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

Büki kombintált fürdőjegy és Büki kombinált fürdőjegy Plusz
Látogasson el Bükfürdőre – kedvezményes kombinált fürdőjeggyel – régiónk egyik 
legnépszerűbb gyógyfürdőjébe, és élvezze a magas ásványtartalmú gyógyvíz 
kedvező hatását, valamint próbálja ki a színeffektekkel gazdagított élménycsúsz-
da-rendszert. Kapcsolódjon ki kedvére a fárasztó autóvezetés gondja nélkül!

Mobilis kombinált jegy
Ismerkedjen meg a közlekedés, a mozgás és a járművek varázslatos világával, 
utazzon Ön is kombinált jeggyel a győri Mobilisbe! Izgalmas játékok és feladvá-
nyok, látványos természettudományi bemutatók és élménydús, interaktív foglalko-
zások!

Zoo kombinált jegy és Zoo kombinált jegy plusz
Látogassa meg a győri állatkert lakóit, ismerje meg élőhelyüket, táplálkozási 
szokásukat és viselkedésüket! Kalandozzunk együtt az emlősök, ragadozók, nö-
vényevők és madarak között, és fedezzük fel a hüllők élővilágát a győri terrári-
umházban!

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! 

Színes, kombinált ajánlatok – egy jegy, több szolgáltatás
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KOMBINÁLT JEGYEK
EGÉSZ ÉVBEN

GYSEV_plakatok_201702_A1_OK.indd   5 2017.02.23.   12:43:17



TISZTELT UTaSUnk, kEdVES OLVaSÓ!

Amikor Ön e sorokat olvassa, bizton gondolhat a nyári vakációra, 
ami bár nemrég vette kezdetét, mégis sokan megtették az első 
lépéseket a vízpartok, strandok felé, sőt, talán már egy kisebb 
„előnyaralást” is maguk mögött tudhatnak.

Magazinunk nyári száma ezúton sem nélkülözi a nagyszámú 
izgalmas programlehetőséget, legyen szó egy megannyi kincset 
rejtő könnyed, belföldi túráról, vagy egy nem túl távoli, de 
annál egzotikusabb külföldi nyaralásról. Hagyjuk hátra a 
vezetés gondját, és próbáljunk ki egy lágyan ringatózó, vagy 
éppen száguldó hotelszobát. Ne felejtsük otthon magazinunk 
legújabb számát sem, ami napsütötte toszkán tájakhoz 
hasznos útikalauzként társulhat, és élvezzük kellő szakmai 
felkészültséggel a fagyispecialitások nyújtotta színes kavalkádot 
is, amelyhez ugyancsak remek ízelítőként szolgálunk.

Persze ne feledjük, hogy a régió is színesebbnél színesebb 
rendezvényt tartogat, az otthoni pihenéshez pedig a nyári kreatív 
ötletek tárháza nyújt egyedi ötleteket.

Kellemes utazást és élményekben gazdag vakációt kívánunk!
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Cenki Teki Bütykölde - Nyári kreatív ötletek tárháza 
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GYSEV HÍREk

Egységes forgalomirányítási 
rendszer lépett működésbe a GYSEV 
teljes hazai vonalhálózatán
Az új központi forgalomirányító és ellenőrző rendszer mintegy 
7,7 milliárd forintos beruházással épült ki. A fejlesztésnek 
köszönhetően hatékonyabb lesz a forgalomszervezés, 
gazdaságosabb az üzemeltetés, kevesebb a késés. Rendkívüli 
események bekövetkezésekor gyorsabban lehet visszaállni az 
üzemszerű működésre. 

A GYSEV Zrt. magyarországi hálózatán korábban öt távvezérlő 
központból történt a forgalomirányítás szabályzása. A projekt 
során a szombathelyi vasútállomás területén kialakított 
Forgalomirányító Központból (KÖFI) irányítják a Szombathely 
– Zalaszentiván, a Sopron – Szombathely – Szentgotthárd és a 
Porpác – Szombathely között közlekedő vonatokat, ellenőrzik 
a Kőszeg – Szombathely közötti közlekedést. A csornai 
állomásépület emeletén létesült KÖFI központból pedig a Győr 
– Sopron és a Hegyeshalom – Csorna – Porpác viszonylatok 
távvezérlését végzik. A hálózat felső szintű üzemirányítását a 
Sopronban létrejött Központi Forgalomellenőrző Központban 
(KÖFE) dolgozó szakemberek látják el.

A beruházásnak köszönhetően a GYSEV által üzemeltetett 
magyarországi vasúthálózat mind a 44 állomása egységes 
vasútüzemi felügyeleti rendszerbe integrálódik, ami európai 
szinten is kiemelkedő eredménynek számít. A forgalomirányítás 
megújításával csökken a vasúti közlekedés zavartatásának 
lehetősége, növekedhet a vasútvonalak átbocsátó képessége, 
ritkulhatnak a késések. 
 

„Magyarország az elmúlt években komoly sikereket ért el 
az uniós közlekedésfejlesztési források hasznosításában. A 
2007-2014-es pénzügyi ciklusban futott Közlekedés Operatív 
Program keretében már ki� zetett, több mint 2300 milliárd 
forint az eredetileg jóváhagyott keret 115 százaléka. A jelenlegi 
költségvetési időszak Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív 

Programjának minden pályázati felhívása 
megjelent. A meghozott támogatói döntések 
alapján a kötelezettségvállalás szintje 
2017 tavaszára meghaladta a teljes, 1215 
milliárd forintos keretösszeg kétharmadát. 
A GYSEV folyamatosan példásan teljesít 
az uniós források lehívásában: KÖZOP 
forrásból 102,2 milliárd forint támogatással 
valósított meg fejlesztéseket, IKOP 
� nanszírozású támogatási szerződéseinek 
összértéke 50,8 milliárd forint” – mondta 
a projektzáró rendezvényen Homolya 
Róbert, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
közlekedéspolitikáért felelős államtitkára. 
 
„A fejlesztés eredményeként munka-
társaink modern körülmények között, 
számítástechnikai alkalmazások segítségével 
végezhetik munkájukat, minden információ 
valós időben rendelkezésükre áll a 
helyes forgalomszervezési döntésekhez. 
Így a rendkívüli események kezelése, 
az információáramlás, a hibaelhárítás 
is szervezettebb, gyorsabb lehet, ami a 

szolgáltatások színvonalában és a gazdaságos üzemeltetésben is 
nagy előrelépést jelent” – tette hozzá Kövesdi Szilárd, a GYSEV 
Zrt. vezérigazgatója.
Az új központok létrehozásakor négy helyszínen összesen 26 
négyzetméter felületű LED monitorfalat telepítettek, amelyek a 
vasúttársaság teljes vonalhálózatának egyidejű megjelenítésére 
alkalmasak. Az irányítói munkahelyekre összesen 240 monitort 
és 85 személyi számítógépet helyezett üzembe a kivitelezést 
végző Prolan-Savaria Konzorcium.

A projekt keretében korszerűsítették az utastájékoztatást is, 
a szigetszerűen működő alkalmazásokat egy hálózati szinten 
egységes rendszer váltotta fel. A vasútállomásokra kihelyezett 
30 monitoron valós idejű információkat láthatnak az utasok. 
A hangos utastájékoztatásban az ún. „Text to Speech” (TTS) 
technológia alkalmazása teszi lehetővé tetszőleges szöveg 
bemondását gépi hanggal, előre felvett hanganyag nélkül. 
A beruházás során az egységes forgalomellenőrzés mellett 
megvalósult a felsővezetéki energia távvezérlés és távfelügyelet 
központba integrálása is. 
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Megérkezett az első két Siemens 
Vectron a GYSEV fl ottájába
Megérkezett az első két Siemens Vectron villamos mozdony 
a GYSEV Zrt.-hez. A vasúttársaság márciusban jelentette 
be, hogy 9 darab új vontató járművet rendel a Siemenstől. A 
tervek szerint a gyártó még az idei évben leszállítja az összes, 
megrendelt Vectron-t. A járművek a hazai személyszállításban 
és a nemzetközi árufuvarozásban teljesítenek majd szolgálatot. 

A GYSEV Zrt. és a Siemens képviselői márciusban írták alá 
a beszerzési szerződést öt, ill. opcionálisan további négy 
villamos mozdony megrendeléséről. Azóta biztossá vált, hogy 
a vasúttársaság él opciós jogával, így összesen kilenc Siemens 
Vectron villamos mozdonyból állhat a GYSEV � ottája. A gyártó 
cég hónapokkal a leszállítási határidő előtt átadta az első két 
Vectron MS mozdonyt a GYSEV számára. Az első, új mozdonyt 
május 23-án, ünnepélyesen felavatták a soproni vasútállomáson. 

„Hosszú ideje terveztük és gondos munkával készítettük elő 
a vontató járműparkunk fejlesztését. Véleményem szerint 
a lehető legjobb megoldást választottuk, hiszen kedvező 
feltételekkel vettünk fel hitelt, a rendelkezésünkre álló forrásból 
pedig az európai vasútvonalakon hosszú évek óta bizonyító 
Siemens Vectron mozdonyokat vásároltunk. Dinamikusan 
fejlődő vasúttársaságunknak nagy szüksége volt az új vontató 
járművekre. Külön öröm számomra, hogy várhatóan még az 
idei évben az összes mozdonyt leszállítja a Siemens” – mondta 
Kövesdi Szilárd, a GYSEV Zrt. vezérigazgatója.

A vasúttársaság állományába kerülő első két mozdony 
háromáramnemű, így az európai vasútvonalak többségén képes 
közlekedni. Ezeken kívül még egy háromáramnemű, ill. hat 
darab kétáramnemű mozdonyt rendelt meg a GYSEV, utóbbiak 
közül kettőben dízel segédhajtás is rendelkezésre áll majd. 
A mozdonyokat elsősorban a nemzetközi árufuvarozásban 
használja majd a társaság, de az új vontatójárművek megjelennek 

a hazai InterCity-forgalomban is. Ennek megfelelően a GYSEV 
Zrt. és a GYSEV CARGO Zrt. logóinak szín és formavilágát 
is megjeleníti az új, zöld sárga és fehér alapszínekre festett 
mozdonyok arculata. 

„Nagy elismerés számunkra, hogy immáron 130 éve megbízható 
partner lehetünk az ország vasúti közlekedésének fejlesztésében. 
1887-ben az első villamos vontatású közúti vasutat, vagyis az első 
budapesti villamost a Siemens hozta létre, ma pedig a GYSEV 
� ottájának legújabb Vectron mozdonyát adhatjuk át. Vállalatunk 
újra bebizonyította, hogy kiemelkedő teljesítményű vasúti 
járműveivel méltán járul hozzá a hazai villamos hajtású vasúti 
közlekedés modernizációjához” - mondta el Dr. Ludvig László, a 
Siemens Zrt. Mobility divíziójának vezetője.

Az első két mozdony az 471 500-as és 471 501-es pályaszámot 
kapta. Jelenleg a járművek hatósági engedélyeztetési eljárása 
zajlik, a két új villamos mozdony várhatóan júniusban állhat 
forgalomba.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A VECTRON 
MOZDONYCSALÁDRÓL
Európában 29 vasúttársaságnál, összesen 490 darab Vectron 
teljesít szolgálatot. A Siemens a legkülönfélébb vontatási igényekre 
fejlesztette ki a Vectron mozdonycsaládot. A mozdonyok ETCS 
L2 mozdonyfedélzeti berendezéssel vannak felszerelve, így 
belföldi és határon átlépő személy- és tehervontatásra egyaránt 
alkalmasak, akár 160 km/h csúcssebesség mellett. A mozdony 
kialakítása rugalmas és az igényeknek megfelelő kon� gurálást 
tesz lehetővé: különböző vontatási teljesítménnyel, több 
feszültségű, egy és két áramrendszerű (AC, DC, illetve dízel-
elektromos) meghajtással. Az országspeci� kus vonatbefolyásoló 
rendszerek egyszerűen kicserélhetők vagy kiegészíthetők. Jelen 
pillanatban többek között Németország, Ausztria, Magyaror-
szág, Románia, Szlovákia, Csehország, Lengyelország és 
Szlovénia vasúti hatósági engedélyével rendelkeznek.
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ÚTI CÉL aJánLÓ

Toszkána:
tenger, dombok, napsütés
szerző Horváth Dóra  forrás www.toszkana-utazas.hu | www.utazom.com

Észak-Olaszország legtöbbet emlegetett tartományáról talán 
már mindenki hallott. De vajon, ha lehetőségünk lenne ebben a 
mesebeli környezetben eltöltenünk egy hetet, mely látnivalókat 
kutatnánk fel? Elegendő volna egy hét arra, hogy Toszkána 
méltán híres vidékeibe egy parányi bepillantást nyerhessünk? 
Cikkünkben a legnagyobb látványosságokat és érdekességeket 
listázzuk, ha a jó szerencse az olaszokhoz vezet minket, ezeket 
mindenképp látogassuk meg – a felejthetetlen élmény garantált.

TÖRTÉnELME
Toszkána tartomány közigazgatási székhelye Firenze, észak-
nyugaton Liguria, nyugaton a Tirrén-tenger, délen Lazio, 
keleten Marche és Umbria, míg északon Emilia-Romagna 
tartomány határolja e gyönyörű vidékeket. Területe nagyjából 
megfelel az egykori etruszk városállamok által uralt területnek, 
akiket a rómaiak igáztak le. A Római Birodalom bukása után 
a vidék bizánci, gót és longobárd uralom alá került. Később a 
Német-Római Birodalom V. Henrik császárral az élén magának 
követelte a toszkán földeket, mellyel kon� iktust szított a pápaság 
és a német-római császárok között, így ebben az időszakban több 
toszkán város függetlenítette magát.

A 14. századtól a Mediciek kormányozták Firenzét, ebben a 
korszakban vált Toszkána a művészetek és az irodalom igazi 

kulturális központjává, a reneszánsz szülőföldjévé. Ehhez olyan 
nagy nevek is hozzájárultak, mint Dante, Giotto, Petrarca vagy 
Bocaccio. A Medici család Siena felé növelte a hercegség területét, 
majd a család kihalása után a Habsburgok is magukénak 
tudhatták a toszkán területeket, majd 1860-ban a Toszkánai 
Nagyhercegséget beolvasztották az egyesült Olasz Királyságba. 

LáTnIVaLÓk
A nyári Toszkánát sokan az aktív, élményekkel teli nyaralásra 
vágyók paradicsomának tartják. Lépten-nyomon vidámparkok, 
játszóházak, kiállítások, kulturális események, koncertek, piacok, 
vásárok, festa-k és sagra-k várnak mindenkit, sőt a tenger sem 
csak pancsolási lehetőségeket tartogat.

Kétség sem férhet hozzá, annak, aki járt már Toszkánában, van 
egy-egy kedvenc városa vagy látnivalója a vidékből. A teljesség 
igénye nélkül álljon itt most néhány népszerű, látogatásra 
érdemes nevezetesség, de persze, ha csak pihenésre vágyunk, a 
tartomány 330 km szélességben, homokos stranddal vár minket.

FIRENZE
A Toszkán tartomány székhelye és kulturális központja az Arno 
folyó két partján fekszik, századokon át Medici-uralom alá 
tartozott, ezért is emlegetik a reneszánsz bölcsőjének. Nevét a 
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monda szerint Fiorinus etruszki király után kapta, akit a folyó 
partján temettek el, de létezik olyan legenda is, hogy a folyópart 
virágzó vidékei ihlették a Florentina – virágzó névválasztást. 
A 15. századra Firenze lett az olasz szellemi mozgalom és a 
művészet központja, a � renzei dialektus pedig az olasz nyelv 
mintájává vált. 

A közel egymillió főt számláló város látnivalókban sem 
fukarkodik, csak itt több napot el lehetne tölteni egy percnyi 
unatkozás nélkül. Ha arra járunk, gyönyörű látkép tárul elénk 
a Piazzale Michelangelo dombjáról, ahol gépkocsinkkal is 
parkolhatunk és megörökíthetjük Firenzét felülnézetből.
Látnivalói közül látogatásra érdemes a San Lorenzo templom, 
Dante és Michelangelo háza, Szent Márk tere (Piazza San 
Marco), vagy a Santa Croce (Szent Kereszt) tér, rajta az azonos 
elnevezésű templommal és kápolnával.

A város legismertebb tere a nyolcszög-alaprajzú Dóm tér, 
a Firenzei dómmal és a Szent János keresztelőkápolnával. 

Sajnos a tér méretei és a rendszeresen ott tartózkodó tömeg 
nem teszik lehetővé, hogy a monumentális épületeket teljes 
egészükben lencsevégre kapjuk. A dóm és a kápolna külső falain 
különböző színű márványlapokból álló díszítést látunk. A dóm 
kupolájának érdekessége a spirálvonalban felfelé haladó bordák 
által lehetővé tett önhordó szerkezet, mely segítségével a kupola 
aláállványozásra nem szorul és nem is szorult az építkezések 
alatt sem. A 84,7 méteres, márványberakásos harangtorony 
környezetében Donatello szobrait is megtalálhatjuk. 
Amennyiben az épületek belsejére is kíváncsiak vagyunk, 
számoljunk egy minimum fél órás sorban állással – a nyári 
melegben gondoskodjunk magunknak árnyékről. A várakozás 
perceit enyhíthetjük a közeli fagyiárusok által kínált változatos 
ízű hűsítőkkel.

A Piazza della Signoria, a városi élet középpontja a népgyűlések, 
ünnepek színtere. Itt találjuk a Palazzo Vecchio-t, a mai 
Városházát, ami várszerű, magas pártázatú, terrakotta színű 
épületéről és 94 méter magas tornyáról is híres. A téren 
helyezkedik el a Neptun-kút, Neptunusszal, tritonokkal és négy 
tengeri istennővel, Medici nagyherceg lovas szobra, illetve az 
U�  zi palota, jelenleg Nemzeti Könyvtár, Archívum és U�  zi-
képtár, mely a Mediciek gyűjteményéből keletkezett. Az U�  zi-
képtárat az Arno bal partján lévő Pitti-palotával a Vasari-folyosó 
köti össze, mindenképp látogatásra érdemes.

Ha a városban sétálunk, nem kerülhetjük el, és ne is kerüljük 
el az Arno folyót és partját. Számos híd áll rendelkezésünkre 
az átkelésre, köztük a leghíresebb a Ponte Vecchio, az Öreghíd. 
Jellegzetessége a fecskefészekként oldalaihoz épített kis műhelyek 
sora, ahol aranyművesek és ötvösök dolgoztak és dolgoznak 
ma is. A hídon hömpölygő tömeg könnyen magával ragad, de 
ne sajnáljuk az időt, és álljunk meg bámészkodni a kínálatban. 

facebook.com/GYSEV.ZRT

kLIMaTIkUS VISZOnYOk

Toszkána vidékein a nyári időszakban gyakran hetekig 
sem lehet látni felhőket, a varázslatosan szép kék ég szemet 
gyönyörködtetően nyúlik el a táj felett. A napsütéses órák 
átlagos száma egész évben a tartományban 6-6,5 óra/nap. 
Nyáron a páratartalom nagyon magas, mely a Riviérákon 
kimondottan élvezhető, azonban a városok szűk utcáiról 
ez már kevésbé mondható el. Július a legmelegebb és 
legszárazabb hónap, augusztus már csapadékosabb, 
szeszélyesebb. Egyetlen kellemetlenebb jelenség a 
scirocco szél, amely az afrikai homokkal érkezve nyári 
esőként is gyakran piszkos, homokos nyomokat hagy 
maga után. 

Firenze
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Érdemes a tömeggel való sodródás mellett kívülről, Firenze egy 
másik hídjáról megszemlélni a Ponte Vecchio-t, hogy utóbbi 
jellegzetességét is fel tudjuk fedezni. 

PISA
Az érsekség székhelye és az egyik legrégebbi olasz város, ferde 
tornya a világörökség részét képezi. A Dóm tér kötelező látnivaló, 
ha arra járunk. A tér oldalában árusoknál válogathatunk olasz 
szuvenírek között, néha jól is esik megpihenni az árnyékot nyújtó 
sátraikban. A Szűz Máriának szentelt dóm mellett a Baptisterium 
keresztelőkápolnába is menjünk be, ugyanis az emeletéről nyíló 
ablak pompás rálátást nyújt a Dóm épületére, érdemes ezt 
fotókon is megörökíteni. A kápolna, a tetején lévő Szent János 
szoborral együtt néhány centivel magasabb a ferde toronynál. 
Pisa ferde tornyát szemléljük meg a torony lábától is, 
monumentális jellege akkor tűnik csak ki igazán – nem 
mellesleg árnyékot is ott találhatunk. Ha a toronyba szeretnénk 
fellátogatni, akadnak időszakok, amikor a várakozási idő hamar 

nyúlik órákra, gyakran maximálják a toronyban tartózkodók 
létszámát, de akkor se csalódjunk, ha a torony látogatása ott 
jártunkkor épp nem megengedett, a dóm és a keresztelőkápolna 
is szemet gyönyörködtető látvánnyal vár minket. 

A városban és a térségben felhasznált márvány többsége Carrara 
városából származik. Bár maga Carrara városa nem bővelkedik 
híres látnivalókban, az oda vezető út izgalmakkal teli hegyvidék, 
ahol többször találhatjuk szembe magunkat márványszállító 
teherautókkal egy szűk kanyarban.

SIENA
A három összefüggő dombon elterülő város Firenzétől 70 km-
re fekszik, vörös téglás épületeiről híres belvárosa szintén az 
UNESCO világörökség része. Ha autóval érkezünk, érdemes a 
dombok aljában kialakított parkolókat választanunk, a belváros 
magasságába mozgólépcsőkön keresztül is feljuthatunk, ha 

VILÁGÖRÖKSÉGI HELYSZÍNEK TOSZKÁNA 
TERÜLETÉN: 

• Firenze, Pienza, San Gimignano és Siena történelmi 
belvárosai

• Dóm tér Pisában
• Val d’Orcia (Orcia-völgy)
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mégsem a manuális megoldást preferáljuk. A „földszinten” 
megannyi olasz étterembe botlunk, ha úgy adódik, bátran 
étkezzünk meg, az olaszok vendégszeretete az esetleges nyelvi 
akadályokat is leküzdi – nem mellesleg, a városba felérve időnk 
sem lenne, ha minden nevezetességet szeretnénk meglátogatni. 
A helyi legenda szerint a várost Remus � ai alapították, a két 
testvér egy-egy fekete és fehér lovon menekült el Rómából apjuk 
megölése után, ezért lett a város zászlaja és címere fekete-fehér 
sávos. Ez a legenda alapozza meg a városban gyakran látható, 
Romulust és Remust tápláló római nőstényfarkas szobrának 
létjogosultságát. 

A város idegenforgalmának és kulturális életének legjelentősebb 
rendszeres eseménye az évente legalább két alkalommal, július 
elején és augusztus közepén megrendezésre kerülő Palio, a 
középkori eredetű, kosztümös lovasverseny a város történelmi 
központjában. A Palio szó eredeti, középkori jelentése festett, 
vagy hímzett bársony-, vagy selyemkendő, melyet a lovagi torna 
győztese elnyert. A világban ma ez a szó egyetlen versenyt jelöl, a 
híres sienait, míg a sienaiaknak a Palio az a Madonnának ajánlott 
festett selyemzászló, melyet a híres verseny végén a győztes 
városnegyed elnyer. A város tornyos főtere, ahol a Palio is zajlik, 
kagyló alakú, lejtésében is a kagylóhéjra emlékeztet.

Templomokban is bővelkedik, a leghíresebb és talán legszebb a 
sávosan fekete-fehér márványból épített Santa Maria Assunta 
és a hozzá tartozó harangtorony. Belsejében az oszlopok mellett 
találhatunk az építkezés során függőleges mérceként használt fa 
gerendákat.

SAN GIMIGNANO
A tornyok városa egykoron 70 tornyot számlált, melyből mára 
csupán tizenhárom látható. A tornyok történelme is a térségre 
jellemző sajátosságokban keresendő: a gazdag kereskedő- 
és bankárcsaládok egyre nagyobb befolyásra tettek szert és 
különböző hatalmi, politikai csoportosulásokba szerveződtek. 
Ezt a politikai helyzetet a történetírók a „tornyok társasága” 
(Società delle Torri) korszakának nevezik. A név azzal 
magyarázható, hogy annak idején minden nemesi család 
háza fölé egy-egy torony magasodott, mivel egyrészt nem volt 
elegendő hely terjeszkedésre a városfalakon belül, másrészt 
pedig kiváló védelmet biztosítottak a különböző pártok közötti 
villongások során.

A történelmi belváros szinte autóforgalomtól mentes, turistaként 
ne is akarjunk a belvárosban parkolni. A tornyok kevese 
látogatható csak, de cserébe a tereket minden oldalról övező 
magas épületek a déli órák kivételével hűs árnyékot biztosítanak.

LUCCA
Puccini szülővárosa is tartogat élményeket az odautazók számára, 
főleg, ha kicsit elvágyódnánk a tömegből. A várost körülvevő 
városfalról szép kilátás nyílik. Luccában számos templom 
található. A San Martino katedrálisban őrzik a Volto Santo-t 
(12. századi fakereszt Krisztussal), de a legérdekesebb talán az 
ókori római fórum helyén álló, San Michele templom, fehér 
márvány homlokzatával, tetején Mihály arkangyal szobrával. 
Homlokzatán, ha jobban meg� gyeljük, nem látunk két egyforma 
márványoszlopot. 

Az ovális An� teatro-tér a város jelképe, de a szűk utcákon 
barangolva ne csak a lábunk elé nézzünk – néhány torony tetején 
zöldellő fákat is találhatunk. Lucca több középkori toronnyal is 
büszkélkedik. A Torre Guinigi a torony tetejét ékesítő fák révén 
mindenkinek szemet szúr, de szép kilátás nyílik az óratoronyból 
(Torre delle Ore) is.

CINQUE TERRE
Olaszország legkisebb nemzeti parkjába érdemes átlátogatnunk, 
ha Toszkána felé vet minket a jó sors. Nevét a területét osztó öt 
településről kapta: Riomaggiore, Manarola, Vernazza, Corniglia 
és Monterosso al Mare. A nemzeti parkhoz tartozik még Levanto 
és La Spezia egyes része is. 

Mesébe illő látvány tárul a szemünk elé, ha a vidékre rászánunk egy 
teljes napot. A part legnagyobb része meredeken lejt a tengerbe, 
emiatt fürdésre alkalmas hely kevés, és az is inkább apró kavicsos, 
cserébe kristálytiszta a víz, minden szikla kivehető a tengerben. 

facebook.com/GYSEV.ZRT

Siena
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La Spezia városából vonattal könnyedén elutazhatunk 
Riomaggiore-ba. Onnan a szerelmesek ösvényén, a Via 
dell’Amore-n át átsétálhatunk Manarola-ba, ha azonban az 
ösvény éppen nem látogatható, vonattal is tovább mehetünk, 
ha napijegyet vásároltunk. Corniglia az egyedüli, amelyik nem 
rendelkezik kikötővel. Ha nem akarunk Monterosso mellett 
a tengerben megmártózni, Vernazza városából hajóra szállva 
utazzunk vissza Portovenere-be, ahol általában egy, maximum 
másfél órás várakozás után szintén hajóval érkezhetünk 
kiindulási pontunkra. Ha ott épp piacnap van, vásároljunk 
be a helyiek által termelt friss gyümölcsökből, vagy a házilag 
készített felvágottakból (mortadella). Utunk során felkészültek 
a város lakói a turistákra, éttermek sokaságával találkozunk, és 
táblák segítik az utazókat eligazodni a szűk utcácskákon le a 
tengerpartra.

kOnYHaMŰVÉSZET
Az olasz konyha alapvető élelmiszereit senkinek sem kell 
talán bemutatnunk: a tészta, a halak, a tenger gyümölcsei, az 
olívaolaj, a friss zöldségek, a paradicsom, a friss fűszerek, főleg a 
bazsalikom, oregánó és kakukkfű adja a tájegység ízeinek alapját. 
A tartomány kenyerei kerek, vagy hosszúkás formában sült 
sótlan változatban ismertek. Só nélkül gyorsan megszikkad, 
ezért sokféleképpen hasznosítható, például panzanellaként, 
toszkán kenyérsalátaként. Tipikus toszkán étel a bruschetta, 
pirított kenyérszelet olívaolajjal hintve és fokhagymás 
paradicsommal, néha szalámival tálalva. Sok étteremben 
előételként találkozhatunk vele. Ehhez hasonló a pappa al 
pomodoro, a paradicsommártásban áztatott kenyér. A káposzta 
is döntő szerepet játszik a térségben: a crostini di cavolo sóval, 
borssal ízesített káposztalevelekkel megpakolt kenyeret jelent. 
Világszerte népszerű a lapos kenyér, a focaccia, vagy másik 
nevén: toszkán pizza. Általában nagy szemű tengeri sóval, 
olívaolajjal, rozmaringgal ízesítik.

A vargánya a legkedveltebb és leginkább elterjedt vadon termő 
gombaféle, frissen sajnos ritkán elérhető, de szárítva sok helyen 
kapható, ugyanez igaz a szarvasgombára is. Ízesítésre levesekben, 
rizottókban, ragukban találkozhatunk vele. San Gimignano „vörös 
aranyát”, a sáfrányt is felfedezhetjük a környékbeli ételekben.

A sokféle bab és a csicseriborsó igencsak fontos bázisa a 
házias toszkán étrendnek. Szinte mindig kerül valamilyen 
bab a tartalmas levesbe, a ribollita-ba. A káposztafélék közül 
az itt termelt fekete káposztával, hagymával, szárzellerrel, 
paradicsommal és burgonyával, no meg nem kevés babbal 
készülő toszkán parasztlevest rendszerint jókora kenyérszeletre 
merve, nem ritkán sütőben átsütve, melegítve, olívaolajjal 
kínálják. A fagioli alla � orentina (fehérbab � renzei módra) 
pedig nem más, mint száraz fehérbabból főtt egyszerű egytálétel 
babérlevéllel, rozmaringgal, fokhagymával és sóval fűszerezve, 
olívaolajjal gazdagon locsolgatva.

A tenger közelségének köszönhetően természetesen halak, 
tengeri herkentyűk sem ritkán kerülnek a part menti települések 
lakóinak és persze a trattoriák vendégeinek asztalaira. Toszkána 
erdeiből sokféle vadétel is kerül a tányérokra, de a marha- és 
sertéshúsból készült sültek szinte mindenütt megtalálhatók. A 
faszén felett grillezett sertés jelenti az alapját a porchetta-nak, 
ami igazi piaci gyorsétel. A hússzeleteket félbevágott zsemlébe 
rakosgatják, és úgy kínálják. Az illatáról messziről felismerni a 
piacok közelében Toszkána-szerte.

BOROk
A Tirrén part nyújtotta meleg, mediterrán klíma segítségével 
ízletes borokat tud termelni a vidék, nem hiába ihletett meg 
számos � lmrendezőt. A magasabb hegyek, a völgyek, amelyek 
északnyugatról délkeleti irányba metszik a tájat, és a domborzat 
fokozatos emelkedése számos eltérő mikroklímát alkot. Firenze, 
Pisa, Siena mellett Volterra, Arezzo és Lucca is bővelkedik 
szőlőtermesztésre alkalmas területekben, � nom borokban, vagy 
tematikus borutakban.

A térség legismertebb borai a Chianti, a Chianti Classico, a 
Brunello vörös, a Vernaccia a fehér borok között az uralkodó 
tájbor. Ez utóbbit szinte kizárólag San Gimignanoban és a közeli 
területeken termesztik.

Bármerre is járunk Toszkánán belül, biztosak lehetünk benne, 
felejthetetlen élményekkel gazdagodva fogunk hazatérni.

Bővebb információ: 99/577 212 • gysev@gysev.hu
www.facebook.com/GYSEV.ZRT • www.gysev.hu
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GYSEV UTASCENTRUM

GYSEV WEBÁRUHÁZ

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

Vásároljon, ajándékozzon online! 

Különleges, egyedi
� ajándék- és emléktárgyak
� ruhaneműk
� hátizsákok
� játékok
� vasútmodellek
� kiegészítők és egyéb termékek

széles választéka
a GYSEV Webáruházban!



Az elmúlt időszakban végbemenő jelentős fejlesztési 
háttérmunkák és a tesztelési időszak lezárása után, 2017 
májusától immár mindenki számára elérhető a megjelenésében 
merőben más, új struktúrájú és a leggyakrabban keresett 
információkat a korábbinál jobban kiemelő webes felület.

Az új honlapon a látogatók első kézből értesülhetnek 
a vonatforgalmat érintő legfontosabb változásokról, 
menetrendekről, illetve legfrissebb ajánlatainkról, legyen szó 
az éppen soron következő szervezett utazásról, rendezvényről, 
vagy az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő kombinált 
ajánlatokról.

A korábbi szerkezethez képest újdonság, hogy közvetlenül a 
főoldalról érhető el minden, belföldi és nemzetközi utazáshoz, 
kerékpárszállításhoz, aktuális ajánlathoz és a mindenkori 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó információ. Megújult, dinamikus 
formában tekinthetők meg az állomásokhoz, pénztárakhoz 
kapcsolódó térképes elérhetőségi, nyitva tartási és menetrendi 
adatok, és itt is elérhetők az esetleges forgalmi korlátozások.

Nagy mérföldkő számunkra a honlap megújításával egy 
időben elkészült webáruház, ahol közkedvelt, eddig csak 
a soproni Utascentrumban és a különféle rendezvényeken 
elérhető ajándéktárgyak, illetve kirándulóprogramok immár 
kényelmesen, otthonról is megvásárolhatók.

A fentiek mellett, ugyancsak kiemelt helyen szerepelnek a 
vállalatcsoportról szóló közérdekű információk, a karrierportál, 
emellett lehetőség van az utazáshoz kapcsolódó észrevételek 
elektronikus űrlap formájában történő benyújtására is.

Megújult a GYSEV Zrt. honlapja

Bővebb információ: 99/577 212 • gysev@gysev.hu
www.facebook.com/GYSEV.ZRT • www.gysev.hu
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� menetrendi és turisztikai információ
� személyes ügyfélszolgálat
� kártérítési ügyek azonnali kezelése
� kirándulások, kombinált jegyek

értékesítése
� e-pont, online ügyintézés
� múzeum- és játszósarok
� ajándéktárgyak széles választéka

Vásároljon, ajándékozzon online! 

Különleges, egyedi
� ajándék- és emléktárgyak
� ruhaneműk
� hátizsákok
� játékok
� vasútmodellek
� kiegészítők és egyéb termékek

széles választéka
a GYSEV Webáruházban!
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IdŐPOnT PROGRaM LEÍRáS HELYSZÍn SZERVEZŐ
június 1–augusztus 2. Kőszegi Várszínház A Kőszegi Várszínház színházi 

előadásai a Jurisics várban. 
Vojnich Erzsébet és Szüts Miklós 
kiállítása is megtekinhető a vár 
lovagtermében.

Kőszeg Jurisics-vár Művelődési Központ és 
Várszínház 
www.koszegivarszinhaz.hu 

június 2–5. A Virágzás napjai  
„Emberi találkozó a 
művészetek fényénél"

Előadások, kiállítások, koncertek 
és színházi programok. 
Megtelnek élettel a pajtaszínházak, 
művelődési házak, egyéb 
kulturális színterek.

Őriszentpéter és a 
környék települései

Malom Látogatóközpont             
www.viragzasnapjai.hu

június 3. 52. Savaria Nemzetközi 
Táncverseny

Magyarország legkiemelkedőbb 
versenytáncos rendezvénye. 

Szombathely AGORA Szombathelyi Kulturális 
Központ                        
www.agorasavaria.hu

június 4. Pünkösdi Királyságok A pünkösdi királyt 
versenyjátékokkal, főleg 
lóversennyel, bikahajsszal, 
a � atalabb korosztályoknál 
bothúzással, kakaslövéssel, 
gunárnyakszakítással választották.

Borgáta Önkormányzat Borgáta  
www.borgata.gportal.hu

június 4. Pünkösdölő Pityerszeren Pünkösdi kikapcsolódás színes 
programokkal

Szalafő-Pityerszer Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság 
www.orseg.info

június 5. X. Horvát-Magyar 
Családi Pünkösdi 
Fesztivál

Pünkösdhétfőn magyar és 
horvát kézművesek egész napos 
mesterség- bemutatója várja az 
érdeklődőket.

Zalaegerszeg, Gébárti 
Kézművesek Háza 

Kézművesek Háza
www.kereszturyamk.hu

június 8–11. IX. Soltis Lajos Országos 
Színházi Találkozó

Országos Színházi Találkozó Celldömölk Kemenesaljai Művelődési Központ
www.kemenesaljamuvhaz.hu

június 8–9. 88. Ünnepi könyvhét és 
16. Gyermekkönyvnapok

Könyvbemutató és kültéri 
színpadi program várja az 
érdeklődőket. 

Győr Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és 
Közösségi Tér 
www.kisfaludy.gyorikonyvtar.hu

június 9–11. Egerszeg Fesztivál 2017 – 
záró hétvége

Multikulturális rendezvény 
a nyugat-dunántúli régió 
meghatározó fesztiválja. 

Zalaegerszeg Kvártélyház Szabadtéri Színház K� . 
www.egerszegfesztival.hu

június 10. Sárkányhajó Fesztivál A soproni iskolák és egyesületek 
részvételével.

Fertő tó Sopron MJV Polgármesteri Hivatal  
Sportfelügyeleti Csoport
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június 10–11. Dömölki napok Az Árpád-kori templomromnál 

koncertek, színházi előadások, 
az Evangélikus templomnál 
művészeti csoportok mutatkoznak 
be, játszóház, játékos vetélkedők.

Celldömölk Kemenesaljai Művelődési Központ 
www.kemenesaljamuvhaz.hu

június 11. Göcseji Prószafesztivál A gasztronómiai fesztiválon 
alkalmi szakácsok sora mutatja be 
tudományát.

Zalaegerszeg Keresztury Dezső Városi Művelődési 
Központ                                  
www.kereszturyvmk.hu

június 15–július 16. Soproni Ünnepi Hetek Komoly- és könnyűzenei 
koncertek, színházi előadások, 
szabadtéri rendezvények.

Sopron Pro Kultúra Sopron Nonpro� t K� . 
www.prokultura.hu

június 15–
szeptember 9.

Fertőrákosi 
Barlangszínház előadásai

Színházi előadások, koncertek. Fertőrákosi Kőfejtő Pro Kultúra Sopron Nonpro� t K� . 
www.prokultura.hu

június 16. Bloomsday A Bloomsday alternatív 
összművészeti fesztivált számos 
érdekes és igényes kulturális 
programmal tűzdelték meg.

Szombathely AGORA Szombathelyi Kulturális Központ

június 16–
augusztus 26.                                   

Sportanimáció „Sportprogramokkal várják a 
sportolni vágyó gyerekeket és 
felnőtteket!"

Bükfürdő Bük, Bükfürdő Közhasznú Turisztikai 
Egyesület                             
www.visitbuk.hu

június 16–18. Szentivánéji álom - 
Sopron Folkfest

Népzene, néptánc, szórakoztató 
tánczene.

Sopron Pro Kultúra Sopron 
www.prokultura.hu

június 16–18. Kézműves sörök és 
pálinkák fesztiválja

A meggyes, köleses sör mellett 
számos pálinkakülönlegesség, 
helyben készített rétesek és más 
� nomságok kóstolója zeneszó 
mellett.

Hegykő Hegykő Község Önkormányzata 
www.hegyko.hu

június 17. Vasfüggöny túra Fedezze fel velünk az egykori 
határsávot!

Páneurópai Piknik 
Emlékpark

TAEG Zrt. 
www.taegrt.hu

június 17. IV. Tündérexpressz Találkozz a tündérekkel az ősi 
hársfák tövében! Utazz te is a 
tündérek gőzösével! Ezen a napon 
tündérek és manók serege érkezik 
a nagycenki mozdonyskanzenbe. 

Nagycenk, Széchenyi 
Múzeumvasút

Nagycenk Önkormányzata

13facebook.com/GYSEV.ZRT
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június 17. és 24. Múzeumok éjszakái Szakmai bemutatók, kiállítások, 

előadások, tárlatvezetés, 
műhelylátogatások. A 
programsorozat két hétvégén 
át tart.

Szombathely Savaria Megyei Hatókörű Városi 
Múzeum 
www.savariamuseum.hu

június 18–24. Lamantin Jazz Fesztivál Jazz Fesztivál és Improvizációs 
Tábor , hazai és a szomszédos 
országok vezető jazz ill. blues 
együttesei lépnek fel, és egy-két 
európai vagy világsztár emeli a 
fesztivál rangját. 

Szombathely Lamantin Jazz Improvizatív Zeneműhely 
Egyesület 
www.lamantin.hu                      

 június 18–25. XIII. Magyar Táncfesztivál, 
III. Gyermek Táncfesztivál

Magyarország professzionális 
társulatai mellett lesznek 
alternatív, kísérletező előadások 
is. A III. Gyermek Táncfesztivál 
pedig a legkisebbeket várja 
a Vaskakas Művészeti 
Központban. A színház 
előtti szabadtér ingyenes 
programokkal várja az 
érdeklődőket. 

Győr Győri Balett 
www.gyoribalett.hu

június 22–25. XI. Voluta Nemzetközi 
Vízikarnevál

A sárkányhajó csapatok 
versenye mellett több 
sportverseny is várja az 
érdeklődőket. Ilyen a 
strandröplabda és a strandfoci 
bajnokság.

Mosonmagyaróvár Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület 
www.voluta.hu

június 23–25. Múzeumok Éjszakája „1 Múzeum 11 épület 101 
program"

Győr Rómer Flóris Művészeti és Történeti 
Múzeum 
www.romer.hu

június 23–25. Őrségi Vásár A népi iparművészek 
kirakodóvásáraként népi 
termékekkel, kulturális 
programokkal várja az 
érdeklődőket.

Őriszentpéter  Őriszentpéter Város Önkormányzata 
www.oriszentpeter.hu

június 23–25. Szent László Napok A kort megidéző nagyszabású 
fesztivál, a Szent László Napok 
programjaiban szakrális és 
világi hangulatok, az udvari 
kultúra jellegzetes rituáléi 
– lovagi torna, legendák, 
misztériumok – váltakoznak.

Győr Győri Művészeti és Fesztiválközpont 
www.mufegyor.hu

június 24. Szentivánéji Vígasságok Az év leghosszabb napját 
ünneplő szabadtéri rendezvény 
sztárvendége Rúzsa Magdi lesz, 
a napot tűzijáték zárja majd.

Szombathely AGORA Szombathelyi Kulturális 
Központ                        
www.agorasavaria.hu

június 24. Múzeumok éjszakája Hódolás a történelem, 
a művészetek és a velük 
összekapcsolható értékek 
nyújtotta látványosságoknak. 
A rendezvény idei fő témája az 
értékőrzés lesz.

Zalaegerszeg Göcseji Múzeum 
www.gocsejimuzeum.hu 

június 24. Múzeumok Éjszakája Az országosan meghirdetett 
témában szervezett, változatos 
programokkal várják a 
látogatókat.

Sopron Soproni Múzeum 
www.muzeum.sopron.hu

június 24. X. Soproni Tündérfesztivál A gyermekek soproni 
fesztiválja-színpadi programok, 
viseletverseny, játszóház, 
tündéri portékák vására.

Sopron Pro Kultúra Sopron Nonpro� t K� .
www.prokultura.hu
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IdŐPOnT PROGRaM LEÍRáS HELYSZÍn SZERVEZŐ
június 24. Szent László-napi vadétel 

főző fesztivál
Számos csapat méri össze 
főzőtudományát. A rendezvényt 
színes programok, színpadi 
programok egészítik ki.

Pannonhalma Kazinczy Ferenc Művelődési Ház 
www.pannonhalma.hu

június 24. Múzeumok éjszakája Az országos múzeumi program célja a 
tanítás, szórakozás és tanulás.

Celldömölk Kemenes Vulkánpark 
www.kemenesvulkanpark.hu

június 25–27. Szent László-Napok és 
Katolikus Társadalmi 
Napok

Ünnepi szabadtéri szentmise és 
körmenet, komoly- és könnyűzenei 
koncertek, előadások, konferenciák, 
tanúságtételek, kerekasztal-
beszélgetések, játékos családi 
programok, � lmvetítés, zenés 
történeti játék és könyvbemutató. 

Győr Győri Egyházmegye 
www.kattars.hu

június 27. Tour de Hongrie prológ 
szakasz 

2017. június 27-én, az idei Tour 
de Hongrie rajtjánál a tavalyi után 
ismételten egy látványos prológ, 
másfél kilométeres egyéni időfutam 
várja a nagyérdeműt.

Szombathely Vuelta Sportiroda 
www.tourdehongrie.hu

június 27–július 1. VOLT Fesztivál Európai hírű zenés fesztivál, 
számtalan világsztár, hazai művész 
és zenekar fellépésével minden 
korosztály számára.

Sopron, Lővér kemping Sziget Kulturális Szervezőiroda 
www.volt.hu

június 27–július 2. Szerelmesek Fesztiválja Sok-sok program, zenés-színházi 
és egyéb társművészeti eseménnyel, 
melyek nem csak szerelmeseknek 
szólnak, hanem mindazoknak, akik 
kíváncsiak arra, hogy a legősibb és 
legnépszerűbb múzsa, a szerelem 
hogyan jelenik meg zenében, 
színházban, versben, � lmen, táncban, 
előadásban, beszélgetésben. 

Szentgotthárd Szentgotthárdi Közös 
Önkormányzati Hivatal 
www.szerelmesekfesztivalja.hu

június 28. Tour de Hongrie 
2017 – Zalaegerszegi 
szakaszbefutó 

A legnagyobb magyar 
kerékpárverseny.

Zalaegerszeg www.tourdehongrie.hu

június 30–július 2. 10. Győrköcfesztivál „10 helyszínen 1000 program. 
Zsebpénz nem kell, mert ingyen van!"

Győr Vaskakas Bábszínház 
www.vaskakas.hu

július 1–9. V. Zalaegerszegi Kortárs 
Művészeti Fesztivál

Kvártélyház Nyár teátruma 
Zalaegerszeg belvárosának felújíott 
neobarokk udvarán, az egykori 
Kvártélyházban. 

Zalaegerszeg Kvártélyház Szabadtéri Színház K� . 
www.kvartelyhaz.hu

július 7–9. Fazekas Napok 2017 A szakmai programok mellett 
fazekas- és egyéb kézműves vásár, 
illetve kulturális programok várják a 
látogatókat.

Magyarszombatfa Magyarszombatfa Község 
Önkormányzata 
www.magyarszombatfa.hu

július 7–9. XVII. Országos Veterán 
Motoros Találkozó

Szeleste Kultúrház Szeleste 
www.szeleste.hu
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július 8. Hopplá Fesztivál A Hagyomány él! A Hopplá 

Könnyűzenei Fesztivál 
Szentgotthárd ikonikus 
rendezvénye, már bő 
negyedszázada, ahol a helyi 
zenekarok bemutatkozása mellett, 
sztárfellépők is szórakoztatják a 
közönséget. 

Szentgotthárd Pannon Kapu Kulturális Egyesület 
www.pannonkapu.hu

július 8. Kelta ünnep A kelta világ elevenedik meg 
ismét a Várhelyen.

Soproni Parkerdő TAEG Zrt. 
www.taegrt.hu

július 8. XXVII. Aratóünnep 
Bükön

Garagulya Gólyalábas Komédiás 
Kompánia, ünnepi ökumenikus 
istentisztelet a Katolikus 
templomban, színes felvonulás 
hintókkal, lovas kocsikkal, 
kézi kaszásarató bemutató, 
folklórműsor, Apostol együttes 
koncertje, aratóbál, gyereksarok, 
kirakodóvásár, történelmi 
játszóház.

Bük Büki Művelődési és Sportközpont, 
Könyvtár 
www.bukmsk.hu

július 8. XXXIII. Vasi Vasember 
Triatlon

Az ország minden szegletéből, 
és külföldről is érkeznek 
amatőr és pro�  sportolók, hogy 
meghódítsák az 1500 m úszás, 40 
km kerékpározás és 10 km futás 
távokat, hogy ezzel elnyerjék a 
Vasi Vasember címet.

Szomathely Pannonsport Szervező és Marketing 
K� . 
www.pannonsport.hu

július 8–15. Nemzetközi Bartók Sze-
minárium és Fesztivál

Bartók Béla életművének 
bemutatása mellett az új zene 
hangsúlyos jelenléte biztosított.

Szombathely Savaria Szimfonikus Zenekar 
www.bartokfesztival.hu

július 8. Nyáresti koncert Punnany Massif koncert Dunakapu tér Győr Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 
www.gyor.hu

július 14–15. V. Sárkányhajó Fesztivál Szombathelyen ötödik 
alkalommal tervezik a sárkányos 
megmérettetést a Csónakázótó 
vizére. Csapatjáték, családi 
hétvége, és baráti társaságok 
közös megmérettetése ez már 
évről évre.

Szombathely Savaria Turizmus Nonpro� t K� . 
www.facebook.com/savariaturizmus

július 14–23. Tízforrás Fesztivál Koncertek, előadások, 
képzőművészeti kiállítások, 
szabadtéri � lmvetítések, 
kézműves foglalkozások, ökotúrák 
várják a közönséget a Fertő-táj 
legnépszerűbb fesztiválján.

Hegykő Hegykő Község Önkormányzata 
www.facebook.com/savariaturizmus

július 15. Fertő tó kerülő 
kerékpártúra

Teljes tó kerülő túra, táv: 117 km. Fertőd Zöldgömb Sport Klub 
www.zoldgomb.hu
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július 15. Ság hegyi kráter 

koncert az Ataru Taiko 
ütőegyüttessel

A Kemenesaljai Művelődési 
Központ nyári programja az Ataru 
Taiko ütőegyüttes június végi 
koncertje Celldömölkön a Ság hegy 
kráterében. 

Celldömölk, Ság hegy 
krátere

Kemenesaljai Művelődési Központ

július 15–16. Völgyhídi Vásár Nagyrákosi völgyhíd lábánál 
megrendezésre kerül az immár 
hagyományosnak tekinthető 
népművészeti- és kézműves vásár.

Nagyrákos Nagyrákos Község Önkormányzata 
www.nagyrakos.hu

július 19–23. XII. Gyógy-Bor Napok- 
Büki Gasztrofesztivál

Magyar borokkal, pálinkákkal, 
gaszronómiai különbségekkel, 
koncertekkel, főzőshow-val várja 
vendégeit a hetedik Gyógy-Bor 
Napok Bükfürdőn. 

Bük Büki Művelődési és Sportközpont, 
Könyvtár 
www.bukmsk.hu

július 21–
augusztus 2.

Iseumi Szabadtéri Játékok Az Iseumi Nyári Játékok hosszú 
szünet után 2012-ben éledt újjá, 
s azóta számos sikeres bemutatót 
tudhat magáénak. Idén a helyszín 
visszatér méltó helyére, az Iseum 
Savariense udvarára.

Szombathely Savaria Szimfonikus Zenekar 
www.sso.hu

július 22–23. Color Festival Az országosan ismert „színes" zenei 
fesztivál visszatér Szombathelyre, a 
Történelmi Témaparkba.

Szombathely Őrvidékház 
www.facebook.com/
events/1628592090778865/

július 23. Egerszeg Búcsú Régi mesterségek mai képviselői 
mutatják be tevékenységüket, 
kézműves portékák árusítása, 
folklórműsor, amatőr művészeti 
csoportok bemutatkozása gazdagítja 
a programkínálatot.

Zalaegerszeg Együtt Zalaegerszegért Egyesület 
www.gocsejiskanzen.hu  

július 23–29.  „ZOO EYOF” a Xantus 
János Állatkertben

Fergeteges programok, látványetetés 
és állatbemutató, a jellegzetes hazai 
állatfajok és a hozzájuk kötődő népi 
mesterségek bemutatása.

Győr Xantus János Állatkert 
www.zoogyor.hu

július 23–29. Európai I� úsági Olimpiai 
Fesztivál  

Hazánk 1896 óta álmodik olimpia 
megrendezéséről. Ez az álom 
idén Győrben válik valóra: egy 
európai „kis” olimpia, az Európai 
I� úsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) 
rendezésével.

Győr Győr Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 
www.gyor2017.hu

július 27–30. Szentgotthárdi Történel-
mi Napok

Jelmezes felvonulás, a csata 
újrajátszása, történelmi élőkép, 
íjászok és kaszkadőrök bemutatói, 
hagyományőrző népi játékok, 
katonai parádé, népművészeti vásár 
és a szentgotthárdi csatát bemutató 
kiállítás, zenei koncertek.

Szentgotthárd Pannon Kapu Kulturális Egyesület 
www.pannonkapu.hu
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augusztus 3–6. Szabadtéri koncertek Esterhazy Vigasságok 

keretében klasszikus és dzsessz 
műsorok.

Fertőd Nistema K� . 
www.eszterhaza.hu

augusztus 4–6. Hegykői vigasságok Szabadtéri sütés-
főzés, kulturális és 
gyermekprogramok, bál.

Hegykő Hegykő Község Önkormányzata, 
www.hegyko.hu

augusztus 5–13. I� úsági Női Kosárlabda EB Sorozatban másodszor 
rendezik meg Sopronban az 
U18-as divíziós leány Európa-
bajnokságot.

Sopron Magyar Kosárlabdázók Országos 
Szövetsége 
www.kosarsport.hu

augusztus 6. Szelestei Kettesfogathajtó 
Bajnokság

Az erőfelmérő a kategória 
országos bajnokságának vasi 
selejtezősorozatának a része.

Szeleste Kultúrház Szeleste 
www.szeleste.hu

augusztus 11-12. V. Esterházy Barokk Ételfőző 
Fesztivál

A fesztivál fő célja a 
barokk kor szépségének, 
gasztornómiájának, feledésbe 
merülő ízeinek megőrzése.

Fertőd, Esterházy 
kastély

Téma alapítvány, Klötzl Géza 
www.fertodfesztival.hu

augusztus 11–13. Barokk Esküvő A Barokk Esküvő országosan 
egyedülálló rendezvény. 
A főszereplő egy valódi 
jegyespár, akinek igazi 
házasságkötésén jelmezben 
ünnepelnek együtt szülei, 
rokonai és a város lakói.

Győr Győri Művészeti és Fesztiválközpont 
www.mufegyor.hu

augusztus 11–20. Hétrétország  „A szerek és 
porták köztiválja"

Szerek és porták „köztiválja” a 
nyárúton kerül megrendezésre. 
Zenei, színházi, irodalmi és 
� lmes események követik 
sorra egymást a fesztivál ideje 
alatt. Ezen felül az őrségi 
porták kinyílnak a látogatók 
előtt, és betekinthetnek az itt 
élő emberek életének színfalai 
mögé.

Őriszentpéter és a 
környék települései

Malom Látogatóközpont 
www.hetretorszag.hu

augusztus 18–20. Borok utcája A Borok utcájában a legjobb 
soproni borászok kínálják 
legkiválóbb boraikat, 
az ételekről a hegykői 
éttermek, a jó hangulatról a 
színpadon fellépő zenekarok 
gondoskodnak.

Hegykő Hegykő Község Önkormányzata 
www.hegyko.hu

augusztus 18–20. Augusztus 20. Győr Családi és gyermekprogramok, 
kézműves foglalkozások, 
játékos � zikai feladatok, 
légvárak, megavidámpark, 
játszóház, gokart és még 
számos szabadidőprogram 
várja az érdeklődőket. Fellép 
többek között a Republic 
együttes, Caramel, Balkan 
Fanatic.

Győr Starbrand Iroda 
www.starbrand.hu

augusztus 18–20. Bük Város Ünnepnapjai 10 éve város Bük. Ünnepelje 
velünk Ön is a jubileumi 
eseményt! 

Bük Büki Művelődési és Sportközpont, 
Könyvtár 
www.bukmsk.hu

augusztus 19. Páneurópai Piknik Megemlékezés a határáttörés 
28. évfordulójáról.

Páneurópai Piknik 
Emlékpark

Sopron MJV Polgármesteri Hivatal 
www.sopron.hu
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IdŐPOnT PROGRaM LEÍRáS HELYSZÍn SZERVEZŐ
augusztus 19. A Vulkán fürdő születésnapja A celldömölki Vulkán Gyógy- 

és Élményfürdő születésnapi 
programokkal várja Vendégeit.

Celldömölk Vulkán Gyógy- és Élményfürdő 
www.vulkanfurdo.hu

augusztus 19. Szent István-nap Sztárfellépőkkel, színes 
programokkal, gazdag 
gasztronómiai és kézműves 
kínálattal várjuk a 
nagyközönséget. 

Pannonhalma Kazinczy Ferenc Művelődési Ház 
www.pannonhalma.hu

augusztus 19–20. Wolfpack 2017 – Nemzetközi 
makett verseny és kiállítás

Idén 10. alkalommal 
megrendezésre kerülő 
WOLFPACK 2017 – Makett 
Verseny és Kiállítás országosan 
és külföldön is számon tartott 
rendezvény.

Győr Wolfpack Makett Klub 
www.wolfpack.atw.hu

augusztus 19–20. Nyári Fesztivál, Szt. István 
napok

A szigetköz legnagyobb 
kulturális, szórakoztató 
és turisztikai attrakciója. 
Szabadtéri koncertek, 
gyerekműsorok, gasztro 
élmények.

Mosonmagyaróvár Flesch Károly Kulturális Központ 
Mosonmagyaróvár, Erkel F. u. 14.F 
www.szentistvanfeszt.hu

augusztus 20. Falumúzeum Napja – Kenyér 
Fesztivál

A falumúzeumban 
kenyérsütésen és kóstoláson 
túl hagyományőrző 
programokon vehet részt az 
ünneplő közönség.

Zalaegerszeg Göcseji Falumúzeum 
www.gocsejiskanzen.hu  

augusztus 24–27. X. Győri Bornapok Bor-, Borlovag és 
Gasztronómiai Fesztivál

Győr Győri Művészeti és Fesztiválközpont 
www.mufegyor.hu

augusztus 24–27. XVIII. Savaria Történelmi 
Karnevál 

Turisztikai látványosság, játék 
és szórakozás, de emlékezés 
és tanulság is egyben Közép-
Európa legnagyobb jelmezes, 
historikus fesztiválja, az 
immáron 18. alkalommal 
megrendezésre kerülő Savaria 
Történelmi Karnevál.

Szombathely Savaria Turizmus Nonpro� t K� . 
www.karnevalsavaria.hu

augusztus 25. Állatkertek Éjszakája Ezeken a napokon 
meghosszabbított nyitva 
tartással (22-óráig) várja 
látogatóit az állatkert. A 
résztvevők a hangulatosan 
kivilágított állatkertben 
különleges esti „állati” 
programokon vehetnek részt.

Győr Xantus János Állatkert 
www.zoogyor.hu

augusztus 26. Nyárzáró Koncert A 4 Évszak Fesztivál nyári 
programsorozatának 
zárásaként rendezi meg Győr 
városa a legforróbb évszakot 
búcsúztató szuperkoncertet.

Győr Győr Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 
www.gyor.hu

augusztus 26. 1Úton - Zarándoklat a 
családokért

Az 1Úton zarándoknap 
sokezer ember számára nyújt 
zarándokélményt  melyen 
keresztül életre kel a csoda: 
a különféle nemzetiségű, 
világnézetű emberek 
egymáshoz, egymás mellett és 
egymásért zarándokolnak.

Celldömölk Kemenesaljai Művelődési Központ 
www.kemenesaljamuvhaz.hu

augusztus 27. Liszt Ferenc kerékpártúra Nemzetközi kerékpártúra 
keretében megemlékezés Liszt 
Ferenc szülőházánál.

Harka Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal 
Harkai Kirendeltsége
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VaSÚTTÖRTÉnETEk

Gördülő éttermek és szállodák II. 
Az éjszakai vonatozás rejtelmei
szerző Háry Márk  

Egy kellemes kávé, vagy omlett az Elba partján, netán egy 
ízletes bécsi szelet az egykori Monarchia földjén? Mindig 
változó kilátás, vagy a hajnalpír varázsa a paplan alatt, a 
dalmát hegyek között zakatolva? Esetleg a morva történelem 
momentumainak felfedezése egy korsó sör mellett? Kétrészes 
cikksorozatunk második szakaszában az elsősorban 
éjszakai utazásokhoz kapcsolódó vasúti szolgáltatásokat, 
vonattípusokat, tehát a fedélzeti szállásadás jellemzőit 
mutatjuk be, a barokk pompát idéző luxusvonatoktól 
egészen a napjainkig alkalmazott hagyományos és modern 
járművekig.

a FEdÉLZETI SZáLLáSadáS TÖRTÉnETE
A nagy távolságokra szóló, gyakran egy vagy több éjszakán 
átívelő szárazföldi utazások új kihívást állítottak a vasúti kocsik 
kialakítása során, az alapvető komfortérzet (fűtés, világítás) 
biztosítása mellett ugyanis meg kellett teremteni a kulturált alvás, 
tisztálkodás és az étkezés feltételeit is. Bár az étkezőkocsikról 
előző cikkünkben már hosszabban értekeztünk, fejlődésük 
elválaszthatatlan volt a hálókocsiktól, amit mi sem bizonyít 
jobban, mint hogy üzemeltetésük napjainkban is többnyire 
azonos keretek, közös vállalkozások keretében zajlik.
Az első hálókocsik – az étkezőkocsikhoz hasonlóan – ugyancsak 
a 19. század második felében, Amerikában készültek, Európába 
pedig Orient Expressz járatával jutottak el, majd a CIWL és a 
Mitropa szolgáltatásaként terjedtek el hazánkban. A kocsikat 
kezdetben külön ülő, és hálófülkékkel látták el, és a kényelmi 
kategória, illetve az ágyak száma alapján a fülkéket külön 
kocsiosztályba sorolták.
A világháborút követő szocialista államberendezkedés során a 
legtöbb országban önálló vállalatok alakultak az fedélzeti ellátás 
céljainak megvalósítására. Részben emiatt, részben pedig a 
háborúban szenvedett károk miatt is elengedhetetlenné vált új 

kocsik beszerzése. Az első hazai gyártású hálókocsit 1952-ben 
helyezték üzembe. Az 1970-es évvel kezdődő ötéves terv idején, 
a gazdasági fellendülés indokán jelentős forgalomnövekedést 
prognosztizáltak, amely az Utasellátó vállalat további fejlesztését 
tette szükségessé. Ebben az időszakban luxuslakosztály módjára 
berendezett, konyhával és tárgyalóval is ellátott kormányzati 
vonatok is közlekedtek, és ekkor élték igazi fénykorukat az 
európai éjszakai vasúti utazások, Budapestről például Párizsba, 
Koppenhágába, Athénba és Isztambulba is el lehetett jutni ebben 
a formában. 
Az ezredfordulón megjelenő, ún. fapados légitársaságok 
térnyerése ugyan visszaszorította a hosszú utazásokat, 
napjainkban betöltött szerepük ugyanakkor a korábbi 
viszonylatok jelentős megkurtítása ellenére sem elhanyagolható.
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FEkVŐHELYES ÉS HáLÓkOCSIk
Bár a legtöbb éjszakai vonat klasszikus ülőkocsit is 
továbbít, az legfeljebb annyiban nyújt kényelmi többletet, 
hogy a fülkékben a világítást önállóan lehet szabályozni, a 
termes kocsikban pedig a késő éjjeli órákban adott esetben 
központilag lekapcsolják azt. Mindenesetre árban ez a 
legkedvezőbb vasúti utazási forma.
Nyugodt alvásra ugyanakkor kétségtelenül a fekvőhelyes és 
hálókocsik alkalmasak. Alapvető sajátosság, hogy ezekben a 
kocsikban saját kísérő teljesít szolgálatot, aki gondoskodik 
a menetokmányok begyűjtéséről, az ágynemű kiosztásáról, 
szükség esetén ébresztésről, emellett egyszerűbb ételek, 
hideg és meleg italok is vásárolhatók nála. A kocsikísérő 
saját szolgálati fülkével rendelkezik. A kocsikba alapvetően 
csak azok az utasok szállhatnak be, akik az adott útvonalra 
érvényes menetjegy mellett előzetes ágyfoglalással is 
rendelkeznek, szabad helyek esetén ugyanakkor a hálófülke 
díja a kocsikísérőnél is megfizethető.
A fekvőhelyes kocsik (kusett) valójában a klasszikus, nappali 
fülkés kocsikra hasonlítanak, azzal a lényegi különbséggel, 
hogy itt az ülések keresztirányban ággyá alakíthatók, a 
függőleges falfelületen pedig további, felső szinten lévő ágyak 
hajthatók le. A fülkék 4 vagy 6 személy számára biztosítanak 
alvási lehetőséget, a kapott ágyneműt pedig az utasok maguk 
helyezik fel. A fülkék függönnyel és belülről zárható ajtóval 
vannak ellátva, a világítás egyedileg fel- és lekapcsolható, és 
minden ágy rendelkezik saját olvasólámpával is. A fekvőhelyes 
kocsik tulajdonképpen egy ifjúsági szálló színvonalához 
hasonlítanak.
A hálókocsik a fentieken túl már egy komplett szállodai szoba 
kényelmét nyújtják, hisz esti indulás esetén az utasokat vetett 
ágy várja, a zárt falú fülkék pedig teljes intimitást biztosítanak. 
Minden fülkében van hideg és meleg vizű csap, csomagolt 
szappan és kéztörlő, egyes, ún. DeLuxe fülkék pedig akár saját 
zuhanyozóval és mosdóval is rendelkezhetnek. A hálókocsik 
ára esetenként a reggelit is tartalmazza, amit az utas által 
megadott időben a kocsikísérő a saját fülkében szolgál fel. 
A hálófülkékben az adott komfortkategóriának megfelelően, 
egyidejűleg 1, 2 vagy 3 személy utazhat. Családok, párok vagy 
egyéni utazók részére természetesen lehetőség van a fülke 
kizárólagos használatára, ugyanakkor idegenek csak külön 
férfi vagy női fülkében utazhatnak együtt.

FOnTOSaBB ÚTIRánYOk
Budapesti és bécsi indulással számos nemzetközi éjszakai 
vonat indul Európa legkülönbözőbb szegleteibe. Mindkét 
helyszínről elérhetők a főbb nyugat-európai célállomások 
(Berlin, Zürich), Bécsből Velence és Róma is, a fővárosból 
pedig a nyári bolgár, román, horvát és montenegrói 
tengerparti idényvonatok mellett egész évben eljuthatunk 
Prágába, Varsóba, Kijevbe, Belgrádba és számos erdélyi úti 
célra is.
Egyes, nagy kiterjedésű országok (pl. Ukrajna, Oroszország) 
belföldi viszonylatban is közlekedtetnek ilyen vonatokat, 
emellett léteznek a kontinens peremvidékein, szomszédos 
országokat összekötő vonatok (pl. a Pireneusi-félszigeten, 
Spanyolország és Portugália között, vagy a skandináv 
államokban).
A járművek típusa és fejlettsége is meglehetősen nagy szórást 
mutat, hisz amíg a szovjet utódállamokban mindmáig 
fellelhetők az ún. „plackart” típusú, termes fekvőkocsik, addig 
a nyugati piacra nemrégiben betört osztrák vasúttársaság már 
a kapszulahotelekhez hasonló ágyelrendezéssel kísérletezik.

ÉRdEkESSÉGEk
Mivel alapvetően mozgó járműről történő alvásról beszélünk, az 
ágyakat speciális biztonsági elemekkel kell ellátni. A középső és 
a felső ágyakat – amelyek között megfelelő, gyakran felülésre is 
elegendő méretű távolság van – rendszerint mobil, de rögzíthető 
létra segítségével érhetjük el, az ágyak nyitott oldalán pedig 
leesésgátló hevederek találhatók, amelyek rögzítésével egy 
esetleges hirtelen fékezés okozta balesetnek lehet elejét venni.
Mivel az ilyen kocsik általában több országot is érintenek, sajnos, 
nem lehet elkerülni az esetleges éjszakai határellenőrzést sem, 
ám a nyugat-európai célpontok esetén, a schengeni határok révén 
erre vajmi kevés esély van. Az előre begyűjtött menetjegyeket 
ugyanakkor minden esetben a kocsikísérő adja át az érintett 
országok jegyvizsgálóinak, ezzel is megkönnyítve a megszakítás 
nélküli, nyugodt alvás feltételeit. A kocsiknak emellett minden 
érintett ország saját biztonsági, tűzvédelmi tanúsítványával is 
rendelkezni kell.
Előfordul, hogy egyes kocsikat az éj leple alatt más vonatokra 
soroznak át, hozzájárulva a közvetlen, átszállásmentes eljutáshoz. 
Ilyenkor speciális tolatási utasításokat kell alkalmazni, tekintettel 
arra, hogy a kocsikban utasok alszanak. Az ilyen kocsikat 
ugyanakkor sok esetben az átlagoshoz képest csendesebb, 
nyugodtabb járás és rugózás jellemez.

HanYaTLáS, VaGY ÚJJáSZÜLETÉS?
A diszkont légitársaságok egyre szélesebb körben való 
elterjedése részben visszaszorította a hosszabb útvonalakat, 
részben ugyanakkor új kihívás elé állította a fekvőhelyes és 
hálókocsikat üzemeltető vasúttársaságokat. A szolgáltatók 
számos viszonylaton, mind a nappali, mind pedig az éjszakai 
vonatokon is bevezették a rugalmasabb, piaci alapú árazást, 
előfoglalási kedvezményt, és az ún. globáldíjas jegyek gyakran 
a menetdíj mellett az ágyfoglalást is tartalmazzák. Sokan nem 
csak a repülés miatti esetleges félelem, poggyászkorlátozás vagy 
egyéb, rejtett költségek, hanem puszta kíváncsiság, kalandvágy 
miatt is kipróbálják az e� éle utazási formát. Kétségtelen, hogy a 
klasszikus, faburkolatú, lehúzható ablakos kocsiknak van egyfajta 
hangulata, romantikája, a távolság valódi érzete és az érintett 
országokba, tájakba és kultúrákba testközelből nyert bepillantás 
pedig csak fokozza az utazás során szerzett élményeket. A 
modern, légkondicionált, elektromos csatlakozóval ellátott 
járművek pedig az üzleti célú utazásban is méltán megállják a 
helyüket.
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kREaTÍV ROVaT

Nyári kreatív ötletek 
tárháza
szerző Seregély-Tóth Rita

Minden évben eljön az a várva várt nap, amikor felkerül 
az iskolai táblára az a bizonyos utolsó V betű, azaz kitör a 
VAKÁCIÓ! Nemhiába, hisz csupa nagybetűvel, kezdetét veszi 
a nyári szünet. Tele vagyunk tervekkel, várnak ránk a nagy 
kalandok, előkerülnek a nyári játékok, kedvenc időtöltések. 
A kreatív ötletek tárháza végtelen, kis fantáziával mesés 
és hasznos művek készülhetnek, lekötve ezzel kicsik és 
nagyok fi gyelmét egyaránt. Csokorba szedtünk néhány jól 
hasznosítható leírást gondolatébresztőnek, hiszen a játékos 
alkotásnak csak a képzeletünk szabhat határt.

HaJÓ, CSÓnak, TUTaJ… aVaGY MIndEn, aMI 
ÚSZIk
Bármilyen nyaralást is tervezünk, szinte biztos, hogy járunk 
olyan helyen, ahonnan megigézve gyönyörködhetünk a 
hullámzó vízen imbolygó hajókban, csónakokban. Legyen akár 
rekkenő hőség, akár egy nyári, záporos nap, kiváló időtöltés a 
hajókészítés a kis és nagy kapitányoknak egyaránt. Az ügyes 
kezű hajtogatók próbálkozhatnak az egyszerű csónakhajtástól, 
az egészen elképesztő origami alkotásokig. Hajtogathatunk 
eleve színes papírból, de díszíthetjük saját rajzokkal is hajóinkat. 
Érdemes összegyűjteni az elfogyasztott jégkrémek pálcikáit, 
hiszen azokat egymáshoz kötözve vagy ragasztva látványos 
tutajokat készíthetünk. Amikor megszáradt a ragasztás, 
művünket kedvünk szerint le is festhetjük. Még egyedibbé 
varázsolható, ha rögzítünk rá egy álló hurkapálcikával vitorlát 
is. Az újrahasznosítás jegyében kiürült � akonokból is nagyszerű 
úszószerkezeteket készíthetünk, ehhez nincs másra szükség, 

mint egy üres � akonra, szívószálra vagy hurkapálcikára, 
vitorlához pedig dekorgumi, vászon vagy papírlap, illetve 
olló és vízálló ragasztó szükséges. Első lépésként öblítsük ki 
alaposan a kiválasztott � akont, áztassuk le róla a matricákat, 
majd döntsük el, melyik oldala lesz a teteje. Rajzoljunk egy 
pöttyöt oda ahová szeretnénk a vitorlát, ezt az egyensúly miatt 
viszonylag a felső rész közepére helyezzük el. Óvatosan, ollóval 
lyukasszuk ki a kijelölt helyen a tetejét, vigyázva, hogy ne 
repedjen be, és az alját se sértsük meg. Ezt követően szúrjuk 
be a méretre vágott vitorla rudunkat. Érdemes picit szűkebb 
lyukat vájni, mint a hurkapálcika illetve a szívószál átmérője, 

GYSEV MAGAZIN  |  2017. NYÁR



25

hogy ne lötyögjön. Ha már a tartószerkezetünk is kész, nincs 
más dolgunk, mint az általunk választott anyagból kivágni egy 
méretarányos derékszögű háromszöget, kidíszíteni és feltenni, 
ez lesz a vitorlánk. A rögzítés történhet egyszerűen ragasztással, 
de akár varrással, ám ha igazán látványosan szeretnénk, ki is 
lyukaszthatjuk és egyszerűen felfűzhetjük a rúdra, egyben ívet 
is adván a vitorlánknak. Ha szeretnénk, vízálló festékkel be is 
festhetjük a � akont, amelyet saját ízlésünk szerint díszíthetünk.

TIPP:
Ha szeretnénk utast ültetni a � akonhajónkba egy-egy apró � gura, 
baba személyében, azt is megtehetjük, hisz ehhez mindössze 
annyi a teendő, hogy a � akon tetején az egyensúly miatt a 
vitorla előtti részen, egy kis négyzet alakú lyukat vágunk, ismét 
� gyelve, hogy az alját ne sértsük, meg, és máris beültethetjük kis 
utasunkat.

Ezután máris indulhat a vitorlás versenyünk, amelyhez csak 
egy nagyobb, vízzel teli edény szükséges, de akár a medencében 
vagy az esti fürdésnél a kádban is kipróbálhatjuk nagyszerű 
alkotásainkat, ha � gyeltünk arra, hogy vízálló festéket 
használjunk. 
Ha van kedvünk, türelmünk és időnk hosszabb ideig alkotni, 
igazán impozáns hajót készíthetünk hurkapálcikából és karton-
dobozból. Az üres kartondobozból tetszőleges méretben 
készítsünk egy hajóformát. Ennek legegyszerűbb módja, 
ha egyszerűen kivágjuk a kartonból a részeket és széles 
ragasztószalaggal összeragasztjuk. Nem baj, ha látszik a ragasztás, 
vagy nem túl szép, hiszen, ez a váz, ezt teljesen bevonjuk 
hurkapálcikával. Az a lényeg, hogy hajó formájú legyen és stabil. 
Ezt követően válasszuk ki egy-egy oldalát, mérjük le a méretét, 
vonjuk be kétoldalú ragasztóval. Vágjunk megfelelő méretű 
hurkapálcika darabokat és ragasszuk fel szorosan egymás mellé, 
hogy ne legyen rés. Gondos és türelmes munkával így be tudjuk 
fedni az egész hajótestet. Száradás után tetszés szerint festhető, 
díszíthető. Helyezhető rá akár kabin, korlát, hajócsavar, kémény 
vagy vitorla, tetszés és kézügyesség szerint.

PaPÍRFORGÓ
Örök és megunhatatlan nyári játék és dekoráció az akár egy-két 
pillanat alatt is elkészíthető tetszetős papírforgó.

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK:
• négyzet alakú színes papírlap/kartonlap/dekorgumi
• hurkapálcika
• gombostű/milton kapocs („jancsiszeg”)
• olló, ragasztó, vonalzó, ceruza

Az üzletekben kapható szabvány négyzet alakú lapok 21x21 
cm-esek, leírásunk erre vonatkozik, de természetesen ettől 
arányosan el lehet térni. Fogjuk a négyzetünket, rajzoljuk be 
az átlókat vonalzó segítségével. Az átlók metszéspontjától a 
csúcsok felé mérjünk fel és jelöljünk be minden irányban 6 cm-t. 
Ollóval a csúcsoktól a középpont felé haladva vágjuk be a lapot 
a jelölésekig. Így kapunk négy darab félig bevágott háromszöget. 
Mindegyiknek fogjuk meg az egyik csúcsát, és az óramutató 
járásával ellentétesen egyesével ragasszuk a középpontra. 
Ezt követően szúrjuk át a gombostűt a középponton, vagy 
szúrjuk át a milton kapcsot. Ha tűvel dolgoztunk, akkor még 
a hurkapálcánkat is szúrjuk át, majd a tű kilógó részét fogóval 
csípjük le. Tetszés szerint egy gyöngyszemet is lehet szúrni a papír 
és a pálca közé, nehogy túl szoros legyen a forgó. Ha kapoccsal 
dolgoztunk, akkor pedig a kapocs két szárát hajtsuk rá szorosan a 
pálcára. Így el is készült művünk, amit akár a szivárvány minden 
színében elkészíthetünk. 
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kREaTÍV ROVaT

kREaTÍV „áLLaTSáGOk”

KATICA DIÓHÉJBÓL
Szinte mindenki szereti a katicabogarat, játékos kinézete és 
hasznossága miatt. Bűbájos levélen pihenő bogárka készíthető, 
fél ép dióhéjból, egy kis darab zöld kartonlapból, fekete, fehér 
és piros festékből, ragasztóból és természetesen csipetnyi 
képzelőerővel. Vágjunk ki zöld kartonból egy levél alakot. Ezt 
követően fogjuk a fél dióhéjunkat és fessük be piros festékkel. 
Amikor megszáradt, akkor festékkel vagy vékony hegyű 
� lccel fessünk rá fekete pöttyöket, illetve fejet. Ha megszáradt, 
ragasszuk fel a levélre és festhetünk még a test mellé lábacskákat 
is. Természetesen levél nélkül is elkészíthető a � gura, de akkor 
célszerű fekete kartonból lábakat ragasztani rá. Így máris kész 
az apró kis bogárka, ami lehet például egy kertipartin nagyszerű 
asztaldísz, de kerülhet szívószálra, vagy játéknak is kiváló.

MÉHECSKE GYÖNGYBŐL
A gyöngyfűzés szerelmesei pompás alkotásokat készíthetnek 
apró gyöngyszemekből. Ehhez leírás, gyöngy, tű, damil vagy drót, 
némi kézügyesség, és persze türelem szükséges. A gyöngyözés 
legnagyobb titka egy jó leírás, az igazán ügyesek saját sablonokat 
is készíthetnek. Az elkészült állatkákból lehet kulcstartó, dísz a 
hátizsák cipzárjára, vagy egyszerűen díszíthetik szobánkat.

TEKNŐS PET-PALACKBÓL
Fogjunk egy két literes ásványvizes palackot, és vágjuk le az 
alját, kb. 5-7 cm-es magasságban. Ez lesz a teknős páncélja, 
amit szabadon díszíthetünk festéssel. Helyezzük a páncélt 
dekorgumira, vagy akár kartonlapra, majd rajzoljuk körbe. 
Méretarányosan rajzoljunk hozzá lábakat, farkincát és a 
fejet, majd az így kapott testet vágjuk ki ollóval. Egy tű és 
fonal segítségével varrjuk hozzá a műanyagot az alaphoz 
csillagalakban. Az így elkészült új játék kitűnő szobadísz, de ha 
dekorgumit használtunk, akkor pancsoláshoz is kiváló barát, 
hisz úszni is tud.
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A Bakony hegyeit a földtörténeti harmad- és negyedidőszak 
hozta felszínre a Pannon-medencében. A táj kialakulásában nagy 
szerepet játszott a tenger. Többször is megjelent, egyszer mély 
volt és sós, máskor sekélyebb és édes, vagy éppen mocsártenger. 
A környék ezért bővelkedik karsztjelenségekben – víznyelők, 
sziklatornyok alakultak ki, több mint száz barlangot hozva létre. 
A vizet a hegységet alkotó mészkő és dolomit a mélybe vezeti, a 
hegység lábánál pedig bővizű karsztforrások formájában engedi 
ismét útjára.

Az Északi-Bakony mintegy 300 méteres platóján kupolaszerűen 
ülnek a hegyek, közülük a legmagasabb a Kőris-hegy (709 m). 
Mellette több, 600 méter fölötti hegy sorakozik, így méltán 
hívják ezt a vidéket a Dunántúl tetejének.

A Magas-Bakony legmagasabb területein a zárt lombkoronájú 
bükkösök, alacsonyabb részein a gyertyános–tölgyesek, a korai 
juhar, a magas kőris, a hegyi juhar és a hegyi szil a legjellemzőbb. 
Ennek a változatos és gyönyörű tájnak a megismerését számos, 
kiépített tanösvény segíti. A terület élővilága rendkívül gazdag, 
megannyi állatfajnak ad otthont, az erdei séták során gyakran 
őzzel, erdei nyúllal vagy mókussal is találkozhatunk.

Az évszázados fák megannyi legendát is őriznek, hiszen a 
lenyűgöző látványt nyújtó erdők, patakok, szurdokok hajdan 
legendás betyárokat bújtattak.

SZáZHETVEn ÉVE, 1837. FEBRUáR 17-Én HaLT MEG 
SOBRI JÓSka, a LEGHÍRESEBB BakOnYI BETYáR
Vélhetőleg 1810 táján született Pap József néven a Vas megyei 
Endrődön, egy kondás � aként. Istenfélő nevelést kapott, de 
korán rossz társaságba keveredett, és egy inkább virtuskodásból 
elkövetett disznólopás miatt két év börtönre ítélték. A fogság 
alapjában változtatta meg, szerelmi románcot folytatott a 
foglárnéval, megtanult írni-olvasni és megkedvelte a cifra 
ruhákat. Szabadulása után újfent kis értékű lopást (mások szerint 
azonban már rablógyilkosságot) követett el, és a büntetéstől félve 
bujdosásra adta fejét. Csakhamar társai akadtak, az időnként 28 
emberre is felszaporodó banda a Bakonyban tevékenykedett, de 
portyáik során eljutottak Győrig és Zaláig is. Főként papokat, 
juhászokat, kereskedőket fosztogattak.

Sobrit és öt társát 1837. február 17-én kerítették be Somogy és 
Tolna megye határán, Lápafőnél. A betyár, amikor rádöbbent, hogy 
körülvették, a fegyverét maga ellen fordította, és szíven lőtte magát. 

BELFÖLdI JáRaT

A Bakony kincsei
szerző Némethné Gara Ildikó  forrás www.wikipedia.hu, www.mult-kor.hu, www.csesznekivar.hu, www.bakony-balaton.hu, www.zirciapatsag.hu
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szerző Némethné Gara Ildikó  forrás www.wikipedia.hu, www.mult-kor.hu, www.csesznekivar.hu, www.bakony-balaton.hu, www.zirciapatsag.hu

Emlékét mesék, dalok, balladák, ponyvaregények sora őrzi, sőt, 
hírneve a határainkon túlra is eljutott, Franciaországban még 
zenés darab is született róla. 

SaVanYÚ JÓSka, aZ UTOLSÓ HÍRES MaGYaR 
BETYáR 175 ÉVE SZÜLETETT
Savanyú (vagy Savanyó) Jóska 1841. szeptember 12-én született 
a Vas vármegyei Izsákfán, négy évvel Sobri halála után. Apja 
számadó volt Veszprém vármegyében, ő maga is juhászként 
kezdte életét, de a tisztes szegénység nem vonzotta. Birkalopás 
miatt kellett a fejét bujdosásra adnia, majd különféle rablások 
okán több alkalommal hónapokig raboskodott. A hatóságok 
sokáig bottal ütötték a nyomát, végül egy bojtár adta fel 1884-
ben, akinek rokonát ő lőtte agyon. Altatót kevert a halápi 
csárdában mulatozó betyár borába. Húsz éve volt rács mögött, 
amikor a váci püspök kérelmére amnesztiát kapott. Az utolsó 
magyar betyárt rövid ideig Pesten, kávéházi látványosságként 
mutogatták, később szabóműhelyt nyitott. A börtön utáni szabad 
életben nem sok öröme telt, végül a halálba menekült. Sírja 
Tótvázsonyban turistalátványosság.

A betyárok egykori lakhelye bővelkedik látnivalókban, 
gyönyörű, műemlékekben gazdag települései, erdei, természet- 
és tájvédelmi területei és arborétumai egész évben várják az 
idelátogatókat.

a CSESZnEkI VáR
A Bakony hegységében elbújva, egy sziklaszirten állnak Csesznek 
várának festői kőfalai.
Ez az erődítményünk az 1241–42-es tatárjárás utáni nagy 
várépítési korszak szülötte. Az első várat a Bana nembeli Jakab 
báró, kardhordozómester emeltette egy védelemre kiválóan 
alkalmas sziklacsúcson. A XIV. század elején a Csák nemzetség 
vásárolta meg, tőlük cserével Anjou Károly király csatolta az 
uralkodói birtokokhoz a vadban bővelkedő területet. 1392-ben 
Luxemburgi Zsigmond a cseszneki várat, az uradalmához tartozó 
harmincegy községgel együtt, a Garai főnemesi famíliának adta 

át, azok délvidéki birtokaiért. A XVI. század közepére a hódító 
törökök benyomultak a Dunántúlra, ahol Csesznek végvárként 
védelmezte az országot. A háborús idők elmúltával szerepe 
megváltozott, a zordon kővárat egy kényelmes lakhatást biztosító 
barokk kastéllyá alakították át az Esterházy hercegi család tagjai. 
A vár idővel elnéptelenedett, és egy későbbi földrengés, majd 
tűzvész tette végképp lakhatatlanná. Romjait az 1970-es évek óta 
vallatják a régészek.

ZIRC, a BakOnY FŐVáROSa
Zirc a Magas-Bakony festői környezetében megbúvó kisváros, 
ahol valódi kikapcsolódás, feltöltődést vár az idelátogatókra. 
Magyarország legmagasabban fekvő városa, a városközponton a 
400 m-es szintvonal halad át. Nevének eredetére több magyarázat 
él: lehetséges, hogy a szláv „src” (szerdce= szív) szóból származik, 
mint a Bakony szíve, de sokan a zsirec = makkoltatás szóból 
eredeztetik vagy a crk = egyedül álló kis templom jelentésű 
szóból. Legvalószínűbben azonban a szláv *sirьcь (ejtsd: /szirc/) 
„árva gyermek” szóból lett azonos személynév az alapja.

Története, amely több mint 900 évre tekint vissza, leginkább a 
ciszterciek apátságához fűződik, amelyet III. Béla király (1172–
1196) alapított 1182-ben. Első szerzetesei a rend leghíresebb és 
legnépesebb monostorából, Clairvaux-ból jöttek, amelynek Szent 
Bernát volt első apátja. Zirc oklevelei és könyvei a 16. században 
nyomtalanul eltűntek és elpusztultak, ezért korai történetéről 
igen keveset tudunk. 1060-ban már állt itt egy királyi udvarház 
egy kis templommal. Ott halt meg I. András király, akit azután az 
általa alapított apátságban, Tihanyban temettek el.

Zirc templomának mérete, 56 m hosszúsága felülmúlta a 
székesegyházakat is. 1241–42-ben a tatárjárás súlyos csapást 
mért a monostorra, csupán néhány szerzetes maradt életben. 
A reformáció és a törökök előnyomulása következtében a 
monostorban megszűnt az élet, és 150 évig Zirc lakatlan maradt. 
Az ősi apátság tekintélyes, omladozó falai árván meredtek az 
égnek, és hirdették a hely régi dicsőségét. A XVII. században 
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kezdődött meg az új monostor építése, amelynek barokk 
templomát 1752. június 4-én Padányi Biró Márton veszprémi 
püspök nagy ünnepség keretében szentelte fel. 1814-ig Zircnek 
nem volt külön apátja, addig a heinrichaui apátság alá tartozott. 
Az uralkodó I. Ferenc király nevezte ki az első önálló apátot, 
Dréta Antal zirci perjel személyében. 

Az apát kinevezésekor az állam és a társadalom elvárta, 
hogy a zirci ciszterciek is részt vállaljanak a gimnáziumok 
fenntartásában.

Dréta apát utódja, Villax Ferdinánd 1844 és 1857 között 
felépíttette az apátság második emeletét és az egész mai nyugati 
szárnyat a könyvtárral, felette toronnyal. 

1945-be a zirci apátságtól kárpótlás nélkül elvették birtokait, 
amelyek addig a gimnáziumok fenntartását szolgálták, 1948-

ban államosították az ország minden iskoláját, 1950-ben 
pedig a totális kommunista diktatúra betiltotta a rend minden 
működését. A zirci apátságot is át kellett adni az államnak. 
1989-ben a Zirci Kongregáció ismét államilag elismert intézmény 
lett. Az első néhány szerzetes 1990 elején térhetett vissza Zircre. 
A ma négy részből (Kardosrét, Akli, Szarvaskút, Tündérmajor) 
álló település 1984-ben kapott városi jogot.

Zirc természeti kincsei mellett számos látnivalóval, 
büszkélkedhet. 

REGULY anTaL SZÜLŐHáZa
Zirc szülötte, Reguly Antal nyelvész és néprajztudós, aki előbb 
Finnországban, elsősorban Lappföldön, majd az Urál környékén 
élő nyelvrokonaink között járt gyűjtőutakon. Szülőházában 
állandó néprajzi gyűjtemény, tárlat tekinthető meg, ezen kívül 
a hagyományos népi kézműves és egyéb mesterségekbe is 
bepillantást nyerhetünk, sőt, az alkotóházban ki is próbálhatunk 
számos eszközt.

BakOnYI TERMÉSZETTUdOMánYI MÚZEUM
A múzeum öt termében a térség � órája és faunája saját 
környezetében kiállítva tekinthető meg. Egyedülálló a Kárpát-
medence kőzeteit bemutató tárlat és a több mint kétszázezer 
darabból álló rovargyűjtemény.

REGULY anTaL MŰEMLÉkkÖnYVTáR  EGYEdÜLáLLÓ 
ŐSnYOMTaTVánYOk
A Műemlékkönyvtár az apátsági épületének második emeletén 
található. Az első könyveket a 18. században az új alapítást végző 
heinrichaui szerzetesek hozták magukkal, mely állomány 1950-
re 65.000 kötetre duzzadt. A ciszterci rend egykori feloszlatását 
követően a könyvtár állami tulajdonba került, kezelésével a 
Nemzeti Könyvtárat bízták meg.

A gyűjtemény mára 70 ősnyomtatványt, több mint 300 
antikvárt tudhat magáénak, melyek közül sok egyedülálló 
Magyarországon. 
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BaZILIka  HaZánk EGYIk LEGSZEBB BaROkk 
TEMPLOMa
Az apátsági templomot 1732-ben kezdték építeni a sziléziai 
Heinrichauból érkező ciszterci szerzetesek. Az építéshez 
felhasználták az – akkor már romos állapotban lévő – középkori 
épületeket is. A különlegesen szép, országosan is kiemelkedő 
jelentőségű templom főoltára Magyarország legnagyobb, 
barokk stílusban készült oltárépítménye. Egyedülálló a 
templom két orgonája: a szentély-orgona a szerzetesek imáját 
kísérte, míg a karzat német romantikus hangszere a liturgiát 
szolgálta, s szolgálja ma is. A 2005-ben befejeződött restaurálás 
óta a templombelső eredeti pompájában látható. 1982-ben, 
alapításának 800. évfordulóján basilica minor rangot nyert 
templom egy élő szerzetesközösség liturgikus otthona, egyben 
Zirc városának plébánia-temploma és jelképe is. 

aRBORÉTUM  MaGYaRORSZáG LEGMaGaSaBBan 
FEkVŐ FáS GYŰJTEMÉnYE
Az angolkert stílusban, a XVIII. sz. második felében létesült 
park 400 méter tengerszint feletti magasságban fekszik, és 
minden évszakban pompás látványt, kellemes felüdülést nyújt. 
Tavasszal a 600 évvel ezelőtt kialakított halastó partján telepített 
dísznövények, évelőágyások üde látványa, nyáron a zöld ezernyi 
árnyalata, a hársfák zsongító illata, a Cuha-patak csobogása, ősszel 
a melegbarna-sárga színpompa, télen az ágakat belepő hótakaró, 
zúzmara varázsolja mesevilágba a látogatót. A 20 hektáros 
területen 110, a Föld öt kontinenséről gyűjtött fa- és cserjefaj él.

EGYHáZTÖRTÉnETI kIáLLÍTáS - BETEkInTÉS a 800 ÉVE 
ZIRCEn ÉLŐ SZERZETESEk MIndEnnaPJaIBa. 
Az apátság egykori narancsházában a közösség tagjai 
nyilatkoznak hivatásukról, feladataikról, életükről. A személyes 
megszólalások mellett a tárgyi emlékek is beszélnek: az apátság 
évszázadairól mesélő leletek, műtárgyak, liturgikus alkotások 
kerültek kiállításra az egyes tárlókban, amelyek a ciszterci 
szerzetesek történetén is végig kalauzolnak. 

TaRTSanak VELÜnk 2017. aUGUSZTUS 5-Én, 
FEdEZZÜk FEL EGYÜTT EZT a VaRáZSLaTOS, 
VáLTOZaTOS VIdÉkET! WWW.GYSEV.HU

facebook.com/GYSEV.ZRT
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Egy gombócnyi 
boldogság
szerző Németh-Hérics Zsuzsanna  forrás www.izeselet.hu, www.origo.hu, szeged.hu

Szeretjük a sajátunkat, irigyeljük a másét, lehetőség 
szerint otthon a hűtőben is tartunk a dobozos és pálcikás 
„kistestvérből”, és olykor-olykor házilag is elkészítjük. 
Gyerekkorunk négygombócos ábrándjai, a nyár 
elmaradhatatlan, csábító, örök desszertje: a FAGYLALT. 

a FaGYLaLT kaRRIERJE
A fagylalt elsőként a Bibliában bukkant fel, ahol Ábrahámot 
kecsketejjel kevert hóval kínálták. Mi ez valójában, ha nem a 
jeges hűsítő? 
A hideg nyalánkságot feltehetően elsőként a rómaiak ismerték. 
Mintegy ötezer évvel ezelőtt már hóból, tejből és gyümölcsökből 
kevert jeges édességet fogyasztottak. Egyiptomi közvetítéssel 
került a földközi-tengeri országokba. Néró császárról köztudott, 
hogy kedvelte a sorbet jellegű fagylaltokat, így több száz 
kilométerről is képes volt jeget hozatni a különleges desszert 
elkészítéséhez. Az előállítás módja ekkorra már annyit változott, 
hogy a jéghez nem gyümölcsöt, hanem annak levét adták, és ezt 
egy kicsit feljavították mézzel. De, mint sok más készítmény, a 
fagylalt is időközben a föld más pontjain is megszületett. Kínában 
általában főtt rizsből állt, ehhez fűszereket és tejet adtak, és ennek 
keverékét fagyasztották. A római kor után a reneszánsz idején 
a szicíliai szakácsoknak, cukrászoknak köszönhetően új erőre 
kapott a fagyi. Ők közvetítették Európa felé, így hódított teret 
Itáliában, Franciaországban, Angliában és szép lassan a világ 
minden szegletén. Magyarországra osztrák közvetítéssel került a 
18. században és hamar kedveltté vált mind a gyermekek, mind 
a felnőttek körében.

Érdekes, hogy amilyen régi, bibliai gyökerekkel rendelkezik a 
fagylalt, annyira új keletű a tölcsér. A fagyi népszerűségét ugyanis 
tovább növelte, amikor 1904-ben Charles E. Miches feltalálta a 
tölcsért, s ez által a hűsítő nyalánkság hordozhatóvá vált.

JEGES VaRIáCIÓk
Krémfagylalt: 50%-a tejből áll, készítéséhez tojást vagy 
tojássárgáját használnak.
Gyümölcsfagylalt: legalább 20%-a gyümölcs, ehhez hozzáadják 
vizet, a szőlő és a gyümölcscukrot. Az egész gyümölcsökön 
kívül tartalmazhat még gyümölcshúst, gyümölcslevet, esetleg 
természetes aromákat is.
Jégkrém: különlegessége az előállítás módjából adódik, a 
jégmasszát a homogenizálás és a pasztörizálás után rövid ideig 
hűtőtartályokban tartják. Legalább 10%-ban tejzsírt tartalmaz.
Parfé: tejszínhabot, cukrot és gyümölcsöket, vagy csokoládét 
kevernek össze, majd 5-6 órára mélyhűtőbe helyezik, ezt 
követően könnyedén szeletelhetővé válik.
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 „Az élet olyan, mint egy fagylalt:
élvezd ki minden pillanatát,

míg el nem olvad.”
(Maria Fontaine)
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Sörbet: a fagylaltok őseként is emlegetett friss vagy fagyasztott 
gyümölcsből készített üdítően jeges édesség.  Kizárólag 
gyümölcspüréből, cukorból és esetleg kevés alkoholból áll.
Sült fagylalt: a fagylaltot kemény habbá vert tojásfehérjével 
borítják be, és pár percre sütőbe helyezik.
Jeges joghurt: fagyasztott joghurt, gyümölcsökkel.
Jégkása: jégdarát gyümölcslével vagy fagylalttal kevernek össze, 
mely szívószállal könnyedén iható.

dE, MIÉRT IS SZERETJÜk?
Azt gondolom, az emberiség régóta rabja a jeges édességnek. 
Emlékezzünk csak vissza, a fagylalt gyermekkorunkban is 
számos helyen fel-felbukkant, hiszen Csukás István Keménykalap 
és Krumpliorr című művében Bagaméri, a cukrász kisiparos 
fagylaltos triciklijével csalt mosolyt arcunkra, vagy éppen a 
méltán népszerű Bud Spencer � lmben a pisztácia ízű fagyi iránti 
vonzalom okozott kellemes perceket, de nem feledkezhetünk 
meg a Bikini, Fagyi című örökzöld nyári slágeréről sem, mely 
pillanatok alatt lopta be magát az emberek fülébe. Talán 
kijelenthetjük, hogy gyermekként mindenki izgatottan várta 
a fagylaltárus csengőjének kedves dallamát, melyet meghallva 
boldogan rohant az utcára és választott kedvére a jeges 
csemegéből.
Édes íze, krémes, selymes állaga, � nom aromája és hűsítő hatása 
teszi igazán különlegessé. Tudományos vizsgálatok bizonyítják, 
hogy a fagyi jó közérzetet eredményez, valamint nyugtató 
hatással bír, továbbá csökkenti az éhségérzetet és a vérnyomást, 
erősíti a csontokat és az immunrendszert, mindezek mellet a 
boldogság-hormontermelődéséről is gondoskodik. 

MILYEn a JÓ FaGYI?
Az igazán jó fagylaltot két szempontból lehet vizsgálni, az egyik 
az íze. Ez viszont szubjektív, hiszen van, aki a kellően intenzív, 
karakteres, de nem túlságosan erős ízt kedveli, azonban van, 
aki éppen a harsányabbat, így önmagában ez alapján nem lehet 
egyhangú döntést hozni. A másik fontos szempont az állag, 
melyet a benne lévő fehérje, cukor és zsiradék határoz meg. 
Az igazán jó fagyinál ezek az összetevők egyensúlyban vannak, 
ekkor a fagylalt könnyen nyalható, lágy, de nem túl levegős és 
nem feltűnően selymes. Ha a fagyink folyós, nyúlós, akkor 
sok cukrot tartalmaz, a fehérje túlzott arányát a habos, levegős 
szerkezet mutatja, a zsír többletére pedig a rendkívüli selymesség 
utal. Amiktől viszont a cukrászok mindenkit óva intenek, azok 
az emeletes, mutatós, a pultból kidagadó fagylaltkompozíciók, 
ezek ugyanis általában jilk nevű emulgeálószerrel dúsítottak, így 
sokkal több levegőt vesznek fel, ezáltal íztelenné válnak, valamint 
kellemetlen � lmréteget képeznek a szájpadláson.

FaGYIkULTÚRa ITTHOn ÉS kÜLFÖLdÖn
A fagylaltfogyasztás hazánkban még mindig erősen évszakfüggő, 
és meg kell jegyeznünk, hogy az elfogyasztott mennyiség is 
meglehetősen alacsony, valamint az ízekben is konzervatívak 
vagyunk. A legkedveltebb a csoki, a citrom és a vanília, ezek 
mellé zárkózik fel az eper és a sztracsatella. Egy 2011-ben végzett 
felmérés szerint Európában Finnország, Norvégia és Svédország 
jár az élmezőnyben az egy főre jutó mintegy évi 10-12 liternyi 
fagylaltfogyasztással, míg Magyarországon ez az érték átlagosan 
3-4 liter közé tehető.

A fagylaltrajongóknak érdemes feljegyezni a naptárba május 8-át, 
hiszen Magyarországon ekkor ünnepeljük a kézműves fagylalt 
napját. Ezen a napon ugyanis a kezdeményezéshez csatlakozó 

cukrászdák, fagylaltozók 50% kedvezménnyel kínálják az egyedi 
gombócokat, kenéseket. Miért pont ekkor? A szóbeszéd szerint 
azért május 8-ra esett a választás, mert a V-alakú tölcsérbe 
helyezett két gombóc fagyi ezt a dátumot „rajzolja ki”. A „V” azaz 
V. hó, tehát május, a két gombóc pedig a 8-as számot ábrázolja. 
E nemes nap alkalmával próbáljunk hát ki bátran újabb és újabb 
ízeket.
Sokan az olasz fagylalt jelzőt a minőségi fagyi egyik jelének 
tartják, viszont a cukrászok elmondása szerint ez egy egyszerű 
marketingfogás. Véleményük szerint az olasz kézműves fagylalt 
önmagában nem jobb a szakszerűen, jó alapanyagokból készített 
magyar kézműves fagyinál. Nincs törvényben szabályozott 
megkülönböztető értéke, minden a megfelelő, minőségi 
alapanyagokon és az előállítás módján alapul. Egy dologban 
azonban mégis irigykedhetünk az olaszokra: míg itthon extra 
kiegészítőként maximum édes tölcsért kérhetünk, addig 
Olaszországban a kocka alakú kehelytől egészen a csokiba 
mártott lótuszvirág formáig szinte minden megtalálható. A 
� nom, hagyományos ostya, a kakaóval ízesített barna, illetőleg 
a málnával színezett rózsaszín tölcsér, a hengeres ostya, 
vagy éppen a mogyoró, avagy kókuszdarabkákkal megszórt 
fehércsokoládéba, vagy citromízű cukorszirupba mártott 
kelyhecskék és az extravagáns kinézetű színes cukordarabokkal 
díszített csodák csábítják el a fagylalt szerelmeseit.

Míg nálunk a jeges kedvenccel leginkább gombóc formájában 
találkozunk pohárban vagy tölcsérben, addig a világ számos 
országában egészen másképp értelmezik ezt a hideg � nomságot.

Az Amerikai Egyesült Államokban a frissítő, ízletes fagyos 
joghurtot, más néven Froyo-t fogyasztják. Jellemzően 
alacsonyabb zsírtartalmú, nagyon sok cukrot tartalmaz, és 
általában mindenféle � nomsággal (gyümölcs, diófélék, cukrok, 
szirupok) együtt fogyasztják.
Az Indiában a ku� i néven ismert édesség sűrűbb, kevesebb 
levegőt tartalmaz, mint a fagylaltok általában, többnyire kúp 
alakú, állagra leginkább a sodóra, pudingra emlékeztet. Sokszor 
egy speciális sóval megszórva árulják, jellemző hozzávalói a 
pisztácia, a sáfrány és a kardamom.
Mexikóban a paletas nevet kapta a gyümölcsből készült pálcikás 
jégkrém, mely vizes és tejes változatban is készül. Az első 
kóstolásnál meglephet minket sós vagy fűszeres íze. A mexikói 
kultúrában nagy jelentőséggel bír ez a jégkrém, hiszen szobrot is 
emeltek neki Tucumbo városában. 
Nagy-Britanniában az aranysárga clotted cream az angol 

facebook.com/GYSEV.ZRT
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teadélutánok elmaradhatatlan kelléke. A fagyasztott változatát 
legtöbbször eperrel fogyasztják. Sajnos, csak rövid ideig tartható 
el, emiatt nehezen szállítható, így általában csak a hazájában 
találkozhatunk ezzel a különlegességgel.

A Fülöp-szigeteken a sorbetes nevű jeges � nomságot leginkább 
az utcán árulják, tölcsérben. A hasonló név ellenére különbözik 
a hazánkban ismert sörbettől. Kókusztejet és maniókalisztet 
tartalmaz, sajtos ízesítésű változata a legnépszerűbb.
Németországban az ún. spagetti-fagyi övend nagy 
népszerűségnek. Ez a gyümölcsös fagyis � nomság pont úgy néz 
ki, mint a paradicsomos-sajtos spagetti. A vaníliafagylaltra kerül 
az eperlekvár, ami a paradicsomszószt szimbolizálja, a tetejére 
pedig kókuszreszelék vagy fehércsokoládé forgács kerül, ez 
jelképezi parmezán sajtot.
Malajziában az ais kacang nevű színpompás desszert neve jeges 
babot jelent. A feltétek nagyon sokfélék lehetnek, de az alap 
mindig ugyanaz: jég és bab.

Törökországban a dondurma nevű nyúlós, sűrű fagylaltot 
gyakran késsel-villával eszik. Alapja az édesített kecsketej, amit 
egy gyantaszerű anyaggal ízesítenek. Tartalmaz kosborgyökeret 
is, amit egyenesen az orchidea gumójából nyernek, ezáltal az 
olvadáspontja alacsonyabb.
Olaszországban a lágy, krémes, selymes fagylaltot gelato-nak 
nevezik. A klasszikus fagylaltnál több tejet és kevesebb tejszínt 
illetve tojást tartalmaz, zsírtartalma pedig a többi fagyiéhoz 
mérten alacsony.
Japánban a mochi nevű desszert hódít, amely egy ragadós, 
nyúlós tésztával bevont jégkrém, az újévi asztal hagyományos 
eleme. A gombócokat színes rizstészta lapokba csomagolják, így 
akár kézben is tartható, hiszen a tészta megvédi az elolvadástól.

a 2016-OS ÉV HaZaI FaGYLaLTREMEkEI
A természetes alap és járulékos anyagokkal, naturális 
állományjavítóval, tojás hozzáadásával, főzéssel készült, és 
kizárólag a saját készítésű öntetekkel, pasztákkal díszített 
kézműves fagylalt kategóriában a tokaji meggy, a meggyesrétes, a 
konyakos meggy, a Vezúv (karamellás étcsoki meggyöntettel), a 
gyömbéres maláta és a málnás vaníliás csokiság névre keresztelt 
fagylaltkülönlegességek nyerték el a zsűri tetszését.

A hagyományos alapanyagok – úgymint a tej, a tejszín és/
vagy a vaj, a cukor, a tojás – kötelező használatával előállított 
különlegességek között a narancsos meggy, a kardamomos 
meggy, a tejszínes meggyfagylalt mézes fenyőmag ölelésben, 
a vilmoskörtés borhab, a parmezános körtés joghurt és a 
vilmoskörtés mascarpone elnevezésű jeges édesség nyert díjazást.
A hozzáadott cukor, glutén, laktóz- és tejfehérjementes fagylalt 
csoportjában a cukormentes eper, a bársonyos mandulafagylalt 
és a paleo mangós őszibarack homoktövissel elnevezett hűsítő 
csodák bizonyultak a legkiválóbbnak.

Minden bizonnyal a 2017-es év is tartogat számunkra 
meglepetéseket, izgatottan várjuk, milyen fantasztikus 
újdonságokkal csábítanak el minket cukrászmestereink!

Bővebb információ: 99/577 212 • gysev@gysev.hu
www.facebook.com/GYSEV.ZRT • www.gysev.hu
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GYSEV WEBÁRUHÁZ

Kényelmes ügyintézés elegáns 
környezetben, a soproni állomáson!

Szolgáltatásaink:
� menetrendi és turisztikai információ
� személyes ügyfélszolgálat
� kártérítési ügyek azonnali kezelése
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� ruhaneműk
� hátizsákok
� játékok
� vasútmodellek
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széles választéka
a GYSEV Webáruházban!

www.balatonihajozas.hu
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Sétahajó
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hajó visz!
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hajó

 BALATONI HAJÓZÁSI ZRT.
 Programok a Balaton közepén!
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„…ahonnan látszik a város
és mosolyog a nap feléd…”

Igazi vendégszeretet, könnyű megközelíthetőség, 
csodálatos kilátás a történelmi belvárosra, díjmen-
tes wifi  és parkoló, ízletes ételek a belváros szívében,
magyar és osztrák programokkal, Mesenyár családi prog-
ramcsomagokkal, amit akár SZÉP kártyával is fi zethet.

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

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

ProsEat Terasz
Újdonság! Nyitás: 2017. május 22.

Megéheztél? Autóval jönnél és ingyen parkolnál? 
Csak átugranál ebédszünetben? Gyere el hozzánk és 
mi házi készítésű street food ételekkel, koktélokkal,
medencével várunk egyedi városi panorámás teraszun-
kon közel a belvároshoz. Vasárnaponként előzenés grill-
vacsora! 

SOPRON MINDIG SZÉP!

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



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

Igazi vendégszeretet, könnyű megközelíthetőség, 
csodálatos kilátás a történelmi belvárosra, díjmen-
tes wifi  és parkoló, ízletes ételek a belváros szívében,
magyar és osztrák programokkal, Mesenyár családi prog-
ramcsomagokkal, amit akár SZÉP kártyával is fi zethet.

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

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

35 ÉVES a VUk RaJZFILM
1981. december 10-én mutatták be a hazai mozik a Vuk című 
egész estés magyar rajz� lmet, amely Fekete István Vuk című 
regénye alapján készült. A forgatókönyvet Dargay Attila, Imre 
István és Tarbay Ede írta, a rajz� lmet Dargay Attila (június 20-án 
lett volna 90 éves) rendezte. A híres főcímdal szövegét Szenes 
Iván írta, a dalt pedig Wolf Kati énekelte. 
A rajz� lm csak nagy vonalakban követi a regény történetét, néhol 
egyszerűsítették, máshol pedig vidám jelenetekkel egészítették 
ki a � lmet. Vuk (Vadászom, Utamból Kotródj!) a kis róka egy 
rókacsalád legkíváncsibb, legéletrevalóbb tagja. Egy alkalommal 
elcsavarog az otthonaként szolgáló odútól, és amikor visszatér, 
már nem találja ott a szüleit és a testvéreit: a Simabőrű Ember, 
a vadász és a kutyája elpusztították az egész rókacsaládot. Az 
árván maradt kis rókát nagybátyja, Karak veszi magához, 
megtanítja őt a vadászat és a rókalét minden furfangjára, persze 
sok feledhetetlen, vicces jelenettel tarkítva. Nem marad el Vuk 
bosszúja a Simabőrű ellen,csú� á teszi és minden barom� ját 
elragadja, sőt még az ott fogva tartott rókalányt is sikerül 
kiszabadítania ketrecéből. 
Ez a szeretnivaló történet gyerekek millióinak okozott vidám 
perceket szerte a világon. Klasszikusnak számít Amerikában, 
Oroszországban, Skandináviában, nyugat-Európában, de még a 
távol-keleten is.
Vuk kronológia: a regény 1940-ben jelent meg a Csí című 
könyvben kisregényként, majd 1965-ben önállóan is kiadták. A 
� gurák először 1972-ben tűntek fel egy képregényben, a Füles 
rejtvényújságban. 1975-ben a könyv megjelent orosz nyelven, 
azóta is talán itt van a legnagyobb kultusza külföldön a Vuknak. 
1981. december 10-én került a rajz� lm a hazai mozikba.

akI MIndEnRE EMLÉkEZETT
Bosszantó, amikor ez embernek nem jut eszébe valami fontos 
információ, dátum, név stb. Ezzel az érzéssel mindenki találkozik. 
Azaz majdnem mindenki. 
Létezik egy nagyon ritka rendellenesség a hipermnézia, vagy 
magyarul túlemlékezés. A hipermnéziás emberek személyesen 
átélt emlékeik rendkívül részletes előhívására képesek; és 
amire képtelenek az a felejtés. A legismertebb eset talán 
Szolomon Seresevszkijé, akit egy pszchihológus harminc évig 
vizsgált. Seresevszkij riporter-újságíróként dolgozott, később 
pedig memóriaművész előadóként. A 20. század elején élt a 
Szovjetunióban. Seresevszkij élete első három évtizedében nem 
vett tudomást rendkívüli memóriájáról, egyszerű oknál fogva, 
úgy hitte, mindenki mindenre emlékszik, éppúgy, mint ő.  
Munkahelyén, a szerkesztőségben aztán kiderült, hogy képessége 
messze nem természetes. 
Nagyon érdekesen dolgozott Seresevszkij emlékezete, 
szinesztéziás működés segítségével jegyezte meg a dolgokat, azaz 
a verbális információt is vizuálisan dolgozta fel. Gyakorlatilag 
mindent képekké alakított, és a vizuális információkat tudta 
elég pontosan rekonstruálni hosszú idő után is. Matematikai 
ismeretek nélkül jegyzett meg matematikai képleteket; olasztudás 
nélkül olasz verseket; visszamondott halandzsa-kifejezéseket is, 
akár oda-vissza. Évek, sőt évtizedek múltán a sok apró részlet 
a pszichológus szerint semmit nem halványult  Seresevszkij 
emlékezetében.  Minden látott vagy hallott információt 
megjegyzett, a lényegeset éppúgy, mint a jelentéktelent.  De ez 
a túlemlékezés Seresevszkij szellemi tevékenységét nehezítette. 
Egyáltalán nem volt sikeres szerző. Az olvasásban gátolták a 
minden szóhoz társított képzetek és egyéb érzetek. Nem tudott 
mit kezdeni a metaforákkal és az elvont fogalmakkal sem, mert 
nem tudott képet rendelni hozzájuk. 
Miután olykor naponta többször is fellépett, mint memória 
művész és számokat memorizált a színpadon, szükségét érezte, 
hogy a halmozódó számtáblák képeit törölje emlékezetéből. 
Ez nem volt egyszerű. Hosszas kínlódás után ráébredt, csupán 
meg kell győznie magát arról, hogy amit el akar felejteni, az 
lényegtelen. Éppen azt az elvet találta ki tehát, amelyet a legtöbb 
ember agya magától is alkalmaz az információk szűrésére.  
Ezek után aktuális a kérdés: minden egyes pillanatra emlékezni, 
áldás vagy átok?

TUDTA-E?
szerző KoncsikT
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www.sopronbank.huf

* A THM meghatározása az aktuális és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén 
a mértéke módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a hitel eseteleges kamatkockázatát.
**A kamatváltoztatási mutató valamilyen referenciahozam alapján számított mutató, mely a lehetséges kamatváltozás 
mértékét fejezi ki. A Sopron Bank által alkalmazott kamatváltoztatási mutató: H1K5.
***A mutató értéke lehet pozitív vagy negatív is. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek.

A részletes szerződési feltételeket és kondíciókat a hitelszerződés, a Bank mindenkor hatályos vonatkozó Hirdetménye(i), 
Kondíciós listái, az Általános Üzletszabályzat és Általános szerződési feltételek, valamint a Fogyasztói Hitelezési Üzletsza-
bályzat tartalmazza. A Bank a változtatás jogát fenntartja, a Bankot jelen tájékoztató nem kötelezi a hitel jóváhagyására 
és hitelnyújtásra. További részletekről Bankunk honlapján (www.sopronbank.hu) és fiókjainkban tájékozódhat.

Lakáscélú forinthitel
5 éves periódusban
fix kamatlábbal
THM: 4,96%-6,94%*
Szeretné Ön is rögzítve tudni 
törlesztőrészletét? Hitelünkkel 
minden 5 évben állandó nagyságú 
törlesztőrészletet biztosítunk Önnek, 
ráadásul 5 évente csak az MNB által 
megadott változási mutató** mérté-
kében módosulhat a kamatláb.***

VEGYE IGÉNYBE AZ ELÉRHETŐ 
KAMATKEDVEZMÉNYEKET IS!

é-
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SPORT ROVaT

120 éve született 
a futás első világsztárja
szerző KoncsikT

1897. június 13-án született Turkuban minden idők egyik 
legsikeresebb sportolója, a fi nn csodafutó, Paavo Nurmi. Az 
1920-as években a világ legjobb közép- és hosszútávfutójának 
számított. Kilenc olimpiai arany- és három ezüstérem mellett 
Paavo Nurmi nevéhez 25 egyéni és 2 váltóvilágrekord fűződik, 
legkülönbözőbb távokon, 1500 m-től 20 km-ig. Körülbelül 
300 versenyen vett részt, melyek közül 1919 után csak 15-ről 
jött el úgy, hogy nem ő volt az első helyezett.

A Futók királyának és a Repülő � nn-nek is elnevezett Nurmit 
minden idők legnagyobb olimpikonjának és atlétájának is tart-
ják. Tizenegy évesen kezdett futni, három évvel később már tíz 

percen belül futotta a 3000 métert. Felkészüléséről nem sokat 
tudhattak meg ellenfelei, egyesek szerint naponta kétszer, mások 
szerint négyszer tartott edzést, megint mások azt a kevéssé 
valószínű elméletet hangoztatták, hogy késő ősztől kora tavaszig 
nem is futott.
Nurmi az 1920-as antwerpeni olimpián robbant a köztudat-
ba. Rutin híján, 5000 méteren még a francia Joseph Guillemot 
mögött másodikként ért célba. Ezt a vereséget Nurmi élete leg-
keserűbb vereségeként könyvelte el.  De aztán győzött 10000 
méteren, megnyerte a 8000 méteres mezei futást, s ebben a szám-
ban a � nn csapat tagjaként is első helyezést szerzett.

Az 1924-es párizsi olimpián ismét bebizonyította kivételes 
képességeit, öt aranyéremmel térhetett haza. Ma már elképzelhe-
tetlen módon úgy győzött 1500, illetve 5000 méteren, hogy a két 
futam között alig 26 perc pihenő állt rendelkezésére. Nem talált 
legyőzőre 3000 méteren és a mezei futás két számában (egyéni, 
csapat) sem. 1925-ben amerikai “turnén” vett részt, 55 versenyen 
állt rajthoz, s csak kétszer kapott ki.

Az 1928-as amszterdami olimpia - akkor még nem sejtette, hogy 
az utolsó, hihetetlen sikerekben bővelkedő karrierjében - egy ara-
ny- és két ezüstérmet hozott számára. A rendkívül visszahúzódó 
és szerény Nurmi 10000 méteren állhatott a dobogó első fokára, 
5000 méteren, illetve 3000 méteres akadályfutásban második he-
lyezést ért el.

A világ egyik leghíresebb sportolója legfájóbb vereségét a sport-
pályán kívül szenvedte el. Úgy tervezte, hogy az 1932-es Los 
Angeles-i ötkarikás játékokon, maratoni futásban teszi fel a ko-
ronát pályafutására. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság két nagy-
befolyású tagja azonban elérte, hogy egy versenyen átvett pén-
zdíj miatt nyilvánítsák pro� nak a � nnt, így nem vehetett részt 
a játékokon. 

Minden idők egyik legeredményesebb sportolója 1933-ban 
vonult vissza a versenyzéstől, legközelebb az 1952-es helsin-
ki olimpián láthatta a közönség, amikor az 55 éves sportember 
hatalmas ováció közepette meggyújtotta az olimpiai lángot. A 
közönség szeretete mellett a NOB rehabilitációról szóló döntése 
is enyhíthette szomorúságát. A mogorva és zárkózott sportoló 
ezután az üzleti életben építőiparral és részvénykereskedelemmel 
foglalkozott. Az első orvos mentőautókat Finnországba Nurmi 
anyagi támogatásával szerezték be. 1968-ban saját néven alapít-
ványt hozott létre, mely a szív- és érrendszeri betegségek vizs-
gálatát támogatja.

Az olimpiai örökranglistán Larissza Latinyina mögött második 
“repülő � nn” 1973. október 2-án halt meg Helsinkiben. Állami 
temetést kapott, szobra az olimpiai stadion előtt áll.
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REJTVÉNY • SUDOKU
A rejtvényhálóba pontosan illeszkednek a betűket tartalmazó négyzetek. Keresse meg a helyüket 
a hálóba beírt betűk segítségével! Ha jól dolgozott, a kitöltött keresztrejtvény lesz az eredmény.                                                                                                                  
Találós kérdés : Mit kíván a GYSEV Zrt?  
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Élje át Ön is a kisvasúti zakatolás páratlan hangulatát, 
ahol a nem mindennapi élményről a Múzeumvasút 
ifjú, lelkes csapata gondoskodik!

A nagycenki Széchenyi-kastély szomszédságában András, a gőzmoz-
dony és Kiscenk, a dízelmozdony várja a kisvasutazni vágyókat.

Megújult játék- és vasútpark, mozdonyskanzen a Magyarországon
egykor közlekedtetett mozdonyokkal és vasúti kocsikkal, vonathinta, Teki 
Café, egyedülálló természeti környezet!

A Múzeumvasút 2017. április 1-től október 1-ig szabad- 
és munkaszüneti napokon, valamint a meghirdetett 
hétköznapokon közlekedik.

Programok 2017-ben:
 június 17.  Tündérexpressz
 július 9.  Fotóvonat

 Örökítsük meg a Múzeumvasút szerelvényét egyedülálló környezetében, az eredeti sorom-
póőrházak, régi jelzők és műtárgyak között! A vasútbarátoknak szervezett fotóvonatunk 
az utolsó menetrendszerinti vonat beérkezése után indul Fertőbozról. A programra előze-
tes jelentkezés szükséges. Részvételi díj: 2 000 Ft

 szeptember 17.  Kisvasút születésnapja
 
Tartsanak velünk, felejthetetlen élményben lesz részük!

99/577 244 gysev@gysev.hu www.gysev.hu

NAGYCENKI SZÉCHENYI
MÚZEUMVASÚT
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P R O G R A M O K ,
K I R Á N D U L Á S O K

CSOBBANJON BÜKFÜRDŐN KOMBINÁLT JEGGYEL!
Egész évben
Magas ásványtartalmú gyógyvizes medencék, gyógy- és 
wellnesskúrák és tágas, galériás pihenőteraszok várják Önt a 
Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum Gyógy- és Strandfürdő 
részlegében (I. zóna). A kombinált fürdőjegy a belépő mellett 
a GYSEV Zrt. menetrendszerinti vonatain történő utazást és a 
busztranszfert is tartalmazza, oda-vissza!

A BAKONY FŐVÁROSA, ZIRC ÉS A CSESZNEKI VÁR
2017. augusztus 5.
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.

ÉLMÉNYTÚRA A FERTŐ TÓ OSZTRÁK OLDALÁN
2017. szeptember 9.
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.
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.

GRAZ ÉS ADVENT FÉNYEI
2017. december 9.
Adventi időszakban Graz különleges fényárba öltözik, a várost 

meg a fenséges étkeket és italokat, válogassunk kedvünkre a 
különféle kézműves ajándékok között és engedjük, hogy magával 
ragadjon bennünket a vásárváros ünnepi hangulata!

Az ár- és programváltoztatás jogát fenntartjuk.

© Steiermark Tourismus /

© NTG / steve.haider.com
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mindennapjaiba. A Bakony hegységében megbújva meghódítjuk 
a sziklaszirten lévő Csesznek várának ódon kőfalait is.

ÉLMÉNYTÚRA A FERTŐ TÓ OSZTRÁK OLDALÁN
2017. szeptember 9.
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.
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.

GRAZ ÉS ADVENT FÉNYEI
2017. december 9.
Adventi időszakban Graz különleges fényárba öltözik, a várost 

meg a fenséges étkeket és italokat, válogassunk kedvünkre a 
különféle kézműves ajándékok között és engedjük, hogy magával 
ragadjon bennünket a vásárváros ünnepi hangulata!

Az ár- és programváltoztatás jogát fenntartjuk.
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