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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



TISZTElT UTaSUnk, kEdVES olVaSó!

Szeptembertől ismét visszaállnak a hétköznapok a 
családok életében. A nagyobbacska gyerekek a csípős 
őszi reggeleken óvodába, iskolába indulnak, a felnőttek 
pedig a nyári szabadságok után végleg visszazökken-
nek a napi munka világába. Az ősz mindig különleges, 
hiszen a tanévkezdés izgalmaival fűszerezi életünket. 
Kabátjaink előbújnak a szekrényből és a lehulló fale-
velek világába kísérik olvasóinkat. A szüreti munkála-
tokkal lassan lezárul a kerti tevékenység az idei évre. 
Úti cél ajánlatunk Délnyugat-Anglia szépségeibe vezeti 
olvasóinkat, belföldi járat rovatunk Tokajba, a borok 
városába kalauzol el minket, mely minden alkalom-
mal rabul ejti az érdeklődőket, a zegzugos pincék és a 
Tisza varázsa páratlan élményt nyújtanak. Bütykölde 
tippjeinkkel lakásunkba varázsolhatjuk az őszi han-
gulatot. Számos rendezvényre ellátogathatunk a régi-
óban e csodálatos évszak folyamán, melyeket szívből 
ajánlunk Magazinunk oldalain. Kellemes őszi napokat 
kívánunk, és reméljük, hogy továbbra is vonatainkat 
választják utazásaik eszközéül.

Kellemes utazást, és kikapcsolódást kívánunk!
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GYSEV HÍREk

nemzetközi Útátjáró Biztonsági nap
A GYSEV Zrt. idén harmadik éve csatlakozott az ILCAD 
– Nemzetközi Útátjáró Biztonsági Nap elnevezésű Európai 
rendezvényhez. A vasúttársaság célja a vasúti átjáróban 
bekövetkező balesetek megelőzése. Ennek érdekében a 
GYSEV Zrt. munkatársai a rendőrséggel közösen két soproni 
és egy szombathelyi vasúti átjáróban végeztek figyelemfelhívó 
ellenőrzéseket. Az akció keretében szóbeli tájékoztatással, 
kérdőívekkel, kiadványokkal és szórólapokkal hívták 
fel a közlekedők figyelmét a kulturált felelősségtudatos 
közlekedésre, valamint arra, hogy Magyarországon és 
Ausztriában eltérőek a jelzések a vasúti átjárókban.

A „Nemzetközi Útátjáró Biztonsági Nap” elsődleges célja, hogy 
rámutasson a felelős, figyelmes és udvarias közlekedés fontosságára. 
A szervezők szerint a sokszor emberéleteket követelő tragédiák 
nagyobb odafigyeléssel, a közlekedési szabályok következetes 
betartásával elkerülhetők lennének.

A vasúti átjárókban a balesetek több tíz évre visszamenőleg szinte 
kizárólag a közúti járművezetők, gyalogosok, kerékpárosok 
figyelmetlenségéből következnek be, a vasúti járművekben komoly 
kárt, az utasainknak pedig jelentős késést és ezzel türelmetlenséget 
okozva. A súlyos következménnyel járó tömegszerencsétlenségek 
elkerülése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a vasúti 
átjárókban áthaladó autóbuszokra, a buszvezetők szabályszerű 
járművezetésére is.

Szintén fontos felhívni a közlekedők figyelmét arra, hogy 
Ausztriában és Magyarországon eltérnek a vasúti átjárók szabályai. 

Szomorú tapasztalat, hogy a külföldi – elsősorban az ausztriai – 
gépjárművezetők az átlagosnál többször okoznak balesetet a 
magyarországi vasúti átjárókban.

A kampány keretében júniusban két nagyváros három forgalmas 
vasúti átjárójához települtek ki a vasúttársaság és a rendőrség 
munkatársai. A helyszín kiválasztásakor elsődlegesen a nagy 
gépjármű, gyalogos és kerékpáros forgalmú vasúti átjárókon volt 
a hangsúly. A rendőrök a közúton közlekedőket ellenőrizték, a 
GYSEV közlekedésbiztonsági szakemberei szórólapokkal és szóbeli 
tájékoztatással hívják fel az átkelők figyelmét a kockázatokra.

Az akció keretein belül a vasúti szakértők vizsgálták a vasúti átjárók 
állapotát, a vágányok melletti területeket, a közúti útburkolat 
minőségét és a felfestéseket, a fénysorompó-jelzők, optikák 
épségét, jól láthatóságát, szennyezettségét. Emellett megfigyelik az 
áthaladó vonatokon az előírt jelzéseket és a vasúti kocsik ajtóinak 
zárt állapotát is.

A rendezvény egyik különlegessége volt, hogy a soproni Kossuth 
utcai vasúti átjáróban kb. 10 percre a vasúti szakemberek 
kikapcsolták a fénysorompó jelzéseit, így a sötét jelzés mellett 
a közlekedési szabályok betartása és betartatása volt a cél. 
Természetesen ebben az időszakban vonatközlekedés nem volt, 
azonban ezzel kiemelt cél volt, hogy a közúton közlekedők a vasúti 
átjáró hibája esetén a gyakorlatban mennyire képesek alkalmazni 
a KRESZ előírásait.

A GYSEV Zrt. a korábbi közlekedésbiztonsági projektben létreho-
zott http://www.gysev-fenysorompo.hu/ internetes elérhetőségen 
bővebb információkat találhatnak az ausztriai és magyarországi 
vasúti átjárót érintő eltérő jelzések és szabályok vonatkozásában.



facebook.com/GYSEV.ZRT 5

Intelligens várótermek a GYSEV Zrt-nél
Az ún. intelligens várótermek kialakításának lehetősége a 
központi forgalomirányító rendszer telepítésekor merült fel 
vasúttársaságunknál. A rendszernek köszönhetően ugyanis 
jelentősen egyszerűbbé vált a forgalom irányítása és szervezé-
se a vonalhálózatunkon, ugyanakkor több, jelentősebb utas-
forgalmat bonyolító vasútállomáson is megszűnt a forgalmi 
személyzet tevékenysége. 

Ezeken a helyszíneken a GYSEV Zrt. szerette volna megőrizni az 
addig biztosított utaskényelmi szolgáltatásokat. Ezért alakította 
ki társaságunk az intelligens várótermeket, amelyek napközben 
nyitva vannak, éjszaka, a hosszabb vonatmentes időben bezár-
nak. Az első hajnali vonat érkezése előtt 30 perccel nyitnak ki és 
az utolsó, késő esti vonat indulása után szintén fél órával zárnak 
be. Az intelligens várótermek esetében automata rendszer nyitja 
és zárja a távvezérelt ajtókat, szintén automata rendszer kapcsol 
világítást, ill. helyezi üzembe a hangos és vizuális utastájékozta-
tást. A várótermekben minden helyszínen kamerákat szereltek 
fel, így biztosítva, hogy az esetleges rongálások esetén felelősség-
re vonhatóak legyenek az elkövetők. 

Intelligens várótermeket eddig Kapuvár, Beled, Vasvár, Répce-
lak, Bük, Vép, és Porpác állomásokon alakított ki a GYSEV 
Zrt., emellett további három helyszínen, Püspökmolnáriban, 
Csákánydoroszlón és Egyházasrádócon folyamatban van a 
megvalósítás.

Több helyszínen, az önkormányzattal együttműködve történt a 
megvalósítás, ill. üzemeltetés. Beled állomáson a kialakítás 50%-
át vállalta az önkormányzat, emellett hétköznapokon a takarítást 
is az önkormányzat biztosítja.

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 és vonatokon.

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 €
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ÚTI CÉl aJánló

Őszi utazásaink során látogassunk el a cider és a cheddar sajt 
hazájába, túrázzunk a misztikus Glastonbury környékén, 
és fedezzük fel magunknak Stonehenge rejtélyeit! A 
gőzmozdonyok szerelmeseinek is tartogatunk élményeket!

GlaSTonBURY
Galstonbury városa mellett található a Glastonbury Tor, a környék 
fölé magasodó rejtélyes domb és a rajta álló legendás torony. A Tor 
kelta eredetű helyi szó, jelentése szikla kiemelkedés vagy domb. 
A Tor egy feltűnő helyen, a Summerland Meadows sík, vizenyős 
terület közepén, a Somerset levels részeként emelkedik ki. A síkság 
valójában a tengertől visszahódított síkláp, melyből a Tor, mint egy 
sziget magasodik ki, a víz további visszahúzódásával félszigetté vált, 
melyet három oldalról a Brue folyó mosott, jelenleg síkságok veszik 
körül. A hét mély, nagyjából szimmetrikus teraszok eredete az egyike 
a Tor tartós rejtélyeinek. Hasznosíthatták a mezőgazdaságban, 
állattartásban, de szolgálhatott védelmi célokat is.  
A Tor lábánál a vasban gazdag Chalice Well forrás vize fakad, és folyik 
ki, mint egy artézi kútból millió éve. Ha ott járunk, mindenképp 
látogassunk el Chalice Well misztikus kertjébe. Az Avalon völgyében, 
Glastonbury Tor és Chalice Hill mellett elterülő területen az ember 
könnyedén feltöltődik a természet erejével. 

BaTH
Az UNESCO Világörökség részét képező, Londontól 160 km-re fekvő 
település , melyet a rómaiak alapítottak, Anglia kedvelt és hangulatos 

Kalandozzunk 
Délnyugat-Angliában!
szerző Horváth dóra  forrás utazom.com | wikipedia.com | mienkavilag.hu
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Glastonbury Tor

Chalice Well
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fürdővárosa, mely az ország egyetlen természetes melegvízű forrásával 
büszkélkedik. Shakespeare idejében gyógyhatású forrása mágnesként 
vonzotta a tehetős arisztokratákat, de a város a középkorban a 
textilipar fontos központja is volt. Bath a XVIII. században nyerte el 
ma is ismert városképét, amikor ismételt virágzásnak indult, mint 
kedvelt fürdőváros. Ekkor tevékenykedett itt idősebb és ifjabb John 
Wood, akik egész negyedeket, utcákat, tereket varázsoltak újjá, melyek 
azonos stílusú homlokzatukkal, elegáns megjelenésükkel fejedelmi 
hangulatot kölcsönöztek a városnak. Bath fontosabb nevezetességei a 
római kori fürdő mellett az apátsági templom, a félhold alakú Royal 
Crescence, a palladioi híd, a Pulteney Bridge, valamint a város mellett 
elterülő gyönyörű angolkert, a Prior Park. 

facebook.com/GYSEV.ZRT

CoTSWoldS
Egy újabb elbűvölő táj: a Bath környéki jellegzetes, idilli angol 
falvaknak otthont adó Cotswoldsot a képeslapokra kívánkozó angol 
vidéki cottage-ok (vidéki házikók), a szivárvány minden színében 
pompázó virágoskertek és ablakok, a csendesen csordogáló patakok, 
kis kőhidak, hangulatos, romantikus utcácskák, a harsogó zöld 
környezet és a dimbes-dombos tájkép jellemzik. Ez a hamisítatlan, 
vidéki Anglia. A házak a környező vidéken bányászott aranysárga 
Cotswolds-kőből épülnek, így hozzájárulnak a jellegzetes tájkép 
egységességéhez. 

Royal Crescence

Cotswold
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SalISBURY 
Salisbury 1220-ban alapított városa a katedrálisáról híres. Az 
katedrálist Richard Poore püspök jóváhagyásával kezdték meg 
építeni. A főhajó mindössze 38 év alatt készült el és a korai angol 
építészet egyik remekműve, 123 méteres templomtornyával a 
legmagasabb az Egyesült Királyságban. Az épületben található a négy 
fennmaradt Magna Charta másolatból a legjobb állapotban lévő 
példány, továbbá egy 1386-ból való hatalmas, mechanikus óra, mely 
az ország legrégebbi mechanikus órájának számít. 
A város is gyors fejlődésnek indult, és a XIV. századra Wiltshire 
tartomány legnagyobb településévé vált. Ekkor készült el a várost 
körülölelő fal is négy kapuval: High Street Gate, St Anne’s Gate, 
Queen’s Gate és St Nicholas Gate. A XIX. században építettek egy 
ötödik kaput is. A St Anne’s Gate felett található egy szoba, melyben 
a német zeneszerző, Georg Friedrich Händel lakott és több művét is 
ott írta.

WInCHESTER
Winchester leghíresebb épülete a Great Hall, a Winchester Castle 
egyetlen fennmaradt XII. századi része, 1222 és 1235 között 
újjáépítették, és ma is ezen formája látható. Egy elterjedt legenda 
szerint itt található Artúr király kerekasztala, ami legalább 1463 óta 
van a teremben. Az asztal a XIII. századból származik, így ez nem 
lehet az a kerekasztal. Ennek ellenére idegenforgalmi látványosság, 
amely sok turistát vonz. Az asztal eredetileg festetlen volt, de VIII. 
Henrik kifestette. A szélén olvashatóak a kerekasztal lovagjainak, a 
trónnál pedig Artúr király neve.
Ha már korábban írtunk a templomokról, nem szabad említés nélkül 
elmennünk Winchester székesegyháza mellett sem. A legnagyobb 
angol templomok közé tartozik, főhajójának hossza meghaladja 
bármelyik gótikus katedrálisét Európában. Szentháromságnak, 
Szent Péternek, Szent Pálnak és Szent Swithunnak szentelt épület 
a winchesteri püspök székhelye. A katedrális hatalmas festett 
üvegablakait 1642-ben, az angol polgárháború kitörésekor Cromwell 
katonái beverték. A királyság visszaállítása után a cserepekből 
véletlenszerűen összerakták az ablakokat, de a korábbi alakok 
visszaállítását nem próbálták meg és azóta is kollázsszerűek.  

A winchester-i székesegyház többszörösen is felújításokon esett 
át, legérdekesebb azonban a 1905-1912 közötti restaurálás. A víz 
által elárasztott alapokat és altemplomot William Walker búvár 
támasztotta alá, aki hat éven át napi hat órát dolgozott teljes 
sötétségben, sokszor 6 méter mélyen és eközben 900 ezer téglát 
és 115 ezer betontömböt épített be. A munka elvégzése után a 
katedrális megmentőjeként ünnepelték és Királyi Viktória-
renddel tüntették ki.

STonEHEnGE
A Stonehenge nem más, mint egy prehisztorikus műemlék, ami 
1986-ban szintén felkerült az UNESCO Világörökségi listára. Az 
újkőkorszaki Avebury és Stonehenge a világ két legnagyobb és 
leghíresebb megalitikus helyszíne. A dél-angliai Wiltshire-ben, 
Salesbury-től 13 kilométerre található Stonehenge-i kőkörök 
építése Kr. e. 3100 körül kezdődött és 1600 körül fejeződött 
be. Ahogy a kőkörök kialakítása, a kövek egymáson való 
elhelyezésének mikéntje, úgy pontos rendeltetése is mindmáig 
ismeretlen, de a feltételezések szerint Stonhenge egyfajta kultikus, 
spirituális helyként szolgált, ahová az emberek gyógyulni jártak, 
erre utalnak azok a sérülések jeleit mutató csontvázak, melyeket 
a környéken tártak fel. 
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SoMERSET
Sövényekkel szegélyezett legelőivel, mezőivel és magas 
dombjaival az álmos Somerset talán a legfestőibb példája az 
angol vidéki tájnak. Bath és Bristol nyüzsgése után testet-lelket 
megnyugtatja, ha ide kirándulunk és felvesszük Somerset lassú 
életritmusát, a magunk tempójában fedezzük fel látnivalóit. 
Somerset gőzvontatású vasútjáról is híres.  West Somerset Railway 
vasutat Taunton és Watchet között 1862-ben adták át, a Great 
Western Railwayre akkoriban jellemző, 2140 mm nyomtávval. 
1874-ben hosszabbították meg Minehead városáig, majd 1882-
ben áttértek a normál nyomtávolságra. A XX. század első felében 
(bár maga a vonal mindvégig egyvágányú maradt) a Somerset 
partjára igyekvő kirándulók utazási igényeinek kielégítésére a 
vonalon egyes megállóhelyeket állomássá bővítették, így növelve 
a pálya kapacitását. 1976-ban nyílt meg újra, mint múzeumvasút. 
Jelenleg Nagy-Britannia leghosszabb magánkézben lévő 
személyszállító vasútja. A vonal hossza 22,75 mérföld (36,6 km), 
ebből azonban csak a Minehead és Bishops Lydeard közötti 19 és 
fél mérföldön (31,4 km) rendszeres a forgalom. Bishops Lydeard 
állomáson a régi áruraktárban vasúttörténeti kiállítás tekinthető 
meg, de megőrzésre került a régi állomásfőnöki szolgálati lakás 
is. Találunk itt még egy elkerített üzemi pályaudvart is, ahol a 
mozdonyok egy részét tárolják, valamint a karbantartási munkák 
egy részét is itt végzik. Ez továbbá a vasútüzem központja is. A 
vasút nyolc különböző gőzmozdonnyal rendelkezik.

WEllS 
A „legkisebb angol city”-ben keressük fel a város gótikus 
katedrálisát, egyben érseki palotáját, majd engedjük, hogy 
a bevásárló utca - vagy helyi kifejezéssel élve a shopping 
street - forgataga magával ragadjon minket. A 13. században 
épült a várárokkal körülvett palota, amely feltehetően Anglia 
legrégebbi folyamatosan lakott épülete. A wells-i és a bath-i 
érsekek rezidenciája volt 800 éven keresztül, ma Somerset egyik 
legnépszerűbb történelmi nevezetessége. 5,5 hektáros kertjére 
is érdemes figyelmet fordítani, ez a csend és a béke szigete. A 
történészek szerint a kert már jóval korábban létezett, minthogy 
a palota felépült volna. Ma látható arculatát a kert a 19. század 
közepén kapta, a középkori stílust visszaidéző divathullám 
idején.

CHEddaR
Cheddar nevét a világon talán többen ismerik a sajtról, mint a 
szurdokról. Itt készül Anglia kedvenc sajtja, amit a 12. század óta 
gyártanak a városban. II. Henrik nevezte Britannia legjobb sajtjának, 
a dokumentumok szerint pedig nem is hazudtolta meg önmagát, 
hiszen 1170-től kezdve összesen több mint 4000 kg-ot vásárolt 
belőle. Cheddar városának ez az utolsó fennmaradt sajtüzeme, a 
látogatóknak így egyedülálló élményben lehet részük, amikor a 
világhírű cheddar sajt szülőföldjén ismerhetik meg a sajtkészítés 
folyamatát.
Anglia legnagyobb szurdokának fala 138 m-es magasságig 
emelkedik, aljában lenyűgöző cseppkőbarlangok rejtőznek. Az 
utolsó jégkorszak olvadékvizei hozták létre több millió éven 
keresztül ezt a világszerte ismert természetes képződményt, ami 
egyben rendkívül értékes őskori lelőhely is. A Cheddar-szurdokban 
hét fő látnivalót nézhetnek meg a turisták, köztük a Gough’s Cave-et, 
Anglia legszebb cseppkőbarlangját. 1903-ban itt kerültek felszínre 
a cheddari ember 9000 éves földi maradványai, azóta is ez Nagy-
Britannia legidősebb, teljes egészében fennmaradt csontváza. 

Somerset legelői

Cheddar szurdoka
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CoRnWall
Cornwall Anglia legdélnyugatibb csücske, panorámája híres vad, 
mocsarakkal borított területeiről, hosszú, változatos és érintetlen 
tengerpartjáról, valamint enyhe klímájáról. Szintén híres a 
kőkori és az iparosodás korából származó leleteiről, amibe 
beletartozik a Világörökség helyszínei közé tartozó cornwalli 
és a nyugat-devoni bányavidék. Cornwall jellegzetes látképét 
sokban befolyásolja az erős, az Atlanti-óceán irányából fújó szél. 
Megkapóan szép tájképe, romantikus halászfalvai, és érintetlen 
partvidéke rengeteg turistát csalogat Cornwallba, melynek 
legszebb, leghíresebb települései Polperro, St. Ives, Mousehole, 
Coverack, de itt találjuk a Normandiából ismerős Mont Saint 
Michel „kistestvéreként” számon tartott St Michael’s Mount-
ot, Kynance Cove-ot, mely a világ egyik legszebb tengerpartja, 
valamint a Lands End-en (Anglia legnyugatibb csücskén) helyet 
foglaló szabadtéri Minack Színházat. 

SCIllY-SZIGETEk
A Scilly-szigetek szigetcsoport a Kelta-tengerben, Nagy-
Britannia délnyugati részén, a Cornwall-félsziget csúcsától 
mintegy 45 km-re található. A 2011-es népszámlálás szerint 
lakosainak száma 2203 volt. Egy elmélet szerint mintegy 1500-
1600 évvel ezelőttig a Scilly-szigetek jóval nagyobbak voltak, 
esetleg egy, összefüggő földterületet alkottak, amelynek az 

St. Ives

elmélet támogatói az Ennor (En Noer, nagy sziget) nevet adták. 
I. sz. 400-500 körül a megemelkedő tengerszint elöntötte a 
nagy szigetet és létrehozta a mai állapotot. A szigetek egyik 
legfontosabb mezőgazdasági export terméke a nárcisz és egyéb 
vágott virágok. Az óceán közelségének  árnyoldalai az erős téli 
viharok, amelyek miatt a különösen érintett északi oldalon csak 
alacsony növényzet (hangabozót) képes megmaradni.

Cornwall



„…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.

SKY WELLNESS –
AHOL AZ ÉG A VIZET ÉRI

Élvezze az esti város és a Tűztorony fényeit egy pohár 
pazar koktéllal a kezében a kellemes jakuzziból vagy 
napközben fi gyelje a nyüzsgő belvárost  és a háztető-
kön játszadozó napsugarakat. Egyedülálló, soproni vá-
rosi panorámás látvány wellnessünk 2018 őszétől várja 
vendégeit modern környezetben, szállodánk legfelső, 
harmadik emeletén. 

HÉTKÖZI TARTÓZKODÁS
ESETÉN (MIN. 3 ÉJ)
10% KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK!

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

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
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a csodálatos 
dogu Expressz
szerző Háry Márk 

A Dogu Expressz (saját nevén Doğu Ekspresi) egy 
Törökországot nyugat-keleti irányban átszelő, 1310 km-en át 
közlekedő távolsági vonatjárat, a főváros, Ankara és a grúz-
örmény határhoz közeli Kars között. A több, mint 24 órás 
utazást a káprázatos kis-ázsiai tájak, jól felszerelt vonatok és 
az ehhez párosuló igen kedvező jegyárak teszik igen vonzóvá, 
nem csak a különleges élményre vágyó turisták, hanem egyre 
nagyobb számban a hazájuk iránt mélyebben érdeklődő 
helybéliek körében is.

RÖVId TÖRTÉnElEM
A Török Államvasutak 1927-es megalakulásával egy időben 
nagyszabású vasútépítés vette kezdetét az ország keleti területei 
felé. A fő közlekedési tengely egyet jelentett a Dogu Expressz 
mai értelemben vett nyomvonalát is képező, Ankara, és a 
legnagyobbnak számító kelet-anatóliai tartomány székhelyeként 
szolgáló Erzurum közötti, normál nyomtávú vasútvonallal. A 
több szakaszban megépült vonalon először csak Isztambul és 
Çetinkaya között közlekedtek a vonatok, 1939-re azonban már 
elérték Erzurum városát, 1962-től pedig elindult a közvetlen 
forgalom a mai végállomásként is szolgáló Kars felé.

Az 1970-es évektől fokozatosan álltak át a dízelüzemű 
közlekedésre. A jugoszláv utódállamokból is ismert, 
General Motors licensz alapján gyártott, DE22000 sorozatú 
dízelmozdonyok 1985-től, a továbbfejlesztett DE33000 sorozatú 
gépek pedig 2003-tól jelentek meg a török síneken, és mind a mai 
napig ők gondoskodnak az olykor akár több, mint 10 kocsiból álló 
szerelvények vontatásáról, amelyekbe a hatékony energiaellátás 
érdekében ún. rezsókocsit is besoroznak. A TVS2000 családba 
tartozó ülő-, étkező-, fekvőhelyes és hálókocsik 1992-től 
fokozatosan álltak forgalomba, és jelenleg is ők alkotják a Dogu 
Expressz tekintélyes szerelvényeit.
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A járatok az Isztambul és Ankara közötti nagy sebességű 
vasútvonal 2014-es teljes körű átadásáig a Boszporusz 
metropoliszának Haydarpaşa pályaudvaráról indultak, ettől 
az időponttól kezdve azonban Ankara lett a vonal végpontja, 
ahonnan a szerelvények végig dízelvontatással, mozdonycsere 
nélkül közlekednek Kars felé.

VonalVEZETÉS
A Dogu Expressz Ankarától kelet felé indulva egyre inkább 
vidékies, ritkán lakott területek felé veszi az irányt, miközben – 
évszaktól függően – a lemenő nap aranysárgára világítja az itt 
még dombokban és gazdagabb növényzetben tündöklő tájat. 
A táj ezután sötétbe burkolózik, ám a leghosszabb nappalokon, 
Sivas után, a már egyre kopárabb Anatóliai-fennsík és a környező 
hegyvonulatok csodás panorámájára ébredhetünk. Természetesen 
a hó borította érintetlen téli táj látványa is sokakat magával ragad.
Divriği után erőteljesen emelkedik a vonal, majd a sivasi és az 
erzincani tartományok határán eléri az Eufrátesz folyót, amely 
mentén lélegzetelállító hegyvonulatok, szurdokok és bámulatos 
felszíni formakincsek közepette kanyarog több, mint 200 km-en 
át. A vonat ezután világvégi hangulatot idéző, olykor látványosan 
szegény, szinte apokaliptikus hangulatot árasztó falvakon áthaladva 
megérkezik Erzurum városába, ahonnan rövid tartózkodás után 
továbbindul a végállomás, Kars felé.

Bár a járat végállomása nem a klasszikus turistalátványosságok 
közé tartozik, ahhoz számos történelmi esemény, sőt még egy 
regény is kötődik. A Karstól alig 50 km-re fekvő, örmény határ 
meletti Ani városa pedig ókori romjai révén még a világörökségi 
listára is felkerült. A legnagyobb élvezetet persze maga az utazás 
jelenti, ami a számos látványosságnak és a nyugodt pihenési 
lehetőségnek köszönhetően cseppet sem mondható unalmasnak.

a doGU naPJaInkBan
Az expresszvonat Ankarából jelenleg naponta, 5 perccel délután 
6 óra előtt indul. A 24 órás vonatúthoz képest – az eljutási idő 
tekintetében – sokkal kedvezőbb alternatívák is rendelkezésre 
állnak, belföldi repülőjáratokkal ugyanis maximum másfél, 
autóbusszal pedig kb. 12 óra alatt célba érhetünk, ám a vasút 

közkedveltségét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a járatok 
többsége – főleg a nyári időszakban és a téli síszezonban – 
telt házzal közlekedik. Természetesen ez a vonzó áraknak is 
köszönhető, hisz egy egyúti menetjegy kétágyas hálófülkét 
választva, utazási ügynökségen keresztül megrendelve sem kerül 
25 eurónál többe, fekvőhelyes, illetve ülőkocsiban utazva viszont 
még ennél is kedvezőbb az ár.

A vonatban klasszikus, fülkés és termes ülőkocsikkal, továbbá 
fekvőhelyes és hálókocsikkal egyaránt találkozhatunk. A 
fekvőhelyes kocsikban négy-, a hálókocsikban pedig kétágyas 
fülkékben foglalhatunk helyet, s ez utóbbinak mindegyike saját 
kézmosóval, illetve hűtőszekrénnyel van felszerelve. Ezeket a 
kocsikat természetesen saját kísérő felügyeli, akitől szükség 
esetén kulcsot is kérhetünk, hogy a fülkénket bezárjuk, amíg 
az étkezőkocsiban reggelizünk, vagy éppen délutáni teánkat 
kortyoljuk. Az étkezőkocsiban saláták, meleg ételek és különféle 
édességek, snackek is kaphatók, ugyanakkor az ország egészére 
jellemző módon alkoholtartalmú italokat a vonat fedélzetén sem 
árusítanak.

A modern, légkondicionált kocsikban csak bukóablakot találunk, 
s ezek többségét ki is lehet nyitni némi tiszta hegyi levegő, 
testközelből lőtt tájfotó vagy a klasszikus zakatolás dallama 
erejéig. Az ablakokat azonban célszerű csukva tartani annak 
érdekében, hogy a szellőzés hatékonyan működjön. Hosszabb 
megállások a menetrendben nincsenek, arra azonban többször 
is van lehetőség, hogy néhány percre, lábunkat kinyújtva, egy 
kevéske friss levegőért cserébe a peronra kilépjünk.

aZ ExPRESSZ JÖVŐJE
Amint azt a fentiekből is láthattuk, a Dogu expressz köszöni 
szépen, jelenlegi formájában is él, és virul, noha annak 
esetleges meghosszabbítása többször is napirendre került. Bár 
Örményország felé korábban is létezett vasúti összeköttetés, 
az átmenő személy- és a teherforgalmat még az ország 1991-
es függetlenné válása előtt leállították, és azt a két ország 
között fennálló politikai helyzet miatt a jövőben sem tervezik 
újraindítani. A Kaszpi-tengeri kikötők bekötése az európai 

facebook.com/GYSEV.ZRT
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vasúti vérkeringésbe ugyanakkor szükségessé tette egy Baku 
és Isztambul közötti vasúti tengely megalkotását, amely 
Törökország, Grúzia és Azerbajdzsán kormányának hosszú 
távú stratégiai együttműködése révén 2017 októberére be is 
fejeződött. Ehhez új, normál nyomtávú vasútvonal épült Kars, 
és a grúziai Achalkalaki között, 105 km hosszan, és ezzel a 
Dogu Expressz jelenlegi útvonala is stratégiai szerephez jutott. 
Mivel Achalkalaki felől a vasúti pálya a posztszovjet államokra 
jellemző széles nyomtávon folytatódik tovább, folyamatban van 
a nyomtávváltó berendezés kialakítása, és az ennek megfelelő 
vasúti járművek beszerzése. A jövőben tervezett nemzetközi 
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összeköttetéshez a személykocsikat a svájci Stadler Rail szállítja 
majd az Azerbajdzsáni Vasutak (ADY) részére.

Bár a megvalósítás pontos idejét nem ismerjük, a Dogu Expressz 
egyszer talán a Kaszpi-tenger partján lévő Bakuig is elérhet. 
A jelenlegi belföldi kapcsolat népszerűsége azonban addig is 
töretlen marad, aki pedig kedvet kapott egy ilyen úthoz, bátran 
látogasson el Ankarába, a Dogu jelenlegi indulási helyére, amely 
nyári szezonban Belgrádon, Szófián és Isztambulon át akár végig 
vonattal is megközelíthető!
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ÉRdEkESSÉGEk

•	A vonat végállomása sokáig Erzurum volt, ahonnan széles 
nyomtávú pálya vezetett tovább az akkori Szovjetunió felé. Az 
utasoknak itt egy másik szerelvénybe kellett átszállni, 1962-ben 
azonban ezt a szakaszt is normál nyomtávúra építették át. Ebben 
az évben indult meg az Isztambul és Kars közötti közvetlen 
összeköttetés, amely Ankara és Kars között mind a mai napig 
változatlan nyomvonalon húzódik.

•	Bár a kapcsolat hosszú évek óta fennáll, az utóbbi években 
drasztikusan megnövekedett az utasszám, ami leginkább a 
közösségi média térhódításának köszönhető, hisz maguk a 
törökök is egyre nagyobb számban érdeklődnek hazájuk azon 
rejtett szegletei felől, amelyeknek repülőgépen utazva talán soha 
nem lehetnének szemtanúi. Sokan kalandvágyból, vagy e sajátos, 
nosztalgikus életérzés megéléséért váltanak jegyet a vonatra, 
ám akadnak olyanok, akik számára egy randevú is ilyen utazás 
formájában ölt testet.

•	Az indulás előtt leghamarabb egy hónappal váltható jegyek 
gyakran igen hamar elfogynak, annak ellenére, hogy az üzemeltető 
Török Államvasutak (TCDD) webes felületén a klasszikus bank- 
és hitelkártyák használata során gyakran akadályba ütközünk. 
Szerencsére számos, vonatos utazásokra szakosodott ügynökség 
létezik, akik, miután a vasúttársaság weboldalának grafikus 
felületén kiválasztottuk a kívánt komfortfokozatot és helyet, 
néhány levélváltás után megküldik az utazáshoz szükséges, 
helyfoglalást is tartalmazó elektronikus menetokmányt.

•	Nem véletlen, hogy a Dogu Expressz maga a főnyeremény az 
általa érintett települések számára, hisz azzal, hogy számos 
belföldi turista is ellátogat ezekre a helyekre, a városok újra 
reneszánszukat élik.
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augusztus 31 - 
szeptember 1.

Ohmydeer Festival Emlékezetes vizuális megoldások és 
dekorációs elemek várják a fesztiválozókat.

Nagykanizsa ohmydeer.hu

szeptember 1. Szüreti nap Balfon Hagyományőrző szüreti felvonulás. Balf

szeptember 1 - 
október 31.

Ihlet és ideál– Az inspiráló 
szépség

Az Ihlet és az ideál két útján elindulva 
meséli el az inspiráló női erő és szépségideál 
változásának történetét. 

Győr www.romer.hu

szeptember Szarvasbőgés-hallgató járat a 
Csömödéri Állami Erdei Vasúttal

Lenti - 
Kistolmács

www.zalaerdo.hu

szeptember 2. Hetedhét Családi Mesenap - 
Népmesepont megnyitó

A magyar népmesének otthona lesz 
Sopronban,a Liszt Ferenc Kulturális Központ 
alagsorában!

Sopron www.prokultura.hu

szeptember 2. Zenei koncert a papréti Ortodox 
Zsinagógában

Az Európai Zsidó Kultúra Napja 2018 
soproni programja

Sopron

szeptember 6-9. 1. Győri Filmnapok A közönségfilmektől kezdve, az animációs 
filmeken át, az underground filmekig 
minden megtalálható lesz a vásznon. 

Győr www.romer.hu

szeptember 7. II.Sportolj Sopron Családi sportágválasztó nap, a rendszeres 
mozgás és a sport népszerűsítésére

Sopron

szeptember 7 -8. Kanizsai Bor- és Dödölle 
Fesztivál

15. alkalommal kerül megrendezésre a 
Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál, amely 
során a hagyományos zalai népi ételt, a 
dödöllét népszerűsítik.

Nagykanizsa www.konturplusz.hu

szeptember 7-9. Kálmán Imre: Die Csardasfürstin Az Operettvilág és a Soproni Petőfi Színház 
német nyelvű előadása

Fertőrákos www.prokultura.hu

szeptember 7-9. Országos Vadpörkölt és 
Borfesztivál - Zalai Teríték

Különleges vadmenük, jótékonysági 
vadfőzés, vadászkutya-felvonulás, vadászati 
konferencia, erdei installációk és zene 
minden mennyiségben Zalaegerszeg 
belvárosában. 

Zalaegerszeg www.zalaiteritek.com

szeptember 7-9. Soproni Szüreti Napok Borkóstolás soproni borosgazdákkal, 
kulturális és zenei programok

Sopron www.prokultura.hu

szeptember 8. Alpannonia teljesítménytúra ÉDK és Cartographia kupa része: 25/15/10 
km

Kőszeg borostyankotse.5mp.eu
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szeptember 8. Európa Kulturális Főváros – 

Győr - Nyílt nap
Színpadi produkciók mellett lesznek zenei 
összeállítások, táncos előadások, bábszínházi 
bemutatók és kézműves foglalkozások.

Győr www.romer.hu

szeptember 8. Írottkő Vándorlás Nemzetközi teljesítménytúra a Kőszegi-
hegység körül

Rechnitz 
(Rohonc)

www.naturpark-
geschriebenstein.hu

szeptember 8-9. Kismáriacelli Főbúcsú A Mária-búcsú számos lelki programmal 
várja a híveket: Szentmisék, gyertyás 
körmenet, éjszakai és hajnali lelki 
programok, koncert.

Celldömölk www.kismariacell.hu

szeptember 8. IX.Soproni Crossfutás és VII. 
Nyílt MTB verseny

Sopron www.crossfutas.hu

szeptember 8. Vulkántúra a Ság hegyre Fedezze fel egy vulkán gyomrát, irány a 
kráter!

Celldömölk www.kemenesvulkanpark.hu

szeptember 9. XXXIV. História futás 34. futóverseny Kőszegen Kőszeg koszeg.hu

szeptember 9. Liszt Terasz 
What’sUpCi unplugged 
szabadtéri koncert

A What’sUpCi egyedülálló módon ötvözi 
a modern pop-rock és a tradicionális 
népzenék világát. 

Sopron www.prokultura.hu

szeptember 9. „Védd a helyit, vedd a kisalföldit!" 
& XVI. Euroregionális 
Kenyérfesztivál és Kézműves 
Találkozó

Kisalföldi termelők portékáinak bemutatása 
és népszerűsítése, a Dunakapu téri piac 
kedvelői széles kínálattal és izgalmas 
programokkal találkozhatnak.

Győr 2023gyor.hu

szeptember 12. Chopin forradalma Hegedűs Endre Kossuth- és Liszt-díjas 
zongoraművész hangversenye 

Sopron www.prokultura.hu

szeptember 13-15. Innolignum Sopron Erdészeti és Faipari Kiállítás és Vásár Sopron

szeptember 13-14. V. Országos Szenior Egyéni 
Rapid Sakkbajnokság döntő

Nagykanizsa www.nagykanizsa.hu

szeptember 14-16. Győri nép-és világzenei fesztivál Győr új fesztiválján két színpadon felváltva 
követik egymást a népzenei, néptánc és 
világzenei produkciók.

Győr www.mufegyor.hu

szeptember 15. Barlangbúcsúztató Interaktív dínó show 11 és 15 órakor. Fertőrákos www.barlangszinhaz.hu
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szeptember 15-16. XXX. Batthyány-Kanizsa Kupa, 

IX. Bagonyai Attila Emlékverseny 
nemzetközi ifjúsági sakkverseny

Nagykanizsa blg.hu

szeptember 15. Botanikai túra a Ság hegyre A túra során megismerhetik a Ság hegy 
különleges élővilágát képzett vezető 
segítségével.

Celldömölk www.kemenesvulkanpark.hu

szeptember 15. Kilátók Napja Megemlékezés a Kulturális Örökségekről a 
Károly kilátónál.

Sopron

szeptember 15. „Kötelező”  
családi nap kötetlenül

Minden a kötélről szól: megmutatjuk, 
hogyan dolgoztak a kötélgyártók, a 
hajóvontatók és a kötéltáncosok.

Sopron www.prokultura.hu

szeptember 15. Lada Fesztivál Lada felvonulás, élményautózás, ügyességi 
kupa, koncert, gyerekprogramok.

Borgáta Borgáta Község 
Önkormányzata 
www.borgata.hu

szeptember 15. Őszi Fesztivál Jánosháza Jánosháza Város 
Önkormányzata 
www.janoshaza.hu

szeptember 15-16. Kőszeg Rejtett Kincsei, Kulturális 
Örökség Napja

Megnyílnak az évszázados műemlékek kapui Kőszeg koszeg.hu

szeptember 15-16. XI. Kulturális Örökség Napjai Lovas bemutató, kutyás bemutató, 
rovásírás, néptánc, teaház, honfoglalás kori 
bemutató és jurták, koncertek, bábszínház, 
színházi előadások, egészséges étel kóstoló, 
rejtvénysarok, hadijáték bemutató és 
kiállítás, mini farm.

Sopronkövesd www.sopronkovesd.hu

szeptember 16. Liszt terasz 
Ska Tunes - szabadtéri koncert

A zenekar által szeretett és legismertebb 
reggae, ska, rocksteady dalokkal 
szórakoztatják a közönséget.

Sopron www.prokultura.hu

szeptember 19. Jereváni Matiné A Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar 
hangversenye ifjú szívűeknek.

Sopron www.prokultura.hu

szeptember 22. V. Almafesztivál Koncertek, almás ételek, bio-kirakodóvásár. 
Fellépnek: Gangxta Zolee és a Kartell, 
Bud Spencer Emlékzenekar.

Jánosháza Jánosháza Város 
Önkormányzata 
www.janoshaza.hu

szeptember 22. Mikszáth Kálmán-Závada Pál: 
Különös házasság

Győr www.gyoriszinhaz.hu

szeptember 22. Sárvári szüret Kézművesek, hagyományőrzés, szüreti bál Sárvár Hámori Balázs, www.sarvar.hu
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szeptember 22. Trianoni emlékkereszt 

felállításának évfordulója
Koszorúzással, versmondással és ünnepi 
szónoklattal emlékeznek meg 
az összegyűltek Trianonról.

Celldömölk, 
Ság hegy

Kemenesaljai Művelődési 
Központ és Könyvtár 
www.cellbibl.hu

szeptember 22-23. Technology for tomorrow - A 
holnap technológiája (kiállítás)

Napjaink találmányait, fejlesztéseit, 
innovatív újdonságait mutatja be 2 napon át 
"A holnap technológiája" kiállítás.

Zalaegerszeg tft-zeg.hu

szeptember 23. Vaskakas Bábszínház Cinege, cinege, kismadár 
Pöttömszínházi előadás 0-4 éves korig

Sopron www.prokultura.hu

szeptember 23. X. "Tök jó" Gébárti Tökfesztivál 
és Pásztorhagyományok Napja, 
továbbá Nyitott Műhelygalériák 
Napja

Megelevenítjük a pásztorélethez kötődő 
hagyományokat, valamint az őszhöz köthető 
termés betakarítás emlékezetét. 

Zalaegerszeg www.zalanepmuveszet.hu

szeptember 24 – 
november 11.

Múzeumok Őszi Fesztiválja Celldömölk Kemenes Vulkánpark 
www.kemenesvulkanpark.hu

szeptember 27-30. Kőszegi Szüret és Nemzetközi 
Fúvószenekari Találkozó

Koncertek, sztárfellépők, helyi 
táncegyüttesek, zenekarok és vásár 
szórakoztatja a rendezvény vendégeit.

Kőszeg 
történelmi 
belváros

Jurisics-vár Művelődési 
Központ és Várszínház 
koszegiosz.hu

szeptember 27.  
szeptember 28. 

A dESZKa Társulat bemutatja: 
VARÁZSSZAVAK 

Musical két felvonásban a Holt költők 
társasága című regény alapján, a Kowalsky 
meg a Vega dalaival. 

Sopron deszkatarsulat@gmail.com

szeptember 27. Turizmus Világnapja Érdekes program meglepetéssel Sopron www.turizmus.sopron.hu

szeptember 28. Kutatók éjszakája Digitális csatangolás a Mobilis új IT 
élményközpontjában.

Győr mobilis-gyor.hu

szeptember 28-30. VI. Nemzetközi Vasútmodell 
kiállítás

Terepasztalok, dioráma makettek, modell 
repülő, vásárlási lehetőség.

Szentgotthárd

szeptember 28-30. XV. Őrségi Tökfesztivál Rendezvények három napon át négy 
helyszínen, változatos programok kicsiknek 
és nagyoknak egyaránt.

Nagyrákos, 
Őriszentpéter, 
Szalafő, 
Magyarszombatfa

www.facebook.com/
orsegitokfesztival

szeptember 28-29-30. Sághegyi Szüreti Napok Felvonulással, kirakodóvásárral 
és koncertekkel várja az érdeklődőket.

Celldömölk, 
Alsóság

Kemenesaljai Művelődési 
Központ és Könyvtár 
www.cellbibl.hu

szeptember 29. Carlo Goldoni: Két úr szolgája 
(komédia)

Truffaldino, az ártatlan életművész egyszerre 
két úr szolgálatába áll, akik egymást keresik. 

Győr www.gyoriszinhaz.hu

szeptember 29. KULTTEREK - „térélmény” a 
belvárosban

A KultKapuK után most a belváros patinás 
tereit és hangulatos terecskéit töltjük meg 
kultúrával. 

Sopron www.prokultura.hu
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szeptember 29-30. Szent Mihály-napi búcsú Sopron védőszentjének emléknapja, a 

hagyományok és helyi értékek ünnepe
Sopron www.prokultura.hu

szeptember 29. Szezonzárás a Csömödéri Állami 
Erdei Vasúttal

Lenti - 
Kistolmács

zalaerdo.hu

szeptember 29. Színházi nyílt nap A hagyományokhoz híven ezen a napon 
olyan titkokat is megmutat a színház, 
amelyekről az előadást nézve sosem lebben 
föl a fátyol…

Sopron www.soproniszinhaz.hu

szeptember 29. Zala kincse az erdő - V. 
Erdésznap

Az erdők flóráját és faunáját ismehetik meg a 
Csácsbozsoki Arborétumban. 

Zalaegerszeg zalaerdo.hu

szeptember 30. Soproni gyorstalpaló 
Vasárnap délutáni séták régi és új 
soproniaknak 

Új városjáró sorozatunkban hivatásos 
vagy felkért idegenvezetők kalauzolják az 
érdeklődőket.

Sopron www.prokultura.hu

szeptember 
30.-október 1.

Szent Mihály-napi búcsú Hegykő www.hegyko.hu

szeptember 30. VulkánSág Szíve Szeresd a Ság hegyet! Szeresd a szívedet! 
Ünnepeld velünk a Szív Világnapját!

Celldömölk, 
Ság hegy 
krátere

Ság hegy Térsége Turisztikai 
Egyesület 
vulkansag.hu

október 1 - 7. Idősekért Ünnepi Hét Nagykanizsa www.nagykanizsa.hu

október 1 - 
november 11.

Múzeumok Őszi Fesztiválja A Múzeumok Őszi Fesztiválja elnevezésű 
országos programsorozat révén immár évek 
óta október a múzeumlátogatás hónapja.

Győr www.romer.hu

október 2. 19.00 A zene világnapja Bartók B.: II. hegedűverseny, BB 117 / Sz. 
112 L. van Beethoven: IV. (B-dúr) szimfónia, 
op. 60. Zenél: Győri Filharmonikus Zenekar 
Vezényel: Rajna Martin Közreműködik: 
Kelemen Barnabás – hegedű

Sopron www.prokultura.hu

október 3. IV. Gyalogló Világnap 6 km az egészségért! Nagykanizsa www.nagykanizsa.hu

október 6. Állatok világnapja Családi program bemutatókkal, 
előadásokkal gyerekeknek és felnőtteknek a 
Nyitnikék Erdészeti Erdei Iskolában.

Eszteregnye - 
Obornak

kozjolet.zalaerdo.hu

október 6. Állatok Világnapja Programok a világnaphoz kapcsolódóan 
kicsiknek és nagyoknak egyaránt

Fertőd www.ferto-hansag.hu

október 6. Anton Pavlovics Csehov: Sirály Csehov formabontó, költői hangulatú 
drámájáról vígjátékként beszélt.

Győr www.gyoriszinhaz.hu

október 6. Pincés-kemencés nap: aszalt 
gyümölcsök napja

Aszalt gyümölcsök kóstolása és langalló 
sütése a Csömötei-hegyen

Lukácsháza lukacshaza.hu

október 7. VI.Soproni Esküvő Kiállítás Színvonalas kiállítókkal és sok meglepetéssel 
várják az esküvő előtt álló jegyespárokat és 
minden érdeklődőt

Sopron www.prokultura.hu

október 13-14. XV.Ágfalvi Gesztenye Fesztivál Népművészeti kirakodóvásár és kézműves 
foglalkozás, gesztenyés ételek és sütemények

Ágfalva
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október 13. Dödölle Évadnyitó Aprók Színháza 0-4 éveseknek. Győr www.vaskakas.hu

október 13. VI. „Országos hírű” Vasutas Ulti 
Verseny

Nagykanizsa www.nagykanizsa.hu

október 13. Rejtő, a megejtő Kabaré Sopron www.soproniszinhaz.hu

október 13-14. 1. Soproni Csokifsztivál Csodálatos csokiköltemények kiállítása, 
vására, gyermekprogramokkal fűszerezve

Sopron

október 13-14. Velemi Gesztenyenapok Gasztronómiai, hagyományőrző ünnep és 
vásár

Velem velem.hu

október 14. Király Kis Miklós 
Évadnyitó családi matiné

Győr www.vaskakas.hu

október 14. Őszköszöntő a Cáki Pincesoron Gasztronómiai és kézműves vásár Cák

október 14. Védd a helyit, vedd a kisalföldit! Kisalföldi termelők portékáinak bemutatása 
és népszerűsítése

Győr www.mufegyor.hu

október 20 - 22. Őszköszöntő járat a Csömödéri 
Állami Erdei Vasúttal

Lenti - 
Kistolmács

zalaerdo.hu

október 20. Vulkántúrák a Ság hegyre A Ság hegyi túra során a hegy 
geológiai múltjával ismerkedhet meg.

Celldömölk Kemenes Vulkánpark 
ww.kemenesvulkanpark.hu

Mi kiemelkedő kondíciókkal 
és gyors ügyintézéssel várjuk.

Igazoljon át 
hozzánk!

www.sopronbank.huf
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október 21. Győri régiségvásár Régiségek, műtárgyak, hobbytárgyak, 

gyűjtemények adás-vétele és cseréje.
Győr www.antikexpo.com

október 21-22. Natúrpark Ízei Gasztronómiai 
Fesztivál, Orsolya-napi vásár 

A Natúrpark Ízei, Orsolya-napi vásáron 
Kőszeg és vonzáskörnyezetének jellegzetes 
őszre jellemző ízeit kóstolhatják meg az 
idelátogatók.

Kőszeg Jurisics-vár Művelődési 
Központ és Várszínház                                              
Telefon: 94/360-113 
jurisics@koszeg.hu  
www.koszegiosz.hu

október 22. Ünnepi koncert Liszt Ferenc 
születésnapján

Sopron www.prokultura.hu

október 23. 1956-os Forradalom Ünnepe Városi ünnepi megemlékezés. Sopron www.prokultura.hu

október 26-27. Simon Júdás Vásár Mindenféle vásári portéka, finom ételek. Sárvár Tóvári Ervin György
www.sarvar.hu

október 27. Apáca show - musical Az országos turné keretein belül az 
Apáca show musical a Zalakerámia 
Sportcsarnokban lesz látható.

Zalaegerszeg

október 28. Misi Mókus Kalandjai Családi matiné, 10 órától hangoló játékokkal Győr www.vaskakas.hu

október 28. Soproni gyorstalpaló 
Vasárnap délutáni séták régi és új 
soproniaknak 

Új városjáró sorozatunkban hivatásos 
vagy felkért idegenvezetők kalauzolják az 
érdeklődőket.

Sopron www.prokultura.hu

október 30. Vulkántúrák a Ság hegyre A Ság hegyi túra során a hegy 
geológiai múltjával ismerkedhet meg.

Celldömölk Kemenes Vulkánpark 
www.kemenesvulkanpark.hu

október 31. Halloween az állatkertben Halloween „Borzongató” éjszakai rémületes 
kalandtúra az állatkertben.

Győr www.zoogyor.com

november-december Adventi forgatag Nagykanizsa www.nagykanizsa.hu

november Alapítványi koncert - Zeneiskola Farkas Ferenc- Zene és Aranymetszés 
Alapfokú Művészeti Iskola koncertje

Nagykanizsa ffzami.hu

november 1. Requiem A Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar 
hangversenye

Sopron www.prokultura.hu

november 2-4. Márton-napi járat a Csömödéri 
Állami Erdei Vasúttal

Lenti - 
Kistolmács

zalaerdo.hu

november 3-11. Kőszeg Királyi Városnap Kőszeg szabad királyi várossá avatását 
számos kulturális és gasztronómiai 
rendezvény ünnepli.

Kőszeg koszeg.hu

november 4. Éremkiállítás és országos börze Nagykanizsa meenagykanizsa.hupont.hu

november 4. Védd a helyit, vedd a kisalföldit! Kisalföldi termelők portékáinak bemutatása 
és népszerűsítése

Győr www.mufegyor.hu

november 5. Jubileumi hangverseny 20 éves a 
Friends Big Band!

A zenekar műsorát az elmúlt 20 év sikeres 
számaiból válogatták  össze. 

Győr friendsbigband.hu

november 9-11. Márton-napi járat a Csömödéri 
Állami Erdei Vasúttal

Lenti - 
Kistolmács

zalaerdo.hu

november 9. JazzKanizsa Nagykanizsa www.kanizsaikultura.hu

november 10. XV. Borbál A város első bálja a Jurisics Vár 
Lovagtermében

Kőszeg koszeg.hu

november 10. Győri Balett: Black to say silence Győr www.gyoribalett.hu

november 10. István, a király - rockopera Az István, a király 2018. november 10-én 
Zalaegerszegen lesz látható a Zalakerámia 
Sport- és Rendezvénycsarnokban.

Zalaegerszeg www.facebook.com/
events/181824289211202/
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november 10-11. Lego Kiállítás Konzolok, kiállított darabok, játék sarok és 

minden ami LEGO
Sopron www.gyikrendezvenyhaz.hu

november 10. Márton-nap Családi program-kézművesség, játszóház, 
előadások

Sopron www.prokultura.hu

november 11. Márton-napi Vigasságok a 
Göcseji Falumúzeumban

Ludas programok és ételek, új és forralt 
bor, különleges pálinkák, zenés és táncos 
mulatság, gyerekprogramok.

Zalaegerszeg gocsejiskanzen.hu

november 12. Olasz filmzene Legendás filmzeneszerzők legendás 
filmzenéi lesznek hallhatók.

Győr gyfz.hu

november 14. Gálakoncert 50 éves a Győri Filharmonikus Zenekar Győr gyfz.hu

november 16-18. XVIII. Győri Könyvszalon 
A kultúra, az információ és a 
zene találkozása

A Győri Könyvszalon, a vidék legnagyobb 
könyves rendezvénye.

Győr konyvszalon.gyoriszalon.hu

november 16. XI. Országos Vasutas 
Népművészeti Kiállítás

Nagykanizsa kodalymk.hu

november 18. Rejtő, a megejtő Kabaré Sopron www.soproniszinhaz.hu

november 23 – 
december 23.    

Advent a natúrparkban, ahogy 
mi szeretjük

Kiállítás és vásár, helyi kézművesek és 
termelők termékeiből a Virágudvarban.

Kőszeg naturpark.hu

november 24. Coffee Jam Sopron Egy hétvége a specialty kávé körül! Sopron www.prokultura.hu

november 24. Mamma Mia - musical Az ABBA legendás dalaira épülő 
sikermusical a Madách Színház sztárjaival. 

Zalaegerszeg sportcsarnokzeg.hu/2018-
november-24-mamma-mia/

november 25. Alma Zenekar koncert Vidám koncert gyerekeknek Sopron www.gyikrendezvenyhaz.hu

november 25. Soproni gyorstalpaló 
Vasárnap délutáni séták régi és új 
soproniaknak 

Új városjáró sorozatunkban hivatásos 
vagy felkért idegenvezetők kalauzolják az 
érdeklődőket.

Sopron www.prokultura.hu

november 30 – 
december31.

Advent Győrben Az Advent Győrben programsorozat 
varázslatos környezetben.

Győr www.hellogyor.hu
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kREaTÍV RoVaT

Őszi hangulat 
otthonunkban
szerző Fülepné dormán Szilvia   forrás szinesotletek.reblog.hu, kreativotlettar.cafeblog.hu, artexport.hu

Az ősz beköszöntével ritkábban mozdulunk ki otthonról, s 
ilyenkor hamar ihletet kapunk otthonunk kényelmesebbé, 
hangulatosabbá tételére. Ehhez ajánlunk néhány ötletet, 
gondolatot, melynek megvalósításával beengedhetjük az 
őszi napsugarakat is a lakásba.
A legkönnyebben a színekkel való játék képes változtatni a 
hangulatunkon. A meleg, telt és egyúttal karakteres színek 
csodákra képesek: a barna, a piros, a narancs színei külön-
külön és kombinálva is megteremthetik az ősz melegségét a 
négy fal között. Nem kell feltétlenül újrafestenünk a szobát, 
elég, ha a kiegészítőkön változtatunk.

ŐSZI falIkÉP
Csupán néhány vékony faágra, egy-két papírgurigára, kevés 
színes kartonra és egy alapra van szükségünk, amelyre 
mindezt fel lehet ragasztani. Alapnak választhatunk egy 
vászonnal borított fakeret, vagy natúr / fehér fa képkeretet.
A papírhengert  hajtsuk félbe és vágjunk belőle egyenlő 
vastagságú csíkokat. A két végénél fogva kissé nyomjuk össze, 
hogy levélformát kapjunk. Fessük le olyan színre, amilyenre 
szeretnénk, de akár a natúr felületet is hagyhatjuk. A festék 
száradása után  ragasztózzuk be az egyik felét és tegyük rá 
színes kartonra. Ha megszáradt, vágjuk körbe. A kiválasztott 

alapra helyezzük az ágakat, tegyük mellé a leveleket is. 
Próbálgassuk, hogyan mutat jobban. Ha megtaláltuk a legjobb 
elrendezést, ragasszuk rá az összes darabot az alapra.
Szép őszi dekorációnknak keressünk megfelelő helyet.

HOZZÁVALóK:
•	vékonyabb	faágak	
•	papírguriga
•	vászonkeret	vagy	fa	képkeret
•	akrilfesték	vagy	tempera
•	ragasztópisztoly
•	színes	karton

GYSEV MAGAZIN  |  2018. ŐSZ
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MáRTon naPI láMPáS BEfŐTTESüVEGBŐl
Üres befőttesüveg biztosan minden háztartásban előfordul. 
A kiürült üveget elmosva eltesszük a kamra egyik polcára, 
hogy a következő évben új tartalommal töltsük meg. De akár 
kreativitásunkat felhasználva, otthonunk gyönyörű díszévé is 
alakíthatjuk. 

HOZZÁVALóK:
•	befőttesüveg
•	különböző	vastagságú	ecset
•	szivacsecset
•	üveg-	vagy	akrilfesték
•	kötöző	drót
•	teamécses

A befőttesüveget alaposan megtisztítjuk a címkétől és a 
szennyeződéstől. Elsőként a háttér festéséhez szivacsecsetet 
használjunk. Ezt követően ecsettel fessük meg a tervezett 
hátteret, majd a libák sziluettjét vékony ecsettel. A lámpás 
díszítéséhez használhatunk matt akrilfestéket, vagy 
üvegfestéket is, ami vékony rétegben fényáteresztő. 

Kisebb gyerekkel történő barkácsolás esetén a lámpás 
készítéséhez választhatunk egy egyszerűbb változatot. Az 
üvegre csipkeszalagokat és libás papírfigurát ragaszthatunk.  
Az üveg szájára erősítjük a kötöző drótot úgy, hogy kis 
fülecskét képezzen, amelynél fogva a gyerekek meg tudják 
majd fogni, lámpásként tudják magukkal vinni. Ne legyen 
a fülecske túlságosan kicsi, mert akkor az üvegben lévő 
gyertya lángja megégetheti a kezüket, és ne legyen túlságosan 
hosszú sem, mert akkor az út kövéhez koppanva széttörik a 
befőttesüveg, és balesetet okozhat. A lámpás fülére gyöngyöket 
is húzhatunk, ettől még különlegesebb lámpást kapunk.

doBoZka 
CSECSEBECSÉknEk
Mindenféle apróságok, bizsuk, tá-
rolására tökéletes ez a kis dobozka. 
Az ékszereknek, kiegészítőknek, 
vagy egyéb apróbb csecsebecsék-
nek, gyerekek által összegyűjtött 
kincseknek mindig kell egy doboz, 
amely jól mutat a szekrény polcán 
komódon, vagy a gyerekszobában, 
amit szívesen nyitogatunk nap 
mint nap. Az elkészült dobozban 
lehet tartani ékszereket, de akár a 
nyaralásból hazahozott kagylókat, 
kavicsokat. 

ALAPANYAGOK:
•	szalvéta
•	papírt	vagy	fa	doboz
•	decoupage	ragasztó
•	alapozó	vagy	akrilfesték		
•	kis	méretű	strasszok	
•	oldószeres	fényes	lakk
•	csiszolóvászon
•	ecset,	szivacsecset
•	olló

Ha szükséges, tisztítsuk meg a 
használni kívánt tárgyat, és várjuk 
meg, míg teljesen megszárad. Ala-
pozzuk le a tárgyat alapozó vagy 
akrilfestékkel. Vágjuk ki a hasz-
nálni kívánt mintákat a szalvétá-
ból, majd válasszuk le a legfelső 
(színes) réteget, a későbbiekben 
ugyanis már csak ezzel dolgozunk. 

Ha az alapozó festék teljesen meg-
száradt, decoupage ragasztóval 
kenjük be a tárgynak azt a felüle-
tét, ahova a kivágott minta kerül. 
Ha nagyobb tárgyat kívánunk 
befedni, először csak egy részét 
kenjük be, nehogy munka közben 
megszáradjon. A feltett mintát na-
gyon óvatosan, középről a szélek 
felé szivacs segítségével nyomo-
gassuk rá a felületre. Tartósabb az 
eredmény, ha a felragasztott min-
tát felülről is átkenjük a ragasz-
tóval. Ha megszáradt a ragasztó, 
kenjük át lakkal az egész tárgyat, 
ami szebbé és tartósabbá teszi a 
munkánkat.  

Apró strassz kövekkel, csipkével, 
tehetjük részletgazdaggá a díszí-
tést.   
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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!



Vegyes erdei gombás rizottó
szerző dóra Rebeka  forrás recepteszter.blogspot.com, www.nlcafe.hu/gasztro, www.mindmegette.hu

Az ősz beköszöntével megkezdődik a szüreti felvonulások és 
borfesztiválok időszaka, ahol számos kiváló bort szerezhető 
be. Érdemes belőlük néhány decit félretenni a főzéshez, 
hiszen isteni ételeket lehet vele készíteni. Az alapszabály, hogy 
ha biztosra akar menni, akkor olyan bort tegyen az ételbe, 
amit önmagában is szívesen meginna. A borszakértők azt 
tanácsolják, olyan bort adjunk az ételhez, ami illeszkedik 
annak karakteréhez, és később kísérőként is fogyaszthatjuk 
mellé. A bor adagolása akkor jó, ha az étel íze kerekebb és 
harmonikusabb lesz, viszont a bor íze nem érződik ki belőle. 
Bort tehetünk ragukhoz, sültekhez, mártásokhoz egyaránt, 
készíthetünk vele előételt, levest, főfogást és desszertet is.

Hozzávalók:
•	15	dkg	arborio	rizs
•	kb	25	g	szárított	gomba	keverék
•	kb	10	db	kicsi	csiperke	gomba
•	1		fej	vöröshagyma
•	2	db	sárgarépa
•	fél	dl	száraz	fehérbor
•	4-5	dl	húsleves	alaplé
•	1	evőkanál	vaj
•	olívaolaj
•	bors
•	só

ElkÉSZÍTÉS
A szárított gombát egy kis időre vízbe áztatjuk, a csiperkéket 
megtisztítjuk, majd félbe vágjuk őket. A hagymát egészen apróra 
kockázzuk, egy kevés olívaolajon üvegesre pároljuk. 
A vízbe áztatott gombákat nagyobb darabokra vágjuk, majd a 
csiperkével, a sárgarépával és a hagymával együtt megpirítjuk.. 
A rizst is hozzáöntjük és megpirítjuk egy kicsit (kezd üvegessé 
válni), majd felöntjük a borral. A húsleves levét merőkanalanként 

adagoljuk a rizottóhoz és mindig megvárjuk, amíg felszívja a 
folyadékot. Ez kissé időigényes, de ettől lesz igazán finom a 
rizottó.  A gombák levéből is önthetünk hozzá egy keveset. Sóval 
és borssal ízesítjük. Amikor megfőtt a rizs (a tésztához hasonlóan 
ezt is főzhetjük “roppanósra”), hozzákeverjük a vajat és tetszés 
szerint egy kis reszelt parmezánt. Lefedve egy pár percig állni 
hagyjuk. A rizottót forrón tálaljuk, a tetejére frissen őrölt borsot 
és parmezánt szórunk, salátalevéllel díszítjük. Van, aki kevés 
olívaolajjal meglocsolja, friss zöldfűszerrel meghinti. Egy pohár 
bor mindenképp illik hozzá! 

TIPP
Az alap rizottóreceptet variálhatjuk is, a gomba helyett tehetünk 
bele más zöldséget, esetleg tenger gyümölcseit.

Ha az előírt folyadékmennyiség elfogyott, viszont a rizsszemeket 
még nem főttek meg, vegyük le a tűzről, fedjük le, a forró rizs így 
tovább párolódik, és saját gőzében megpuhul. 
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A fennmaradt legenda szerint XV. Lajos francia király, amikor 
Versailles-ban átnyújtott Madamme Pompadournak egy 
pohár tokaji aszút, azt mondta, íme a borok királya  a királyok 
bora. Ezt a híres mondatot ma is megtaláljuk a legjobb tokaji 
borok palackjain („Vinum regum, rex vinorum”).  Tokaj és 
környéke az a hely, ahol sétálhatunk a csodálatos szőlővel 
tarkított lankás vidéken, megpihenhetünk egy-egy hívogató 
pincében, gondolatainkba mélyedve ízlelgethetjük a világ 
leghíresebb borait.  Csodálatos látnivalók, történelmi kincsek, 
adrenalin növelő kalandos programok várják a térségbe 
érkezőket. 

Tokaj az egyik legbájosabb, legszebb természeti adottságú, 
nagy történelmi múlttal rendelkező kis város Északkelet-
Magyarországon. Báját, romantikáját, idegenforgalmát csak 
öregbíti a patinás környezet, a múltról mesélő házak, az 
évszázados borpincék, a város közepén egybeömlő folyók, 
a karcsú hidak. A településre kétfajta stílusjegy jellemző: A 

Tisza - Bodrog egyesülésétől északra jellegzetesen városias. Itt 
romantikus, macskaköves utcácskákat látunk, hegyhez tapadt 
házsorokkal, míg az összefolyástól délre zöldövezetes, szellős 
kertes házak sora a jellemző. A város főutcája számos apró 
bolthelységet őriz. A Tokaji Múzeum műemléki védelem alatt 
álló, egykori szépségében megőrzött épülete a Tokaj főterén 
álló polgárházak egyike. Az impozáns épület 1985 óta ad 
helyet múzeumként állandó, illetve időszakos kiállításoknak. A 
lakóház kívül-belül gazdagon díszített. Az állandó kiállítások 
talán legértékesebb egysége az ún. Béres Béla egyházművészeti 

BElfÖldI JáRaT

Tokaj és környéke, a táj, 
ahonnan „a borok királya, 
avagy a királyok bora” 
származik
szerző Seregély-Tóth Rita  forrás www.tokaj.hu, www.tokaj-turizmus.hu, www.kirandulastippek.hu
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szerző Seregély-Tóth Rita  forrás www.tokaj.hu, www.tokaj-turizmus.hu, www.kirandulastippek.hu

gyűjtemény. A belváros az őszi időszakban is impozáns látványt 
nyújt, de érezhetően a turisták színes forgataga ebben az 
időszakban már nem jellemző.

Az UNESCO Világörökség Bizottsága mint kultúrtájat 2002-
ben felvette a világörökségi listára, Tokaj-hegyaljai történelmi 
borvidék kultúrtáj néven. A borvidék jelképe és egyik központja 
Tokaj városa, amely világhíre révén egész Magyarország 
jelképévé vált. A város több évszázados borászati hagyomány, 
különleges építészeti örökség és helyi hagyományok őrzője. 
Hogy Tokaj környékének (Hegyalja) déli lejtőit kik ültették be 
szőlővel először, ma már teljes bizonyossággal megállapítani nem 
lehet. Annyi azonban biztos, hogy már a honfoglalás előtt is volt 
itt szőlőművelés. A tatárjárás után az országba IV. Béla király 
hívott be olasz szőlőműveseket, akik Olaszi, Sárospatak és Liszka 
községekben telepedtek le. Ezek az olasz vincellérek alapozták 
meg a hegyvidék világhírét, magukkal hozva délebbre fekvő 
hazájuk jeles szőlőfajtáit, s a fejlettebb kultúrájukat. Bizonyított 
az is, hogy a legjelesebb hegyaljai szőlőfajta, a furmint is latin, 
illetve olasz eredetű.

A muzsikusok között Mozartról hírlett, hogy kedvelt italai közé 
tartozott a Tokaji, sőt a nagy német költő, Goethe még a Faustba 
is beleszőtte Tokaj borának hírét. A város neve elhangzik szent 
nemzeti költeményünkben a Himnuszban (Tokaj szőlővesszein/
Nektárt csepegtettél.) is. 

MITŐl külÖnlEGES a TokaJI aSZÚ?
Bátran mondható, a Tokaji Aszú az egyik leghíresebb magyar 
termék. Akármelyik országban hangzik el ez a név, közérthető 
és mindenütt csodálattal teli tisztelet övezi. Hagyománya 
és története szentesíti, egyben kötelezi a termelőket, hogy a 
minőséget mindig előtérbe helyezzék. Jelenleg az az elfogadott 
történelmi tény, hogy hozzávetőleg 1500 óta beszélhetünk 
aszúról a Hegyalja vidéken a fennmaradt emlékek alapján, hiszen 
már Szikszay Fabricius Balázs is megemlíti Nomenklatúrájában 
„Vinum passum aszu szeőleő bor” összefüggésben. Egy helyi 
legenda szerint aszút legelőször Szepsi Laczkó Máté készített 1650-
ben, amikor is a prédikátor annyira tartott a török betörésétől és 
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portyázásától, hogy elhúzta a szüretet 
egészen november 10-ig, amikorra már 
a szőlő rendkívül töppedtté vált. Az 
aszúsodott szőlőszemek átválogatásával 
olyan fenséges nedű született, amely 
az akkori fejedelem asztalára kerülve 
igazi hírnevet vívott ki magának. Annyi 
mindenképpen igaz a fennmaradt 
legendás történetből, hogy valóban a 
Tokaji Aszú készítésének egyik fő titka 
a nemzedékek óta itt élő gazdák tudása. 
Azonban nem elhanyagolható tény a 
különleges termőterület, a vulkanikus 
altalaj, a napsütötte déli lejtők és a Tisza 
és Bodrog folyók által meghatározott 
mikroklíma, amely kedvez a nemes 
penész kialakulásának és az ezt követő 
aszúsodásnak. Szüretkor az egyenként 
átválogatott aszúszemeket nagy 
kádakban gyűjtik össze, ezt követően 
tapossák péppé. Erre az úgynevezett 
aszútésztára mustot öntenek, majd egy-
két napig ázni hagyják az aroma és az 
édesség kivonása miatt. Ezután szűrik, 

utána fahordókban vagy tartályokban befejezik az erjesztést és 
érlelik. Az aszúszemek, és az ezek áztatásához használt alapbor 
aránya szabja meg a bor koncentrációját. Ma már nem puttonnyal 
határozzák meg ezek mértékét, de a palackok címkéin most is 
ilyen formában teszik közzé a bor koncentráltságát, tiszteletben 
tartva a hagyomány értékteremtő erejét, melynek oly sokat 
köszönhet ez a térség.

Bár a 2000-es évekig Tokaj neve egyet jelentett az édes borokkal, 
a hegyaljai borászok bebizonyították, hogy száraz boraik is 
méltók a fogyasztók figyelmére. A nemzetközi szinten is ismert 
és elismert tokaji aszúk mellett, a furmintból és hárslevelűből 
készült borok is egyre keresettebbek hazánkban és határainkon 
túl egyaránt. A legjobb minőségű tokaji borokat Tokaj, Tarcal, 
Tolcsva, Mád és Tállya községek környékén készítik.

Kelet-Magyarország legnagyobb rendezvényhelyszíne is 
Tokajban van: a használaton kívüli külszíni bányában alakították 

lilafüred - erdei vasút

Vizsolyi Biblia



ki a fesztiválkatlant, melynek egyedi hangulatot ad a Bodrog 
közelsége. 

Aki ellátogat hazánk e mesés tájára, feltétlenül keresse fel a 
térség többi települését is, hisz olyan kincseket rejtő települések 
találhatóak itt, mint Boldogkőváralja, Szerencs, Sárospatak, 
Sátoraljaújhely, Miskolc, Lillafüred, de akár elérhető közelségben 
van Aggtelek is. Útközben számos igazi falusi hangulatot árasztó 
magyaros étterem várja a kirándulókat.

Boldogkőváralja határában, északon áll a festői szépségű Boldogkő 
vára, amit a látogató már messziről észrevehet. A sziklát, amelyre 
épült, különleges formája alapján „nyugvó oroszlán”-nak is 
nevezik. A vár szabálytalan alaprajza a hegytető formáját követi. 
A várfalakról csodálatos kilátás nyílik a Hernád völgyére és a 
Zemplén vonulataira.  A sziklagerincen álló, szabálytalan alaprajzú, 
belsőtornyos várat IV. Béla király idején, a tatárjárás után építtette 
a Tomaj nemzetség egyik tagja, a kassai út és a Hernád völgyének 
védelmére, eredetileg egy lakótoronyból állt. 

A hagyomány szerint a vár egy Bodó nevű aszalómesterről kapta 
nevét, aki IV. Bélát menekítette meg a tatárok elől. A felső várban 
találjuk a Palotaszárnyat, ahol helyet kapott egy ezer figurából 
álló ólomkatona-kiállítás, amely több híres csatát, többek közt 
a muhi csatát rekonstruálja, ez Közép-Európa legnagyobb ilyen 
jellegű látványossága. Emellett több kisebb gyűjtemény is várja 
a látogatókat, helytörténeti-, ásvány-, címer- és zászlókiállítás 
többek közt, de a börtön- és kínzókamra sem maradhat el. 
A vár pincéjét és a várborozót a föld alatt összekötötték, így a 
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látványosságok megtekintése után a fáradt és szomjas turista 
egyenesen a hűvös várborozóba tud eljutni. 

Az első magyar nyelvű Biblia szülőhelye is e tájon van, hisz 1590-
ben Vizsolyban nyomtatták ki Károli Gáspár gönci református 
lelkész bibliafordítását több száz példányban. Az egyik eredeti 
Bibliát meg is lehet nézni a falu Árpád-kori református 
templomában, melyet középkori freskói tesznek különlegessé. A 
Vizsolyi Biblia mellett még egy egyedülálló Biblia kiállítással is 
találkozhatnak a látogatók. Az érdeklődők a nyomtatástörténeti 
múzeumban találkozhatnak egy korhű 16. századi nyomdagéppel 
is. Ezen a nyomdagépen kipróbálhatják a korabeli Vizsolyi Biblia 
nyomtatását. Egy klisé segítségével kinyomtathatják maguknak a 
Vizsolyi Biblia első oldalát emlékül.
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Sárospatak

Szerencs: csokoládé mintabolt
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A Hegyalja kapujának számító Szerencs városának 
központjában áll a hangulatos parkkal övezett késő reneszánsz 
stílusú impozáns Rákóczi-vár. A várban működő Zempléni 
Múzeumban egy egyedülálló kiállítás várja a látogatókat, a 
közel egymillió darabból álló képeslap-gyűjtemény. Azonban, 
ha kimondjuk Szerencs városának nevét, a legtöbbünknek 
máris eszébe jut a Macskanyelv, Állat ABC és Vár csokik, a 
kézzel készített konyakmeggy és a Szerencsi Retró, azaz a régi 
Melódia is. A Szerencsi csokoládé története 1923-ra nyúlik 
vissza. Ekkor nyitotta meg kapuit a csokoládégyár a cukorgyár 
szomszédságában.

A gyár termékei a kiváló minőségüknek köszönhetően hamar 
népszerűek lettek országhatáron innen és túl. 2015 októberétől 
a Szerencsi Csokoládé Kiemelkedő Nemzeti Érték címet viseli,  
ezzel bekerült a Magyar Értéktárba. A mintabolt lenyűgöző 
kínálattal, mesés finomságokkal várja a betérőket, akik szinte 
egy időutazáson vehetnek részt, visszatérve a régi retro csokik 
világába.

Sárospatak a középkor óta jelentős település Magyarországon, 
azonban már az őskorban is lakott volt, a múlt században 
Bodrogparti Athénnek is nevezték. A Sárospataki Rákóczi 
vár Magyarország egyik legismertebb vára, Sárospatak 
legjelentősebb műemléke. A hazai késő reneszánsz építészet 
legértékesebb együttesei közé tartozik. A Bodrog partján álló 
eredeti várat Perényi Péter főispán 1534 és 1542 között építette 
családi székhelyként. A vár és környékének megtekintése után 
érdemes ellátogatni a belvárosban található Makovecz térre, ahol 
a város kulturális életét szolgáló impozáns épület, a Művelődés 
Háza és Könyvtára található, melyet a világ 1983-ban átadott 
tíz legszebb épülete közé választottak be. A város közelében, a 
Megyer-hegyen fekvő Tengerszem hivatalosan is Magyarország 
legszebb természeti csodája. A tengerszemet emberkéz formálta 
a középkor óta, mára a hajdani malomkőbánya és a természet 
lenyűgözően harmonikus egységet alkot. A tó legnagyobb 
mélysége 6,5 m, a tavat körülvevő sziklafalak pedig 70 méterrel 
magasodnak a víztükör fölé. A lélegzetelállító szépségű 
tavacskát a Malomkő tanösvényen keresztül közelíthetjük meg. 
A tájékoztató táblák részletes ismertetést adnak a természeti 
jelenség kialakulásáról, a malomkőbánya történetéről, a 
bányászatról, a terület élővilágáról.

Aki az adrenalin megszállottja, annak találták ki a Zempléni 
Kalandparkot. Sátoraljaújhely felett az ország leghosszabb 

libegője, leghosszabb bobpályája, első kabinos drótkötélpályája 
mellett mászófalközpont is várja a vendégeket.

Tokajtól mintegy 70 km-re található Miskolc, mely látnivalóival, 
fürdőjével egész évben várja a pihenni vágyókat.

A város része tulajdonképpen Lillafüred, mely Magyarország 
egyik legszebb „települése” rengeteg látnivalóval, köztük két 
legfontosabb jelképével, a Hámori-tóval és a Palotaszállóval. 
Érdemes a kirándulást úgy megtervezni, hogy legyen mód 
az erdei kisvasútat kipróbálni. A Lillafüredi Állami Erdei 
Vasútat eredetileg a Bükkben kitermelt erdei faáru, valamint a 
Diósgyőri szénbánya szenének elszállítására hozták létre, ma 
már csak turisztikai célra használják. Hazánk egyik legszebb 
vonalvezetésű kisvasútja, mely meredek hegyoldalakon, 
különleges völgyhidakon, alagutakon keresztül viszi utasait. 
Elérve a végállomást, csodálatos látvány tárul a szemünk elé, 
ősszel is lenyűgöző a táj szépsége. Jó kis sétát tehetünk a friss 
levegőn, majd feltétlenül kóstoljuk meg a fenséges lillafüredi sült 
pisztrángot, amely igazi helyi gasztronómiai különlegességnek 
számít.

Ősszel a fák levelei festik színesre a tájat országszerte. Még 
élvezhetjük a cirógató napsugarak gyengülő erejét, de már a 
hajnalok csípősek. Tokaj és környéke kiváló úti cél ebben az 
időszakban is, mert még vannak szabadtéri program lehetőségek, 
de számos olyan látnivalót is tartogat, amelyet szeszélyes 
időjárásban is felkereshetünk. Egy-egy élményteli kirándulás 
után pedig fenséges ételek és finomabbnál finomabb borok 
várják a megfáradt vándorokat, hiszen Petőfi Sándor magyar 
költő szavaival élve, itt élnek az öröm istenei.

„E hegyeken laknak az öröm istenei,
innen küldik szét a világba apostolaikat,
a palackokba zárt aranyszínű lángokat, hogy
 prédikálják a népeknek, miszerint 
e Föld nem a siralom völgye.”

(Petőfi Sándor: Úti levelek XI. levél)

TUdTa-E? 

Mi a fordítás?
A fordítás amolyan második nekifutásra készült bor. A for-
dítás megszületése azon a felismerésen alapult, hogy az 
aszúszemekben rengeteg értékes anyag és édesség marad azt 
követően is, hogy az első áztatás után kisajtolták és leöntötték 
róla az aszúbornak szánt mustot. Ezért a préselést követően 
ismét mustban áztatták (“fordították”) az aszútésztát. Így szü-
letett a fordítás, az aszúkénál magasabb csersavtartalmú, de 
olykor négy-öt puttonyos aszúnak megfelelő cukortartalmú 
bor.
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117 ÉVE VIláGÍT EGY ÉGŐ aZ USa-Ban
1901. június 18-án üzemelték be egy tűzoltóállomás belső terébe, 
és azóta is világít egy villanykörte Livermore-ban. A kaliforniai 
város 6. számú tűzoltóságán ég az úgynevezett Centennial Light 
Bulb (Százéves Villanykörte). A 117 év alatt csak 1903-ban, 1937-
ben és 1976-ban kapcsolták le. 1937-ben ugyan egy teljes hetet 
kikapcsolva töltött egy felújítás miatt, 1976-ban viszont csak 22 
percnyi pihenőt kapott. Attól fogva csupán egy-egy áramszünet 
alkalmával hunyt ki. Működését a General Electric mérnökei is 
vizsgálták. Az égő kiváló reklám lehetne gyártójának, az ohiói 
Shelby Electric nevű vállalatnak, de a cég még 1914-ben bezárt. 
A villanykörtét a gyárban kézzel készítették. A kutatók egyelőre 
értetlenül állnak a tény előtt, hogyan tud a villanykörte ennyi 
ideje megszakítás nélkül világítani. Fizikusok szerint két módon 
térhet el a Livermore izzó a mai daraboktól: egyrészt az izzószála 
nyolcszor vastagabb, másrészt a szál félvezető, és valószínűleg 
szénből készült. A villanykörte akkora sztár lett, hogy egy 
webkamerát is felszereltek szemmel tartására. 2001-ben a 
századik születésnapján pedig egy nagyobb partival ünnepeltek. 
A Guinness Rekordok könyve szerint ez a legrégebb óta működő 
izzó a világon. Az égő kezdetben 60 wattos volt, de mára már csak 
4 wattos fényerővel világít. A tűzoltók hozzá sem mernek nyúlni, 
nem porolják le, nehogy baja essék, de védik a túlfeszültség ellen, 
és külön dízelgenerátor, valamint akkumulátor áll készenlétben 
áramkimaradás esetére. A tűzoltók számára az örök készenlétet 
szimbolizálja. A villanykörte egészen addig a tűzoltóállomáson 
lát majd el „szolgálatot”, míg ki nem ég. Ezt követően múzeumban 
fogják elhelyezni.

ÉRdEMES külfÖldÖn lánGoSSüTŐT nYITnI
Forró olajban kisütve, ropogósan, puhán, megsózva, 
fokhagymásan, friss tejföllel, reszelt sajttal megszórva. Így  
szoktuk meg, ez az igazi magyar lángos, mely az idelátogató 
külföldiek között is népszerű. Ha szakszerűen akarjuk körbeírni 
akkor a lángos a magyar konyha hagyományos, lágy kelt 
tésztából készült sült lepénye. Egyes feltételezések szerint egyéb 
ételekkel együtt a lángos a török hódoltság idején került a 
magyar konyhákba, mások szerint ókori római az eredete. Nem 
csak Magyarországon, de Romániában, Szerbiában, Ausztriában 
és Csehországban is elterjedt étel.
Bár többféle verziója ismert, a legtöbb lángossütőnél a 
hagyományos lángost sütik, amely, ha jól sikerül, nem olajos, 
és mindig ropogós a tésztája. Érdemes azonban otthon is 
kísérletezni a lángos sütésével, mert nem nehéz, és gyorsan 
gyakorlott lángos-sütővé válhatunk. Lehet variálni a tészta, 
illetve a töltelék hozzávalóival, hiszen létezik burgonyás lángos, 
káposztás lángos, hússal vagy túróval töltött lángos, és a 
búcsúkból jól ismert kemencés lángos, a töki pompos.
Itthon a streetfoodok között vezető szerepe van a gyrosnak, 
pizzának, hamburgernek, azonban lángossütőből kevesebb van. 
De hála a sok hazai fesztiválnak - ahol mindig kapható lángos –, 
és a külföldön élő magyaroknak, az étel népszerűsége fokozódik 
az Egyesült Királyságban, Németországban, de már az USA-ban, 
Ausztráliában és Új-Zélandon is ismerik és árulják. Reméljük 
újabb országok is belépnek majd a sorba. Végezetül, hogy látja 
a lángost egy amerikai, Ligaya Mishan a New York Timestól: 
”Ha magyar vagy, a lángos (ejtsd: LAHN-gauche) a nyár íze, a 
szárazföldtől körülvett ország lakosai által magyar tengernek 
hívott, 50 mérföld hosszú Balatonra néző pázsiton eltöltött 
napoké. Ha nem vagy magyar, a lángost tévedésből egy kicsi, 
hiányos pizzának nézheted és dúsabb örömök reményében ki is 
hagyhatod. Kár lenne.”

TUDTA-e?
szerző koncsikT
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Fürdőjegy Bük és Fürdőjegy Bük Plusz
Fedezze fel kedvezményes fürdőjeggyel Bükfürdő csodálatos
világát, ahol a gyógyulni vágyókat gyógyvizes medencék, a 
gyermekes családokat élmény- és gyermekmedencék várják! 
2018 végéig kibővített fürdő szolgáltatással, módosított árakkal 
csak a Fürdőjegy Bük vásárolható meg pénztárainkban, a 
Fürdőjegy Bük Plusz átmenetileg nem elérhető.

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! Utazás egyénileg, 
menetrend szerinti vonatokkal. 4 900 Ft (2 fő részére)

Színes, kombinált ajánlatok – egy jegy, több szolgáltatás

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

KOMBINÁLT JEGYEK
EGÉSZ ÉVBEN
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világát, ahol a gyógyulni vágyókat gyógyvizes medencék, a 
gyermekes családokat élmény- és gyermekmedencék várják! 
2018 végéig kibővített fürdő szolgáltatással, módosított árakkal 
csak a Fürdőjegy Bük vásárolható meg pénztárainkban, a 
Fürdőjegy Bük Plusz átmenetileg nem elérhető.

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! Utazás egyénileg, 
menetrend szerinti vonatokkal. 4 900 Ft (2 fő részére)

Színes, kombinált ajánlatok – egy jegy, több szolgáltatás
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SZÍnES RoVaT

mese ereje
szerző Babos Eszter

Régen a mesékkel gyógyítottak, nevettettek, összetartották 
a családot, közösséget, falut, népet. Vidámságot vittek 
a hosszú sötét estékbe, tanítottak vele, életre neveltek, 
bölcsességeket, ősi mítoszokat és tanításokat rejtve bele.

Volt gyökere és tartott valahová. A mese fentről jött és 
engedte, hogy az olvasó maga járja végig az útját, és felfedezze 
a számára tartogatott kincseket. Elindulhattunk az úton és 
megérkezhettünk valahová. Az út végeláthatatlan, nem lehet 
egy gyorsvonattal végigrobogni rajta, kihagyva a tanítások 
mélységét. Évekig is eltarthat, míg célba érünk, de addigra 
minden értéket magunkévá tehetünk. A mese nem volt 
didaktikus, szájbarágós, mégis mindig eltalált épp ott, ahol a 
legnagyobb szükségünk volt rá.
Manapság a mesék egy része más célból születik. Hiúságból, 
anyagiasságból, cinizmusból, az örök igazságok elferdítéséből, 
a túlpszichologizált eszmék reformálása céljából. Aztán persze 
egyre több a didaktikus mese, melyek ugyan jó cél érdekében 
születnek, de a tanulságot olyannyira egyértelműen tálalja, 
hogy az ember nem talál benne semmi felfedeznivalót.
Sokan úgy gondolják, hogy a napjaink fenyegető problémáira 
nem találni mesét, mellyel megközelíthetnénk a gyerekeket. 
Pedig vannak! Csak keresni is elfelejtettünk már. Mindent 
meg akarunk mutatni, nézni, de értékes tartalommal 
nehezen tudjuk megtölteni. Mert az értékek felfedezéséhez, 
befogadásához idő kell. És manapság az időből van a 
legkevesebb!
A jó mesét sokszor kéri a gyerek, és sokszor szereti mesélni a 

A
szülő, mert mindig van benne valami új felfedezni való. A jó 
mese megvárja, míg megérik rá a szív és a lélek. Erőszakkal 
nem lehet átadni a mondanivalót.
Mikor főzünk, és mellettünk segédkezik a gyermekünk, 
részfeladatokat adunk neki. Amire már megérett, amit megért, 
amit felfog, amit képes megcsinálni. Először csak gyúrja a 
tésztát, kóstolgat a habverőről, és megtanítjuk, hogy mit ne 
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egyen meg nyersen. Később már a méréseket is rábízhatjuk, és 
a pucolást, szeletelést. S évek telnek el, mire önállóan elkészít 
egy ebédet. Ha a recept felolvasásával, adatok halmazának 
ismertetésével, didaktikus magyarázatokkal bombáznánk 
kicsi korában, és nem hagynánk, hogy felfedezze a főzés 
közös élményének örömét, persze akkor is megtanulhat főzni, 
de a lényeget hagynánk elveszni. Az értéket, az együttlétet, az 
önálló gondolkodást, szárnypróbálgatást, az akarni akarást...
Hányszor fordul elő, hogy egy-egy könyvet szinte rongyosra 
lapozunk, olvasunk a gyerekkel?! Mi magunk szinte már oda 
se figyelünk, csak monoton mondjuk egymás után a leírt 
betűket, és alig várjuk, hogy vége legyen. Elsőre még élvezettel 
és kíváncsian olvastuk, másodjára a gyerekünk mosolyára és 
„aha” élményére figyeltünk, harmadszorra már a képeket is 
behatóan áttanulmányoztuk, majd a kevésbé érdekes részeket 
próbáltuk elsumákolni, egy „legyünk már túl rajta” olvasással.
Álljunk csak meg és nézzünk kicsit magunkba! Ugyebár 
mindenkinek van valami kedvenc filmje, amit már 
rengetegszer látott, és bármikor újra megnézne.

Mi történik ilyenkor?
Először a vizuális képekre, zenékre figyelünk. Másodszor már 
a tartalmi részt is nagyobb figyelemmel kísérjük. Harmadszor 
már azokra a részekre várunk, melyeket a múltkor nem 
értettünk meg, vagy csak átsiklottunk felettük. A továbbiakban 
pedig már lesz időnk szemügyre venni a főhős gyönyörű kék 
szemét, a női szereplők ruháit, a lakberendezést, a frizurákat, 
majd a legviccesebb, avagy a lélekig hatoló mondatokat.

Ugyanezt teszi a gyermek is.
Első mesélésnél leragad a saját vizuális képeinél. Elképzeli a 
mesét, de a történet egészére még nem képes odafigyelni. A 
következő mesélésnél ezekkel a felépített vizuális képanyaggal 
tovább dolgozva végigjátssza magának a kis belső moziját a 
mesét hallgatva. A harmadik mesélésnél már a tanulságot 
is leveszi magának. A következőnél már a karakterekre is 
rátalál... és így tovább....
S mikor egy-két hónap kihagyásával újra előkerül a már 
sokadszorra olvasott könyv, akkor már nem csak a mesét 
kéri újra, hanem az ahhoz kapcsolódó érzelmi világot is, az 
összebújás emlékét, anya frissen mosott hajának az illatát, az 
„ezt mesélted, mikor kicsi voltam” érzését.
Én szerencsés vagyok, hogy az év minden napján mesélek, 
bábozok a Bábos Mesekuckó védjegyes baba-mama 
foglalkozásokon, melyek Budapesten kívül már vidéki 
helyszíneken is elérhetőek. Nincs egy olyan mese sem, melyet 
a hét minden napján egyformán adnék elő. Minden nap egy-
egy újabb megértés van bennem, és ezek a megértések, érzelmi 
változások belekerülnek az előadásba. A csodálatos az, hogy 
a hallgatóság nem ezeket éli meg, hanem a saját érzéseit, amit 
épp neki üzen a mese. 
Egy példával élve: Egy anyák napi mondókacsokrot báboztam, 
majd egy anyuka odajött, és megköszönte, mert ettől a mesétől 
újra megélte a születés/szülés élményének minden pillanatát. 
Másvalaki bátorságra talált rá a mesében, megint más csak a 
megszülető virágok sokszínűségét látta benne.

A mese mindig ott talál el, ahol a legjobban szükségünk van 
rá!
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SPoRT RoVaT

Csodát tesz-e Marco Rossi?
szerző koncsikT

Az MLSZ június 19-én jelentette be, hogy az olasz Marco 
Rossi váltja a belga Georges Leekenst a magyar labdarúgó 
válogatott élén. Az új szakvezetővel, aki tavaly az év edző-
je volt az NB1-ben, 2020 nyaráig szóló szerződést kötöttek. 
A szövetség hangsúlyozta, továbbra is az a legfontosabb cél, 
hogy a válogatott kijusson a 2020-as Európa-bajnokságra – 
amelynek három csoportmérkőzését és egy nyolcaddöntőjét 
Budapesten rendezik.

„Nagyon sokat kell majd beszélnünk egymással, miközben 
azon dolgozunk, hogy minél hamarabb arcot, identitást adjunk 
a csapatnak. Szeretném a játékosokon ugyanazt az önbizalmat, 
ugyanazt a testbeszédet látni, amit a 2016-os Eb-n és utána lát-
tam rajtuk. A legfontosabb, hogy ezt az önbizalmat visszaadjuk 
nekik” – mondta Rossi.

Marco Rossi 2017-ben már bebizonyította, hogy nem ijed 
meg a nagy feladatoktól. Abban az évben sikerült megnyerni a 
Honvéddal a bajnokságot a sokkal tehetősebb Videoton és Fe-
rencváros ellen. Az egykori Sampdoria hátvéd Rossi nagy mű-
gonddal és fegyelemmel állította össze a Honvéd védekezését. 
Ugyanezt most a magyar válogatottnál is meg kell oldania, mert 
itt látszódik a legnagyobb probléma nemzeti tizenegyünknél. 
Vajon hogyan képzeli el a munkát a temperamentumos olasz?

„Az a baj, hogy azok a fiatalok, akik az elmúlt hónapokban be-
kerültek a keretbe, nem igazán bizonyították, hogy ott lenne a 
helyük, hogy ki tudnák szorítani az öregeket, miközben a ruti-
nos válogatottak közül többen is arról győzték meg a szemlélőt, 
hogy pályafutásuk leszálló ágába kerültek. Szóval három-négy 
új fiút szeretnék beépíteni, nem többet, nem feltétlenül tiné-
dzsereket, de olyanokat, akikre az előttünk álló két-három év-
ben számíthatunk. Tehát a jövőért dolgozunk, miközben nem 
szabad megfeledkeznünk az eredményességről. A cél a kijutás 
a 2020-as Európa-bajnokságra, pláne, hogy Budapest is rendez 
mérkőzéseket. Vagy megnyerjük a Nemzetek Ligáját, ahonnan 
csak egyetlen válogatott jut tovább, vagy a hagyományos selej-
tezőn rágjuk át magunkat, ahol viszont erősebbek lesznek az 
ellenfelek. Nincs időnk kísérletezni, nincs felkészülési mérkő-
zésünk szeptember 8. előtt, és arra sincs lehetőségünk, hogy 
két-három hetet együtt edzőtáborozzunk. Legfeljebb négy-öt 
edzésünk lesz a finnországi meccs előtt.

Rossi másodedzője az olasz Cosimo Inguscio.szintén máso-
dedzőként, illetve videoelemzőként dolgozik Giovanni Costan-
tino, és másodedzői feladatokat lát majd el a júniusban vissza-
vonult, 97-szeres válogatott Gera Zoltán.

A MAGYAR VÁLOGATOTT MÉRKŐZÉSEI 2018-BAN: 

szeptember 08.
Finnország - Magyarország

szeptember 11.
Magyarország – Görögország

október 12.
Görögország – Magyarország

október 15.
Észtország – Magyarország

november 15.
Magyarország - Észtország

november 18.
Magyarország - Finnország 

MaRCo RoSSI
Született: 1964. szeptember 9. Druento, Olaszország
Játékosként aktív: 1982-2000, megfordult a Catanzaro, 
Brescia és a Sampdoria csapatában. Poszt: hátvéd. Edzőként 
2003-tól alacsonyabb osztályú olasz csapatoknál dolgozott: 
Pro Patria, Spezia, Cavese. 2012-ben érkezett a Budapest 
Honvédhoz, ahol 2017-ben bajnokságot nyert, majd ezután 
egy évig a Dunaszerdahely csapatát irányította.

36 GYSEV MAGAZIN  |  2018. ŐSZ



37facebook.com/GYSEV.ZRT

GYEREk RoVaT

A szeleburdi manók
szerző Babos Eszter  

Molly
ésMilo,

5. rész, melyben Molly és Milo tudtukon kívül megzavarják 
a hóbagolygyűlést, újabb galibát okozva 

Molly és Milo, a két szeleburdi manó, Skandinávia sűrű 
erdejében élnek. Feladatuk, hogy megmentsék az utolsó 
homoktövist. Ha kihal az utolsó homoktövis, nem lesz 
mivel gyógyítsák sebeiket az erdő állatai, így az ő sorsuk is a 
kezükben volt. 
Kora reggel útnak indultak, galibából galibába keveredtek, 
sőt a siker érdekében még a manótörvényeket is megszegték, 
mely szerint csak nagymanó jelenlétében varázsolhatnak. 
Milo épp áfonyát szedett, míg Molly pihent egy balul elsült 
varázslat után, s hogy a sok áfonyát könnyebben magával 
vigye, a medvétől kapott hozzá egy kosarat.

Az idő egyre gyorsabban telt, Molly pedig egyre 
türelmetlenebbül várta Milot. Már kicsit megbánta 
csökönyösségét, amivel rávette a manófiút az élelem keresésre. 
- Remélem nem esett valami baja Milonak- aggodalmaskodott.- 
Legjobb lesz, ha utána eredek. 

Eközben a bokor alatt valami készült. 
- Meg sem moccansz te kosár? Na várj csak, túl járok az 
eszeden. – Milo egy újabb varázslatba kezdett- „Pézsmapocok 
vakegér, te kis kosár, repüljél!” 

Ahogy kimondta a varázsigét, a kosár billegni, majd emelkedni 
kezdett. Hogy el ne repüljön a reggelijük kosarastól, Milo 

gyorsan a tetejére pattant a repülő kosárnak. Jobbra – balra 
cikázott. Milo újra úgy érezte magát, mint a házuk tetején, 
vagyis óriásnak. 
- Nagynak lenni jó – futott át a fején.- Nagynak lenni 
csodálatos. Sokkal szebb a táj, sokkal többet látok. – Kezét 
vörös szemöldöke fölé tartva gyönyörködött az elé táruló táj 
szépségében. Látta ahogy a hóbaglyok leszállnak egy szikla 
peremére, látta az medvéket, ahogy horgásznak a hegyről 
lezúduló patakban, látta a fa tövét ahol otthagyta Mollyt, és 
látta Mollyt, ahogy az áfonyabokor irányába sétál. 
- Hej Molly! – kiabált le vidáman a manólánynak. 
- Hej Milo! – válaszolt Molly, fejét ide oda forgatva keresve a 
manófiút. – Ne bújócskázz! Merre vagy? 

Milo tölcsért formált egyik kezével, a másikkal kapaszkodott 
a kosárba, és az izgalomtól és elégedettségtől dagadó mellel 
lekiabált: 
- Nézz fel az égre! Itt vagyok! Repülök Molly! Re-pü-lök! 
- Jaj Milo! Hogy kerülsz te oda fel? 
- Csak áfonyát hoztam neked! – vigyorgott boldogan Milo. 
- Gyere le gyorsan! Repkedésre most igazán nincs időnk! 
– méltatlankodott Molly, aki nem értette ezt az egészet. 
Tudomása szerint ugyanis az áfonya bokron terem, nem pedig 
holmi repülő kosarakban. 

Molly határozottsága kijózanította a repkedő manófiút is, és 
eszébe jutott, hogy miért is indultak útnak, így hát arra az 
elhatározásra jutott, hogy kézbe veszi a kosár irányítását. 



Próbálta felhúzni a kosár fülét, aztán berúgni jobb oldalt, majd 
bal oldalt, ezután két kézzel is megráncigálta, de hasztalan. 
- Na, szállj már le, kérlek! – türelmetlenkedett Molly. 
- Jó, jó, de van egy kis baj! Nem tudom, hogy kell ezzel a 
kosárral landolni. 
- Majd én segítek! – és már kiabálta is a varázsigét, ami az 
eszébe jutott.- „Kecskefecske recsegjen, kosár, Milo leessen!” 

És a kosár engedelmeskedett a varázsigének, vagyis 
zuhanásba kezdett Miloval együtt. Az egyik pillanatban még 
fenn keringtek a levegőben, majd hirtelen eltűntek a fenyők és 
sziklák sűrűjében. Egy nagy koppanás és vijjogás hallatszott. 
- Milo? Hol vagy? Nem lett bajod?…. Milo! Merre vagy? 
-kérdezte riadtan Molly. 

Bármerre nézett, sehol nem látta a manófiút. 
- Molly! Segíts! – hallotta meg hirtelen a kétségbeesett kiáltást. 

A manólány riadtan nézett a hang irányába, ami ismét a 
magasból jött. Milo egy hóbagoly karmai között kalimpált 
és segélykérőn nézett lefelé. Molly mozdulni sem tudott 
ijedtében, rettegés lett rajta úrrá, és elképzelni sem tudta, 
hogy hová viszi a hóbagoly. 
- Micsoda neveletlen manónépség. Legjobb lesz, ha jó 
messzire elviszlek Benneteket. 

Még hogy áfonyáskosarakkal repkedni, borogatni! – hallotta 
a hóbagoly felháborodását. Ami igaz, az igaz, nem volt igazán 
fehér a hóbagoly, hanem lila foltok éktelenkedtek tollazatán. 
- Milo!!!!!- nézett aggódva barátja után, és már százszor is 
megbánta, hogy egy elhamarkodott, pontatlan varázsigével 
segítette le őt a magasból. Miért is nem tudja pontosan 
megjegyezni a varázsigéket, pedig annyira figyel mindig 
Ludvig mester óráin. 

Nem volt túl sok ideje ezen morfondírozni, mivel a következő 

pillanatban lecsapott rá egy másik áfonyafoltos hóbagoly. 
- Figyelmetlen manónépség, ész nélkül varázsolgatunk? A 
hóbagolygyűlést megzavarjuk áfonyabombákkal? Mindenki 
áfonyafoltos lett! Van fogalmatok mit jelent a télen foltosnak 
lenni? Mit tudtok ti az erdő világáról?! Kelekótya népség! 

Molly rettenetesen félt, csak az járt a fejében, hogy nemsokára 
talán újra együtt lesz barátjával. De hogy utána mi történik 
velük, arra gondolni sem mert. 
Nem kellett sokat várni, máris ott csücsült Milo mellett egy 
óriási hegy kitüremkedő szirtjén, amit csak úgy emlegettek, 
hogy a troll nyelve. Hogy miért éppen ez volt a neve? Ez a 
szikla épp olyan alakú volt, mint egy hosszú kiöltött nyelv, és 
óriási nagy volt, százszor akkora, mint amekkorának a manók 
azt elképzelték. 
Miloval való találkozása annyi erőt adott Mollynak, hogy újra 
megeredt a nyelve, és végre képes volt visszabeszélni a foltos 
hóbagolynak. 
- Igenis sokat tudunk az erdő világáról, és a tél még messze 
van, addig százszor lemossa majd az eső a foltjaitokat. 
- Cserfes manókisasszony, csak nem záport és zivatart akarsz 
zúdítani a nyakunkra?- kérdezte a lila foltoktól éktelenkedő 
hóbagoly. - Tanuljatok meg előbb rendesen varázsolni, 
és tartsátok be a manótörvényeket! Csak vészhelyzetben 
varázsolhattok! 
- De hiszen vészhelyzet volt! csúszott ki hirtelen Milo száján. 
- Vészhelyzet most van! Ki kell fehérednünk még a tél előtt. 
- Nekünk is sok dolgunk van még tél előtt. Azonnal vigyél 
vissza!- perlekedtek tovább. 
- Van eszembe! Már így is elég bajt okoztatok. Jó mulatást! 
-azzal hátat fordítottak a két rémült manónak, és ott hagyták 
őket egyedül a troll nyelve nevű sziklán, messze, nagyon 
messze Smálfurtól, a manók falujától. 
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