
viszonylatban közlekedtek, azonban a 
további, folyamatos átalakítások révén 
immár a Szombathely – Budapest 
InterCity forgalomban is használja 
őket a vasúttársaság.

A GYSEV Zrt. év elején jelentette 
be, hogy 26 használt, de jó műszaki 
állapotú személykocsit vásárolt az 
Osztrák Szövetségi Vasúttársaságtól 
(ÖBB). A Dunakeszi Járműjavító Kft., 
további külsős vállalkozók, valamint 
a vasúttársaság saját szakemberei már 
tavasszal megkezdték a kocsik teljes 
átalakítását. 

A 21-90, ill. 31-90-es sorozatszámú 
kocsikat a GYSEV Zrt. zöld-sárga 
színvilágát tükröző külső festéssel 
látták el. A 11 fülkével és 66 ülőhellyel 
rendelkező, klímával és zárt rendszerű 
wc-kel felszerelt kocsikban az összes ülést 

újrakárpitozták, az utasok kényelméről 
mozgatható fejtámla és beépített 
olvasólámpa gondoskodik. 

Az ünnepélyes átadáson bemutatták azt 
a kocsit is, amelyben a 6 másodosztályú 
mellett 5 első osztályú fülkét alakítottak 
ki. Az első osztályú fülkékben 
Magyarországon egyedülálló módon 
bőrborítást és fejpárnát kaptak az ülések, 
a fülkéket új, modern csomagtartókkal, 
szőnyeggel és függönnyel látták el.

A RaaberCity-kocsik mindegyike biztosít 
ingyenes wifi-szolgáltatást, a fülkékben 
pedig mobiltelefonok és laptopok 
töltésére alkalmas konnektorok várják az 
utasokat.

A kocsik különlegessége, hogy az 
összes fülkébe szerelt a vasúttársaság 
fedélzeti utastájékoztató monitorokat. 
Ezeken valós idejű, azonnali utazási 
információkat, vagyis aktuális sebességet, 
útvonaltérképet, érkezési időket és 
csatlakozásokat láthat az utazóközönség.
A kocsikat saját fejlesztésű, elektronikus 
pontkijelzős iránytáblákkal szerelte fel 
a vasúttársaság. A kijelzőkön az adott 
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RaaberCity vonatszáma, a kocsiszám, a 
célállomás és a megállási helyek jelennek 
meg.

„Az InterCity-vel történő utazás 
feltételeinek javítása egyik legfontosabb 
célkitűzésünk volt az elmúlt években. 
Nagy öröm számomra, hogy a 26 IC-kocsi 
közül az első három már szolgálhatja az 
utasokat, az pedig külön büszkeséggel 
tölt el, hogy a felújításban a GYSEV 
szakemberei is komoly részt vállaltak. 
Használt kocsikat vásároltunk az ÖBB-
től, de az átalakítás után a járművek 
véleményem szerint tökéletesen 
megfelelnek a mai kor elvárásainak” – 
mondta az ünnepélyes átadón Kövesdi 
Szilárd, a GYSEV Zrt. vezérigazgatója.

„A GYSEV Zrt.-től folyamatosan láthatjuk 
az utasok kényelmét szolgáló, innovatív 
fejlesztéseket. Kiváló, kényelmes InterCity-
kocsik állnak ma forgalomba, amely a 
térségben élők érdekét szolgálja, köszönet 
érte a vasúttársaságnak” – mondta az 
ünnepségen Firtl Mátyás, Sopron és 
térsége országgyűlési képviselője.

Az első három járművet követően 
folyamatosan állnak forgalomba a 
felújított és átalakított RaaberCity-
kocsik, amelyek a Sopron – Budapest 

viszonylat után a Szombathely – 
Budapest InterCity-forgalomban is 
közlekednek.
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TÍz DARAb új geNeRáCiÓs, 
FLiRT MoToRvoNAToT 
vásáROL a gysev ZRT.

10 db új, FLIRT 3-as típusú motor-
vonat megvásárlásáról írt alá szállítói 
szerződést a GYSEV Zrt. valamint 
a Stadler Konzorcium. Az első, 
új járművek 2018-ban állhatnak 
forgalomba a vasúttársaságnál. A 
mostani beszerzésnek köszönhetően 
a GYSEV-nek már 20 darabból álló, 
FLIRT motorvonat flottája lesz.

A vasúttársaság 2013 és 2015 között, két 
projekt keretében 10 új, FLIRT motor-
vonatot szerzett be, amelyek a Sopron – 
Szombathely – Szentgotthárd, a Sopron 
– Győr és a Szombathely – Rajka vonalon 
közlekednek. 

A GYSEV Zrt. idén áprilisban 
jelentette meg az ajánlattételi felhívást 
további 10 darab alacsonypadlós, 
villamos motorvonat beszerzésére. 
A gyártók júniusig jelentkezhettek, a 
nyílt közbeszerzési eljárást a Stadler 
lengyelországi és svájci leányvállalatai 
által alkotott Stadler Konzorcium nyerte. 
Így a vasúttársaság újabb FLIRT típusú 
motorvonattal bővítheti járműparkját. 
A tervek szerint az első járművet 2018 
márciusában, míg a tízedik vonatot 2019 
januárjáig szállítja le a gyártó. 

„A FLIRT motorvonatokkal a vasúttár-
saságunk és utasaink is elégedettek. Nem 
véletlen, hogy azokon a szakaszokon 
nőtt legnagyobb mértékben az utasaink 
száma, ahol a legtöbb FLIRT motorvo-
natunk közlekedik. A nyugat-magyar-
országi vasúti közlekedés szempontjából 
óriási előrelépést jelent, hogy a GYSEV 
Zrt. megduplázhatja modern, FLIRT 
motorvonatai számát” – mondta Kövesdi 
Szilárd, a GYSEV Zrt. vezérigazgatója.

A szállítói szerződés harmadik generá-
ciós FLIRT motorvonatokra vonatkozik. 
Az új járművek az Európai Vasúti Ügy-
nökség szabályainak megfelelően már 
teljesítik az európai vasúti rendszer köl-
csönös átjárhatóságáról szóló legújabb 
műszaki előírásokat, illetve megfelelnek 
a legutóbbi Crash ütközési normáknak is, 
nagyobb biztonságot nyújtva a mozdony-
vezetőnek. A Stadler mérnökei a fejlesz-
tés során nagy hangsúlyt fektettek arra 
is, hogy az új járművek még kedvezőbb 
költségekkel legyenek üzemeltethetőek, 
illetve továbbra is fontos szempont volt a 
karbantartásbarát kialakítás. 

facebook.com/GYSEV.ZRT

Az új járművek az előző generációs mo- 
torvonatokhoz képest 2,8 méterrel hosz-
szabbak, aminek köszönhetően a moz-
gássérült mosdó mellett egy további, 
hagyományos kialakítású mellékhelyiség 
is helyet kapott a szerelvényben. A 77,1 
méter hosszú és 2,82 méter széles négyré-
szes motorvonatok összesen 208 ülőhely-
lyel (194 fix és 14 felhajtható ülés) rendel-
keznek majd, a járművek végsebessége 
160 km/h, míg gyorsító képességük 1,2 
m/s2 lesz, ami azt jelenti, hogy a 0-tól 120 
km/h sebesség elérésére 39 másodperc 
alatt lesznek képesek. 

A harmadik generációs FLIRT-öket is a 
tágas, többfunkciós beszállóterek jellem-
zik, amelyek gyors utascserét, és az éppen 
aktuális igényeknek megfelelő felhaszná-
lást teszik lehetővé. A multifunkciós te-
reknek, illetve a 90%-os alacsonypadlós 
hányadnak köszönhetően mind a kere-
kesszékkel, mind a kerékpárral vagy a ba-
bakocsival utazók is kényelmesen hasz-
nálhatják az új járműveket. A vonatok a 
kor szellemében légkondicionálóval, kor-
szerű utastájékoztató rendszerrel, kame-

A FLIRT 
moToRVonAToKRóL

A FLIRT a Stadler legsikeresebb 
terméke, az elővárosi, regionális, 
illetve InterCity forgalomban 
is alkalmazható típusból a világ 
17 országában összesen több 
mint 1300 jármű gyártására 
kapott eddig megbízást. Az első 
generációs FLIRT vonatból a 
Stadler Magyarországon eddig 
összesen 133 járművet értékesített, 
ebből   123-at a MÁV Zrt., míg 
10 darabot a GYSEV Zrt. részére. 
A most szállítandó 10 db FLIRT 
3 az első harmadik generációs 
ilyen típusú jármű lesz Ma-          
gyarországon, amellyel együtt a 
GYSEV által üzemeltetett FLIRT 
flotta 20 darabra, míg a Magyar- 
országon összesen közlekedő 
FLIRT-ök száma 143-ra nő majd.

rarendszerrel, WIFI-vel, mobiltelefonok, 
tabletek és laptopok töltésére alkalmas 
hálózati csatlakozókkal, továbbá a regi-
onális közlekedéshez alkalmas páholyos 
elrendezésű ülésekkel lesznek felszerelve.

A GYSEV megrendelését a Stadler jelen-
tős részben Magyarországon teljesíti: az 
összesen 40 darab kocsiszekrény mind-
egyike a cégcsoport szolnoki gyárában 
készül. A Stadler közelmúltban elvégzett 

fejlesztéseinek köszönhetően azonban 
nem csak a kocsiszekrényeket, hanem a 
járművek forgóvázait is teljes egészében 
Magyarországon gyártják. A végső ösz-
szeszerelést ebben az esetben is a cég len-
gyelországi üzemében végzik.

Az új motorvonatok képesek lesznek a 
szinkron-üzemmódra, nem csak önma-
gukkal, hanem a korábban beszerzett 
járművekkel is. Ez azt jelenti, hogy csa-
tolt üzemben is tudnak majd közlekedni 
a jelenlegi FLIRT-ökkel, emellett az új 
járművek fedélzeti berendezései képesek 
lesznek kommunikálni a már üzemben 
lévő széria motorvonataival. Ennek ered-
ményeképpen az utasforgalmi igények-
hez igazodva 2 vagy 3 jármű is képes ösz-
szekapcsoltan közlekedni, amely jelentős 
gazdasági és forgalomszervezési előnyök-
kel jár a GYSEV Zrt. számára. 

A beszerzést az Integrált Közlekedési 
Operatív Program (IKOP) keretében 
100 százalékos uniós támogatással bo-
nyolítják le összesen 21,7 milliárd forint 
értékben.
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TöRTénETE
Az ország története nem mindennapi 
fordulatokkal tarkított. 
1492-ben Kolumbusz Kristóf fedezte fel 
ezt a krokodil formájú szigetet, és az Isla 
Juana nevet adta neki. Ebben az időben 
helyi indián törzsek éltek itt, majd a 
spanyol gyarmatosítás során Diego 
Velasquez hét kolóniát hozott létre. Az 
elfoglalt területeken a helyi őslakosok 
a gyarmatosítók által behurcolt, 
addig ismeretlen betegségek miatt 
szinte kihaltak, így helyettük afrikai 
rabszolgákkal pótolták a munkaerőt. 
A 18. század közepéig a spanyol 
kereskedők és királyok, valamint a 
kalózok harcainak színtere volt, majd 

egy rövid időre brit gyarmat lett, végül 
visszakerült a spanyolok fennhatósága 
alá. Kuba az 1820-as években a világ 
egyik legnagyobb cukortermelője 
volt. Az Amerikai Egyesült Államok 
szerette volna megvásárolni a szigetet a 
spanyoloktól, de az üzlet végül nem jött 
létre.

Kuba a 20. század derekán független 
köztársaság lett, de az Egyesült Államok 
közbenjárására gyenge, korrupt 
bábkormányok sora „vezette”. Az 
idők folyamán Kuba termőföldjeinek 
kétharmada, valamint a bányák többsége 
amerikai társaságok tulajdonába került. 
Fellendült a cukoripar, az amerikai 

szesztilalom hatására virágzott az 
alkoholon és a szerencsejátékon alapuló 
turizmus is. A világválságot követően 
Kubában káosz lett úrrá.

1953-ben Fidel Castro 119 lázadóval 
együtt megtámadta Santiago de Cuba 
a stratégiai fontosságú Moncada lak-
tanyáját, de elfoglalni azonban nem 
tudták. A támadók egy részét elfogták 
és kivégezték, miközben Castro-nak és 
néhány emberének sikerült a hegyek-
be menekülnie. Ezt követően azonban 
őket is elfogták, végül Castro-t 15 évnyi 
börtönre ítélték. Ám később kegyel-
met kapott, Mexikóba távozott, ahol 
forradalmi csapatot szervezett, és 1956 

decemberében társaival Orientében a 
Granma nevű hajó fedélzetéről partra 
szállt (ez a hajó ma Havannában turisz-
tikai látványosságként megtekinthető). 

A partraszálló csoportot a kormányzó 
Batista hadserege megsemmisítette, 
azonban Castro és 11 társa, köztük 
Ernesto Che Guevara és öccse, Raúl 
Castro, a Sierra Maestra erdeibe 
menekült. Gerillacsapatként tovább 
folytatták küzdelmüket a Batista 
uralom megdöntésére, miközben 
egyre több követőjük akadt. Végül 
1958. december 31-én Batista csapatai 
megadták magukat, majd Batista az 
ország vagyonának jelentős részével 
elmenekült.

Fidel Castro-t 1959. január 16-án 
nevezték ki miniszterelnöknek. 
Forradalmi kormány alakult, első 
intézkedései között csökkentette a 
lakbért és villanyáram díját, valamint 
államosította a 400 hektárnál nagyobb 
földterületeket. Ezzel Castro magára 
haragította a gazdaság szempontjából 
fontos amerikai vállalatokat is. 

Castro tevékenységét a hivatalokban tett 
„tisztogatásokkal” folytatta, melynek 
következtében nagyon sok jól képzett 
ember, köztük bíró, ügyvéd, számos 
szakember és vezető hagyta el az 
országot, miközben a gazdasági helyzet 
egyre romlott. Ennek eredményeképp 
az Egyesült Államok csökkentette a 
cukorimportot, amely súlyos csapást 
jelentett, azonban a Szovjetunió 
felajánlotta segítségét. 

Kuba államosította az amerikai 
tulajdonban lévő cukorgyárakat, a 
telefon- és elektromos társaságokat, 
illetve a bankok többségét, és 
diplomáciai kapcsolatot teremtett 
Kínával. Az Egyesült Államok ezekre a 
lépésekre 1961-ben teljes kereskedelmi 
embargóval és a diplomáciai kapcsolatok 
megszakításával válaszolt.

A forradalom első évtizedében az 
egyetlen sikert az oktatás területén 
érték el, így sikerült felszámolni az 
írástudatlanságot. Az 1970-es évektől 
lassú javulás kezdődött, amelyet jórészt 
a szocialista államokkal való élénkülő 

kereskedelemnek köszönhettek. A 
keleti blokk összeomlása ugyanakkor 
a kubai gazdaság összeroppanását is 
eredményezte.

1990 augusztusában Fidel Castro erős 
megszorításokkal járó, ötéves ún. 
„periodo especial”-t, azaz speciális 
időszakot hirdetett, amely alatt 
intézményessé vált a fejadag és az 
átmeneti áramszünet, a hiány pedig 
krónikussá vált. 

A kétezres években Fidel Castro 
betegsége miatt átadta az irányítást 
testvérének, Raulnak. Azóta Fidel 
Castro egészségügyi állapota szigorú 
államtitoknak minősül. Jelenleg Raul 
ragaszkodik a szocialista tervgazdaság 
fenntartásához, ennek ellenére 
láthatóak a változások apró jelei. Ennek 
egyik példája lehet a 44. amerikai elnök, 
Barack Obama látogatása is. Reméljük, 
a fejlődés nem áll meg, és a kubai nép 
mindennapjaira is pozitív hatással lesz.

HAVAnnA
Havanna az ország fővárosa, amely 
a különböző stílusok keveredéséből 
adódóan különleges, mára már 
megkopott homlokzataival és egy 

mindenkinek van „egy első gondolata” erről a távoli, egzotikus országról. A „Kuba” szó említésekor trópusi 
meleg, hosszú fehér homokos tengerpart, pálmafa, egy jó kubai szivar, Hemingway és az öreg halász, egy pohár 
jóféle fehér rum, a régi autók, vagy mint a kommunizmus egyik utolsó végvára jut eszünkbe.

Az országot egy picit megismerve azt mondhatjuk, hogy ez mind igaz, mindezzel találkozhatunk, ha 
ellátogatunk erre a csodálatos helyre – de valójában egy egészen másféle kép bontakozott ki a szemünk előtt 
ott jártunkkor, mint amire számítottunk.

Kuba,
a varázslatos világ

AmIT KuBáRóL, mInT 
oRSZáGRóL TudnI 
éRdEmES

República de Cuba – Kubai 
Köztársaság

Államforma:
Köztársaság – elnöke Raul Castro 
(Fidel Castro öccse), a valóságban 
szocialista munkásállam 

Területe:
110 861 km² 

Lakosság:
kb. 11 millió fő

Főváros:
Havanna

Hivatalos nyelv:
spanyol

Fizetőeszköz:
a kubai peso (CUP), amelyet csak  
a helyi lakosság használhat és a 
konvertibilis peso (CUC), azaz a 
helyi deviza
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letűnt kor bájával varázsolja el az ide 
látogatókat.
A város nevezetességeit járva érdekes 
időutazáson vehetünk részt. 

Forradalom tér – Plaza de la 
Revolución
A főváros monumentális tere, 
nagygyűlések, ünnepségek helyszíne, 
ahova szervezetten érkeznek az 
„önkéntes” résztvevők, illetve, ahol 
korábban Fidel Castro több órás 
beszédeit lehetett hallani a kubai nép 
nagyszerűségéről, valamint a gonosz 
amerikai imperializmusról.

A tér fő ékessége a 109 méter magas, 
szürke márványból készült José Márti 
emlékmű. A költő néhány verssora még 
a híres Guantanamera dal szövegébe is 
bekerült. A tér szemközti oldalán pedig 
a forradalom másik nagy hősének, 
Che Guevara-nak képe díszíti a 
Belügyminisztérium épületét.

Katedrális – Catedral de San Cristóbal
Az óváros turisták által leginkább kedvelt 
látványossága a katedrális és az előtte 
elterülő nagy tér. A homlokzatot gazdag 
díszítettség jellemzi, az aszimmetrikus 
tornyok még különlegesebbé teszik 
az építészeti stílusok keveredését, 
ám a legnagyobb hangsúlyt a barokk 
stílusjegyek kapják. A katedrális 
belseje, a külső megjelenéséhez képest 

meglepően egyszerű, a neoklasszikus 
átépítés következtében kimondottan 
szerény.

Csupán néhány saroknyira található a 
híres Bodegita del Medio étterem, ahol 
számtalan híresség is megfordult már, 
amit a falon látható rengeteg aláírás 
igazol. 

Capitolium – El Capitolio
A Capitolium Havanna egyik leghíresebb 
épülete, amely a washingtoni Capitolium 
másolata. Maga az épület országháznak 
készült, de jelenleg egy minisztériumnak 
ad otthont. Itt található a világ egyik 
legnagyobb (17 méteres) beltéri szobra, 
amely a köztársaságot szimbolizálja. A 
Capitolium előtti téren pedig szebbnél 
szebb, színes veterán autócsodák 
várakoznak utasaikra.

A legnagyobb meglepetés akkor ért 
bennünket, amikor az egyik, idősebb 
helyi sofőrrel szóba elegyedtünk, és 
mikor megtudta, hogy magyarok 
vagyunk, egy magyar nótát kezdett el 
dúdolni, amelyet valamikor az 1960-as 
években tanult meg Orosházán, ahol 
egykor az üveggyárban dolgozott.
 
malecon
A Malecon a város több kilométer 
hosszú tengerparti sétánya, ahol 
naplemente után kezdődik az élet. A 

helyiek a sétány falánál találkoznak, 
zenekarok „örömzenélnek” a kubai 
éjszakában.

A több méter magas hullámokra 
azonban érdemes figyelni, amelyek a 
kőfal felett gyakran átcsapnak, és frissítő 
élményként zúdulnak a nyakunkba. 

Havanna Club Rum múzeum
A múzeum a rum készítésének 
folyamatát mutatja be. A gyártás 
különböző mozzanatait ismerhetjük 
meg, egy nagy terepasztal mozgó 
kisvasútja segítségével pedig a 
cukortermesztés, szállítás és feldolgozás 
teljes menetét követhetjük végig. A 
látogatás zárásaként pedig a helyi 
rumkóstoló sem maradhat el.

Alig néhány utcányira áll az egykori 
elnök páncélozott vasúti kocsija, 
amelynek berendezése az Orient 
Expresszéhez hasonló színvonalú. 

Hemingway törzshelyei
Hemingway azon kevés amerikaiak 
közé tartozik, akire itt nagy tisztelettel 
emlékeznek, és a helyiek a szívükbe 
zártak. Az író több évtizedet töltött a 
szigeten, talán ennek is köszönhető, 
hogy Kuba rendszeresen visszaköszön 
műveiben.

Manapság „Hemingway nyomában”-
túrákat is szerveznek, amelynek 
során az író kedvenc helyeit, valamint 
egykori szállodai szobáját, házát is 
megtekinthetjük. Mindenképpen 
kóstoljuk meg Hemingway kedvenc 
koktéljait, és fogyasszuk ezt unikális 
környezetben, az El Floridita nevű 
bárban ugyanis annál a pultnál 
tehetjük mindezt, amelyet támasztva 
maga az író is előszeretettel kortyolta 
kedvenc daiqurie-jét. A katedrális 
szomszédságában található Bodegitában 
pedig rendszerint mojito koktélt rendelt. 
Az egyedülálló élményt a Hemingway 
pult mellé állított bronzszobor teszi még 
emlékezetesebbé.

AZ oRSZáG ToVáBBI RéSZEI
Cienfuegos a Karib-tenger partján 
fekvő, sajátos hangulatú városka, ahol 
lassú semmittevéssel telnek az órák, 
a napok és az évek. Amennyiben a 
helyiek egy kis izgalomra vágynak, 
beugranak egy kakasviadalra. A város 
főterén található a színház, valamint 
vele szemben a Patio névre hallgató 
árnyas kis bár, ahol elvegyülhetünk, és 

alaposan szemügyre vehetjük a helyiek 
kimért életét.

Trinidadban sorozatosan újítják fel 
a Világörökség részét képező utcákat. 
Nem csak ajándékboltok, hanem 
kellemes, élőzenével hívogató kocsmák 
is megtalálhatók itt. Az egész várost 
zöldellő hegyek ölelik körül, amelyet a 
helyi múzeum tetejéről lehet a legjobban 
megcsodálni.

Varadero, és a 30 km hosszú 
homokos tengerpart az ország egyik 
legfelkapottabb üdülő övezete. A 
tengerpart homokos és hófehér, a tenger 
pedig kristálytiszta. A part mentén 
épült szállodákban mindenki megtalálja 
az igényeinek és a pénztárcájának 
megfelelőt. Érdekesség, hogy ezt a 
részt „hop on hop off ” buszokkal is 
könnyedén bejárhatjuk.

Ha időnk és lehetőségünk engedi, 
érdemes a Vinales-völgyétől, amely a 
szivargyártás egyik központja, egészen 
a sziget keleti csücskében található 
Santiago de Cuba városáig ellátogatni.

Mindenképpen ismerjük meg, fedezzük 
fel ezt a gyönyörű, változatos országot, 
és csak ezt követően élvezzük a jól 
megérdemelt semmittevést!

KuBAI SAjáToSSáGoK
A közlekedés
Az utcára kilépve az a legszembetűnőbb, 
hogy „matuzsálem korú” autók 
közlekednek. Itt megtanulhatjuk, 
hogy minden, ami él és mozog, még 
közlekedési eszköz is lehet. A lovas 
kocsi, a szamár, a riksa (emberi erővel 
húzott vagy tolt személyszállításra 
használt kétkerekű jármű), a tricikli, 
a régi amerikai autók, az orosz 

gépkocsigyártás mintapéldányai, 
valamint a Kínából származó új autók 
jól megférnek egymás mellett az utakon.
A kubai utcaképhez a helyi autószerelő 
mestereknek köszönhetően, 
hozzátartoznak az oldtimerek is, akik 
keze között szinte minden életre kél, 
felhasználnak mindent, amit csak 
lehet, így akár a legvalószínűtlenebb 
kombinációk, valóságos „öszvérek” is 
létrejöhetnek. 

Kubában autózni, kellő nyelvtudás 
hiányában egy kisebb fajta kihívás lehet. 
Az Európában használatos útjelző táblák 
Kubában nem léteznek, itt ugyanis 
kövek, különböző jelek irányítanak, 
ám ezeket csak a helyiek tudják 
megfelelően értelmezni. Bátran kérjünk 
segítséget, érdekes beszélgetésekbe 
bonyolódhatunk a helyeikkel, akik 
örömmel segítenek a turistáknak.

A közúthálózat viszonylag fejlett, az 
országot hosszában átszelő autópálya 

a valóságban egy 2x3 sávos út, felfestés 
és sokszor elválasztó elemek nélkül. 
Egy barátunk úgy fogalmazott, 
hogy Kubában az autópályán a 
motorcsónakon kívül minden 
megtalálható, valamint azon se 
lepődjünk meg, hogy autópálya felhajtó 
vagy bekötőút nem létezik, így ahol fel 
tudnak menni az útra, ott felmennek, és 
ahol le kell térni az útról, ott letérnek.

Koktélok és a rum
Aki már járt a karibi térségben, az 
hallhatott a „különleges vitamin”-
ról, vagy ahogy arrafelé nevezik, a 
„Vitamina R”-ről, ami nem más, mint 
a cukornádból készült helyi alkohol, 
vagyis a rum. 

A helyiek, amikor megkezdenek egy 
üveg rumot, az első korty italt minden 
esetben a padlóra öntik, ezzel tisztelik 
meg a helyi szellemeket.

A rum fogyasztása beépült a helyi 
szokások közé, melynek a turisták is 
előszeretettel hódolnak. Rengeteg féle 
koktélt kóstolhatunk, ezek alapja a 
legtöbb esetben természetesen a rum. 
Nem mérik, csak szemre öntik azt, 
és, ha esetleg kevesellnénk, akkor az 
egész üveget szívesen odaadják, hogy 
szolgáljuk ki magunkat. 
Szintén egy különleges ital a friss 
kókuszban található kókusztej és a 
rum keveréke, melyet mindenképpen 
kóstoljunk meg.

Szivarok
A szivar szintén hozzátartozik a kubai 
mindennapokhoz. A szivargyárban 
tett látogatás alatt megfigyelhettük, 
amint a szorgos kezek munkája 



Nagycenki kombinált jegy
Vegyen részt Ön is egy nosztalgikus hangulatú időutazáson! Utazzon a Nagycenki 
Széchenyi Múzeumvasúton, és látogassa meg a legnagyobb magyar, gróf Széche-
nyi István életét, munkásságát bemutató gyűjteményt a nagycenki Széchenyi-kastély 
és emlékmúzeumban!

Büki kombintált fürdőjegy
Látogasson el Bükfürdőre – kedvezményes kombinált fürdőjeggyel – régiónk egyik 
legnépszerűbb gyógyfürdőjébe, és élvezze a magas ásványtartalmú gyógyvíz kedve-
ző hatását, kapcsolódjon ki kedvére a fárasztó autóvezetés gondja nélkül!

Mobilis kombinált jegy
Ismerkedjen meg a közlekedés, a mozgás és a járművek varázslatos világával, utaz-
zon Ön is kombinált jeggyel a Mobilisbe! Izgalmas játékok és feladványok, látványos 
természettudományi bemutatók és élménydús, interaktív foglalkozások!

Zoo kombinált jegy és Zoo kombinált jegy plusz
Látogassa meg a győri állatkert lakóit, ismerje meg élőhelyüket, táplálkozási szoká-
sukat és viselkedésüket! Kalandozzunk együtt az emlősök, ragadozók, növényevők és 
madarak között, és fedezzük fel a hüllők élővilágát a győri terráriumházban!

Régiós kombinált kirándulójegy
Szombathelyi barangolás Isis nyomdokain? Győr barokk utcáinak felfedezése? Netán 
egy közös koccintás Sopronban, a leghűségesebb városban?
Élvezze a kedvezményes árú régiós kombinált kirándulójegy előnyeit! 

Egyetlen jegy, sok-sok közös élmény!

KOMBINÁLT JEGYEK
EGÉSZ ÉVBEN

Színes, kombinált ajánlatok – egy jegy, több szolgáltatás

Velünk élmény az utazás.

99/577 212 gysev@gysev.hu www.gysev.hu

Xantus János Állatkert, Győr

Büki Gyógy- és Élményfürdő, 
Bükfürdő

Mobilis Interakítv
Kiállítási Központ, Győr
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nyomán villámgyorsan készülnek a 
különböző méretű dohánytermékek. A 
legnagyobb megdöbbenést számunkra 
azonban egy munkakör jelentette, 
mégpedig a felolvasóé, aki helyben 
olvassa fel a híreket (amelyet előzetesen 
természetesen a pártpropaganda 
jóváhagyott), és a szépirodalmi műveket.

Peso
Kuba hivatalos fizetőeszköze a peso, 
valamint a „Peso Convertibile” azaz a 
konvertibilis peso (CUC). 
Kizárólag a külföldiek, valamint a 
konvertibilis valutával rendelkező 
kubaiak tudnak a jobb minőségű 
termékekhez és magasabb színvonalú 
szolgáltatáshoz hozzájutni, a lakosság 

többi részének továbbra is csak a 
kubai pesot elfogadó boltokban nyílik 
lehetősége vásárolni kevés, és ráadásul 
sokszor rosszabb minőségű terméket, 
valamint ezekben a boltokban tudják 
csak beváltani a még mindig létező 
jegyrendszerben kapott jegyeket.

Szálláshely
A nyaraló övezetekben számtalan 
szállodával találkozhatunk. A 
fővárosban, és mára már vidéken is 
egyre több helyen megjelent, és nagyon 
jól működik, az un. Casa Particulare 
rendszere. Ez amolyan „Zimmer Frei” 
kubai módra, a módosabb házak 
falán szolid kék táblácskákkal, ahol 
igény szerint reggelit és helyi vacsorát 
is biztosítanak, emellett számos 
magánétterem is üzemel. 

Ha magánszállást keresünk, vagy 
lakásétteremben szeretnénk ebédelni, 
kérdezzünk meg egy taxisofőrt, abban 
ugyanis biztosak lehetünk, hogy 
valamelyik rokona, unokatestvére 
üzemeltet egy ilyen jellegű helyet. 

életérzés
A zene és a tánc szintén szerves 
részét képezi a mindennapoknak. A 
legtöbb szórakozóhelyen, étteremben 
vagy bárban államilag foglalkoztatott 
zenészek szórakoztatják a nagyérdeműt. 
A különböző tereken bármikor 
találkozhatunk egy-egy spontán 
„örömzenélő” csapattal, valamint az is 

teljesen természetes, ha a hallgatóságból 
valaki táncra perdül. 

Ezt Varadero felkapott szállodáiban 
is megfigyelhetjük, ahol egy-egy 
kedvelt zeneszám alatt a pincérek is 
táncolnak egyet, tánclépésekkel látják 
el feladatukat, ezzel a természetes 
mozdulattal is mosolyt csalva a 
vendégek arcára.

A tánc és a zene a vérükben van, így 
aki nem ebbe született bele, annak ez 
csak komoly erőfeszítés árán, rengeteg 
gyakorlással sajátítható el. Külső 
szemlélőként némi irigységgel és 
hatalmas csodálattal figyeltük a helyiek 
könnyed táncát.

Kuba egy varázslatos hely! Bár ami 
nekünk időutazás, az nekik a kőkemény 
valóság.

Csak remélni tudjuk, hogy a modern 
technika vívmányainak mind nagyobb 
térnyerése ellenére megmarad a kubai 
atmoszférához szervesen kapcsolódó 
„matuzsálem” autócsodák sora, 
valamint a különleges, életszerető 
helyi lakosság is megőrzi mindazt 
a vidámságot és vendégszeretetet, 
amilyennek megismerhettük őket, és 
persze azt is, hogy lesz még alkalmunk 
ebbe a „csipkerózsika álmot alvó” 
országba visszatérni.

Márk Brigitta
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Kiruccanások
November 25. – 
december 23.
soPRoNi ADveNT
sopron
karácsonyi vásár és közös ün-
nepvárás sopronban, a fel-
újított várkerületen. Idén is 
hamisítatlan karácsonyi han-
gulattal, fenyő- és fahéjillattal, 
étel- és italkülönlegességekkel, 
kézműves termékekkel várjuk a 
soproniakat és a sopronba lá-
togató vendégeinket.  

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

November 25. – 
december 23.
ADveNT gyŐRbeN
győr
a fesztivál ideje alatt győr a 
Fények városaként ejti ámulat-
ba vendégeit. a belvárosban 
betlehemes játék, Mindenki 
karácsonyfája, jégpálya és óri-
ási adventi koszorú jelzi az ün-
nep közeledtét.  

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

November 24. – 
december 24.
egeRszegi ADveNT
zalaegerszeg
kézműves termékek, ajándék- 
ötletek, karácsonyi étel- és 
italkülönlegességek, színpadi  
produkciók, jótékonyság a vá-
rakozás jegyében, Zalaeger-
szeg szívében, a dísz tértől a 
Mindszenty térig.

iNFoRMáCiÓ:
Kvártélyház Kft.
Tel.: 20/441-0659
E-mail: info@kvartelyhaz.hu
www.kvartelyhaz.hu

November 26. – 
december 17.
KöRMeNDi ADveNT
Körmend
Ünnepváró programok a város 
központjában, Óriás adventi 
kalendárium nyitogatás, sza-
badság téren kinyit az Élet ut-
cája.

iNFoRMáCiÓ:
www.kormend.hu

október 16. – január 6.
RobeRT CAPA – 
MozgásbAN
sopron
43 képet mutat be a világhírű, 
magyar származású fotóripor-
ter 1933–1954 között készített 
felvételeiből. Láthatunk fotót 
a harmincas évek Párizsából, 
a spanyol polgárháború és a 
második világháború frontja-
iról, a háború utáni kelet-eu-
rópában és Izraelben készített 
riportokból és az ázsiai haditu-
dósításokból is.  

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

December 8.
hARCsA veRoNiKA–
gyÉMáNT báLiNT: 
TeLL heR
sopron
Lemezbemutató koncert. Har-
csa veronika énekes és gyé-
mánt Bálint gitáros a Liszt Fe-
renc Zeneművészeti egyetem 
jazz tanszékén voltak osztály-
társak. együttműködésükhöz 
eddig hat lemez, valamint 
számtalan külföldi és hazai kon-
cert kötődik. 

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

December 9.
ART oF MegiC – 
A MágiA MűvÉszeTe
szombathely
Illúzió, bűvészet, mentalizmus 
egy műsorban. négy fiatal, in-
novatív tehetség, akik különle-
ges képességgel rendelkeznek 
és a közönséget is szó szerint el 
fogják varázsolni. 

iNFoRMáCiÓ:
AGORA Szombathelyi Kulturális 
Központ Jegyirodája
Tel.: 20/502-9351
E-mail: info@agora-savaria.hu
www.agorasavaria.hu

December 9.
WhiTe ChRisTMAs 
KARáCsoNyi 
KoNCeRT
győr
az ország egyik legismertebb 
zongoristájának várva várt 
ünnepi koncertje a Budapesti 
Jazz szimfonikus Zenekar közre-
működésével. a meghitt kará-
csonyi dalok és nyári károly slá-
gerei az év exkluzív koncertjén. 
Meghívott vendégek: Malek 
andrea, nyári aliz és nyári edit.

iNFoRMáCiÓ:
Molnár Vid Bertalan Művelődési 
Központ
Tel.: 96/518-225
E-mail: k5694@mvbmk.gyor.hu

Kiruccanások
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December 7. 
ToLCsvAy LászLÓ 
KoNCeRT – 
„FoNogRáF DALoK 
újRA ÉLŐbeN”
győr
közreműködik az Fg-4 zenekar.

iNFoRMáCiÓ:
Győri Művészeti és Fesztiválközpont
Tel.: 96/311-316, 96/320-289
www.mufegyor.hu

December 8–10.  
9. boogieFeszT
győr
Idén is megnyitja kapuit Ma-
gyarország legnagyobb boo-
gie woogie fesztiválja! a három-
napos rendezvény házigazdája 
a dániel Balázs Boogie Woogie 
Trió. 

iNFoRMáCiÓ:
www.boogiefeszt.hu

December 10. 
DiÓTöRŐ Az 
ARÉNáKbAN 
győr
a balett, a cirkuszművészet 
és a show elemeit ötvöző, 
látványos vetítéstechnikával 
kiegészített diótörő előadást 
láthatunk idén az adventi idő-
szakban elsőként győrben.

iNFoRMáCiÓ:
www.diotoroazarenakban.hu

December 10. 
KáLMáN iMRe: 
CsáRDásKiRáLyNŐ 
(oPeReTT)
vasvár
kálmán Imre operettjét az Ope-
rett amatőr színjátszó együttes 
előadásában tekinthetjük meg 
a vasvári színházban.

iNFoRMáCiÓ:
www.ngkk.hu

December 10. 
8. NeMzeTKözi 
beTLeheMes 
TALáLKozÓ 
győr
az adventi ünnepkör kiemelke-
dő eseményét, a betleheme-
zés hagyományát elevenítik fel 
játékukkal az ország különböző 
régióiból és a határon túlról 
érkező csoportok. az érdeklő-
dők megtekinthetik a hétvége 
során a hagyományőrző cso-
portok színes és szórakoztató 
előadását a széchenyi téren, a 
város templomaiban és szoci-
ális intézményeiben, valamint 
a környező falvak karácsonyi 
ünnepségein is. 

iNFoRMáCiÓ:
Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola
Tel.: 96/332-122
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December 15.
hoLLe ANyÓ segÍT
bük
a népzenés téli mesejátékot 
a Pódium színház viszi színre a 
Büki Művelődési és sportköz-
pont színpadán. 

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

December 16. 
FALUKARáCsoNy – 
sWiNg KARáCsoNy
sopronkövesd
karácsonyi vásár a daniel spe-
er Brass szabadtéri koncertje 
alatt. Mindenki a falu vendége 
egy forralt borra, kakaóra, ka-
lácsra!

December 14.
A hűsÉg NAPjA
sopron
a város ünnepe, mely napon 
emlékezünk az 1921-es népsza-
vazásra, melynek köszönhető-
en sopron és környéke magyar 
maradt. 2001-ben a kormány 
december 14-ét a Hűség nap-
jává nyilvánította. 

iNFoRMáCiÓ:
Sopron MJV Önkormányzata
Tel.: 99/515-102
E-mail: stockert.tamas@sopron-ph.hu
www.sopron.hu

December  17.
WAMP – KARáCsoNyi 
DesigN vásáR
sopron
a Pro kultúra sopron és a 
WaMP ismét közösen szervezi 
meg az adventi időszakában a 
design vásárt. kulturális és de-
sign fórum, urbánus találkozási 
pont, ahol nem csak alkotók és 
vásárlók, hanem kreatív szak-
emberek, trendszetter fiatalok 
és családosok futnak össze.

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

December 15.
CsÍK zeNeKAR 
KoNCeRTje
győr
vendég:  
karácsony János James

iNFoRMáCiÓ:
Győri Művészeti és Fesztiválközpont
Tel.: 96/311-316, 96/320-289
www.mufegyor.hu

December 17. 
DoKToR zsivágÓ 
(MUsiCAL)
győr
közép-európai ősbemutató. a 
nobel-díjas Pasternak Zsivágó 
doktor című regényén alapu-
ló, az I. világháború és az orosz 
forradalom káoszában játszó-
dó musicalt közép-európában 
elsőként a győri színház mutat-
ja be.

iNFoRMáCiÓ:
GYŐRI NEMZETI SZÍNHÁZ
Tel.: 96/520-600
www.gyoriszinhaz.hu

December 17. 
vARgA gáboR jAzz 
TRio  
sopron
karácsonyi koncert a Liszt köz-
pontban.

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

December 17.
NyoLCADiK, KövesDi 
hoLDFÉNyTúRA
sopronkövesd 
Ha még nem túrázott 170 fáklyás 
emberrel együtt a téli, sötét erdő-
ben, itt az ideje, hogy ezt a nem 
mindennapi élményt kipróbálja! 
a hagyományőrző katonák kísé-
rete és díszsortüze, koncert az er-
dei emlékhelyen, majd mulatás 
harmonikaszónál a csárdaszín 
alatt zsíros kenyérrel, forralt bor-
ral, teával, bejglivel fűszerezve. 

December 17.
CARAMEL • LIVE • 
viDÉKi TURNÉzáRÓ 
KoNCeRT
győr
Caramel 4 év után, advent 
aranyhétvégéjén ad koncertet 
győrben. a Fonogram-díjas, 
ötszörös platinalemezes éne-
kes-dalszerző a legjobb férfi-
hang a hazai könnyűzenében.

iNFoRMáCiÓ:
TORLAND-KER Kft.
www.torland.hu 
Tel.: 30/545-0022

December 17.
CsÍK zeNeKAR 
KoNCeRT
zalaegerszeg 
Helyszín: városi sportcsarnok 

iNFoRMáCiÓ:
Kvártélyház Kft.
Tel.: 20/441-0659
E-mail: info@kvartelyhaz.hu
www.kvartelyhaz.hu

December 17–18.
KARáCsoNy 
hATáRoK NÉLKÜL
szentgotthárd 
karácsonyi vásár, kulturális prog-
ramok, valamint a Bon Bon zene-
kar és az Ismerős arcok együttes 
koncertjei várják a karácsonyra 
hangolódás jegyében az érdek-
lődőket, szentgotthárd városköz-
pontjában.

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

December 20.
MADe iN hUNgáRiA 
(MUsiCAL) 
sopron 
Jótékonysági estet tart a Lions 
Club sopron a kOMIsZ & desZka 
Társulattal közösen a soproni 
Petőfi színházban december 20-
án. a Made in Hungária című 
musical ünnepi előadásának 
bevételéből több intézményt és 
civil szervezetet is támogatnak 
majd az együttműködő partne-
rek.

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

December 22. 
KoRDA gyöRgy És bALázs 
KLáRi KARáCsoNyi 
KoNCeRT shoW bAgi & 
NACsávAL 
győr
a legnagyobb korda-slágerek 
és felhőtlen humor egy estén. 
Balázs klári természetesen épp-
úgy elengedhetetlen alkotó- 
eleme lesz a show-nak, míg Bagi 
& nacsáék is színre lépnek, mint 
korda házaspár, sőt még egy fe-
lejthetetlen közös duettet is hall-
hatunk majd a két kordától…

iNFoRMáCiÓ:
Concert Europe Kft.
www.concerteurope.hu 
Tel.: 30/299-3956

December 23. és 26.
RáKász geRgeLy 
KoNCeRTjei  
szombathely, győr
az orgona hangversenyen 
megelevenedik az idén 260 
éve született Mozart vidám, 
szertelen, és zseniális világa. 
vendégek lesznek még a mű-
sorban a nagy kortárs Beetho-
ven, a szintén évfordulós Liszt 
Ferenc, és Bach, aki Mozart 
szerint az egyetlen, akitől végre 
lehet tanulni valamit.

iNFoRMáCiÓ:
E-mail: management@rakaszgergely.hu
www.rakaszgergely.hu
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www.hotelsopron.hu • www.facebook.com/hotelsopron

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

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…”

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)!

MINDENÜTT JÓ, DE SOPRONBAN KUTYAJÓ
 PetRela  on - A Hotel Sopronban kis kedvencére is családtagként tekintünk!

• szobai bekészítés: kutyapárna, itatótál és ajándék jutalomfalat
• jól nevelt kutyusok é� ermünkben is szívesen láto�  vendégek

• igény szerint dogi pick up, kutyajáték, nyakörv, póráz, kullancs-csipesz
• napi simogatás, kényeztetés kollegáinktól

• SopRoni Roni várja az élménybeszámolókat:
www.facebook.com/groups/hotelsopronkutyaval

December 28.
seNTiMeNTo – FeKe 
PáL AKUszTiKUs 
KoNCeRTje 
sopron 
közreműködők: sebestyén 
áron (zongora), simkó vár-
nagy Mihály (elektromos csel-
ló), Csapó krisztián (trombita, 
pozan), szabó Tamás (percus-
sion), valamint vendégként 
szabó Tamás és Qian Zitus (a 
Tv2 kismenők című műsorának 
felfedezettjei).

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

December 29.
voCA PeoPLe: 
MUsiCAL CoMeDy KÉT 
RÉszbeN
győr
amerikai show produkció a 
new york-i Broadway-ról.
a voca People űrhajója egy 
ismeretlen bolygóra – a Föld-
re – zuhant… a hajó töltője 
egyetlen energiaforrással – a 
Zenével – működik, tehát a 
voca People tagjainak ta-
lálkozniuk kell a Föld lakóival, 
annak érdekében, hogy meg-
ismerjék furcsa szokásaikat és 
zenéjüket, valamint, hogy a kö-
zönség segítségével, zenével 
feltöltsék páratlan hajójukat…
nincsenek hangszerek, nincse-
nek effektusok – csak nyolc 
hihetetlen, tehetséges énekes 
komikus.

iNFoRMáCiÓ:
Concert Europe Kft.
www.concerteurope.hu 
Tel.: 30/299-3956

December 28.
eLŐsziLveszTeRi 
KoNCeRT 
sopron
a sopron és környéke német 
kultúrklub hagyományos elő- 
szilveszteri koncertje az ágfalvi 
német nemzetiségi Fúvósze-
nekarral és meghívott vendé-
gekkel.
Helyszín: Liszt Ferenc konferen-
cia és kulturális központ.

iNFoRMáCiÓ:
Escort Tourist
Tel.: 99/524-514
E-mail: escort96@t-online.hu
www.escorttourist.hu

December 29.
KÉPzeLT RiPoRT 
egy AMeRiKAi 
PoPFeszTiváLRÓL 
vasvár
déry Tibor azonos című kisre-
gényének musical változata 
vasváron, a Pannon várszín-
házban kerül bemutatásra. a 
felcsendülő zeneművek Presser 
gábor, a dalszövegek adamis 
anna nevéhez fűződnek.

iNFoRMáCiÓ:
www.ngkk.hu

December 30., 31.
DÉs LászLÓ – geszTi 
PÉTeR – bÉKÉs PáL: A 
DzsUNgeL KöNyve 
(MUsiCAL) 
sopron
Maugli világa a jövőbe vetít-
ve – avagy büszke civilizációnk 
esélyei arra, lehetünk-e még 
otthon a világban, vagy az 
ember sorsa az örök kívülálló 
számkivetettsége.

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

December 31.
soPRoNi váRosi 
sziLveszTeR
sopron
Ingyenes, szabadtéri élő kon-
certekkel egybekötött óévbú-
csúztatás sopron Fő terén. Lát-
ványos lézer show és fényjáték 
szórakoztatja a közönséget az 
este folyamán.

iNFoRMáCiÓ:
Sopron MJV Önkormányzata
Tel.: 99/515-102
E-mail: stockert.tamas@sopron-ph.hu
www.sopron.hu 
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December 31. 
sziLveszTeRi 
FÜRDŐPARTy 
szentgotthárd
köszöntse nálunk az Új Évet 
zenés, táncos éjszakai fürdő-
zéssel, éjfélkor pezsgős koccin-
tással mediterrán élményme-
dencénk partján.

iNFoRMáCiÓ:
St.Gotthard Spa&Wellness
Tel.: 94/553-553
E-mail: recepcio@thermalpark.hu
www.thermalpark.hu

December 31.
sziLveszTeRi váRosi 
vigAsságoK
győr
győr városa idén is színes prog-
ramokkal várja a szilvesztere-
zőket. köszöntsük együtt az új 
évet a dunakapu téren!

Program:  
21:00–1:00 star Machine, 
1:15–2:30 Rockgolyó disco.

közben:  
0:00 Himnusz  
1:00 Tűzijáték.

December 31. 
zALAgeRszegi 
sziLveszTeR
zalaegerszeg
szilveszteri utcabál és koncer-
tek a város szívében, majd kö-
szöntsük együtt az új évet egy 
látványos tűzijátékkal.

iNFoRMáCiÓ:
Kvártélyház Kft.
Tel.: 20/441-0659
E-mail: info@kvartelyhaz.hu
www.kvartelyhaz.hu

December 31. 
sziLveszTeRi 
PRogRAMoK 
bÜKFÜRDŐN
bükfürdő
2016. utolsó napján szilveszteri 
fergeteges rock and roll tánc-
show és BUÉk meglepetésként 
szaunaszeánsz várja a Bükfür-
dő gyógy- és Élménycentrum 
látogatóit. 

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

január 1.
újÉvi hANgveRseNy
sopron
köszöntse az újévet hagyomá-
nyos komolyzenei koncerttel 
sopronban! 

Műsoron Beethoven, strauss és 
gershwin művei.

közreműködik: soproni Liszt Fe-
renc szimfonikus Zenekar.

iNFoRMáCiÓ:
Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.
Tel.: 99/517-561
E-mail: info@prokultura.hu
www.prokultura.hu

január 11.
újÉvi oPeReTT gáLA 
szombathely
Újévi operett gálával, az ope-
rett világ sztárjaival, világhírű 
zenészekkel és bravúros tánc-
karral érkezik ismét az Orfeum 
vándorszínpad szombathelyre 
(Oszvald Marika, Lukács anita, 
Berkes János, szász kati, Birinyi 
Mónika, Bálint Csaba).

iNFoRMáCiÓ:
AGORA Szombathelyi Kulturális 
Központ Jegyirodája
Tel.: 20/502-9351
E-mail: info@agora-savaria.hu
www.agorasavaria.hu

január 14. 
bUDAPesT báR 
KoNCeRT 
sopron
Liszt Ferenc konferencia és kul-
turális központ.

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

január 21–22.
esKÜvŐi KiáLLÍTás 
győr
2017-ben immár 23. alkalommal 
szervezi meg a győri Művészeti 
és Fesztiválközpont az esküvői ki-
állítást a házasságkötést tervező 
pároknak, bemutatva az aktu-
ális esküvői trendeket, valamint 
az esküvői szolgáltatások széles 
körét, választékát a Zichy-palo-
tában.  

iNFoRMáCiÓ:
Győri Művészeti és Fesztiválközpont
9022 Győr, Liszt Ferenc u. 20.
Tel.: 96/311-316, 96/320-289
www.mufegyor.hu

2017. január 28. 
NÓTy KáRoLy:  
LegyeN A FÉRjeM 
vasvár 
soltis Lajos színház előadásában  
vasvári színház – színházbérlet 
2016-2017.

iNFoRMáCiÓ:
www.ngkk.hu

január 29.
MiKLÓsA eRiKA– 
RAMÓN vARgAs 
áRiAesTje
győr 
a nemzetközi operavilág két 
sztárénekesét látja vendégül 
a győri Filharmonikus Zenekar 
ezen az estén. a magyar opera-
színpad csillaga napjaink egyik 
vezető tenoristájával eszményi 
tökéletességű párt alkotva kelti 
életre a szerelemben és drámá-
ban oly gazdag operatörténet 
legendás alakjait.

iNFoRMáCiÓ:
Győri Filharmonikus Zenekar
Richter János Hangverseny- és 
Konferenciaterem
Tel.: 96/312-452
www.gyfz.hu

Február 4. 
giUsePPe veRDi: 
TRAviATA – PReMieR 
(oPeRA)
győr
a főhősnő divatáru-eladóként 
dolgozott, míg szépsége és ka-
landvágya meg nem nyitotta 
az utat számára az előkelő tár-
sadalmi rétegek felé, és egyike 
nem lett Párizs leghíresebb kur-
tizánjainak.

iNFoRMáCiÓ:
GYŐRI NEMZETI SZÍNHÁZ
Tel.: 96/520-600
www.gyoriszinhaz.hu

Február 10. 
j. bRAMMeR–A.
gRÜNWALD– 
KáLMáN iMRe:  
A CiRKUszheRCegNŐ 
győr

az operettzene rajongói 
bizonyára ismerik az egy 
drága szempár, Trombita 
zeng és recseg a dob, 
kislány vigyázz című 
melódiákat kálmán Imre egyik 
legnépszerűbb operettjéből, 
a Cirkuszhercegnőből! Titkok, 
álarc mögé bújt szerelmes, 
az arisztokrácia diszkrét bája, 
a cirkuszporond csillogása 
mögötti világ, mindebbe 
bepillantást enged a Fogi-
budapesti Bulvárszínház 
legújabb operettje.

iNFoRMáCiÓ:
Molnár Vid Bertalan Művelődési 
Központ
Tel.: 96/518-225
E-mail: k5694@mvbmk.gyor.hu

Február 11. 
eDviN MARToN És 
20 TAgú zeNeKARA 
KoNCeRTje 
győr 
a magyar származású világhírű 
hegedűművész ötvözi a klasszi-
kus és a rock hangzást. az est 
különlegessége még, hogy az 
év cross- over koncertjén edvin 
Marton egy 1699-es antonio 
stradivari hegedűn fog játsza-
ni, melynek értéke csaknem 7 
millió dollár.

iNFoRMáCiÓ:
Starbrand Iroda
Tel.: 96/952-835 
www.starbrand.hu

Február 22.
iDegeNvezeTŐK 
viLágNAPjA 
soPRoNbAN
sopron 
a világnaphoz rendszeresen 
csatlakoznak a soproni ide-
genvezetők is. a több turnus-
ban megrendezett ingyenes 
séták során a város nevezetes-
ségeivel ismerkedhetnek meg 
a résztvevők az idegenvezetők 
kíséretével.

iNFoRMáCiÓ:
Soproni Idegenvezetők Baráti Köre – 
Sógor János
Tel.: 70/200-0320
E-mail: sogorj2@gmail.com
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A világ leghosszabb 
vasúti alagútja
Bár kontinensünk gyönyörű hegyekkel tarkított kicsiny országa már a 19. században is büszkélkedett alagúttal, 
bő két évtizede még attól voltak hangosak a hírek, hogy Svájc gazdagságának az egyik legfontosabb összetevője 
a hágók őrzése, és a tranzitforgalomból befolyó busás jövedelmek beszedése. Az évek során azonban egyre 
inkább felértékelődött a környezetet egyébként a korábbi formájában is kevésbé terhelő vasúti közlekedési 
mód további fejlesztése, amelynek egyik legmarkánsabb eredménye a 2016 decemberétől már a menetrend 
szerinti személyforgalom számára is megnyíló Gotthárd-bázisalagút végső átadása.

Nem igényel különösebb bizonyítást, 
hogy Svájcban közlekedve páratlan 
élményben és lélegzetelállító kilátásban 
lehet része azoknak, akik vonattal 
utaznak. A számos műtárggyal 
gazdagított, hegygerinceken átívelő 
vasútvonalakon ugyanakkor jókora 
szintkülönbségeket kell leküzdeni, 
amely nem csekély kihívást jelent főleg 
a nehéz tehervonatok számára. A dupla 
mozdonnyal, sok esetben pedig hátsó 
tológéppel is ellátott szerelvények esetén 
a jelentős energiaigény mellett anélkül 
sem mehetünk el szó nélkül, hogy az 
extrém időjárási körülmények olykor 

még e legmegbízhatóbb közlekedési 
módot is korlátok közé szoríthatják. Egy 
alagút építése emellett a közlekedés egyik 
legfontosabb faktorára, az időtényezőre is 
pozitív hatással van, ugyanis míg az 19. 
században egy Zürich és Milánó közötti 
utazás a hágókon át hozzávetőlegesen 
négy napig tartott, a modern 
vasútvonalak és a Gotthárd-bázisalagút 
együttesével immár ez kevesebb, mint 
három órába telik.

AZ ALAGúT éPíTéSE
A Gotthárd-bázisalagút építésének 
ötlete már 1947-ben felmerült, ám az 

építkezéshez kapcsolódó előkészítő 
munkálatokra csak az 1990-es évek elején 
került sor. Számos próbafúrás világított 
rá arra, hogy a hegy gyomrában különféle 
fajtájú és keménységű kőzetek találhatók. 
A próbafúrások során kitermelt 
kőzeteket laboratóriumi vizsgálatoknak 
vetették alá, amelynek eredménye 
alapján az építést a svájci állam 1995-
ben hagyta jóvá. A bázisalagút létesítését 
egyébként a svájci lakosság népszavazás 
keretében is támogatta. Érdekesség, hogy 
az előkészítés során több, mint hetvenféle 
kőzettípus került elő, ami amellett, hogy 
jelentősen befolyásolta a kitermeléshez 

alkalmazandó technológiát, az 
előrehaladás sebességére is nagy hatással 
volt.
A két, egyenként 57 km hosszú alagút 
fúrásának tényleges megkezdése 2003-
ban indult. A kőzetek kitermelése során, 
annak keménységétől függően, egyaránt 
alkalmaztak fúrásos és robbantásos 
módszert. A legnagyobb kihívást 
azonban az igen kemény gránit átfúrása, 
helyenként pedig a hegynyomás, azaz 
az üregekben lévő víz, illetve annak 
lecsapolása jelentette. Mivel az alagút 
hosszúsága jelenleg világrekordnak 
tekinthető, a gyorsabb haladás érdekében 
azt nem csak a két végponton fúrták, 
hanem három további szervizalagutat is 
nyitottak, összesen öt szakaszra bontva 
ezzel az építkezést. A kitermelt kőanyag 
elszállításához ugyancsak egy 3 km hosszú 

alagutat fúrtak, amelyben egy speciális 
szállítószalag segítségével hordták 
a törmeléket az erre rendszeresített 
lerakóhelyre. A szállítószalag mellett 
a klasszikus, bányákból ismert csillés 
megoldás is jelen volt.
Természetesen már az építkezés során 
is egy speciális szerelvény haladt előre, 
amelynek a csaknem 400 méteres 
utánfutóján kapott helyet a munkálatokat 
vezérlő létesítmény, rajta raktárakkal, 
irodákkal és számítógépes központokkal, 
ahonnan többek között a fúrópajzsot 
és a robbantórendszert is irányították. 
Az egyenként kilenc méter átmérőjű 
járatok közül a Sissi nevű fúrópajzs 
végül 2010 őszén törte át az utolsó 
métereket az alagút keleti járatában, 
2011 tavaszára pedig a nyugati járat is 
elkészült. Mindkét alagutat, illetve a 

kapcsolódó szervizalagutakat figyelembe 
véve több, mint 150 km kiterjedésű 
labirintusrendszer húzódik helyenként 
2000 méter mélyen, az Alpok csúcsai 
alatt.

KéSZüL A VASúT
A Gotthárd-bázisalagút funkcionális 
kiépítése közel hat évet vett igénybe. 
2010-től került sor a 250 km/
órás sebességgel járható vágányok 
lefektetésére, valamint a kapcsolódó 
távközlési és biztosítóberendezések 
kiépítésére. A két egyvágányú járatot 
kb. 300 méterenként egy-egy biztonsági 
nyílás köti össze, emellett két ponton, 
Sedrunnál és Faidónál forgalmi kitérő 
található, ahol a szerelvények számára 
lehetővé válik a két alagút közötti 
üzemi átjárás. Ugyancsak e két ponton 
találhatók a szellőztetőrendszerek, 
amelyek nélkül akár 46 fokos hőség is 
előfordulhat az alagutakban. E helyeken 
épült még két olyan szükségmegállóhely, 
amely egy esetleges vészhelyzet esetén az 
utasok kimenekítésére is alkalmas.
Az első tesztmenetek 2013-ban indultak, 
ám a teljes vasúti pályát 2014 őszén adták 
át, ennek tiszteletére a felépítménybe 
egy arany keresztaljat helyeztek. A 
Svájci Államvasút (SBB) fokozatosan 
készítette fel járműveit az alagútban 
való közlekedésre, megfelelve ezzel a 
szokásosnál szigorúbb utasbiztonsági 
és tűzvédelmi követelményeknek. 
Az elmúlt két évben idestova 3000 
alkalommal haladt át tehervonatokból 
álló próbamenet, az ünnepélyes átadásra 
pedig 2016 júniusában került sor. Az 
alagút része a transzeurópai közlekedési 

facebook.com/GYSEV.ZRT

AZ ALAGúT SZámoKBAn
•	 A Gotthárd-bázisalagutat az 

50,5 km-es Csalagút (Csatorna-
alagút) és a Japánban lévő 53,8 
km-es Szeikain-alagút követi a 
dobogón

•	 A kitermelt anyag mennyisége 
28 millió tonna

•	 A beruházás összköltsége 3000 
milliárd Ft

•	 Több, mint 2600 dolgozó vett 
részt a megvalósításban

•	 A próbautak során 275 km/órás 
sebességet is mértek

•	 A pálya 15 kV, 16,7 Hz 
váltóárammal van villamosítva

•	 A tervek szerint naponta 260 
teher- és 65 személyvonat halad 
át

© AlpTransit gotthard Ag

© AlpTransit gotthard Ag

© AlpTransit gotthard Ag
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hálózatnak (TEN-T), a vonatközlekedés 
biztonságát pedig az Egységes Európai 
Vonatbefolyásoló Rendszer 2-es típusa 
(ETCS 2) szavatolja. A végleges üzembe 
helyezése során a szerencsésebb utasok 
ki is kipróbálhatták a csaknem 60 km 
hosszan, 2000 méter mélységben történő 
utazást. A decemberi menetrendváltástól 
pedig bárki számára elérhetővé válnak az 
alagút nyújtotta kényelmi szolgáltatások, 
amelynek legfontosabb eredménye 
a korábbihoz képest közel egyórányi 
menetidő-megtakarítás.

éRdEKESSéGEK
Az Alpok északi lábánál található, Erstfeld 
településnél lévő bejárat 460 méteren, a 
Bodiónál található déli végpont pedig alig 
több, mint 300 méteren fekszik. A műtárgy 
legmagasabb pontja tengerszint felett 
mindössze 549 méteren található, a fölé 
magasodó, több, mint 2 km-es hegyvonulat 
azonban büszkén hirdeti az alatta húzódó, a 
világon legmélyebben fekvő alagút címét is.
A vágathajtás során négy, egyenként 
3000 tonnás fúrópajzs dolgozott, napi 
teljesítményük 25-30 méter volt. A 
munkálatok 17 éven át, napi 24 órában, 
megállás nélkül zajlottak. Az építkezés 
során balesetek is történtek, előfordult 
ugyanis, hogy a beomló törmelék 
betemette a gépeket, valamint, sajnálatos 
módon az építés kilenc ember életébe is 
került. Az elhunyt dolgozók emlékére 
Erstfeldben bronzplaketteket helyeztek 
el.

A Gotthárd-bázisalagút építésében 
több magyar dolgozó is részt vett. A 
megvalósítás hazai vonatkozását illetően, 
mindenképpen említést kell tennünk 
a szombathelyi származású, idén 
nyolcvan esztendős építőmérnökről, 
Andráskay Edéről, aki 1990 óta aktív 
tagja a Gotthárd-bázisalagút építésének. 
Andráskay 1964-ben Zürichben szerzett 

diplomát, a kivitelezés során szerzett 
ismereteit pedig a Műegyetemen és az 
Akadémián tartott előadásokon oktatja. 
Mindenképpen érdemes elolvasni az 
alagútépítéshez kapcsolódó, személyes 
tapasztalatokkal tűzdelt, professzionális 
szakmai beszámolóját, amelyet a Magyar 
Mérnöki Kamara interjú formájában tett 
közzé internetes oldalán.

FóKuSZBAn A KöRnYEZET
Az alagútépítés egyik alapfeltétele volt, 
hogy a környezetterhelés minimálisra 
való csökkentése mellett a környéken 
lakók életminőségét is megőrizzék. 
Az építkezés során a munkaterületek 
köré a termőtalaj anyagából készült 
„falat” építettek, hogy a munkálatokkal 
járó zaj minél kevésbé zavarja a falvak 
mindennapjait, emellett a földeket 
rendszeresen öntözték, annak érdekében, 
hogy a kőtörmelék által keletkezett 
por a levegővel ne keveredjen, annak 
koncentrációja csekély maradjon.
Ugyancsak előírás volt, hogy a fúrás 
és a robbantás során kitermelt anyag 
teljes egészét hasznosítani kell. Ennek 
megfelelően a kőanyag csaknem felét 
az építéshez betonadalék és töltőanyag 
céljára használták, a többi részét pedig 
értékesítették.
Nem maradt el az egykori lerakóhelyek 
rekultivációja sem, a törmelék által 
roncsolt talajt ugyanis újrafüvesítették, s 
a területre fákat ültettek.

A Gotthárd-bázisalagút jelentősen 
megnöveli az Alpok vonulatain 
átengedhető vonatok számát, s teszi 
mindezt az állampolgárok által alig 
észrevehető módon. A leglátványosabb 
eredményt azonban a menetrend szerinti 
személyforgalom elindulása produkálja, 
új korszakot indítva az európai vasúti 
közlekedés történelmében.

Háry Márk
Adatok:
www.mmk.hu • www.alptransit.ch
menetrend: 
www.sbb.ch
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48 órán át
kedvezményes jegy- és bérletakció

az alábbi helyeken:
sopron: liszt Ferenc konFerencia

és kulturális központ
budapest: akvárium klub,

valamint: www.volt.hu
az első 10 000 bérlethez 

a kiemelt helyeken
7500 Ft értékű 

voltos díszdobozt adunk,
amely tartalmaz

egy limitált példányban
megjelenő pólót

egy kitűzőt
és egy matricát.

részletek és jegyárak:
www.volt.hu

2017. június 27.–július 1.

sopron
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Honnan ered a név?
Az alagút  a 2091 méter magas Szent 
Gotthárd-hágóról kapta a nevét, 
ami sokáig az Alpok legfontosabb 
észak-déli összekötő vonala volt. Ez 
a legközvetlenebb összeköttetés a 
központi Alpokon keresztül, mivel 
ez csak egy hegygerincen fut át. A 
Gotthárd-bázisalagút azért kapta ezt a 
nevet, mert segítségével a vasútnak nem 
kell „megmásznia” a hegyeket, azokat 
ugyanis alul, a talpuknál fúrják át.
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Szeretem, mert van mit várnom tőle…
Varázslatos jégvirág az ablakon, 
roppanó hó a lábam alatt, sorakozó 
kismadarak a madáretetőn, sapkába-
sálba burkolt piros arcú, mosolygós 
gyermekek, kellemes illatok, az otthon 
melege, mennyei ízek, örömteli 
várakozás és meghittség. A tél alkalmat 
és időt ad egymásra – én ezért szeretem.

A korai sötétedés arra ösztönöz 
minket, hogy minél több időt töltsünk 
otthonunkban, együtt a szeretteinkkel. 
Ez az évszak számos ünneppel jeleskedik, 
mely összehozza a családokat, így ezeket 
a találkozásokat minden bizonnyal 
izgalmas készülődés előzi meg. Az évszak 
egyedülálló hangulatát, harmóniáját 
együtt, otthonunk felöltöztetésével 
hívhatjuk elő.

Illatos lakásdíszek
Adventi koszorú ékeskedik az asztalon, 
ajtódísz és fényár, narancs-, fenyő- és 
fűszerillat fogadja a vendégeket, egy-egy 

gyertya, ragyogó gömb, ünnepi asztali 
dísz sugallja az izgatott várakozást. 
Díszítsük fel saját kezűleg otthonunkat!
Egy igazán illatos, természetes alapanyag 
a narancs, melyet meglehetősen 
sokféleképpen használhatunk fel. 
Könnyedén készíthetünk belőle 
illatgyertyát, de fahéj és szegfűszeg 
segítségével, egyedi kreativitásunkat 
felhasználva, pazar asztali tálat 
varázsolhatunk, valamint ajtó- és 
karácsonyfadíszt is előállíthatunk belőle. 
Gyermekkorban legalább egyszer 
mindenki készített szegfűszeggel vagy 
csillagánizzsal tűzdelt narancsot. Itt az 
idő, hogy ezt az alapötletet látványos 
mintákkal ötvözzük! Ha nem bízunk 
kézügyességünkben, akkor egy tollal 
halványan rajzoljuk elő a narancson 
a megálmodott motívumokat, és a 
sablon mentén tűzdeljük szegfűszeggel. 
A meseszép, illatos darabokat 
gyümölcskosárba, vagy szép üvegtálba 
halmozva tegyük az ebédlőasztal 
közepére. 

A szárított narancs rendkívül egyszerű, 
ám mégis látványos dekoráció. 
Szeleteljünk fel néhány narancsot, majd 
fektessük egy-két napra a radiátorra. Igazi 
illatbombaként járja majd át a lakást. Ha 
kiszáradtak a szeletek, sorakoztassuk 
fel őket egy üvegtálba, helyezzünk köré 
fahéjat, aranyra színezett virgácsot, 

teamécsest. Ajtóra, szekrényekre 
készíthetünk gyümölcsfüzért is, a 
narancsszeletek mellé szárítsunk 
citromot és almakarikákat. Ha 
elkészültek a gyümölcskarikák, akkor 
fogjunk egy erősebb tűt, cérnát, valamint 
csillagánizst, fahéjrudat, és tetszés 
szerinti sorrendben fűzzük fel.

ünnepi asztalterítés praktikái
A szépen megterített asztal a jóízű  evés-
ivás, a meghitt családi étkezések és a 
kedélyes baráti beszélgetések fontos 
középpontja. A díszbe öltöztetett 
ebédlőasztal mellett, ízléses tálalásban 
jobban esik az étel. A színek hatással 
lehetnek kedélyállapotunkra, a meleg 
tónusú színektől barátságosabbnak, 
marasztalóbbnak érezhetjük 
környezetünket. Különleges harmóniát 
érhetünk el, ha a meleg színek (pl. vörös, 
sárga) tompább árnyalatait használjuk. 
Két eltérő színű terítő nagyon jól mutat 
egymáson, a színek megfelelő játékával 
a minta nélküli terítők asztalunk 
ízléses alapjául szolgálhatnak. Tovább 
fokozhatjuk az összhatást, ha a választott 
alapszínek mellet apróbb foltokban 
megjelenítjük a „kiegészítő párjukat”, a 
sárga mellé a lilát, a vörös ellenpontjaként 
pedig a zöldet. Legyen szó családi 
ebédről, baráti vacsoráról, vagy éppen 
váratlan vendégekről, a szalvéta 
sosem lehet mellékes. Könnyedén és 
látványosan díszíthetünk vele, akár 
hajtogatjuk, akár díszes szalvétagyűrűbe 
bújtatjuk. A hangulatos színeket 
érdekes, játékos formákkal tehetjük 
még izgalmasabbá, helyezzünk néhány 

eltérő színű és alakzatú mécsestartatót, 
vázát a teríték mellé, így teremthetünk 
melegséget, jókedvet sugárzó harmóniát.

Gömbök új köntösben
Biztosan mindannyiunknál akad olyan 
karácsonyfagömb, amit már nem 
szívesen függesztünk a fára. Keressük 
hát elő ezeket és újítsuk fel őket! Elegáns 
szalaggal, zsinórral dobhatjuk fel az 
unalmasnak vélt gömböket, kétoldalas 
ragasztócsík segítségével „láthatatlanul” 
rögzíthetjük az egyes textíliákat. Ha 
teljesen új külsőt szeretnénk adni 
neki, akkor a teljes felületét kenjük be 
ragasztóval, majd bátran hempergessük a 
választott színű csillámporba, és néhány 
strasszkővel tegyük még ragyogóbbá. A 
zsinórt és a csillámport ötvözhetjük is. Ez 
esetben a zsinórral történő bevonáshoz 
érdemes ragasztópisztolyt használni, 
majd kétoldalas ragasztóból különböző 

alakzatokat (pl.: csillag, rombusz, kör, 
stb.) vágjunk ki, és ragasszuk a gömbre 
tetszőleges elosztásban.  Ezután az egészet 
hintsük meg csillámporral, a csillám csak 
a ragasztóval fedett részekre fog tapadni. 
Kétoldalú ragasztó segítségével további 
elemeket (pl.: gyöngyöket, flittereket) 
rögzíthetünk a díszre. 

Szerencsehozó újévi kismalac
Az új esztendőben a szerencse és 
gazdagság reményét hordozó kabalákat 
bátran helyezzük előtérbe. A kismalacot 
gyakran ábrázolják szerencsehozó 
szimbólumként, így ezúttal készítsünk 
mi is egy-egy vidám figurát, mely az év 
vége közeledtével kedves ajándék lehet 
barátaink, munkatársaink számára. 
Hozzávalók: flitter (rózsaszínű), 
hungarocellgolyó, lila teklagyöngy, 
gombostű (10 mm), rózsaszínű 
zseníliadrót, mozgószem dekor, 
ragasztópisztoly, gomb. Ha mindezeket 
beszereztük, lássunk is neki. A 
hungarocellgolyóra gombostűvel tűzzük 
egyesével a flittereket, figyeljünk arra, 
hogy a flitterek kissé fedjék egymást. A 
szemet és a kismalac orrának választott 
gombot ragasztópisztollyal rögzítsük. A 
zseníliából pedig alakítsuk ki a füleket, 
valamint a nyúlfarknyi farkincát is, ezeket 
egyszerűen szúrjuk a hungarocellbe. 
Az így kapott kismalacunk garantáltan 
gondoskodik a szerencsében gazdag 
esztendőről!

Egyedülálló nyaklánc a báli szezonra
Indul a báli szezon és a gyönyörű 
ruhadarabok mellé már csak egy 
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Öltöztessük téli 
köntösbe otthonunkat!
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pazar kiegészítő hiányzik? Készítsünk 
egyszerű, mégis páratlan ékszert! 
Készítsük elő az anyagokat: tüll (lehet 
maradék is, elegendő egy hosszabb 
csík), nagyobb méretű gyöngyök vagy 
üveggolyók, néhány kisebb szemű (3-4 
mm) gyöngy, tű és cérna. Első lépésként 
fogjunk egy gyöngyöt, fedjük be teljesen 
az anyaggal, és hagyjunk rá még 2-3 
cm-t, ez lesz a tüll szélessége. Az anyag 
hosszát a gyöngyök mérete, valamint 
a gyöngyök közötti csomók szélessége 
határozza meg. Érdemes hosszabbra 
hagyni, hiszen a végén tetszőlegesen 
igazíthatjuk még a nyaklánc méretét. Ha 
az anyagot előkészítettük, hajtsuk félbe, és 
a hosszanti oldalát varrjuk végig. Ezután 
egy biztosítótű segítségével fordítsuk ki 
az anyagot, hogy az összevarrt oldala 
kerüljön befelé. Nincs is más hátra, 

mint az így kapott „tüllcsőre” fűzzük 
fel a gyöngyöket, ne feledjük az egyes 
szemeket csomókkal elválasztani! Fontos, 
hogy a meghatározott középrésznél 
kezdjük, tehát az első gyöngyszem a 
nyaklánc közepére kerüljön, innen pedig 
már kedvünk szerint haladhatunk. Ha 
elkészültünk, akkor a két végét varrjuk 
össze. Ha a lánc hossza megfelelő, 
akkor kapocsra nincs is szükség. A 
gyöngy alkotta harmóniát tüllvirággal 
fokozhatjuk. Legegyszerűbb, ha egy 
különálló, keskeny tüllarabot a szélén 
könnyed fércöltéssel végigvarrunk, 
majd összehúzzuk a cérnát, ezáltal az 
anyag összeráncolódik, és el is készült a 
virágunk. Az apróbb gyöngyszemeket 
díszítésként rávarrhatjuk, majd rögzítsük 
a nyakláncra. Az eredmény egy bájos, 
finom, romantikus ékszer.

Farsangi álarcok
A farsangi bálokon színes, egyedi álarcok 
forgatagával találkozhatunk. Ezeket 
saját kezűleg könnyedén elkészíthetjük. 
Az első, és talán a legfontosabb lépés a 
megfelelő színek és minták kiválasztása. 
Alapszínből elegendő két vagy háromfélét 
választani, ezeket remekül lehet 
kombinálni az egyes kiegészítő elemekkel, 
háztartásokban is fellelhető anyagokkal 
(szalagok, zsinórok), de érdemes egy-
két látványos kelléket (madártoll, flitter, 
strasszkő) is beszerezni. Az arany, 
az ezüst és a fehér mindenképpen jó 
kiindulási alap. Az ezüsthöz hidegebb 
árnyalatok (türkiz, kék), az aranyhoz a 
melegebb színek (piros, bordó) illenek. 
Az álarcalapot készíthetjük magunk 
is, de meg is vásárolhatjuk, a választék 
rendkívül széles, a szemmaszktól egészen 
a teljes arcmaszkig. Szükségünk lesz 
ragasztópisztolyra, és, a megálmodott 
maszktól függően, akrilfestékre, 
díszítőfestékre (csillámos, fémes), 
aranyszínű lapra, csillámporra, 
flitterre, madártollra, zsinórra, de akár 
egy indamintás szalvétát is bátran 
felhasználhatunk. Nincs más teendőnk, 
mint az álarcalapot az elképzeléseinknek 
megfelelően, a ragasztópisztoly 
segítségével beborítani. A tartósság és a 
védelem érdekében célszerű az elkészült 
álarc felületét lakkozni, a bevonatot attól 
függően válasszuk meg, hogy fényes vagy 
matt álarcot szeretnénk eredményül.

Németh-Hérics Zsuzsanna
www.abroszguru.hu

www.szinesotletek.blog.hu

KReATÍv RovAT

www.sopronbank.huf

CSOK 
esetén is tudjuk, 
mi számít!
Tervezze velünk újra otthonát az akár 10 millió 
forintos lakáscélú támogatás segítségével!
Részletekért látogasson el bankfiókjainkba 
vagy honlapunkra.

A hirdetésben szereplő családi otthon-
teremtési kedvezmény Magyarország 
Kormánya által nyújtott támogatás.
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GYSEV UTASCENTRUM

Kényelmes ügyintézés elegáns
környezetben, a soproni állomáson!

Szolgáltatásaink:
Menetrendi és turisztikai információ
Személyes ügyfélszolgálat
Kártérítési ügyek azonnali kezelése
Kirándulások, kombinált jegyek értékesítése
E-Pont, online ügyintézés
Múzeum- és játszósarok
Ajándéktárgyak széles választéka
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KARáCSonY: BEjGLI
Diós és mákos töltelékkel Közép-Európa 
legnépszerűbb karácsonyi süteménye, 
de ismert orosz, dán és izraeli változata 
is. A töltelék kultikus jelentőségű – az 
Eurázsiában őshonos mák bőséget, 
gazdagságot, termékenységet hoz, a dió 
kiváló rontásűző, a többi hozzávaló pedig 
már csak hab a tortán.

A bejgli születéstörténete körül máig 
sok a kérdőjel, egyes történetírók azt 
bizonyítják, hogy a bejgli alapját egy 14. 
századi sziléziai kalács adja, de más, olasz 
és német források szerint örmény eredetű 
sütemény. A zsidó hagyományok állítják, 
hogy 1610-ben, Krakkóban készült el 
az első mákos tekercs, amelyet 1683-
ban követett a bécsi változat. A patkó 
alakú Beigl elsősorban a bécsi zsidóság 
kedvenc csemegéje volt, ebből alakult ki 
és terjedt el az amerikai bagel nevű lyukas 
péksütemény, amely eredeti formájában 
töltetlen, majd mákos volt. A Beigl ekkor 
még leginkább a mai Pozsonyi kiflire 
hasonlított, és a ma legelfogadottabb 

verzió az, hogy e sütemény az általunk is 
ismert bejgli, beigli vagy bájgli alapja.

A történet szerint az 1376-ban céhbe 
tömörült pozsonyi pékek évszázadokon 
keresztül figyelték a pozsonyiak vásárlási 
szokásait, majd 1559-ben gondoltak 
egyet, és dióval, mákkal töltött kiflik 
gyártásába fogtak. Ezeknek a töltött 
patkóknak akkora sikere lett, hogy 
hamar megjelentek Pozsony városán 
kívül és – a pozsonyi jelzőt megőrizve 
– messzi tájakon is nagy népszerűségre 
tettek szert. A történet szerint ebből 
a kifliből született az azonos tésztájú 
és töltelékű, de sokkal gazdaságosabb 
kivitelű süteménytekercs, a bejgli.

A mákos tekercs a 19. században, osztrák 
közvetítéssel került hazánkba és terjedt 
el (osztrák neve Beugel, amely a beugen 
= meghajlít szóból ered), Czifra István 
Magyar Nemzeti Szakács-könyvében 
1830-ban Posonyi finom mákos kaláts 
néven szerepelt, és fokozatosan vált 
népszerűvé karácsonyi süteményként.

A bejglinek ma már számos változata 
ismert, készítik sütés nélkül, 
kalóriaszegény változatban, a tölteléknek 
pedig csak a fantáziánk szab határt, de 
egy valami sohasem változik:
„Készüljön bár omlós, avagy egyszerű 
kelt tésztából, legyen a tölteléke dúsabb 
vagy soványabb, mindig büszkesége a 
ház úrnőjének, akkor is, ha nem ő maga 
készítette, hanem a cukrásztól hozatta” – 
Magyar Elek: Ínyesmester szakácskönyve 
(1932).

újéV: LEnCSE
A Bibliában az Ószövetségben, Mózes 
első könyvében olvashatjuk, hogy Ézsau 
eladta elsőszülöttségi jogát Jákobnak egy 
tál lencséért (1Mózes 25:27-34).
A főzeléklencse (Lens culinaris) 
egyik legrégebbi kultúrnövényünk, 
Ázsia hegyvidékeiről terjedt el, 
Közép-Európában már a kőkorszak 
idején termesztették. A faj a lencse 
(Lens) növénynemzetségbe és a 
pillangósvirágúak (Fabaceae) családjába 
tartozik. A legnagyobb lencsetermelő 
országok Kanada, India és Ausztrália, 
míg Európában főleg a Földközi-tenger 
mentén fekvő országokban termesztik. 
Hazánkban vetésterülete csekély.

A mag nagysága alapján három változatát 
különböztetjük meg: nagy magvú, 
közepes magvú és kis magvú lencse.
Öntözést nem igényel, júliusban történik 
a betakarítása, kora reggel, általában 
kézzel gyűjtik, csomókban szárítják, 
majd száraz helyen kiverik. Az elcsépelt 
magot még tisztítani és osztályozni kell, 
és csak azután tárolható. A lencseszalmát 
is be kell takarítani, ami a magtermés 
1-1,5-szerese és kitűnő takarmány, 
ha nem tartalmaz növényvédőszer-
maradványt. 

A főzeléklencse étrendi értéke sokkal 
jobb, mint a borsóé, vagy a babé. 
Rendkívül könnyen emészthető fehérjét, 
szabad aminosavakat tartalmaz, 
keményítőértéke pedig 720 g/kg. 
Szénhidrát-, nyerszsír-, továbbá B1-, B2-
vitamin tartalma is jelentős. 
A főzeléklencsét vagy lencsét sok 
országban (például Anglia, India) 
megőrlik és lisztet készítenek belőle, 
ételek alkotórészeként is felhasználják. 
Lepényszerű, sült burgonya (crisp) 
állagú állapota is ismert, ami indiai 
éttermekben előétel, ebből törve 
különböző édes mártásokból lehet 
mártogatni. Magyarországon leginkább 
levesként, illetve főzelékként elkészítve 
fogyasztjuk.

És miért eszünk az év első napján lencsét? 
Azért, hogy sok pénz érkezzen a házhoz! 
Elődeink a biztos gyarapodás érdekében, 
az éjfél elkongatása után, néhány szem 
lencsét is zsebre tettek. A lencse mellett 
érdemes malachússal kitúrni és sokféle 
rétessel „nyújtani” a gazdagságot. 
Ugyanakkor azt is tartják, hogy nem 
szenvedünk hiányt az új évben, ha nem 
faljuk fel az összes, Szilveszterre készített 
ételt.

FARSAnG: FARSAnGI FánK
A farsang hangulatához elválaszt-
hatatlanul hozzátartozik a fánksütés. A 
jellegzetes farsangi fánkot a népszokás 
szerint azért fogyasztották, hogy a vihar 
ne rongálja meg a háztetőt.

Már az ókori rómaiak és görögök is ettek 
valami hasonlót, ami ma leginkább a 
spanyol churroshoz hasonlítható, mert 
hosszúkás alakja volt, és sütés után 
mézzel vagy halszósszal kenték meg. A 
középkorban az arab szakácsok élesztős 
tésztát sütöttek olajban, de még nem 
tettek bele cukrot, viszont sütés után 
sűrű, édes szirupba áztatták.
A fánk az 1400-as években érkezett meg 
Európába, ekkor lett népszerű Angliában, 
Németországban és Hollandiában is. 
Rengeteg német recept maradt fent 
ebből az időből, innen tudhatjuk, hogy 
a nyers fánktésztát gombával vagy hússal 
töltötték, és utána sütötték. Amerikába, 
a fánkevők földjére a holland telepesek 
vitték magukkal. 
A fánktészta eredetileg teljesen meg-
egyezett a kalácstésztával, amit aszalt 
gyümölcsökkel, fűszerekkel dúsítottak, 
majd olajban sütöttek ki a hollandok 
a karácsonyi szezonban, egészen 
vízkeresztig. Ez a fánk még labda alakú 
volt, és csak az 1800-as évek közepén 
alkotta meg benne a lyukat egy Hanson 
Gregory nevezetű kapitány. A legenda 
szerint 1847. június 22-én a kapitány 
hajója hatalmas viharba került, és 
kormánykerék egyik küllője átszúrta 
a nyers fánktésztát, amit később így 
sütöttek tökéletesre. 

A fánk európai elterjedésének 
történetéről két híres legenda él a 
köztudatban. 

Az egyik, hogy Marie Antoinette 
(1755–1793) királyné, XVI. Lajos 
hitvese egy farsangi álarcosbálból 
megszökött, álruhában elvegyült az 
utcán kavargó tömegben. Megéhezett, 
és egy mézeskalácsos mestertől vásárolt 
fánkot, amely annyira ízlett neki, hogy 
az őt kísérő lovagoknak meg kellett 
vásárolniuk az összes süteményt. 
Később, a karnevál elmúltával a mestert 
a palotába rendeltette, aki elmesélte a 
királyné cukrászának a receptet és az 
elkészítés módját. A királyi cukrász 
kicsit finomított, módosított rajta, és 
így született meg a fánk, amely a királyi 
lakomák kedvelt finomságává vált.
A másik forrás szerint a fánk bécsi eredetű 
édesség. A történet úgy szól, hogy egy 
bizonyos Krapfen nevű pék elhalálozott, 
ezért a műhelyét az özvegye vezette 
tovább. A város legtávolabbi részéről is 
elzarándokoltak ide az emberek, mert 
itt volt a legfehérebb és a legfinomabb 
a kenyér. Ám történt egyszer, hogy egy 
napon nem készült el időben a kenyér és a 
dühös vásárlók vagy üres kézzel távoztak, 
vagy mérgükben cifrákat mondtak. Az 
özvegy pékné annyira kijött a sodrából, 
hogy egy darabka kenyértésztát 
valakinek a fejéhez akart vágni, de 
rosszul célzott, és a tészta belepottyant 
a kályhán lévő lábasba, amelyben zsír 
melegedett éppen, és a tészta néhány 
perc alatt aranysárgára sült benne. Ennek 
a véletlennek köszönhetően született 
meg az első fánk, amit a bécsiek azóta is 
Krapfen-nek neveznek.
Az első nyomtatott fánkrecept 1803-ból 
származik, és egy angol szakácskönyvben 
található.

Némethné Gara Ildikó
Források:

www.fuveszblog.cafeblog.hu; www.mindmegette.hu; 
www.wikipedia.hu; www.azotthonizei.blogspot.hu; 

www.fuszereslelek.nlcafe.hu

Az ünnepi készülődés egyik fénypontja, amikor a családi szakácskönyv szinte magától nyílik ki a soros oldalon, 
és már sorakoztatjuk is ki az asztalra a hagyományos recept hozzávalóit. mert az ünnep csak a kapcsolódó 
ízekkel, illatokkal teljes, nagyszüleink, szüleink öröksége a terített asztal elmaradhatatlan dísze, mindenki 
kedvence, ami pillanatok alatt elfogy. minden évben ugyanolyan szeretettel készítjük, de kinek, minek 
köszönhetjük téli ünnepeink főszereplőit?

szeretjük – de ismerjük?
Ünnepi kedvenceink dióhéjban



TUDTA-e...
BUd sPenCeR egy MagyaRT 
is ReNDszeReseN ÜTLegeLT

A Bud Spencer filmek kultusza nem 
csak a két főszereplő, Bud Spencer és Te-
rence Hill zseniális játéka miatt alakult 
ki, kellettek a minőségi negatív hősök 
is. Giuseppe Salvatore Borgese mondata 
a „Bunkó vagy Bugsy”– szinte szállóige 
idehaza. Riccardo Pizzuti fogkiköpős 
jelenetén az „És megint dühbe jövünk”-
ben mindenki nevetett már néhányszor. 
Claudio Ruffini a „Kincs, ami nincs” 
bőrszerkós kalóza is maradandó emlék. 

Ezekhez a hősökhöz csatlakozott egy 
magyar, aki szintén gonoszan tudott 
nézni, hozta a kötelezőt, „ütnivaló 
feje” volt, így hát jó néhány pofont be 
is gyűjtött a nagy párostól. Joe Bugner, 
eredeti nevén Kreul József hat éves koráig 

Szőregen lakott. Ő játszotta Mr. 
Ormondot az „Én a vízilovakkal 
vagyok”-ban, szerepelt az 
„Aranyeső Yuccában”, a „Seriff 
az égből”, valamint az „Akit 
bulldózernek hívtak” című 
Bud Spencer-filmekben. 
Családja 1956-ban hagyta el 
Magyarországot, majd Nagy-
Britanniában telepedtek le. A 
193 centis, 100 kilós Bugner 
profi ökölvívó lett, a hetvenes-
nyolcvanas években komoly 
karriert futott be. „Szerettem 
ezt a jellegű izgalmat, amit 
más sportágban nem találhat 
meg az ember. Az adrenalin 
100 mérföld/órával áramlik a 
bunyós testében, a szorítóban 
pedig totál magad vagy, nem tudsz hova 
bújni, csak egy másik csóka van ott rajtad 
kívül, aki bizony Isten letépi a fejedet, 
ha tudja.” – mondta Joe a motivációról, 
amiért végül az ökölvívás mellett döntött. 
Nehézsúlyban az Európa-bajnoki címet 
háromszor is elnyerte. Harminckét 
éves bokszkarrierje során kétszer is 
megmérkőzött Muhammad Alival, és 
mindkétszer végigment a mérkőzés, ez 
nem sok embernek sikerült. Alin kívül  

 
olyan neves ökölvívókkal meccselt 
még, mint Joe Frazier vagy James 
„Csonttörő” Smith, utóbbi legyőzésével 
pedig elnyerte a WBF nehézsúlyú 
világbajnoki övet. Joe Bugner 83 profi 
meccsből 69-et megnyert, a bokszvilág 
legendáival léphetett szorítóba. Nekünk 
magyaroknak mégis azok a pofonok 
maradnak meg, amiket színészként 
kapott a filmvásznon. Joe Bugner jelenleg 
az ausztráliai Queenslandben él.

A tudósok időnként megpróbálják sor-
rendbe állítani a világ legerősebb fizikai 
fájdalmait. Kutatások szerint a top-fájda-
lom okozója a kacsacsőrű emlős, akinek 
olyan gyámoltalan kinézete van, mint 
Gedeonnak, az MTK kabalaállatának, de 
ez ne tévesszen meg minket. Emlős, ame-
lyik tojással szaporodik és még mérget is 
termel. Csak nagyon kevés emlős képes 
mérget előállítani. A hím kacsacsőrű em-
lős például olyat, melynek hatását még 
morfiummal sem lehet csillapítani. A 
méreg nem életveszélyes, viszont olyan 
hihetetlen fájdalmat okoz, ami egy embert 
cselekvőképtelenné tesz, ráadásul a ma is-
mert fájdalomcsillapítók egyszerűen nem 
használnak ellene. A hosszantartó fájda-

lom miatt akár hónapokig szenvedhetünk. 
A méreg nem harapással jut az áldozat 
szervezetébe, hanem a kacsacsőrű emlős 
hátsó lábain, a térdízület mellet található 
méregkarmon keresztül. Ahol a méreg a 
szervezetbe jut, ott duzzanat keletkezik, a 
rettenetes fájdalom pedig az egész testre 
kiterjed, hányinger, izzadás, gyomorfájda-
lom és nyirokcsomó-duzzanat jelentkezik. 
A mérgezés tünetei szokatlanok, ebből 
következik, hogy nem az ismert vegyületek 
okozzák a fájdalmakat. De, nézzük csak a 
jó oldalát. 
Emlős-méreg: egy keveset tanulmányozott, 
a jövő gyógyszerfejlesztése szempontjából 
fontos terület.
A kutatók sokat várnak a kacsacsőrű em-

lős mérgének elemzésétől. Új hatásme-         
chanizmusú gyógyszereket fedezhetnek 
fel, esély van több, eddig rejtélyes betegség, 
pl. az Alzheimer-kór gyógyítására. Addig, 
amíg megtalálják az új gyógyszereket, azért 
messziről kerüljük el a kacsacsőrű em-
lőst. Ami jó hír, hogy hazánkban ez egész 
egyszerűen megoldható.

koncsikt

“CuKiNézés” és Top-FájdaLoM

facebook.com/GYSEV.ZRT 35facebook.com/GYSEV.ZRT

szÍNes ROvaT



36 gysev magazin | 2016. tél

sPoRT ROvaT

Negyedszázad 
a lelátókon
25 évvel ezelőtt jelent meg az ultra stílus, az olasz 
típusú szurkolás a magyar lelátókon. 

Kik is az ultrák? Az ultrák a legfanati-
kusabb szurkolók közé tartoznak, ők a 
futballmeccsek hangulatfelelősei. A nagy 
rangadókra általában látvánnyal, kore-
ográfiával készülnek, ők írják a szurkolói 
dalokat. Állandó törzshelyük van a stadi-
onon belül, ahol kizárólag állva biztatják a 
csapatot. Dallamos és hangos szurkolásuk 
fontos eleme egy futballmeccsnek.
Az ultra mozgalom Olaszországban 
alakult ki a hatvanas évek végén. Az 
első ultra-csoport Italiában a „Fossa dei 
Leoni” (AC Milan) 1968-ban jött létre, 
a rá következő évben alakult meg az AS 
Torino-szurkolókat tömörítő „Ultras 
Granata” és a Sampdoria-hívekből álló 
genovai „Ultras Tito Cucchiaroni” nevű 
csoport (ők használták elnevezésükben 
először az „ultra” szót). A hetvenes évek 
elején alakult az Internazionale-t (Milánó) 
támogató „Boys”, a veronai „Brigate 
Gialloblù” és a nápolyi „Commando 
Ultra Curva B”. Olaszországban nagy 

jelentősége van a politikai beállítottságnak 
a csoportok életében, Magyarországon 
ez nem jellemző. A földrész tekintetében 
érdekes, hogy Nagy-Britanniában és 
Skandináviában nem vetette meg lábát 
az ultras, de Európa többi részén fontos 
szerepet tölt be a lelátókon.
Visszatérve Magyarországra, 
természetesen 1991 előtt is volt 
szurkolás a meccseken, de akkor még 
ismeretlen volt az egész szektort beterítő 
koreográfia, egy -és két rudas zászló, vagy 
a pirotechnika. A nyolcvanas évek végén 
kezdett kibontakozni a táborokban valami 
„más”. A fiatal szurkolók előszeretettel 
lapozgatták a meccseken az olasz szurkolói 
magazinokat, amikben láthatták, hogy 
milyen odakint egy mérkőzés körítése, 
mit is csinál egy ultra, milyen ruhákat 
hord.
A végső lökést az adta meg a magyar 
lelátónak, amikor 1991-ben a Honvédot 
összesorsolták a BEK-ben (BEK: 

a Bajnokok Ligája elődje) az olasz 
bajnok Sampdoriával, így a szurkolók 
az egyik legrégebbi ultra csoportot 
láthatták kétszer is „munka” közben. 
A továbbjutás a Sampdoriának sikerült 
4-3-as összesítéssel, sőt döntőig jutottak, 
de ott nem tudták megakadályozni, 
hogy a Barcelona megszerezze első 
BEK győzelmét. A mérkőzések után 
néhány kispesti srác úgy gondolta, 
hogy ami Olaszország lelátóin dívik, 
azt kötelessége egy valamit magára adó 
futballszurkolónak követnie. Rövidesen 
megalakult Kispesten, az Északi 
Kanyarban az első magyar csoport az Ultra’ 
Red Boys. Majd sorra alakult a többiek: az 
Ultra Viola Buldogs Újpesten, Red-Blue 
Devils Székesfehérvárott, a Szívtiprók 
Debrecenben stb. Magyarországon 
megvetette a lábát az ultra mentalitás, 
melyhez hozzátartozik, hogy lehetőség 
szerint, a távolságok és anyagi akadályok 
ellenére, minden meccsen meg kell 
jelenni otthon és idegenben. Szünet 
nélkül támogatni kell a csapatot (énekelés, 
tapsolás) az eredmény alakulásától 
függetlenül. Nagy hangsúlyt fektetnek 
az igényes és divatos öltözködésre, arra, 
hogy szinte művészi színvonalú állandó 
transzparensek lógjanak a kerítésen.  
Vigyázat, ha azt érezzük, hogy az élet nem 
más, mint két futballmeccs között eltelt 
idő, akkor lehet, mi is ultrák vagyunk.

KoncsikT

MOBILIS ••• GYSEV OLDAL 2016:11:07 // CYAN // MAGENTA // YELLOW // BLACK

MOBILIS GYÔR
– A FELFEDEZÉSEK HÁZA

9026 Győr, Vásárhelyi Pál u. 66., az Egyetemi Csarnok mögött.
A részletes programok megtalálhatók honlapunkon és Facebook-oldalunkon: 
www.mobilis-gyor.hu | www.facebook.com/mobilis.gyor
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Manókaland
Amióta világ a világ, az ajándékokat a Mikulás hozza. A 
postás-tündérek ezen a napon kezdték el gyűjteni a le-
veleket, melyeket a manóknak visznek el. A manók már 
régóta kint, a házuk előtt várták őket. Dundi, a legducibb 
manó megszólalt:
– Mindjárt lefagynak a csülkeim!
Erre Csöpi csak annyit mondott: – Persze, de akkor nem 
fázol, amikor a szakácsné nyitva hagyja az ablakot, és 
lesettenkedsz csokit enni! Dundi már nem moroghatott, 
mert ráesett egy hatalmas levél.
Miután leszedték róla a küldeményt, Okoska azonnal ki-
rontott a házból, és kitépte a kezükből.
A Mikulás üzenetében ez állt: 
„Kedves manók! Egy igencsak nagy bajt vettem észre! 
Idén a krampuszok még jobban pályáznak az ajándé-
kokra, mint máskor, ezért nektek kell az összes csomagot 
elkészítenetek helyettem!”
Okoska letette a levelet, és ezt mondta: – Azonnal neki 
kell látnunk a meglepetéseknek! 
A többiek helyeseltek, berohantak a házba, és munkához 
láttak. Hamarosan készen is lettek.
Szini bement az istállóba, és befogta a törpe szamarakat, 
Aloe Verát, Minit, Nyalókát és Mályvacukrot. Ezután 
feltornyozták az ajándékokat, felvették ruháikat, a sza-
marakra is feladták a kiskabátokat, és elindultak a Pille-
cukor hágóhoz. A nyolc manó és a négy szamár nagyon 
nehezen vergődött fel a magaslatra, hiszen már leesett a 
hó, így vanília-, csoki- és epermáz borította a vidéket. 
Azt nem tudták, hogy a krampuszok azóta figyelik őket, 
mióta elolvasták a Mikulás levelét, és az óriási pillecukor 
köveket mind a nyakukba zúdították. A sziklák maguk 
alá temették a manókat, a szamarakat és az ajándékokat 
is. Sok időbe telt, mire mindenki összeszedte magát, elő-
ször Liti szólalt meg:

– Vigyázzatok, lavina közeledik felénk!
De már túl késő volt. A lavina elérte a csapatot, és 
legurította őket a hegyről a csoki-zuhatag befagyott 
tavára. Talpra álltak és továbbindultak a jégen, végül a 
tó közepére értek, ahol, jaj, hirtelen beszakadt alattuk a 
csoki-jég! Dundi és az egész fogat a mélybe zuhant. A 
többi manó utána ugrott, és megpróbálta menteni őt, a 
szamarakat és az ajándékokat, azonban Dundit a sodrás 
elragadta. A fagyos csokiréteg egyre jobban repedezett, 
és Dundit egyre messzebb vitte az édességfolyam. Végül 
sikerült kihalászni, de az egész társaságról csöpögött a 
csoki, amely a nagy hidegben azonnal rájuk is dermedt. 
Továbbmentek, és a Mézeskalács rétre értek. Lánci, aki 
imádta ezt a süteményt, azonnal evéshez látott.
A többiek rákiáltottak: – Neee!!! De már rohantak is ki az 
erdőből a nagy és félelmetes mézeskalács babák.
– Muszáj volt magunkra haragítanod őket?? A mézeska-
lácsok dárdáikkal vadul hadonászva, a méregtől egészen 
kivörösödött cukorszemekkel támadtak. Dundi az ijedt-
ségtől előre vetette magát, és a mézesek vezetőjét maga 
alá temette. A mézeskalács-had megállt és pityeregve 
leült a földre. Dundi alól jajgatva, darabjait szedegetve 
kúszott elő a kapitány, majd visszavezényelte embereit.
A manók végre elérték a Mikulás házát. A lesben álló 
krampuszok ekkor rögtön rájuk rontottak, de a Mikulás, 
ahogy a manók köszöntésére sietett, a termetes rönkajtó-
val véletlenül homlokon csapta őket. A csoki-kaland so-
rán finom édességburkot kapott csomagok végre-valahá-
ra a szánra kerülhettek, a gyerekek nagy örömére. Ennek 
az útnak köszönhetően költöztek a manók a Mikuláshoz, 
és segítik azóta is az ajándékok elkészítését.

Írta: Németh Flóra
Szt. Orsolya Általános Iskola 4. c oszt. tanulója
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RejTvéNy • sUDOkU
kérjük, írja be a számokat 1–től 9–ig, úgy, hogy egy szám csak egyszer szerepeljen a teljes négyzetrács 
függőleges és vízszintes soraiban, valamint a “minirács” celláiban is. Izgalmas játékot kívánunk!
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Áldott, békés
karácsonyi ünnepeket

kívánunk
minden kedves
utasunknak!

GYSEV Zrt.


