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TISzTElT UTaSUnk, kEdVES olVaSó!

Bár minden évszaknak megvan a maga öröme, talán legtöbben még-
is a nyári hónapokat várjuk. A végtelen szabadság, és a nagy kirándu-
lások időszaka ez. A gyerekek is jól megérdemelt pihenésüket töltik 
a sok-sok tanulás után. Jól esik élvezni a szabad levegőt, a megannyi 
kültéri programot.
Nyári magazinunkban is igyekeztünk olyan érdekes témákat csokor-
ba gyűjteni, hogy a nagy melegben is mindenki találhasson magának 
kedvére való olvasnivalót.
Érdemes bepillantani úti cél ajánlónkba, ahol a festőket is megihlető 
Francia Riviéra partjain barangolunk. Ha mégsem jutnánk el idén el 
az azúrkék tengerpartra, ne keseredjünk el, varázsoljuk otthonunkba 
a francia konyha üde ízeit egy friss Nizzai salátával!
Belföldi járatunk utasait Veszprém és Herend vidékére kalauzoljuk. 
Kutassuk együtt a „királynék városának” titkait, csodáljuk meg a 
barokk várnegyed nyári arcát. Betérve a híres Herendi Manufaktú-
rába, bepillantást nyerhetünk a porcelánkészítő mesterek lenyűgöző 
munkájába.
Ha alkotni támad kedvünk, bütyköljünk együtt a környezettuda-
tosság jegyében műanyag palackból ékszertartókat, kincses ládákat, 
amelyekben majd a szünidő alatt szerzett izgalmas emlékeinket tá-
rolhatjuk.
Természetesen a sport rajongókról sem feledkeztünk meg, hiszen 
idén nyáron a focié lesz a főszerep. Egy-egy fárasztó meleg nap után, 
a kellemes alkonyatban igyunk meg egy jó hideg italt a barátokkal a 
VB teraszon és szurkoljunk együtt a kedvenc csapatunknak!

Kellemes utazást, és kikapcsolódást kívánunk!
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Fürdőjegy Bük és Fürdőjegy Bük Plusz
Fedezze fel Bükfürdő csodálatos világát, ahol a gyógyulni 
vágyókat gyógyvizes medencék, a gyermekes családokat 
élmény- és gyermekmedencék, önfeledt játék és szórakozás 
várja! A Fürdőjegy Bük a Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum 
I. zónájába, a Fürdőjegy Bük Plusz az I. és a II. zónába is 
biztosít belépést!

ZOO jegy és ZOO PLUSZ jegy
Látogasson el Győrbe, és töltsön egy felejthetetlen napot az 
állatkertben, amely nagyszerű kikapcsolódási lehetőséget, 
élményt jelent kicsiknek és nagyoknak egyaránt! A ZOO PLUSZ 
jegy belépést biztosít a Füles Bástya terráriumházba is!

Régiós kirándulójegy
Látogasson el a Nyugat-Dunántúl egyik legdinamikusabban 
fejlődő barokk városába, Győrbe, vagy fedezze fel a 
leghűségesebb magyar város, Sopron szépségeit, vagy 
barangoljon a történelmi emlékekben bővelkedő egykori 
Savariaban, a mai Szombathelyen!

Színes, kombinált ajánlatok – egy jegy, több szolgáltatás

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

KOMBINÁLT JEGYEK
EGÉSZ ÉVBEN

KREATÍV ROVAT
Nyári Bütykölde újrahasznosítva

29ÍZ-UTAZÁS
Nizzai saláta
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ETCS vonatbefolyásoló rendszert épít 
ki a GYSEV a Sopron-Szombathely-
Szentgotthárd vasútvonalon
Biztonságosabbá válik a vasúti közlekedés a Sopron-
Szombathely-Szentgotthárd vasútvonalon. A GYSEV Zrt. 
kiépíti az Egységes Európai Vonatbefolyásoló Rendszert 
(ETCS L2), amely folyamatosan figyeli a vonalszakaszon 
közlekedő vonatok sebességét, szükség esetén pedig 
lecsökkenti azt. A rendszer kiépítésére uniós források adnak 
lehetőséget.

A GYSEV Zrt. az elmúlt években több, jelentős beruházást végzett 
el a Sopron-Szombathely-Szentgotthárd vasútvonalon: lezajlott 
a pálya rekonstrukciója, a hiányzó szakaszokat villamosította 
a vasúttársaság, nagyszámú P+R, illetve B+R parkoló épült és 
megvalósult az intermodális csomópont kiépítése Körmenden. 
Az említett fejlesztéseknek köszönhetően jelentősen nőtt a 
vasútvonalon utazók száma 2011 óta. 

A vasútvonal teljes körű korszerűsítéséhez Európai Unió 
átjárhatósági előírásainak megfelelően szükséges az Egységes 

Európai Vonatbefolyásoló Rendszer (ETCS L2) telepítése is. A 
GYSEV Zrt. ezért pályázott és nyert erre a célra uniós forrásokat.

Az ETCS L2 vonatbefolyásoló rendszer biztonságosabbá 
teszi a vasúti közlekedést: a biztosítóberendezésekből kapott 
információkat feldolgozza és tárolja az adott vasúti pályaszakaszra 
vonatokozó adatokat. A közlekedő vonatok sebességét 
folyamatosan ellenőrzi a rendszer. Abban az esetben, ha a vonat 
sebessége magasabb a megengedettnél, beavatkozik és csökkenti 
azt, sőt, veszélyhelyzet esetén akár meg is állítja az adott szerelvényt.

Az ETCS L2 rendszer kiépítésével lehetővé válik a Sopron 
– Szombathely – Szentgotthárd vonalon közlekedő vonatok 
folyamatos rádiós felügyelete. Rendkívüli helyzet, baleset, előre 
nem látott időjárási körülmény, pályahiba esetén lehetőség van a 
vonat sebességének csökkentésére. Így a legkülönbözőbb forgalmi, 
üzemi helyzetekben is garantálható a közlekedés biztonsága. 

 

„A GYSEV Zrt. egyik legfontosabb stratégiai célja, hogy 
a lehető legbiztonságosabb vasúti közlekedést biztosítsuk 
vonalhálózatunkon. Az elmúlt években nagyszabású 
közlekedésbiztonsági fejlesztéseket hajtottunk végre, most pedig 
folytatjuk a megkezdett munkát: az ETCS L2 rendszer kiépítésével 
a legváratlanabb helyzetekre is azonnal tudunk reagálni, így a 
vasúti közlekedés biztonsága tovább javul vonalhálózatunkon” – 
mondta Kövesdi Szilárd, a GYSEV Zrt. vezérigazgatója.

A kivitelezési közbeszerzési eljárás nyertese a Thales Austria 
GmbH és a Thales RSS Kft., mint közös ajánlattevő. A projekt teljes 
költsége 10 milliárd forint, amely 100 százalékban az Európai Unió 
Kohéziós Alapjának támogatásával valósul meg. A megvalósítás a 
tervek szerint 2020 végére fejeződik be.

MűSZAKI INFoRMáCIóK: 
A kivitelezés során megvalósul az ETCS központi egységének 
(ún. RBC) tervezése, telepítése, ehhez 10 db. elektronikus 
biztosítóberendezéssel felszerelt állomást és 55 darab vonali, 
önműködő, útátjáró fedező berendezést illesztenek a rendszerhez.
Korszerűsítik az átviteli utakat, valamint bővítik az informatikai 
kapacitást. A 110 km hosszú vasútvonal mentén helymeghatározó 
és kommunikációt biztosító pályamenti elemeket telepítenek.

neked MUnka, 
nekem áloM!
Írországban 2008 óta működik sikeresen a „Job Shadow 
Day”, amely program keretében a dolgozni vágyó fogya-
tékos emberek kipróbálhatják magukat „álommunkájuk-
ban”. A Salva Vita Alapítvány idén már negyedik alkalom-
mal szervezte meg hazánkban az itthon „Neked MUNKA, 
nekem áLoM!” címet viselő kezdeményezést, melynek 
célja, hogy a jelentkező fogyatékos, illetve megváltozott 
munkaképességű emberek megismerhessék azt a munka-
helyet, munkakört, amiről mindig is álmodtak. A szemlé-
letformáló program az integrációt, a befogadást valamint 
a fogyatékkal élők, és megváltozott munkaképességűek 
esélyegyenlőségét hivatott előmozdítani.

A kezdeményezésben a GYSEV Csoport az idei évben is 
részt vett: két fiatalt fogadott társaságunk Sopronban, akik 
bepillantottak a jegypénztárosi munkába, fellátogattak az 
irányítótoronyba, jártak az üzemirányítónál, megnézték a 
mozdony műhelyt, körülnéztek az Utascentrumban, va-
lamint mozdonyvezető mellé is lehetőségük volt beülni. 
Örömünkre szolgál, hogy szervezetünk hozzájárulhatott, 
hogy vendégeink bepillantást nyerjenek álmaik munkájá-
ba! 

„Verskommandó” 
a GYSEV-
vonatokon
Népszerű magyar költők ismert versei hangzottak fel 
április 11-én a soproni vasútállomáson, valamint két, 
Sopron és Szombathely között közlekedő személyvonaton. 
A GYSEV Zrt. idén is csatlakozott a „Verskommandó” 
elnevezésű programhoz, amelyet a Soproni Petőfi Színház 
indított útjára. Papp Attila és Horányi László színművészek 
előadásában nem csupán szavalatok, hanem megzenésített 
versek is szórakoztatták az utazóközönséget a Magyar 
Költészet Napja alkalmából.
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ÚTI CÉl aJánló

A festőket is megihlető táj, az azúrkék tenger, a zöldellő 
olajfák, a mediterrán színű házak, a dél-francia piacok szín-és 
illat kavalkádja. Ha szeretné a nagyvilági érzést, a tengerparti 
sétányok esti hangulatát beszippantani, tartson velünk. A 
Riviéra nem pusztán tájegység, ez bizony életérzés.

Marseille-től az olasz határig húzódó francia partszakasz a Côte 
d’Azur, az Azúr-part, amely nevét egy francia költőtől, Stephen 
Liégeard-tól kapta. A Francia Riviéra szebbnél szebb fürdőhelyei, 
a filmfesztiválnak helyt adó fesztiválközpont Cannes, a Riviéra 
legnagyobb városa Nizza, Franciaország gyöngyszeme Menton és a 
Monacói hercegség mind ámulatba ejtik az utazót. Sokan úgy vélik, 
hogy a Côte d’Azur kizárólag a jól fizető utazókat várja. Sokáig valóban 
a felső tízezer közkedvelt üdülőhelye volt, de ma már mindenki 
számára elérhető. Ehhez a változáshoz két dolog is hozzájárult. Az 
egyik, hogy a helyi idegenforgalmi szakemberek mindenki számára 
elérhető programokat is kínálnak, a másik, hogy immár Budapestről 
is közvetlen repülőjárattal juthatunk el juthatunk el Nizzába, Azúr-
ország fővárosába, alig két óra alatt.  

Ha autóval vagy vonattal érkezünk, olaszország felől először 
Menton városát érjük el, hangulatában egyszerre van jelen a 
francia elegancia és az olaszos lendület. A város népességét és 
nyelvét tekintve is legalább annyira olasz, mint francia. Úgy 
tartják, ez a Riviéra legmelegebb, legnaposabb települése. Az 
angolkertek, citromfák, múlt századi paloták közt sétálva teljesen 

átadhatjuk magunkat annak az érzésnek, amit a száz évvel ezelőtt 
itt sétálgató arisztokraták éltek át.

nIzza, a RIVIÉRa ÉkköVE
A francia Riviéra leghatalmasabb üdülővárosa, melynek 
varázsát, hangulata, fekvése adja meg. Akár egy nap alatt is 
megismerkedhetünk a főbb nevezetességekkel. A Cours Saleya, 
az óvárosban található zöldség- és gyümölcspiac az egyik 
leghangulatosabb eseménye a városnak. Erre hétfő kivételével 
mindennap sor kerül reggel 6 és délután fél 2 között. Itt gyakran 
a nizzai dombokon található melegházakból származó fajták 
árasztják finom illatukat.
Cote d’Azur partjainál minden kisebb és nagyobb városnak 
megvan a saját piaca, melyeket hetente néhány alkalommal - 
vagy a nagyobb települések esetében mindennap - megtartanak. 
Amellett, hogy jóval hangulatosabb körülmények között 
vásárolhatunk friss zöldségeket és gyümölcsöket, mint egy 
boltban, számos különleges portékához is hozzájuthatunk. 
A provence-i piacokra kifejezetten jellemző, hogy helyi 
motívumokat viselő textíliákat, ágytakarókat, asztalterítőket 
is árulnak, de itt találjuk meg a híres marseille-i szappanokat 
és a levendulából készült tradicionális termékeket is. A piacok 
reggelente általában 7-8 órakor nyitnak és délben, vagy 1 óra 
körül szedik össze áruikat a kofák, hogy betérjenek az egyik közeli 
vendéglőbe ebédelni. Érdemes követni a példájukat, ízelítőt 
kaphatunk a dél-francia kisvárosok, falvak esszenciájából, ha egy 

helyi bisztróban élvezzük az önfeledt diskurálásukat. A francia 
előírásoknak megfelelően minden termék ára mellett szerepel 
a származási helye is, így nagyon könnyen kiválaszthatjuk a 
helyben készült sajtokat, az itt termő gyümölcsöket, melyek 
mellett a du pays feliratot fogjuk látni.
Nizzából indul a csodák vasútja, a Le Train des Merveilles, 
amely az egyik legkedveltebb turista program. Paillon, Roya és 
Bévéra falvain át, majd Breil következik. Végállomása Tende, 
mely az utolsó állomás a Csodák Völgye előtt, ahol barlangrajzok 
és a Mercantour Nemzeti Park várja az utazókat. Az út során 
számos kulturális-, és természeti kincset fedezhetünk fel: barokk 
templomok, turistautak, kanyonok, meseszép vidékek. Májustól 
szeptemberig minden nap jegyet válthatunk erre a különleges 
útra.

a VIláG lEGfInoMabb faGYIJa 
A piac után a mediterrán hangulatot idéző sárga, kék házak 
mentén érdemes elindulni a bazilika felé, majd a sarkon 
kipróbálni a közel százféle fagylaltot kínáló helyi fagyizót. 
Nizza híres-neves fagyizója, a Fenocchio 1966-ban nyílt meg a 
Place Rossettin. Az üzletet azóta is a Fenocchio család vezeti. 
Nem kevesebb, mint 94 mennyei ízt kóstolhatunk itt meg, 59 
tejszínes fagylaltot és 35-féle szorbetet. A klasszikusok mellett 
számos izgalmas újítást is érdemes kipróbálni: kakukkfű, 
rebarbara, ibolya, rózsa, paradicsom, kaktusz, bazsalikom, 
levendula.

facebook.com/GYSEV.ZRT

Az azúrkék Francia Riviéra 
szerző Fülepné dormán Szilvia  forrás www.nlcafe.hu, www.turizmusonline.hu, www.mienkavilag.hu, www.opttravel.hu

GYSEV MAGAZIN  |  2018. NYÁR
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az óVáRoS láTnIValóI 
Nem szabad kihagyni a sétákat az óváros árnyékos utcáin, 
ha fel akarjuk fedezni a város igazi lelkét. Ez a kacskaringós 
utcák és színes homlokzatok jellemezte városnegyed a szárd 
építészet színeit és stílusát tükrözi. Az óváros jelentős színhelye 
a kreativitásnak is, mint ahogy általában az egész város, amely 
bővelkedik a XX. századi művészeti alkotásokban. Négy városi 
galéria van a rengeteg privát galéria és műhely mellett. A híres 
Promenade des Anglais keresztül eljuthatunk a történelmi 
városközpontba, ahol megcsodálhatjuk Henri Matisse és Marc 
Chagall kollekcióját. 
A legpazarabb kilátás a város fölött magasodó Várhegyről 
szerezhető. Bár ma már csak kilátót és vízesést találunk 
a csúcsán, egykor valóban vár állt itt, de a 18. században 
megsemmisült, amikor XIV. Lajos lerombolta az akkor még 
olaszországhoz tartozó várat. Csak kevesen tudják, de a 
Várhegyen mindennap pontban délben ágyúlövést lehet hallani. 
Nem azért, mert ellenséget jeleznek, hanem mert sok-sok évvel 
ezelőtt az elbeszélések szerint így jelzett egy lord a parton sétáló 
feleségének, aki mindig elkésett az ebédről. 

CannES – a fIlMMűVÉSzET főVáRoSa
1946 óta a minden éven megrendezésre kerülő filmfesztivál 
helyszínül szolgál, amely a várost világhírűvé tette. 
Hagyományosan a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál nyitja meg 
a kulturális és művészeti rendezvények sorát a Riviérán. A filmes 
világ számos szereplője szeretne a vörös szőnyegen végigmenni, 
megmutatni magát az eseményen jelenlévő médiában. A 
legszerencsésebb turisták az utcán világsztárokkal futhatnak 
össze. A fesztivál fődíjáért, az Arany Pálmáért versenyző filmek 
vetítésének legfőbb helyszíne a Croisette körúton fekvő Fesztivál- 
és Kongresszusi Palota. Beválogatottnak lenni a híres cannes-i 
versenybe kiváltságot és óriási esélyt jelent a filmkészítőknek, 
akik gyakran úgy neveznek a versenybe, hogy a film még kész 
sincs. A 19. század elején Cannes még egy szegény halászfalu 
volt, és egy véletlen folytán lett belőle világhírű földközi-
tengeri üdülőhely. 1834 telén a francia határt kolerajárvány 
miatt lezárták. Anglia volt kancellárja, Lord Brougham, a 
szárd királyság egészségügyi vesztegzárja miatt nem jutott el 
olaszországig, Cannes-ban rekedt. Egy fogadóban volt kénytelen 
megszállni, várva a továbbindulást. Eközben annyira megtetszett 
neki a környék hangulata, elhatározta, hogy itt fogja leélni az 
életet. Ő építtette az első villát Cannes-ban.  Először az angol 
arisztokrácia követte a példáját, majd a 19. század közepétől az 
orosz előkelőségek is felkapták a várost. A belvárosban és a közeli 
kis szigeteken még mindig könnyen találunk olyan városrészeket, 
ahol felfedezhetjük Cannes különböző korszakait.

SaInT-TRoPEz – a CSEndőRfIlMEk HElYSzÍnE
A Saint-Tropez-i csendőr című nagysikerű 1964-es francia-
olasz vígjáték forgatásának színhelyét, a komédia kulisszájaként 
szolgáló, évek óta használaton kívüli épületét 2016-ban 
Csendőrségi és filmtörténeti múzeummá alakították, ahol 
emléket állítanak a Saint-Tropez-ban forgatott mintegy 70 
filmnek. A fergeteges komédiákban Lütyő őrmester (Louis 
de Funes) és felettese, Gabaj főtörzs (Michel Galabru) nagy 
elszántsággal, de sok melléfogással szórakoztatja a nézőket. 
A Francia Riviéra turisztikai fellegvárának számító város, egy 
hajdani halászfalu, napjainkban a főszezon idején az egyik 
legnyüzsgőbb tengerparti város. A tengert szinte belepik az 
egymást érő luxus jachtok. A kikötői kávézók pedig borsos 
áron mérik portékáikat, mintha kizárólag a megaméretű hajók 

gazdáit, vagy a filmsztárokat szeretnék vendégül látni. Éttermek 
szempontjából Saint Tropez óvárosában sem jobb a helyzet. 
Leszámítva, hogy hírességek sétálnak az utcákon és méregdrága 
villákat bérelnek, Saint-Tropez igazi autentikus falucska. Itt 
megtalálható minden, a souvenir boltoktól kezdve a különböző 
kulináris élvezeteket kínáló piacon át a hangulatos kávézókig. A 
shoppingolni vágyók rögtön a kikötőben megtalálják a boltokat, 
ahol nemcsak képeslapokat és hűtőmágneseket tudnak venni, 
hanem a legmárkásabb ruhák között is válogathatnak. Saint-
Tropez büszke gasztronómiájára, melyben a mediterrán konyha 
minden fogása megtalálható: temérdek hal, tenger gyümölcsei, 
különböző fűszerek és az elmaradhatatlan sajtok.
A város fölött emelkedő Citadella, a 17. századi építmény 
sokáig, mint fontos védelmi pont funkcionált. Híres a Musée 
de l’Annonciade, amely egy 15. századi kápolnában található. 
Itt olyan festők képei csodálhatjuk meg, mint Matisse, 
Derain, Marquet vagy Manquin. A világ legszebb strandjával 
büszkélkedhető Saint-Tropez kettős képet mutat. Van egy 
oldala, amely a hírességek és a luxusvillák világa, de van egy 
másik: egy felfedezésre váró, mediterrán kis üdülőhely. Bár az 
árak sokakat visszatartanak, de azért érdemes legalább egy kis 
időre ellátogatnunk ide, hogy egy kicsit magunkba szívjuk és 
megízlelhessük az igazi, semmihez sem hasonlítható francia 
hangulatot.
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a TEnGERPaRT
A Francia Riviérán számtalan kincset és felfedeznivalót tartogat 
a 120 km-es partszakasz és a mintegy 40 km hosszú homokos 
vagy finom kavicsos plázs. Séta az ösvényeken, a félszigetek 
felfedezése, búvárszemüvegben és pipával való merülés, 
vízisportok, napfürdő. A vidék annyira változatos, hogy akár 
minden napra jut egy strand Menton és Théoule között. A 
Côte d‘Azur 40 km hosszú plázsa különböző formában várja a 
nyaralni vágyókat: választhat a homokos vagy a gömbölyű, finom 
kavicsos strandok és a kicsi vagy egészen nagy öblök között. A 
Riviéra keleti szakaszán Menton-tól Fort Carré à Antibes-ig az 
apró kavics az uralkodó (kivéve Cannes-nál). A homokos partok 
Juan-Les-Pins-tól Théoule Sur Mer-ig húzódnak. A fürdőhelyek 
többsége ingyenes, de létezik 150 privát strand is. Néhány 
fürdőhely (Antibes, Cagnes Sur Mer, Monaco és Saint Laurent 
du Var) „Handiplage” minősítéssel van ellátva, ahol a vízbe 
helyezéshez szükséges szerkezettel és segítő személyzettel várják 
a mozgáskorlátozott személyeket. A Riviéra üdülővárosai között 

nizza

kikötő
Cannes filmfesztivál

Villefranche-sur-Mer, vonatablakból
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ÚTI CÉl aJánló
KaraKtert adunK az autónak

kirándulás történelmi helyszínekre, a természet csodáinak felfedezése, fesztiválok pezsgő forgataga - kell ennél több a nyárra? 

a jó társaságról se feledkezzünk meg, mert az igazi feltöltődést a közösen átélt élmények adják! akár családi kirándulásról, akár a 

kollégákkal szervezett kikapcsolódásról van szó, az együtt töltött időt a HBPO automotive Hungária munkatársai is nagyra értékelik. 

a HBPO nemzetközi nagyvállalat, amelynek Győrben és Székesfehérváron működő leányvállalata családias, összetartó kö-

zösséget alkot. Elsődleges tevékenysége a személyautók karakterét meghatározó front-end modulok és alkatrészeik tervezése, 

összeszerelése és logisztikája. az aprólékos munkafolyamatnál fontos az összhang, amit közös programokkal is igyekeznek  

megteremteni a kollégák.

Íme, egy válogatás a nyár izgalmas eseményeiből, a HBPO munkatársainak ajánlásával!

a kovácsmesterség ősi hagyományai elevenednek meg a 

fehérvári Skanzen kis házai között. az ország minden tájáról 

ide sereglenek a míves bicskák, kések, ollók, borotvák és 

díszfegyverek készítői, a látogatók pedig belekóstolhatnak 

a műhelyben zajló munkába. Játék, zene és tánc is várja őket, 

majd este tűzugrással tehetik próbára bátorságukat - akár 

egy réges-régi vásári forgatagban.

a Xantus János Állatkertet és lakóit egészen új perspektí-

vából ismerhetik meg ezen a különleges estén az érdeklődők. 

Délután négytől este tízig tart a kaland, melynek során fák-

lyákkal megvilágított sétányokon járhatnak körbe és éjszakai 

vadont idéző állatbemutatókon vehetnek részt a látogatók. 

a HBPO csapata egészen biztosan ott lesz: a találkozás az 

általunk örökbe fogadott jaguárral valóban kihagyhatatlan!

Világhírű külföldi és magyar művészek, szárnyukat bontoga-

tó ifjú tehetségek produkcióitól lesz újra hangos Fehérvár. 

Öt éve minden nyáron forró hangulat, lüktető ritmusok és 

nagyvilági dallamok várják a közönséget. a fél évszázados 

hagyományt folytató fesztivál idén is életre kelti a történelmi 

belváros impozáns tereit. aki nyitott füllel jár, különleges 

élményben részesülhet.

Újra óriási játszótérré változik Győr, a Vaskakas Bábszínház 

ugyanis 11. alkalommal rendezi meg az ország legnagyobb 

családi és művészeti fesztiválját. a gyerekek számára minden 

ingyenes: tűzijáték, koncertek, bábelőadások, cirkuszi produk-

ciók, bűvészek és bohócok műsora... Rengeteg szórakoztató 

program és izgalmas játék várja a közönség apraja-nagyját. 

a móka és a kacagás garantált!

A HBPO AutOmOtive HungáriA csAPAtA fOlyAmAtOsAn Bővül. 
az aktuális álláslehetőségekről a gyor@hbpogroup.com címen kérhető tájékoztatás.

2+2 nyári PrOgrAm, Amit kár lenne kiHAgyni
a HBPO dolgozóinak ajánlója 

tűzzel-vAssAl 
fesztivál 

2018. június 23. 
Székesfehárvár, rác utca

győrkőc 
fesztivál

2018. július 6-8. 
Győr belvárosa

AlBA regiA feszt 
- JAzz fesztivál

2018. július 30 - augusztus 1. 
Székesfehérvár belvárosa

állAtkertek 
éJszAkáJA

2018. augusztus 24. 
Győr, Kiskút liget
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modern személyvonatokkal is utazhatunk, amelyek közvetlenül 
a partszakasz mentén közlekednek, páratlan kilátást nyújtva a 
tengerre.

MonaCo
Az apró városállam a világ második legkisebb és egyben 
legsűrűbben lakott országa. A hercegség szó puszta említése 
jachtokat, csillogó kaszinókat és luxushoteleket tár szemünk 
elé. óriási toronyházai között fényűző üzletek, elegáns éttermek 
várják a tehetős turistákat, kaszinója messze földön híres, a 60 
méter magas sziklaszirten álló hercegi palota rejti a hercegi 
család több tagjának és Grace Kellynek a sírját. Az egész város egy 
hegyoldalba épült, így a buszokon kívül az utcák között ingyenes 
lifttel is lehet utazni, melyek gyakran egy bevásárlóközpont 
belsejébe visznek. A kanyargós, meredek utcákat az aluljárókon 
kívül még lépcsők is összekötik. A távolságok nem nagyok, 
egy nap alatt gyalogosan is be lehet járni az egész országot. 
Itt rendezik meg minden májusban az egyik leglátványosabb 
Formula-1 futamot, de akármikor is látogatunk el Monacóba, 
mindig hatalmas nyüzsgés fogad. A Monte Carlo utcáin kanyargó 
aszfaltcsík a Forma-1 leglassabb pályája. Monaco nélkül nehéz 
elképzelni a Forma-1-es idényt, a Földközi-tenger partján, 
csodálatos környezetben elterülő hercegség nagydíja ugyanis a 
mezőnynek és a nézőknek is különleges élményt nyújt. A futam 

alatt a város számos utcáját lezárják, a közlekedési táblákat, és 
a virágágyásokat eltüntetik. Felállítják az ideiglenes boxutcát, 
a kerítéseket és a nézőtereket, ezeken egyszerre akár 100.000 
ember tud elférni. 

anTIbES ÉS PICaSSo
Ez a festői üdülőváros Nizza és Cannes között terül el a tenger 
partján, s valaha görög kereskedelmi kikötőként szolgált. Ennek 
emlékét őrzi a mai város képe a szűk macskaköves utcákkal és a 
bástyákkal. A riviéra második legnagyobb városaként nemcsak a 
régi idők szépségeivel jeleskedhet. Ma már Antibes-ben található 
a Földközi-tenger legkitűnőbb kikötőjének egyike. A város ad 
otthont a Musee Picassónak is, mely múzeum a legendás művész 
tiszteletére épült, aki 1946-ban Antibes-ben élt. A település 
Picasso látogatásakor még nem volt több egy apró falunál. 
A festő egy szerencsés véletlen folytán kapta meg a régi erőd 
legfelső emeletét, hogy ott festhessen. Az antibes-i időszakban 
készült alkotások egy részét a városnak ajándékozta Párizsba 
való visszatérésekor. 
A Côte d‘Azur-t, Európa egyik legszebb tengerparti táját 
megszámlálhatatlan hangulatos település övezi, melyek vagy 
csendes bájukkal, vagy az életörömtől hangos csillogásukkal, 
de mindenképpen páratlan atmoszférájukkal örökre magukhoz 
láncolják azt, aki egyszer ellátogat ide.

Monte Carlo
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az egységes európai 
vasútirányítási rendszer
szerző Háry Márk forrás www.ertms.hu, www.etcs.hu

Noha országhatárt átlépő nemzetközi vonatok mindig is 
léteztek, azok közlekedésének megszervezése hatalmas 
feladatokat rejt a kulisszák mögött. Írásunkban – egy adott 
földrajzi egység vasútjának ismertetése helyett – ezúttal arra 
helyezzük a hangsúlyt, hogy általános betekintést nyerjünk 
a több országot érintő közlekedés bonyolult, ám annál 
izgalmasabb háttérfolyamataiba.

álTalánoS MEGállaPÍTáSok
Egy szemfülesebb utazó biztosan észrevette már, hogy egyes 
országhatárokon – ahol még létezik – egy vonat tartózkodása 
nem csak az okmányellenőrzés, hanem különböző technológiai 
folyamatok elvégzése miatt is hosszabbra nyúlhat. Bár számos 
vasúti jármű – közülük is főleg a személykocsik – megfelel 
különféle szabványoknak, a vontatójárművekre mindez már 
kevésbé mondható el. A leglátványosabb különbség talán a 
nyomtávban ölt testet, ám nem elhanyagolható a jármű mérete 
és az útközben található műtárgyak (hidak, alagutak) viszonya, 
valamint ugyancsak hangsúlyos a különböző áramnemek 
és főleg a vasúti közlekedést irányító és felügyelő jelző- és 
biztosítóberendezések sokszínűsége, nem beszélve arról, hogy 
mindezek irányítása az adott ország nemzeti nyelvén történik.

TöRTÉnETI áTTEkInTÉS
Vegyük példának a vonatbefolyásoló rendszert, ami nem más, 
mint egy pályaoldali biztosítóberendezéssel együttműködő 
járműoldali biztosítóberendezés. A vonatbefolyásoló a 
mozdonyvezetők figyelmét, éberségét ellenőrzi, amelyre 
rendszerint hangjelzéssel hívja fel a figyelmet, és a reagálás 
elmaradása esetén automatikusan megállítja a vonatot. 
Kezdetben erre világszerte különféle megoldásokat (pl. 
durrantyúk, pályamenti csengők) alkalmaztak, a jelzésekre 
pedig a mozdony fedélzetén egyszerre több személy is figyelt. A 

fejlettebb rendszerek ugyanakkor a vasúti pályába kódolt jelek 
feldolgozásával akár beavatkozási lehetőséget is megvalósítanak, 
megfelelve a vasúti pályán lévő jelzők által előírt parancsoknak 
(pl. sebességkorlátozásnak). Mindez tehát rendkívül szerteágazó 
rendszereket szült, az adott ország vasúti járművei pedig 
jellemzően csak a saját rendszerükkel működtek együtt.

Bár kezdetben a különféle vasúti rendszerek alkalmazása a 
nemzetállami érdekek mellett védelmi szerepet is betöltöttek, az 
időközben egyre erősödő, gyakran alágazatok közötti verseny, 
illetve a globális és környezetvédelmi kérdések hangsúlyossá 
válása szükségessé tette a vasút szerepének erősítését, és a 
különböző műszaki és jogi akadályok feloldását. Mivel az 
ezredfordulón a fejlődés egyértelmű gátjává váltak az egymással 

nem együttműködő, átjárhatatlan vonatbefolyásoló rendszerek, 
számos országban igény fogalmazódott meg arra, hogy a 
meglévő, elavult technológián alapuló rendszereket egy új, 
korszerű és egységes vonatbefolyásoló rendszerrel váltsák ki.

lÉPÉSEk az EGYSÉGESSÉG fElÉ
Mivel az országhatárokon törvényszerűen bekövetkező 
mozdonycserék és egyéb, az adott állam által előírt, eltérő, ám 
kötelezően alkalmazandó szabályok okozta többletidő már 
nem volt versenyképesnek mondható, a több országot érintő, 
nagysebességű vasútvonalak megépítése komoly kihívás elé 
állította a résztvevő államok vasútjait. Kezdetben a vasúti 
vontatójárműveket több ország áram- és biztosítóberendezésével 
kompatibilis rendszerrel építették ki, ám hamar bizonyossá vált, 
hogy ez csak legfeljebb 2-3 különféle módozat esetén rentábilis, 
az egységesítés tehát az infrastruktúra oldaláról lenne kívánatos.
A vonatbefolyásolással kapcsolatos funkciókat és eljárásokat 
egységesítő törekvések az ETCS-ben (European Train Control 
System), vagyis az Egységes Európai Vonatbefolyásoló 
Rendszerben öltöttek testet. Az ETCS-t úgy fejlesztették ki, 
hogy az a vonatközlekedés különösebb zavarása nélkül is 
kiépíthető legyen, amelynek óriási előnye, hogy a rendszert 
fokozatosan lehet bevezetni, anélkül, hogy minden járművet 

és a tejes vasúti pályát egyszerre tennénk alkalmassá annak 
használatára. Az ETCS tehát az átmeneti időszakban – speciális 
egységek alkalmazásával – együtt használható a már meglévő 
rendszerekkel, de természetesen csak akkor, ha azok képesek 
kommunikálni a különböző, helyi vonatbefolyásoló rendszerek 
jeleivel is. Bár az ETCS rendszernek több fejlettségi szintjét is 
megkülönböztetjük, azok leglátványosabb pályamenti elemei a 
jellemzően sárga színű, ún. balízok, amelyek elektromágneses 
elven történő működéssel információt küldenek a felettük 
elhaladó vonat fedélzeti egységére.

Nemcsak a vonatbefolyásolás, hanem a forgalom teljes 
irányításának egységessége is hathatós megoldással szolgál a 
vasúti közlekedés szerteágazó rendszerének problematikájára. 
Mindezeket elősegítendő, az Európai Unió olyan irányelveket 
fogalmazott meg, amelynek értelmében a vasúti társaságoknak 
integrált, a vasúti forgalom lebonyolításával kapcsolatos 
folyamatokat egységes elvek alapján kezelő irányítási rendszert 
kellett létrehozniuk. Ennek megvalósulása érdekében már 
1989-ben megkezdődtek az ERTMS (European Rail Traffic 
Management System), vagyis az Egységes Európai Vasúti 
Közlekedésirányítási Rendszer fejlesztését megalapozó 
tevékenységek, melynek során különböző munkacsoportok 
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alakultak. Ezután megkezdődött a transzeurópai közlekedési 
folyosók kijelölése, amelyek fejlesztését az Európai Unió a 
részt vevő tagállamoknak nyújtott támogatással ösztönözte, és 
ösztönzi a mai napig is.

JöVőkÉP
Láthatjuk tehát, hogy a vasúti közlekedésben komoly 
különbségek alakultak ki és maradtak fent napjainkig, 
köszönhetően a jelzési rendszerek, illetve a biztosító- és 
távközlőberendezések sokaságának. Mindez komoly gátját képezi 
a közlekedés folyamatosságának az európai vasúti hálózaton, 
hisz az országhatárokon gyakran napjainkban is személyzet- 
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ÉRdEkESSÉGEk

•	Korábban is voltak egységesítési kísérletek, a jelenleg varsói 
székhelyű oSzZsD (Vasutak Együttműködési Szervezete) 
például az egykori Szovjetunió és szövetségesei vasútüzemének 
standardizálását tűzte ki célul. Ezáltal az 1950-es években 
az NDK-tól egészen Észak-Koreáig szinte azonos jelzési és 
üzemviteli szabályok voltak érvényben.

•	Nyomtávváltás Magyarországról Ukrajna irányába történik. 
Egyes szakaszokon normál és széles nyomtávra alkalmas, 
fonódott vágányon is lehet közlekedni. A határ túloldalán 
mindkét nyomtáv vonatai számára épültek peronok, ám itt 
történik a tengelyátszerelés is, amelynek során a személy- és 
a teherkocsikat felemelik forgóvázukról, és széles nyomtávú 
kerekekre helyezik át.

•	Bár léteznek többáramnemű mozdonyok, ha valamelyik nem 
kompatibilis a szomszédos ország áramrendszerével, akkor 
leeresztett áramszedővel érkezik a határállomásra, ahonnan 
a helyi mozdony akasztja le a szerelvényről, majd egy másik 
vágányon visszalöki a másik ország feszültsége alá.

•	Az Egységes Európai Vasúti Közlekedésirányítási Rendszer 
teszteléséhez Budapest és Bécs között is sor került. A teszt során, 
magyar területen egy erre a célra átalakított V63-as sorozatú 
mozdony (ma: 630 156) közlekedett.

•	A határállomások közötti engedélykérés történhet megegyezés 
alapján az egyik ország nyelvén, ám léteznek nyelvátalakító 
szoftverek, amelyek a leggyakrabban használt engedélykérési 
formulák idegen nyelvű megfelelőit gépi úton juttatják el a 
szomszédos ország szolgálati helyére.

és mozdonycserék szükségesek, illetve különböző kiegészítő 
berendezések beépítésére is jelentős összeget kell fordítani.

A jövőben az európai vasúti pályaműködtetők sikerének 
kulcsa az, hogy az igényekre való folyamatos reagálás 
mellett a kereskedelmi alapokon zajló versenyt a többi vasúti 
pályatulajdonossal szemben is megnyerjék, ideértve a különböző 
országokban futó párhuzamos vasúti folyosókat, amelyek 
között a vállalkozó vasúti társaságok szabadon, üzleti alapon 
választhatnak. Ez a verseny hasonló módon kivetíthető a teljes 
vasúti ágazatra is: a vasút csak akkor lesz versenyképes, ha 
megfelelő válasszal tud szolgálni napjaink piaci kihívásaira.
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június 1-3. Rózsaünnep Eszterházán tematikus vezetések a parkokban, vásár, 

kézműves foglalkozás
Fertőd www.eszterhaza.hu

június 2. XVII. Bodzavirág fesztivál néptáncbemutatók, gyerekjátszóház, 
koncertek és bodzabál

Fertőboz www.fertoboz.hu

június 2. „ART 2018” fogyatékkal élők kulturális fesztiválja Celldömölk www.vulkansag.hu                                
www.cellbibl.hu

június 2. Megemlékezés a Trianoni 
keresztnél

minden évben megtartott rendezvény a Ság 
hegyen

Celldömölk www.vulkansag.hu

június 2.-augusztus 1. Kőszegi Várszínház előadásai Jurisics vár Kőszeg www.koszegivarszinhaz.hu

június 2-3. XV. Zalaegerszegi Nemzetközi 
Fazekas - Keramikus Találkozó 
és Fesztivál

XV. Fazekas országos Seregszemle Zalaegerszeg www.kereszturyvmk.hu

június 7-10. Ünnepi Könyvhét és 
Gyermekkönyvnapok

Győri Ünnepi Könyvhét Győr  www.gyorikonyvtar.hu

június 8. Sopron zenél! & utcazene 
fesztivál

koncertek Sopronban változatos 
helyszíneken

Sopron www.programturizmus.hu

június 8.-július 15. Soproni Ünnepi Hetek komoly-és könnyűzenei koncertek, színházi 
előadások, szabadtéri rendezvények

Sopron www.prokultura.hu

június 8-10. Egerszeg Fesztivál 2018 Zala megye legnagyobb multikulturális 
rendezvénye

Zalaegerszeg www.egerszegfesztival.hu

június 8-10. Az ExperiDance Production 
bemutatja Román Sándor 
koreográfiáját-Cinderella

családi mesemusical Fertőrákos www.barlangszinhaz.hu

június 9. X. Sárkányhajó Roadshow a kemény küzdelmet igazi zenés programok 
kísérik

Nagykanizsa www.programturizmus.hu

június 9. 11. Soproni Tündérfesztivál Sopron legtündéribb rendezvénye Sopron www.prokultura.hu

június 9. 53. Savaria Nemzetközi 
Táncverseny

tüzes ritmusok, gyönyörű táncruhák és 
kecses mozdulatok

Szombathely www.savariadancefestival.com
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IdőPonT PRoGRaM lEÍRáS HElYSzÍn SzERVEző
június 9-10. Dömölki Napok családi nap Celldömölk www.vulkansag.hu

június 10. Tündéri családi nap a Családok Éve keretében egy tündéri 
családi nap

Sopron www.prokultura.hu

június 10. Hófehérke musical musical Szombathely www.agorasavaria.hu

június 13. Nap napja a Nap megfigyelése távcsővel Lipót www.ferto-hansag.hu

június 14-17. X. Soltis Lajos országos Színházi 
Találkozó

színházi találkozó a város színházában Celldömölk www.vulkansag.hu 
www.soltisszinhaz.hu

június 15. Richard Bona & Mandekan Cubano 
Group

koncert Fertőrákos www.barlangszinhaz.hu

június 15. Jazz Consort koncert Sopron www.prokultura.hu

június 15. ToSoDa Projekt utcazene koncert Sopron www.prokultura.hu

június 15. Dobra Dallam-A Hoffer Dobiskola 
koncertje, közreműködik a Kalimba 
gyerekkórus

koncert Sopron www.prokultura.hu

június 15-16. Sárkányhajó fesztivál sárkányhajó fesztivál a soproni iskolák 
és egyesületek részvételével

Fertőrákos www.programturizmus.hu

június 15-16. VII. Kanizsai Sörfesztivál és Fúvószenei 
Találkozó

a finom sörök mellett fúvószenekari 
találkozó

Nagykanizsa www.programturizmus.hu

június 15-16. Nyárnyitó koncert a Négy Évszak Fesztivál hagyományos 
nyárnyitó koncertje

Győr www.gyor.hu

június 15-17. Kézműves sörök és pálinkák fesztiválja gazdag sör-és pálinkakínálat, színpadi 
programok, helyben készített ételek

Hegykő www.hegyko.hu

június 16. She-e Wu, Chris Deviney, Rolando 
Morales-Matos, Horváth Kornél-
Dörnyei Gábor-A ritmus varázsa

koncert Fertőrákos www.barlangszinhaz.hu

június 16. Storyville Jazz Band Storyville Jazz band fellépése 
Sopronban

Sopron www.prokultura.hu

június 16. Bloomsday alternatív összművészeti fesztivál Szombathely www.agorasavaria.hu

június 16-17. Szabadtéri koncertek szabadtéri koncertek Sopron www.prokultura.hu
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június 17. Billy Cobham Band koncert Fertőrákos www.barlangszinhaz.hu

június 17. Aaron Spears solo project 2018-ban az év dobosa lett a pop- rock 
kategóriában

Sopron www.prokultura.hu

június 17. Velemi Szent Vid Búcsú Kukucskáló délutánok Velemben Velem www.naturpark.hu

június 18-24. XIV. Magyar Táncfesztivál                                                                                 
IV. Gyermek Táncfesztivál

táncfesztivál Győr www.gyoribalett.hu

június 21-24. Levendulaszüret Eszterházán múzeumpedagógiai foglalkozások, vásár, 
tematikus vezetések

Fertőd www.eszterhaza.hu

június 22-23. Az ExperiDance Production 
bemutatja Román Sándor 
koreográfiáját-NAGYIDAI 
CIGáNYoK

tánckomédia Fertőrákos www.barlangszinhaz.hu

június 22-24. Folkfest népzenei együttesek fergeteges 
bemutatkozása

Sopron www.prokultura.hu

június 22-24. Őrségi Vásár népi termékek, kulturális programok Őriszentpéter www.oriszentpeter.hu

június 22-30. Múzeumok éjszakája múzeumok éjszakája több helyszínen Zalaegerszeg          
Kőszeg          
Szombathely              
Győr                                         
Celldömölk

www.gocsejimuzeum.hu                                
www.naturapark.hu                         
www.savariamuseum.hu                     
www.romer.hu                       
www.vulkansag.hu

június 23. Ősmaradványgyűjtő geotúra Fertőrákos geológiai kincseit fedezzük fel Fertőrákos www.ferto-hansag.hu

június 23. Szentivánéji piknik Bechtold I. Természetvédelmi 
Látogatóközpont mögötti parkban

Kőszeg www.naturpark.hu

június 23. Szentiván-éji vígasságok Szombathelyen és Nagykanizsán Szombathely 
Nagykanizsa

www.agorasavaria.hu                           
www.kanizsakultura.hu

június 23-24. Kétnapos Mountainbike túra 
az Alpokban

előzetes bejelentkezés szükséges Kőszeg www.naturpark.hu

június 24. Nyári Tánc Virágporban táncelőadás Fertőrákos www.barlangszinhaz.hu

IdőPonT PRoGRaM lEÍRáS HElYSzÍn SzERVEző
június 24-30. Lamantin Jazz Fesztivál Lamantin Jazz Fesztivál és 

Improvizációs Tábor
Szombathely www.lamantin.hu

június 26-30. VoLT Fesztivál európai hírű zenés fesztivál Sopron www.volt.hu

június 19.                                            
június 27.

Hajnali madárles a Fertő-táj szikes tavainak 
madárvilágával ismerkedünk

Sarród-Fertőújlak www.ferto-hansag.hu

június 29-július 1. Szent László Napok szakrális és világi hangulatok, az udvari 
kultúra jellegzetes rituáléi

Győr www.mufegyor.hu

június 30-július 1. Hagyományok Napja-
Kiskanizsai búcsú

a régi hagyományokat élesztik fel 
rengeteg programmal

Nagykanizsa www.kanizsaikultura.hu

június Kenutúra a Fertő nádasában június 7-28. minden kedden, szerdán 
és csütörtökön

Csárdakapui-főcsatorna www.ferto-hansag.hu

június-augusztus Kanizsai Nyári Színház nyári színház Nagykanizsa www.kanizsaikultura.hu

június-augusztus Nyáresti szerenád sorozat a programsorozat igazi mediterrán 
hangulatot idéz

Nagykanizsa www.kanizsaikultura.hu

június Kisvasút Nap színes programok a kisvasút napján obornak www.zalaerdo.hu

július 1. Csak Rock n' Roll-Feke Pál Live koncert Fertőrákos www.barlangszinhaz.hu

július 3-5.
július 10-12.

Late Night Classix/Kemény 
zenék – modern klasszikusok

fiatal soproni zenészek koncerteznek 
július első két hetében

Sopron www.prokultura.hu

július 3-15. Címlapon a Design-Betekintés 
a kottakészítés világába

betekintés a kottacímlapok tervezésébe Sopron www.prokultura.hu

július 5-8. és 14-15. Restart Fesztivál idén második alkalommal az ország 
legnagyobb sportfesztiválja

Zalaegerszeg www.restartfesztival.hu

július 6-7. Rossini: A Sevillai Borbély vígopera Fertőrákos www.barlangszinhaz.hu

július 6-8. Nemzetközi és Nemzeti 
Lovastusa  Verseny

nemzeti és nemzetközi lovastusa 
verseny Nagykanizsán

Nagykanizsa www.lovasok.hu

július 6-8. XVII. Fazekas Napok 
Nemzetközi Fazekas fesztivál 
és Vásár

szakmai programok mellett fazekas- és 
egyéb kézműves vásár

Magyarszombatfa www.magyarszombatfa.hu

július 6-8. 11. Győrkőcfesztivál Az idén már 11. alkalommal 
mosolygós gyerekek Győr 
belvárosában

Győr www.vaskakas.hu
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július 6-8. Food truck show gasztro-fesztivál Szombathely www.wherevent.com

július 7. XXXIV. Vas Vasember Triatlon amatőr és profi sportolók küzdelme a 
Vasi vasember címért

Szombathely www.vasivasember.hu

július 7. Kelta ünnep a kelta világ elevenedik meg ismét a 
Várhelyen

Sopron www.taegrt.hu

július 7. Az Ataru Taiko dobszínház 
koncertje

koncert a Ság hegy kráterében Celldömölk www.vulkansag.hu

július 7. Vadregényes sziklák között geo- és természetbúvár túra 
szakvezetéssel

Bozsok www.naturpark.hu

július 7-15. Ifjúsági női kosárlabda Európa 
Bajnokság

Sopronban kerül megrendezésre a FIBA 
U20 Európa Bajnokság

Sopron www.kosarsport.hu

július 8. "Horgas Eszter és a ClassJazz Band 
Vivaldi-Horgas: Négy évszak…"

koncert Sopron www.prokultura.hu

július 13-15. Giuseppe Verdi: Falstaff vígopera olasz nyelven Fertőrákos www.barlangszinhaz.hu

július 13-15. Győri Rotary Fröccsnapok a 13. Győri Rotary Fröccsnapok Győr www.mufegyor.hu

július 13-22. Tízforrás fesztivál koncertek, előadások, képzőművészeti 
kiállítások, szabadtéri filmvetítések

Hegykő www.hegyko.hu

július 14. II. Jánosházai Motoros Találkozó motoros felvonulás, koncertek Jánosháza www.vulkansag.hu 
www.janoshaza.hu

július 14-15. Csepregi palacsinta fesztivál palacsinta minden ízben és formában Csepreg www.szebbholnapert.hu

július 17. Vasutas Juliális gulyásparty vasutas Juliális és gulyásparti 
Nagykanizsán

Nagykanizsa www.kodalymk.hu

július 19-22. SingSingSing-Masters Musical 
Show

musical show Fertőrákos www.barlangszinhaz.hu

IdőPonT PRoGRaM lEÍRáS HElYSzÍn SzERVEző
július 20. Denevérek éjszakája- Tízforrás 

Fesztivál
detektorral hallgatózunk az 
éjszakába

Hegykő www.ferto-hansag.hu

július 21. Fenyő Miklós koncert Fenyő Miklós a rock and roll élet 
hazai királya

Győr www.gyor.hu

július 21-22. XVIII. Völgyhídi Vásár immár hagyományosnak tekinthető 
népművészeti- és kézműves vásár

Nagyrákos www.nagyrakos.hu

július 26-29. SingSingSing-Masters Musical Show musical show Fertőrákos www.barlangszinhaz.hu

július 27-29. 31! - 3 folyó, 1 sziget, Összművészet összművészeti jelleget hordozó 
populáris esemény 

Győr www.mufegyor.hu

július 28. Nyáresti Koncert a Négy Évszak Fesztivál első 
ingyenes nyáresti koncertje

Győr www.gyor.hu

július 28. III. Éjszakai futás Sopronban éjszakai futás 3,5 km, 7 km, 14 km 
és félmaratoni távokon

Sopron www.paddy.hu

július 28. Hétforráspiknik - a hűsítő erdőfürdő hangulatos fúvószene, kézműves 
programok, játékok és gyalogtúrák 

Kőszeg www.naturpark.hu

július Hajnali madárles július 4-27. között minden hétfőn 
és szerdán

Sarród-Fertőújlak www.ferto-hansag.hu

július-augusztus Népek zenéje népek tánca-zenéje programsorozat Nagykanizsa www.zaol.hu

július-augusztus Kvártélyház Nyár - a tizenkettedik 
évad

tizenkettedik évadát kezdi a 
Kvártélyház Nyár  teátruma

Zalaegerszeg www.kvartelyhaz.hu 
www.zakofesztival.hu

július-augusztus Ingyenes városnéző séta Kőszegen 
- vezetéssel

minden hétfőn ingyenes városnéző 
séta

Kőszeg www.naturpark.hu

július-augusztus Ingyenes vezetés a Hősök tornyában minden csütörtökön a 
Tábornokházban

Kőszeg www.koszegimuzeumok.hu

augusztus 3. Ray Cooeey-John Chapman: 
Kölcsönlakás

vígjáték/játékszín Fertőrákos www.barlangszinhaz.hu

augusztus 3-4. VI. Sárkányhajó Fesztivál Sárkányhajó verseny a Csónakázó 
tavon

Szombathely www.sarkanyhajofesztival.hu

augusztus 3-5. 12. Kőszegi ostromnapok-Mátyás 
Király Kőszegen

a híres történelmi ostromjáték és 
középkori vásár

Kőszeg www.koszeg.hu

augusztus 4. Marc Camoletti: Hatan pizsamában vígjáték/játékszín Fertőrákos www.barlangszinhaz.hu

augusztus 4-5. Hegykői vigasságok szabadtéri sütés-főzés, kulturális-és 
gyermekprogramok, bál

Hegykő www.hegyko.hu
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augusztus 5. Borsodi homályos - Aranyosi 

Péter önálló estje
Aranyosi Péter  "Négybetűs szavak" 
című önálló estje

Fertőrákos www.barlangszinhaz.hu

augusztus 9-11. VI.Esterházy barokk ételfőző 
fesztivál

barokk kor szépségének, 
gasztronómiájának, feledésbe merülő 
ízeinek megőrzése

Fertőd www.fertodfesztival.hu

augusztus 10-12. Barokk Esküvő 26. alkalommal megrendezésre kerülő 
Barokk Esküvő

Győr www.mufegyor.hu

augusztus 10-12. Kálmán Imre: A chicagói 
hercegnő

jazzoperett magyar és német nyelven Fertőrákos www.barlangszinhaz.hu

augusztus 17. állatkertek Éjszakája hangulatosan kivilágított állatkertben 
különleges esti „állati” programok

Győr www.zoogyor.hu

augusztus 17-18. Borok utcája a legjobb soproni borászok kínálják 
legkiválóbb boraikat

Hegykő www.hegyko.hu

augusztus 17-19. Sissi - A királyné, a gróf és a 
cigánylány

az ExperiDance Production előadása Fertőrákos www.barlangszinhaz.hu

augusztus 18. Voices 2018 operagála Győr www.gyfz.hu

augusztus 18-19. V. Városnap családi nap Jánosháza www.vulkansag.hu 
www.janoshaza.hu

augusztus 18-20. A 150 éves Kőszegi Tűzoltóság 
ünnepe 

tűzoltó bemutatók és fergeteges utcabál Kőszeg www.koszeg.hu

augusztus 19. Páneurópai piknik megemlékezés a határáttörés 29. 
évfordulójáról

Piuszpuszta, Fertőrákos www.prokultura.hu

augusztus 20. Szent István nap változatos programok a Széchenyi-
kastélyban

Nagycenk www.szechenyiorokseg.hu

augusztus 20. István, a király - fúvós koncert Kőszeg Város Fúvószenekarának 
koncertje a Jurisics várban

Kőszeg www.naturpark.hu

augusztus 23. Ősmaradványgyűjtő geotúra Fertőrákos geológiai kincseit fedezzük 
fel

Fertőrákos www.ferto-hansag.hu

augusztus 23-26. XI. Győri Bornapok Bor-, Borlovag és Gasztronómiai 
Fesztivál

Győr www.mufegyor.hu

augusztus 23-26. XIX. Savaria Történelmi 
Karnevál

Történelmi időutazás, izgalmas és 
maradandó élmények

Szombathely www.karnevalsavaria.hu

IdőPonT PRoGRaM lEÍRáS HElYSzÍn SzERVEző
augusztus 24-26.
szeptember 1.

ifj. Johann Strauss: Eine Nacht in 
Venedig

nagyoperett német nyelven Fertőrákos www.barlangszinhaz.hu

augusztus 25. Szüreti nap szüreti időszak kezdő eseménye Sopron-Balf www.prokultura.hu

augusztus 25. Batnight-denevérek éjszakája denevérek éjszakája Fertőd www.ferto-hansag.hu

augusztus 25. 1Úton Zarándoklat édesanyákért szervezett zarándoklat Celldömölk www.vulkansag.hu 
www.mariaut.hu

augusztus 25. Nyárzáró Koncert legforróbb évszakot búcsúztató 
szuperkoncert

Győr www.gyor.hu

augusztus 26. Kosárház kézműves fesztivál marionette bábok, kerámiák, textil játékok 
vására

Sopron www.kosarhaz.hu

augusztus 26. Nyárbúcsúztató nyárbúcsúztató a kortárs művészet 
fellegvárában

Nosztalgia Üdülő 
Parasztudvarunkon 
Kisrécse-Kendlimajor

www.kendlimajor.hu

augusztus 28. Liszt Ferenc kerékpártúra nemzetközi kerékpártúra, megemlékezéssel 
Liszt Ferenc szülőházánál

Sopron www.liszttura.hu

augusztus 30. Hangzó város fesztivál változatos kiskoncertek a középkori 
udvarokon, kapualjakban

Kőszeg www.iask.hu



Mi kiemelkedő kondíciókkal 
és gyors ügyintézéssel várjuk.

Igazoljon át 
hozzánk!

www.sopronbank.huf

Korlátlan barangolás Ausztriában
Az Einfach-Raus-Ticket 2–5 fő részére érvényes, ára pedig az együtt uta-
zók száma alapján változik. A jegy soproni indulással és érkezéssel vala-
mennyi ausztriai célállomásra, illetve célállomásról érvényes, és a regionális 
vonatokon, 2. kocsiosztályon, korlátlan számú utazásra jogosít az ÖBB és 
a Raaberbahn vonalain, hétköznap 9 órától, hétvégén és ünnepnapokon 
pedig egész nap. Sopronban kapható.
Kedvezményes vasúti napijegy 2 főre 34 €, kerékpárral együtt 43 €.

Szomszédolás a határ mentén
Kényelmes, rugalmas, attraktív – ezt nyújtja az EURegio Special. A ked-
vezményes menettérti jegyek 2. kocsiosztályon, egyszeri oda- visszauta-
zásra, 4 napig, személy- és gyorsvonatokon érvényesek. A jegyekkel az 
adott útvonal teljes szakaszán díjmentes a kerékpárszállítás. Valamennyi 
nemzetközi pénztárban, továbbá Bük, Csorna, Fertőszentmiklós, Kapuvár, 
Körmend és Szentgotthárd állomásokon kaphatók. Egyes jegytípusok Sop-
ronban nem válthatók.
Szombathely – Wien oda-vissza 27 €,
Szombathely – Wiener Neustadt oda-vissza 17 €.

Graz, kedvező áron
A stájer fővárosba esténként induló, és onnan reggel visszaforduló Rába IC 
Ausztriában regionális expresszvonatként közlekedik, és csak a főbb ál-
lomásokon, megállóhelyeken áll meg. Kedvezményes, helybiztosítást is 
tartalmazó SparSchiene menetjegyek Szombathely és Graz között – a 
Rába InterCity vonatra – egy útra 9 €-tól válthatók.
Szombathely – Graz oda-vissza személyvonatokkal,
EURegio kedvezménnyel oda-vissza 19 €.

Vonattal Pozsonyba
Azonnali csatlakozások Budapest, Győr, Sopron és Szombathely felől/
felé, kedvezményes menetjegyek, 7 napos és 1 hónapos bérletek, gyer-
mek- és ifjúsági kedvezmények. Hétköznap öt, hétvégén négy vonatpár 
– optimális lehetőség kiránduláshoz és munkába, iskolába járáshoz, He-
gyeshalom – Rajka – Rusovce – Bratislava-Petržalka viszonylatban.
Bratislava Regio Special menetjegy felnőtteknek egy útra 2 €-tól,
hét napra 12 €-tól, egy hónapra 38 €-tól.
Pozsonyi városi bérlettel (DPB/IDSBK) rendelkezők részére
további kedvezmények!

NEMZETKÖZI
AJÁNLATAINK

99/577 156 gysev@gysev.hu www.gysev.hu
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Nyári bütykölde 
újrahasznosítva
szerző Horváth dóra   forrás pinterest.com, inspiraciok.hu

Idén nyáron kreatívkodjunk a Föld védelme érdekében! 
Mutatjuk, hogyan lehet ékszertartót, apró kincsesládát, 
vagy virágfüzért készíteni műanyag palackból, és ha 
kimelegednénk a nagy munka közben, csapjuk magunknak 
a szelet gyümölcsös legyezővel!

ÉkSzERTaRTó
Hozzávalók:
•	4 db műanyag flakon – 1,5 vagy 2 l-es
•	akril festék
•	ecset vagy festőszivacs
•	reszelő vagy csiszolópapír
•	menetes szár – kb. 1 méteres
•	8-10 db anyacsavar és alátét a menetes szárra

Ehhez a praktikus kellékhez 4 db erősebb anyagból készült 
műanyag palackra lesz szükségünk. Választhatunk színes, 
vagy átlátszó palackot, és megfesthetjük mi is az alapanyagokat 
a kedvenc színünkkel. Vágjuk le a palackok alját kb. 5 cm-es 
magasságban, ezek az 5 cm-es darabok lesznek az ékszertartók. 
Az éles széleket sorjázzuk le, ha kell, reszelővel, vagy nagyon 

finom csiszolópapírral finomítsuk az éleket. Szükség esetén 
szigetelőszalagot is ragaszthatunk az élekre, meg ne vágja a 
kezünket használat során. Ha úgy gondoljuk, melegítéssel is 
„leolvaszthatjuk” az éles részeket, gyufával láng felett, vagy 
vasaló segítségével.

Dekoráljuk, fessük kedvünk szerint ezeket a darabokat, 
vidám, nyári színekben, virágmintákkal. Ragaszthatunk rájuk 
szalagokat, háncskötelet, kagylókat, leveleket, bármit, amit 
szívesen látnánk. Ha elkészültünk vele, és meg is száradt, 
fúrjuk át a palackok közepét a menetes szár átmérőjének 
megfelelő fúrószárral. A menetes szárra az alátétek és az anyák 
segítségével rögzítsük az egyes darabokat, lentről haladva 
anya, alátét, palack, alátét, anya sorrendben. A legalsó palackot 
állítsuk fejjel lefelé, ez lesz a talpa az ékszertartónknak. Ha 
erősebb, tartósabb darabot szeretnénk, javaslom, használjunk 
fa talpat az ékszertartónkhoz!

Kedvünk és az ott tárolt ékszerek mérete szerint állítsuk be 
az egyes szintek magasságát, majd vágjuk le a menetes szár 
felesleges részét egy vasfűrésszel. Tároljunk benne gyűrűket, 
fülbevalókat, nyakláncokat, vagy a nyaralásunk során gyűjtött 
kavicsokat, kagylókat! 

VIRáGfüzÉR
Ehhez a díszhez sok-sok, akár különböző méretű palack 
alját fogjuk hasznosítani. Emellett erősebb cérna vagy damil, 
festék és ecset, amire még szükségünk lesz. Ha mindenünk 
megvan, lássunk is neki!
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Ismét vágjuk le a PET palackok alját, de most a lehető 
legkisebbre – 2-3 cm-es részek bőven elegendőek lesznek. 
Az éles részeket távolítsuk el, akár csiszolhatjuk is az éleket. 

Fessünk, ragasszunk, engedjük szabadjára a fantáziánkat! 
Csíkos, pöttyös, katicabogaras, pillangós, bármilyen mintás 
virágok készülhetnek a kezünk alatt.
Ha megszáradt minden, felforrósított tűvel vagy hegyes 
ollóval bökjünk lyukat a szirmokra, és két-két virágot fűzzünk 
össze a cérna vagy damil segítségével. Lehet szabályosan, 
sormintát követve, egymás alá-fölé rögzíteni a virágokat, de 
véletlenszerűen is lehetjük ugyanezt, egyik sort a másikhoz 
képest eltolva.

Tehetjük ablakba, használhatjuk ajtódísznek, de ha kis 
elemes, hordozható fényfüzérrel megbolondítjuk, esetleg 
arra rögzítjük a virágainkat, csodás hangulatfényként is jó 
szolgálatot tehet meleg nyári estéken a kerti beszélgetésekhez!

forrás: Pinterest

forrás: Csorba anita, inspiraciok.hu

forrás: Pinterest

forrás: Pinterest
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Nizzai saláta
szerző Seregély-Tóth Rita  forrás www.kulinarisvilag.hu, www.sutesfozes.eoldal.hu, izeselet.hu

Franciaországban az ízek iránti szenvedély egy teljesen 
megszokott tény. A francia konyháról szinte mindenkinek a 
halak, rákok, csigák, kagylók, és természetesen elsősorban 
az osztriga jut eszébe. Azonban egységesen jellemző a friss 
zöldségek nagy mennyiségű használata, mint burgonya, zöldbab, 
mindenféle hagyma, spenót, különféle káposzták, paradicsom, 
padlizsán, zeller. A többi európai konyhához képest azonban 
- érdekes módon - kevesebb tejterméket használnak.  A sajtok 
természetesen ez alól kivételt képeznek, hiszen a francia sajtok 
világszerte híresek, és legalább 300 félét készítenek. Jellegzetes 
fogások az omlettek és a szuflék, ezeket általában sajttal, 
gombával, vagy sonkával ízesítik. Az ételek nagyobbrészt vajjal, 
vagy valamilyen növényi eredetű zsiradékkal készülnek, így 
könnyebben emészthetők. Fűszereket mértékkel használnak, 
kedvelik a frisset. Nem szabad elfeledkezni a híres francia 
mustárokról sem, melyek különböző mártások, dresszingek, 
húsételek hozzávalói. A francia étkezésben fontosak az előételek, 
ezek leggyakrabban saláták, zöldségek, gyümölcsök, hideg 
halak, húsok, pástétomok, de a meleg előételek választéka is 
bőséges. Sokféle levest készítenek az egyszerű zöldséglevesektől 
kezdve a püré-, krém- és gyümölcsleveseken, húsleveseken 
át a különleges levesekig, mint például a homárleves, francia 
hagymaleves, fokhagymaleves, vagy a kagylóleves. A húsok 
közül elsősorban a marhahúst részesítik előnyben, de a piacokon 
és a vendéglők étlapján található borjú, ürü, bárány, szárnyasok 
és vadhúsok. Sertéshúsból viszonylag ritkán főznek. Édességként 
fagylaltokat, parfét, krémeket, könnyű felfújtakat, gyümölccsel 
készült süteményeket, gyümölcssalátát és friss gyümölcsöket 
fogyasztanak. Köztudott, hogy a franciák nagy borfogyasztó nép, 
leggyakoribb italuk a könnyű vörösbor.  A francia gasztronómiai 

klasszikus kínálatán túl, vagyis a boron, kenyéren és sajton 
kívül minden régiónak megvan a maga specialitása. A Riviéra 
legkedveltebb étele a „pissaladiére” (paradicsomos, hagymás 
pizza-féle), a nizzai saláta, és a „ratatouille” (lecsó-féle).

Hozzávalók:
•	4 paradicsom 
•	4 tojás 
•	2-3 szál újhagyma 
•	2 sárga héjú burgonya 
•	8-10 dkg ceruzabab 
•	20 dkg tonhal sós lében 
•	4 szardella filé 
•	néhány szem fekete olajbogyó
•	néhány levél bazsalikom 
•	vörösborecet 
•	olívaolaj 
•	 só 
•	bors

ELKÉSZÍTÉS
Első lépésként készítsük elő a hozzávalókat. Főzzük meg a 
burgonyát, a tojásokat. A ceruzababot forrásban lévő sós vízben 
2-3 percet főzzük, majd 2-3 centis darabokra szeleteljük fel.  A 
tonhalat csöpögtessük le, az újhagymát karikázzuk fel. A kihűlt 
burgonyát hámozzuk meg, és kockázzuk fel azt is.  Miután 
gondosan előkészítettük a hozzávalókat, keverjük össze, ízlés 
szerint sózzuk, borsozzuk. Ezt követően a paradicsomot vágjuk 
vékony szeletekre. A főtt tojást aprítsuk negyedeire, tegyük a 
saláta tetejére, majd adjuk hozzá a fekete olajbogyót és az apróra 
vágott bazsalikomot. Ha szükséges, még borsozzuk, sózzuk 
finoman újra, valamint locsoljuk meg olívaolajjal és borecettel. 
Egy órát pihentessük, majd tálalás után keverjük át. Friss bagettet 
kínáljunk hozzá. Jó étvágyat kívánunk!
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„Ha egy építész hibát vét, oda borostyánt ültet, hogy 
elfedje azt. Ha egy doktor hibát vét, arra a hibára földet 
szórnak, hogy elfedjék azt. Ha a szakács vét hibát, elfedi 
egy kis mártással és azt mondja, itt egy új recept.”
Paul Bocuse

kInCSESládák
Tartsunk kincskeresést az udvaron, és hogy egy kincs se 
vesszen el, tegyünk őket palack-ládákba!

Egy-egy ládához nincs másra szükségünk, mint 2 db, kb. 
5-6 cm magasságban levágott PET-palack aljára, valamint 
zipzárra és ragasztópisztolyra. Itt használhatunk fél literes 
palackokat is, ha vannak apró kincseink.

Fessük be zöldre, vagy használjunk zöld műanyagot a 
tartókhoz, hogy a fűben ne lehessen messziről kiszúrni a 
kincseket. Nyissuk ki a zipzárt, és a két felét rögzítsük ragasztó 
pisztollyal a palack belsejéhez, de ne tőben, hagyjunk egy kis 
anyagrészt a palack és a zipzárszemek között. Ha nagyon 
ügyesek vagyunk, oda is varrhatjuk a zipzárt.

Készen is vagyunk, rejtsük el a kincseket, és indulhat a 
vadászat!

Tipp: Különböző méretű tartókat is készíthetünk a fenti 
eljárással, lehet a tartó alja magasabb, és tárolhatjuk benne a 
színesceruzákat.

GYüMölCSöS lEGYEző
A nagy nyári melegre való tekintettel készítsünk magunknak 
színes, gyümölcs mintájú legyezőt, csak vigyázzunk, nehogy a 
legyezőnkbe harapjunk a lédús dinnye helyett!

Pár fa pálcára szükségünk lehet, de ezt kihagyva csupán 
papírból is készíthetjük a legyezőnket. Először fessük ki 
a kedvenc gyümölcsünk mintájára a legyező papír részét. 
Dinnyéhez például zöld, piros és fekete festékre vagy színes 
ceruzára lesz szükségünk. 

Ha pálcákat használunk, használjunk mindenképp akril 
festéket a pálcákhoz. Ebben az esetben a legyezőt ívesen 
vágjuk meg, egy negyed körív felső szelete már elegendő 
levegőt legyez felénk. A fa pálcákat szúrjuk át a tövénél, és 
egy jancsiszeggel rögzítsük egymáshoz őket. Igyekezzünk 
páratlan számú alkalommal hajtani a legyező papír részét, 
és minden második hajtás síkjára ragasszunk egy-egy pálcát 
laposan.

Ha nem akarunk fa pálcákat használni, akkor szabadabb 
a lehetőség: fessünk, dekoráljunk kedvünkre, és hajtsuk 
harmonika szerűen, egyszer jobbra, egyszer balra. Az egyik 
végénél egy körülbelül 2 cm-es darabot hajtsunk vissza, akár 
gumival, vagy ragasztóval rögzíthetjük is, hogy stabilabb 
legyen a legyezőnk fogása.

Kellemes hűsölést kívánunk!

forrás: Pinterest

forrás: Pinterest
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Veszprém ezerarcú város, hol csendes és szende, hol pezsgően 
vidám és lüktető, hol tele van élettel, de akármilyen is éppen, 
aki egyszer már járt itt, visszavágyik a környékre, a várba, 
a hűvös erdőkben, parkokba. Ahogy a mondás is tartja 
„Veszprémben vagy fúj a szél vagy harangoznak”, itt nem lehet 
azt mondani, hogy unatkozna az ember. 

A Bakony lábánál fekvő megyeszékhely a Séd patakot övező 
dombokon és völgyeken terül el, délről a Balatoni felvidék, 
északról Mezőföld sík vidéke határolja.
Szóbeszédek szerint a város nevét ennek az egyenetlenségnek 
köszönheti, Veszprém a szláv „bezprem” szóból eredhet, amely 
hepehupást, göröngyöst jelent.  
Mások váltig állítják, nevét onnan kapta, hogy Gizella királyné 
egy alkalommal „Vessz prém”, kiáltással mondott le gyönyörű 
bundájáról, a Szent Mihály Székesegyház javára. 

MÚlT
Veszprém vára egyike a legkorábbi várainknak az esztergomi és 
a székesfehérvári mellett. Él egy legenda, mely szerint öt dombra 
épült, bár a korábbi kutatások inkább azt mutatják, hogy először 
a völgyben telepedtek le az emberek. 
Veszprém a középkor végéig különálló, várhegy környéki 
településekből, úgynevezett szegek csoportjából állt össze. Ezek 
a szegek a török időkben teljesen elpusztultak, de az emléküket 
még mai napig őrzik a Bakony hegyei és a Mezőföld pusztái. 
19-20. században olvadt össze teljesen egymással a sok különálló 
rész, és alakította ki a mai napig jól ismert városképet. 
A napjainkban is közismert „királynék városa” címet I. István 
feleségének, Gizellának köszönheti, kinek már akkor kedvenc 
tartózkodási helye volt. A város az első királyi pár ideje alatt élte 
fénykorát: ekkor püspökséget alapítottak, nekik köszönhetően 
épülhetett meg a Szent Mihály Székesegyház és a veszprémvölgyi 
apácakolostor. A legenda szerint itt készülhetett az a palást, 

bElföldI JáRaT

Veszprém, az ezer arcú 
város és a világhírű Herend
szerző Németh Erzsébet  forrás www.wikipedia.hu, www.veszpreminfo.hu, www.kirandulastippek.hu, www.herend.hu

amely a későbbiekben a magyar királyok koronázási palástja 
lett. Gizella az itteni egyháznak adományozta, s a püspökének 
koronázási jogot adott, ezzel a „királynék városává” emelte a 
települést.  

JElEn
BAROKK VÁRNEGYED KINCSEI
Az egyik domb csúcsán fekvő vár, olyan, mint egy igazi királyné, 
ki ül a trónján, óvja népének biztonságát. Csodálatos ékszerdoboz 
ez, melynek épületei mai napig őrzik Veszprém évezredes emlékét, 
hangulatát. 
Amint belépünk a hősök kapuján, úgy érezhetjük, mintha hírtelen 
egy Marie Antoanette-ről szóló film főszereplőjévé válnánk, a 
vár, az épületek igazi barokk időutazásra repítenek minket. A tér 
északi részén található a Szent Mihály székesegyház és a Szent 
György kápolna, mindenképp látogassunk el ide! 
A Szent Mihály székesegyház az ország legrégebbi székesegyháza, 
melyet még István király és Gizella királyné alapított 1000-ben. 
Évszázadokon keresztül ezen a szent helyen került sor a magyar 
királynék megkoronázására. A templom többszöri pusztulásnak 
köszönhetően született újjá, és pompázik ma is barokk öltözetében. 
A vár legimpozánsabb épülete az érseki palota, a mindenkori 
veszprémi érsek lakhelye. oldalában rejtőzik egy kora gótikus kis 
kápolna, melynek elődjét Gizella királyné építtette. 
Nemrégiben nyitotta meg kapuit a Szaléziánum Érsekségi 
Turisztikai Központ, mely több érdekes interaktív programmal, 
illetve kiállítással várja a látogatóit. Ez egy újabb bizonyíték arra, 
hogy a régi gyönyörű épületek mellett milyen jól meg tud húzódni 
a modern technika.

kUlTURálIS láTnIValók
Szt. Benedek szikláiról megcsodálhatjuk az alattunk elterülő 
Szent Katalin Domonkos Apácakolostor maradványait, melyet a 
helybéliek egyszerűen csak Margit romoknak neveznek. 1240-
ben épült kis kolostor nevét onnan kapta, hogy Szent Margit 
6 évig nevelkedett ebben az apácarendben. Ezt a csodálatos 
panorámát őrzi István király és Gizella királyné kettős szobra, 
kik folyamatosan figyelik, s védik a Benedek hegyre, a veszprémi 
lakosok által Világvégének nevezett kilátóplatformra érkező 
turisták biztonságát. A szoborpárt István király halálának 900. 
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évfordulója alkalmából állította a város a Vár utca végén, mely 
mára már Veszprém jelképévé vált. 
De nemcsak a hegyről látható az elterülő város szépsége! A közel 
50 m magas Tűztorony a város egyik legjellegzetesebb építménye, 
mivel a vár egyik bástyájának átalakításával hozták létre 1814-
ben. Magyar címerrel koronázott barokk sisakos toronyba egy 
csigalépcsőn keresztül vezet az út, ahonnan az erkélyre jutva 
elénk tárul e szép kilátás.  

baRanGoláS a SzÍnHázkERTbEn
Fénykorában a Püspökkert nevet viselte, mely gyümölcsös-, 
zöldséges- és díszkertet rejtett magában. A park a nevét a 
kert oldalán megtalálható Petőfi színházról kapta, épületének 
különlegessége szecessziós stílusában rejlik. 
Mai napig az Erzsébet liget a város egyik legnagyobb parkja, 
melynek fái között a rekkenő nyári hőségben egy kellemes 
séta igazi felüdülést jelent. Az itt élő diákok szívesen töltik 
szabadidejüket az árnyékos padokon, illetve a fűben heverészve. 
Májusban plusz életet adnak a városnak az ott táborozó, 
osztálykiránduló kisiskolások, gimnazisták, akik együtt fedezik 

István és Gizella 

korsós lány szobra



fel a város kincseit, együtt gyűjtenek életre szóló emlékeket. Igazi 
kaland mindannyiuk számára a várban tett séta, az állatkerti 
vidámságok, a közös programok

állaTkERTI SÉTa
Fejes Völgy lankái között rejtőzik a Kittenberger Kálmán Növény- 
és Vadaspark, ahol rengeteg állatritkaság talál otthont magának.  
Bátran keressük szemünkkel kedvenceinket, az árnyékban 
hűsölő oroszlánt, vagy a kis kaméleont, amely a hátterének színét 
felvéve rejtőzködik a lapulevelek között.
Ebben a kellemes környezetben fedezhetjük fel az állatok-, a 
növények- és a dinoszauruszok lebilincselő világát.
A dinoszaurusz élményparkban rengeteg izgalmas tapasztalatot 
gyűjthetnek a látogatók, gyermekeink játékosan kaphatnak 
betekintést a régészek különleges munkájába és tanulhatnak 
földünk több 100 millió évvel ezelőtti kincseiről. 

VESzPRÉM MáSIk ölTözETE
A „királynék városa” ősszel másik arcát veszi fel, s mutatja 
meg számunkra. Az ott élő egyetemisták töltik meg élettel 
szeptembertől júliusig az egész várost, ez adja Veszprém igazi 
fiatalos, lendületes hangulatát. 
De hogy ez az élet a vizsgaidőszak végén, az egyetemisták 
hazautazása ellenére továbbra is pezsgő maradjon, a város 
otthont ad minden év nyarán Magyarország utcazenészeinek.  
Képzeljünk el egy helyet, ahol utcazenészek lepik el a várost, s 
foglalják el négy napon keresztül, hogy zenével töltsék azt meg. 
2000-ben csendült fel először a hangszerek éneke Veszprém 
különböző pontjaiban, és térnek ide vissza azóta is a zenészek 
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évről évre. Nincs olyan utcasarok, kapualj a városban a program 
ideje alatt, ahol egy amatőr vagy profi muzsikus ne csillogtatná 
meg tudását. Lelkes fiatalok ülnek a parkokban, kávézók előtt, 
szórakoztatják egymást, és az arra járókat. A fesztivál érdekessége, 
hogy a városközpontban, különböző nevezetességek, épületek 
előtt kapnak helyet a színpadok. Miközben körbejárjuk a 
helyszíneket, képet kaphatunk az igazi veszprémi belvárosi 
kultúrából, építészetből. 

VIláGHÍRű HEREnd
Séd patak folyását tovább követve eljutunk egy piciny városkába, 
melynek nevét mostanra már világszerte ismerik. Herend 
méltán érdemelte ki ezt a hírnevet csodálatos porcelánjának 
köszönhetően, melyből még az angol királynő is szívesen 
kortyolgatja reggeli teáját. 

A porcelán a kerámiaipar legnemesebb anyaga, melyet Kínában 
találtak fel a Tang dinasztia idején. 
Magas, 1200 °C és 1400 °C közötti hőfokon égetik ki, ennek 
köszönhetően lesz kagylós törésű. Ezért nem véletlen, hogy 
maga az elnevezés az olasz porcellana (kagyló) kifejezésből 
ered. Az anyag egyedi tulajdonsága a szinte áttetsző fehér színe. 
Régen „fehér aranynak” nevezték, rangot, kiváltságot jelentett 
a birtoklása, mely után mindenki vágyakozott. Nem meglepő, 
hogy egyesek bőrét ehhez a gyönyörű anyaghoz hasonlítják. 
Egy-egy kor nagy divatikonja, mint például Marilyn Monroe 
is az áttetsző, szinte törékenynek kinéző porcelánfehér bőrével 
hódította meg a világot. 

ManUfakTÚRa fEJlődÉSE
A manufaktúra egy érdekessége, hogy eleinte fajansz- illetve 
kőedénykészítő műhelyként funkcionált, melyet a Soproni 
születésű Stingl Vince alapított 1926-ben.
Majd Fischer Mór irányításával alakult át, az ő vezetésétől kezdve 
csak porcelánkészítéssel kezdett működni. Neki köszönhető 
Herend felvirágzása. 
Első nemzetközi sikert az első londoni világkiállításon ért el 
a műhely, ahol Viktória királynő rendelt egy lepkés-virágos 
készletet, melyet aztán Fischer Mór róla nevezett el. A mintát 
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azóta is Viktória mintaként ismerhetjük. A II. világkiállításon, 
melyet Párizsban rendeztek meg, a manufaktúrát megint csak 
első osztályú kitűntetésben részesítették.  
Herend a két évszázad alatt rengeteg átváltozáson ment 
keresztül, túlélt természeti katasztrófát, háborúkat, gazdasági 
világválságokat. 1843-ban leégett a műhely, majd Fischer Mór 
visszavonulását követően a manufaktúra részvénytársasággá 
alakult. 
Azóta a vállalat újabb virágkorát éli, megépült a Herendi 
porcelánmúzeum, illetve a Porcelánium.

MInI ManUfakTÚRa
A Porcelánium 1999 óta izgalmas látnivalókkal várja vendégeit, 
ahol bepillantást nyerhetünk a porcelánkészítés rejtelmeibe. 
A látogatók maguk is porcelánkészítő „mesterré” válhatnak, 
kipróbálhatják a nyers masszát, festhetnek, alkothatnak. Itt a 
kreativitás tárháza végtelen. Mindenképpen próbáljuk ki, ha erre 
járunk!

Az épület szárnyában helyezkedik el a Viktória márkabolt, ahol 
mindenki kedvére válogathat a különböző mintájú, formájú, de 
mindenképpen varázslatos porcelánok között.

A Porcelánművészeti múzeum a porcelán világába vezet minket, 
állandó- és időszaki kiállításban mutatják be a manufaktúra 
fejlődését. A kirándulást követően az Apicus Étterem és 
Kávéházban kérhetünk egy jó forró kávét, melyet a saját magunk 
által választott herendi porceláncsészében fogyaszthatunk el. 
Itt igazán úgy érezhetjük magunkat, mintha a királyi udvarban 
töltenék egy kellemes teadélutánt. 

Utcazene fesztivál

Porcelánfestés

Viktória minta

apicus Étterem és kávéház



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

35 ÉVE AZ ÖNÖK SZOLGÁLATÁBAN!

Igazi vendégszeretet, könnyű megközelíthetőség, cso-
dálatos kilátás a történelmi belvárosra, díjmentes wifi , 
kamerákkal megfi gyelt parkoló, ízletes ételek a belváros 
szívében, magyar és osztrák programokkal, családi aján-
latokkal, amit akár SZÉP kártyával is fi zethet.

ÚJ, VÁROSI PANORÁMÁS
LÁTVÁNY-WELLNESS

A korábbi évek felújítási munkáit 2018-ban tovább foly-
tattuk és új, egyedi elrendezésű, városi panorámás 
wellness-részleg kialakításába kezdtünk, ahova előre 
láthatóan júliustól várjuk kedves Vendégeinket! Legyen 
a Vendégünk és próbálja ki új szolgáltatásainkat: gőz-
kabin, infraszauna és sókabin, fi nn szauna, pezsgőfürdő, 
modern fi tnesz terem és pihenő tér.

Szeretettel várjuk!

SUNDAY BRUNCH KORLÁTLAN
ÉTEL- ÉS ITALFOGYASZTÁSSAL

Vasárnapi büféebéd szállodánk éttermében 2 órás korlát-
lan étel- és italfogyasztással büféasztalunkról minden va-
sárnap április 1-től október 31-ig 12:00-15:00 óra között.

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



36

SzÍnES RoVaT

37facebook.com/GYSEV.ZRT

SPoRT RoVaT

PIPaCS ÉS dEnEVÉR
A fenti élőlények a világ egyik legrettegettebb kommandójának, 
az orosz Szpecnaznak a jelképei. Számos katonai elit alakulatot 
ismerünk, a leghíresebbek: az amerikai Delta Force, US Rangers, 
Navy Seals, a brit SAS, SBS, az izraeli Sayeret Matkal, Shayetet 
13, a francia idegenlégió, a dél-koreai 707-esek, a kolumbiai 
UFEAU, de a legnagyobb misztikum mégis a Szpecnaz nevű 
orosz különítményt lengi körül. 
Ennek oka minden bizonnyal az, hogy a legtöbb különleges 
egység kiképzését szinte percre pontosan tudni lehet, míg 
a Szpecnazéról csak sejtések vannak. Az biztos, hogy olyan 
gyakorlatokon, vizsgákon vesznek részt a katonák, amiket más 
országokban nem engednének végrehajtani. A kiképzésen 
rendszeresen a végsőkig hajszolják a jelölteket, nemcsak 
fizikálisan, pszichésen is, sőt, halálesetek is előfordulnak. A világ 
más pontjain vigyáznak arra, hogy a katona ne a kiképzés során 
adja be a kulcsot, de a Szpecnaznál úgy gondolják, hogy inkább 
a kiképzés alatt jöjjenek ki a hibák, mint élesben. “Szisztyéma” 
néven speciális közelharc-technikájuk van, ez olyan brutális, 
hogy a civilek között el sem terjedt. 
A Szpecnaz jelentése: különleges erők. Az osztag az orosz 
katonai hírszerző szolgálat a GRU fennhatósága alatt jött létre 
1957-ben. 1981-ben a KGB akkori vezetője, Jurij Andropov az 
eredeti katonai feladatokra - felderítés, szabotázs - létrehozott 
Szpecnazból alakította meg az első terrorelhárító egységet, majd 
az 1990-es években újabb speciális különítmények alakultak. 
oroszországban azóta is sok egység nevezi magát Szpecnaznak, 
de a cikkben szereplő különítmény az eredeti GRU alá tartozó 
osztag. Számos fegyveres konfliktusban bevetették már 
őket, mindenhol nagy veszteségeket okoztak az ellenségnek. 
Afganisztánban, Csecsenföldön, Dagesztánban, Szíriában 
szereztek harctéri tapasztalatot, de valószínűleg harcoltak az 
orosz maffia ellen is.
Amiben fejlődnie kell a kommandónak, az a túszmentés. 
általában sok az áldozat, úgy tűnik, a túszok megmentése a 
Szpecnaznak másodlagos, legfontosabb a terrorista likvidálása.

ElfoGYTak a SáRGa UTCák bUdaPESTEn
Hungarikum, kis szépséghibával. Sárga köves utcák, zöld fák. 
Egyedi látvánnyal rendelkeztek azok a pesti utcák, melyeket 
sárga mészkővel burkoltak.  
A kellemes hangulat felelőse a kő, melynek neve: keramit. A 
Magyar Királyi Szabadalmi Hivatal által kiállított szabadalmi 
okirat szerint 1903. szeptember 28-ától tartozott törvényi 
oltalom alá ez a találmány. A keramit a Magyar Kerámiagyár 
Rt. saját fejlesztésű kerámia útburkoló anyaga, mely több 
méretben készült. Tömörré égetett mésztartalmú agyagból 
sajtolták, az eredmény pedig sárga színű talajburkoló téglák 
lettek. A 20. század során számos közterületen, út- és 
járdaburkolásra, műhelycsarnokok építésére használták, illetve 
több magánterületen, bérházak udvarán is keramittal burkolták 
a talajt. A keramit jellegzetes sárga színéről ismerhető fel, ám 
emellett fontos tulajdonsága az anyag tartóssága. És hogy miért 
nem terjedt el széleskörben?
Mert akad egy kis probléma - nedvesség hatására a felület 
igen csúszóssá válik. A síkosság miatt a kezdeti kísérletezést 
követően elsősorban mellékutcák, kisebb forgalmú útszakaszok 
burkolásánál alkalmazták. Mivel fejlettebb, jobb tulajdonságokkal 
bíró útburkoló anyagokat kezdtek alkalmazni a 20. század 
derekától, így a sárga burkolatok egyre csak fogytak Budapesten. 
A képen látható utcarészlet az utolsók közé tartozik. Ez - a 
körülbelül 150 méter hosszú út - a nem túl forgalmas kispesti 
Kossuth Lajos utca Ady Endre út felé eső szakasza. 
Mint utolsó hírmondó, az útburkolat védelem alatt áll, tilos 
felbontani, leaszfaltozni.

TUDTA-e?
szerző koncsikT

Futball VB 2018
szerző koncsikT

Oroszország már rendezett nyári és a téli olimpiát, idén nyá-
ron pedig kipipálhatják a világ legnézettebb eseményét, a fut-
ball világbajnokságot is.  Amikor 2010. decemberében Orosz-
országnak adta a rendezés jogát a Fifa, sokan meglepődtek, 
mert a szintén nem gyenge spanyol-portugál pályázatot előz-
ték meg. A 2018-as Mundial Oroszország méretéből adódó-
an a hatalmas távolságok világbajnoksága lesz, sokat fognak 
utazni a csapatok. 

12 év szünet után tér vissza a VB Európába, a 2006-os németor-
szági világbajnokság után előbb Dél-Afrika, majd Brazília volt a 
rendező.

A világbajnokság mérkőzéseinek 11 város 12 stadionja ad ott-
hont. A nyitómérkőzést és a döntőt is a moszkvai Luzsnyiki 
Stadionban rendezik. A többi aréna: Szpartak stadion Moszkva, 
Szentpétervár, Kazany, Kalinyingrád, Nyizsgij Novgorod, Szama-
ra, Volgográd, Szaranszk, Rosztov, Szocsi, Jekatyerinburg.

A mai topfutballban repkednek a milliók, a vb-n is komoly pénz-
díjazás lesz. 400 millió dollárt osztanak szét a csapatok között, a 
győztes 38 milliót kap.

Magyarország 1986 óta nem vett részt labdarúgó-világbajnoksá-
gon, sajnos idén sem fog. Nemcsak a magyar csapat nem lesz ott, 
de most a magyar játékvezetők is gyengélkednek, így a sípmeste-
reink is csak tévéből nézik a VB-t.

Hasonlóan a franciaországi EB-hez, biztosan lesz egy alterna-
tív világbajnokság is az utcákon a huligánok között, ott bizto-
san nyernének az oroszok. Kérdés, hogy a 
rendezők mennyire tudják megoldani a 
biztonságot; szóval biztonsági embe-
rekből nem lesz hiány.

2018. június 14-én az orosz-
ország-Szaúd-Arábia mérkő-
zéssel veszi kezdetét a futball 
szurkolók által várva-várt 
sportesemény. Az orosz vá-
logatott évek óta gyengélke-
dik, de a csoport sem túl erős, 
ahova kerültek. Egyiptom, 
Uruguay és Szaúd-Arábia szere-
pel még az A-csoportban. Ebben 
a kvartettben orosz és uruguayi to-
vábbjutást várunk.

És akkor lássuk a többi csoportot is. A 32 csapat nyolc négyes 
kvartettbe van osztva. Megpróbáljuk csoportonként a két to-
vábbjutót megtippelni, így az első két csapat a felsorolásban egy-
ben tippünk is a továbbjutókra.

A meccsekhez jó szórakozást kívánunk!
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b CSoPoRT:
Spanyolország

Portugália
Marokkó

Irán

C CSoPoRT: 
Franciaország

Dánia
Ausztrália

Peru

d CSoPoRT: 
Horvátország

Argentína
Nigéria
Izland

E CSoPoRT: 
Brazília

Svájc
Szerbia

Costa Rica

f CSoPoRT: 
Németország

Mexikó
Svédország
Dél-Korea

G CSoPoRT: 
Anglia

Belgium
Tunézia
Panama

H CSoPoRT: 
Lengyelország

Kolumbia
Szenegál

Japán



Színezdki!

GYEREk RoVaT

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

5 2 8

6 2 8

8 7 1 3

2 5 4

1 9 5 2

3 6 1

3 2 6 1

9 2 5

7 6 1

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.58)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Thu Apr  5 10:23:15 2018 GMT. Enjoy!
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8 4 7

1 2 4 6

6 8 9 3

6 9 7

5 9

6 4 3

2 7 3 5

9 8 6 2

6 8 9

Puzzle 2 (Medium, difficulty rating 0.52)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Thu Apr  5 10:23:15 2018 GMT. Enjoy!
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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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július 21.
MYRAFÄLLE VÍZESÉS ÉS BÉCSÚJHELY
A Bécsi-Alpok szűk, romantikus szorosában vándorolva nehéz sza-
badulni a Myra patak erejének látványától. A zuhatagok lenyűgö-
ző szépségében 20 fahídon 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 so-
rán 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 tech-
nika és a természet harmonikus egységét! Gloggnitzban a Lindt cso-
koládémanufaktúra mintaboltja, a felvonóval elérhető Hirschenkogel 
hegycsúcs kilátójában pedig a Semmering, Rax és a Schneeberg vo-
nulatai nyújtanak páratlan élvezetet. 

október 20.
BURGENLAND KINCSEI – LÉKA ÉS BERNSTEIN
A lékai vár a falak között megbújó misztikus termeken, kínzókamrákon 
keresztül az igazi zord középkor hangulatát, a bernsteini sziklamúze-
um pedig a világon egyedülálló „nemes szerpentin” ékkő kinyerését 
tárja elénk. Nem marad ki a korabeli vásári sokadalmat idéző, ro-
mantikus kőszegi barangolás sem.

december 8.
ADVENTI HANGULAT POZSONYBAN
Egy kellemes séta során végigjárjuk a magyar királyok koronázási 
útvonalát, és a romantikus Bástya utcát, majd elvegyülünk a karácso-
nyi illatok, népi dalocskák és a nemzeti gasztronómia fogásai között. 
Felmegyünk a négy saroktonyos várba is, ahol pompás kilátás nyílik 
az ünnepi díszbe öltözött óvárosra.

SZERVEZETT KIRÁNDULÁSAINK


