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KedvesUtazó!Kedves Utazó! Dear Passenger,

Mindannyiunknak vannak kedvenc városai, 
úti céljai. Sokan utaznak nap mint nap a hatá-
rokon belül és azokon túl, hogy munkájukban 
sikereket érjenek el, vagy épp megvalósítsák 
álmaik utazását, és közelebb kerüljenek egy 
másik kultúrához. Én egy ugyanilyen álommal 
keltem útra 11 évvel ezelőtt, amikor úgy döntöt-
tem, hogy Berlinben folytatom pályafutásomat. 
Egy labdarúgó élete állandó utazásból és gyak-
ran költözésből áll, így akkoriban még nem  
tudhattam, karrierem berlini állomása meny-
nyire meghatározza az életemet. Ma már el-
mondhatom, hogy nagyon! Berlin a maga igazi 
német vonásaival és modernizáltságával együtt 
vált a családom otthonává. A város a Bran-
denburgi kapun és a Checkpoint Charlie-n  
túl is egyedi érzést nyújt az idelátogatóknak, 
függetlenül attól, hogy épp egy üzleti tárgya-
lás, családi kirándulás vagy egy focimeccs az 
utazásuk apropója. Magyarként pedig külön 
örömteli számomra, hogy a város Magyaror-
szágról már vonattal is könnyen elérhető, és 
függetlenül attól, hogy a Herthával épp ott-
hon vagy idegenben játszunk, bátran mond-
hatom: Berlin megér egy utazást!

Dárdai Pál
a Hertha Berlin labdarúgója

We all have our favourite cities and des-
tinations. Many of us travel every day in-
side and outside the borders to succeed 
in our jobs or to reach the destination of 
our dreams and to get closer to a differ-
ent culture. I had the same dream in mind 
11 years ago when I decided to carry on 
building my career in Berlin. A footballer 
is on the move most of the time and back 
at that time I didn’t know to what extent 
this phase would change my life. Now I 
can tell you that it changed my life com-
pletely. Berlin with its true German and 
modernised features became home for 
my family. Beyond the Brandenburg Gate 
and Checkpoint Charlie the city offers a 
unique feeling for its visitors no matter if 
the aim of our journey is a business meet-
ing, a family trip, or a football match. And 
being a Hungarian it is even more com-
forting that the city is easily accessible by 
train from Hungary, and irrespective of 
whether Hertha plays home or away, I can 
say with confidence: it is worth travelling 
to Berlin.

Pál Dárdai,
Footballer of Hertha Berlin
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HAJDÚSZOBOSZLÓ

„Az én édes hazámban Szoboszló a legéde-
sebb. Mert én Szoboszlón voltam gyerek. 
A szoboszlai nyelvet tanúltam meg beszélni, 
Szoboszlón hallgattam a harang szavát, meg 
a csordás dudáját, a tehénnek, bocinak a 
bőgésit, a ló nyerítésit, a kutyaugatást, a ka-
kasszót, a kotkodácsolást; verebek zsinatját, 
fecskecsivogást, galambbúgást ott ismertem 
meg. Meg a legénynek, leánynak danolását 
ott fogadtam fülembe, lelkembe. Szoboszlón 
tanúltam meg mi a tavasz, a nyár, az ősz, a 
tél. Ami jól esik, rosszúl esik, azt mind Szo-

boszlón tanúltam el. Szoboszlón jártam az 
életnek elemi iskoláját is, a világot, az embert 
ott kezdtem tanúlni. Szoboszló volt nékem a 
Mindenség. Még most is ha feltekintek éjsza-
ka az égre, az égi Hold Szoboszló felett vilá-
gít, csak ide látszik Pestre, meg oda Párizsba, 
Londonba, ahol csak felnéztem az égre.”
(Szép Ernő: Felnőtteknek c. novelláskötet, 1941)

Egy szerencsés véletlen
Bár Szoboszlót már 1075-ben említik I. Géza 
adománylevelében, igazi nevét az 1606-os év-

nek és Bocskai Istvánnak köszönheti. Bocskai 
a hajdúkat saját szolgálatába állította, majd le 
is telepítette őket birtokán. A 9000 vitéz olyan 
mértanilag és logikailag jellegzetes települése-
ken talált otthonra, amelyek kizárólag ennek 
a vidéknek, azaz a Hajdúságnak a sajátja. Bár 
Szoboszló eredetileg szláv település volt, a be-
telepítéseknek köszönhetően megkapta a „haj-
dú” előtagot is, mely elnevezés a XIX. század-
ban terjedt el igazán. 
A város valódi hírnevet azonban csak év-
századokkal később, egészen pontosan 

1925. október 26-án szerzett, mikor is 
a területén végzett próbafúrások alkal-
mával nem olaj, hanem meleg víz tört a 
felszínre. Hajdúszoboszló lakói ekkor 
még nem sejthették, hogy ez a több mint 
ezer méteres mélységből származó víz 
megváltoztatja a település életét, és Ma-
gyarország egyik legvonzóbb turisztikai 
célpontjává teszi. Eleinte csak annyit ér-
zékeltek, hogy a furcsa szagú víz, nem 
csupán kellemesen meleg, hanem az ízü-
leti bántalmakkal is csodákat művel. Mi-

kor ennek okára rádöbbentek, megépült 
a fürdő, és a város azóta a gyógyturizmus 
Mekkájává vált. 

Víz, víz, víz
Hajdúszoboszló városatyái jó érzékkel is-
merték fel a gyógyvízben rejlő lehetősé-
geket, így a forrás véletlenszerű feltárása 
után hamar megépült a fürdő, majd az idők 
szavát követve az Aquapark is. Roppant 
egyszerű, és talán éppen ezért olyan hatá-
sos: azt használták, hogy vonzóbbá tegyék 
a várost, ami a föld alatt rejlett, azaz a „fo-
lyékony aranyat”. A különös elnevezést a 
víz jellegzetes, barnás színének köszönheti, 
mely magas jód- és ásványianyag-tartalom-
ról árulkodik. A jótékony hatású víz számos 
betegség esetében hatékonyan alkalmazha-
tó, több mint 40 kezelés formájában. Né-
hány példa ezek közül: idült ízületi gyul-
ladások, degeneratív ízületi elváltozások, 
agyvérzés utánkezelése, izomfájdalmak, 
csonttörések, sportsérülések, érszűkület 
és így tovább. Azzal viszont számolni kell, 

A Harangházban a 
magyarság mondavilágával 
kapcsolatos alkotások 
is láthatók

Pávai Vajna 
ásványvíz

a gyógyvíz feltárójának, Pávai Vajna 
Ferencnek a nevét viseli a városban, 
pontosabban a fürdő saját palackozó-
üzemében palackozott ásványvíz. 
az 1944 óta forgalomban lévő 
ásványvízben literenként 3,5-4,0 g 
bór mellett 1,5 mg fluorid található, 
így a csontritkulással küszködőknek 
kifejezetten ajánlott fogyasztása. 

A folyékony    arany hazája
Víz. egy közeg, amely a pihenés és a 
felfrissülés szerves része. lehet ben-
ne ücsörögni, ha meleg, lubickolni a 
gyerekekkel, ha sekély, vagy barbár 
rivallgással végigszáguldani egy fé-
lelmetesen vonzó vízi csúszdán. És 
mindehhez egy város, ahol minden 
a fürdőzésről szól.
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valamelyik medence partján, vagy akár a 
„mediterrán tengerparton”, amely Európa 
legnagyobb épített strandmedencéje. Itt a 
sekély víz elringat a fövenyes parton, miköz-
ben a kalózhajó, a világítótorony és a pál-
mafák sora már leginkább karibi hangula-
tot idéz. De a déli hangulat az déli hangulat, 
és hogy karibi vagy mediterrán – mikor az 
ember félálomban hever a langyos vízben 
– már mit sem számít. 
A tengerpart és a számos medence mel-
lett itt található az Árpád uszoda is, amely 
egy 50 méteres, 8 pályás versenymedencét, 
tanmedencét, pihenőmedencéket, szaunát, 
álló szoláriumot és kondicionáló termet 
foglal magába, sőt még egy frissítő masszázs-
ban is részünk lehet itt, ha éppen arra támad 
kedvünk. Az uszoda fedett, így egész évben 
várja vendégeit. Az igazi attrakció azonban 

sokaknak az Aquapark, és ez nem véletlen. 
A csúszdaparkban 9-féle óriáscsúszda kö-
zül lehet választani (négypályás verseny-
csúszda, kamikaze, hidrocsúszda, fekete 
lyuk, őrült folyam, óriás csúszda, Niagara, 

big hole, twister), ha pedig 10 éves kor 
alatti gyermekkel érkezünk, akkor nekik 
a mini csúszda és a „sodró folyó” jelenti a 
csúszás örömét.
A számos állandó program és létesítmény 
mellett idén különleges rendezvényeknek 
is örülhetnek a vendégek, hiszen a fürdő 
megnyitásának 80. évfordulója alkalmából 
nagyszabású jubileumi programsorozattal 
várják őket a szervezők. 

Történelem és művészet
Amellett, hogy Hajdúszoboszlón rend-
kívül fejlett a fürdőkultúra, van még né-
hány olyan műemléke, látványossága, 
amelyet két strandolás között érdemes le-
het felkeresnünk. Elsőként rögtön itt van 
a Harangház, mely a fürdő bejáratánál 
áll – így nem is kell messzire mennünk. 

A Rácz Zoltán által tervezett építményben 
egy helyi iparművész házaspár által ado-
mányozott haranggyűjtemény tekinthető 
meg. Oborzil Edit és Jeney Tibor alko tásai 
mellett a magyarság mondavilágá val kap-
csolatos jelképek 
és faragott totem-
oszlopok találha-
tóak. 
A város nem szű-
kölködik történel-
mi emlékekben 
sem, ennek egyik 
legjellegzetesebb 
példája a refor-
mátus templom 
mellett található 
erődfal és sarok-
bástya. A XV. századi régészeti emlék 
mintegy 20 méter hosszú, és még ma is 
láthatóak rajta a hajdúk által kialakított 
körte alakú nyílások. A bástya belső te-
rében az egykori erődtemplom makettjét 
nézhetjük meg, a falon pedig a második 

világháború helyi áldozatainak neveit 
olvashatjuk. A Bocskai István Múzeum 
a róla elnevezett utcában található; köz-
ponti épületében a „Hajdúszoboszló 
története a kezdetektől napjainkig” 

cí mű várostörté-
neti gyűjtemény 
tekinthető meg. 
A múzeum legis-
mertebb darabja 
a Bocskai-zászló, 
amelyet a legenda 
szerint még maga 
a fejedelem ado-
mányozott a haj-
dú vitézeknek, és 
amely alatt had-
ba vonultak a 

hajdúszoboszlói és a hajdúsági nemzet-
őrök az 1848–49-es szabadságharcban. 
A múzeum ezen kívül is számos törté-
neti emléket őriz, többek között bírói 
széket, városládát és többféle pecsétnyo-
mót is. 

Bár Hajdúszoboszló gyógyvizével szerzett 
országos ismertséget, a történelem kedve-
lői és a kikapcsolódásra vágyók egyaránt 
megtalálhatják itt azt, amit keresnek. 
A szállások árfekvése és a szolgáltatások 
választéka tökéletesen idomul a pénz-
tárcánkhoz, így ha prémiumminőségű 
szál lodai kiszolgálásra vagy családiasabb, 
kötetlenebb pihenésre vágyunk, akkor is 
Hajdúszoboszló a tökéletes célpont.

Bende Nelly

A Harangházat 
Rácz Zoltán 
tervei alapján 
építették

Aqua Palace

egy új és nagyszabású tervnek 
köszönhetően 2009 végétől még 
több szolgáltatással várja vendégeit 
a város. az aqua Palace névre 
keresztelt fürdőkomplexum egy 
olyan fedett élményfürdő lesz, 
amely 15 000 m2-en 1600 m2 
vízfelülettel egyszerre 1000 fő 
befogadására lesz alkalmas. 

„...a kellemesen meleg 
víz az ízületi bántalmakkal 
is csodákat művel.”

hogy bár a legtöbb kór kezelésében segít, 
vannak olyan betegségek, mint például a ke-
ringési elégtelenség vagy magas vérnyomás, 
amelyek esetében kifejezetten nem javasolt 
a gyógyvizes fürdőzés. 
A 30 hektáron elterülő fürdőkomplexum 
nem csupán az enyhülést keresőknek jelent 
remek célpontot, hanem mindenkinek, aki 
a szabadidejét vízparton szeretné eltölteni. 
A park május 1-jétől szeptember 30-ig tart 
nyitva, így ha kihasználjuk a kései meleg na-
pokat, akár még ősszel is ejtőzhetünk kicsit 

Világszabadalom

a Harangház harangjai nem csupán 
különleges látványuk és hangjuk miatt 
érdemelnek komolyabb figyelmet, 
hanem azért is, mert a készítő Jeney-
oborzil művészházaspár világszabadal-
mat szerzett rájuk. a különleges 
alumíniumötvözetből készült harangok 
könnyebbek hagyományos társaiknál, 
gyártásuk is rövidebb időt igényel. 
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Balmazújváros

Az Alföld jellegzetes települése, a 
Hortobágyi Nemzeti Park északkeleti 
csücskén található. Történelmi, népi 
építészeti, irodalomtörténeti emlékek-
ben gazdag. A város szülöttei a híres 
drámaíró Lengyel Menyhért, a Kör-
hinta című film fiatalon elhunyt fősze-
replője, Soós Imre, és a népi írók tábo-
rába tartozó Veres Péter. Termálvizét 
1994-ben gyógyvízzé nyilvánították; 
a balmazújvárosi gyógy- és strandfür-
dő – folyamatos fejlesztések mellett 
– egész évben várja látogatóit. A város 
központjában található a Semsey-kú-
ria, amely az elmúlt években rangjához 
méltatlan funkciókat töltött be. 

Hajdúdorog

Görög katolikus vallásával egyedülálló  
helyet tölt be a református hajdúvárosok 
között. Székesegyházát a XVII. század-
ban alapították, maga a város 1912 óta 
a görög katolikus püspökség központja. 
A városnak a magyar nyelvű görög ka-
tolikus szertartás engedélyezéséért és a 
püspökség létrejöttéért vívott küzdelmét 
eleveníti fel a Római zarándoklat emlék-
műve. A templom mellett található a vá-
ros legrégibb műemléke, a középkori eredetű erődfal marad-
ványa. A hajdúvárosok történeti egységét, egymásrautaltságát 
szimbolizálja Fürtös György Zsolnay kerámiák felhasználá-
sával készített, a hét hajdúváros címerével díszített alkotása,  
a Hajdúk kútja. 

A bihari régió természetes központja. Több híres 
ember is kötődik a városhoz, az olimpiai tölgye-
ket két kardvívó ültette: Kabos Endre 1936-ban, 
illetve Bujdosó Imre, az 1988-as szöuli olimpiai 
kardcsapat tagja. 1926-ban vármegyei főlevél-
tárosként dolgozott itt Nadányi Zoltán költő, a 
város mozija pedig az államosítás előtt a film-
rendező Makk Károly édesapjáé volt. A reformá-
tus templom tornyának külső falán emléktábla 
hirdeti, hogy a templom orgonáján egykor maga 
Liszt Ferenc játszott. 

Hajdúk útján
Hajdúszoboszló mellett a tájegység egyéb településeinek is egyik 
legértékesebb természeti kincse a gyógyvíz. Fürdőzés után pedig 
érdemes bebarangolni néhány, történelmi, irodalmi, építészeti és 
vallási emlékekben gazdag várost.

Hajdúböszörmény

A hajdúsági városok legnagyobbika, gaz-
dasági, kulturális központja. A XIX. szá-
zad végi nagyszabású városrendezés so-
rán kialakított főtere a legszebbek közé 
tartozik az Alföldön. A helyi szellemiség 
meghatározó eleme a református egyház 
és annak iskolája. A hajdúság történetét 
és néprajzát a Hajdúsági Múzeum mutat-

ja be, az újranyitott egykori reformá-
tus temetőben pedig megtekint-

hető a jellegzetes böszörményi 
sírjel, a csónak alakú fejfa.

Berettyóújfalu

Hajdúböszörmény

Hajdúdorog

Berettyóújfalu

Balmazújváros
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A templom 
orgonáján 
egykor maga 
Liszt Ferenc 
játszott

A középkori 
eredetű erődfal 

maradványa a 
város legrégebbi 

műemléke

A  város
központjában

található a Semsey 
-kúria Múzeum

A Hajdúsági Múzeum
bemutatja a hajdúság történetét

Hajdúszoboszló 
       és környéke
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Hajdúszoboszló



Nelson Étterem 
és Cukrászda
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 4.
Tel.: +36 (52) 270-226
www.nelsonpub.hu

Ha már kiáztattuk magunkat a gyógyfürdőben, 
megnéztük a város nevezetességeit is, ideje 
bekapni néhány falatot, majd egy kényelmes 
ágyban nyugovóra térni. Összeállításunk segít 
Önnek a választásban. 

Vendéglátás felsőfokon
H oT el eK         Pa n zI ó K                    É T T er M eK         K áV É zó K 

Panoráma Wellness 
Apartmanhotel
4200 Hajdúszoboszló, Sport u. 16.
Tel.: +36 (52) 557-478
www.panoramaapartmanhotel.hu

Aranykapu Panzió
4200 Hajdúszoboszló, attila u. 53.
Tel.: +36 (30) 219-2460
www.aranykapupanzio.hu

Idén nyitotta meg kapuit a négycsillagos Panoráma Wellness 
Apartmanhotel, amely a különféle wellnesskezeléseken kívül 
finn és infraszaunával, pezsgőfürdővel, nyáron szabadtéri 
medencével várja vendégeit. A kétágyas, klímás szobákon kí-
vül akár 2-6 fős amerikai konyhás, nappalis apartmanokban 
is megszállhatnak a vendégek. A gyógykezeléseken kívül sze-
mélyre szabott „selfness” programokat is igénybe vehetnek a 
látogatók, melynek keretében különböző wellnesstechnikákat 
sajátíthatnak el, amiket később otthon is alkalmazhatnak. Az 
exkluzív étteremben a főétkezésnél az egyedi igényeket is fi-
gyelembe veszik. A legkisebbek pedig gyerekétlapból választ-
hatják ki kedvenc ételeiket.

Jellemzők, szolgáltatások

Katharina Hof
4200 Hajdúszoboszló, József attila u. 38.
Tel.: +36 (52) 363-201
www.katharinahof.hu

Az Aranykapu Panzió csendes, nyugodt környezetben talál-
ható, 200 méterre a strandfürdőtől. Két- és háromágyas, il-
letve két légterű családi szobák közül választhatnak a vendé-
gek. Minden szobához saját fürdőszoba és erkély is tartozik.  
A panzió területén zárt udvaron 
van lehetőség a parkolásra. 
A félpanziós ellátás kon-
tinentális reggelit, vala-
mint két fogásból álló 
meleg vacsorát tar-
talmaz. A házigaz-
dák egész évben 
várják a pihenni, 
kikapcsolódni vá-
gyó vendégeket.

Jellemzők, szolgáltatások

Jellemzők, főbb ételek Jellemzők, főbb ételek

A mind külsőleg, mind belsőleg megújult Nelson Étterem 
és Cukrászda helyiségeit – nevéhez hűen – a zászlóshajó fe-
délzetéről és Nelson Admirális tiszti kabinjáról mintázták.  
A kellemes ebédre vagy vacsorára vágyó vendégek különféle 
levesek, fő- és előételek, saláták közül válogathatnak. Akik 
csak egy kávét vagy desszertet szeretnének elfogyasztani, 
azok számára is tökéletes választás a hely, hiszen a kávékü-
lönlegességek mellett torták, sütemények, uzsonnasütemé-
nyek várják az édesszájúakat.

A Katharina Hof Magyarország legnagyobb fürdőjének közvet-
len szomszédságában található. A falusi stílusban épült panzió a 
magyar hagyományos építészet jegyeit viseli, modern, komfortos 
berendezéssel. A házhoz tartozó kertben tavasztól őszig hetente 

grillpartival várják a vendégeket, a mini 
vadaspark, a szökőkút és a kerti tó 

pedig nagy sétákra csábítja az 
idelátogatókat. A panzió ét-

terme folyamatosan nyitva 
tart. Kínálatában tájjellegű 
és nemzetközi ételek, vad- 
és halspecialitások szere-
pelnek elérhető áron. 
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Hajdúszoboszlón és környékén 
gyakran készítenek bogrács-
ban slambucot (nevezik öhöm-

nek vagy öhönnek is). az apróra vágott 
szalonnát kisütjük, a pörcöt kiszedjük. 
Finomra vágott hagymát és vékonyra 
felszeletelt zöldpaprikát fonnyasztunk a 
zsíron, majd hozzátesszük a lebbencs-
tésztát, és aranybarnára pirítjuk. Bele-
tesszük a felkockázott krumplit, felhe-
vítjük, megszórjuk piros paprikával, és 
felengedjük annyi vízzel, amennyi épp 

ellepi. Beletesszük a szalonnabőrt, egy 
kisebb paradicsomot, és megsózzuk. Fel-
forralás után lassú tűzön főzzük, míg a 
krumpli és a tészta megpuhul. legízlete-
sebb természetesen bográcsban lesz. 

a kásás káposzta elnevezésű étel gersli-
kásával készül. egy kisebb füstölt ser-
téscsülköt vízben megfőzünk. Miután 
megfőtt, kiemeljük, a levébe tesszük a 
savanyú káposztát, tetejére az előző este 
beáztatott gerslit, és ha szükséges, még 

vizet öntünk rá. Kásásra főzzük, vigyáz-
va, hogy csak a végén kavarjuk meg az 
ételt. a csülök felét felkockázzuk, bele-
tesszük a kásába, a másik felét szeletbe 
vágva tesszük a kész ételre. 

Szintén kásás étel, de rizzsel és kacsahús-
sal készül a rucás kása. egy pecsenye-
kacsát feldarabolunk, a csontos része-
ket sárgarépával, fehérrépával, zellerrel 
megfőzzük. a levet sóval, borssal, vege-
tával ízesítjük. a hússzeleteket tepsibe 

Hajdúsági finomságok

tesszük, fűszerezzük, ropogósra sütjük. 
amikor megfőtt a leves, a zöldségeket 
és a csontos részeket kiemeljük és felda-
raboljuk. a lében ezután puhára főzzük 
a rizst. Összekeverjük a zöldségekkel és 
a csontos részekkel, majd a tetejére ren-
dezzük a hússzeleteket. 

a hajdúság kedvelt étele a leves. Úgy 
tartják, nem is ebéd az, ahol nincs le-

ves. egy érdekes, ám annál munká-
sabb étel a görcsös galuska leves vagy 
más néven tésztahurka leves. Három 
tojásból liszttel közepes keménységű 
tésztát gyúrunk. a meggyúrt tésztát 
1 milliméter vastagságúra nyújtjuk. 
a kinyújtott tésztát csíkokban füstölt 
szalonna zsírjával megkenjük, majd 
sózzuk, borsozzuk és paprikázzuk. 
ezt követően ismét zsírral megkenjük. 

a megkent tésztacsíkot kétszer fél 
centiméterre egymásra hajtjuk, majd 
keresztben elvágjuk, ezt követően tíz 
centiméter hosszúságú csíkokra vág-
juk, és ezekből a csíkokból laza gör-
csöket (csomókat) kötünk. ezután öt 
liter vizet felforralunk, ételízesítőt te-
szünk bele, majd a lobogó forró vízbe 
beletesszük a galuskákat, és lassú tű-
zön készre főzzük.

Mi az a slambuc? Hogyan készül a rucás kása? Összeállításunkból megtudhatják, sőt segítségünkkel 

Önök is könnyedén elkészíthetik a tradicionális hajdúsági ételeket.
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HAZAI PÁLYA

A START Klub kártyatulajdonosok 
már hozzászokhattak, hogy kék plasz-
tikkártyájuk időről időre újabb ked-
vezmények igénybevételére jogosítja 
fel őket. A teljes árú belföldi jegyek 
árából 50%-os, a nemzetközi uta-
kon 25%-os kedvezményt biztosító 

START Klub ősz óta már a Hungary Card 
Light elfogadóhelyein is használható, most 
pedig újabb akcióval jutalmazzák a vas-
úton gyakran utazók hűségét. 2009. már-
cius 31-ig szombatonként ugyanis nemcsak 
a START Klub kártya tulajdonosa, hanem 
vele együtt plusz egy fő is fél áron utazhat! 
(A kedvezményt két együtt utazó, azonos 
viszonylatra szóló jeggyel rendelkező utas 
veheti igénybe!)

HAZAI PÁLYA

Fél évre
26 éven aluliaknak             14 900 Ft, 
26 éven felülieknek            19 900 Ft,
Egy évre 
26 éven aluliaknak                24 900 Ft, 
26 éven felülieknek               34 900 Ft.

A START Klub kártya ára

Január elsejétől igényelhető a START Klub 
nagytestvére, az elsősorban vállalatok szá-
mára előnyös START Klub Prémium kártya. 
Az új kártya azért kedvező azoknak a cégek-
nek, amelyek munkatársai gyakran kénysze-
rülnek belföldön utazni, mert felmutatóját 
díjmentes utazásra jogosítja a MÁV-START 
és a GYSEV Zrt. teljes magyarországi vonal-
hálózatán. Az aranyszínű Prémium kék tár-
sával szemben nem személyre, hanem felmu-
tatóra szóló, így átruházható, ára pedig akár 
teljes egészében leírható az adóalapból. A 
Prémium kártya 1. és 2. osztályon egyaránt 

használható, valamint minden vonattí-
pusra, tehát a pót- és helyjegyköteles vo-
natokra is érvényes, így valóban korlátlan 
mobilitást biztosít felhasználójának.
A Prémium kártya egyéves időtartamra 
igényelhető a MÁV-START kiemelt ügyfél-
menedzsereinél és értékesítőinél. A kártyá-
ról részletes tájékoztatást kaphat a MÁVDI-
REKT 06 (40) 49 49 49-es telefonszámán, 
értékesítőink elérhetőségét pedig megte-
kintheti a www.mav-start.hu honlapon.

START Klub Prémium: díjmentes utazás egy éven át

YOU C
A

N
 R

EA
D THIS ARTICLE IN EN

G
LIS

H
 O

N 

PAGE
64

díjmentes utazás egy éven át

A folyamatosan bővülő kedvezménycso-
mag mellett rendszeres igénylési akciók 
várják a kártyát rendelőket, így nemcsak 
spórolhatnak START Klub kártya igénylé-
sével, de akár értékes díjakat is nyerhetnek. 
Az érdeklődők ne feledjék, hogy a kártya 
árát üdülési csekkel is fizethetik.
További információ a www.mav-start.hu/
startklub oldalon található.

START Klub kártya: díjazzuk a hűségét!

A START Klub kártyatulajdonosok 
már hozzászokhattak, hogy kék plasz-
tikkártyájuk időről időre újabb ked-

árából 50%-os, a nemzetközi uta-
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Sínen a 3. generációs IC

Utasbarát jellemzők 

• GPS-vezérlésű audiovizuális
 utastájékoztatás
• felerősített térerő
• elektronikus iránytáblák
• elektromos csatlakozó és asztal
 minden üléshez
• lehajtható pelenkázó 
• kerékpárrögzítő kampó

Az InterCity térhódítása Ma-
gyarországon 1991 júniusában 
kezdődött, amikor Budapest 
és Miskolc között megtette 

első hazai útját egy IC-szerelvény. Azóta 
gyakorlatilag az ország minden régiójába 
közlekednek különböző típusú InterCity-
kocsik, az idő azonban nemcsak a nép-
szerűséget hozta meg, hanem a technikai 
és utasközpontú fejlesztések szükségessé-
gét is. Hosszas várakozás után a 2008-as  
menetrendváltással állnak forgalomba 

az első 3. generációs InterCity-kocsik. A jár-
művek egy hosszú távú fejlesztési prog-
ram részei, amelynek keretében először 
10, majd opcionálisan 50 darab új IC-ko-
csit vehetnek birtokukba az utasok. A 3. 
generációs InterCityk a kor követelménye-
inek megfelelő műszaki fejlesztésekkel 
és olyan újdonságokkal várják majd uta-
saikat, amelyek a laptopon dolgozók, kis-
gyermekesek és kerékpárosok utazását 
egyaránt kényelmesebbé teszik. A jármű-
vek termes kialakításúak, belsejük szín-
összeállítását pedig egy, a vasúttársaság 
honlapján lezajlott szavazással maguk az 
utasok választották ki. Az első új kocsik-
ból álló szerelvény Miskolc és Pécs kö-
zött fog közlekedni.



Mindig az a legfontosabb, 
hogy az adott feladat
kihívás-e számomra.

Mindig az a legfontosabb, 

           Másnak osztotta  a főszerepet
ónodi eszter – kevesen vannak, akik ne ismernék ezt a nevet. 
Még csak segíteni sem kell abban, hogy ki is ő, hiszen a Meseautó 
és a Valami amerika olyan sikerfilmek voltak, amelyek esztert 
országosan ismertté tették.

Sokszor elmondta már, hogy a Színművé-
szeti Főiskola előtt bölcsészkarra járt, s 
angol szakon szerzett diplomát. Valóban 
nem is akart színész lenni?
Gyerekkoromban tényleg nem gondol-
koztam azon, hogy színész legyek. Persze 
néhányszor megfordultam diákszínjátszó 
körökben, de nem én voltam az iskolában 
az ügyeletes versmondó. Aztán mégiscsak 
így alakult. A bölcsészkarra azért jelent-
keztem elsősorban, hogy megnyugtassam 
a szüleimet. Tudja, hogy van ez: egy szülő 
mindig szeretné, ha a gyereke biztos pá-
lyát választana. A színészet azért koránt-
sem mondható annak. 
Sokat foglalkoztatott színésznő, nyilván a 
szülei is megnyugodtak mostanra.
Azt hiszem, akkor nyugodtak meg végleg, 
amikor harmadéves főiskolásként a Kato-
na József Színházhoz kerültem gyakorlat-
ra. Akkor sok főszerepet kaptam, így lát-
hatták, hogy számítanak rám.
Ma is megnézik az előadásait, filmjeit?
Amióta megszületett a kisfiam, keveseb-
bet látnak színpadon, hiszen sokszor van 
úgy, hogy éppen ők vigyáznak a kicsire, 
amíg én játszom. 
Fáj a szíve, amikor esténként elköszön a 
gyermekétől?
Azt hiszem, mostanra elfogadta, hogy néha 
nem vagyok otthon, hogy ilyen a munkám. 
Fokozatosan tértem vissza a színházba. 
Amikor a fiam féléves volt, visszavettem 
egy szerepemet, ez mindössze havi két es-
tét jelentett. A színház vezetősége teljes 
mértékben segít, így aztán jelenleg évi egy 
bemutatóm van. 

Előre eltervezte, hogy így lesz, vagy a meg-
érzéseire hagyatkozott?
Nem gondolkoztam előre, mivel először 
szültem, nem is tudtam, mi vár rám. Nem 
terveztem el, hogy meddig maradok ott-
hon a kisfiammal, de azt tudtam, hogy 
érezni fogom, amikor már ismét figyelhe-
tek a pályámra is.
Most, hogy lassan hároméves lesz a fia, 
azért már többet is vállalhat.
Ő a legfontosabb. Így aztán, ha tetszik, ha 
nem, vannak ajánlatok, amelyekre nemet 
kell mondanom. Öt hónapos volt a fiam, 
amikor egy olyan film főszerepére kértek 
fel, amely csak ritkán adatik meg egy szí-
nész életében, de egyszerűen nem mond-
hattam igent. 
Nyáron forgatták a Valami Amerika máso-
dik részét. Ebben az esetben azért egyértel-
mű volt, hogy igent mond.
Korántsem. Megmondom őszintén, nem 
nagyon vagyok híve a folytatásoknak. Rá-
adásul az első rész hatalmas sikert hozott, 
így a közönség részéről természetes, hogy 
óriási az elvárás a második résszel kapcso-
latban is. És bennem is. Így nem igazán vol-
tam benne biztos, hogy folytatnunk kellene 
ezt a filmet. Túlszárnyalni egy akkora si-
kert, mint amit az első rész hozott, nagyon 
nehéz. De aztán elolvastam a forgatóköny-
vet, és minden egyértelművé vált. Szeren-
csére Herendi Gábor rendező is pontosan 
ugyanígy gondolkozott.
Akkor ezen a nyáron kevesebbet láthatta a 
gyermekét.
Igen, ez így van, most viszont annál többet 
lehetek vele. A munkámban vannak ne-
hezebb időszakok, ám ezt el kell fogadni. 
Egyszerűen nem tudom másként csinálni. 
A Valami Amerika mellett két másik filmen 
is dolgoztam, így aztán a nyár valóban leg-
inkább a munkáról szólt. Amúgy nagyon 
élveztem a forgatásokat, jó hangulatban 
teltek, a Valami Amerikáé például olyan 
volt, mint egy osztálytalálkozó. Kíváncsian 
várom, hogyan fogadja majd a közönség a 
második részt.
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Ha bemutatják decemberben a Valami 
Amerika második részét, nyilván változik 
kicsit majd a helyzet.
Ez a munkánkkal jár, megszoktuk már.
Mi alapján mond igent egy filmes felké-
résre?
Nem az alapján kategorizálok, hogy kö-
zönségfilm-e vagy sem. Mindig az a leg-
fontosabb, hogy az adott feladat érdekel-e, 
hogy kihívás-e a számomra. Mondtam már 
nemet olyan ajánlatokra, amelyekről elő-
zetesen sokan mondták, hogy sikerfilmek 
lesznek. Nem bántam meg a döntéseimet, 
meg aztán volt, hogy utólag kiderült, nem 
is lettek azok. Fontos még számomra a ren-
dező személye is. A forgatókönyvből is sok 
minden kiderül: van-e megfelelő tartalma, 
hogyan mutathat a történet a vásznon – 
ezt lehet érezni már az első olvasáskor is. 
Ebből a szempontból szerencsém van, hi-
szen szerettem a filmes munkáimat, és ma 
is szép emlékeket őrzök a forgatásokról. 
Persze legtöbben a Valami Amerikát és 
a Meseautót említik velem kapcsolatban, 
de én például nagyon szerettem a Boldog 
születésnapot!, a Glamour, vagy éppen 
Az alkimista és a szűz című filmemet is.

A munkájával óhatatlanul együtt jár az, 
hogy az utcán, a kávézókban, éttermekben, 
a közértben, vagyis mindenütt felismerik.
Azért nehogy azt higgye! Az utcára csak 
legritkább esetben lépek úgy ki, mint egy 
címlaplány, nem is mindig ismernek meg 
az emberek. Persze én is észreveszem 
néha, hogy összesúgnak a hátam mögött, 
de ezt tudni kell kezelni. Amúgy Buda-
pesten nem is annyira jellemző, hogy 
odajönnek hozzám, vidéken már annál 
inkább. Ott valahogy közvetlenebbek az 
emberek. 

Megtapasztaltam, hogy 
abból a darabból lesz 

hangos siker, amelyről 
nem gondoltam volna. 

Megtapasztaltam, hogy 

Színházi szerepre is mondott már nemet?
Ott azért más a helyzet, hiszen én a Kato-
na József Színház alkalmazottja vagyok, 
nem is venné ki jól magát, ha nemet mon-
danék a feladatokra. Olyan azért már elő-
fordult, hogy kértem, ne legyek benne az 
adott darabban, de leginkább azóta, ami-
óta megszületett a kisfiam.
A színészeket sokszor kérdezik a szerep-
álmaikról. Önnek volt vagy van ilyen?
Elég korán megtanultam azt, hogy amit 
várok, amit szeretnék, az sokszor elkerül. 
És azt is megtapasztaltam, hogy abból a 
darabból lesz hangos siker, amelyről elő-
zetesen nem is gondoltam volna. Erre pél-
da a pályámról a november közepén be-
mutatott Gorkij Barbárok című előadása.
A kisfiát bevitte már a színházba?
Egy ideig valahogy a színház volt számá-
ra a mumus, de ez nem is csoda, hiszen 
úgy érezte, azért nem vagyok vele néha 
esténként, mert a színházban vagyok. 
Aztán nemrég bejött velem a Katoná-
ba. Szaladgált, futkosott fel-alá, mindent 
megnézett, nagyon élvezte. Ettől függetle-
nül nem szeretném, ha ott nőne fel, neki 
sem lenne jó, s én sem tudnék úgy a mun-
kámra koncentrálni, ha mindig ott len-
ne, mert minden pillanatban azon járna 
az eszem, hogy vajon mit csinál, minden 
rendben van-e vele. Azt persze szeret-
ném, ha később már megnézné egy-egy 
előadásomat. Amúgy már voltunk gye-
rekszínházban. Az első 
alkalommal végigaludta 
az előadást, másodjára 
pedig a lámpák kötötték 
le a figyelmét… De ez így volt nyá ron a 
Balatonnál is. Ha egy vonat ment a par-
ton, hiába volt ott a tó, megállt számára 
az élet, pedig még nem is ült vonaton. 
A mozdonyok elvarázsolták.
Úgy tűnik, kerek az élete.
Mondjuk inkább úgy, hogy ovális. Szere-
tem a munkámat, de most jó, hogy egy 
kissé nyugodtabb időszak következik. Iz-
gatottan várjuk ugyanis a Mikulást, majd 
jön a karácsony, ez pedig teljesen más 
értelmet nyert számomra, amióta meg-
született a fiam. Meg is fogadtam, hogy a 
főzés mellett idén a mézeskalácssütéssel 
is megpróbálkozom. Na az lesz aztán az 
igazi feladat!

Kovács Erika

Vár az MNB Látogatóközpont! 
Nyitva tartás:

H–P: 9.00–16.00, Cs: 9.00–18.00

További információk:
06 40 121212

www.lk.mnb.hu
A belépés díjtalan.
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nek célja, hogy a gondosan összeválo-
gatott zene segítségével, a magzattal 
közös élményre hangolódhassanak a 
jövendő szülők, akik a szünetben, tea 
mellett, egymással és a művészekkel 
is beszélgethetnek. Itt a baba a lényeg, 
akinek nyugalmát még tapsolással sem 
zavarják meg – a teremben ülők ken-
dőlengetéssel fejezik ki tetszésüket.
A Búgócsiga sorozat ötletét az élet hoz-
ta. Sok Szeretethang-baba jött már vi-
lágra, a mamák pedig szerették volna, 
ha a muzsika közös élvezete továbbra 

is megmarad. A zenekar művészei 
örömmel biztosították a folyama-

tosságot és a kényelmet: szőnye-
get terítenek le a piciknek, és 
külön sarok áll a szoptatós ma-
mák rendelkezésére. Havonta 
egyszer, a zenekar próbater-
mében tartják az összejövete-
leket. Fél öttől a baba-mama 
koncertet, és fél hattól a kis-
mamáknak szóló előadásokat. 
Így még a család szeme fényét 
is meg lehet mutatni a szülés 

előtt álló, régi ismerősöknek.
A Zene-Tér-Kép hangszerbe-

mutató előadásokon már 
a nagyobbacskák veszik 
birtokukba a próbater-
met. Ezeket a délelőtti 
foglalkozá sokat általá-
ban óvodás csoportok 
látogatják. Minden alka-

lommal más hangszercso-
porttal ismerkednek meg 

a gyerekek, méghozzá való-

ban testközelből. Pengethetik a hegedű 
húrját, bekukucskálhatnak a trombita 
tölcsérébe, és nem kell illedelmesen ül-
niük a párnákon, hanem maguk is éne-
kelnek, zenélnek, táncolnak közben. So-
kat mesélhettek ezekről a programokról 
a cserfes csemeték otthon, mert a nagy 
érdeklődésre való tekintettel rendszere-
sen tart családi hétvégéket a zenekar. 
Hadd lássák, hallják a szülők is, mennyi 
örömet szerez gyerekeiknek a muzsika!
Mindhárom sorozat lelke Ácsné Székely 
Edit fuvolaművész, maga is két gyermek 
anyukája, aki zenésztársaival közösen 
minden alkalmat gondosan megtervez. 
Nemcsak a felcsendülő darabok, hanem 
az elhangzó bevezető, a közös éneklés 
és a mozgás is szerves része a körülbelül 
egyórás zenei élménynek. 

Az interneten a www.mavzenekar.hu 
oldalon megtalálható az összejövetel 
időpontja. A koncerten pedig mindenki 
személyesen értesülhet a következő dá-
tumról. Helyszín: Budapest, VIII. kerü-
let, Múzeum utca 11. Belépődíj: 800 fo-
rint.

Az Unokák és Nagyszülők előre meg-
hirdetett hangversenysorozatának szín-
helye a pompázatos Stefánia palota (Bu-
dapest, XIV. kerület, Stefánia út 35.). 
Nagy zeneszerzők művein keresztül, 
Fenyő Gábor értő műsorvezetése mellett 
az iskoláskorúak megtudhatják, hogyan 
mondható el például A brémai muzsiku-
sok vagy Az Ezeregyéjszaka meséi – a 
muzsika nyelvén. 

WESTERN AZ OPERASZÍNPADON

Szerelem, féltékenység, bosszúvágy és kiapadhatatlan fantáziájú Puccinidallamok – a 
Puccini-év záróelőadásán. A Nyugat lánya szólal meg koncertszerűen december 15-én 
a Művészetek Palotájában. A ritkán játszott remekmű a New York-i Metropolitanből 
indult diadalútjára, az ősbemutatót 1910. december 10-én Arturo Toscanini vezényelte. 
A budapesti előadás három főszereplője a magyar közönség előtt sem ismeretlen. 
A szenvedélyes Minnie-t a moszkvai Bolsoj sztárja, a keresett Verdi- és Puccini-éne-
kes Olga Romanko énekli. A koreai Lee Jeong Won éppen Dick Johnson szerepében 
robbant be a nemzetközi operaéletbe a Wexfordi Fesztiválon. A Kolozsvárott született 
Alexandru Agache is fellépett már a világ szinte összes vezető dalszínházában. A Nem-
zeti Filharmonikus Zenekarral közös produkció karmestere Carlo Montanaro lesz.

ÚJÉV – MINDEN 
TEKINTETBEN!

2008-ban a Művészetek Palotája is bekap-
csolódott az újévi hangversenyek nemes 
hagyományába. A mindenkori január 1-jei 
hangverseny műsorán az egyik legtehető-
sebb magyar főúri család, az Esterházyak 
szolgálatában komponáló osztrák Joseph 
Haydn oratóriuma, A teremtés szerepel. 
A sorozat érdekessége, hogy az oratóriumot 
minden esztendőben más világhírű zenekar, 
kórus és szólisták adják elő. A dirigens min-
den alkalommal Fischer Ádám, aki életre 
keltette a Művészetek Palotájának újévi 
hangversenyeit. 2009-ben a Londoni Fil-
harmonikus Zenekar és Kórus érkezik 
Budapestre, a három szólista pedig Simo-
na Šaturova, Bernhard Richter és James 
Rutherford lesz. 

2009.
01. 01.

JAZZ SHOWCASE – 
JAZZ TEHETSÉGBÖRZE

A Művészetek Palotája által rendezett első 
Jazz Showcase tehetségbörzén 2008-ban 
a közönség már megtapasztalhatta, micso-
da aranytartalékkal büszkélkedhet a hazai 
jazz élet, hány meg hányféle úton járnak fia-
tal jazzmuzsikusaink. A Zászlótérben ren-
dezett koncertjükön sokan először látták és 
hallották például Borbély Miklós és Fenyve-
si Márton zenekarát, akiknek azóta számos 
itthoni koncerthelyszín és fesztivál ajánlott 
megjelenési lehetőséget. S míg Dés András-
sal, Szandai Mátyással és Oláh Szabolccsal 
egyénileg sokszor, sokféle formációban ta-
lálkozhattunk, triójuk a Művészetek Palotá-
ja közönsége előtt lépett fel először Dés And-
rás szerzeményeivel. Fiatal, de már befutott 
zenészek vadonatúj kísérletei tehát éppúgy 
megjelennek ezen a tehetségbörzén, mint a 
még fiatalabb, főiskolás előadók, akik talán 
éppen itt kapnak először pódiumot.
A 2009. január 8–10-i hétvégén újra friss 
lendülettel telik meg a Fesztivál Színház és 
a Zászlótér. A háromnapos eseménysoroza-
ton mindig 16 órától hallhatják a hazai után-
pótlást a jazzkedvelők és Európa legbefolyá-
sosabb szakemberei, a meghívott kritikusok 
és producerek. 20 órától pedig – ahogyan ez 
már az első alkalommal is volt –, a fősodort 
képviselő elismert művészek mutatják be a 
jazz sokszínűségét. Ezúttal három billen-
tyűs: Kaltenecker Zsolt, Binder Károly és 
Gonda János ad egy-egy egész estés koncer-
tet a Fesztivál Színházban.

2009.
01. 08–10.

2008.
12. 15.

Nem lehet 
     elég korán
  kezdeni

a MáV Szimfonikus zenekar művészei négy sorozatot álmodtak 
meg, hogy a még meg sem született babákat, a kicsiket és 
nagyobbacskákat is bevezessék a szép hangok világába.

  www.mavzenekar.hu

KULTÚRA

Már születésünk előtt hat-
nak ránk a hangok, kis-
gyerekként pedig vég-
képp nem mindegy, hogy 

milyen módon szól hozzánk környe-
zetünk. A mindennapok szóhaszná-
latában a kellemes élmények hangsú-
lyozására gyakran használunk zenei 
kifejezéseket: harmonikus családi éle-
tünkre büszkék vagyunk, a jó hír is 
mindig zene füleinknek.
A Szeretethang elnevezésű sorozat a vá-
randós kismamákat – és persze apu-
kákat – várja. Kodály Zoltán szerint 
a magzat zenei nevelését már az anya 
születése előtt kilenc hónappal el kell 
kezdeni. Orvosi vizsgálatok is bebi-
zonyították, hogy a baba klasszikus 
zenére, illetve az édesanyja szavaira 
vagy énekére megnyugszik, míg a za-
jok megijesztik. Természetesen édes-
apjuk hangjára is emlékeznek később. 
Gyakran jelennek meg „hármasban” a 
párok ezeken a délutánokon, melyek-

Köszöntsék az új esztendőt a Művészetek 
Palotájában! a 2009-es év is számos 
lenyűgöző komoly- és könnyűzenei 
programot kínál. 
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Művészetek Palotájában
Év-forduló a 
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Daniel Powter
Under The Radar
Warner Music Hungary

Akárcsak az előző lemezen, itt is zseniális zongo-
rajátékával nyűgözi le a hallgatót az énekes. Da-
niel Powter határozott és kiemelkedő egyéniség, 
munkásságán érezhető a fejlődés, a folyamatos 
útkeresés. Daniel Linda Perry-t (Pink, Christina 
Aguilera) kérte fel az Under The Radar produceri 
munkáinak elvégzésére, akinek még több érzékiséget és romantikát 
sikerült belevinnie a zenébe, így az új albumon szereplő dalok nem 
kevésbé hatásosak, mint az azt megelőzőek.

KÖNYV CD
Augusten Burroughs
Farkas az asztalnál
Kelly Kiadó

Gyermekkorában Augusten Burroughs számára az 
apja csak egy árny volt: egy csendben cigarettázó fi-
gura a sötétben. Ahogy Augusten idősebb lett, úgy 
bontakozott ki előtte apjának sötét és fenyegető sze-
mélyisége. Valami gonosz, titokzatos, megnevezhe-
tetlen szörnyűség. Egyik borzasztó csalódás követte 
a másikat, és Augusten gyermekkora gyorsan véget 
ért. Az apa, akiről mindig álmodott, nem létezett. 

SPORT
1. Kata Magyar Bajnokság 
Budapest, UTE Cselgáncs Szakosztály Küzdőterme 
2008. december 13.

A hazánkban is egyre nagyobb népszerűségnek örvendő sportág rendkívül 
színvonalas bajnokságát izgulhatjuk végig december 13-án. A megmérettetés során 
négy formagyakorlatban avatnak bajnokot:
– földharctechnikák formagyakorlata (Katame-no kata)
– határozottság formagyakorlata (Kime-no kata)
– dobástechnikák formagyakorlata (Nage-no kata)
– Kodokan önvédelmi formagyakorlat (Kodokan Gosin-dzsicu)

További információkat a www.judoinfo.hu honlapon olvashatnak.

Anne Marshall Zwack
Diplomacák nyomában
AbOvo Kiadó
Amikor Maggie férje – a bécsi brit nagykövet – 
szívrohamban meghal, a nő kis híján sokkot kap. 
Hát még akkor, amikor megtudja, hogy férje a 
gyönyörű, bécsi szőkeség, Mausie karjaiban lel-
te halálát. Sőt állandóan utazásokkal és tengeri 
finomságokkal kényeztette a nőt. Kiderül, hogy 
nem Mausie volt a férje egyetlen szeretője, ha-
nem minden városban, ahol nagykövetként megfordult, várt rá valaki. 
Maggie elhatározza, hogy bosszút áll… Izgalmas, csípős humorú ol-
vasmány a sikeres újságíró tollából. 

Patrick és Olivier de Funés 
Louis de Funés 
(Ne beszéljetek túl sokat rólam, gyerekek!)
Kelly Kiadó

Louis de Funés életrajzát két fia, Patrick és Olivier 
írta, édesanyjuk közreműködésével. Nemcsak egy hi-
hetetlenül sikeres színészi pályafutás pontos képét fes-
tik le, hanem egy nagy nevettető életútját is bemutat-
ják a születéstől az örökkévalóságig. Azt az életutat, 
amely nem szűkölködött a filmvászonról is ismert 
mókás helyzetekben, személyes kétségekben és nehéz 
küzdelmekben, boldog és elkeserítő percekben. 

UB40 
TwentyFourSeven
Warner Music Hungary

Minden idők egyik legsikeresebb reggae zenekara 
1978-ban alakult Birminghamben. Első koncert-
jük 1979-ben volt, és hamarosan egész Angliában 
ismertté váltak. 1981-től a zenekar folyamatosan 
jelentette meg albumait, és dalaik állandóan a slágerlisták élére kerül-
tek. Eddig 70 millió albumot adtak el világszerte. A UB40 legfrissebb, 
TwentyFourSeven című albumára 17 új dal került fel, melyek mind-
egyike hamisítatlan reggae stílusban íródott.

Chris Rea 
Fool (If You Think It’s Over) – 
The Definitive Greatest Hits
Warner Music Hungary

A Greatest Hits albumon minden idők leg-
sikeresebb Chris Rea dalai csendülnek fel. 
A kiadvány a zenész több évtizedes karrier-
jét foglalja magába. Többek között olyan szá-
mokat hallhatnak, mint a Road to Hell, az On The Beach, a The 
Shadow of a Fool vagy a Josephine. Igazi zenei felüdülés egy hideg 
téli napon.  
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Időszaki kiállítás a Petőfi 
Irodalmi Múzeumban 
2009. február 28-ig

 Így teremtettük és teremtjük meg a két kor kulturális párbeszédének lehetőségét, mely párbe-
szédbe az egész ország bekapcsolódott. Szándékaink sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint-

hogy 2008 őszéig 700 programunkra az ország 300 településén 3 millióan voltak kíváncsiak, és 
további több száz program várja az érdeklődőket az év végéig.

„Gondold újra!” – szólít fel a reneszánsz Év 2008 ismerős szlogenje. 
Hogy mi rejlik e mögött? Vérpezsdítő filozófia, színes programok 
és ezernyi élmény. az elmúlt bő fél évben Hunyadi Mátyás előtt 
tisztelegtünk, most pedig a kortárs kultúrát állítjuk középpontba. 
azt, amely jól reflektál az 550 évvel ezelőtti korszakra. 

www.reneszanszev2008.hu

KÖzel 200 ProGraM ÉS PálYázaToK orSzáGSzerTe

                  Terítéken 
a kortárs kultúra

KULTÚRA

Reneszánsz utak – 
virtuális találkozások

A Reneszánsz utak – virtuális találkozások 
című kiállításunkkal arra teszünk kísérletet, 
hogy hidat építsünk a hajdani tudósok, írók, 
költők szellemi világa, műveltségének forrásai 
és a ma rendelkezésünkre álló ismeretszerzési 
technikák, vizuális eszközök között. A kiállítás 
középpontjában az 1497-ben, Budán alapított 
Sodalitas Litteraria Danubiana (Dunamenti 
Tudós Társaság) áll. 
Miként adtak választ a kor kihívásaira ők, és mi-
ként tudunk válaszokat adni saját kérdéseinkre 
ma, korunk globalizálódó kultúrájában, illetve 
hogyan reagálhatunk a bennünket körülvevő 
új, már-már virtuális valóság kihívásaira? Ki-
állításunk e kérdések megválaszolásához nyújt-
hat segítséget irodalmi szövegekkel: magyarul 
első alkalommal olvasható versekkel, levélrész-
letekkel, hangzó anyagokkal, reneszánsz mű-
tárgyakkal, rekonstruált belső terekkel és mai 
multimédiás, interaktív eszközökkel. 

Örök reneszánsz – 
a megújulás technikája

Tudta Ön, hogy a „kényelem, tartósság, szép-
ség” hármas jelszavával született meg a mér-
nöki hivatás Andrea Palladio itáliai építész 
reneszánsz architektúrát összefoglaló munkája 
alapján? És, hogy a reneszánsz koráig a mér-
nöki tervezés mint fogalom nem létezett, még 
„mérnökök” sem voltak? Vagy, hogy Mátyás 
király egyik kedvenc járműve, a kocsi magyar 
találmány?
Erről és még számos reneszánsz technikai ta-
lálmányról tudhat meg érdekességeket, ha ellá-
togat a Közlekedési Múzeum „Örök reneszánsz 
– a megújulás technikája” című tárlatára. A ki-
állítás többek között megismertet zseniális és 
lehetetlen hídmodellekkel, a XVII. századból 
származó „önjáró” kocsival, de a látogató be-
tekintést nyerhet egy reneszánsz írószobába is, 
tanulmányozhatja Gutenberg nyomdagépének 
modelljét, vagy megismerheti a XVI. századi 
rajzgép, a pantográf működési elvét. A 2009. 
január 21-ig látható tárlat arra is vállalkozik, 
hogy bemutassa, miképp újítja meg a jelenko-
ri műszaki tudományokat és ezen keresztül a 
mindennapokat a reneszánsz üzenete. 

Camera obscura – kortárs sötét 
szobák és Képmutogatók 2. 

A Magyar Fotográfusok Háza a Reneszánsz 
Év 2008 keretében országos Camera obscura 
fotópályázatot írt ki. A pályázat zsűrizett és dí-
jazott anyagaiból „Camera obscura – kortárs sö-
tét szobák” címmel nyílt nagyszabású kiállítás a 
Mai Manó Házban, amely 2008. január 4-ig te-
kinthető meg. A kiállítás foglalkozik a szem, a 
látás törvényeivel, a fénytan megértését szolgá-
ló eszközökkel, a camera obscurával, a vetítés 
laterna magicától mese-diavetítőig terjedő élet-
rajzával, a legkülönfélébb mozgásimitációkkal, 
a térélmény képi imitációjával, a transzparens 
képek nyújtotta különleges hatásokkal.

Időszaki kiállítás a Köz-
lekedési Múzeumban 
2009. január 21-ig 

          A RENESZÁNSZ ÉV 

 ÚJRAGONDOLT RENESZÁNSZ

Időszaki kiállítások 
a Mai Manó Házban 
2009. január 4-ig
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X. GYŐRI TÉLI FESZTIVÁL
2008. november 28. – 2008. december 31.
Győr

A fesztivál célja már a kezdetektől, hogy Győr belvárosa az 
ünnepekhez méltó rendezvény színterévé váljon, ahol az 
érdeklődők igényes kulturális eseményeket látogathatnak, 
egyedi iparművészeti és népművészeti alkotásokat vásárol-
hatnak. A programkínálat folyamatos fenntartásával és bő-
vítésével mára elmondható, hogy a régió egyik legnagyobb 
eseménye, a Győri Téli Fesztivál országosan is ismert és el-
ismert rendezvénnyé vált.

DVD FESZTIVÁLOK
Árvíz 
FHE

London lakóinak a brit történelem leg-
nagyobb természeti katasztrófájával 
kell szembenézniük. Az óceán felől 
érkező vihar Skóciában már letarolta 
Wick városát. Néhány szakértő szerint 
ezzel ki is adta minden energiáját, ám 
Morrison professzor nem így gondolja. 
Mivel senki sem hallgat rá, kapcsolatba 
lép menyével, a gátszakértő Sammel, 
és figyelmezteti őt a közelgő veszélyre. 
Alig néhány órájuk marad, hogy meg-
mentsék Londont a pusztulástól. Ami-
kor a katasztrófa bekövetkezik, úgy, 
ahogy azt a professzor megjósolta, a 
város vezetése válsághelyzetet hirdet.

Kés/alatt 
FHE

Flóra Nemzetközi Virágfesztivál
2008. december 5–7.
Kecel, Sportcsarnok és Művelődési ház

Immár huszonkettedik alkalommal kerül megrendezésre Ke-
celen a Flóra Virágfesztivál és Kötészeti Verseny december 
első hétvégéjén. A rendezvény lehetőséget biztosít hazánk vi-
rágtermelőinek bemutatkozására, a kiállítás alatt szakiskolák 
kötészeti versenye zajlik. Az érdeklődők betekintést nyerhet-
nek a fazekaskultúrába is. A rendezvényen képzőművészeti 
kiállítások és vásár, dísznövényvásár, kirakodóvásár és a mes-
terségek bemutatója várja az idelátogatókat.

KONCERT MOZI
Presser Gábor
1 koncert
2009. január 24.
Papp László
Budapest Sportaréna

Maria Joa~o és Mário Laginha
2008. december. 8.
Művészetek Palotája

Újra együtt a legendás páros, Maria Joa~o és Mário Laginha. De-
cember 8-án Chocolate című új albumukkal kedveskednek a hazai 
rajongóknak. Utoljára 2004-ben adtak ki közösen lemezt Tralha 
címmel, azóta mindketten a maguk útját járták. Laginha szólóal-
bumot jelentetett meg, amelyért elnyerte a Canções e Fugas-díjat, 
Joa~o pedig régi álmát váltotta valóra: feldolgozta a Brazil énekes-
könyvből kedvenc tradicionális dalait. Ezen az estén a jazz szerel-
mesei biztosan nem fognak csalódni.

Bármennyire is hihetetlen, 
de 40 éves pályafutása alatt 
még soha nem került sor 
Presser Gábor-szólókoncert-
re a Papp László Sportaré ná-
ban. Éppen ezért Pici bácsi 
elérkezettnek látta az időt, 
hogy 2009 januárjában pó-
tolja eme hiányosságot. 
A több mint 700 dal szerző-
je, elmondása szerint meg-
lehetősen nehéz helyzetben 
volt a repertoár összeállítá-
sánál. Aztán a rosta működésbe lépett, s kialakult az elhangzó 
dalok sora. Mintegy megerősítésképpen a www.1koncert.hu olda-
lon indítanak egy közönségszavazást, amelyen a legtöbb szavaza-
tot begyűjtött dalok egész biztosan helyet kapnak a műsorban. 
Az estéről – a tervek szerint – DVD-felvétel is készül.

Valami Amerika 2
Bemutató: 2008. december 18.

Végre itt a folytatás! Kíváncsian várjuk, vajon lesz-e annyira 
ütős, mint az első epizód. A régi arcok mellett új színészekkel 
bővül a szereplőgárda, a film csapatába igazolt új arcok: Tom-
pos Kátya, Lucia Brawley és Csuja Imre. A történet két évvel 
később folytatódik… Alex visszatér, és igyekszik mindent ott 
folytatni, ahol két évvel  ezelőtt abbahagyta. A Valami Amerika 
2 az előzményeket nem ismerők számára is garantáltan élvez-
hető lesz.

Kaméleon
Bemutató: 2008. december 4.

Főhősünk Gábor, egy harminc körüli férfi, akinek minden-
napjai azzal telnek, hogy hazudik. A jóképű srác magányos, 
nem túl csinos nőket hálóz be olcsó bókokkal és ígéretekkel, 
majd néhány héttel később eltűnik az életükből félretett pén-
zükkel együtt. Az „üzlet” sikeres, barátjával kitapasztalják, 
mire vágynak a nők s igyekeznek teljesíteni álmaikat. Egy 
idő után azonban Gábor ráun a középszerű nők meghódítá-
sára és igazi kihívásra vágyik. Ekkor ismeri meg Hannát, aki 
tehetős, gyönyörű és híres…

Los Angeles az angyalok városa, a hiú-
ság birodalma – tökéletes hely a Miami-
ból frissen áttelepült McNamara–Troy 
plasztikai sebész duó magánpraxisa 
számára. Sean és Christian egy plasz-
tikai sebészetről szóló tévésorozat 
konzultánsaiként kezdenek Los Ange-
lesben dolgozni, ám hamarosan a kép-
ernyőre kerülnek, és egymás riválisává 
válnak a sztárságért folytatott harcban. 
A McNamara és Troy körül bonyolódó 
személyes és szakmai problémák mind 
Kaliforniába „települnek”. A szakszerű 
sebészeti beavatkozás pedig minden 
esetben elkerülhetetlen.

Szex és New York 
FHE

Négy évvel a sikersorozat befejezése után Carrie (Sarah Jessica 
Parker), Samantha (Kim Cattrall), Charlotte (Kristin Davis) és 

Miranda (Cynthia Nixon) visszatér az 
utóbbi évek egyik legjobban várt film-
jében. Carrie Bradshaw és barátnői a 
rohanó manhattani hétköznapok kö-
zepette a karrier, a párkapcsolatok és 
az anyaság problémáival küszködve 
mutatják be életük alakulásának pil-
lanatait a tőlük már jól megszokott 
szemérmetlen és szellemes stílusban. 
A film legfontosabb tanulsága: a ba-
rátság soha nem megy ki a divatból!
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KIÁLLÍTÁS
Legendás lények, varázslatos virágok
A közkedvelt reneszánsz
2008. november 14. – 2009. szeptember 27.
Néprajzi Múzeum 

2008 a reneszánsz éve Magyarországon. A programsorozat 
keretében a Néprajzi Múzeum is rendez kiállítást. Sárkányok, 
egyszarvúk, ugró szarvasok, színpompás virágminták – olasz 
hatás, vagy inkább francia? Ki milyennek látja a reneszánsz dí-
szítést? A kiállítás számos lehetőséget kínál ennek eldöntésére, 
illetve annak megítélésére, hogy ezek a motívumok hol és ho-
gyan a legszebbek. De az is nyomon követhető, hogy a minták 
honnan kerültek a köznapi kultúrába, és ott hogyan éltek to-
vább. A döntéshez a segítséget festett bútorok, mennyezetka-
zetták, ónedények, szőttesek és hímzések adják.

KIÁLLÍTÁS
Vivaldi–Topolánszky: Négy évszak 
2008. december 11., 2009. január 27.
Nemzeti Táncszínház

Négy évszak – négy táncos. 
Antonio Vivaldi világhírű 
művére készített látványos 
koreográfiát Topolánszky Ta-
más. A négy évszakot négy 
férfiszóló jeleníti meg.
Az előadók a mai magyar 

táncélet kiemelkedő alakjai, közülük hárman Harangozó Gyu-
la-díjas táncművészek. A darab formanyelve a kortárs tánctech-
nikára épül, dinamikus és akrobatikus elemekkel. Az előadást 
Gyurics Balázs Jonas festőművész képei (képünkön), Juhos István 
Putto filmbejátszásai és az izgalmas fénytechnika teszi teljessé. 

Presidance Company – HUNGARYTHM 
2009. február 22. 
MOM Színház

A Presidance Com-
pany 2008 májusában 
alakult azzal a céllal, 
hogy újszerű produkci-
óival felkeltse az egész 
világ érdeklődését ha-
zánk iránt.
Előadásaikban újsze-
rűen, ám az értékeket 
megtartva használják 
fel a magyar kultúra 
kincseit. A kétfelvoná-
sos HUNGARYTHM 
show-ban nemcsak a 
táncosok, hanem zené-
szek, artisták és énekesek is szerepelnek. A napi nyolcórás pró-
báknak bizonyára meglesz az eredménye… További információk 
a www.presidence.com weboldalon. 

Mennyből az angyal
2008. december 3. – 2009. január 5.
Sterling Kortárs Művészeti Galéria 

Mindannyian szeretnénk meglepni kedve-
sünket, szeretteinket egy különleges, sze-
mélyes karácsonyi ajándékkal. A Sterling 
Ékszergalériában december 3-ától nemcsak 
megtekinthetik, hanem meg is vásárolhat-
ják a kortárs alkotók által készített egyedi 
designékszereket. A galériában többek kö-
zött olyan alkotók műveit láthatják, mint 
Bodor Bernadett (alkotása a képünkön), 
Stomfai Krisztina, Abaffy Klára (ékszere 
a kis képen), Gera Noémi, Péter Vladimir, 
George Radic és még sokan mások. 

SZÍNHÁZ
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NÉMETORSZÁG
Berlin

Saját szemünkkel akarjuk 
látni a Brandenburgi 

kaput, a Potsdamer 
Platzot, a reichstagot.
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 Talán nincs is még egy olyan euró-
pai nagyváros, amely olyan szinten 
képes a megújulásra, mint Berlin. 
A II. vi lágháború után gyakorlatilag 

újra kellett építeni a teljes várost, majd a Fal 
leomlása után ismét mélypontról kezdhet-
ték, hiszen a két országrész szétválasztása, 
majd újraegyesítése a fővároson is erős nyo-
mokat hagyott. A megújulás mértékét talán 
egy példával lehet a legjobban illusztrálni: 
az újraegyesítés (1990) óta a várost 1,7 mil-
lióan hagyták el, és 1,8 millió új lakos köl-
tözött be, azaz lakosságának kétharmada 
egész egyszerűen kicserélődött. Ma Berlin 
az egyik leglátogatottabb metropolisz a 
kontinensen, köszönhetően annak a két-
pólusúságnak, amely továbbra is jellemzi. 
Múlt és jelen jól megfér itt egymással, sőt, 
egymást erősítik. Eme szándék olyan ese-
ményekben mutatkozik meg leginkább, 
mint a „fényfestés” két hete, amikor a 
modern kor vívmányai és ízlése a rég-
múlt emlékeit új megvilágításba helyezi: 
szó szerinti és átvitt értelemben egyaránt.

The Wall
Az emberek érdekes módon fokozott figye-
lemmel foglalkoznak a német történelem-
mel, sőt, annak kevéssé dicsőséges korsza-
kaival a leginkább. Való igaz, hogy Berlin 
sokat látott és tűrt, de a XXI. századra 
sikerült azzá válnia, amire eredetileg is 
rendeltetett: egy erős és öntudatos ország 
fővárosává. 

A NÉMETEKET LEHET szeretni vagy nem 
szeretni, de egy biztos: nem egyszer áll-
tak fel nem csupán a mélypontról, néha 
annál lentebbről is. Berlin utcái is sokat 
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mesélhetnének a háború, az elnyomás, a 
megosztottság éveiről, majd a kényszerű 
hallgatás évtizedeiről. Tudnak a németek 
is lázadni, ha kell, és szabadságukat ugyan-
úgy féltik, mint a náluk lobogóbb lelkületű 
déli és keleti sorstársaik. Nem érdemes ma 
már haragudni rájuk. Túl vannak a nehéz 
éveken, amikor bizonyítaniuk kellett a vi-
lágnak, és azon is, hogy önmagukat mar-
cangolják azokért a bűnökért, amelyeket 
fél évszázada mások követtek el. Túl van-
nak az önsajnálkozáson, és csakis a jövőbe 
néznek. Ennek ellenére Berlin emlékezik. 
Az egykori fal helye egyértelműen végig-
húzódik a városon, mementóként: ennek 
soha többé nem szabad megismétlődnie. 
A berliniek túlléptek a múlton, de életük 

részének tekintik. Úgy ápolják hagyomá-
nyaikat, hogy mindemellett egy szédítő 
iramban fejlődő kozmopolita nagyvárost 
is felépítettek. A racionális és tekintély-
elvű hatalmas középületek és sugárutak 
mellett fővárosukban megtalálhatóak az 
underground művésznegyedek és a kísér-
leti színházak is. Egy világviszonylatban is 
mértékadó filmfesztivál házigazdái, de ne 
feledkezzünk meg a Love Parade esemé-
nyeiről sem, amelyek a liberális életfelfogás 
megtestesülései. 

ANNAK, AKI MOSTANÁBAN Berlinbe látogat, 
meglepően sokat adhat ez a város. Hogy 
ennek egyre többen a tudatában vannak, 
mi sem bizonyítja jobban, mint hogy min-
den évben növekszik az ide látogató turis-
ták száma – 1997 óta gyakorlatilag a dup-
lájára nőtt. A közlekedés jól szervezett, az 
utcák tiszták, nagy a kulturális kínálat, a 

A Reichstag kupo-
lájában elhelyezett 
kilátóból még a 
Bundestag ülés-
terme is látható 

Berlin, 
  Berlin 
Berlin, 
  Berlin 
Mint minden főváros, Berlin is magán viseli 
nemcsak saját, hanem egy egész ország 
történelmét, annak dicső és dicstelen 
korszakainak lenyomatát. német ország 
esetében ez különösen igaz, hiszen éppen 
fővárosa volt a megosztottság és egy 
rendszer jelképe, majd a szabadság és a 
függetlenség szinonimája az egész világ 
számára.

Utazáshoz ajánljuk!

az amerikai  SanDisk cég két új MP3-lejátszót mutatott be a közelmútban. 
az olcsóbb, “Clip” névre keresztelt készülék MP3-és WMa-fájlok lejátszására alkalmas, míg 
nagyobb tudású testvére a “Fuze” MPeG4- és JPeG-fájlok kezelésére is képes.
Mindkét típus rendelkezik beépített digitális diktafonnal és FM-rádióval. a lejátszók 2 és 4 GB-
os kapacitással rendelkeznek, a Fuze memóriája microSD-kártyával bővíthető. 
a SanDisk-termékeket a Hama Kft. forgalmazza! www.hama.hu

az amerikai  SanDisk cég két új MP3-lejátszót mutatott be a közelmútban. 
az olcsóbb, “Clip” névre keresztelt készülék MP3-és WMa-fájlok lejátszására alkalmas, míg 



olyan város, amely 
emlékezik múltjára, 
büszke jelenére, és 
már a jövőt építi.
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Hasznos tudnivalók

Tömegközlekedés
A városban 15 S-bahn, 9 U-bahn, 
22 villamos és 150 autóbuszvonal 
üzemel. Berlin központi pályaud-
vara a Berlin Hauptbahnhof.
Magyar Nagykövetség
Unter den Linden 76. 
10117 Berlin 
Tel.: 030-20310-0 
E-mail: infober@kum.hu
Fontosabb telefonszámok
Segélyhívószám, tűzoltóság: 112
Rendőrség, mentő: 110
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A Reichstagot 1894-ben 
nyitották meg, és 1999-óta 
újra a német törvényhozás 
otthona

hotelárak pedig még mindig az európai át-
lagárak körül maradnak, noha szolgáltatás 
tekintetében bármelyik várossal felveszik a 
versenyt. London, Párizs és Róma után így 
Berlin is szép lassan felkerül arra a listára, 
amelyen azok a városok szerepelnek, ame-
lyeket egyszer az életben látni kell.

A megismerés fokozatai
Egy várost sokféle módon meg lehet is-
merni, be lehet fogadni. Az első lépcsőfok 
a csendes szemlélődés. Ilyenkor nem te-
szünk mást, csupán sétálunk, esetleg tö-
megközlekedünk, bámészkodunk. Látjuk 
a híres tereket, épületeket, múzeumokat, 
kávéházakat, de csupán kívülről. Második 
lépésként felkeressük a legismertebb helye-
ket. Saját szemünkkel akarjuk látni a Bran-
denburgi kaput, a Potsdamer Platzot, a 
Reichstagot. Felkeressük az állatkertet, és 
megcsodáljuk a Gemäldegalerie németal-
földi és olasz reneszánsz festményeit. És vé-
gül a harmadik lépcső: az elvegyülés. Ezen 
a szinten már nem a híres helyek vonzanak 
bennünket – azt szeretnénk tudni, hogyan 
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lyosókra, a hivatali helyiségekbe és a kon-
ferenciatermekbe is bepillantást engedett a 
tervező. Hogy mindez mennyire zavarja az 
ott dolgozókat, az már egy más kérdés. 
Az építészet más megnyilvánulásaiban is 
nyomon követhető az a progresszív szemlé-
let, amely a német fővárost jellemzi. A Pots-
damer Platz a fal lerombolása után például 
teljesen újjáépült. A II. világháború előtt 
a társasági érintkezés fő csomópontja volt 
a tér, de a háború, majd a rajta átvezetett 
berlini fal teljesen tönkretette funkcióját 
és képét. Három nemzetközi sztárépítész: 
Renzo Piano, Helmut Jahn és Arata Isoza-
ki álmodta újra a teret, melyet így ma égbe 

szökő acél- és üvegépületek, légies 
és mégis funkcionális iroda-

házak ölelnek körbe. Ez 
már a jövő. 

AKI A RÉGMÚLTRA VÁ-
GYIK, az a Múzeum-
szigetet célozza meg. 
A Spree folyó Berlin 

központjában található 
szigetének északi része 

a Kupfergrabenig, amely a 
berlini múzeumok egyik legfon-

tosabb központja. Az egy négyzetkilomé-
ternyi területen öt múzeum mutatja be a 
művészetek fejlődését a XIX. századig: 
a Pergamon-múzeum, a Régi Múzeum, a 
Régi Nemzeti Galéria, a Bode-múzeum 
és az Új Múzeum. A Pergamon-múzeum-
ban olyan páratlan műkincsek találhatóak, 
mint például az Istár-kapu vagy a Kr. e. II. 
században készült Pergamon-oltár. Külön-
leges darabkája ez a Földnek, hiszen ha 
belegondolunk, hatalmas értékek vannak 

felhalmozva egy ehhez képest egészen pa-
rányi területen. 
Berlin valóban kétpólusú város, ha nem 
több. Miközben felszívja a világ minden 
részéből ideérkező betelepülők és turisták 
kultúráját, megmarad nagyon németnek. 
Olyan város, amely emlékezik múltjára, 
büszke jelenére, és mindeközben már a jö-
vőt építi. Berlin volt, van és lesz. És attól 
függően, hogy kik vagyunk és honnan jöt-
tünk, mindenkinek más arcát mutatja.

Bende Nelly

él egy berlini valójában. Ez persze attól 
függően, hogy a felső tízezer vagy a tanuló 
ifjúság kevés pénzű táborát, esetleg az al-
ternatív művészvilágot erősítjük, fölöttébb 
változó lehet. Ilyenkor érdemesebb kicsit a 
dolgok mögé nézni. Elkerülni a forgalmas 
főútvonalakat, megkóstolni a helyi konyha 
ételeit, vagy be kell térni egy könyvesbolt-
ba, és órákon keresztül csak böngészni a 

régi könyvek között. Jó ilyenkor meg-
keresni a „kult” helyeket: Brecht színházát 
vagy a Checkpoint Charlie-t, amely a leg-
híresebb katonai ellenőrzőpont volt a Vas-
függöny berlini szakaszán. 

LEGINKÁBB IDŐFÜGGŐ, hogy e szintek közül 
melyiket választjuk. Egy hétvége például 
semmire sem elég. Ahhoz, hogy igazán 
magunkévá tegyünk egy várost, együtt kell 
élnünk vele, meg kell ismernünk lakosait 
és azok gondolkodásmódját. Egy remek 
berlini példa erre a helyi kormányzati ne-
gyed. Németországban ugyanis az ország 
vezetése átvitt és gyakorlati értelemben is 
átlátható. Úgy tervezték meg az épülete-
ket, hogy a bennük zajló munka mindenki 
számára megtekinthető legyen, és ez nem 
csupán néhány teremre vonatkozik, hanem 
általánosságban is igaz: a tárgyalókba, a fo-

Budapest  Berlin
19:58 Keleti pu.  euronight 09:17 Berlin Hbf.

Berlin  Budapest
19:00 Berlin Hbf. euronight  08:32 Keleti pu.

Útvonalterv
Vonattal Berlinbe!

MÁVDIREKT 06 (40) 49 49 49
www.mav-start.hu

A Reichstagot 1894-ben 
nyitották meg, és 1999-óta 
újra a német törvényhozás 
otthona

ba, és órákon keresztül csak böngészni a 

A medvék városa

A város jelképe a zászlójában 
is látható berlini medve. A címer-
állat eredete erősen vitatott, de 
nagy valószínűséggel Mark Bran-
denburg, a város alapítója volt az 
ötágú koronát viselő mackó „szü-
lőatyja”. 
A Berlini Filmfesztivál fődíja az 
Arany Medve, a zsűri különdíja 
pedig az Ezüst Medve-díj.
Knut, a világ egyik legismer-
tebb jegesmedvéje a Berlini Állat-
kert lakója. A megható történettel 
rendelkező állat mára kinőtt a kis-
mackókorból, és a túlzott érdek-
lődésnek köszönhetően pszichés 
zavarokkal küzdő, problémás fel-
nőtt lett belőle.

Az újraegyesítési ün-
nepséget a Reichstag 
épületében tartották 
1990. október 3-án



ezer szín, ezer illat, ezer íz. Talán a legjobban így jellemezhetnénk a várost, ahol nemcsak nemzetek 

kultúrái, tradíciói, de fűszerei is keverednek egymással. zamatos gasztronómiai utazásunk során a 

két legismertebb, Berlinhez köthető étel receptjét mutatjuk be. 

Receptek

  Egy morzsányi 

       Berlin

Elkészítés:

Langyos tejben oldjuk fel az élesztőt. A lisztet öntsük egy nagy keverőtálba, adjuk hozzá a 
lekvár kivételével az összes hozzávalót, majd jól dolgozzuk össze. Amikor már csomómentes 
a masszánk, kézzel dagasszuk tovább. Ha száraz, dolgozzunk bele még egy kevés tejet, ha 
túl lágy lenne, akkor lisztet. Amikor már ruganyos tésztát kaptunk a masszából, 30 percre 
tegyük langyos sütőbe, hogy kissé megkeljen. Ha kész van, a tésztát nyújtsuk 1 centiméter 
vastagra, és egy szaggató vagy pohár segítségével szaggassunk belőle fánkokat. A kész 
formákat tegyük lisztezett deszkára, és helyezzük vissza néhány pillanatra a langyos sütő-
be, hogy tovább keljenek. Egy nagyobb serpenyőben hevítsünk olajat, majd amikor már 
kellően forró, két lapát segítségével egyenként rakjuk bele a fánkokat úgy, hogy ne érjenek 
egymáshoz. Tálaljuk forrón, lekvárral, de ízlés szerint szervírozhatjuk fahéjas cukorral vagy 
cukormázzal is.

Berlini fánk 
Hozzávalók

Elkészítés:

Alaposan tisztítsuk meg a borjúmájat, és vágjuk vékonyabb szeletekre, majd 
forgassuk meg lisztben. Tegyük félre, és vékonyan karikázzuk fel a hagymát. 
Amikor ezzel is kész vagyunk, mossuk meg az almát, hámozzuk le a héját, tá-
volítsuk el a magházat, a húsát vágjuk vékony szeletekre. Mossuk meg a petre-
zselymet, majd vágjuk apróra. Forrósítsuk fel a vajat, és a májszeleteket mindkét 
oldalukon pirítsuk meg benne úgy, hogy a belsejük kissé rózsaszín maradjon. 
A májat csak a végén, tálaláskor szabad sózni, mert különben megkeménye-
dik. A májszeleteket rendezzük előmelegített tálra, és tartsuk melegen. Süssük 
az almát a vajban 3–5 percig, majd tegyük óvatosan a májra. Végül pirítsuk 
ropogósra a hagymakarikákat, és azt is halmozzuk a tetejére. Szórjuk meg pet-
rezselyemmel, sózzuk, borsozzuk. Burgonyapürével, almaszeletekkel tálaljuk.

Hozzávalók

70 dkg borjúmáj
2 evőkanál liszt
20 dkg vöröshagyma
2 db nagy savanykás alma
1 csokor petrezselyem
8-10 dkg vaj
só, bors 

50 dkg búzaliszt
1/2  kocka friss élesztő
125 ml langyos tej
2 cl rum
2 db tojás 
10 dkg kristálycukor 
5 dkg zsiradék 
1 db citrom reszelt héja 
1 teáskanál vaníliakivonat 
1 csipet só 
3 dl növényi olaj 
eper-, szilva-, barack-, narancs- 
vagy ribizlilekvár

a díszítéshez

porcukor, kristálycukor, cukormáz

Borjúmáj berlini módra 
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NEMZETKÖZI AJÁNLATOK

Checkpoint 
        Berlin

Varázslatos táj, magyar hagyo-
mányok, téli turizmus – az 
utóbbi időben mintha újra fel-
fedeztük volna Erdélyt. Nem 

csoda, hisz a legtöbb helyen nincs szükség 
idegen nyelvre, Románia uniós csatlakozá-
sa óta pedig folyamatosan egyszerűsödik 
a határátlépés is. A rokonlátogatásra érke-
zőknek és a turistáknak egyaránt jó hír, 
hogy Erdély vasúti kínálatában minőségi 
változások történtek, december közepétől 
Budapest és Arad között már kétóránként 
InterCity-vonatok szállítják az utasokat, 
oda és vissza mindössze 29,40 euróért.
Több mint 60 év után először közlekedik 
közvetlen nappali vonat Székelyföldre, 
Gyergyószentmiklós, Csíkszereda, Sepsi-
szentgyörgy és Tusnádfürdő útvonalon át 
Brassóba, Hargita InterCity néven. Az új 
vonaton – amely Nagyváradra és Kolozs-
várra is további eljutási lehetőséget bizto-
sít – a szép tájak látványa mellett étkező-
kocsi is várja a vasutat választókat.

németország legnépesebb és legsokoldalúbb városát megismerve, 
ha hajlunk rá, hogy Dárdai Pál invitálását elfogadjuk, már csak az a 
kérdés: hogyan juthatunk el a legegyszerűbben Berlinbe? ebben 
segítünk Önöknek egy kényelmes és gazdaságos megoldással: 
2008 decemberétől új éjszakai vonatok indulnak Budapestről, 
többek között a német fővárosba is.

Metropol 
EuroNight

19:58 Budapest-Keleti pu. 8:32
20:42 Vác 7:49
5:49 Dresden Hbf. (Drezda) 22:10
6:18 Dresden-neustadt 21:46
9:07 Berlin ostbf. 19:10
9:17 Berlin Hbf. 19:00
9:41 Berlin-Wannsee 18:39

 Szívhez szóló ajánlatok
   Erdély

ATudjuk, hogy Berlin rengeteg lát-
nivalót tartogat, érdemes tehát 
kipihenten kezdeni felfedező-
utunkat. Az új EuroNight-járat-

tal egy átaludt éjszaka után a város szívében 
található pályaudvaron találjuk magunkat, 
mindössze néhány percre a Brandenburgi 

kaputól és a Reichstagtól. Vonattal érkezve 
célszerű tehát innen indítani a városnézést. 
Az EuroNight a kor követelményeinek meg-
felelően az ülőhelyeken túl fekvőhelyes és 
hálókocsikkal is közlekedik, így igényeink 
és utastársaink száma alapján könnyedén 
kiválaszthatjuk a nekünk megfelelő aján-
latot. A berlini EuroNight-vonatra jegyek 
korlátozott számban már 29 euróért is kap-
hatóak.
Új EuroNight-vonat indul Danubius né-
ven Ulm–Stuttgart–Karlsruhe–Mannheim 
útvo nalon át Frankfurtba is, amely a ber-
lini vonathoz hasonló szolgáltatásokkal és 
már 39 eurós árral várja utasait.
Utazása megtervezéséhez hasznos infor-
mációkat kaphat a MÁV-START honlap-
ján (www.mav-start.hu), illetve a MÁVDI-
REKT 06 (40) 49 49 49-es telefonszámán.
Az euróban megadott összegek a MÁV-
START Zrt. pénztáraiban forintban fize-
tendők a mindenkor érvényes árfolyam 
alapján.

Árajánlatok,
menettérti útra:

nagyvárad: 29 euró
Kolozsvár: 44,60 euró �
Maroshévíz, Gyergyószentmiklós: 58 euró
Csíkszereda: 66 euró
Sepsiszentgyörgy, Brassó: 71,40 euró

zőknek és a turistáknak egyaránt jó hír, 
hogy Erdély vasúti kínálatában minőségi 
változások történtek, december közepétől 
Budapest és Arad között már kétóránként 
InterCity-vonatok szállítják az utasokat, 
oda és vissza mindössze 29,40 euróért.
Több mint 60 év után először közlekedik 
közvetlen nappali vonat Székelyföldre, 
Gyergyószentmiklós, Csíkszereda, Sepsi-
szentgyörgy és Tusnádfürdő útvonalon át 
Brassóba, Hargita InterCity néven. Az új 
vonaton – amely Nagyváradra és Kolozs-
várra is további eljutási lehetőséget bizto-
sít – a szép tájak látványa mellett étkező-
kocsi is várja a vasutat választókat.

menettérti útra:

Maroshévíz, Gyergyószentmiklós: 58 euró

Sepsiszentgyörgy, Brassó: 71,40 euró

NEMZETKÖZI AJÁNLATOK
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ÚTIPATIKA

Bár sokan azt hisszük, a hideg közeledtével újra meg kell 
küzdenünk a meghűlés kellemetlenségeivel, ez a probléma 
azonban most is csak azokra vár, akik legyengülten indulnak 
neki a téli hónapoknak. 

   Ha jön 
a zimankó…

ÚTIPATIKA

A megfázásnak nevezett betegség a közhie-
delemmel ellentétben nem más, mint a sok 
száz náthavírus egyike által okozott tünet-
együttes. Így talán már egyszerű a magya-
rázat, miért nem csak télen érezhetjük e 
betegség kellemetlen következményeit. 
Az orrfolyással, fejzúgással, gyakori tüsz-
szentéssel járó kór ráadásul az egyik leg-
fertőzőbb betegségek egyike, ugyanis elég 
egy meghűléses ember keze ahhoz, hogy 
másoknak is átadja a nyavalyát. A vírusok 
a kézről átkerülnek az orrnyílásba, a száj-
ra, onnan pedig elindulnak a nyálkahártya 
felé, és megtámadják azt. A legyengült, ke-
vés vitaminnal felvértezett szervezet pedig 
könnyen megadja magát. Sőt, a vírusgazda 
szerepe még jobban fokozódik, ha tüsszent 
egyet. Ilyenkor ugyanis több ezer vírus ke-
rül a levegőbe, amelyek aztán újabb „áldo-
zatokat” szednek. Ebben az esetben hosz-
szú napokig, esetleg hetekig is eltarthat, 
míg szervezetünk legyőzi a betegséget. 

Páncélozott szervezet
A legfontosabb mindig a megelőzés. A hi-
deg hónapokban talán hatványozottabban 
igaz ez, mint a nyári időszakban. Ilyen-
kor általában kevesebb vitamint viszünk 
szervezetünkbe, amelyet pótolnunk kell. 
Igyunk hát reggelenként gyümölcslevet, 
napközben pedig fogyasszunk almát, sa-
vanyú káposztát, amelyek feltöltik szer-
vezetünket ásványi anyagokkal, így kellő-
képpen felvértezhetjük magunkat a ránk 
leselkedő betegségek ellen. 
Ha mégis a vírusok áldozatává váltunk, 
persze a lehető leggyorsabban ható orvos-
sággal szeretnénk megszabadulni a kelle-

Útipatika-lista télre

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, 

VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT! 

Bio-Melatonin
Alvászavarok kezelésére, 
melyek az alvás-ébrenlét ciklusának 
megzavarásából adódnak.

Coldrex MaxGrip forróital
Megfázás és influenza elleni gyógyszer

Febrilin 750
Láz- és fájdalomcsillapító

Cetebe
Hosszan tartó, fokozatosan 
felszabaduló C-vitamin

AIR OPTIX™ AQUA
Havi viseletű légáteresztő kontaktlencse

metlen tünetektől. A legújabb kutatások 
szerint a meghűlés kezelésére az egyik 
leghatásosabb szer a cink. Nagyobb dózi-
sú cink szervezetbe juttatásával lerövidít-
hetjük a meghűlés lefolyását, enyhíthetjük 
a kellemetlen tüneteket. Ha cinktablettát 
szopogatunk, körülbelül négy nap alatt 
elmúlik a torokfájás, köhögés, orrfolyás. 

Adagolásáról azonban mindenképpen 
kérjük ki egy szakember véleményét, mert 
nagyobb adagban a cink akár mérgező is 
lehet. A C-vitamin, ez a régóta ismert cso-
daszer a cinkkel együtt valóban csodákra 
képes. Több kutatás és vizsgálati ered-
mény alátámasztotta, hogy a nagy dózis-
ban szedett C-vitamin jelentős szerepet 
kap abban, hogy a tünetek enyhébbekké 
váljanak, és a betegség hamarabb múl-
jon el. Hársfa-, csipkebogyó-, kakukkfű-, 
menta- vagy kamillateával pedig tovább 
rövidíthetjük szenvedésünk idejét. Ezek 
nemcsak csillapítják a gyulladásokat, de 
nyugtatják is a szervezetet. Arra azonban 
ügyeljünk, hogy ne legyen túl forró a tea, 
mert az tovább irritálhatná fájó torkun-
kat. Ha pedig minden gyógyhatású készít-
ményt bevetettünk, és újult erővel, fitten, 
frissen, gyógyultan vágunk neki a hétköz-
napoknak, azért a téli hidegben ne felejt-
sük otthon a sapkát, sálat és a kesztyűt! 

InterCity Magazin

InterCity Magazin40



Rapa Nui
     A Húsvét-sziget

mikor a lehetetlen és a valóság 
összeér, akkor születnek a hő-
sök és a legendák. A józan ész 

és a misztérium határán egyensúlyozva 
gyakran keressük a megoldást olyan kér-
désekre, amelyekre emberi korlátok kö-
zött nem lehetséges kielégítő választ kap-
nunk. Ilyenkor szűnik meg a racionalitás, 
és nem egyszer arra döbbenhetünk rá, 
hogy már a kérdés megfogalmazásában 
benne rejlett a tévedés lehetősége. A Hús-
vét-sziget egy olyan kultikus hely, amely 
egyszerre létező, mégis földöntúli; a múlt 
szelleme kísérti, egy olyan történelemé, 
amely se nem dicső, se nem virágzó, de 
mindenesetre tanulságos. Egy olyan nép 
története, amely felélte örökségét és élet-

terét, és amely miniatűr keretek közt 
saját pazarló kultúránk egyik lehet-
séges – bár nem túl biztató – jövő-
képét vetíti elénk. 

Végzetes menedék
A Húsvét-sziget lakói új földeket 
kerestek, amikor Kr. e. 1000 kör-
nyékén elindultak felfedezni a poli-

néz szigetvilág legkeletibb csücskét, 
de amit itt találtak, az végül romlást 
hozott rájuk. Kétségbeesés, őrület, 
kannibalizmus és rabszolgaság 

lett az osztályrésze mindazoknak, akik 
egykor a földi paradicsomot keresték. 
A megmaradt néhány leszármazott ezek-
ről az időkről már semmit nem mesélhet, 
de megteszik helyettük a múlt valódi ta-
núi: a sziget hatalmas és néma kőszobrai, 
a moaik. Ha az őslakosok annak idején 
nem alkotják meg ezeket a különös szob-
rokat, talán már rég feledésbe merült vol-
na egy olyan kultúra, amelynek bár a rész-
letei a múlt ködébe vesznek, amit tudunk 
róla, mégis hátborzongatóan valóságos. 
A lapiták, akik híresen jól navigáltak a 

A

tengeren és kitűnő fazekasmesterek vol-
tak, kelet felé indultak, hogy – ahogy ők 
mondták – a „szél feletti” területeken 
új otthont találjanak maguknak. Ez lett 
a Húsvét-sziget, amely elszigeteltsége 
(3000 km-re a legközelebbi lakott hely-
től), mérete (166 km2) és kedvezőtlen 
időjárási körülményei miatt végül nem 
váltotta be a hozzá fűzött reményeket. 
Az első európai, a holland Jacob Rogge-
veen 1722 húsvét vasárnapján fedezte fel 
a területet, és ő adta neki a Húsvét-sziget 
elnevezést (bár a köztudatban „szigetek” 
szerepelnek, a part mellett csupán ki-
sebb-nagyobb sziklaszirtek találhatóak, 
így a megnevezés egyes számban helyes). 
A bennszülöttek Rapa Nuinak, azaz 
„Nagy evezőnek” hívták háromszög ala-
kú otthonukat, de a köztudatban elterjedt 
a dallamos Te Pito o Te Henua, „A világ 
köldöke” megnevezés is. 
A sziget flórája és faunája már akkoriban 
sem volt kifejezetten gazdag, mára pedig 
egy kopár és nem túl izgalmas földdarabot 
talál az idelátogató. Az egyetlen őshonos 
fafajta, a toromiro a század elején telje-
sen kipusztult, és a sziget állatvilága sem 
mondható változatosnak. A domborzat 
is meglehetősen egyhangú, éppen ezért 
a tengerrengéseket követő ár (cunami) 
rendszeresen letarolta a felületet. Ennek a 
sík felszínnek köszönhető, hogy a NASA a 
Húsvét-szigetet jelölte ki az űrsikló kény-
szerleszálló-pályájának… 
Hogy miért telepedtek meg itt mégis az 
emberek? Az a legvalószínűbb, hogy egész 
egyszerűen túl messzire merészkedtek, és 
már nem volt visszaút. Rapa Nui akkori-
ban az ismert világ végét jelentette, így 
amikor megpillantották, alighanem meg-

váltásnak érezhették azt, hogy szárazföl-
det látnak. Egy szigetet, amely ugyanezen 
okokból később a börtönükké vált. 

Egy kisebb isten gyermekei
Az őslakosok korabeli kulturális és val-
lási életéről rengeteg emlék maradt fent. 
Egyedülálló módon, ezen a világtól elzárt 
szigeten kialakult az írásbeliség (Rongo-
Rongo, ahogy a helybeliek mondják), bár 
a kőtáblára vésett szövegeket a mai napig 
nem tudták megfejteni. Fontos szertartás 
volt a madárember-verseny, melyet min-
den évben megrendeztek. A versenyzők a 
Rano Kao krátere mellett fekvő Orongo fa-
luból futottak le a tengerpartig, majd Moto 
Nui szigetére, pontosabban egy sziklára 
átúszva kellett megszerezniük a visszaté-
rő kormos csérek első tojásait. A győztest 
megkülönböztetett tisztelettel kezelték 
egy éven keresztül: ő lett törzsének vallá-
si vezetője, akit adományok illettek meg. 
A madárember-kultusz valószínűleg ösz-
szefüggésben volt Makemake, a sziget is-
tenségének kultuszával is, akinek legendá-
ját számos faragványon megörökítették. 
A szigetlakók fontos vallási jelképei vol-
tak az ahuk, azaz a síremlékek is. Ezek 
tetején, háttal a tengerpartnak állnak a 
leghíresebb kőszobrok. Egyes feltevések 
szerint ezek őrök, mások szerint a halot-
taknak állított emlékek voltak csupán. 
Bár rengeteg kőszobrot találtak a Hús-
vét-szigeten, mégis ezek a többtonnás, 
hatalmas fejű és kagylószemeikkel me-
redten néző óriások lettek a legismerteb-
bek, talán épp elképesztő méreteik miatt. 
A moaik bazalttufából készültek, néhá-
nyukon pedig kalap (pukaó) látható, ame-
lyet vörös vulkáni tufából faragtak ki. 

a bennszülöttek rapa nuinak, 
azaz „nagy evezőnek” hívták 
háromszög alakú otthonukat...

Thor Heyerdahl (1914–2002) norvég tenger-

biológus és antropológus feltevése szerint 

Dél-amerikából indultak a polinéz szigetvi-

lágot benépesítő őslakók. Feltevésének bizo-

nyítására tengeri utakra indult saját maga ké-

szítette balsafa- és papiruszhajóin (Kon-Tiki, 

ra I., ra II.). Bár több ezer kilométert hajózott 

a kezdetleges technikával készült tutajokon, 

sok antropológus máig nem ért egyet Heyer-

dahl felvetésével. a norvég felfedező kaland-

jairól számos könyvet is írt, a Húsvét-sziget 

rejtélyét taglaló az aku aku címet kapta.

Egy bizarr feltevés
története, amely felélte örökségét és élet-

terét, és amely miniatűr keretek közt 
saját pazarló kultúránk egyik lehet-
séges – bár nem túl biztató – jövő-
képét vetíti elénk. 

Végzetes menedék
A Húsvét-sziget lakói új földeket 
kerestek, amikor Kr. e. 1000 kör-
nyékén elindultak felfedezni a poli-

néz szigetvilág legkeletibb csücskét, 
de amit itt találtak, az végül romlást 
hozott rájuk. Kétségbeesés, őrület, 
kannibalizmus és rabszolgaság 

rezzenéstelen tekintettel kémlelik a látóhatárt a kőszobrok: várják azt, 
aki megmentheti szigetüket. az őslakók ezalatt rendületlenül állítják az 
újabb őröket, kétségbeesetten irtják az erdőket, és ezzel felgyorsítják azt, 
ami elől menekülni akarnak mindenáron: az elkerülhetetlen pusztulást. 
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A szobrok a Rano Ravaku vulkán anyagá-
ból készültek, és kísérteties módon szá-
mos félbehagyott kőfej még ma is látható 

a hegy környékén. Ahhoz, hogy a 
többtonnás szobrokat szállíta-

ni tudják, rengeteg farönkre 
volt szükségük, így elkezdték 
kiirtani az erdőket. A vallási 

megszállottság és az ökológiai 
katasztrófa így mintegy rá is erő-

sített egymásra, hiszen minél több őrt 
állítottak a lakosok, annál jobban pusztí-
tották amúgy is szűkös készleteiket. Mi-
kor ezek végképp kifogytak, belháború 
kezdődött a „rövidfülűek” és a „hosszú-
fülűek” között, amelyet az éhínség miatt 
kannibalizmussal is tetéztek. Nem javí-
tottak a helyzeten a szigetre érkező idege-
nek sem: 1862-ben például egy perui rab-

szolgahajó minden egészséges 
férfit és nőt elszállított a perui 
bányákba, ahol aztán különbö-
ző betegségekben meghaltak. 
Azok, akik mégis visszatértek, 
leprával és himlővel fertőzték 
meg otthon maradt társaikat. 
A sziget virágkorában 10 ezer 
lelket számlált a lakosság, a 
XIX. század végére ez a szám 
110 főre fogyatkozott; végül 
Chile annektálta a szigetet, ez-
zel megfosztva önállóságától. 
A mai szigetlakók turizmus-

ból élnek, de a múltról nekik már nem az 
ősök emlékezete, hanem csupán a legen-
dák mesélnek. A világ legritkábban lakott 
szigete ma egy olyan rejtély színhelye, 
amelyet megfejteni talán már soha nem 
lehet. A képzelet gazdagsága szükséges 
ahhoz, hogy megértsük, hogyan lett egy 
parányi földdarabból először biztonságot 
jelentő sziget és menedék, majd vallásilag 
és kulturálisan virágzó terület, végül egy 
klausztrofób, menekülésre még lehetősé-
get sem adó börtön. Egy olyan hely, ahol 
a fizikai korlátok pszichés zavarokat, 
nyomort és erkölcsi romlást okoztak. És 
üzenetet közvetítenek a mai kor emberé-
nek: túlságosan messze van a másik part, 
ahova menekülhetünk, ha világunkat el-
pusztítottuk. Ha létezik egyáltalán…

Bende Nelly

Egyik oldalról...

előfi zetés

Megrendelheti a 06-1-487-5201 telefonszámon, vagy e-mail-ben (tallozo@hamuesgyemant.hu),
vagy postán (Hamu és Gyémánt Kft., 1012 Budapest, Pálya utca 9.)

A lényeg – minden oldalról...

Másik oldalról...
megtakarítás

Ha innen nézem: John F. Kennedy

Ha innen nézem: Marilyn Monroe

Csak heti 195 Ft

Válogatás az írott sajtó      , az internet      , a rádiók          és a televíziók       legfontosabb témáiból, legjobb cikkeiből – minden pénteken.@ �

Egyet fizet, 456 médiaterméket kap!

Julian Jusim

IC_tallozo_208x280 elöfizetői.1   1 11/26/08   11:19:42 AM

...minél több őrt állítottak
a lakosok, annál jobban
pusztították szűkös készleteiket.

A Húsvét-sziget 3000 km
távolságra van a legközelebbi 
lakott helytől 

A szobrok a Rano Ravaku 
vulkán anyagából

készültek

Számos félbehagyott 
kőfej még ma is látható 

a hegy környékén
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STÍLUSKALAUZ

etno-, folk-, népi motívumok. Bárhonnan is származnak a szimbólu-
mok, mai használatuk leginkább esztétikai célt szolgál. a szabásvona-
lak is a tradicionális formákat követik, alapanyagokban szintén a régi, 
természetes felületekkel találkozhatunk: bőr, szőrme, textil keveredik 
a XXI. századi koncepciókkal.

STÍLUSKALAUZ
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ÜZLETEK

Promod MOM Park Bevásárlóközpont, 1123 Budapest, Alkotás út 53.
Street cipőüzlet Arena Plaza, 1078 Budapest, Kerepesi út 9.
Louis Vuitton 1065 Budapest, Andrássy út 24.
Konplott ékszerüzlet Arena Plaza, 1078 Budapest, Kerepesi út 9.

etno-, folk-, népi motívumok. Bárhonnan is származnak a szimbólu-
mok, 
lak
természetes felületekkel találkozhatunk: bőr, szőrme, textil keveredik 
a XXI. századi koncepciókkal.

etno-, folk-, népi motívumok. Bárhonnan is származnak a szimbólu-

FOLKLÓRFOLKLÓR
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FOLKLÓRFOLKLÓRFOLKLÓR

Sugar shoes
Hímzett textilcsizma
www.calibex.com/sugar

Etnomotívumos 
ékszerek
Konplott/Arena Plaza

Bélelt orkánsapka 
és kesztyű
www.louisvuitton.com

Folklór mintás 
vászontáska

Promod

Tradicionális 
motívumokkal 
díszített kabát

www.todress.com

Matrjoska mintás párna
www.custommadeuk.com

Velúrbőr öv
Promod

Matrjoska babás táska
www.branten.com 

Hímzett szaténszoknya
Promod

Vegyestechnikával 
készült nyaklánc

Promod

Szőrmecsizma
Street/Arena

Népi motívumos miniruha
Promod



Megannyi biztató, ám vég-
eredményben sikertelen pró-
bálkozás után, hollywoodi 
rendezőért kiáltó történetbe 

illően harcolta ki a válogatott, hogy ott le-
hessen jövő tavasszal Svájcban. Nem mint-
ha a magyar hokisok még soha nem jártak 
volna az alpesi országban, de 2009. április 
24. és május 4. között egészen más lesz a 
díszlet, mint eddig bármikor. Az 1939-es 
világbajnokság után, amikor a 7. helyen 
zárt a magyar csapat, most első ízben szere-
pelhet válogatottunk ismét a legjobbak kö-
zött. A csoportban olyan ellenfelekkel kell 
felvenniük a versenyt a mieinknek, mint 
Kanada, Szlovákia és Fehéroroszország. 
A magyar válogatott kanadai szövetségi ka-
pitánya a csoportbeosztást a maga sajátos 
humorával így kommentálta: „It’s easy!” 
Hát, persze, hogy könnyű lesz! – csak hoz-
záállás kérdése. Azzal pedig nem szokott 
gond lenni a magyar fiúknál, akik már 
olyan respekttel bírnak a legjobbak között, 
hogy a „Hungarian” megnevezést egyre 
gyakrabban váltja fel a külföldi tudósítá-
sokban a „Magyars” kifejezés. Reméljük, 
májusban a világ valamennyi hokiszerető 
fertályán ismerősen fog csengeni váloga-
tottunk – valljuk meg – szokatlan neve.

A messziről jött csapat
De még milyen messziről! 25 évvel ez-
előtt éppen annak örültünk, hogy Kí-
nát legyőzve B csoportos lett a csapat. 
Az öröm nem tartott sokáig: a budapesti 
világbajnokságon jégre tettek bennün-
ket. Aki csak szembe jött, az alaposan 
helybenhagyta a magyar csapatot. Az 
eredmény kiesés, és majd’ másfél évti-
zed a C csoportban, ráadásul itt is nem 
kevés megalázó vereség jutott osztály-
részül. Teher alatt nő a pálma, mondják 
az okosok, és talán van is benne igazság. 
Oly sok viszontagság után minő szeren-
csés egybefutása a dolgoknak: közel egy 

SPORTSZELET

Hetven év után a magyar jégkorongozók 
visszatérnek Svájcba. áprilisban a válogatott 
végre megvalósította mindannyiunk álmát: 
a fiúk feljutottak az a csoportba, a legjobbak 
közé. Most pedig a téli olimpiára és a 2009-es 
svájci a csoportos világbajnokságra készülnek.

SPORTSZELET

Hokiütők 
11 000 Ft-tól
 

A jövő bajnokai
A sportért rajongó és jégkorongozni vá-gyó lányok és fiúk figyelmébe ajánljuk: 

Fradi Hockey Academia1201 Budapest, Zodony út 1.
www.fradihoki.hu
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„...a „Hungarian” megnevezést 
egyre gyakrabban váltja 

fel a külföldi tudósításokban 
a „Magyars” kifejezés.”
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időben és egy helyen akadt néhány em-
ber, aki ugyanúgy kezdett gondolkodni a 
magyar hokiról. Mégpedig, hogy el kéne 
kezdeni komolyan foglalkozni az éppen 
aktuális ifi korosztállyal (csak néhány 
név: Ocskay, Kangyal, Palkovics, Ladá-
nyi), kellene egy-két fedett jégpálya, kel-
lene némi marketing, meg persze néhány 
tehetős szponzor. Elkezdtek hát építkez-
ni, szinte a semmiből.

Alapok, oszlopok és falak
1998-ban a válogatott végre ismét feljutott 
a B csoportba, és bár a következő évben 
megint kiestünk innen, ezúttal rögvest 
vissza is jutottunk, így 2001-ben az új el-
nevezéssel futó Divízió I-es vb szereplői 
voltunk. Hogy némi eposzi mázat kenjünk 
történetünk felszínére, említsünk meg egy 
különös, ám minden bizonnyal nem vélet-
len egybeesést. A magyar jégkorongsport 
új időszámítását bátran köthetjük 2001. 
április 19-hez. Ezen a napon a Divízió 
I-es vb-n 3–1-re legyőztük az előző évben 
a legjobbak közül nem kis balszerencsé-
vel kipottyant franciákat. A válogatott 
soha korábban ilyen erős ellenfelet még 
nem győzött le. És mit hoz a sors: 2008. 
április 19-én Ukrajna legyőzésével a mi-
eink feljutottak az A csoportba. De erről 
majd később…
Kezdett kialakulni a csapat gerince, el-
sősorban a fentebb már említett játéko-
sok főszereplésével, akik mellett a sike-
rekben elévülhetetlen szerepet játszott 
még a kapus Szuper Levente, vagy ép-
pen Tokaji, Tőkési, netán Fekete is. 
De hasonló fontossággal bírtak a felké-
szült és profi szemlélettel dolgozó kül-
földi kapitányok is, például a szlovák 
Ján Jasko és Dusan Kapusta, vagy a je-
lenlegi mester, a kanadai Pat Cortina. 
Szintén nem szabad megfeledkezni arról 
a szisztematikus szakmai és gazdasági 
építkezésről, amely a két vidéki hokifel-
legvárban, Székesfehérváron és Duna-
újvárosban zajlott-zajlik. A két csapat a 
kiélezett rivalizálás során húzta maga 
után a másikat, az állandó küzdelem-
ben egyre több éles meccset játszottak 
azok a játékosok, akik a válogatott ke-
ret túlnyomó részét alkotják. Az állandó 
fejlődést mutatja, hogy a fehérvári Alba 
Volán ma a hazai bajnokságnál jóval 
erősebb osztrák ligában vitézkedik, míg 

a Dunaferr az újonnan életre hívott és 
igen hasznosnak tűnő magyar–román 
közös bajnokságban edződik más hazai 
csapatokkal egyetemben.

Díszes tető is kell a házra
Persze, különben beesik az eső, és oda-
van minden, amit addig felépítettek. 
A tető pedig nem más, mint hogy egyre 
több fiatal megy le a jégpályákra, ame-
lyekből szerencsére egyre több van, ma 
már összesen 41. Ezek közül 14 akár 
nemzetközi mérkőzések megrendezésére 
is alkalmas lehet. Meg is rendezzük eze-
ket, egyrészt hírverő, másrészt tétmér-
kőzések formájában. Előbbire jó példa a 
kanadai, a svéd és a szlovák válogatott 
vendégjátéka, illetve jövő tavasszal a fin-
nek szereplése. Utóbbira pedig mi sem 

lehetne ékesebb példa, mint a november 
7–9. közötti olimpiai előselejtező a Papp 
László Budapest Sportarénában. Célunk 
ugyanis, hogy 1964 (Innsbruck) után 
ismét kijussunk a téli olimpiára (2010 
Vancouver). A budapesti selejtező után 
a következő lépés a lettországi máso-
dik kör lesz, ahol a házigazdák mellett 
Olaszország és Ukrajna vár ránk. Utób-
biak bizonyára szeretnének majd reván-
sot venni a Szapporóban történtekért. 
Az április 19-i 4–2-es magyar diadal 
számukra fájó kudarc volt. Számunkra 
azonban ok az ünneplésre, hiszen hét 
évtized után végre méltó helyünkre ke-
rültünk. A legjobbak közé.

Hegyi Áron

Sisakok 
17 500 Ft-tól

Korcsolyák
9900 Ft-tól

Kesztyűk 
12 500 Ft-tól
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SPORTSZELETSPORTSZELET Az olimpiai selejtezőkeredményei

Magyarország–Szerbia: 9:1
Magyarország–Horvátország: 6:1
Magyarország–Litvánia: 5:2

Olimpiai 
pótselejtező

Riga (Lettország)
2009. február 5–8.
Résztvevők: Lettország, Magyarország, Olaszország, Ukrajna

A csoportos világbajnokság

Zürich, Bázel (Svájc)
2009. április 24. – május 4.Magyarország–Szlovákia

Magyarország–Kanada
Magyarország–Fehéroroszország+ két helyosztó mérkőzés

(A négy mérkőzésre szóló napijegyek már meg-vásárolhatók az IBUSZ–irodákban, februártól pedig egy mérkőzésre érvényes meccsjegyet is lehet venni.) dik kör lesz, ahol a házigazdák mellett 
szág és Ukrajna vár ránk. Utób-

biak bizonyára szeretnének majd reván-
sot venni a Szapporóban történtekért. 
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Hokifelszerelés lelőhelyek

www.lokahockey.hu, 
www.tpshockey.hu, 
www.schellsport.hu

Decathlon 2040 Budaörs, Sport utca 2.
Hervis 1023 Budapest, Mammut II., 
Lövőház utca 1–3.
Tesco áruházak
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Gyerekmozi

A kisgyermekek számára kialakított ülősa-rokban található DVD-lejátszó és beépített képernyő a hosszú út alatt is változatos programot tesz lehetővé a railjet fedélzetén.

railjet-minőség

• jetbar
• infopoint
• gyerekmozi 
• � osztály
• kiemelkedő utastájékoztatás• mozgáskorlátozott lift

• railjet-váró

Rövidebb utazási idő, jól meg-
tervezett menetrendi csatla-
kozások, három kocsiosztály 
és kimagasló minőségű uta-

zási környezet jellemzi az osztrák vasút 
(ÖBB) prémiumtermékét, amely az ÖBB 
és a MÁV-START kooperációjának kö-
szönhetően 2008. december 14-től (tehát 
az új menetrend életbelépésétől) Magyar-
országon is közlekedik. De mi is a railjet 
valójában? Szakszerűen összefoglalva egy 
új építésű, világszínvonalú vasúti jármű, 
amelyet Taurus típusú villamos mozdony 
vontat. Tágabb értelemben azonban a tá-
volsági közlekedés új dimenzióját jelen-
ti, olyan kényelmi szintet és szolgáltatási 
színvonalat, amely a kor minden követel-
ményének megfelel, s mindezt vasúton.

Railjet
– a kézzelfogható jövő 

A 2008-as menetrendváltással új időszámítás veszi kezdetét hazánk 
vonatközlekedésében, ugyanis Budapestet is érinti a minőségi fejlődésben 
mérföldkőnek nevezhető új szolgáltatás. A prémiumkategória neve: railjet.

Economy, First class, Prémium
A railjet három különböző osztályon 408 
ülőhellyel várja az utasokat: a vonatban 
316 economy, 76 first class és 16 prémium-
osztályú ülés található. A prémiumosztály 
a vezérlőkocsiban található, egy kis konyha 
is tartozik hozzá, és itt kapott helyet a busi-
ness osztály néhány ülése is. A következő 
kocsi a first class osztály, melyet a büféko-
csi követ, ahol az infopoint, a tolószékes 
utasok számára kialakított akadálymentes 
részleg és néhány first class ülés is találha-
tó. Ezt követi három azonos kialakítású 
economy osztályú, majd hetedikként – és 
egyben utolsóként – egy családi zónával és 
gyerekmozival ellátott kocsi.
Kialakításuknál nagy hangsúlyt fektettek a 
csomagok elhelyezésére. A csomagtartók 

az ülések között találhatók, így a railjet 
eleget tud tenni az utasok azon igényének, 
hogy csomagjukat mindig szem előtt tart-
hassák. A részletekre való odafigyelés kö-
szön vissza a megvilágítás kialakításánál 
is: amellett, hogy a tervezők törekedtek az 
indirekt fény használatára, minden utasnak 
lehetősége van az olvasólámpa segítségével 
egyénileg erősebb fényerőt beállítani. A rail-
jet nagyban megkönnyíti a fogyatékkal élők 
távolsági utazását is, hiszen ez az első alka-
lom, hogy egy nemzetközi vonaton kocsiba 
szerelt emelőliftek állnak a kerekesszékes 
utasok rendelkezésére. Minden járműgar-
nitúrában három ilyen hely van számukra, 
amelyekben a tolókocsi-akkumulátor tölté-
sére szolgáló konnektorok is találhatóak. 
Emellett külön hely várja a gyengén látókat 
és az őket kísérő vakvezető kutyákat.

© ÖBB PV AG
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IDŐVONAT

A rejtvény megfejtését 2009. január 16-ig nyílt levelezőlapon szerkesztőségünk címére beküldeni szíveskedjenek! (InterCity Magazin, Hamu 
és Gyémánt Kiadó, 1012 Budapest, Pálya utca 9.).
A helyes megfejtést beküldők között egy darab HAMA fényképezőgép tokot sorsolunk ki! Előző rejtvényünk megfejtése: „Érdemes Ausztriába 
vonatozni! Az osztrák Kirándulójegyek a vonatútra és a helyi tömegközlekedési eszközökre is érvényesek!” Nyerteseinket postán értesítjük.

REJTVÉNY

A railjet-váróteremben 
jegyvásárlásra is van 

lehetőség

Kényelem és élvezet
A railjet belső kialakításánál a kreatív 
megoldásokra és a sok térre helyezték a 
hangsúlyt. Folyamatos igényfelmérés és 
tesztelés eredményezte azt a designt és 
felszereltséget, amelyet a fedélzetre lépve 
tapasztal az ember. Mindhárom osztá-
lyon kiváló minőségű anyagokkal, modern 

utaskörnyezettel találkoz-
hatnak, a legmagasabb 
szintű kényelmet pedig 
a legújabb ergonómiai 
fejlesztések szerint kiala-
kított ülések biztosítják. 
A magasított ablakok le-
hetővé teszik, hogy min-

den utas kellemes környezetben élvezhes-
se a kilátást és az utazást.
A railjet az élvezetek terén is új távlatokat 
nyit meg a prémium- és business osztály 
ülőhelyein történő kiszolgálással. A büfé 
alapvetően széles étel- és italválasztékot 
nyújt, de ezen felül a kiszolgáló személy-
zettől az ülőhelyen is lehet snackeket és 
italokat vásárolni. A legkisebbek számára 
pedig a már említett gyerekmozi teszi még 
izgalmasabbá az utazást. 
A megfelelő tájékoztatás kiemelten fon-
tos a nemzetközi utazások során, ehhez 
a railjet büfékocsijában külön informáci-
ós pultot alakítottak ki. Az infopoint és a 
GPS-vezérelt audiovizuális berendezések 
együttesen részletes és könnyen elérhető 

tájékoztatást biztosítanak minden utas 
számára a menetidőről, a megállókról és 
minden, az utazásukhoz szükséges szol-
gáltatásról. 

Railjet-váróterem
A railjet szigorú minőségpolitikáját tük-
rözi az utasairól való kiemelt gondosko-
dás, ezért a szolgáltatás szerves része az 
úgynevezett railjet-váróterem kialakítá-
sa. Ez a kifejezetten railjet-utasok szá-
mára kialakított utastér a megszokottnál 
lényegesen magasabb kényelmi színvo-
nalat, valamint jegyvásárlási lehetőség-
gel egybekötött várakozást garantál. 

Technika
A railjet 230 km/órás végsebességre ké-
pes garnitúrája egy vezérlőkocsiból és hat 
acélszerkezetes köztes kocsiból áll. A gar-
nitúra végein lévő standard kocsicsatlako-
zóknak köszönhetően a railjetet minden 
típusú mozdony húzhatja. A kocsik kö-
zéptengely-csatlakozóval vannak egymás-
hoz kötve. Egy railjet-garnitúra hossza 
185,5 méter, vagyis a Taurus mozdonnyal 
együtt már több, mint 205 méteres. A rail-
jet össz tömege körülbelül 330 tonna.  

Az első járatok
Az új prémiumvonatok Közép-Európa-
szerte fokozatosan kerülnek bevezetésre, 
a 2009-es évre összesen 17 összekötte-
tést terveznek. Budapestről az első évben 
egy-egy railjet-szerelvény fog közlekedni 
Bécsbe és Münchenbe, illetve vissza, míg 
2010-től a railjet Budapest–Bécs és Bu-
dapest–München között már napi 7 pár 
vonattal, 2 órás ütemben közlekedne. 
A bevezetéssel járó menetidő-csökkené-
sen felül fontos előny, hogy a menetrendi 
csatlakozások is a railjethez lesznek iga-
zítva, így a railjet a Bécsből átszállással 
elérhető további városok megközelítését 
is jelentősen megkönnyíti a magyar uta-
sok számára. 
Az economy osztályú railjet-utazás rá-
adásul nem lesz drágább az új minőség 
bevezetésével, így az is biztosított, hogy 
minden utas az igényeinek megfelelő, 
színvonalas utazási kínálatban részesül-
jön – függetlenül attól, hogy üzleti útról 
vagy épp családi kirándulásról van szó. 

utaskörnyezettel találkoz-
hatnak, a legmagasabb „a railjet egy új építésű, 

világszínvonalú vasúti 
jármű, amelyet Taurus 

típusú villamos
mozdony vontat.”



JÁTÉKSAROK JÁTÉKSAROK

      HOL JÁRTUNK?
A kirándulások helyét jelöltük 
a térképen, a helységek nevéből 
pedig anagrammát alkottunk. 
Rakja ki az anagrammákból a 
kirándulások helyszínét!

      FONTOS A SORREND! 
Egyetlen kép elkészítésének stációit 
látja. Rakja a rajzokat elkészítésük 
sorrendjébe!

SUDOKU

A számok
világa

Töltse ki az ábrát a  hiányzó számokkal 1-9-ig úgy, hogy minden sorban és oszlopban, valamint a kilenc darab háromszor hármas rács-
ban ugyanaz a számjegy csak egyszer szerepelhet. 
A rejtvény megfejtését 2009. január 23-ig nyílt levelezőlapon szerkesztőségünk címére beküldeni szíveskedjenek! (InterCity Magazin, 
Hamu és Gyémánt Kiadó, 1012 Budapest, Pálya utca 9.).

A helyes megfejtők között belföldi és nemzetközi utazáshoz egyaránt felhasználható utazási kuponból és MÁV-START-ajándékokból 
összeállított csomagot sorsolunk ki.

ÉRDEKESSÉGEK IQ-TESZT

A Brandenburgi kapu
Berlin egyik jelképe a városközponttól 
nyugatra az Unter den Linden és az 
Eberstrasse kereszteződésében. II. Fri-
gyes Vilmos porosz király megrendelésére 
Carl Gotthard Langhans készítette el a terveket, amelyek alapján 
1788–91 között felépítették. A teljes magassága 26 mé ter, 
szélessége 65,5 méter. 12 darab, egyenként 15 méter magas 
dór oszlop tartja. A tetején a Victoria, a győzelem római is-
tennője hajtja négylovas harci kocsiját (quadriga).

Egy magyar huszár Berlinben
Magyar csapatok a történelem során egyetlen egyszer 
késztették megadásra Berlint. A huszáros tettet, termé-
szetesen, egy huszár – Mária Terézia királynő kedvenc 
generálisa – Hadik András hajtotta végre 1757. októ-
ber 16–17-én. Érdekesség, hogy Hadik és emberei csu-
pán egy napot töltöttek a városban, ennyi idő kellett, 
míg elkészült Mária Terézia ajándéka: hat pár, Berlin 
címerével hímzett kesztyű.

Hogyan keletkezett a világegyetem?
Ezt „legegyszerűbben” egy hatalmas, a föld felszíne alá épí-
tett berendezéssel lehet kideríteni. A svájci–német–francia 
határ alatt felépített Nagy Hadron Ütköztető (LHC) a világ 
legnagyobb laboratóriuma a maga 21 kilométeres átmérő-
jével. A folyékony héliummal hűtött csőben, –270 fokon 
fénysebességgel száguldó részecskéket fognak ütköztetni 
a tudósok, hogy kiderítsék, hogyan keletkezhetett a világ-
egyetem, és mi hozza létre a fekete lyukakat.

Kéretlen levelek királya
HerbalKing (sic!) volt a neve, de nem gyógyított meg senkit a 
„gyógynövényes király”. Így hívták azt a hálózatot, amely ké-
retlen reklámlevelekkel (spam) árasztotta el e-mail postafió-
kunkat. A rendszerből naponta tízmilliárd spam áradt szét 
a világban, az üzemeltetők olcsó gyógyszereket kínáltak. 
Az óriási szám még riasztóbb akkor, ha tudjuk, hogy a napi 
e-mail forgalom 90%-a kéretlen reklámlevél. A HerbalKin-
get október közepén örökre lekapcsolták.

Nyomkövető a macskán
15 év után került meg egy amerikai házas-
pár elkóborolt kandúrja. George-ot sin-
tértelepen találták meg, és azért tudták 
visszajuttatni egykori gazdáihoz, mert annak idején egy 
rizsszem méretű chipet ültettek a bőre alá, amely a gazdi 
címét is tárolta.

MEGFEJTÉSEK

     MIT JELENT?  
Párosítsa össze a bal oldali szavakat 
a jobb oldalon álló szinonimáikkal!

     SZÁMLOGIKA
21 (a felső két szám összegét 8-cal el-
osztva az alsó számot kapjuk.)

Szeretnénk, ha egy percig sem unatkoznának 
a hosszú vonatút alatt, ezért a kezdő sudoku 
mellett egy haladó feladvánnyal is kedves-
kedünk olvasóinknak. 

     LOGIKAI FELADAT
Válassza ki az alsó sorból azt az 
ábrát, amelyikkel a hiányos me-
zőt pótolná!

     SZÁMLOGIKA
Milyen számot írna a kérdőjel helyére?

1.

2.

3.

4.

5.

1.

     HOL JÁRTUNK?
felül irdal - lillafüred
atyabánat - Tatabánya
hat zseb moly - Szombathely
hársfészek vére - Székesfehérvár
azaz reggel se - zalaegerszeg
árva orsó nyammog -  Mosonmagyaróvár

2.

     FONTOS A SORREND
1-e, 2-I, 3-D, 4-F, 5-a, 6-C, 7-H, 8-B, 9-G
3.

     MIT JELENT?
1-b, 2-l, 3-c, 4-j, 5-i, 6-g, 7-k, 8-d, 9-e, 10-f, 11-h, 12-a
4.

     LOGIKAI FELADAT
az 5-ös ábra illik a hiányzó mezőbe. (a csillagok az óra járásának megfelelően lépnek 
egyet ábráról ábrára, a fekete négyzetek az óra járásával ellentétes irányba lépnek egyet 
előre, számuk pedig eggyel csökken. amikor a csillaggal együtt foglalják el az adott me-
zőt, akkor az egész négyzetet elfoglalják, vagyis a négyzet egész belseje fekete lesz.

5.

KEZDŐ HALADÓ
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BEHÁLÓZVA

olvasóink írták
Szeretné megosztani a magazinnal kapcsolatos 
gondolatait? ragadjon tollat és írja meg nekünk! 
Kíváncsiak vagyunk véleményére.

Kedves InterCity Magazin!
Nagyon érdekes volt a Transzszibériai Exp-
resszről szóló írás, a nagyapám anno már me-
sélt róla, ő szintén utazott vele. Elképesztő, 
hogy milyen helyzetekkel és emberekkel talál-
kozhatunk egy utazás alkalmával! Kíváncsivá 
tett engem is, de sajnos arról nem láttam infor-
mációt, hogy hol tud az ember jegyet venni rá, 
illetve mennyibe is kerül egy út a vonattal. Egy 
barátommal ugyanis már komolyan gondolko-
dunk rajta…

Kedves Olvasónk!
Ha egyénileg szeretné megszervezni Ön és 
barátja útját, akkor Magyarországon a vasúti 
jegypénztárakban csak a Moszkváig szóló me-
netjegyét tudja megvásárolni, a pontos úti cé-
lig már a moszkvai pályaudvarokon kell jegyet 
váltani. Ám lehetőség van szervezett utazásra 

Várjuk az InterCity Magazinnal kapcsolatos 
olvasói leveleket a MÁV-START Zrt. 1087 Bu-
dapest, Kerepesi út 1–5. címre. A borítékra kér-
jük, írják rá: „InterCity Magazin”. 

E-mail: szerkesztoseg.icmagazin@mav-start.hu 

MÁVDIREKT
06 (40) 49 49 49
24 órán át he lyi ta ri fá val hív ha tó kék szám
In for má ci ót nyújt a menetrendről, az árak-
ról és kedvezményekről, fo gad ja az Inter-
City-vo na ta ink ra szó ló hely fog la lá so kat.

Elérhetőségeink e-mailen:
informácio@mav-start.hu
  • in for má cióké rés cél já ból 
ertekesites@mav-start.hu
  • jegy-, kü lön vo nat-, Di ák-Char ter-, 
cso  por tos uta zá sok meg ren de lé se (a te le-
fo nos elér he tő sé get kér jük fel tün tet ni).

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 
BUDAPEST
Szol gál ta tá sa ink kal kap cso la tos ész  re vé te leit
 • e-mailben az: eszrevetel@mav-start.hu,
 •  telefonon: a MáVDIreKT hatos menü-

pontjában,
 •  le vél ben:  MáV-STarT zrt. 
  Ügy fél szol gá lat
  1426 Budapest Pf. 56. 

 Hasznos információk

BUDaPeST 1051 József attila u. 16.
BÉKÉSCSaBa 5600 andrássy út 24–28.
DeBreCen 4027 rózsa u. 4.
KaPoSVár 7400 Csokonai u. 8.
MISKolC 3530 arany J. út 2.

PÉCS 7621 Jókai u. 4.
SzeGeD 6720 Tisza l. krt. 28–30.
SzolnoK 5000  Kossuth l. út 18.
SzoMBaTHelY 9700 Király u. 8/a
zalaeGerSzeG 8900 Tüttősy u. 6/a

www.pannonkave.hu

Kávészünet

www.zsindelyes.hu 

Tradicionális ízek

Variációk télre
Ha már az összes e-mailjüket elolvasták, msn-eztek és iwiw-eztek, 
itt az ideje, hogy egy kicsit kimozduljanak. a hidegre orvosság 
lehet egy jó kávé, ne adj’ isten egy kis szíverősítő. Ha pedig inkább 
a karácsonyi ajándékokon morfondíroznának, ehhez is van egy jó 
ötletünk.

VIDÉKI MENETJEGYIRODÁK ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

MaGYar TUrIzMUS zrT.
Hungarian Tourism office
Telefonos szolgálat: (1) 438 80 80
e-mail: mtrt@itthon.hu
Internetcím: www.itthon.hu

 (1) 438 80 80 (1) 438 80 80

is az Expresszel. Utóbbi esetben több útvonal 
és úti cél közül is választhat, az árak azonban  
útvonalanként és utazási irodánként változ-
hatnak. Azt tanácsoljuk, keresse fel az orosz-
országi úti célokat kínáló utazási irodákat is, 
ők szervezett utak keretében foglalkoznak a 
Transzszibériai Expresszel. És stílszerűen a 
kalandtúrák között ajánlják.

A szerk. 

Tisztelt Szerkesztőség!
Nagyon örültem, hogy az InterCity Maga-
zinban végre Presser Gáborról olvashat-
tam egy „képzelt riportot”, évtizedek óta 
nagy Locomotív-rajongó vagyok, és már 
korábban is gondoltam arra IC-ken utaz-
va, hogy mennyire adná magát az együttes 
neve miatt a lapban való szereplés. Én el-
gondolkodnék szorosabb együttműködésen 
is, például vonatjárat indítása, vagy IC-járat 
elnevezése a zenekar nevével, hiszen ők va-
lóban korszakos előadók.

Kedves Olvasónk!
Csak egyetérteni tudok az együttest méltató 
szavaival, bátran hirdetheti szobor és utca-
név a munkásságukat. Hogy InterCity-járatot 
mikor neveznek el róluk, az a jövő kérdése. 
Annyi kulisszatitkot azonban elárulhatok, 
hogy a nemzetközi IC-k nevét az érintett vas-
úttársaságok együttesen választják ki, míg 
belföldön többnyire egy-egy régióra jellemző 
témakör köré, illetve egy logikai sík mentén 
csoportosulnak a nevek. Az együttes nevét 
viselő IC-t velünk együtt sokan várják…

A szerk.

POSTAKOCSI

www.samsung.com/hu

Képzelje el…

A szél az arcunkba vág, a sűrűn 
hulló hótól szinte már semmit 
sem látunk. Alig várjuk, hogy be-
térjünk kedvenc kávézónkba, és 
végre a kezünkbe vehessük a kelle-
mesen meleg csészét. A kávét kor-
tyolgatva úgy érezzük, elillannak a 
problémáink. Néhány tipp, ahol a 
legfinomabb Corso Verona kávét 
megízlelhetik: Parlament Hotel, 
Anonymus Étterem (Budapest). 
Akik pedig a különleges Perla ká-
véra szomjaznak, látogassanak el 
a Vienna MeLounge kávézóba.

A Zsindelyes Pálinkafőzde elkötelezett híve a minőségi alkoholfo-
gyasztásnak. Az 1984-ben családi vállalkozásként induló főzde kí-
nálatában a hagyományos ízektől kezdve a különleges, hazai gyü-
mölcsökből készült pálinkák is szerepelnek, mint például a kökény, 
a piros ribizli, a birs, a szeder, a szamóca vagy a bodza. A több pá-
linka- és párlatversenyen kiemelkedő eredményeket elért főzde a leg-
finomabb mézeseket és ágyas pálinkákat készíti Érpatakon. A Zsin-
delyes Pálinkaházak már Debrecenben és Nyíregyházán is várják 
kóstolni vágyó vendégeiket. Tökéletes harmónia, lehengerlő 

technikai megoldások. Ez jellem-
ző a Samsung háztartási gépek-
re. Minden apró részletet úgy ál-
modtak meg a tervezők, hogy az 
adott készülék használata ne csak 
kényelmes legyen, hanem tökéle-
tesen passzoljon otthonába. Kép-
zelje el, hogy többé nem gond a 
házimunka! A kortárs designerek 
munkáit és további információkat 
a www.samsung.com/hu webol-
dalon talál.



under 10 can have great fun sliding down 
the mini slide and the “mad river.”

History and art
Apart from the highly developed spa cultu-
re in Hajdúszoboszló, there are other sights 
well worth visiting on our way to or from 
the swimming pool. First, the Bell House, a 
spectacular monument planned by Zoltán 
Rácz, is where you can see a bell collection 
donated by a married couple who are local 
craftspeople.
The city is also abundant in historic sites, the 
most characteristic example of which is the 
fortress wall and the keep by the Presbyteri-
an Church. The István Bocskai Museum is 
located in a street also named after Bocskai; 
in its central building, you can visit a historic 
exhibition entitled The History of Hajdúszo-
boszló from the Beginnings to Present Day.
Although it was the medicinal water that 
earned Hajdúszoboszló its reputation, here 
history-lovers and those seeking recreation 
can all find what they are looking for. The 
price category of accommodation suits our 
pockets; therefore, if you want high-quality 
accommodation, homely atmosphere or ca-
refree recreation, Hajdúszoboszló is just the 
place you are looking for.

 

The mineral water bottled locally, more 

precisely in the spa’s own bottling facto-

ry, is named after Ferenc Pávai Vajna, 

the discoverer of the medicinal water. 

The mineral water sold since 1944 con-

tains 3.5-4g of boron and 1.5mg of flu-

oride in a liter, therefore its consumpti-

on is highly recommended for patients 

suffering from osteoporosis.
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In vino veritas
The city has been well remembered sin-
ce 26th October 1925, when test dril-
lings for oil resulted in water springing 

to the surface. The city’s inhabitants did not 
have the faintest idea that the water coming 
from as deep as 1000 metres would change 
life in the area and would turn Hajdúszo-
boszló into one of Hungary’s most attracti-
ve tourist destinations.

Water, water, water
The city’s council members had a nose for 
realising the opportunities lying in medici-
nal water, therefore after the coincidental 
discovery of the spring, the spa was quickly 
built and later on they added the Aquapark. 
The recipe is simple and perhaps that is why 
it is so efficient. They made the city more 
attractive by using what they had lying deep 
down in the ground: “liquid gold.” The pe-
culiar name comes from the characteristic, 
slightly brownish colour of the water con-
taining a high level of iodine and minerals. 
Even though the water with its benevolent 
effect can be used as a cure for numerous 
illnesses in the form of 40 different treat-
ments, it is important to know that in certa-
in cases medicinal water-treatments are not 
recommended at all.
The Aquapark is open from 1st May to 
30th September and if we make good use 
of the late warm days, we can relax by 
one of the swimming pools or at the “Me-
diterranean beach”, which is the greatest 
built pool in Central Europe. Here, you 
can also find the Árpád Swimming Pool, 
which includes a 50-metre pool, an 8-lane 
racing pool, a training pool, a relaxation 
pool, a sauna, a standing solarium and a 
gym. Nevertheless, for most people the 
real attraction, not coincidentally, is the 
Aquapark. In the slide complex, you can 
have a go on 9 giant slides, and children 

Water. A medium that plays a vital role in relaxation and 
recreation. Sitting about in warm water or paddling with the 
kids in the pool, and for adventure-seekers even speeding 
down an extremely attractive water slide with a barbaric 
howl are all possible options, provided by a city where 
everything is about bathing.
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like all capital cities, Berlin bears 
not only its own but the whole 
country’s history, the marks of both 
glorious and shameful periods. This 
applies to Germany largely as the 
capital city was first the symbol of 
division and regime, then the em-
bodiment of independence and 
freedom for the whole world.

There is perhaps no other European 
city which could regenerate itself 
in a way that Berlin has. After 
World War II, the whole city had to 

be practically rebuilt, and after they brought 
down the Wall, they had to start from scratch 
again, as first the division and then the unifi-
cation of the two parts of the country left deep 
scars on the capital city. Nowadays, Berlin is 
one of the most popular metropolises on the 
continent due to its characteristic bipolar-
ity. Here, past and present can exist together 
peacefully strengthening each other.
 
The Wall
Berlin has seen and borne a lot, but by the 21st 
century it has managed to become what it was 
originally ordained to be: the capital city of a 
strong and self-confident country.
The line along which the Wall used to stand 
runs through the city as a memento to remind 
us that what happened in the past never should 
be allowed to happen again. Besides preserv-
ing their traditions, the Germans were able to 
bring to life a cosmopolitan city developing at 
a giddy pace. In the German capital city, you 
can find grandiose rational and authoritarian 
buildings and avenues as well as underground 
art districts and experimental theatres.
Berlin has surprisingly lots to offer for those 
who visit. Public transport is very well organ-
ized, the streets are clean, there is an abun-

dance of varied cultural activities, and accom-
modation prices remain below average for 
Europe, although the service provided is on 
a par with any other city.

Levels of discovery
There are many ways to discover and take in a 
city. The first step is to look around in silence. 
This is the stage when all we do is wander 
around and gaze. We see the famous squares, 
buildings, museums and cafés but only from 
the outside. The second step is to visit the best-
known places. We want to see the Branden-
burg Gate, Potsdamer Platz, and the Reichstag 
with our own eyes. Finally the third step; min-
gling with the crowd. At this stage, it’s not the 
attraction of the famous places we are looking 
for but to get an insight into Berliners’ lives. 
It is worth looking behind things and finding 
the so-called cult places like Brecht’s theatre 
or Checkpoint Charlie.
The progressive view that characterises the 
German capital city is visible in the architec-
tural expression as well.  After they demolished 
the Wall, the Postdamer Platz was completely 
rebuilt. Three leading international architects; 
Renzo Piano, Helmut Jahn and Arata Isozaki 
dreamt up the present day form of the square, 
which is embraced by high-rise steel and glass 
edifices, and ethereal but functional office 
buildings. This is the future. Those more in-
terested in the past should visit the Museum 

Useful information

Public transport
In the city, there are 15 S-bahn, 9 U-
bahn, 22 tram- and 150 bus routes. 
Berlin’s central train station is the Ber-
lin Hauptbahnhof.

Hungarian Embassy
Unter den linden 76 
10117 Berlin 
Tel : 030-20310-0 
e-mail : infober@kum.hu
Important phone numbers
emergency, fire brigade: 112
Police, ambulance: 110
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The 
home of 
liquid gold

Pávai Vajna Mineral Water

Berlin,    
   Berlin

BERLIN

Island. The northern part of the island on the 
Spree River, the Kupfergrabening, located in 
central Berlin is one of the most important 
museum centres.
In practical terms, Berlin is a bi- or rather a 
multi-polar city. Although, it absorbs the dif-
ferent cultural traits of all the immigrants and 
tourists, it remains very German. It is a city that 
remembers its past, is proud of its present and 
is building its future. Berlin is, was and will be. 
And depending on who we are and where we 
are from, we will all see it differently.
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START Klub Premium, the big brother of the 
START Klub card, primarily advantageous 
for companies will be available for purchase 
from 1st January. Companies whose employe-
es need to travel abroad frequently can make 
the most out of this opportunity because the 
card enables them to travel for free on all 
Hungarian lines of MÁV-START and GYSEV 

Zrt. The gold Premium card as opposed to its 
blue brother is not personalized, thus it can 
be transferred to anyone, and it is tax-deduc-
tible. The Premium Card may be used whilst 
travelling on either 1st or 2nd class, or any 
train-type, including the service with reser-
ved seat tickets, thus providing its users with 
unlimited mobility.

Premium Card is valid for a one-year-period 
and can be obtained from the VIP client ma-
nagers and sales representatives of MÁV-
START. You can get more information abo-
ut the card by calling MÁVDIREKT on 06 
(40) 49 49 49, to contact our salespersons 
please visit www.mav-start.hu.

Passenger-friendly features

• GPS-controlled audiovisual 

 information service for passengers

• stronger cell phone signal

• electric direction signs

• electric port and a table with 

 each seat 

• fold-down baby changing table

• bicycle-immobilizing hook

The InterCity train service started to take 
off in June 1991 when the first set of Inter-
City carriages made their first journey on the 
Budapest-Miskolc line. Since then IC trains 
have transported passengers to practically 
all regions of the country and as time went 
by, next to popularity the demand for techno-
logical and passenger-oriented development 
arose as well. After a long interval the first 
carriages of the 3rd generation of InterCity 
trains are now pulling out with a revised 
schedule for 2008. These vehicles are the re-
sult of a long-term development project and 

within its frameworks the passengers will 
have, at first, the opportunity of the use of 10 
and later 50 of these new cars. The 3rd gene-
ration IC trains comply with modern techno-
logical demands and are equipped with new 
features which will please those using their 
notebooks throughout the journey, families 
travelling with little children and cyclists ali-
ke. The carriages are of a standard gauge, 
their interior colours were chosen by the pas-
sengers themselves via the Internet. The first 
train with its new carriages will run on the 
Miskolc-Pécs railway line.

The 3rd Generation IC trains on track

START KLUB Premium: free travelling for a whole year 
a culinary e-tour

Winter gloominess brings about our winter blues, and 
at this time of year we tend not to take a fancy in hiking 
or going out. nevertheless, even wintertime has many 
fantastic adventures to offer in Hungary as well as in 
the neighbouring countries. our culinary tour gives a 
real taste to those who do not find sitting at home com-
forting even in wintertime.

www.ilonastueberl.at/

A place to cap others

www.zsindelyes.hu 

Noble Hungarian flavours
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There is no need to go abroad if we want to taste something ext-
raordinary. The Zsindelyes* Distillery in Debrecen, Nyíregyháza 
and Érpatak cities welcomes fans of pálinka (brandy) consump-
tion. Among the distillery’s product range, one can find traditio-
nal as well as special fruity flavours like blackthorn, blackberry, 
redcurrant and elderflower. The excellent quality of our products 
is justified by all the prizes we have won at national and interna-
tional pálinka and spirit competitions. Come and visit Zsindelyes 
Pálinkahouse and don’t miss out on tasting the Újfehértói Fürtös 
Meggypálinka (Clustered Sourcherry Pálinka of Újfehértó).

We do not know of many places worldwide where we can blend relaxation with excitement and 
do all this in a picturesque environment, at an astounding location. Those who visit here will 
be captured not only by the beauty of the Körös area but the Szekler or Székely gemstone, the 
Góbé csárda* as well; with its traditional furniture, homely atmosphere, cosiness and aromatic 
flavours, the inn guarantees unforgettable experience. Moreover, the hosts offer organized raf-
ting, kayak, canoe, rock and mountain climbing programmes, and ski tours.

It is not a well-known fact that in Vienna, not only can we find precious Austri-
an “treasures” but treasures of different origins as well and this is justified by 
one of the world’s most renowned Hungarian restaurants located in the city. Do 
not be misled by the strange-sounding name of Ilona Stüberl; the restaurant has 
offered Hungarian delicacies since its opening in 1957. The restaurant founded 
by Mihály and Ilona Somlai offers food of the highest standards, which attracts 
visitors from beyond the countries’ borders as well. Perhaps that is the reason 
why they received the Restaurant of the Year Award in 2005, capping the entire 
traditional Austrian culinary world.
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*meaning: covered with shingles

http://www.gobe.ro/

Adventures on land, in air and water

*csárda = village inn
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ÁLLOMÁS
Pécs

A rómaiak által Sopianae néven alapított 
település ma Magyarország ötödik legna-
gyobb városa, mely az ország első egyete-
mét is magáénak mondhatja. A középkor, 
azaz Janus Pannonius ténykedése óta a ma-
gyar szellemi élet egyik központja 2010-
ben Európa Kulturális Fővárosa is lesz. 
A Mecsek lábainál fekvő város történelmi 
műemlékekben és múzeumokban rendkí-
vül gazdag, valamint Pécsett rendezik meg 
évente az Országos Színházi Találkozót is.

NEMZETKÖZI AJÁNLATOK
Kedvezményes árak, vonzó úti célok

Vonattal kényelmesen juthatunk el Eu-
rópa legvonzóbb városaiba. Összeállítá-
sunkban olyan kora tavaszi úti célokat 
ajánlunk, amelyekhez kedvezményes árú 

eljutási lehetőséget kínál a MÁV-START. 
A rutinos felfedezőkön kívül a hokirajon-
gók is bátran tervezhetik útjukat ajánlónk 
alapján: a jégkorong-világbajnokság ide-
jén is közvetlen vonatok indulnak majd 
Budapestről Zürichbe! 

SPORTSZELET
Amerikai futball

Amerikában is mindenki ért a focihoz – de 
mégis teljesen másképp játsszák, mint a vi-
lág többi részén. Az amerikai futball minden 
tekintetben egyedülálló, drámai, s tökélete-
sen férfias játék. Az NFL csapatai a világ leg-
gazdagabb sportklubjai, a mindent eldöntő 
Super Bowl évek óta a legnézettebb műsor 
Amerikában. A „tojáslabda” világáról, lelké-
ről, legendáiról és főbb szabályairól mindent 
megtudhat következő számunkban. Addig 
is, ne feledjék a jelszót: Touchdown!

Következő számunkból:

2008. tél

Nemzetközi ajánlatok

Sportszelet: Amerikai futball

Állomás: Pécs



easy_c csomag
1280 / 128 kbps
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•
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váltócsomag
1280 / 128 kbps

Korlátlan hozzáférés
1db e-mail cím (15MB tárterület)
Webtárterület rendelhető

Meglévő ADSL előfizetőknek
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•
•
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Az árak az áfát tartalmazzák. Belépési díj 0 Ft. A 
bemutatott ADSL csomagjaink Magyar Telekom 
területen rendelhetők! További részletek csomag-
jainkról a GTS-Datanet honlapján, illetve part-
nereinknél. Ajánlatunk 2008. november 1-jétől 
visszavonásig érvényes.

A megjelölt le és feltöltési sebesség elméleti érték, ami az egyes hozzáférések helyétől függően változhat.
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