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TISzTELT uTaSunk, kEdVES oLVaSó!

Tudjuk, hogy milyen a szokatlannak tűnő hideggel újra meg újra 
megbarátkozni, ismerjük, hogy mennyire hektikus egy ünnepi 
készülődés, tudjuk, hogy esetleges fogadalmaink is gyakran 
megrekednek a gondolat szintjén, és persze tudjuk azt is, hogy 
akarva, vagy akaratlanul, de egyszerűen nem hagyhatjuk szó nélkül 
az év vége köré csoportosuló, szebbnél szebb eseményeket. Magunk 
sem tettünk így, ennek ellenére mégsem hintjük el az ekkortájt 
előjövő, klasszikus szólamokat, hisz tudjuk, hogy a jelenkor sajátos 
vonásai puszta mindennapjainkat is nagyban meghatározzák. Ám 
mielőtt hosszasan ábrándoznánk az egyébként már általánosnak 
tűnő fordulatokon, merengjünk el Tirol havas hegyein, a fagyos 
Szibéria vidékein vagy pihenjünk a testet-lelket felpezsdítő Dél-
Dunántúl fürdőiben, borvidékein és zakatoljunk át egy klasszikus 
szerelvényen az Ormánság hangulatos tájain, ahol garantáljuk, 
hogy Magazinunk teljes kiolvasására is bőven jut idő, mielőtt Pécsre 
érkeznénk. Ha mindez nem elég, ellátogathatunk a koronázóvárosba 
is, hisz új pozsonyi járatunk erre most minden eddiginél kedvezőbb 
lehetőséget kínál.
Természetesen nem maradhattak el az ünnepi fogások és fortélyok sem, 
forgassák tehát szívből készült oldalainkat, amikor csak kedvük tartja.
Meghitt ünnepeket és tervekben gazdag új évet kívánunk.
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GYSEV KIRÁNDULÁSOK 2018
április 14. 
BÉCS – HOFBURG 
A Habsburg császárok fényűző lakosztályainak és kincstárának megtekintése 
után megismerhetjük a Sisi Múzeumban bemutatott, egykori udvari szertartási 
rendet és Erzsébet királyné személyes tárgyait, belvárosi sétánkat pedig meny-
nyei illatú, frissen pörkölt bécsi kávé koronázza meg.

május 12.
DUNAKANYAR – ESZTERGOM ÉS VISEGRÁD 
Európa egyik legnagyobb bazilikája az egykori Duna-parti főváros, Esztergom 
jelképévé vált. A hegyre épült érseki székesegyház megtekintését követően Vi-
segrád felé vesszük az irányt, ahol elénk tárul a Magyar Királyság fénykora, a 
kettős várrendszerű Fellegvárból pedig a Dunakanyar mesés panorámája.

június 9.
KALANDOZÁS STEIERMARKBAN – RIEGERSBURG VÁRA      
A vulkánvidéken fekvő, sziklára épült lovagvárba üvegfelvonón vagy hét egy-
mást követő kapuk alkotta szerpentines úton feljutva megcsodáljuk a festői ki-
látást, és betekintünk a környék középkori boszorkánypereinek emléket állító 
múzeumba.

július 21.
MYRAFÄLLE VÍZESÉS ÉS BÉCSÚJHELY
A Bécsi-Alpok szűk, romantikus szorosában vándorolva nehéz szabadulni a 
Myra patak erejének látványától. A zuhatagok lenyűgöző szépségében 20 fa-
hídon keresztül gyönyörködhetünk, az egykori császári Bécsújhelyen tett sétánk 
során pedig felvillan Oroszlánszívű Richárd angol király emléke is.

augusztus 11.
VESZPRÉM, A KIRÁLYNÉK VÁROSA ÉS HEREND  
A hét dombra épült meseszép város érintetlenül fennmaradt barokk 
várnegyedében, a szűk utcákban és a tágas tereken tett sétánk során megannyi 
titkot fedezhetünk fel, a Herendi Porcelánmanufaktúra kulisszái mögött pedig az 
időtlen szépség és az örök érték együttese tárul elénk.

szeptember 8.
ÉLMÉNYVONATOZÁS A SEMMERINGBAHNON
Vonatozzunk Ausztria legszebb vasútvonalán, ismerjük meg a technika és a 
természet harmonikus egységét! Gloggnitzban a Lindt csokoládémanufaktúra 
mintaboltja, a felvonóval elérhető Hirschenkogel hegycsúcs kilátójában pedig a 
Semmering, Rax és a Schneeberg vonulatai nyújtanak páratlan élvezetet. 

október 20.
BURGENLAND KINCSEI – LÉKA ÉS BERNSTEIN

december 8.
ADVENTI HANGULAT POZSONYBAN

99/577 212 gysev@gysev.hu www.gysev.hu www.gysev.hu/webaruhaz
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kigördült a gyárból a Stadler GYSEV-
nek gyártott első, új generációs FLIRT 
motorvonata
Alig egy évvel a szállítói szerződés aláírását követően 
kigördült a Stadler lengyelországi gyárából a GYSEV első új 
generációs FLIRT motorvonata. A részben szolnoki, részben 
siedlcei gyárban készült harmadik generációs jármű első útja 
Gdansk városába vezetett, ahol a TRAKO elnevezésű vasúti 
szakkiállításon mutatkozott be először a nemzetközi szakmai 
közönségnek. Az új motorvonatok első járműve várhatóan 
jövő év elején állhat forgalomba a GYSEV Zrt. vonalhálózatán.

Az új járművek az előző generációs motorvonatokhoz képest 
2,8 méterrel hosszabbak, aminek köszönhetően a mozgássérült 
mosdó mellett egy további, hagyományos kialakítású 
mellékhelyiség is helyet kapott a szerelvényben. A 77,1 méter 
hosszú és 2,8 méter széles négyrészes motorvonatok összesen 
208 ülőhellyel (194 fix és 14 felhajtható ülés) rendelkeznek, a 
járművek végsebessége 160 km/h, míg gyorsítóképességük 1,2 
m/s2, ami azt jelenti, hogy  0-ról 120 km/h sebesség elérésére 39 
másodperc alatt képesek. 

A harmadik generációs FLIRT-öket is a tágas, többfunkciós 
beszállóterek jellemzik, amelyek gyors utascserét, és az éppen 
aktuális igényeknek megfelelő felhasználást tesznek lehetővé. 
A multifunkciós tereknek, illetve a 90%-os alacsonypadlós 
hányadnak köszönhetően mind a kerekesszékkel, mind 
a kerékpárral vagy babakocsival utazók is kényelmesen 
használhatják az új járműveket. A vonatok a kor szellemében 
légkondicionálóval, korszerű utastájékoztató rendszerrel, 
kamerarendszerrel, WIFI-vel, mobiltelefonok, tabletek és 

laptopok töltésére alkalmas hálózati csatlakozókkal, továbbá 
a regionális közlekedéshez alkalmas páholyos elrendezésű 
ülésekkel vannak felszerelve.

Újra jár személyvonat 
Rajka és Pozsony között
2017. december 10-től újra vonattal utazhatunk Rajka és a 
szlovák főváros ligetfalusi városrésze, Bratislava-Petržalka 
között. A megújult közlekedési kapcsolat lehetővé teszi a 
Rajkán, és a Szigetköz térségében élők számára a napi szintű 
munkába, és iskolába járást, valamint optimális eljutást 
biztosít a szabadidős utazásokhoz is.

A GYSEV Zrt. és a szlovák állami vasúttársaság (ZSSK), illetve 
a szakminisztériumok között folytatott tárgyalások, illetve a 
műszaki, jogi és gazdasági egyeztetések lezárulta után, az idei 
menetrendváltástól Hegyeshalomból napi négy, munkanapokon 
pedig Rajkáról további egy vonatpár teremt kapcsolatot 
Magyarország, és a szlovák főváros között.
Az új viszonylaton a nemzetközi díjszabásnál kedvezőbb áron 
vásárolhatók meg a menetjegyek és a bérletek, a gyermekek és 
a 26 év alatti fiatalok pedig további kedvezményben részesülnek, 
az új járat emellett a pozsonyi integrált közlekedési rendszernek 
is részét képezi, ezáltal – Rusovce és Petržalka között – a pozsonyi 
közlekedési vállalat (DPB) jegyei és bérletei is érvényesek rá.
A vonat mind a menetidő, mind pedig az utazási költség 
tekintetében versenyképes alternatívát nyújt az egyéni 
közlekedéssel szemben, emellett a járathoz Budapest, Győr 
illetve Csorna felől is kedvező csatlakozás biztosított, így azt a 
távolabbról érkezők is könnyedén igénybe vehetik.

Az újbóli összeköttetéssel a jelenlegi kettőről háromra emelkedik 
az olyan magyar-szlovák vasúti határátmenetek száma, ahol a 
teherforgalom mellett rendszeres személyszállítás is zajlik.

www.gysev.hu • www.facebook.com/GYSEV.ZRT • www.zssk.sk

Kedvező menetrend, versenyképes menetidő, optimális csatlakozások, vonzó jegy- és 
bérletárak, Hegyeshalom – Rajka – Rusovce – Bratislava-Petržalka viszonylatban, 
2017. december 10-től újra!

Gyermekek és 26 év alatti fi atalok további kedvezményben részesülnek.

30 napi utazás költsége Rajka – Bratislava-Petržalka között

Árak

egy útra oda-vissza 7 napra 30 napra
Rajka – Rusovce 1,50 € 2 € 8 € 22 €
Rajka – Bratislava-Petržalka 2 € 4 € 12 € 38 €
Hegyeshalom – Bratislava-Petržalka 3 € 6 € 24 € 78 €
Csorna – Bratislava-Petržalka 8 € 14 € – –

Értékesítési helyek
Az érintett személypénztárakban, vonatokon és a GYSEV webáruházban.

Érvényesség és egyéb feltételek
További részletes információ, viteldíjak és menetrend az érintett vasúttársaságok
értékesítési helyein és honlapján található.

18 min
105 €

37 min
116,9 €

18 min
38 €

VONATTAL POZSONYBA
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Az ausztriai Tirol tartomány székhelye Innsbruck, az Alpok 
hegyláncai között, az Inn folyó partján fekszik. Nevét 
is innen kapta, „az Inn hídja”. Remek összeköttetésben 
fekszik Münchennel, Salzburggal, Veronával és Bregenz-cel, 
mindegyik említett település autópályán megközelíthető 
Innsbruckból.

Vonattal is elutazhatunk a mesés, hegyekkel övezett városba, 
turistaként pedig érdemes megváltanunk az Innsbruck kártyát, 
24, 48 vagy 72 órás időtartamra. A kártya feljogosít bennünket 
a város nevezetességeinek, múzeumainak meglátogatására, 
valamint igénybe vehetjük vele korlátlan számban a buszokat, 
villamosokat, illetve a csodás panorámával rendelkező, hegyre 
közlekedő Norkettenbahn-t.

A város egyszerre rejti magában az alpesi kisvárosok nyugalmát, 
a sportos, dinamikus kozmopolita életet, és a hagyományok 
tiszteletét, de a síelés kedvelői is megtalálják itt a számításaikat – 
mindenképp érdemes akár több napot is rászánnunk a városra és 
környékre, ha arra visz utunk!

a SIELÉS SzErELmESEInEk
Innsbruck neve jól cseng a sportszeretők fülében, hiszen itt 
rendezték a 9. és 12. téli olimpiát még 1964 ill. 1976-ban. 
Özönlenek a turisták a világ minden tájáról, télen a város kitárja 
kapuit a síelőknek: a belvárosi szállodákból ingyenes síbuszok 

szállítják őket a régió jobbnál jobb síterepeire. Az olimpiákra 
sok új sípálya és felvonó épült a várost övező hegyekben. 
Kilenc Innsbruck környéki síterületet, vagyis a Nordkette, a 
Patscherkofel, az Axamer Lizum, a Glungezer, a Muttereralm, 
a Schlick 2000, a Kühtai, a Rangger Köpfl és a Stubai gleccser 
pályáit egyesíti az OlypiaWorld Skipass, közel 300 km sípályára 
és 90 liftre érvényes.

LáTnIVaLók
ARANYTETőS ERKÉLY
Ha a középkori hangulatú óváros felé vesszük az irányt, 
tekintsük meg a város jelképének tartott Aranytetős Házat: a 
2657 aranyozott sárgaréz lappal kirakott tető 1496-ban készült 
el, I. Miksa császár és Bianca Maria Sforza házasságkötésének 
alkalmából. A császár és a császárné az épület aranytetős 
erkélyéről figyelték a fesztiválokat, rendezvényeket és egyéb 
eseményeket. Magában az épületben ma múzeum működik, 
az aranytetőt értelemszerűen kívülről érdemes megnézni, a 
legszebb talán a naplementében.

CSÁSZÁRI PALOTA – HOFBURG
Ne sajnáljuk az időt az egykori császári palota meglátogatására 
sem, ahol a freskókkal díszített termeket és Sissi császárné 
lakosztályát még idegenvezető nélkül is érdemes bejárni, 
hiszen az atmoszféra lenyűgöző: művészi módon dekorált 
porcelánkályhák, selyemtapétával borított fafelületek és 

terített ünnepi asztalok várják a látogatókat. A háromemeletes, 
egykori császári palota a tartományvezetők rezidenciájaként is 
funkcionált, ez az épület számít Ausztria harmadik legjelentősebb 
császári építményének a bécsi Hofburgot és Schönbrunni 
kastélyt követően. A közel 5000 négyzetméterű, 400 szobás és 
30 magánlakrészt magában foglaló együttes részben látogatható, 
jelenleg öt tematikus kiállítás tekinthető meg benne.

facebook.com/GYSEV.ZRTGYSEV MAGAZIN  |  2017. TÉL

Innsbruck, 
az Alpok fővárosa
szerző Horváth Dóra  forrás www.innsbruck.info | www.ausztriainfo.com | www.austria.info | www.sielok.hu Innsbruck Panorama

(C) Tirol Werbung Hofmann Janine

aranytetős erkély
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MÁRIA TERÉZIA UTCA
Innsbruck szívének is emlegetett utca és tér páratlan szórakozási 
és kikapcsolódási lehetőségeket rejt magában. Műemlékek és 
modern bevásárlási lehetőségek összhangban élnek egymás 
mellett. Maga a látvány is egyedüli: az utca látképe mögött 
magasodó hegyek szemet gyönyörködtetően vannak jelen.
Az utca névadójához kötődik Innsbruck Diadalíve, mely a római 
diadalívek mintájára készült, Mária Terézia fia, II. Leopold és 
Maria Ludovica eljegyzésének emlékére.

STADTTURM
A város tornya, mely egyben óratorony és kilátó is, mindenképp 
látogatásra érdemes, a 31 méteres magasságból csodálatos 
látvánnyal terül el alattunk a város, és emelkednek a távolban az 
Alpok hegységei – érdemes napsütéses, nem túl borongós időben 
választanunk magunknak ezt a kikapcsolódási lehetőséget a 
minél szebb és teljesebb képért.

AMBRAS KASTÉLY
A város fölé magasodó dombokra épült reneszánsz várkastély 
az erőd maradványainak felhasználásával emelkedett kastéllyá. 
Története is érdekes, néhol hányatott sorsa volt az épületnek, 
kézről kézre járt, elhanyagolták, majd felújították, míg végül 
elnyerte mai formáját. 
Művészet és Csodák Galériája üzemel most többek között a 
kastélyban, ahol korabeli automaták, órák, természettudományi 
és művészeti kincsek tekinthetők meg. Töltsünk el pár pihentető, 
kellemes percet a kastély parkjában és a benne folyó patak 
környezetében is!

HOFKIRCHE, AZ UDVARI TEMPLOM
A templom őrzi I. Miksa császár síremlékét, bár a császár földi 
maradványai Wiener Neustadtban nyugszanak. A síremléket 
28 mintázott bronz szobor öleli körbe, melyek a császár elődeit 
és kortársait jelenítik meg. Az alakok között egy magyar 
vonatkozású hölgyre is felfigyelhetünk: Zsigmond magyar király 
lánya, Erzsébet is szerepel a síremléken. A szobrok mellett 24 
márvány dombormű jeleníti meg a császár életének nevezetesebb 
eseményeit.

NORDKETTENBAHN
Az Inn folyó fölött is áthaladó vasúttal a városból mindössze 
20 perc alatt alpesi magaslatokba juthatunk. A Seegrube és a 
Hafelekar állomásokról kényelmes túrákat tehetünk a környező 
hegyekben, de a hegymászók és sziklamászók is megtalálhatják 
itt számításaikat. A Nordkette a Karwendel Természetvédelmi 
park része, induló állomása a városközponttól pár percre 
található.
Az Iglsben lévő, Patscherkofel hegycsúcsra közlekedő 
nagykabinos liftet, illetve a Seegrube felvonót se hagyjuk ki 
a programból, ahol bár gyakran szédítő magasságokba emel 
minket a kabin, a látvány mindenért kárpótól.

SwAROVSKI CRYSTAL wORLDS – KRISTALLwELTEN, 
wATTENS
A vállalat 1895-ben kezdődő történetébe is bepillantást 
nyerhetünk a sokas számára meglepően kialakított, 14 föld alatti 

facebook.com/GYSEV.ZRTGYSEV MAGAZIN  |  2017. TÉL

Innsbruck városkép

Swarowski

ambras kastély

maria Theresien Straße
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teremben. Szemet kápráztató csillogás, interaktív felületek és 
művészeti elemek biztosítják, hogy a család minden tagja örömét 
lelje a múzeum meglátogatásában – ha kedvet kaptunk, a séta 
végén be is vásárolhatunk magunknak, vagy az otthoniaknak.

KUFSTEIN
A bajor uralom időszakában, a 13. században épült erőd 1342-
ben lett Tirol része, majd a következő fél évezredben számtalan 
csata színhelye, Tirol egyik szimbolikus építménye és egyben 
az egyik legforgalmasabb turistalátványossága. Legérdekesebb 
részei az egykori börtön, a Kaiserturm torony, a 60 m mélyen 
a sziklába vájt Mély Kút, a helytörténeti kiállítás és a múzeum.

GaSzTronómIa 
A tiroli gombócleves, a szalonnás gombóc és a rétesek hozzá 
tartoznak a térség hangulatához, főleg, ha a hegyi Hüttékben 
fogyasztjuk el őket, de kóstolásra érdemes a Tiroler Speck, vagyis 
a tiroli szalonna is, melyet az Aranytetős erkéllyel szemközti 
utcán is beszerezhetünk. Nagyon ízletesek a helyi termelőktől 
származó kecske-, juh- és tehénsajtok is. A helyi csapvíz 
rendkívül tiszta és kimondottan kellemes ízű, akár ásványvízként 
is megállná a helyét.

Nyugodtan foglaljunk a környéken több napra is szállást – ha 
Innsbruckot felfedeztük, és marad még héhány nap, akár 
Németország közeli látnivalóihoz és érdemes átugranunk – 
Neuschwanstein és Hohenschwangau kastélya kötelező elem! 

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

Igazi vendégszeretet, könnyű megközelíthetőség, csodá-
latos kilátás a történelmi belvárosra, díjmentes wifi  és par-
koló, ízletes ételek a belváros szívében, magyar és osztrák 
programokkal, családi ajánlatokkal, amit akár SZÉP kár-
tyával is fi zethet.

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

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

MEGÚJULTUNK!
A 2017-es év évi fejlesztéseknek köszönhetően júniustól 
szállodánk már két szinten Premium minőségben fogadja 
kedves vendégeit, megújultak az első emeleti standard 
és családi szobák, a már korábban kialakított Premium 
szobák fürdőszobái, emellett megszépültek az első és a 
második emeleti folyosók. 2018-ban a felújításokat to-
vább folytatjuk és új, egyedi elrendezésű, városi panorá-
más wellness-részleg kialakításába kezdünk, ahova előre 
láthatóan júniustól várjuk kedves Vendégeinket!

Jöjjön el hozzánk és próbálja ki megújult szállodánkat!

A tájékoztatás nem teljes körű, részleteket keresse elérhetőségeinken.

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

(C) Tirol Werbung aichner bernhard

Patscherkofelbahn
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utazás a transzszibériai vasúton
szerző Háry Márk  menetrend és információ www.rzd.ru, www.seat61.com 

Szinte mindenki hallott már a világ egyik leghosszabbjaként 
említett transzszibériai vasútról, amely az egyébként is 
hatalmas kiterjedésű orosz vasúthálózat részeként, több, mint 
9000 km-es összefüggő útvonalat alkot, és ahol közvetlen 
vonatokkal juthatunk el Vlagyivosztokba, a mongóliai 
Ulánbátorba vagy akár Pekingbe is.

TÖrTÉnET
Az 1870-es évekre idejétmúlttá vált lovaskocsis és vízi 
összeköttetések, illetve az Oroszország és Kína között 
felértékelődő kereskedelmi kapcsolatok hatékonyabbá tétele, 
így a szibériai gazdaság fellendítése felvetette egy, az ázsiai 
kontinenst nyugat-keleti irányban átszelő vasútvonal létesítését. 
Az 1881-ben kezdődő építkezés több ütemben, keleti és nyugati 
irányban, Szibéria középső részén, valamint a Bajkál-tónál 
egyidejűleg zajlott, és több, mint tíz évig tartott. A vasútvonal 
ugyanakkor 1905 végére vált teljes értékűvé, ekkor adták át 
ugyanis a Bajkál-tavat elkerülő szakaszt. Az utazás ekkor még 
több, mint két hétig tartott.
Bár a vasútépítés – elsősorban a nehézipar szerepvállalása 
révén – jelentőset lendített Oroszország gazdaságán, emellett 
a szibériai vidék lakosságának mintegy megkétszerezése révén 
a társadalom átrendeződésére is kedvező hatással bírt, annak 
sajnos számos árnyoldala is volt. Az építkezést az orosz-japán 
háború, különféle felkelések, járványok és természetesen az 
extrém időjárási viszontagságok is nehezítették, amely sajnos 
munkások tízezreinek életébe került.
1956-ban elindultak a villamosítási munkálatok, ezt követően 
számos csatlakozó összekötő, és szárnyvonal építése vette 
kezdetét, a Moszkva és Vlagyivosztok közötti vasútvonal teljes 
villamosítása ugyanakkor csak 2002-re készült el.

ÚTVonaLak, VISzonYLaTok
A két kontinenst érintő vasútvonal többségében nyugat-keleti 
irányban húzódik, ám jelentős távolságon (kb. 1400 km) észak-
déli irányban is fut. A két kontinens határát az Urál-hegységben, 
Pervouralszk városánál egy obeliszk jelöli.
A vasútvonal széles nyomtávú (1520 mm), kétvágányú, 
emellett 25 kV váltóárammal, és részben 3 kV egyenárammal 
villamosított, bár Kína felé haladva dízelüzemű szakaszok is 
találhatók. A személyszállító vonatok 70 km-es átlagsebességgel 
közlekednek. A pálya jó állapotú, lassújelek nem jellemzőek.
A klasszikus értelemben vett transzszibériai vasútvonal a 
Moszkva és Vlagyivosztok közötti vonalat jelenti, amelyen 
kétnaponta indulnak vonatok különböző, egy rövidebb és egy 
hosszabb viszonylaton. Az ismertebb vonat (Rosszija) 144 óra 

alatt teszi meg a két város közötti utat. A vonal azonban két fontos 
elágazással is rendelkezik, az egyik a transzmandzsúriai (ahol a 
Vosztok nevű vonat közlekedik), a másik pedig a Góbi-sivatagot 
is átszelő transzmongóliai vasút. A hetente egyszer induló 
vonatok mindegyike Pekingbe közlekedik, s főleg az utóbbi, 
ami keddenként indul, a turisták körében is nagyon népszerű. 
Menetidejük 127-145 óra között alakul. A végpontokról Korea és 
Vietnám is elérhető vasúton.
Egy ilyen hosszú út során a természet megannyi csodája is 
közvetlenül az utazók szeme elé tárul, hisz miután a vonatok 
keresztülszelik az Urált, majd a széles sztyeppét, még északabbra 
pedig a végtelennek tűnő tajgát, elhaladnak a Mongóliával 
határos hegyek előtt, majd több kilométeren át a Bajkál-tónál is. 
A virágokba burkolózó tájak mellett Nyugat-Szibéria vadonja is 
szemet gyönyörködtető látványt nyújt. A hatalmas távolság révén 
egy „könnyed”, 650 km-es, szinte nyílegyenes szakasz is része a 
vonalvezetésnek, Omszk és Novoszibirszk között.
A mozdonyokat az eltérő áramnem miatt többször cserélik, 
és a többnapos út alatt természetesen a kocsikat is többször 
vizsgálják. A szerelvény az orosz-kínai határ mindkét oldalán 
több órát várakozik nyomtávváltás és a vámvizsgálat miatt, de 
a nagyobb állomásokon is gyakran előfordulnak 20-30 perces 
tartózkodások, amelyek ideje alatt italok, élelmiszerek, friss helyi 
specialitások vagy akár ajándéktárgyak is vásárolhatók.

uTazáSI TanáCSok
A hatalmas távolság ellenére tömegesen jelentkeznek e mással 
össze nem hasonlítható utazási forma kipróbálására. A legtöbben 
keletről nyugat felé utaznak, visszafelé pedig természetesen már 
a légi közlekedést választják. Bár a legkeresettebb, Moszkva–
Peking viszonylaton sokan megállnak 1-2 napra Irkutszk 
városában, emellett Mongólia fővárosa, Ulánbátor is kedvelt 

tranzitcél, akad bizony szép számmal olyan vakmerő jelentkező, 
aki a hat napig tartó utat folyamatosan, megszakítás nélkül 
szeretné maga mögött tudni.
Aki egy ilyen utazásra vállalkozik, annak már maga a jegyváltás 
is számos kihívást tartogat. Az orosz vasúttársaság oldalán 
ugyan van lehetőség internetes foglalásra, a nyelvi akadályok 
mellett a különféle, nemzetközi bankkártyatípusok szűkebb 
körű elismertsége sem könnyíti meg az utazó dolgát. Aki 
helyi pénztárakban próbálkozik, annak célszerű felkészülten, 
konkrét dátumokat és vonatszámokat tartalmazó listával 
érkezni, kiváltképpen annak, aki az utat több részletben szeretné 
megtenni. A nagy procedúra elkerülésére számos utazási 
ügynökség igyekszik személyre szabott igények alapján jegyeket 
és foglalásokat értékesíteni, ám ebben az esetben nem csekély 
mértékű közvetítői díjjal is számolni kell.
Nem hátrány az orosz nyelv minimális ismerete sem, így 
érdemes a legfontosabb ételek és italok nevével, a számnevekkel 
és mindenekelőtt a cirill betűk olvasásával tisztában lenni.
A vonatok felszereltsége megegyezik a klasszikus éjszakai vonatok 
típusaival. Jellemzően két kocsiosztályra lehet jegyeket foglalni, a 
másodosztály („kupé”) 4, az első osztály („spalny”) pedig 2 ágyas 
fülkéket tartalmaz, amelyek nappali üzemmódban ülésekké 
alakíthatók. Akik azonban nem idegenkednek a szélesebb körű 
szocializálódástól, azok a Vlagyivosztokba közlekedő Rossziján 
a klasszikus, egy légtérben 54 fekvőhelyet magában foglaló 
„plackart” kocsit is választhatják. Úti beszámolók szerint a kétfős 
utazás a legoptimálisabb, hisz ilyenkor biztosan lesz társa az 
utazónak, ugyanakkor könnyebb a többi utassal is barátkozni, 
kártyázni, esetleg italozni. 
Orosz fizetőeszközt (rubel) tanácsos minden esetben előre 
beszerezni. A legfrekventáltabb időszak itt is májustól 
szeptemberig tart, amit leginkább a nappalok hosszúsága indokol, 
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Európa és Ázsia határa az 1777. 
kilométernél (Gerhard Troche, 2017)

a TranSzSzIbÉrIaI VaSÚT ÚTVonaLaI

Gerhard Troche, 2017
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ekkor látni ugyanis a legtöbbet a tájból. A vonatok egyébként 
minden évszakban szinte percre pontosan érkeznek, több ezer 
kilométer távolságból is. A menetjegyek magukban foglalják az 
ágyakat is, az árak pedig viszonylattól és komfortkategóriától 
függően 450–600 eurótól kezdődnek.

a fEdÉLzETEn
Mielőtt bárkiben is kétely merülne fel egy ilyen utazás kapcsán, 
leszögeznénk, hogy az utazás rendkívül biztonságos, hisz 
minden kocsinak saját kísérője van, aki a beszállást csak az oda 
megváltott érvényes foglalással engedi, az átjáróajtókat éjszakára 
zárva tartja. Természetesen a fülkék is zárhatók, a szállodákból 
ismert kártyákkal akár kívülről is, ha például valaki egy bizonyos 
időt az étkezőkocsiban szeretne tölteni. Ugyancsak a kocsikísérő 
gondoskodik a rendszeres takarításról, aminek a porszívózás is 
részét képezi, és ő osztja ki az ágyneműt az utasok részére. A 
kocsikísérő az utazás elválaszthatatlan része, egyfajta mindenes 
személy, aki a takarításhoz a köpenyt, az éjszakázáshoz a 
kényelmes otthoni ruhát, az állomási tartózkodás során pedig a 
szigorú uniformist szinte „egyszerre” viseli.
A vonaton tehát étkezési lehetőség is van, ami főleg Peking felé 
érdekes, útközben ugyanis az orosz étkezőkocsit mongol, majd 
kínai kocsi váltja, az annak megfelelő étel- és italkínálattal. 
Emellett minden kocsi végén megtalálható a posztszovjet 
távolsági vonatokra jellemző szamovár, ahonnan folyamatos 

és ingyenes forróvíz-vételi lehetőség biztosított. Éppen ezért 
sokan teafilterrel, zacskós tésztával, instant levesekkel és kávéval 
készülnek még a rövidebb utakra is.
Természetesen a konnektor már alapfelszereltség, a 
telefonáláshoz szükséges térerő sem hagy kívánnivalót, számos 
kocsi légkondicionált, egyes vonatokon, illetve kocsiosztályokon 
pedig zuhanyozó is található. A klasszikus lehúzható ablak 
sajnos kevésbé jellemző, így aki bámészkodni szeret, annak 
be kell érni egy résnyire nyitható bukóablakkal. Persze nem 
szükséges folyamatosan az ablaküvegre „tapadni”, hiszen a 
transzszibériai vasútról már külön úti- és kézikönyvek íródtak, 
ahol részletesen, szinte kilométerre lebontva ismertetik a menet 
közben pásztázandó látnivalókat.

ÉrdEkESSÉGEk
A vonal igazi extrémitását érdemes néhány számadattal 
illusztrálni. A több, mint 9000 km-es út csaknem 400 állomást, 
és 87 nagyobb várost érint, bár a közvetlen vonatok útiránytól 
függően „mindössze” 30–60 helyen állnak meg. Az útvonal 16 
jelentősebb folyót is keresztez, valamint 8 időzónán halad át.
A vasútvonal az Amur folyó 2 km szélességű szakasza felett 
is átível, emellett további érdekesség, hogy amíg nem épült 
meg a Bajkál-tavat elkerülő vonal, addig a szerelvényeket 
vasúti kompokkal szállították, sőt a háború idején, átmeneti 
szükségmegoldásként még a befagyott tó jegére is vágányokat 
fektettek. Az időjárás egyébként útközben is gyakran váltakozik, 
télen pedig szélsőséges esetben akár mínusz 50 fokos külső 
hőmérséklet is előfordulhat.

JÖVőkÉP
Több terv is született a transzszibériai vasútvonal bekötésére 
az európai vasúti teherforgalmi vérkeringésbe, ehhez azonban 
a számos adminisztratív akadály mellett a legfőbb gátat a 
normál és a széles nyomtáv közötti technológiai átmenet szabja. 
Mindezek ellenére több közvetlen tehervonat is eljutott már a 
Kínából a fontosabb nyugat-európai iparvárosokba. Oroszország 
és Kína emellett a két főváros közötti menetidő 6 napról 2 nap 
alá történő csökkentéséről is szándéknyilatkozatot írt alá, ehhez 
azonban mintegy 7000 km hosszan teljesen új pálya építésére 
lenne szükség.
A vasútvonalak népszerűsége jelenlegi formájában is töretlen, 
amit mi sem bizonyít jobban, hogy egyes vonatok a nyári 
szezonban szinte mindig teltházzal közlekednek. Széleskörű 
ismertségéhez az is hozzájárul, hogy a vasútvonal mérete a Föld 
egészéhez viszonyítva sem csekély, az a bolygó Egyenlítőnél mért 
kerületének csaknem egynegyedét teszi ki! Egy ilyen távolságot 
szárazföldön megtéve – a földfelszín bámulatos formakincseinek, 
a tájak változatos flórájának és faunájának, valamint a különféle 
kultúráknak a páratlan ötvözetével – egy életre szóló utazási 
élménnyel lehetünk gazdagabbak.

A Góbi-sivatagon át 
(Aineias, 2005)

A Rosszija mínusz 40 fokban

A 9288. kilométert jelképező 
emlékmű Vlagyivisztokban
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december 1. Piaf! The show – előadja 

Anne Carrere
Szombathely Híres díva dalai Anne Carrere 

előadásában hallhatók. Ma már nem 
csak Franciaország, de az egész világ a 
lábai előtt hever, tehetsége, énektudása és 
előadókészsége messze felülmúlt minden 
várakozást.

www.agorasavaria.hu

december 1. Kodály 
emlékhangverseny

Szombathely A három Kodály mű előadása 
érdekes bepillantást ad zeneszerző 
munkásságának egy-egy stílusába. 

www.sso.hu

december 1. Neoton Família koncert Szombathely Neoton Família Sztárjai nagykoncert

december 2. Mikulás túra Sopron Mikulás napi családi túra www.taegrt.hu 

december 2–3. Kőszegi Advent Kőszeg Az Írottkő Natúrpark kézműveseinek 
kirakodóvására, kulturális műsorok

www.naturpark.hu

december 2–3. XIV. Kárpát-medencei 
Mézfesztivál és Termelői 
Vásár

Zalegerszeg A Mézfesztivál felhívja a figyelmet 
a mézfogyasztás fontosságára, az 
egészségre gyakorolt jótékony és 
gyógyító hatásaira. 

www.sojtortme.hu 

december 6. Csík zenekar és Presser 
Gábor

Szombathely Az exkluzív szombathelyi koncert 
vendége Presser Gábor és a Fitos Dezső 
Tánctársulat. Az autentikus magyar 
néptánckultúrába is bepillantást 
nyerhetnek a koncertre látogatók. 

www.agorasavaria.hu
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november 23– 
december 24.

Zalaegerszegi Advent 
2017

Zalaegerszeg Kézműves termékek, ajándék-ötletek, 
karácsonyi étel- és italkülönlegességek, 
színpadi produkciók, jótékonyság a 
várakozás jegyében. 

 www.kvartelyhaz.hu

november 24– 
december 26. 

Öt templom Advent Győr Az Öt Templom Advent templomai 
egy utcányi tarkaságukkal olyan 
színesek, mint egész Európa. Vallásaikat 
gyakorló közösségeik saját évezredes 
hagyományaikat követve várják 
decemberben a fény születését. 

www.karzat.hu

december 1–23. Advent Győrben Győr A Széchenyi tér egyedülálló zenés 
fényjátékai, a csodás színekben táncoló 
fénnyel festett épületei, a felejthetetlen 
élményt nyújtó kisvasút, és körhinta, 
a forralt bor és a sült gesztenye csábító 
illata mellett Győr sok érdekes programot 
tartogat felnőtteknek és gyermekeknek 
egyaránt.

www.mufegyor.hu

december 1–23. Soproni Advent Sopron Karácsonyi hangulat kulturális 
programokkal, ajándékvásárlási 
lehetőséggel, sütemény- és 
forraltborkóstolással.

www.prokultura.hu  

facebook.com/GYSEV.ZRTGYSEV MAGAZIN  |  2017. TÉL



18

kIruCCanáSok

IdőPonT ProGram HELYSzÍn LEÍráS SzErVEző
december 8. Rúzsa Magdi koncert Győrszentiván Rúzsa Magdi Artisjus- és kétszeres 

Fonogram díjas énekesnő koncertje.
www.mvbmk.hu

december 8. Caramel adventi koncertje Szombathely A Megasztár 2. szériájának 
győztese azóta nagy utat járt be 
saját szerzeményeivel is. Idén 
decemberben Szombathelyen is 
találkozhatnak a tehetséges előadóval 
a rajongók.

www.agorasavaria.hu

december 8. Kiscsillag Akusztik koncert Szombathely Lovasi András zenekara új stílusban, 
de a megszokott színvonalon ad 
koncertet.

www.agorasavaria.hu

december 8. Harcsa Veronika – Gyémánt 
Bálint koncert

Győr Együttműködésükhöz eddig hat 
lemez, valamint számtalan külföldi 
és hazai koncert kötődik. A dalok 
rendkívül személyes ihletettségűek, 
és egyaránt hordoznak magukban 
mélységet, felszabadultságot és 
humort.

www.romer.hu

december 9. „Úton a jászolhoz” 
Kőszegi Vonósok adventi 
hangversenye

Kőszeg A Kőszegi Vonósok adventi évzáró 
koncertje.

www.koszegivonosok.hu

december 9. Tankcsapda koncert Szombathely Az ország-világot megjáró legendás 
rock zenekar őszi-téli turnéjának 
egyik állomásaként Szombathelyre 
érkezik.

www.facebook.com
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IdőPonT ProGram HELYSzÍn LEÍráS SzErVEző
december 10. Adventi vásár és 

játszóház
Sarród Kézműves kirakodóvásár, családi programok, 

játszóház, adventi dallamok, sütiillat és 
meghitt hangulat.

Fertő-Hanság Nemzeti Park 
www.ferto-hansag.hu 

december 13. ByeAlex akusztik koncert Szombathely A Szerda esti akusztik sorozat ehavi fellépője a 
bohém ByeAlex lesz.

www.agorasavaria.hu

december 14. Charlie koncert Szombathely A Liszt-díjas énekes 2017. október 28-án 
tölti be a 70. életévét. Ebből az alkalomból 
„szülinapi” turnéba kezd a smirgli hangú 
énekes, hogy a  vidéki rajongóival is együtt 
ünnepelhesse ezt a kerek évfordulót. 

www.agorasavaria.hu

december 16. Hajnalcsillag Karácsony Kőszeg A kőszegi Hajnalcsillag Néptáncegyüttes 
karácsonyi előadása.

www.koszeg.hu

december 17. Karácsonyi koncert Hegykő A Szent Mihály templom kórusa és a 
hegykői tűzoltózenekar ünnepi koncertjét 
hallgathatják az érdeklődők.

www.hegyko.hu

december 17. Concordia-Barátság 
Énekegyesület karácsonyi 
hangversenye

Kőszeg Concordia-Barátság Énekegyesület karácsonyi 
hangversenye

koszeg.hu

december 19–20. „Rudi megmenti a 
karácsonyt" 

Győr Mesebalett, a Győri Tánc-és Képzőművészeti 
Általános Iskola Szakgimnázium és Kollégium 
növendékeinek előadásában.

www.tanceskepzo.hu

december 19. Szekeres Adrienn 
koncertje szimfonikus 
zenekari kísérettel

Győr Zenél: Győri Filharmonikus Zenekar 
Közreműködik: Szekeres Adrienn – ének 
Vezényel: Rácz Márton

www.gyfz.hu

december 22. Cirákulum koncert Kőszeg A Cirákulum együttes karácsonyi koncertje. www.koszeg.hu

december 22. A Diótörő – balett 
előadás

Szombathely Egy jól ismert karácsonyi történet, 
Csajkovszkij nagyszerű balettje 
cirkuszművészet és háttérvetítés kíséretében. 
A balett ínyencei is megtalálják ebben a 
modern felfogású látványos produkcióban a 
számításaikat.

www.facebook.com

december 26. Reggaekarácsony Szombathely www.agorasavaria.hu

december 26. Christmas Győr Töltekezzen zenével 
több, mint 300 év karácsonyából Rákász 
Gergely legújabb, lemezbemutató 
orgonahangversenyén.

www.rakaszgergely.hu

december 27. Demjén Ferenc Ünnepi 
koncert 

Győr Demjén Ferenc és nyolctagú zenekara egy 
ünnepi hangulatú koncerttel kedveskedik a 
győri és környékbeli közönségnek.

www.gyorprojekt.hu
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IdőPonT ProGram HELYSzÍn LEÍráS SzErVEző
december 27–29. Téli Vulkántúra Celldömölk www.kemenesvulkanpark.hu

december 29. Rapülők: Itt a vége –  
koncert show

Győr Geszti Péter, Berkes Gábor és 
Szentmihályi Gábor vagyis a Rapülők 24 
év elteltével ismét  Győrben „szállnak le".

www.gyorprojekt.hu

december 31. Szilveszteri futás Sopron Vidáman búcsúztatni az évet, sportolni, 
mozogni szeretők részvételével, akár 
vidám jelmezben.

www.srse.hu

december 31. XXXII. Szilveszteri 
koncert

Sopron Hagyományos fúvószenekari koncert 
vendégművészekkel.

www.sopronifuvoszenekar.hu 

december 31. Szilveszteri futás Kőszeg város Jelmezes szilveszteri futás Kőszeg utcáin. www.koszeg.hu

december 31. Éjszakai túra az 
Óházhoz

Kőszegi-Hegység A túrára előzetes bejelentkezés szükséges 
december 29-ig! 

www.naturpark.hu

december 31. Szilveszteri városi 
vigasságok 

Győr Győr városa idén is színes programokkal 
várja a szilveszterezőket. Köszöntsük 
együtt az új évet a Dunakapu téren!

www.gyor.hu

december 31– 
január 1.

Zalaegerszegi Szilveszter 
Újévi Köszöntő és 
Tűzijáték

Zalaegerszeg Szilveszteri utcabál és koncertek a város 
szívében. 

www.kvartelyhaz.hu

január 5. Carmen Győr A Győri Filharmonikus 
Zenekar és a Nemzeti Énekkar 
együttműködésében megvalósuló 
nagyszabású produkció Főszerepben: 
Oleysa Petrova és Pataki Adorján.

www.gyfz.hu

január 26. Dumaszínház Allstars Szombathely Dumaszínház www.agorasavaria.hu

február 3. Szombathelyi Ifjúsági 
Fúvószenekar farsangi 
koncertje

Szombathely A Szombathelyi Ifjúsági Fúvószenekar 
rendszeres farsangi hangversenye 2018. 
február 3-án, szombaton 18 órától 
a szombathelyi Bartók Teremben. 

www.facebook.com

február 3. Páratlan Párlatnap Kőszeg Előadások, kóstolók, kulturális 
programok. Élmény Vár!

www.jurisicsvar.hu

február 9. Farsangi koncert Győr Meglepetéskoncert sok humorral és 
vidámsággal. Zenél: Győri Filharmonikus 
Zenekar, Vezényel: Berkes Kálmán.

www.gyfz.hu

február 10. Barokk bál Győr Különleges farsangi élmény, barokk és 
rokokó ruhákba öltözött 
vendégek, korabeli muzsika fogadja az 
igényes szórakozást kedvelő közönséget.

www.mufegyor.hu

facebook.com/GYSEV.ZRTGYSEV MAGAZIN  |  2017. TÉL

Lakáscélú forinthitel
5 éves periódusban
fix kamatlábbal

VEGYE IGÉNYBE AZ ELÉRHETŐ 
KAMATKEDVEZMÉNYEKET IS!

f www.sopronbank.hu
*A THM meghatározása a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. 
A THM mértéke nem tükrözi a hitel eseteleges kamatkockázatát. A részletes szerződési feltételeket és kondíciókat a hitelszerződés, 
a Sopron Bank Zrt. mindenkor hatályos vonatkozó Hirdetménye(i), Kondíciós listái, Fogyasztói Hitelezési Üzletszabályzata, valamint 
Általános Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei tartalmazzák. A Sopron Bank Zrt. a változtatás jogát fenntartja, a 
Bankot jelen tájékoztató nem kötelezi a hitel jóváhagyására és hitelnyújtásra. A tájékoztatás nem teljeskörű és nem minősül nyil-
vános ajánlattételnek. A további részletekről honlapunkon (www.sopronbank.hu) és fiókjainkban tájékozódhat.

THM: 4,32%-6,45%*

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

webaruhaz@gysev.hu
www.gysev.hu/webaruhaz

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!
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Téli kreatívságok
Cenki Tekivel
szerző Csizmadia Petra, Seregély-Tóth Rita  forrás www.almaimotthona.hu, www.ajandekkatalogus.hu

Az évszakoknak, a közelgő ünnepnek megfelelően dekoráljuk 
ki lakásunkat, hogy új külsőt nyerjen az otthonunk! Tippjeink 
segítségével melegebb hangulatúvá varázsolhatjuk az egész 
házat, még a hideg idő közeledtével is.

dEkoráCIó TErmÉSzETES ELEmEkkEL 
Díszítsünk a természetben fellelhető elemekkel: szedjünk össze 
néhány tobozt, fenyőágat, amelyeket tálban elhelyezve egyből 
közelebb hozhatjuk a természetet. Attól függetlenül, hogy tél van, 
dekorálhatunk szárított virágokkal is, hogy még kellemesebb 
legyen a hangulat.

Amire szükségünk van:
•	 tobozok, makkok, fenyőágak, szárított bogyók
•	 kosár
•	 fényfüzér

Vegyünk egy tetszőleges méretű kosarat, és pakoljuk tele 
tobozokkal, makkokkal és faágakkal, de akár még szárított 
bogyósokat is rakhatunk mellé. Közéjük tekerjünk fényfüzért, 
lehet egyszínű vagy akár színes is, ez már a képzeletünkre van 
bízva. Ezzel már kész is van a téli dekoráció, ami egészen a 
tavaszi dekorációig megállja a helyét a lakásunkban. A kosárra 
köthetünk még szalagokat is, ha színesebbre vágyunk, de a 
kosárnak sem kell natúr színekben tündökölnie.

TÖRTÉNETE
1851-ben egy kreatív édesanya, Lang asszony „találta fel“ 
az adventi naptárt. A kisfia ugyanis folyton azt kérdezgette, 
mikor lesz már végre karácsony. Az anya, hogy csillapítsa a 
kisfia türelmetlenségét, kis dobozkákat készített számára, 
melyek mindegyikébe egy apró finomságot rejtett el. Minden 
nap egyet lehetett kibontani, megenni, s lehetett várni a 
másnapot. A kisfiú, Gerhard Lang időközben felnőtt. Nem 
felejtette el a kis meglepetésdobozokat. Arra gondolt, hogy 
más gyerekek is örülnének neki. Igaza volt. Amikor a 
Reichold és Lang képzőművészeti intézmény résztulajdonosa 
lett, elkészítették az első eladásra szánt naptárakat. A kekszek 
helyett színes rajzokat használtak, amelyeket ki lehetett vágni 
és egy kartonra felragasztani.
A mai gyerekek pont olyan izgatottan várják a karácsonyt, 
mint 100 évvel ezelőtt.

TÉLI kaLEndárIum
December elsejével kezdődik a nagy visszaszámlálás a gyerekek 
körében, ehhez mutatunk egy remek kalendáriumot, amit 
gyorsan és csupán néhány hozzávaló segítségével bárki el tud 
készíteni könnyedén. 

Amire szükségünk van:
•	 zsinór
•	 csipeszek
•	 24 db kis papírzacskó

Fogjuk a kis papírzacskókat, és kezdjük el beszámozni 1-től 24-
ig. Ezt megtehetjük saját kezűleg is, de akár ragaszthatunk rá 
számokat, dekorálhatjuk téli motívumokkal, ez mindenkinek az 
ízlésére van bízva. A kis zacskókba tegyünk cukrokat, csokikat, 
illetve kedves kis üzenetek, idézetek, jókívánságok is kerülhetnek 
melléjük. Ez után már csak annyi a feladatunk, hogy a zsinórt 
felragasszuk vagy kikössük az ajtóra, falra, vagy a szekrény 
oldalára, ahová csak szeretnénk. Végezetül a kis borítékokat, 
zacskókat a csipeszek segítségével rakosgassuk fel a zsinórra.
A gyerekek élvezettel várják, hogy elteljen a nap, hogy aztán a 
következő ablakot is ki lehessen nyitni és megnézni, hogy mit 
rejt.

LakáSdEkoráCIó 
farSanGra
A farsangi időszak a január 
6-ai vízkereszttel kezdődik és 
egészen hamvazószerdáig tart. 
Ezt az időszakot a lakomák, 
bálok és természetesen a fánk 
jellemzi. Ehhez az időszakhoz 
mutatunk pár tippet, hogyan 
dekoráljuk a lakást, és olyan 
tippeket is adunk, amiket gyer-
mekekkel is könnyel el tudunk 
készíteni. Az otthoni mulatság 
egyik elengedhetetlen feltétele, 
hogy vidám hangulatkeltő dí-
szítéssel várjuk a vendégeinket. 

Alkotásainkhoz kiváló alap-
anyag a szivárvány minden szí-
nében könnyen beszerezhető 
krepp-papír. Hozzávalóink bir-
tokában már csak a fantáziánk 
szabhat határt a vicces, vidám 
díszek készítésének.

Amire szükségünk van: 
•	 1 olló
•	 színes krepp-papírok
•	 kötöző zsinór

Válasszunk ki 10-12 db kü-
lönböző színű krepp-papírt, 
egyenként hajtogassunk be-
lőlük harmonikát. A közepén 
kötözzük össze, majd a papír 
két végét kerekítve vágjuk le. 
Utána a „masni” végeit hajto-
gassuk ki a képen látható mó-
don, és formáljunk belőle göm-
böket. Végül kötözzük, fűzzük 
vagy ragasszuk össze kör for-
mában őket, és máris fel tudjuk 
akasztani. Lóghat a csillárról, 
de rögzíthetjük a falra is.

facebook.com/GYSEV.ZRTGYSEV MAGAZIN  |  2017. TÉL
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PaPÍrTánYÉrbóL boHóC
A farsang jellegzetes figurája a bohóc, a vidámság és a jókedv 
jelképe. A gyerekek szívesen vesznek részt az ünnepi dekoráció 
elkészítésében, így a buli már akkor elkezdődhet, amikor még 
csak a készülődés zajlik.

Amire szükségünk van: 
•	 fehér papírtányérok
•	 mozgó dekorszem
•	 színes filctollak
•	 krepp papírok
•	 színes pomponok
•	 olló, ragasztó
•	 zseníliadrót

Fogjuk meg a fehér papírtányért és rajzoljuk meg kedvünk szerint 
a bohóc szemét és száját. A szemét akár mozgó dekorszemből, a 
száját zseníliadrótból is készíthetjük. A bohóc orrának, ha nem 
szeretnénk rajzolni, használhatunk kis zseníliapompont. A 
haját pedig krepp-papírból formázzuk, és ragasztó segítségével 
ragasszuk fel. 

Készítsen minden kisgyerek ízlése szerinti bohócot, és ezeket 
helyezzük fel az ünnepi asztalra vagy rögzítsük a lámpához. 
Amikor pedig vége a bulinak, mindenki viheti magával a saját 
bohócát haza. 

Jó munkát, vidám tervezést, alkotást!

GYSEV MAGAZIN  |  2017. TÉL

Íz-utazás
szerző Fülepné Dormán Szilvia  forrás www.mindmegette.hu

TIROLI ROPOGÓS-OMLÓS CSüLÖK FÓLIÁBAN, 
KÖMÉNYES SüLT KRUMPLIVAL ÉS ZÖLDFűSZERES 
TÚRÓVAL
Ausztria ételeinek egy része sokak számára olyan ismerős, mintha 
hazai lenne, más részük azonban bőven tartogat meglepetéseket, 
érdemes közelebbről is megismerkedni nyugati szomszédunk 
jellegzetes fogásaival! Természetesen egyik osztrák étlapról sem 
hiányozhat a csülök, melynek komoly rajongótábora van. Téli 
időszakban több időt töltünk otthonunkban, jól esnek a táplálóbb 
ételek, melyeknek az elkészítése már önmagában családi, baráti 
program lehet. Különösen, ha ropogós csülök kerül az asztalra, 
amihez remekül illik a köményes sült burgonya is. Lelkiismeret-
furdalásunk se legyen, ebéd után irány a szabad levegő, ahol 
remekül hasznosulnak a kalóriák.

Hozzávalók:
•	 2 db sertéscsülök
•	 2 fej hagyma
•	 10 dkg vaj
•	 4 zellerszár
•	 2 szál sárgarépa
•	 1 fej fokhagyma
•	 só
•	 bors
•	 babérlevél
•	 rozmaring
•	 zsálya
•	 3 dl sör
•	 3 dl fehérbor

A köményes krumplihoz:
•	 80 dkg krumpli
•	 10 dkg vaj
•	 kömény

A zöldfűszeres túróhoz:
•	 30 dkg krémtúró
•	 petrezselyem
•	 snidling
•	 zsálya
•	 rozmaring
•	 kakukkfű

ELKÉSZÍTÉS
A csülköt besózzuk, majd egy mélyebb tepsibe helyezzük, és a 
darabokra vágott zöldségeket, az egész fokhagymagerezdeket, 
a fűszereket, és a babérlevelet is mellé tesszük. Hozzáadjuk a 
felkockázott vajat, előmelegített sütőben 165°C-on sütni kezdjük, 
mérettől függően ez lehet 3-4 óra is. Nagyon fontos, hogy az első 
1 óra eltelte után, folyamatosan forgassuk és locsoljuk sörrel, 
borral, kb. 20 percenként. Így lesz a csülök bőre először ropogós, 
majd újra puha, majd megint ropogós. Ez a folyamat a lelke a 
csülökkészítésnek.

Közben a krumplit megmossuk, majd alufóliát darabolunk, 
a fóliára helyezzük a krumplit, és sóval, borssal, köménnyel 
fűszerezzük. Vajat tegyünk a tetejére, majd becsomagoljuk. 
Egy tepsibe rakjuk, és a csülök mellé tesszük, vagyis 165°C-os 
előmelegített sütőben készre sütjük.

A krémtúrót az apróra vágott, friss zöldfűszerekkel összekeverjük 
ízlés szerint, ki milyen friss fűszert szeret. Sóval, borssal ízesítjük 
a végén, esetleg egy kis olívaolajat keverhetünk még hozzá, és 
mehet a hűtőbe, amíg a hús sül. Hidegen, bármilyen grillezett 
ételhez, húsokhoz, zöldségekhez is nagyon finom.

Az omlósra sült csülköt a köményes krumplival és a zöldfűszeres 
túróval tálaljuk.
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Pécs fenséges és egyszerűen megunhatatlan, ezerarcú város. 
Egy-két nap szinte kevés ahhoz, hogy igazán megismerjük, 
hiszen kincseinek tárháza kimeríthetetlen. Gondoljunk csak 
impozáns belvárosára, az értékes múzeumokra, török kori 
emlékekre, a Zsolnay Kulturális Negyedre, a Littke pezsgőre, 
az Angster orgonára, és az épített emlékek mellett a csodálatos 
természeti környezetre. Egész évben változatos kulturális 
programok és aktív kikapcsolódási lehetőségek várják az 
érdeklődőket.

Pécs mindig soknemzetiségű település volt, kulturális rétegek 
rakódtak egymásra, nemzetiségek hagyományai, értékei 
ötvöződtek két évezredes története során. A kelta és pannon 
törzsek lakta vidéken a rómaiak a 2. század elején várost 
alapítottak Sopianae néven. A település a 4. századra tartományi 
székhellyé és a korai kereszténység egyik jelentős központjává 
vált. Az ebből az időszakból származó ókeresztény temetői 
építmény együttes 2000 decemberében felkerült a UNESCO 
világörökségi listájára. Nagy Lajos király az ország első egyetemét 
itt alapította 1367-ben. 

A középkori Pécset az ország kulturális, művészeti életének egyik 
központjává tette Janus Pannonius püspök. A törökök 143 évig 
uralták Pécset 1543-1686 között. 
1780-ban Mária Terézia szabad királyi városi ranggal jutalmazta 
meg, ez nagyban hozzájárult az erőteljes polgárosodáshoz, 
valamint a gazdasági fejlődéshez. Az iparosodás a 19. század 
közepén felgyorsult, a Zsolnay-kerámia, a Littke-pezsgő, az 
Angster-orgona világhírűvé váltak. 
Ma Magyarország ötödik legnagyobb városa. A Littke pezsgőgyár 
a mai Magyarország területének első pezsgőgyára, melyet Littke 
Lőrinc alapított 1859-ben. A Pezsgőház Pécs egyik leghosszabb, 
kb. 2 km hosszú, a látogatók által bejárható pincerendszerrel 
működik. A rendszer a járda szintjétől egészen 12 m mélységig 
húzódik. 
Az Angster orgona- és harmóniumgyár 1867-1949 között 
működött Pécsett, melyben a család öt férfi tagja nyolc évtized 
alatt 1300 orgonát és 3600 harmóniumot készített. 
Pécs az „Európa Kulturális Fővárosa” cím elnyerésével 
kiemelkedő lehetőséget kapott az Európai Unió támogatásával 
a város kulturális, szellemi és művészeti életében meghatározó 
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Pécs, 
a mecsek kapuja
szerző Seregély-Tóth Rita  forrás www.pecs.hu

beruházások megvalósítására. E projekt keretében jött létre 
a Zsolnay Kulturális Negyed, mely 2014-ben felkerült a 
hungarikumok listájára. A Zsolnay gyár a múlt századfordulón 
az Osztrák-Magyar Monarchia legnagyobb kerámiaüzeme 
volt, ahol használati és díszedényt, építészeti kerámiát és 
kályhacsempét, porcelánszigetelőt és kőagyag csöveket egyaránt 
gyártottak. A sikerekben jelentős része volt Zsolnay Vilmos 
világhírnevet szerzett találmányainak, mint a porcelánfajansz és 
az eozin technika, valamint a pirogránit.

főbb LáTnIVaLók
SZÉKESEGYHÁZ 
A mai székesegyház helyén ókeresztény bazilika állt, melyet 
később bővítettek és felépítették az altemplom fölé a szentélyt. 
A tornyok a 11-12. században épültek. A templom többször 
tűzvész áldozata lett, emiatt gyakran átépítették. A 11. század 
elején beboltozták a mellékhajókat és két új kápolnát építettek: a 
Fájdalmas Szűz kápolnáját és a Corpus Christi kápolnát. Bazilika 
minor rangot II. János Pál pápától kapott a Székesegyház, a pápa 
magyarországi látogatása alkalmából. 

CELLA SEPTICHORA LÁTOGATÓKÖZPONT
Az északi és nyugati római provinciák késő római temetőiben 
általában nem volt jelentősebb mennyiségű kőből épített 
temetkezőhely. Sopianae ókeresztény temetőjének a sajátossága, 
hogy itt nagyszámú ilyen építmény koncentrálódott. Ezek 
kisméretű, családi sírkamrák és nagyobb közösségi sírboltok, 
temetői építmények. 

Az ÓKERESZTÉNY MAUZÓLEUM 4. századi ókeresztény 
temető legnagyobb építménye. Felső szintje egyhajós templom, 
alsó szintjén ókeresztény szimbólumokkal és bibliai jelenetekkel 
díszített sírkamra található. A római kori város temetője a mai 

Ferencesek utcája fölött, a Székesegyházig terjedő területen 
húzódott.

FERENCES TEMPLOM
A Ferences rend már a 13. században is tevékenykedett a 
városban. A törökök átépítették kolostorukat és templomukat. A 
török uralom alóli felszabadulás után visszakerült a ferencesek 
tulajdonába a dzsámi és a volt kolostor épülete.
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A HÍRES PÉCSI LAKATFAL
A Janus Pannonius utcában két kis vaskerítésen ezrével lógnak 
a szerelmesek lakatjai, van köztük szerényebb, már kicsit 
rozsdás, de van díszes, monogrammal ellátott, kicsi is és nagy 
is. Mindegyik saját titkos történettel. Azonban vajon mikor, 
és ki rakta oda az első lakatot? Erre több legenda is kering 
városszerte. Van, aki azt mondja, az első lakatok úgy kerültek 
oda, hogy a környező iskolákból a végzős diákok odatették a 
feleslegessé vált szekrénylakatjukat. Egy másik legenda szerint 
a pásztorórára készülő kikapós asszonyok jeleztek a lakattal 
a szeretőiknek, hogy nincs otthon a ház ura. A legbájosabb 
nézet szerint egy gimnazista szerelmespár indította el ezt a 
romantikus szokást. Talán már sosem derül ki az igazság a híres 
pécsi lakatfalról, de az biztos, hogy a 80-as évektől kezdődően 
rohamosan nő a felaggatott zárószerkezetek száma, és mára igazi 
turistalátványossággá vált.

TÖRÖK EMLÉKEK
A törökök 143 évig uralták Pécset 1543-1686 között, 
természetesen ez az időszak nem múlt el nyom nélkül.
Az impozáns, több kupolás fürdőépületek elmaradhatatlanul 
hozzátartoznak a törökkori városképhez, melyek a tisztálkodáson 
kívül a társadalmi élet egyik színterét jelentették. A török 
világutazó, Evlia Cselebi a XVII. század második felében három 
fürdőt említ Pécsett: Memi pasa, Ferhád pasa és Kászim pasa 
fürdőjét, melyek részben vagy teljesen elpusztultak. Memi pasa 
fürdőjében padlófűtés működött. A feltárás során masszírozó 
padok is előkerültek, az előcsarnokban állt a díszes csorgókút.
A belvárosban álló Gyertyaszentelő Boldogasszony 
plébániatemplom hazánk páratlan török kori műemléke, a 
magyarországi török-iszlám építészet legjelentősebb alkotása. 
A dzsámit Gázi Kászim 1543-46 között építtette, eredetileg 
katolikus templom állt a helyén, ezt a pasa a város elfoglalása 
után leromboltatta és a köveiből építtette fel dzsámiját. Így a 
ma katolikus templomként működő templomot Gázi Kászim 
pasa dzsámijaként is ismerjük. A látogató Kelet és Nyugat 
találkozásának igéző helyszínét, különféle vallások egymással 
kölcsönhatásba lépő szent tereit barangolhatja be modern 
eszközök, izgalmas interaktív elemek, animációk segítségével.
Jakováli Hasszán Pasa Dzsámija és Minaret az egyetlen 
olyan magyarországi dzsámi, amely épen maradt minarettel 

rendelkezik. Követi e török templomtípus hagyományos 
elrendezését, Mekkára van tájolva, tehát tengelye északnyugat-
délkeleti. Ma török történeti és művészeti tárgyak kiállítóhelye, 
valamint működő dzsámi.
Idrisz baba türbéje kiemelt zarándokhely. Kiemelt tisztelet övezi 
a sírt, bár az itt nyugvó török férfiról keveset lehet tudni, az 
biztos, hogy afféle jövendőmondó, gyógyító füves ember lehetett. 
Jó néhány csodatételnek híre ment, ezért szentként tisztelték.

BARBAKÁN
A barbakán egy előretolt kapuerőd, amely sokszor önálló 
vizesárokkal, felvonóhíddal is rendelkezik és hátsó kapuja is 
van. A 15. századi kör alaprajzú bástya a hajdani püspökvár 
falrendszerének része. A hagyományok szerint a török veszély 
növekedése miatt Kinizsi Pál hadvezér javaslatára emelték.

ZSINAGÓGA
A Dunántúl legnagyobb zsinagógáját neves építészek tervezték 
a 19. század közepén. A romantikus stílusú épület gazdagon 
díszített belső terének egyik különlegessége az emeletes karzat. A 
fából készült padok 448 férfinak kínálnak ülőhelyet; a két oldalt 
húzódó kétszintes, karcsú oszlopokkal alátámasztott, faragott 
famellvédű karzat 476 nő befogadására alkalmas.
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TudTa-E?
A Mecseki Kisvasút az ország legrövidebb kisvasútja. 
A Mecseki Kultúrpark állatkertje és a Dömörkapu 
között közlekedik 570 m hosszú vonalon. A pálya 
végig egy vágányon, a parkerdőben halad. 1962-ben 
épült társadalmi munkával. A vasúton egy C-50 típusú 
mozdony üzemel, amely Balatonfenyvesről került ide. 3 
darab nyitott, tetővel ellátott személykocsit használnak.

TETTYEI MÉSZTUFA-BARLANG
A misztikus üregrendszer a mintegy tízezer éves, laza 
szerkezetű, vastag mésztufa rétegben alakult ki. A járatokat az 
évszázadok folyamán az emberi kéz mesterségesen kibővítette, 
további folyosókat vájt ki a hegy belsejében. Így kisebbfajta 
labirintusrendszer jött létre a felszín alatt. Egykor ezek a 
földalatti üregek lakóhelyként is funkcionáltak. Ilyen mésztufa 
barlanglakás meg is tekinthető. Az 1900-as évek eleje óta turista-
attrakció a Tettye-barlang, akkoriban a „pokol kapujaként” 
emlegették. Belsejében egy félelmetes sárkány is látható.

MISINA TETő
A Misina tetőn áll a 196 méter magas TV torony. Körkilátójából 
messze elláthatunk szép időben. Déli irányban a várost, 
illetve a Baranyai dombságot, messzebb a Villányi hegységet 
csodálhatjuk meg. Keleti irányban a Zengő, nyugatra a Tubes, 

északra a Mecsek magasodik. A toronyba lifttel lehet felmenni, 
75 méter magasan egy körkilátó van, ahonnan pompás látvány 
tárul a szemünk elé. Innen lehet a legjobban megérteni, miért is 
választották az első ide települők a Mecsek védő-óvó ölében ezt a 
szépséges, lapályos területet otthonuknak.

A város kulturális élete zenei és képzőművészeti vonatkozásban 
is kiemelkedő. Operatársulata és szimfonikus zenekara is van, az 
évente megrendezett fesztiválok közé tartozik a Pécsi Egyetemi 
Napok, a Pécsi Napok, illetve a Pécsi Országos Színházi Találkozó, 
de rendszeresen tartanak itt Bordalfesztivált, Nemzetközi Felnőtt 
bábfesztivált, Sörmajálist és szabadtéri játékokat is. A városban 
öt színház előadásai látogathatók: a Janus Egyetemi Színház, a 
Pécsi Horvát Színház, a Pécsi Nemzeti Színház, a Pécsi Harmadik 
Színház, valamint a Bóbita Bábszínház. Gazdag leletanyaggal 
rendelkező múzeumok és kortárs galériák is várják állandó 
kiállításaikkal egész évben az érdeklődőket.
Az ország egyik legnagyobb erdei kalandparkja, a Mecsextrém 
Park is itt található, mely az egész családnak élményt jelent. 
Mászófal, kötélpálya, játszóvár és még sok érdekes játék nyújt 
egész napos kikapcsolódást.

A festői környezetben elhelyezkedő Pécsi Állatkert 1960-ban 
épült. Nemcsak egy kellemes séta a látogatóknak, hanem a 
régió fontos oktatási, természetvédelmi, turisztikai és kulturális 
színhelye is.
A sokarcú város egész évben garantált, szervezett tematikus 
séták során is megismerhető.
Kiváló éttermek várják helyi és modern ízekkel a betérő 
vendégeket, a természeti adottságoknak köszönhetően ételeikhez 
fenséges borokat is kínálnak. A többnapos pihenéshez pedig 
számos szálláshely kínál lehetőséget.

Aki ellátogat Pécsre, ne hagyja ki annak környékét sem. Ízelítőül 
javasoljuk Püspökszentlászlót, amely történelmi emlékhely 

a Mecsekben, kastélya és temploma kiemelkedő későbarokk 
műemlék, a kastélypark pedig kedvelt kirándulóhely. Érdemes 
ellátogatni a Mecsek legmagasabb csúcsához vezető Pécsváradra 
is,  Palkonyán pedig megcsodálhatjuk a XVIII. században 
betelepített német szőlőművesek építészeti kultúráját. Pécstől 
nem messze található Siklós, amely középkori váráról nevezetes, 
és amely az egyik legjobb állapotban fennmaradt, legegységesebb 
történelmi emlékünk. Meg kell említeni a szelídgesztenyéssel 
körülvett festői völgyben fekvő Zengővárkony települést, a török 
ostromról híres Szigetvárat, ahol 1566-ban Zrínyi Miklós és 
serege feltartóztatta Szulejmán szultán seregét. 

Legalább egy borkóstoló erejéig el kell menni Villányba is, amely 
a vörösborok hazája, egyben a Villányi Történelmi Borvidék 
központja. A településen körülbelül 200 család foglalkozik 
valamilyen formában borértékesítéssel, vendéglátással. 
Villánykövesd háromszintes festői pincefaluja védett műemlék. 
A közelében található Fekete-hegyi túraútvonal kedvelt 
a természetjárók körében. Ha már a Mecsekben járunk, 
mindenképpen említést kell tennünk Bikalról, melynek története 
közel hét évszázadra vezethető vissza, valamint Harkányról, 
mely világhírét 1823-ban felfedezett gyógyvízének köszönheti. 
Harkánytól mindössze 15 km-re fekszik a Duna-Dráva Nemzeti 
Park Ősdráva Látogatóközpont, mely az egykori ormánsági életet 
és a tradicionális gazdálkodási formákat mutatja be. A majorban 
őshonos magyar háziállatokkal is találkozhatunk. Pécstől nem 
messze található Mohács, mely vonzerejét – történelmi emlékein 
túl – a szintén világhírű Busójárásnak köszönheti.

A Mecsek, azon belül is Pécs és környéke csodálatos természeti 
és épített környezetével egész évben ideális úti cél. Szinte minden 
sziklához, barlanghoz, forráshoz, várromhoz fontos történelmi 
esemény, vagy népmonda tartozik. 
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Legősibb italunk, a tea: 
erősít, élénkít, megnyugtat 
szerző Némethné Gara Ildikó  forrás www.wikipedia.org, www.tealevelek.blog.hu

„Életünk során főleg három dolgot sajnálhatunk: az elrontott 
ifjúságot, az értelmetlen és bamba bámulással meggyalázott 
szép festményeket, valamint a helytelen készítéssel elpazarolt 
finom teákat.” (Kínai közmondás) 

A tea az emberiség legősibb italai közé tartozik. Kínában ötezer 
éve ismerik, eleinte a házpatikák gyógyszere volt, később – 
amikor erősítő, frissítő hatását felismerték – nemzeti itallá vált. 
Népszerűségét nagyban elősegítette, hogy a sok helyen ihatatlan 
kútvizet a teával egészségessé, illatos, finom itallá varázsolták. 
Igen nagy becsben tartották, adót lehetett fizetni vele, a 
bölcsesség és béke italának tartották. A tea eredetéről szóló kínai 
legenda igen pontos dátumot jelöl meg, születését i. e. 2737-re 
teszi. Egy nap Sen Nung, császár és filozófus, aki akkoriban Dél-
Kínában uralkodott, egy nagy fa alatt forralta a vizet, amikor a 
szél néhány levelet sodort a vízbe, így készült az első tea. 
Annyi bizonyos, hogy a  „csa” ital a IV. sz.-ban már szerepel a 
déli dinasztia műveiben. Egyik költő „folyékony jadehab”-nak 
nevezi, másikuk a „fiatalság vizé”-nek mondja, s dicsőíti: „Az 
első csésze megnedvesíti ajkam; a második megtöri magányom; 
a harmadik belsőmbe hatol, s ott különös képírást kavar; a 
negyedikkel az élet minden baja eltávozik a bőr pórusain át, 
enyhe izzadás által; az ötödik megtisztít, a hatodik elragad a 
halhatatlanok birodalmába. A hetedik... Ó, a hetedik... de nem 
tudok többet inni”.
Ázsiában gyorsan elterjedt, Tibetben, Koreában, Indokínában, 
Indiában, Japánban pontosan előírt szertartás szerint készítették 
és fogyasztották. Ázsiából két úton terjedt tovább: kalandos, 

rablóbandákkal tarkított szárazföldi úton, teakaravánok hozták 
Nizsnij-Novgorodba, Oroszország legnagyobb nemzetközi 
piacára, ahol kereskedők várták a drága szállítmányokat. Ebben 
az időben ezt a teát tartották a legjobbnak, mert nem érte a 
tengeri levegő, mely rontotta a tea minőségét. Európába és a többi 
földrészre angol, holland és más hajós nemzetek hajói hoztak 
teát, elsőként 1559-ben velencei hajósok. A tea Európában 
gyógyszerként kezdte pályafutását. Patikában árusították, 

aromáját jól megőrző ólomdobozokból mérték ki a drága szert. 
A korabeli orvostudomány szerint élet meghosszabbítására, az 
egészség megóvására nem volt jobb e fűnél, legalább napi 8-10 
csésze tea fogyasztását ajánlották.
A teakrónika szerint az angol uralkodó, hogy az 
alkoholfogyasztást megfékezze, az 1800-as évek elején sátrakban, 
az utcán, ingyen kínálta a teát. 1784-ben Rochefoucaud gróf, 
francia utazó leírja, hogy Angliában naponta kétszer szolgálnak 
fel teát, s még a szegényebbek is hódolnak ennek a szokásnak, 
amely a tengerentúlra is átterjedt. Anglia magas teavámot rótt ki, 
tiltakozásképpen e vám ellen 1773. december 16-án a behozatalt 
bojkottáló, felháborodott tömeg a bostoni kikötőben horgonyzó 
három angol hajó teaszállítmányát a tengerbe dobta – ez a 
„bostoni teadélután”, mely elindította az amerikai függetlenségi 
háborút. 

a TEa maGYarorSzáGon
Magyarországon a teáról az első említést herbatea formájában 
találjuk, 1701-ben, ebben az időben a patikusok árusították, 
elsősorban gyomorfájás, meghűlés elleni gyógyszerként a teát, 
fogyasztói pedig a főnemesség és a gazdag polgárság tagjai közül 
kerültek ki. Feltehetően Hollandiából – Németországon keresztül 
– érkezett, és minden valószínűség szerint kínai teáról volt szó. 
A 19. század elejétől a délutáni teázás és a teaestélyek már 
általános közkedveltségnek örvendtek, bár továbbra is csak a 
módosabb polgárság amúgy sem széles rétege engedhette meg 
magának. Sokan elítélték a tea-, kávé- és csokoládéfogyasztást, 
mondván ez idegen szokás majmolása, de, a párizsi divat 
térhódításával a teázás is egyre népszerűbb lett. Főként a hölgyek 
hódoltak e szenvedélynek, de a nemzet férfi tagjai közül is sok 
híve volt e szokásnak, például Petőfi, Jókai, Görgey Artúr (aki 
sóval ízesítette a teáját), és Széchenyi István is. 
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Angol mintára, 1870-ben nyílt az első teaház Pesten, a Váci utca 
sarkán, de egy év múlva bezárt. Sok utódja akadt, de a teaház, 
mint forma nem vált maradandóan sikeressé. Ezzel ellentétben a 
híres cukrászdák, mint a budai várban működő Ruszwurm, vagy 
a debreceni egyaránt sokat tettek a teázás népszerűsítéséért. 
A 19. század közepén már viszonylag nagy volt a kereslet 
a tea iránt, így az már fűszerüzletekben, drogériákban, 
porcelánüzletekben, bazárokban, divatáru üzletekben is kapható 
volt, de bevett gyakorlat volt a hirdetés útján való értékesítés is 
(utánvéttel, házhoz szállítva). A tea magyarországi termesztésével 
is próbálkoztak vállalkozó szelleműek, de nem sok sikerrel.
A 20. században egyre szélesebb rétegek igényelték a teát, a 
porcelán kannák helyét átvette a fém, és megkezdődött a tea 
tömegtermelése. A II. világháború alatt és után a teabehozatal 
visszaesett, emiatt élénkült a feketepiac forgalma, valamint a 
pótszerek iránti kereslet (mint pl. a gyógynövényekből kevert, 
ún. „magyar tea”, valamint az ízesített, színezett szederlevélből 
készülő „Planta tea”). A szocializmus idején érvényesülő szovjet 
hatás – a cukorral és citrommal ízesített tea fogyasztása – még 
ma is érezteti hatását. 

a TEa fELdoLGozáSa
Fő termőterülete még 150 évvel ezelőtt is Kína és Japán volt, 
ma viszont a világ teaszükségletének 90 százalékát a Ceylonból, 
Indiából és Indonéziából származó tea szolgálja ki. Ezenkívül 
még Oroszországban, Törökországban, Kelet-Afrikában és Dél-
Amerikában termesztik. A tea, vagyis inkább a teát termő fa a 

Camellia-nemzetséghez tartozik, őshazája Dél-Kína hegyvidékei, 
Assam és Burma. Hogy a tea fa volna és nem, ahogy nevezni 
szokták, cserje? Igen, fa, azonban sohasem hagyják teljesen 
kifejlődni, hogy zsenge levelei begyűjtését megkönnyítsék. 
A teát egész életében gyötrik – nem fejlesztheti ki koronáját, 
levélrügyeit leszedik, amikor az első két levelénél kibomlik, és 
nem érhet el nagyobb magasságot 1,30-1,40 m-nél, minden 
10-12 évben alaposan visszametszik, s ezzel 50, sőt 100 éven 
túlra nyújtják a tea növény produktív életszakaszát. A kiültetett 
fákat 4-5 éven át szigorú szabályok szerint metszik, hogy végül 
összefüggő felszínt, „szedő asztalt” hozzanak létre. A szedők 
– majdnem kizárólag csak nők – 10-12 naponként levágják a 
felületből nőtt rügyeket, hajtásokat. 

A begyűjtött leveleket azonnal fel kell dolgozni. Az első művelet 
a fonnyasztás, amely tágas nyílásokkal ellátott falú, nagy 
termekben történik. A leveleket fémrácsokra (tálcákra) terítik, 
ezeken levegő áramlik át. Hajdan „szaglás”-sal ellenőrizték a 
műveletet, s az időjárástól függően, hosszú ideig tartott. Ma 
a légáramlás gyorsaságát, hőmérsékletét, nedvességtartalmát 
műszerekkel vigyázzák, és a folyamat legfeljebb 1 napot vesz 
igénybe. A párolgás folytán a levelek nedvességtartalma felére 
csökken. A második művelet a sodrás, amely elősegíti az 
erjesztést. Hajdan nők hajtották a sodróhengereket (esetleg 
kézzel sodortak), ma a teát ellentétes irányú, excentrikus 
mozgást végző lemezek közé helyezik. Ezután következik a 
„rostálás”. A tea „rázóasztalokra” kerül, ahol eltávolítják az 

apróbb levéltöredékeket durvább darabokat.  Majd következik 
a leglényegesebb szakasz, az erjesztés. A teát néhány centiméter 
vastag rétegben cementpadlóra vagy lécekre öntik, és 1-2-
3 óra alatt, a 27°C-ot meghaladó hőmérsékleten zajlanak a 
leglényegesebb vegyi átalakulásoknak. 

A teát a colombói Kereskedelmi Kamara által hetente rendezett 
árveréseken árazzák, itt működik a Board of Tea, a Teabizottság. A 
nagykereskedők az előírás szerint megvizsgált bálákból mintákat 
hoznak az árverésre, amelyeket a vevők előzőleg alaposan 
megnézhetnek. Alig képzelhető gyorsabb és csendesebb árverés: 
apró mozdulatok, néha csak a szem egy villanása – s percenként 
eladódik 5 tétel is! 

frISSÍT, ÉLÉnkÍT, dE nEm TErHELI a SzErVEzETET
A tea gyógyító, frissítő, erősítő hatása kezdettől fogva ismert. 
Majdnem kétszer annyi benne a koffein, mint a kávéban, de 
cservastartalma kevésbé és lassabban szívódik fel, ezért sokkal 
jobban javítja az összpontosító -és gondolkodókészséget. A tea 
– szemben a kávéval – tehát nem izgat, nem okoz álmatlanságot, 
rosszullétet, hanem inkább csak frissít és élénkít, sőt a benne levő 
csersav (tannin) még nyugtatólag is hat. 

A teát nitrogén tartalmú anyagok, víz, koffein, zsír, illóolaj, 
csersav, pentozán, cellulóz, ásványi anyagok, xantin, teofillin, 
teobromin, C, B1, B2, P vitaminok alkotják. Egy csésze erős teában 
annyi koffein (régen teinnek nevezték) van, mint egy fejfájás 
elleni tablettában (0,05 g). Serkenti a központi idegrendszert, 
elsősorban az agykérget, a légzőszervek működését, könnyíti és 
javítja a szellemi tevékenységet, javítja a szívműködést, erősíti 
az érfalakat. Növeli az izmok munkaképességét, csökkenti a 

fáradtságot és az álmosságot. A tea ízét és színét meghatározó 
cseranyagok biológiai aktivitásuk miatt hasznosak. A csersav 
gyógyír a gyomor- és bélmegbetegedésekre, hatásos például a 
hasmenés megállításában. Az ásványok közül a kálium, kalcium 
és a magnézium, a nyomelemek közül a vas, mangán, króm és 
a nikkel van jelen. A fluortartalom is jelentős, védi a fogakat. A 
teának, kivált a zöldnek, baktériumölő hatása van. Évszázados 
tapasztalat bizonyítja, hogy kitűnő háziszer a meghűléses 
betegségek esetében.

A rendszeres teázás csökkenti a nikotin utáni vágyat, és 
vesebántalmak esetén is hathatós. Antibiotikus hatását is ismeri 
a tudomány – vérhas, vagy más fertőző betegség gyógyítása, 
elsősorban zöld, teával gyorsítható. Lev Tolsztoj például 
tudatosan ivott sok teát, nélküle nem tudott dolgozni. Úgy 
érezte, hogy ez az ital felszabadítja a lelke mélyen szendergő 
„lehetőségeket”. 

a teakészítés szabályai
A teakedvelők jól tudják, hogy érdemes figyelmet fordítani 
az elkészítésre, mert akkor igen finom ízű és illatú italt 
kapunk. 
1. A vízforraló edényt semmi más célra nem szabad   
 használni, csak tiszta vízzel öblítsük, törölgetni nem kell, 
 mert szagot kap. 
2. Pontosan adagoljuk a teát, csészénként általában egy 
 lapos kávéskanálnyit számítsunk. Feketeteát általában öt-
 hat percig, zöldteát három-négy percig forrázunk.
3. Csak a friss tea jó igazán! A tea minőségét befolyásolja a 
 víz hőfoka is, langyos vízzel nem elég alapos a kilúgozás. 
4. Ne hagyjuk sokáig állni a kész italt, mert felülete 
 lepedékessé válik. 

© Steiermark Tourismus  ikarus.cc
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mIÉrT HÍVJák a HÍrES maGYar borT IrSaI 
oLIVÉrnEk?
Magyarország egyik kedvenc borfajtájának nevéről különböző 
tévhitek keringenek. Sokan azt hiszik, hogy kitalált személyről 
van szó, más úgy gondolja, hogy Albertirsáról származik az 
elnevezés. 
A 20. század első felében tevékenykedett hazánk egyik ismert 
szőlőnemesítője, Kocsis Pál, aki majd’ 180 saját szőlőfajtát 
jegyeztetett be. A kecskeméti tudós magyar neveket adott az új 
fajtáknak, több is tréfás megjelölést kapott, például: Sofőr ette, 
Nekünk is jó, Találtam. Legjelentősebb nemesítései az 1929-ben 
a legidősebb lányáról elnevezett szőlő, Kocsis Irma és a híres Irsai 
Olivér. 
Az Irsait 1930-ban nemesítette a Pozsonyi fehér és a 
Csabagyöngye nevű szőlők keresztezésével. Ebben az időben 
Kocsis Pál üzlettársa volt a szegedi Irsai M. József szőlőbirtokos, 
akivel baráti kapcsolatot ápolt. Irsai Józsefnek ekkor született 
meg fia Olivér, ezért a szőlőnemesítő amolyan ajándékképpen 
az újszülöttről nevezte el a szőlőfajtát. A világháborút követően 
nemcsak itthon, már a Szovjetunióban is nagy területen 
termesztették az Irsait. A fajta megtalálható szomszédjainknál, 
sőt jóval messzebb, Indiában, Kínában, Japánban, Ausztráliában 
is. Az Irsai Olivér csemege és borszőlőként is közkedvelt, illatos, 
jó savakkal rendelkező borát a mai reduktív (oxigén kizárásával 
zajló) borászat a kétezres években is divatossá tudta tenni. A bor 
illata jellegzetesen muskotályos. Palackjait nem érdemes évekig 
tartogatni, mert ennek a borfajtának ízeit a friss évjáratok adják 
vissza. A világ egyre inkább a könnyedebb borok felé fordul, ezért 
még nagy lehetőségek előtt áll a fajta. A névadó Irsai M. Olivér 
élete nem alakult olyan sikeresen, mint a róla elnevezett szőlőé. 
A háború után a családi birtokokat államosították, ő pedig 
munkaszolgálatos lett. Később autószereléssel foglalkozott. Fia, 
ifjabb Irsai Olivér megpróbálta a nevet levédetni, de ezt az igényt 
a Legfelsőbb Bíróság elutasította.

200 ÉVE HunYT EL PETra fELfEdEzőJE
Johann Ludwig Burckhardt (1784–1817) orientalista utazó neve 
nem ismert széles körben, pedig világraszóló tetteket hajtott 
végre. A svájci állampolgárságú Burckhardt kiválóan ismerte az 
arab kultúrát, nyelvet. Hogy jobban elvegyüljön a Közel-Keleten, 
áttért az iszlám hitre, felvette az Ibráhím ibn Abdallah sejk nevet. 
Így jutott el Baalbekbe, Palmürába, Damaszkuszba. Ő volt az első 
európai, aki szigorú vallási vizsgát követően muszlim öltözetben 
beléphetett az iszlám szent városokba, Mekkába és Medinába. 
Utazgatásai során hallott egy sivatag sziklái között rejtőző, 
megközelíthetetlen, titokzatos városról, mely Mózes testvére, 
Áron sírja közelében terül el. Ez felkeltette az érdeklődését és 
végül talált két beduint, akik elkísérték a sírhoz és a városba. 
Nem lehetett egyszerű a beduinokat rávenni erre, mert 
szájhagyományaik szerint ide lett elrejtve az izraeliták kincse 
és a beduinok ezt a helyet nem szívesen mutogatták senkinek. 
Burckhardt tehát 1812-ben eljutott Petrába, abba a városba, amit 
a Biblia is említ. Mózes itt fakasztott vizet a sziklából a szomjazó 
zsidóknak, akik a Kánaán felé tartottak. Az utazó rajzokat és 
feljegyzéseket készített, amik elterjedtek – a sziklából faragott 
várost pedig megrohanták a nyugati látogatók. Burckhardt maga 
sohasem tért vissza Petrába, 1817-ben, az egyiptomi fővárosban 
halt meg vérhasban. 

Petra Jordániában található, nevének jelentése görögül: szikla. A 
Kr. e. 5. és a Kr. u. 3. század között fontos kereskedelmi csomópont 
volt és az arámi nyelvet beszélő nabateusok lakták. A városba egy 
szurdok vezet, mely 1600 méter hosszú, van, ahol csak 2-3 méter 
széles. A szurdok falai 80-90 méter magasak. Ahogy a régen, úgy 
most is csak gyalog lehet bejutni ide. A nabateusok kőfalakból 
faragták ki monumentális épületeiket, templomaikat, fürdőiket, 
lakóházaikat. Petrát a 7. században arabok hódították meg; a 13. 
század elején elnéptelenedett a város. A 12 négyzetkilométeres 
területen majdnem 800 történelmi emlékmű van, a város egy 
százaléka tekinthető feltártnak.

TUDTA-e?
szerző KoncsikT

A világ kedvenc sportjai
szerző KoncsikT

Ha országonként vizsgáljuk, hogy melyik sport a 
legnépszerűbb, akkor a futball fog legtöbbször az első helyen 
végezni. Persze nem mindenhol van ez így, cikkünkből 
kiderül, hogy van a futballon kívül is élet. De mielőtt rátérünk 
erre, lássuk, miért a foci az első?

Az ok magában a futball-labdában keresendő. Egy futball-
labdával lehet egyedül gyakorolni, pálya, kapu nélkül is. Ketten 
már több lehetőség van játékra, ha összejönnek a csapatok, 
akkor meg aztán tényleg megmutathatja mindenki, hogy mit 
tud. A focinak egyszerű szabályai vannak, kellő agresszió van 
benne, mellyel a szurkoló is azonosul. A futball népszerűségéről 
mindent elárul a közösségi média: a 2014-es foci vébé 3 milliárd 
Facebook-posztot és 672 millió Twitter-üzenetet generált. Ez 
közel négyszerese a 2012-es londoni olimpia forgalmának, pedig 
ott minden sport jelen volt, ami számít. A világon a futballban 
van a legtöbb profi liga, a legtöbb játékos, a legtöbb amatőr 
játékos, a legnagyobb nézettség és a legtöbb pénz.

KRIKETT
Ez egy angoloktól származó kislabdás, ütős játék, amit a világ 
egyik része nem is ért – nem véletlen, mert elég bonyolult 
szabályai vannak –, miközben a világ másik részén a legnézettebb 
sportesemény. A szóban forgó országok: India és Pakisztán, 
melynek lakossága egyben a Föld lakosságának 1/5-ét adja. A 
többi volt brit gyarmaton is népszerű, mint például Bangladesh, 
Ausztrália, Dél-Afrika, Karibi-szigetek. Több napig is eltart egy 
mérkőzés, ez a „Test” mérkőzés, ennek egynapos változata a One 
Day International, de a legújabb változat a Twenty20 már csak 
3 óráig tart. Ezzel a lerövidített játékidővel talán nyugaton is el 
lehetne adni a krikettet, kérdés, hogy a mai rohanó világ embere 
mennyire vevő egy ilyen összetett játékra.

BASEBALL
A kriketthez hasonló kislabdás, ütős játék, de ez már amerikai 
találmány. A játék során a dobó egy ökölnyi méretű labdát hajít 
a másik csapat játékosa felé, akinek azt egy ütővel kell megütnie. 
A játék pontozása futásból és a játékterületen található jelzések 
(bázisok) megérintéséből adódik. Egy fokkal érthetőbbek a 
szabályok, mint a krikettnél, de azért jó pár meccset meg kellene 
nézni, mire ráéreznénk a játék ízére. Ellentétben az amerikai 
focival, a baseball a világ más részeit is sikeresen meghódította. 
Japánban, a Dominikai Köztársaságban, Kubában, Panamában is 
a legnépszerűbbnek számít.

KOSÁRLABDA
Nincs olyan ország, ahol ne játszanák ezt az izgalmas játékot, 
hiszen minden pillanatban történik valami. Az NBA a világ 
egyik legismertebb bajnoksága, de sokat elmond erről a sportról, 
hogy minden földrészen találunk erős válogatottakat. Egyesült 
Államok, Argentína, Ausztrália, Kína, Litvánia, Spanyolország, 
Szerbia: csak néhány ország, ahol roppant erős a nemzeti 
bajnokság és a válogatott is. A profi ligák számának tekintetében 
a kosárlabda második a világon. A három legnagyobb bajnokság 
az amerikai, a spanyol és a görög. A fizetések sem rosszak a 
kosárlabdázók között: a világ tíz legjobban fizetett sportolóiból 
három kosaras. Litvániában és Észtországban a kosárlabda a 
legnépszerűbb sportnak számít.

RÖGBI
Amíg az amerikai foci elsősorban az USA-ban meghatározó – 
sőt, az elsőszámú – sportág, addig a rögbi ugyanezt mondhatja 
el magáról világszinten. Az egyik legnépszerűbb sportág Nagy 
Britanniában és a déli féltekén (Ausztrália, Új-Zéland, Dél-
Afrika). De más országokban is nő a népszerűsége, mint például 
Franciaország, Olaszország, Argentína, Japán. Aki nem ismerné, 
a rögbi az amerikai focihoz hasonlóan egy területszerzéses 
labdajáték. Egy csapatban 15-en vannak. A tojás alakú labdát 
az ellenfél cél területére kell eljuttatni és ott a fűre tenni. Ezt itt 
try-nak hívják, nem touchdown-nak mint az amerikai fociban. 
Viszont itt az amerikai focival ellentétben nincs folyamatos 
játékmegszakítás, ha leesik a labda, ugyanúgy megy tovább a 
játék.



REjTVénY • SUDOKU
Kérjük, írja be a a 9x9-es táblába a számokat 1-től 9-ig úgy, hogy egy szám csak egyszer szerepeljen 
minden sorban és oszlopban, valamint a 3x3-as kis négyzetekben. Izgalmas játékot kívánunk!

további feladványok | www.rejtvenykeszito.hu

Áldott, békés karácsonyi
ünnepeket kívánunk minden

kedves utasunknak!
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Nehézségi fok: 0.
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Színezdki!
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Kösd össze a számokat!



KOMBINÁLT AJÁNLATOK

CSOBBANJON BÜKFÜRDŐN KOMBINÁLT JEGGYEL!
Töltsön el egy pihentető, vagy éppen élményekkel teli napot régiónk 
egyik legnagyszerűbb fürdőjében! A Kombinált Fürdőjegy a Bükfürdő 
Gyógy- és Élménycentrum Gyógy- és Strandfürdő (I. zóna) részlegébe, a 
Kombinált Fürdőjegy Plusz pedig az Élményfürdőbe (II. zóna) érvényes, 
valamint tartalmazza a vasúti közlekedést a GYSEV Zrt. menetrendsze-
rinti vonatain és a helyi busztranszfert a büki vasútállomás és a fürdő 
bejárata között. 

RÉGIÓS KOMBINÁLT KIRÁNDULÓJEGY
Kedvezményes vonatjegy és korlátlan helyi autóbusz használat – kényel-
mes, gondtalan kirándulás! Utazás Sopron, Győr vagy Szombathely 
állomások egyikére és vissza, a GYSEV Zrt. vonalain, bármely vasút-
állomásról, tetszőleges útirányon és korlátlan számú utazás a válasz-
tott város helyi autóbuszjáratain, az érvényesség napján. Ára 4.900 Ft
(2 fő részére)

ÁLLATI JÓ PROGRAM KOMBINÁLT JEGGYEL!
ZOO kombinált jeggyel a győri Xantus János Állatkert lakóit látogathatja 
meg, ZOO Plusz kombinált jegy pedig a Terráriumházba is érvényes. 
A kombinált jegy tartalmazza a belépő(ke)t, a GYSEV Zrt. menetrend-
szerinti vonatain az utazást és az ÉNYKK Zrt. helyi autóbuszjáratainak 
korlátlan használatát.

MOBILIS KOMBINÁLT JEGY
Izgalmas játékok és feladványok, látványos természettudományi bemu-
tatók és élménydús foglalkozások az Európában is egyedülálló tudomá-
nyos játszóházban, Győrben! A kombinált jegy tartalmazza a belépőt, a 
GYSEV Zrt. menetrendszerinti vonatain az utazást és az ÉNYKK Zrt. helyi 
autóbuszjáratainak korlátlan használatát.

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

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


