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A tavasz a kirándulások és a nyaralás tervezésének időszaka. 
Úti célt, úti célokat, hozzájuk pedig közlekedési eszközt vá-
lasztunk. A MÁV-START megalakulásakor szintén célt vá-
lasztott, amely nem más, mint egy megújuló, megbízhatóbb 
és utasbarát vasút kialakítása. Hosszú távú stratégiánkat az 
ügyfélközpontúság köré kell építeni, hiszen ez az egyetlen út 
célunk eléréséhez. E szemlélet friss eredménye a 30 napos 
bérlet bevezetése, de folytatjuk a járműpark korszerűsítését 
és kedvező nemzetközi ajánlataink körének szélesítését is. 
Az Utazáskiállításon bemutatott START Klub kártyának, 
az Európa nagy részére érvényes RailPlus igazolványnak és 
InterRail bérleteknek köszönhetően valóban érdemes új úti 
célok irányába vasutazni. Kérem, ismerkedjen meg ön is az 
új lehetőségekkel, és legyen tanúja a változásoknak, utazásai 
során továbbra is támaszkodjon bátran a vasútra!

Kellemes olvasást és kényelmes utazást kívánok önnek!

Kozák Tamás
vezérigazgató

KedvesUtazó!Kedves Utazó! Dear passenger,

Spring is the season of short journeys, and this is the time when 
we plan our summer holidays by choosing the right destinati-
ons and the right means of transport. At the start, MÁV-START 
set itself a goal as well, which was no less than creating the 
new and different, more reliable and passenger-friendly railwa-
ys. Our long-term strategy is built around a customer-focused 
attitude, because this is the only way we can achieve our goal. 
The latest outcome of this position is the introduction of the 30-
day pass, but we keep on developing our fleet and broadening 
the range of our international offers. Due to the START Club 
Card (promoted at Travel Exhibition), Rail Plus card (covering 
most of Europe), and InterRail passes it is really worth catching 
a train heading for new destinations. Find out about our new 
offers, witness new changes, and when it comes to travelling, 
choose us: Hungarian Railways.

Have a pleasant journey and enjoy reading our magazine!

Tamás Kozák
Chief Executive Officer
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Ahol
   legendák
születnek

Akkor és most
A nagyvárosok közül a Duna–Tisza közén 
fekvő Kecskemét esik legközelebb az or-
szág mértani középpontján elhelyezkedő 
Pusztavacshoz. A település Bács-Kiskun 
megye székhelye és Magyarország nyolca-
dik legnagyobb városa is egyben. Az egyik 
legfontosabb vasúti útvonal (Budapest–Sze-
ged) mentén fekvő város a kezdetektől fog-
va földrajzi elhelyezkedésének köszönheti 
létét és gyors fejlődését.
A város története az ókorig nyúlik vissza, 
bizonyos források szerint már időszámítá-

sunk előtt 3000-ben 
is lakták a környéket, 
de találtak itt lelete-
ket a bronzkorból és 
a népvándorlás idejé-
ből is. A honfoglalás 

után hamar virágzásnak indult a település, 
ami abból is látszik, hogy Nagy Lajos király 
egyik 1368-ban kelt oklevele már városként 
említi. 
A török, majd Habsburg-kézre kerülő Kecs-
kemét történetének következő fontos állo-
mása az 1832-es év, amikor vezetői egyösz-
szegben megváltják a város hűbéri terheit. 
Ehhez az évszámhoz kapcsolható a vidékre 
jellemző homoki kertészkedés és szőlőkul-

túra kibontakozása is. 1831-ben itt épült 
meg az első vidéki kaszinó, melynek könyv-
tára és folyóirat-kölcsönzője is volt, és mint 
ilyen, a reformkor kibontakozásának egyik 
fontos tényezőjévé vált. 1848. szeptember 
25-e is a város jeles dátumai közé tartozik, 
hiszen Kossuth Lajos ekkor mondta el hí-
res toborzóbeszédét a régi vásártéren. Az 
1800-as évek végén – egy szomorú ese-
ménynek köszönhetően – a város látványos 
fejlődésnek indult. Ekkoriban ugyanis a fi-
loxéra óriási pusztítást végzett a hegyvidé-
ki szőlőskertekben, viszont a homoktalajon 
nevelt töveket gyakorlatilag teljesen megkí-
mélte. A XIX. század végén a várost egyik 
legismertebb polgármestere, Lestár Péter 
irányította. Az 1880-ban megválasztott vá-
rosatya alatt élte Kecskemét „aranykorát”: 
ekkor alakították ki az alföldi településekre 
jellemző sugárutas szerkezetet, és vezetése 
alatt indult meg a helyiérdekű vasútvona-
lak kiépítése is. Az 1911-es földrengésben 
több száz épület omlott össze és vált lakha-
tatlanná, de a város ismét átvészelte a csa-
pást, és 1950-ben ismét nagyot lépett előre: 
ekkor lett az ország legnagyobb területű 
megyéjének székhelye.
Fejlődése azóta majdnem töretlennek mond-
ható, és ma is tovább gyarapodik. Kecske-
mét népessége folyamatosan növekszik, az 
egy főre jutó gépjárművek és ingatlanok 
száma is itt a legmagasabb az országban.

A város építészeté-
re erősen hatott a 

szecesszió

Kecskemét

Mi mindent látni Kecskeméten, 
melyet a világ nem terem!
ázsiát-Amerikát járunk
És mind itt van egy helyen.

Mi mindent látni Kecskeméten, Mi mindent látni Kecskeméten, 
melyet a világ nem terem!
ázsiát-Amerikát járunk
melyet a világ nem terem!
ázsiát-Amerikát járunk
melyet a világ nem terem!

Budapestről egy óra húsz 
perc alatt érhetünk vonattal 
Kecskemétre

Séta Magyarország egyik legszebb 
városközpontjában

A történelem szembejön az utcákon. 
petőfi, Katona József és Kodály szelleme 
járja át a várost, ősi magyar dallamokat 
és ritmusokat suttogva fülünkbe.
Kecskemét, az alföldi tanyavilág szülöt-
te már rég nagykorúvá érett, mégis 
megőrizte magában az ősi magyar táj 
minden kezdetleges szépségét és titkát.

ÁLLOMÁS
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múzeum gyakran ad helyet hangverse-
nyeknek és előadásoknak is.
Sétánk következő állomása a város híres 
szülöttéről elnevezett Katona József Szín-
ház. Bár ma valóságos mítosz lengi körül, 
a drámaíró sajnos már nem érhette meg 
darabjai sikerét. Legfontosabb műve, az 
Erdélyi Múzeum pályázatára írt Bánk bán, 
nem nyerte el a bírálóbizottság tetszését, 
így csak sokkal később, 1833-ban mutat-
ták be, három évvel a szerző halála után. 
A színháztól a Kálvin tér felé folytatjuk sé-
tánkat. A téren áll a klasszicista stílusban 
épült Ókollégium, vele szemben pedig az 
impozáns Újkollégium épületegyüttese. A 
közintézményeknek is helyet adó épületek-
től csupán néhány lépésnyire van a talán 
mindenki által ismert Cifrapalota, amely-
ben jelenleg a Kecskeméti Képtár találha-
tó. A különleges hangulatú házat mázas 
cserepek és Zsolnay tetőcserepek teszik 
még látványosabbá. A Cifrapalota közelé-
ben áll az egykori zsinagóga, amely ma a 

Tudomány és Technika Házaként ismert. 
Egészen egyedülálló kiállítással is büszkél-
kedhet az épület, ugyanis Michelangelo 
15 szobrának hiteles gipszmásolatát őrzik 
falai között. Barangolásunk utolsó hely-
színe a Fő téren álló Nagytemplom, vagy 
más néven Öregtemplom. Azt beszélik, 
hogy csaknem kétszáz esztendős, két és 
fél tonnás nagyharangjának hangja régen 
egészen Bugacig elhallatszott. 

A „puszták metropolisza”
A dicső múlt azonban csak egy része Kecs-
kemét varázsának. Nem véletlen, hogy év-
ről évre minden nyáron rengeteg magyar 
és külföldi (elsősorban német és holland) 
turista látogat a városba. Vonzó program a 
Bohém Ragtime és Jazz Fesztivál, a Kecs-
keméti Nemzetközi Repülőnap és a Kecs-
keméti Animációs Filmfesztivál is. Apro-
pó filmfesztivál. Magyarként bizony nem 
árt tudnunk, hogy a helyi műteremben 

számos nagy sikerű, fesztiváldíjas alkotás 
született és születik mind a mai napig, me-
lyeknek a magyar rajzfilmgyártás világhír-
nevét is köszönheti. Csodák és legendák 
születtek ebben a városban. Innen indult 
világhódító útjára a Kodály-módszer. Itt 
élt és alkotott Katona József és Melocco 
Miklós szobrászművész. Itt született Lata-
bár Kálmán és Mezei Mária. Olyan művé-
szek és alkotók, akikre nemcsak a város, 
hanem egy egész nemzet büszke lehet. 
Bizony akadnak még szép számmal a vá-
ros történetében olyan jeles személyek, 
akik elismerve vagy méltatlanul elfeled-
ve, de sokat tettek az ország kulturális 
fejlődéséért. Hallották már például Ke-
lemen László nevét? Ő volt az a kecske-
méti születésű színházrajongó, akinek 
vezetésével megalakult az első magyar 
hivatalos színtársulat. Miután pesti tár-
sulatát feloszlatták, Kecskeméten kezdte 
meg színházszervező tevékenységét, és 
innen indította útjára az első vándor-
színházi előadásokat. És Kecskeméti 
Vég Mihály neve vajon ismerősen cseng? 
Neki az 55. zsoltár fordítását köszön-

hetjük, amely alapját 
képezte Kodály Zoltán 
Psalmus Hungaricu-
sának. De ez csak egy 
darabja a Kodály által 
ránk hagyományozott 
gazdag művészeti örök-

ségnek. Világhírű zenetanítási módszere 
a városban is kiemelt szerepet kap: a Ko-
dály Zoltán Ének-zenei Általános Isko-
la és Gimnázium, továbbá az 1975-ben 
megnyílt Kodály Zoltán Zenepedagógia 
Intézet is e hagyományok szellemében 
oktatja a zenei nyelvet. 

Ön tudta?
Érdekességek

A város jelmondata: „Sem magasság, 
sem mélység nem rettent”.
A városban található a Magyar Foto-
gráfiai Múzeum, az egyetlen olyan 
gyűjteménnyel az országban, amely a 
fotókat tudományos igényességgel ren-
dezi és dolgozza fel.
A Kecskeméti Planetáriumban rend-
szeresen szerveznek előadásokat gye-
rekeknek és felnőtteknek.
A www.kecskemet.hu oldalt 2006-ban 
az Év Honlapjának választották „kor-
mányzat és települések” kategóriában.
A Városháza dísztermében függő 5 mé-
ter magas és 3 méter széles csillár 63 
égője az egykori Magyarország közigaz-
gatási megyéinek számát szimbolizálja.
Itt található a Szórakaténusz, Ma-
gyarország egyetlen játékmúzeuma és 
műhelye.

így csak sokkal később, 1833-ban mutat-
ták be, három évvel a szerző halála után. 
A színháztól a Kálvin tér felé folytatjuk sé-
tánkat. A téren áll a klasszicista stílusban 
épült Ókollégium, vele szemben pedig az 
impozáns Újkollégium épületegyüttese. A 
közintézményeknek is helyet adó épületek-
től csupán néhány lépésnyire van a talán 
mindenki által ismert Cifrapalota, amely-
ben jelenleg a Kecskeméti Képtár találha-
tó. A különleges hangulatú házat mázas 
cserepek és Zsolnay tetőcserepek teszik 
még látványosabbá. A Cifrapalota közelé-
ben áll az egykori zsinagóga, amely ma a 

Útvonalterv
Vonattal Kecskemétre!

InterCity, ütemesen, minden nap
Budapest-Nyugati pu. Kecskemét 

- 5.50-től 18.50-ig óránként -

       InterCity, ütemesen, minden nap
Kecskemét Budapest-Nyugati pu.  

- 6.47-től 19.47-ig óránként -

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

Ez mind Kecskemét múltja. Egy olyan 
múlt, amely nem elfeledett, hanem a jelen 
szerves részeként ma is tovább él. Való-
ban, az ideutazó a levegővel együtt szívja 
magába az Alföld tradícióinak szellemét, 
és hallja fülében csengeni Kodály dallama-
it. Lépteivel olyan elődök nyomán jár, mint 
Petőfi Sándor, aki csak „hírös város”-ként 
emlegette Kecskemétet, vagy Jókai Mór, 
aki egyenesen a „puszták metropoliszá”-
nak titulálta. Aki idelátogat, olyan várost 
talál, amely ősi és modern egyszerre, amely 
követte az idők szavát, úgy, hogy közben 
mégis megőrizte önmagát. Egy olyan vá-
rost, amely az egyformaság mindent elbo-
rító terjeszkedésében még mindig egyedi, 
és még mindig nagyon magyar.

Bende Nelly
sunkat. A város építészetére erősen ha-
tott a szecesszió, nincs ez másképp a 
Lechner Ödön által tervezett Városháza 
esetében sem. A harangjátékáról is híres 
épület dísztermét Székely Bertalan művei 
díszítik. A ma is teljes pompájukban meg-
tekinthető falfestmények témájául a ma-
gyar történelem legfontosabb eseményei 
szolgáltak. A Városházával szemben áll 
a XIV. századi ferences templom, amely 
Kecskemét legrégebbi építészeti emléke. 
Az épületet a történelem folyamán több-
ször is átépítették. A templomhoz kap-
csolódó egykori ferences kolostorban ma 
a Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet 
található. Az 1975 óta működő iskola és 

Velünk élő történelem
A néha talán száraznak tűnő történelmi 
tények egészen más megvilágítást kapnak, 
ha teszünk egy körsétát a városban, és test-
közelből is megismerjük az itt valaha leját-
szódó események helyszíneit. 
Kecskemét Magyarország egyik legszebb 
városközpontját mondhatja magáénak, 
érdemes hát innen indítani barangolá-

képezte Kodály Zoltán 
Psalmus Hungaricu-...Aki idelátogat, olyan várost 

talál, amely ősi és modern 
egyszerre.

A Cifrapalotában jelenleg a 
Kecskeméti Képtár található
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Kecskemét, a „Hírös Város” közelében további híres és érdekes te-
lepülések találhatók. A puszta szerelmeseinek Bugacot, Arany Já-
nos kései utódainak Nagykőröst, az amatőr színházak rajongóinak 
pedig Helvéciát ajánljuk figyelmébe. 

Bugac

2008. tavasz

Bugac a település határában elterülő, páratlan 
természeti kincsekkel rendelkező pusztáról 
nevezetes. Bugacpuszta a legismertebb pusz-
ták egyike, a Duna–Tisza között elterülő Kis-
kunsági Nemzeti Park legnagyobb területe. 
Tájképét a kiemelkedő természeti értékű Ős-
borókás mellett homoki erdők, homokpusz-
ták, mocsarak, lápok, nedves kaszálók és szi-
kes puszták jellemzik. Értékes növény-, gazdag 
rovarvilág, jelentős hüllőfauna található itt. 
Az UNESCO a Kiskunsági Nemzeti Park két- 
harmadát 1979-ben bioszféra rezervátummá 
nyilvánította, területe csak kijelölt túraútvona-
lon vagy a bejáratnál bérelhető lovas kocsin 
látogatható. A túra során pásztorépítmények 
sora emlékezteti a látogatót a múltra. Egysze-
rű nád- és vesszőtáblákból készült menedékek 
ezek, melyek védelmet nyújtottak az időjárás 
viszontagságai ellen embernek, állatnak egy-
aránt. Bugacpuszta az őshonos háziállattartás 
egyik központja. Fellelhető itt a magyar szür-
ke marha és a védett, ritka racka. A szürke 
marhát igavonó képességéért, kiváló húsáért 
tartják. A racka juh csavart szarváról már 
messziről felismerhető. A honfoglaló magya-
rok hozták magukkal, rendkívül szívós állat. 

Bundájából készült a pásztorok subája. Ide-
genforgalmi idényben számos látogatót vonz a 
naponta megrendezett lovasbemutató. A pusz-
ta-ötös, a csikós élet felelevenítése, az állat és 
az ember harmóniájának bemutatása óriási él-
ményt nyújt az idelátogatóknak. A Nemzeti 
Park területén 1979-ben épült Kerényi József 
tervei alapján a Pásztormúzeum, amely a no-
mád pásztorélet hagyományos eszközeit mu-
tatja be. A kör alakú bemutatótér közepén ta-
lálható a címerfa, amely a legelőterület jelzésére 
szolgált. A tárolókban fából, csontból, bőrből 
és fémből készült használati tárgyak, népi 
hangszerek tekinthetők meg. A kiállítás felele-
veníti a bugaci puszta és a homoki erdők élő-
világát, a pásztorszállások hangulatát. A mú-
zeum ablakán kitekintve pedig a puszta látképe 
ad természetes hátteret a kiállításnak.

Nagykőrös a Duna–Tisza közének egyik leg-
patinásabb városa, nevezetes történelmi és 
kulturális emlékeket őriz. A Kecskeméttől 
15 km-re északra található város gazdasági 
felvirágzását a homokföld termékennyé téte-
lével, mezőgazdasági termeléssel és a hozzá 
kapcsolódó kézműiparral, kereskedelemmel 
érte el. A homokvidék uralkodó fafajtája a 
tölgy, a nyár, az akác és nem utolsósorban a 
kőris, amely névadója a helységnek, és a város 
címerében is helyet kapott. Sikeres fejlődését 
az 1848–49-es szabadságharc leverése törte 
meg. A város azonban komoly erőfeszítéseket 

tett függetlenségének megtartására. Ebben az 
időben a legnevesebb tudósok, gondolkodók, 
akadémiai tagok éltek itt. Közéjük tartozott 
Arany János is, aki magyar irodalmat, nyelv-
tant és latin nyelvet tanított 1851-től 1860-ig.  
A nagykőrösi Arany János Múzeum emléket 
állít tanári pályájának, irodalmi munkásságá-
nak, megőrizve személyes emlékeit, irodalmi 
dokumentumait. Arany ekkoriban írta bal-
ladáinak jelentős részét, a nagykőrösi iskola 
pedig az ő tudományos és művészi munkás-
ságának köszönheti felvirágzását. Állandó 
néprajzi kiállítást mutat be a múzeum Fejfák  

A Bács-Kiskun megye északi részén található 
település születése 1892 márciusára tehető. 
Eduard Weber svájci tanár 92 családot telepí-
tett le az ország legjobb szőlőtermő vidékeiről. 
Házakat, iskolát, templomot építettek, minta-
gazdaságot hoztak létre a legkorszerűbb terme-
lési eljárásokkal és eszközökkel, hozzá tartozó 
pincészettel. Weber végakaratának megfele-
lően kapta a település a Helvécia nevet, amely 
latinul Svájcot jelent, s amely név még 187-szer 
fordul elő a világon. A belterületeket sűrűn la-
kott tanyasor, majd ritkább lakótanyák övezik. 
A vasútállomás közelében található lovagvárat 
idéző épületet a népnyelv Bagolyvárnak neve-
zi. A Székely Ödön által tervezett romantikus 
kastély hatalmas pincével, présházzal együtt 
borászati központként működik. Helvécia fon-
tos kulturális központja a Géró Udvar. Alapító-
ja, megálmodója Géró György fafaragó népi 
iparművész. 

Kecskemét

Nagykőrös

Helvécia

Bugac

Megtekinthetők itt fafaragásai, fából készült 
használati tárgyai, szobrai, illetve maga gyűj-
tötte össze az itt található sok száz néprajzi és 
népi iparművészeti tárgyat. Az Udvarszínház, 
amely azzal a céllal született, hogy az alföldi, 
elsősorban amatőr alkotókat és művészetked-
velőket összehozza, a hagyományos tanyaépí-
tészet stílusának és technológiájának korhű 
felhasználásával készült. 
A Kiskunsági Nemzeti Park közvetlen kö-
zelében található a Köncsögpuszta Lovas-
tanya. Lovasműsorok, csikósok ügyességi 
versenye tekinthető itt meg, lehetőség van 

fogathajtásra, egyéni lovaglásra is.  
A hagyományos ízek kedvelőit 

bográcsgulyás, kemencében 
sütött kenyér és ökörsü-

tés várja. 

a Duna–Tisza közén cím-
mel, amely a régió protes-
táns falvainak népművé-
szetével foglalkozik. Fejfák 
állítása főleg a református 
magyarok körében volt el-
terjedt, amely nemcsak fele-
kezeti hovatartozást, hanem 
az emberek nemzeti tudatra 
ébredését is mutatta.
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Alföldi utakon

Nagykőrös

Helvécia

Legendás a bugaci 
lovasbemutató 

A Pásztormúzeum 
1979 óta várja a látogatókat

A Géró Udvarban fontos néprajzi 
gyűjtemény található

A romantikus Bagolyvár 
borászati központként 

működik

Az Arany János Múzeum a költő 
személyes emlékeit is őrzi.

Nagykőrös felvirágzása a 
mezőgazdasági termelésnek 
is köszönhető.



A Fáklyás Pincében a 22 ma-
gyarországi borvidék 180-féle 
borral képviselteti magát, min-
den tájegység a legkiválóbb 
nedűket vonultatja fel. A ha-
zai remekek mellett 30 kivá-
ló külföldi bor is szerepel az 
itallapon. Az étlap sem hagy 
maga után kívánnivalót, főleg 
azok lelik benne örömüket, 
akik szeretik a hagyományos 
magyaros konyhát és ízeket 
– ők a libazsíros kenyértől a 
kemencés libamájig mindent 
megtalálnak az ötvenféle fo-
gás között. 

Ételek

Fáklyás pince
6000 Kecskemét, Hoffmann J. u. 6.
Tel.: +36 (76) 329 030
www.kifli.hu/faklyaspince 

A Kecskemét szívében ta-
lálható boltíves pincében 
régi álmát valósította meg 
Szakonyi József sommelier, 
amikor megnyitotta a Fák-
lyás Pincét. Az étterem-bo-
rozó legfontosabb célja a 
bor és a borfogyasztás reno-
méjának megőrzése, gondo-
zása. A pincében egyszerre 70 
főt tudnak fogadni, tavasztól 
késő őszig pedig a harminc fő 
fogadására alkalmas borkert is 
várja a vendégeket. 

Jellemzők
Szolgáltatások

Szép, tavaszi időben érdemes több napot eltölteni Kecs-
keméten és környékén. Bejárni a várost, megkóstolni 
a helyi specialitásokat. Ajánlatainkkal segítünk önnek  
a megfelelő szállás és étterem kiválasztásában.     

Vendéglátás felsőfokon
H oT el eK                   É T T er M eK             K áV É zó K             pA N zI ó K

Hotel Aranyhomok **** 
6000 Kecskemét, Kossuth tér 3.
Tel.: +36 (76) 503 730
www.hotelaranyhomok.hu 

Varga Tanya 
Lovas Panzió 
6041 Kerekegyháza, Kunpuszta 150.
Tel.: +36 (76) 371 030
www.vargatanya.hu

A Hotel Aranyhomok Kecs-
kemét központjában telje-
sen felújítva várja vendégeit 
4 lakosztállyal, 3 business és 
további 99 különböző mére-
tű és felszereltségű szobával.  
A szállodában egy 420 m2 
alapterületű wellnessfürdő 
várja a felfrissülni vágyókat.

Jellemzők

Szolgáltatások

A Varga Tanya Budapesttől 80 
km-re Kecskemét szomszédsá-
gában, Kerekegyháza mellett, 
gyönyörű zöld környezetben, 
a Kiskunsági Nemzeti Park ha-
tárán található. Jól felszerelt, 
különböző méretű konferen-
ciatermeiben céges rendezvé-
nyek, konferenciák, meetingek 
lebonyolítására van lehetőség, 
és csapatépítő programokat is 
szerveznek.
A tanyán 6 db háromszobás 
üdülőház és 16 db kétágyas, 
zuhanyzós szoba áll a pihenni 
vágyók rendelkezésére. A sza-
badtéri úszómedence és gye-
rekmedence kiválóan alkalmas 
aktív és passzív pihenésre.

Jellemzők

Géniusz Kávéház 
és Étterem

A Kisfaludy-házban 2003 óta 
várja vendégeit a város egyik 
különleges étterme. A szolid, 
mégis elegáns enteriőr Csikós 
Mihály budapesti belsőépí-
tész munkáját dicséri. Az ele-
gáns bútorok között is kiemelt 
helyet foglal el a különleges 
körasztal, amely tovább eme-
li egy-egy hangulatos vacsora 
élvezeti értékét. Céges ren-
dezvények, esküvők lebonyo-
lítását is vállalják, és megren-
delésre „házhoz” is mennek. 
Akár 1000 fős rendezvények 
teljes körű étkeztetését is meg 
tudják oldani. 

Kábeltévé

Hajszárító

Telefon

Minibár

Klimatizált szobák

24 órás portaszolgálat

Szobaszerviz 6 és 23 óra között

Parkoló

Casino

Hitelkártya-elfogadás

Üdülésicsekk-elfogadás

Kezdőknek lovaglóórák

Haladóknak kilovaglás a pusztába

Lovas kocsikázás

Egész napos lovaglás

Grillparti

Esti programok

6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 5.
Tel.: +36 (76) 497 668
www.geniuszetterem.hu

ÉtelekJellemzők

A legfinomabb fogásokról az 
étterem kétszeres olimpiai 
ezüstérmes és világbajnok 
mesterszakácsa gondoskodik.
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A kiváló alapanyagul szolgáló kajsziba-
rack termesztése eredetileg a szőlősorok 
közt történt, csak az 1950–60-as évek-
től telepítettek tisztán gyümölcsösöket. 
Az itt termő kajszifajták közül kiemel-
kedik a középkorai érésű Magyar kajszi. 
A barackok középnagyok, narancssár-
gák, némi pírral, lédúsak, kiváló za-
matúak. A jelenleg ültetett fajták közül 
a rózsa  barack kissé száraz húsú, ugyan-
akkor nagyon édes és kiválóan szállítható. 
Az újabb fajták közé tartoznak a regényes 
elnevezésű Mandulakajszi, Ceglédi arany, 
a zamatos Pannónia és a korán érő, tet-
szetős Ceglédi Piroska. A kajszibarackot 
elsősorban friss fogyasztásra ajánlják, de 
készül belőle pálinka, lekvár és dzsem is. 
A termesztett fajták pedig rostos ivólevek 
és bébiételek alapanyagai.

Lédús büszkeségünk

„Hírös ízek”

2008. tavasz

A kecskeméti barackpálinka – hason-
ló nevű társaival egyetemben – Kecs-
keméten és környékén termesztett, 
édes magvú kajszibarackból készül. 
A gyümölcs illatát, ízét és zamatát 
jól megőrző, világhírű ital. Másik el-
terjedt neve, a fütyülős barackpálinka 
a Zwack pálinkák jellegzetes, hosszú 
nyakú üvegéről kapta elnevezését. 
A pálinka színe a víztisztától a hal-
vány szalmasárgáig terjed. Alapanya-
gául kizárólag meghatározott fajták-
hoz tartozó kajszibarackfák ép, érett 
és mindenfajta hibától mentes gyü-
mölcsei használhatók fel. A hagyomá-
nyos pálinkafőzés során az erjesztést 
követően kisüstön főzik a gyümöl-
csöt, finomítóüstön lepárolják, majd 
több-kevesebb ideig érlelik. 

Mitől fütyül 
a barack?

A barackon kívül jellegzetes helyi gyümölcs még az alma, 
szilva, szőlő is. A kecskeméti alma finom, puha húsú, bő 
levű, édeskés, enyhén savas, kissé fűszeres fajta, mely el-
sősorban friss fogyasztásra ajánlott. Az 1870-es években 
alakultak ki Kecskemét környékén azok a szőlőültetvé-
nyek, amelyek majd a XX. század első felének szőlő- és 
gyümölcsgazdaságának alapját jelentették.

Ahol a nektár terem

Kecskemét Katonatelep és Miklóste-
lep elnevezésű városrésze ma is a hazai 
szőlészet és borászati kutatás fontos 
központja. Mathiász János, világhírű 
szőlőnemesítő 60 éves korában költözött 
ide, és élete utolsó, ugyanakkor legter-
mékenyebb 23 évét töltötte itt. Figyelmét 
elsősorban a filoxéra elleni harc kötötte 
le, de nagy feladat hárult rá a rohamosan 
terjedő homoki szőlőkultúra kialakítá-
sában is. Egyrészről a zselléreknek és 
kisparasztoknak, másrészről a Katona 
Zsigmond – Mathiász János nagyságú 
szenvedélyes szőlészeknek köszönhető, 
hogy megháromszorozódott a homo-
ki szőlőterület Kecskemét határában. 
A területeket Mathiász nagyrészt a saját 
maga nemesítette szőlőfajtákkal ültette 
be. Később a csemegeszőlők iránti keres-
let miatt keresztezési kísérletekbe fogott, 
amelyben nagy segítségére volt öccse, 
Mathiász József is. Évente kerültek ki 
keze alól a jobbnál jobb fajták, melyek-
ből jó néhány fajta külföldön is ismert. 
Mathiásznak köszönhető, hogy a magyar 
csemegeszőlő-termelés, különösképpen 
homokon, magas színvonalra emelke-
dett. Utódai – elsősorban Kocsis Pál, 
Kossuth-díjas szőlőnemesítő – mind az 
ő nyomdokain haladva értek el egyre na-
gyobb sikereket a szőlőnemesítés terén.

Zamatos környék

Kecskeméti ízek után kutatva, elsőként a barackpálinka juthat eszünkbe. Még akkor is, ha nem annyira 

az íze, mint inkább a világhíre miatt. S mi adja a jó ízt? Természetesen a jó minőségű alapanyag. Kajszi-

barackban errefelé pedig nincs hiány. Mint ahogy almában, szilvában, szőlőben sem.
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Új jegyirodák Budapest+Pécs

Új, közel 150 négyzetméteres ügyfélfo-
gadó térrel rendelkező menetjegyiroda 
nyílt Budapest belvárosában. Az Er-
zsébet tér szomszédságában található 
létesítmény kiválóan elérhető tömeg-
közlekedéssel, így vasúti jegyeink meg-
vásárlását könnyedén beilleszthetjük 
napi teendőink közé. Az új iroda szol-
gáltatásai között szerepel, a belföldi 
és nemzetközi menetjegy-értékesítésen 
felül, charter- és különvonatok meg-
rendelése, csoportos utazások megszer-
vezése, illetve információszolgáltatás 
díjszabásokról, útvonalakról. Érdemes 
akkor is felkeresni az irodát, ha nyári 
európai utazásainkat, kirándulásainkat 
tervezzük, hiszen a helyszínen megis-

merhetjük a MÁV-START éppen aktuá-
lis akciós ajánlatait is, illetve vásárolha-
tunk a nemzetközi vasutakra érvényes 
InterRail bérletet vagy RailPlus igazol-
ványt, amelyek jelentős kedvezményt és 
szabadságot nyújtva csábítanak külföl-
dön is vonatra.
Az új menetjegyirodában a gyors ügyin-
tézést modern ügyfélhívó rendszer segí-
ti, vasúti jegyeinket pedig készpénzzel, 
bankkártyával, illetve üdülési csekkel 
egyaránt fizethetjük.

Budapest V. ker., József Attila utca 16.
Nyitva tartás: minden hétköznap 9–18 
óráig

A budapesti iroda átadása után új egye-
temi pénztár ünnepélyes megnyitójára 
került sor a Pécsi Tudományegyetem 
Főbejáratánál is. A vasútállomás és a 
belvárosi menetjegyiroda mellett így 
újabb értékesítési hellyel bővül a vasúti 
jegyváltás lehetősége Pécsett. 

Pécs, Ifjúság útja 6.
Nyitva tartás:
Hétfőtől csütörtökig 10–16 óráig
Pénteken 10–15 óráig

Várjuk Önt a MÁV-START 
új jegyirodáiban!
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126. Újságíróbál  Patinás és karitatív rendezvény a MÁV-START részvételével

„Hozzánk azok jönnek bálozni, akik 
valóban szórakozni akarnak” – mutat-
ja be rendezvényét Rózsa B. György, 
aki 13 esztendeje szervezi az újság-
íróbálokat. – „Minket a sznobok elke-
rülnek, akik viszont nálunk töltik az 
estéjüket, azok olyan kínálatból válo-
gathatnak, amit csak ott és csak akkor 
lehet élvezni, azaz ugyanazzal a pro-
dukcióval a szezon más báljain nem le-
het találkozni.” 
Ez az újdonságkeresés a kezdetektől 
rányomta bélyegét az újságíróbálokra, 
hiszen a legelső, az 1882. február 4-i 
bál vendégei voltak Magyarországon az 
elsők, akik Puskás Ferenc jóvoltából a 
Nemzeti Színház aznapi műsorát élő-

ben hallgathatták meg a telefonvo-
nalak segítségével. A rendezvény 
már akkor is a jótékonyságot szol-
gálta, és a haszonból azóta is támo-
gatják a rászoruló újságírókat.
„Túl sokat nem késlekedtek elő-
deink e szakmai bál megalapításá-
val, hiszen a világ legrégebbi kari-
tatív báljának tartott londoni The 
Royal Caledonian Ball is „csak” a 
160. rendezvényét tartja május 2-
án, mi pedig a 126.-at tartottuk február 
9-én” – magyarázza a budapesti főszer-
vező. A magyar zsurnaliszták olyany-
nyira fontosnak tartották a bálozást, 
hogy szakmai szervezetüket is később 
hozták létre, mint ahogy bálozni kezd-

tek. Az első magyar operabált is csak 
évekkel később – talán az újságírókat 
megirigyelve – rendezték meg. Egy biz-
tos: protokolljában is erős a bál, idén a 
miniszterelnökkel együtt a fél kormány 
élvezte a média társaságát.
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Tavasszal is folytatódik a MÁV Vándor 
programsorozat, amely új úti célokkal, 
ám változatlanul élménydús programok-
kal várja a hazánk és szűkebb környeze-
tünk látnivalóit megismerni vágyókat. 
A „vándorok” ezúttal a következő utak 
közül választhatnak:

Pécs
2008. április 5.
A baranyai megyeszékhely az Európa 
Kulturális Fővárosa 2010 cím büszke tu-
lajdonosa, és megannyi látnivalóval vár 
vendégül. Pécsi programunk alappillére 
a világhírű Zsolnay Porcelángyár és a 
Zsolnay Múzeum megtekintése idegen-
vezetővel, de nem maradhat el a város 

további nevezetességeinek megtekinté-
se sem. A városnéző programok között 
pedig egy ízletes ebédet fogyaszthatnak 
el a látogatók. Az utazás – természete-
sen – InterCityvel történik. 
Részvételi díj: felnőtteknek 10 800 Ft, 
gyerekeknek 8500 Ft. 

Nagyvárad
2008. április 26.
A megannyi magyar kötődéssel bíró er-
délyi település még sokunk számára is-
meretlen. A Püspökladányt Nagyvárad-
dal összekötő vasútvonal átadásának 
150. éves évfordulója azonban tökéle-
tes alkalmat teremt egy Petőfi parkot, 
Ady Endre Emlékmúzeumot és sok más 

érdekességet magába foglaló, városné-
zéssel és többfogásos ebéddel egybekö-
tött ismerkedésre. 
Részvételi díj: felnőtteknek 13 700 Ft, 
gyerekeknek 8500 Ft.

További információkat kaphat, illet-
ve részvételi jegyét elővételben meg-
válthatja a Wasteels utazási irodában: 
Budapest-Keleti pályaudvar, 9. vágány 
mellett, telefon: (1) 210 2802, vagy 
bármely budapesti Neckermann utazá-
si irodában. Neckermann utazási iro-
dák helyi tarifával hívható kék száma: 
06 (40) 200 776.

Tavaszi túrán a MÁV Vándor START Klub kártya: 

          Utazás féláron!

* 26 év alatt, féléves kártya vásárlása esetén. A START Klub kártya megigényelhető a MÁV-START Zrt. honlapján vagy a kijelölt vasúti pénztárakban. A rész-

letes igénylési és igénybevételi feltételekről előzetesen tájékozódjon a www.mav-start.hu oldalon, vagy a MÁVDIREKT 06 (40) 49 49 49-es telefonszámán.

Visszahozzuk a diákéveket!
Utazik Ön havonta akár csak egyszer is? Ha válasza IGEN, akkor a START 
Klub kártya a legjobb választás! Minden START Klub kártya tulajdonosa 
a diákokhoz hasonlóan, 50% kedvezményt kap teljes árú menetjegye árá-
ból. A képlet egyszerű: a kártya például a Budapest–Debrecen–Budapest-
útvonalon már az 5. utazás alkalmával behozza az árát!*
Ráadásul, ha figyelembe vesszük, hogy a START Klub tulajdonosai nem-
zetközi utazásaiknál automatikusan igénybe vehetik a legalább 25%-os 
RailPlus kedvezményt is, akkor igazán megéri klubtaggá válni.   
A START Klub kártya ára:
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

HAZAI PÁLYA



Vujity Tvrtko

A szeretet fontosabb annál, mint 
hogy mennyire vagyok ismert.

„A magyar
  a világ
 legtehetségesebb 
        népe”

Arcát és nevét a délszláv háború idején ismertük meg. Dolgozott napilapnál, a Ma-
gyar rádióban és Televízióban, számos díjat és elismerést kapott. A TV2 Napló című 
műsorának egyik alapító munkatársa, riportjait gyakran nemzetközi tévétársaságok is 
átveszik. Vujity Tvrtko bejárta a fél világot az elmúlt néhány évben: a kívülálló számára 
úgy tűnhet, mintha mindig úton lenne. És valószínűleg tényleg mindig úton van, de 
legalábbis mindig tart valahová.

Emlékszik az első utazására?
Arra emlékszem, hogy amikor először repül-
tem tizenkilenc évesen, akkor arra figyeltem 
fel, hogy vannak emberek, akik annyira pofát-
lanok, hogy nem nézik végig az utaskísérők 
lelkes biztonsági útmutatóját. Nem értettem, 
hogy nem lehet figyelni, hiszen a stewardess 
szívét-lelkét beleadja a bemutatóba. Aztán re-
pültem kétszer-háromszor meg tízszer, az én 
figyelmem is egyre lankadt, és ma már én is 
ugyanolyan pofátlanul ülök, és nem figyelek. 
A másik, jóval korábbi utazási emlékem egy 

vonatút. Pécsi vagyok, és jöttünk apukámmal 
Budapestre, ami maga volt a világcsoda szá-
momra, és még arra emlékszem, hogy akkor 
négy óra tizenöt perc alatt ért a fővárosba a 
vonat.  
Még mindig pécsinek tartja magát?
Sokat vagyok Budapesten és itt is élek, de soha 
nem leszek budapesti. Elvi kérdés számomra, 
hogy a személyi igazolványomban életem vé-
géig Pécs maradjon. 
Ez azt is jelenti, hogy gyakran megy-men-
nek Pécsre?
Rengeteget. Szinte minden héten hazamegyünk. 
Autóval?
Nem kizárólag. Vonattal is gyakran, de őszin-
tén megmondom, hogy csak IC-vel szeretünk 
utazni. InterCityn azóta járok egyébként, ami-
óta teljesen dohányzásmentes lett, mert ez 
nekem lényeges szempont. De hozzátartozik 
a dologhoz, hogy nagyon megfelel az utazá-
si szokásaimnak. Ha a gyerekekkel utazom, 
akkor mindig asztalhoz ülünk, és oda kipa-
kolunk mindent: mesekönyvet, rajzoló esz-
közöket; ha egyedül megyek, akkor pedig az 
első utam a büfékocsihoz vezet, ahol azonnal 
megrendelem a palacsintám, utána pedig ol-
vasgatok.

Ma mennyi idő vonattal hazamenni Pécsre?
Kettő óra és húsz perc. Bevallom, a mai napig 
furcsa számomra, hogy Budapest és Pécs kö-
zött ennyi ideig tart az út. Budapest és Szeged 
között is nagyjából ugyanennyi, viszont Sze-
gedről Pécsre utazni vagy fordítva gyakorlati-
lag lehetetlen…
Melyik az első, igazán emlékezetes, mun-
kával kapcsolatos utazási emléke?
A jugoszláv háborúban nagyon sokat utaz-
tam, de oda kocsival mentem. Rengeteget 
repültem az elmúlt években, több mint száz 
országban jártam. Ami feledhetetlen volt és 
vonattal kapcsolatos, az akkor történt, ami-
kor megtaláltuk a világ utolsó hadifoglyát, 
Toma Andrást, és Tatárföldről nem tudtunk 
visszamenni Moszkvába. A kotyelnyicsi elme-
gyógyintézetből kellett indulni, egy Ladával 
úgy hat óra alatt eljutottunk Kazanyba, és utá-
na egy klasszikus szovjet – pedig ekkor már 
javában az új orosz időket éltük – hálókocsis 
vonattal jutottunk el Moszkvába. Elképesztő 
élményekkel gazdagított, hogy Peter Szemjo-
noviccsal és Szergej Adaszanoviccsal egy ko-
csiban szundítok… borzasztó volt! A két em-
ber gyakorlatilag az első száz kilométeren úgy 
berúgott, hogy az azt követő több száz is alig 
volt elég a kijózanodásra, és amikor ez nagy-
jából sikerült nekik, akkor kinyitottak egy új 
flaskát. Zseniális volt, annyira, hogy akkor el 
is határoztam, egyszer készítek majd egy fil-
met, ami semmi másról nem szól majd, mint 
hogy felülök a Transzszibériai Expresszre, el-
megyek vele Moszkvából Pekingbe, és filmre 
veszek útközben minden elképesztő, furcsa, 
bolond és hihetetlen embert és eseményt. 
Meg tudná tippelni, hogy mennyit uta-
zott eddig?
Sokat. Az azonban tévhit, hogy állandóan 
úton vagyok, és nem látom a gyerekeimet, a 
feleségem pedig fel sem ismer és csak a tévé-
ben lát… Nem. Volt olyan út, mondjuk, ami-
kor Észak-Koreában voltam, amit két évig 
készítettem elő. Vagy a kambodzsai utam, 
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páhok Zala megyében, ami gyakorlatilag a kis-
gyerekek Kánaánja. Miskolc teljes környéke: 
Lillafüred, Görömböly, Miskolctapolca. Aztán 
nagyon-nagyon kedves számomra az egész 
Dunántúl is. Sopronba évente többször is el-
megyek. És a Felvidék: Komárom, Érsekújvár, 
Nyitra. Vagy, ahol nemrég voltam és abszolút 
kedvenc: a Székelyföld – Csíkszereda, Székely-
udvarhely, Gyergyószentmiklós. 
Ezekre a helyekre, ha nem is most, a fiait 
is elviszi?
Két fontos dolog van, amit szeretnék „meg-
tanítani” nekik. Hogy szeressék a hazájukat 
és a népüket, és tiszteljék a családjukat – ami 
manapság olyan pátoszosan, nagygyűlésesen 
hangzik, tudom. Egyébként pedig tanuljanak 
meg sok-sok idegen nyelvet és sok-sok mindent 
lássanak. Ez utóbbiért egyébként, azt gondo-
lom, nem kell feltétlenül messzire menniük. Én 
például nagyon jól tudom magam érezni Óz-
don vagy Oroszlányban is, vagy Kecskeméten, 
ahol sokat vagyunk az egyik nagymamánál. 
Olyan értékekről beszél, ami sokaknak ma 
nem fontos…
Az én édesapám szénbányász volt. Harminchá-
rom évet dolgozott a mecseki szénbányákban. 
Amikor bezárták a bányákat, azon a napon 
láttam édesapámat először és utoljára sírni. 
Akkor ő úgy érezte, hogy betemették azt, ami-
ért ő több mint három évtizeden át dolgozott. 
Édesanyám nyelvtanár volt, négy nyelven ok-
tatott, ismerték és szerették. Amikor ezekről 
beszélgettem velük, ezekkel a tiszta, egyszerű 

emberekkel, akik az én szüleim voltak, az 
óriási erőt adott nekem, mert megtud-

tam, mi az, hogy érték. Ha ma sor-
rendet kellene felállítanom, hogy 

mi a fontos az életemben: a 
Pulitzer-emlékdíj, az EMI-díj 
vagy a fizetés, akkor az első 
helyen a családom áll, a má-
sodik helyen pedig a pécsi 

Széchenyi tér, ahol egykor 
galambokat etettem apám-
mal, és ahol ma a fiaim-
mal etethetem őket, és a 
Mecsek Cukrászdában a 
két csokoládé egy tejszín-

hab… Ami egyáltalán nem 
a pénzről szól. Ugyanilyen 

érzés a pécsi Mizó női kosár-
labdacsapatának a meccsén 

szurkolni, az, hogy hogyan tud 
hatezer ember együtt ünnepelni 

valamit, ami a miénk és Pécsről szól. 

amire nyolc hónapig készültem. Tehát évente 
úgy háromszor-négyszer megyek el egy hétre 
úgy, hogy nem viszem magammal a csalá-
domat. De nagyon sokat utazunk együtt is.  
A gyerekeim sok helyen jártak már. Benjámin 
fiam járt például óvodába Afrikában, Gambi-
ában negyvennyolc fekete kisgyerek között, 
akik egy hétig nyalogatták a bőrét, mert nem 
értették, hogy miért festették be a szülei ilyen 
lehetetlenül fura színűre. Aztán elmentünk 
Amerikába, amikor ott tartottam előadáso-
kat, és oda is együtt mentünk. 
Van kedvenc úti céljuk?
Gambia. Ott mindenki mosolyog, nagyon szeret-
jük. Ez nem jelenti azt, hogy gyakran megyünk, 
de nemsokára újra ellátogatunk oda. Nem sze-
retem viszont – és nem akarok ezzel senkit meg-
bántani – a felkapott turistahelyeket. 
Ha Magyarország, de nem Pécs, akkor 
van kedvenc?
Persze. Az ország mind a hét régiójában van 
ilyen. Siófok például nyáron az én városom, 
mert akkor a feleségemmel gyerekkosárlabda-
tábort csinálunk, és ott vagyunk. Aztán Alsó-

Aki ezt az életérzést csak egyszer megéli, az 
megtudja, hogy ezek az igazán fontos dolgok 
az életünkben. 
Mi a következő nagy terve?
Sok mindenen töröm a fejem. Szeretnék egy 
kislányt például, ami nagy terv, főként azért, 
mert a testvéremnek három fia van, nekem 
ugye kettő, és kislány még nincs a családban. 
Szakmailag pedig, hogy továbbra is adni sze-
retnék az embereknek, hogy gazdagabban áll-
janak fel akár a tévé elől, akár ha a könyvemet 
olvassák el. És továbbra is fontos az a fajta tár-
sadalmi felelősségvállalás, ami például a Hét-
köznapok Hőse Díjunkban jelenik meg, de 
egyébként minden másban is, amikor úgyne-
vezett jótékonysági akciókban veszek, veszünk 
részt. Az elmúlt években egymillió dollárnyi 
támogatást tudtunk eljuttatni a különféle se-
gélyszervezetekkel közösen a rászorulókhoz. 
És ezt nem dicsekvésképpen mondom, hanem 
mert azt gondolom, hogy mindenkinek, aki-
nek módjában áll, segítenie kellene a kevésbé 
szerencsés helyzetben élőknek. 
Mire a legbüszkébb ma?
Lehetek nagyon jó riporter, de azt azért tudni 
kell, hogy amikor hazamegyek, és Benjamin 
azt mondja: meséljek, akkor ott semmi más 
nem számít. Szakmailag amire a legbüszkébb 
vagyok, hogy az ország tizennyolc megyeszék-
helyén jártam előadást tartani az elmúlt idő-
szakban, és mindenhol telt ház volt, szerettek 
az emberek. És ez utóbbi, a szeretet, fontosabb 
annál, mint hogy mennyire vagyok ismert.  
Sokat változott az elmúlt évek alatt?
A legnagyobb változást az apaság hozta 
meg az életemben, és az, hogy férj lettem. 
De egyébként, az alapvető értékrendemet 
illetően nem változtam meg. Például na-
gyon hűséges típus vagyok. Ugyanaz a vá-
ros, Pécs, amibe gyerekkorom óta szerel-
mes vagyok, ugyanaz a nő, ugyanazok a 
gyerekek, ugyanaz a villányi borász, ugyan-
az a 2005-ös vörösbor, ugyanaz az étterem 
és ugyanazok a barátok. 
Van olyasmi, amin nagyon szívesen vál-
toztatna? 
Van, és talán abból fakad, hogy alapvetően 
nagyon optimista ember vagyok. Azt gondo-
lom ugyanis, hogy a magyar nép a világ legte-
hetségesebb népe, de egyben a legpesszimis-
tább is. Itt az emberek alig-alig mosolyognak, 
pedig olyan jó lenne, és ezt a rosszkedvet és 
pesszimizmust kellene levetkőzni valahogy, 
ezen változtatnék szívesen.

Vida Barbara

2008. tavasz
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KULTÚRA

Gál Tamás   
   váltóállítás előtt

1988-ban került a zenekarhoz, még innen 
a harmincon, de már sok tapasztalat bir-
tokában. A MÁV Zenekar hívását megelő-
zően a Pécsi Szimfonikus Zenekarnál volt 
karmester.
Nem akármilyen időszak volt a MÁV 
Szimfonikusok életében ez a húsz év. Hat 
zenekari igazgatóval dolgozott együtt Gál 
Tamás; kinevezése után alig egy évvel kez-
dődött a rendszerváltás, amely nagy vál-
tozásokat hozott. Az Államvasutak újra 
részvénytársasággá alakult, és a zenekar 
működési formája is változott: a főnökség-
ből alapítvány lett. Mindebből a közönség 
nem sokat vett észre, a hangversenyek tö-
retlen színvonalon folytatódtak. A válto-
zásokkal együtt megnőtt a zenekar önálló-
sága, új kapcsolatokat alakított ki, melyek 
révén tágabbra nyílt a világ. Gál Tamás is 
hirtelen abban a helyzetben találta magát, 
hogy a híres bécsi minta nyomán gomba-
mód szaporodó újévi hangversenyek so-
rozatát vezényli Németország számos vá-
rosában. Azután egyszer csak fellibbent 
a függöny a mesés kelet elől is: 2002-ben 
hongkongi meghívásnak tett eleget a ze-
nekar, hat hangverseny a városállam fan-
tasztikus zenepalotájában, minden este 
más műsorral! Vezényelt operagála-turnét 
Franciaországban, újévi koncertek soroza-
tát Kínában és Beethoven-műveket Japán 
legismertebb koncerttermeiben.
Voltak jelentős vendégszereplései más ze-
nekarokkal is. A németországi székhelyű 
Philharmonia Hungaricával többhetes 
amerikai turnén járt. Az USA Colorado 
államában, Denverben a helyi zenekarral 
adott hangversenyét az ottani sajtó „az év 
sikerének” minősítette. Évek óta a Tajva-

ni Nemzeti Szimfonikus Zenekar állandó 
vendégkarmestere. Vezényelte a Svájci 
Olasz Rádió Zenekarát Luganóban, aho-
vá sikeres koncertje után újra meghívták. 
Isztambul operaházában Bartók Béla  
„A kékszakállú herceg vára” című operá-
ját dirigálta.
Nem hagyható említés nélkül tanári tevé-
kenysége. 1987-ben hívta meg assziszten-
sének Lukács Ervin, a Zeneakadémia kar-
mester-tanára, majd amióta visszavonult, 
Gál Tamás egyedül vezeti a karmester-
képző tanszakot. Tanári munkáját volt nö-
vendékeinek szép sikerei minősítik és az 
a tény, hogy az utóbbi években többször 
hívták meg rangos nemzetközi karmester-
versenyek zsűrijébe.
A MÁV Szimfonikusok több hanglemez-
felvétele fűződik nevéhez. A világon elő-
ször jelent meg a késő romantika egyik 
jelentős magyar mesterének, a vasúti mér-
nökből zeneszerzővé lett Beliczay Gyulá-
nak két műve, majd a Strauss-dinasztia 
Budapesten című válogatása, árialemezek 
Kincses Veronikával és Iván Ildikóval, va-
lamint több lemez különböző nagy meste-
rek szimfonikus műveivel.
Mindeme szép és szívet melengető siker 
fölött a legfényesebb csillag, amelyet a 
MÁV Szimfonikusokkal való együttműkö-
dés elismeréseképpen kapott 1998-ban, 
a ’48-as forradalom 150. évfordulóján:  
a Liszt-díj.
Most új pályán halad tovább Gál Tamás 
életútja. A tanítás folytatódik, a meghívá-
sok egymást érik. A MÁV Szimfonikusok-
kal csak a szerződés járt le, a baráti mun-
kakapcsolat megmarad. Jó egészséget, sok 
sikert a további évekre is, Karnagy Úr!
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Zenei svédasztal 
a Művészetek Palotájában

A klasszikus zenei produkciók között elő-
kelő helyet foglalnak el az orgonakoncer-
tek. Március 3-án az or-
gona- és zongoraművész 
Király Csaba játssza Bach 
és Liszt eredeti műveit és 
azok átiratait. Bernard 
Foccroule április 17-i Bux-
tehude–Bach–Franck–Mes-
siaen-estje hagyományosan 
elegáns    orgonahangverseny-
nek ígérkezik. Fassang László május 15-i 
koncertjén többek között megszólal min-
den idők legnagyobb szabású orgonára és 
zenekarra írt műve is.
A Magyar Szimfonikus Körkép sorozata 
sok-sok nagyzenekari örökzöldet és néhány 
ritkaságot kínál az érdeklődőknek. Néhány, 
a zenei étvágyat gerjesztő áprilisi–májusi 
ajánlat: Mahler V. (cisz-moll) szimfóniája 
április 2-án (Budafoki Dohnányi Zenekar), 
Csajkovszkij Rómeó és Júlia nyitány, Roko-
kó változatok 10-én (Alba Regia Szimfoni-
kus Zenekar), Janaček Taras Bulba 21-én 
(Debreceni Filharmonikus Zenekar), Mu-
szorgszkij Egy kiállítás képei 26-án (Győri 
Filharmonikus Zenekar) és Mendelssohn 
Olasz szimfóniája 27-én (Duna Szimfonikus 
Zenekar). Május 3-án Händel és Bach orgo-
nakoncertjei Fassang Lászlóval (Budapes-
ti Vonósok), 6-án Puccini Messa di Gloria 
(Szegedi Szimfonikus Zenekar).

Győri Filharmonikus Zenekar

Világzene-parádé

„Kaurismäki muzsikája” címmel Mika Kaurismäki 1999-es némafilm-
jét, a Juhát vetítik március 1-jén – Magyarországon először és egyetlen 
alkalommal, Anssi Tikanmäki zenekarának élő aláfestésével. A kon-
cert előtt Aki Kaurismäkival beszélget Bakáts Tibor Settenkedő film-
ről, zenéről és mindenekelőtt filmzenéről.
A május 7-én fellépő Kijima Taiko Dobegyüttes egy kis japán faluban 
alakult 1982-ben. A tizennégy diáklány Akisino herceg és Kiko herceg-
nő esküvőjén vált igazán híressé, azóta világszerte óriási sikerrel mu-
tatják be ünnepi taikójukat (csoportos dobelőadásukat). Május 11-én 
a norvégiai lappok ősi sámánhitét megéneklő Mari Boine osztja meg 
a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem színpadát a Sivatag Feszti-
válok egyik sztáregyüttesével, az egy libanoni katonai 

bázison alakult Tinariwennel. Május 16-án a kubai 
Roberto Fonseca, az afro-cuban jazz-zongo-

rista fenomén hozza Budapestre 2007-
es Zamazu című lemezét.

Anssi Tikanmäki

Kijima Taiko

A hagyományosan háromnapos rendezvénysorozat első fellépője ápri-
lis 30-án a Lantos Zoltán Mirrorworld. A világjáró hegedűművész le-

mezbemutató koncertje a lírai dallam katarzisának, valamint a 
feszes és összetett ritmika revelációjának ötvözetét reprezentál-
ja. Május 1-jén a McCoy Tyner Trio és Joe Lovano személyében 
a modern jazz-zongorázás kultikus alakja és az egyik leggaz-
dagabb pályát maga mögött tudó tenorszaxofonos érkezik az 
Egyesült Államokból. Május 2-án pedig a jazzben, népzenében 
és a klasszikus zenében egyaránt jártas pianista, Oláh Kálmán 
adja elő Concerto for Symphony Orchestra & Jazz Band című 
művét a Miskolci Szimfonikus Zenekar közreműködésével.

JAZZTAVASZ 2008

Tinariwen

Király Csaba

Oláh Kálmán

Komolyzenei, jazz- és világzenei csemegék min-
den mennyiségben – a Művészetek palotája to-
vábbra is műfajok, stílusok és előadóművészek 
sokaságával várja közönségét.

Húszévi szolgálat után megválik a MáV Szimfonikus zenekar ve-
zető karmesteri posztjától Gál Tamás. Szándékosan nem mondjuk, 
hogy elbúcsúzik, mert a zenekar vezetőinek határozott szándéka 
vendégként a jövőben is foglalkoztatni, ő pedig mindig szívesen 
jön, ha hívják.
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Rendhagyó sorozat a Reneszánsz 
Év – 2008. Az Oktatási és Kultu-
rális Minisztérium védjegye alatt 
futó évad programjai egyrészt 

visszatekintenek a reneszánsz hagyományai-
ra, kulturális értékeire, Mátyás király korára 
és szellemiségére, az akkori Európát formáló 
világképre, másrészt bemutatják a jelen kez-
deményező, kreatív kultúráját, a kulturális 
modernizáció szándékait – ezzel a párhu-
zammal megteremtve a két kor párbeszédé-
nek lehetőségét.
A reneszánsz korában megnőtt az egyéni-
ség és az alkotó tevékenység szerepe, a sza-
badon kibontakozó tehetségek előtt korlát-
lan lehetőségek tárultak fel. Vehetjük úgy: 
a „modern reneszánsz” a szellemi megúju-
lás kifejezője, a legmodernebb áramlatok 
megjelenítője.
A programsorozat nemcsak azért egyedül-
álló, mert a múlt és a jelen párhuzamba ál-
lításával kiszélesíti az évfordulók és megem-
lékezések értelmezési lehetőségeinek körét, 
hanem azért is, mert közös gondolkodásra, 
összefogásra ösztönzi a kulturális intézmé-
nyeket, a művészeti, a tudományos életet, 
és az együttműködésbe kezdettől bevonja 
a civil szervezeteket is. A Reneszánsz Év 

Orson 
Culture Vultures 
Universal Music 

Második albumával jelentkezik az 1999-
ben alakult amerikai rockzenekar. A banda 
a kaliforniai napsütéses gitárzenék legjobb 
hagyományait vegyíti az aktuális divat meg-
kívánta hangzásvilággal. Ennek eredménye 
egy slágeres, fülbemászó dallamvilág, amit 
egészen biztos, hogy nem csak egyszer fo-

gunk meghallgatni. Az Ain’t No Party című kislemez már most garan-
tálhatóan az év egyik legnagyobb slágere lesz.

KÖNYV CD

SPORT

  

Zadie Smith  
A szépségről 
Európa

A tipikusan női könyvet sejtető borító mögött 
egy tipikusan nem női könyv rejtőzik. A jamaikai 
anyától és angol apától Londonban született Zadie 
Smith arról ír, amit a legjobban ismer: kultúrák 
találkozásáról, sokszínűségéről és együttéléséről. 
Ezúttal azonban nem szülővárosát vizsgálja lenyű-
göző alapossággal, hanem az Egyesült Államok ke-
leti partvidékének metropolisait. Mint egy jó idegenvezető, mindent 
megmutat, a zárt és szinte megközelíthetetlen elit egyetemi közössé-
gektől a nem kevésbé zárt és megközelíthetetlen gettókig.

– 2008 konszenzusra törekszik, partnersé-
get ajánl, és keretet ad, hogy minden kultúra 
kifejezhesse és megmutathassa magát.

Reneszánsz időutazás
A Reneszánsz Év – 2008 múltat idéző ki-
állításai úgy tematikájukban, mint látvány-
világukban a befogadhatóságra és a kor 
hangulatának, gondolkodásmódjának érthe-
tőségére törekszenek. A Reneszánsz Évben 
először egyedülálló módon négy nagy mú-
zeum szervez összehangolt, Mátyás király 
korát bemutató tárlatot. A kiállítások sorát a 
Szépművészeti Múzeum kezdi egy, a Medi-
ciek idejét bemutató, átfogó tárlattal.

A Mátyás-évfordulóhoz kapcsolódóan ki-
emelt szerephez jutnak a tudományos prog-
ramok is a Balassi Intézet koordinálásában. 
Többek közt 2008 májusában hazánkban 
rendezik azt a nagyszabású nemzetközi kon-
ferenciát, amely széles összefüggésben tárja 
fel a reneszánsz korát. Az eseményre a világ 

vezető reneszánszkutatói érkeznek a legne-
vesebb egyetemekről és intézményekből.

Határtalanul
A Reneszánsz Év – 2008 tudományos tekin-
tetben is túlmutat az országhatárokon, így a 
programsorozatban számos határon túli ese-
ményt is találhatunk. Kolozsvárott nemzetközi 
tudományos konferencia lesz Mátyás koráról, a 
Hunyadi család eredetéről és névhasználatáról, 
de szerepelnek a programban felvidéki, mura-
vidéki, vajdasági és kárpátaljai események is. 
Szintén 2008-ban, tehát a Reneszánsz Évben 
újul meg a kolozsvári Mátyás-szobor is.
A programsorozat nem fővároscentrikus, így 
bőségesen akadnak olyan események is, ame-
lyek vidékre koncentrálnak. Többek közt új ar-
cát mutatja meg a sárospataki várkastély, ahol a 
feltárt reneszánsz konyhát modern konyhatech-
nikai eszközökkel látványkonyhává fejlesztik. 
A Reneszánsz Év – 2008 emellett az olyan, 
több térséget érintő, felmenő rendszerű tehet-
ségkutató versenyeket is támogatja, amelyek 
évek óta nagy sikerrel zajlanak, és a határon 
túlról is várnak rá résztvevőket. 
A Reneszánsz Év – 2008 január 22-én, a Kultú-
ra Napján indult és 2009. január 22-én, szintén 
a Kultúra Napján zárul. 

  
Vágy és vezeklés filmzene

Universal Music 
Az idei év egyik legnagyobb kasszasikere a 
mozikban minden kétséget kizáróan a Vágy 
és vezeklés című film lesz. A több fronton is 
Oscar-díjra esélyes alkotás zenéje méltó a ké-
pekhez, elvégre Dario Marianelli munkája is 
esélyes a filmvilág legértékesebb aranyszob-
rára. A csodálatos dallamok önmagukban, 
képek nélkül is mesélnek.

Kálloy Molnár Péter 
A nő után 
Warner Music Hungary 

Az Üvegtigris és a Kútfejek című filmek fő-
szereplője, Jack Black, Ben Stiller és Rowan 
Atkinson állandó magyar hangja ezúttal ze-
nészként is bemutatkozik a nagyközönség-
nek. Nem mintha ez egyébként idegen len-
ne Kálloy Molnár Pétertől, aki hatévesen 
kezdett gitározni, húszévesen pedig már 
saját szerzeményeiből adott koncertet. A ki-

váló zenészekkel felvett A nő után című album olyan, mint az előadó: 
humoros, ötletes, lírai, igényes.

550 éve, hogy trónra lépett Hunyadi Mátyás. A történel-
mi évforduló kapcsán, az akkori – művészeti, kulturális, 
társadalmi és gazdasági tekintetben is fellendülő – Ma-
gyarországra való visszatekintés jegyében, egy éven át 
tartó kulturális programsorozat mutatja be a reneszánsz 
korát, s hogy mit jelent ma a reneszánsz.

A Reneszánsz Éve

Bő v ebb  i n f o r m á c i ó :  w w w. r e n e s z a n s z e v2 0 0 8 . h u .

  

Dr. Kenneth Kamler  
Orvos az Everesten 
Kelly Kft.

Meghódítani a Mt. Everestet, ez minden hegy-
mászó álma. Sokan azonban az életükkel fizet-
tek azért, mert éppen rossz időben voltak rossz 
helyen. A rossz idő itt és most szó szerint érten-
dő. 1996-ban soha nem látott vihar csapott le az 
Everest 5000 méter fölött fekvő alaptáborára. Az ítéletidő váratlanul 
érte az ott-tartózkodókat, akik közül nyolcan soha nem tértek haza. 
A tragédiáról szemtanúként író orvos, dr. Kenneth Kamler, hiteles, 
részletes és megrendítő erejű beszámolót ad a hegyen történtekről.  

Václav Havel  
Kérem, röviden! 
Ulpius-ház

A volt csehszlovák, majd cseh köztársasági elnök, a 
világban ma is nagy tekintélyű író-politikus könyve 
igazi irodalmi és politikai szenzáció. Három em-
ber találkozása ez a mű: a politikus, a gondolkodó 
és a drámaíró Havel vall önmagáról és a világról. A 
kötet több ponton utal a csehszlovák ellenzék (kü-
lönösen a Charta 77) tevékenységére, és tartalmazza a ’68-as Prágai 
Tavasz értékelését is. Havel nem játszik szerepet, van mersze ki- és 
feltárulkozni. Állhatatosságával, teljesítményével, vasakaratával le-
nyűgözte a politikának nevezett nagy színjáték minden szereplőjét.

  

  
Fogathajtó Világkupa-verseny 
2008. május 1-4.
Fábiánsebestyén

Szentes közelében, Fábiánsebestyénben rendezik meg az idei év egyik legrangosabb hazai fogathajtó 
versenyét. A négynapos esemény egyszerre lesz Világkupafutam, nemzetközi verseny, illetve a 46. 
Magyar Hajtó Derby. Ennek megfelelően ott lesznek a világ élvonalába tartozó magyar hajtók, vala-
mint számos külföldi klasszis is tiszteletét teszi. Érdekesség, hogy nem csak nagy lovaknak, hanem 
pónifogatoknak is kiírták a versenyeket. A rendezvény egyúttal egy óriási majális is lesz, számos csa-
ládi és gyermekprogrammal napközben, valamint koncertekkel és zenés programokkal esténként.

KULTÚRA
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KONCERT SZÍNHÁZ FESZTIVÁLOK
101 éves a magyar kabaré   
Tingli-tangli  
2008. március 20
Budapest, Nemzeti Színház

 
12. Győri Tavaszi Fesztivál  
2008. március 14–29.

Két hét a kultúra jegyében a három folyó partján. A Győri Tavaszi Fesztivál már jó 
ideje kinőtt a fővárosi rendezvény kistestvérének szerepéből. Mindezt nem szavak-
kal, hanem kiváló programokkal támasztjuk alá. Lesz reggae- és tojásfesztivál, Érdi 
Tamás zongoraestje, Bakonyi Marcell opera- és dalestje. Fellépnek a Berlini Filharmo-
nikusok hegedűművészei, és persze lesz színház is, az is a javából.

 
Füredi Florália  
2008. április 26–27.

Tavaszköszöntő mediterrán ünnepi kavalkád a Balaton legszebb városában, Balatonfüre-
den. Virágkiállítás, gyógynövény-kiállítás és -vásár, népi iparművészeti vásár, az éttermek-
ben pedig görög ételek és italok várják a látogatókat. A gyerekprogramok között lesz játszó-
ház és üvegfestő foglalkozás is. 

Ghymes   
25 éves születésnapi koncert 
2008. március 28.
Debrecen, Főnix Csarnok

A Ghymes együttest 
1983-ban alapították a 
Nyitrai Pedagógiai Fő-
iskola magyar hallga-
tói. A különböző zenei 
területekről érkező ta-
gok a Kárpát-medence 
népzenéjében találták 
meg a közös nevezőt. 
A kezdeti helyi sikere-
ket mára zajos nem-
zetközi elismertség vál-
totta fel. Tarsolyukban 
immár 6 arany- és 7 
platinalemezzel érkez-
nek Debrecenbe.

Chris Rea  
The Fabulous Hofner Blue Notes  
2008. március 3., 19.30
Papp László Budapest Sportaréna

Kereken harminc éve kezdődött a füstös hangú angol zenész pálya-
futása, és azóta is töretlen népszerűségnek örvend, ezt jelzi, hogy 
több mint 30 millió lemezt adott már el. Ezúttal egy hosszabb kiha-
gyás után tér vissza a színpadra, ami nélkül, saját bevallása szerint, 
nem is tudna élni. Aki ott lesz a koncerten, az hamisítatlan blues-, 
folk- és rockzenére számíthat.

A centenárium végeztével is folytatódik a kabaré köszöntése. 101. 
születésnapja alkalmából a Nemzeti Színház négy művésze (Szacs-
vay László, Murányi Tünde, Nagy Cili és Vida Péter) adja elő a mű-
faj örökbecsű darabjait Benedek Miklós szakavatott rendezésében. 
A legendás szerzők is megérnek egy sort: többek között Ady Endre, 
Békeffy László, Gábor Andor, Karinthy Frigyes és Molnár Ferenc 
színpadi tréfái elevenednek meg.

Nyolc nő   
2008. március 7.
Miskolci Nemzeti Színház

Az idén 185 éves miskolci színház repertoárján februárban debütál 
ez a remek krimi, amely egy kicsit vígjáték, és nagyon női történet 
– persze nem kevés tanulsággal a férfiak számára. A havazás elzár-
ta a külvilágtól az elegáns kastélyt, ahol holtan találják a ház urát. 
Az ott lévő nyolc nő (anya, feleség, lány, húg, sógornő és két alkalma-
zott) közül mindegyiknek volt oka, hogy megszabaduljon Marceltől. 
A gyilkos köztük van, de ki és miért tette vajon?
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A remény rabjai 
Budapest film 
A kettős gyilkossággal vádolt, ám ártatlanságát 
szilárdan hangoztató könyvelőt, Andy Dufres-
ne-t életfogytiglani börtönbüntetésre ítélik. Ő 
azonban egy percre sem törik meg, sőt, idővel 
egyre nagyobb tisztelet övezi, amint könyvelői tu-
dásával elért pozícióját az elítéltek körülményei-
nek javítására használja ki. Az adóbevallások és 
számlakönyve között azonban egy percre sem 
mond le a szökés lehetőségéről. Stephen King ta-
lán egyetlen regényéből sem készült ilyen kiváló 
feldolgozás, melyet még jobbá tesz Tim Robbins 
és Morgan Freeman játéka.

DVD KIÁLLÍTÁS

Dr. House – a teljes 2. évad 
Intercom 
Pokolba a jóindulattal, az még egy 
beteget sem gyógyított meg! Nem 
úgy, mint dr. Gregory House, a sánta 
orvos, akinek cinikus megjegyzései 
sem tudják eltakarni orvosi zsenijét. 
Nincs olyan betegség és kórházigaz-
gató, akivel ő fel ne venné a harcot, 
méghozzá mindig a hazai pálya elő-
nyét élvezve, hiszen a kórokozók és 
lázlapok között kevesen mozognak 
otthonosabban. Az utóbbi évek egyik 
legsikeresebb és legjobb sorozatának 
végre itt a második évada is!

Macskarisztokraták
Intercom  
Egy macskacsalád a századforduló Párizsának egyik fényűző otthonában él. Bol-
dogságuk azonban csak addig tart, amíg a ház úrnője közzé nem teszi végrendele-
tét: halála esetén a cicákra hagyja vagyonát, ha azonban ők már nem lennének, a 
komornyik örökölne mindent. A sanda szolga azonnal kész az ármányra, és a cicák 
hamar az utcán találják magukat. A szerencse azonban a segítségükre siet, és Pá-
rizs macskái, valamint Roquefort, a családhoz hű egér segítségével visszaküzdik 
magukat otthonukba.

MOZI
Nyugalom
Bemutató: 2008. február 21. 
Alföldi Róbert első nagyjátékfilmjét jegyzi rendezőként, melynek 
forgatókönyvét Garaczi Lászlóval közösen írta Bartis Attila azo-
nos című regényéből. Weér Andor író együtt él anyjával, a valaha 
ünnepelt színésznővel, az anya őrült magánmítoszának fogságá-
ban. A nő tizenöt éve ki sem tette a lábát a lakásból. Érzelmi 
patthelyzet foglyai: szeretet és gyűlölet kötelékei láncolják őket 
egymáshoz. Ebbe a szituációba érkezik az erdélyi származású Fe-
hér Eszter, aki a fiú számára a kitörés lehetőségét villantja fel.

 
A Mediciek fénykora  
Élet és művészet a reneszánsz Firenzében
Szépművészeti Múzeum, 2008. január 24. – május 18.

 
100 éve született Vasarely Viktor 
Szeged, Móra Ferenc Múzeum, 
2008. február 15. – március 31.

A Vásárhelyi Győző néven született művész a XX. század egyik 
legnagyobb alkotója, a mértani alapformákból kiinduló stílus, az 
op-art megteremtője. Életművének mintegy félszáz darabjából 
ezúttal Szegeden nyílt kiállítás. A csodálatos festmények és texti-
lek között ott lesz a Világűr című is, mely 1982-ben valóban fent 
járt a Szaljut–7 űrállomáson.

Nagyszabású kiállítással vette 
kezdetét a Mátyás király koro-
názásának 550. évfordulója 
alkalmából meghirdetett Re-
neszánsz Év. A korszak, azaz 
a XIV–XV. század kulturális 
és művészeti központja egy-
értelműen Firenze volt, mely 
a dúsgazdag Medici család 
irányítása alatt élte fénykorát. 
A kiállításon a két évszázad 
kiemelkedő olasz mestereinek 
(Fra Angelico, Botticelli, Ghir-
landaio, Vasari) remekművei-
vel találkozhatunk.

 
Sweeny Todd – A Fleet Street démoni borbélya   
Bemutató: 2008. február 21. 
Mire képes egy férfi, ha meg-
ölik azokat, akiket a legjob-
ban szeretett, őt magát pedig 
hosszú évekre száműzik? 
A legkevesebb, hogy vissza-
térve bosszút áll azokon, 
akik szenvedéseit okozták: 
borbélynak áll, és borotvája 
nem ismer kegyelmet. Egy 
bosszú története persze ak-
kor a legédesebb, ha Tim 
Burton rendezte, a főszere-
peket az ismét Oscar-díjra 
jelölt Johnny Depp, Hele-
na Bonham Carter és Alan 
Rickman játsszák, a dísz-
let pedig a sötét és gótikus 
London.
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...pozsony, 
mint minden város, 
hangulat...
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MACSKAKÖVES 
  SÉTÁK POZSONYBAN

Hányszor előfordul az emberrel, 
hogy szívesen elutazna valaho-
vá, bárhová, csak ne kelljen a 
hétvégét a városban vagy az 

ország határain belül töltenie. De mi van 
akkor, ha Bécs kicsit drága, Velence meg 
arra a pár napra mégis egy csöppet messze 
van? Ilyenkor érdemes kinyitni a térképet, 
és a szomszédos országok lehetséges vá-
rosait végigböngészve azonnal rájövünk, 
hogy a tökéletes megoldás egy ugrásra van. 
Irány Pozsony!

Mielőtt elindulnánk…
Szlovákia fővárosa különleges helyzetéből 
adódóan igen közel van mind az osztrák, 
mind a magyar fővároshoz. A három ország 
találkozásánál fekvő Pozsony Budapestről 
többféleképpen is elérhető.  
A legkényelmesebb megoldás: a vonat. 
Az EuroCity 2 óra 20 perc alatt teszi meg 
a Budapest–Pozsony-útvonalat, de ha más-
fajta vonatot választunk, a menetidő akkor 
is mindenképp kevesebb lesz, mint 3 óra. 
Naponta több járat is indul ebbe az irány-
ba a Keleti és a Nyugati pályaudvarról, 
így akkor indulhatunk, amikor nekünk a 
leginkább megfelel. Ha korábban semmit, 
vagy alig valamit tudtunk a városról, akkor 
ez a néhány óra éppen alkalmas arra, hogy 
egy kicsit felkészüljünk a pozsonyi látniva-
lókból. Két dolgot azonban semmiképp se 
hagyjunk ki az utazás során. A lenyűgöző 
látványt, amit a Dunakanyar nyújt, amikor 
Párkánynál átlépjük a határt, és termé-
szetesen azt a pillanatot, amikor először 
a szemünk elé tárul a festői pozsonyi 
belváros és a légies Új Híd, melynek 
tetején – rendhagyó módon – étte-
rem üzemel.
Fővárosról lévén szó, nehéz len-
ne az egészet két nap alatt bejár-
nunk, de sajnos nem is érdemes. 
A külvárosok itt is a szocialista 

építészetnek estek áldoza-
tul, ezért ha tehetjük, inkább 
csukjuk be a szemünket, amíg 
beérünk oda, ami jövetelünk 
igazi célja: az Óvárosba. Po-
zsony, mint minden város, 
hangulat. Ne erőltessük hát, 
hogy néhány óra alatt min-
dent teljes részletességgel 
megismerjünk belőle, hanem 
hagyjuk inkább, hogy hasson 
ránk a hely varázsa. Barangol-
juk be a macskaköves utcákat, 
kóstoljuk meg a Borovickát, 
vagy együnk egy süteményt a 
főtéri Mayer cukrászda tera-
szán. És ha már igazán átjárt 
bennünket a pozsonyi leve-
gő, akkor érdemes egy kicsit 
komolyabban is körülnézni a 
városban. Mert látnivaló akad 
bőven. A tájékozódás viszony-
lag egyszerű, de ha mégis eltévednénk, kér-
dezzünk meg valakit bátran. Sokan értik 
és beszélik a magyart, de ha mégsem len-
ne szerencsénk, akkor az angol vagy német 
nyelvvel biztosan elboldogulunk.

Királyok között
A történelmi séta első állomása mi is lehet-
ne más, mint a Vár. A hatalmas négyszögle-
tű, négytornyú tömb magasan a város fölé 
emelkedik, belsejében múzeum működik. 
A várat négy kapun keresztül is megközelít-
hetjük: kelet felől a Zsigmond király által 
építtetett Corvin-kapun át, nyugat felől 

a III. Károly által emelt Bécsi kapun, 
délnyugat felől a Koronatorony kapu-
ján, a Duna feletti szakaszon pedig 

a Győzelmi kapun keresztül. A lo-
vagterem, a kápolna és a restau-

rált termek megtekintése után 
azonban feltétlenül nézzük 
meg a falakról nyíló lenyűgöző 

kilátást is. Innen is láthatjuk a 
vonat ablakából egyszer már felfede-
zett kötélhidat, melynek látványa is-
mét bámulatba ejt. Az aszimmetrikus 
híd Szlovákiában elnyerte a Század 

Az édesszájúaknak először a kifli, 
a legendákat kedvelőknek pedig 
Búvár Kund jut róla eszébe. 
A leginkább kedvelt úti célok 
listájáról rendre lemarad, pedig 
pozsony olyan város, amely 
igazán megér két óra utazást…

MACSKAKÖVES 

Hányszor előfordul az emberrel, 
hogy szívesen elutazna valaho-
vá, bárhová, csak ne kelljen a 
hétvégét a városban vagy az 

ország határain belül töltenie. De mi van 
akkor, ha Bécs kicsit drága, Velence meg 
arra a pár napra mégis egy csöppet messze 
van? Ilyenkor érdemes kinyitni a térképet, 
és a szomszédos országok lehetséges vá-
rosait végigböngészve azonnal rájövünk, 
hogy a tökéletes megoldás egy ugrásra van. 

igazán megér két óra utazást…

A szobrok      
városa
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Szlovákia fővárosa különleges helyzetéből 
adódóan igen közel van mind az osztrák, 
mind a magyar fővároshoz. A három ország 
találkozásánál fekvő Pozsony Budapestről 

A legkényelmesebb megoldás: a vonat. 
Az EuroCity 2 óra 20 perc alatt teszi meg 
a Budapest–Pozsony-útvonalat, de ha más-
fajta vonatot választunk, a menetidő akkor 
is mindenképp kevesebb lesz, mint 3 óra. 
Naponta több járat is indul ebbe az irány-
ba a Keleti és a Nyugati pályaudvarról, 
így akkor indulhatunk, amikor nekünk a 
leginkább megfelel. Ha korábban semmit, 
vagy alig valamit tudtunk a városról, akkor 
ez a néhány óra éppen alkalmas arra, hogy 
egy kicsit felkészüljünk a pozsonyi látniva-
lókból. Két dolgot azonban semmiképp se 

A lenyűgöző 
látványt, amit a Dunakanyar nyújt, amikor 

gő, akkor érdemes egy kicsit 
komolyabban is körülnézni a 
városban. Mert látnivaló akad 
bőven. A tájékozódás viszony-
lag egyszerű, de ha mégis eltévednénk, kér-
dezzünk meg valakit bátran. Sokan értik 
és beszélik a magyart, de ha mégsem len-
ne szerencsénk, akkor az angol vagy német 
nyelvvel biztosan elboldogulunk.

Királyok között
A történelmi séta első állomása mi is lehet-
ne más, mint a Vár. A hatalmas négyszögle-
tű, négytornyú tömb magasan a város fölé 
emelkedik, belsejében múzeum működik. 
A várat négy kapun keresztül is megközelít-
hetjük: kelet felől a Zsigmond király által 
építtetett Corvin-kapun át, nyugat felől 

a III. Károly által emelt Bécsi kapun, 
délnyugat felől a Koronatorony kapu-
ján, a Duna feletti szakaszon pedig 

a Győzelmi kapun keresztül. A lo-
vagterem, a kápolna és a restau-

rált termek megtekintése után 
azonban feltétlenül nézzük 
meg a falakról nyíló lenyűgöző 

kilátást is. Innen is láthatjuk a 
vonat ablakából egyszer már felfede-
zett kötélhidat, melynek látványa is-
mét bámulatba ejt. Az aszimmetrikus 
híd Szlovákiában elnyerte a Század 

Az Igazságszol-
gáltatás-történeti 

Múzeumban közép-
kori kínzókamrát is 

láthatnak

Építménye címet, ebből is látszik, hogy a he-
lyiek igencsak büszkék rá. Az Európában is 
egyedülálló építmény csúcsán, 80 méteres 
magasságban található az UFO kilátókávé-
ház, ahová lifttel juthatnak fel a vállalkozó 
kedvű és éhes turisták.
A számos belvárosi templom közül az egyik 
legszebb a régi Hal téren álló, gótikus stí-
lusban épült Szent Márton-székesegyház. 
A XIV. század elején tervezett épület két 
évszázadon keresztül készült. A templom-
ban nyugszik Pázmány Péter esztergomi ér-
sek, a főoltár feletti ezüstkoporsóban Szent 
Márton ereklyéi találhatóak. A dóm tornya 
85 méter magas, a tetején egy 3x4 méteres 
kőpárnán pedig ott látható a szent korona 
hárommázsás másolata. Bizony, a magyar 
korona, hiszen Pozsony 1563 és 1835 között 
a magyar királyok és királynők koronázási 
városa, és jó ideig Magyarország fővárosa is 
volt. Ha kíváncsiak vagyunk egy mára már 
hagyományossá vált látványos történelmi 
játékra, akkor szeptember elején feltétle-
nül látogassunk el a városba, ekkor tartják 
ugyanis a koronázási ünnepségeket. Ezen a 
három napon Pozsony a középkor hangula-
tát ölti magára: trubadúrok, nemes hölgyek 
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Hasznos tudnivalók

Pénznem: szlovák korona
Pénzváltók találhatók a bankokban, szállo-
dákban, utazási irodákban, áruházakban, 
postákon és a határátkelőkön. Pénzt váltani 
a Visa, Maestro, MasterCard kártyákkal az 
egész városban lehetséges.
Pozsonyban 13 villamos-, 10 trolibusz- és 78 
autóbuszvonal van, így különösebb fennaka-
dás nélkül működik a tömegközlekedés. A je-
gyeket előre kell megvenni az automatákból 
vagy az újságárusoknál. A 10 perces utazásra 
szóló alapjegytől (14 SKK, kb. 0,42 EUR) a 
korlátlan felhasználású hetijegyig (310 SKK, 
kb. 9,32 EUR) szóló kínálatból kiválaszthat-
juk a nekünk leginkább megfelelőt.

Borravalót nem kötelező adni, így annak 
aránya – amennyiben adunk – tükrözi elége-
dettségünk mértékét. Az átlagos borravaló a 
fizetendő összeg körülbelül 10 százaléka.
Magyar Nagykövetség
Nagykövet: Heizer Antal
Cím: 814 25 Bratislava, Sedlárska u. 3.
Előhívó: 00-421-2
Telefon: 5920-5200
E-mail: mission.pzs@kum.hu
Fontosabb telefonszámok:
Rendőrség: 158
Tűzoltóság: 150
Betegszállítás (mentők): 155
SOS, segélyhívás: 112
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és urak, lovagok és királyok népesítik be a 
történelmi belváros utcáit. A jelmezes szí-
nészek pontosan követik az egykori magyar 
koronázási ünnepségek útvonalát és forgató-
könyvét, az eltérés talán csak annyi, hogy eb-
ben a modern színjátékban a koronázás után 
a király uralkodói minőségében interjút ad 
az érdeklődő újságíróknak.
Pozsony legszebb tere a Főtér (Hlavné ná-
mestie), melynek köze-
pén az 1512-ben épült 
Roland-kút áll. A téren 
található a gótikus-rene-
szánsz városháza épüle-
te, melynek belsejében 
működik a Történelmi 
és Igazságszolgáltatás-
történeti Múzeum. 

A név senkit ne tévesszen meg, érdemes egy 
kicsit alaposabban is körülnézni odabent, 
mert a sok érdekes látnivaló mellett többek 

között egy középkori kínzókam-
rát is találunk itt. A rózsaszín 

Prímás-palota a Városháza mö-
gött áll, udvarában Sárkányölő Szent 

György szobrával.
A Mihaliska ulica Pozsony egyik leghangula-
tosabb sétálóutcája. Érdemes lassú, szemlélő-
dő tempóban bejárni, hiszen ez talán Pozsony 
egyik – műemléki szempontból – leggazda-
gabb része. Az utca elején áll az Óváros egyet-
len megmaradt kapuja, a Mihály-kapu. Az 51 
méteres építmény eredetileg gótikus torony-
nak készült, majd többszöri átépítés után ba-
rokk stílusú kupola került a tetejére, melyen 
Szent Mihály szobra áll. A kapu közelében 
található a klarissza rendi apácák temploma 
és kolostora, mögötte pedig a 34 méter ma-
gas Jagelló-torony magasodik. A torony kiváló 
találkozóhely és igazodási pont a tájékozódni 
vágyó turistáknak, hiszen csúcsa már messzi-
ről is jól látható.

Kis szlovák gasztronómia
Ha utunk során elfáradnánk és esetleg meg 
is éheznénk, a Vár alatti utcácskák számos 
lehetőséget nyújtanak, hogy kipróbáljuk 
a helyi ételeket és söröket. Az egyik ilyen 
kiskocsma az U Cera (Az Ördöghöz), ahol 

olcsón mérik a Becherovka szlo-
vák változatát, a Demenovkát. 
A Főtér környékén érdemes be-
térni az Ante Portas vagy a Prasna 
Basta nevű helyek valamelyikébe. 
Az utóbbi kisvendéglő különben ál-
lítólag az egyik legjobb a városban, 
így semmiképp se hagyjunk ki egy 
kiadós és ízletes szlovák ebédet.
Lássuk, mi is az, amit mindenképp 
meg kell kóstolnunk. Az első ter-
mészetesen a sztrapacska, amiről 
azt tartják, hogy reggelire remek, 

ebédre kitűnő, vacsorára pedig csodálatos. 
A juhtúrós vagy a pirított káposztás változa-
tot egyaránt érdemes megkóstolni. A szlo-
vák konyha kevés húst és fűszert használ, 
a legjellemzőbbek errefelé a tésztaételek. 
Ennek köszönhető, hogy a sztrapacska mel-
lett a knédli ezerféle változatát is készítik, 
valamint igen kedvelt a guba és az úgyne-
vezett ganza is. A nálunk polentaként vagy 
puliszkaként ismert étel Szlovákiában is ha-
sonlóan vízből és kukoricalisztből készül. 
Feltétnek gyakran használnak túrót, főként 
a brindza néven ismert, enyhén csípős ízű 
juhtúrót. Ez a tipikusan szlovák étek ha-
gyományosan úgy készült, hogy a juhsajtot 
először lereszelték, meggyúrták, majd sót és 

vajat tettek bele, hogy ízesítsék és finomít-
sák az állagát. Ezek után fabödönökbe 
került, ahol a túró az érlelés alatt pi-
káns ízt kapott.

Az eredetileg gótikus toronynak készült 
Mihály-kapu 51 méter magas

A pozsonyi várat négy kapun 
keresztül is megközelíthetjük

Akár 80 méteres magas-
ságban is ebédelhetnek 

az UFO kávéházban

között egy középkori kínzókam-

Prímás-palota a Városháza mö-
gött áll, udvarában Sárkányölő Szent 

György szobrával.
A Mihaliska ulica Pozsony egyik leghangula-
tosabb sétálóutcája. Érdemes lassú, szemlélő-
dő tempóban bejárni, hiszen ez talán Pozsony 
egyik – műemléki szempontból – leggazda-
gabb része. Az utca elején áll az Óváros egyet-
len megmaradt kapuja, a Mihály-kapu. Az 51 
méteres építmény eredetileg gótikus torony-

Ami az italokat illeti: a Borovicka nevű 
borókapálinka és a sör az, amit itt minden-
képpen meg kell kóstolnunk. A szlovákok 
megadják a módját a sörivásnak, keressük 
fel hát a legközelebbi sörházat vagy kiskocs-
mát, és kóstoljunk meg néhány hazai fajtát. 
A legnépszerűbb szlovák sör még mindig a 
Zlatý Bažant, és ez talán nem is véletlen. 
Ha időnk engedi, akkor érdemes megkeres-
ni saját kedvencünket a szlovák sörkínálat-
ból. Igen, valóban csak az idő lehet akadály, 
hiszen a szlovák árak jóval a magyarorszá-
giak alatt vannak, óvatosan tehát azokkal 
a korsókkal!
Azt mondják, egy percig tart, hogy észreve-
gyél valaki különlegeset, egy órát, hogy ko-
molyan vedd, egy napot, hogy megszeresd, 
és egy egész élet kell ahhoz, hogy elfelejtsd. 
Talán nincs ez másképp a városokkal sem. 
Ha bejárjuk Pozsony szűk utcáit és tágas 
tereit, ha megiszunk a helyiekkel egy korsó 
sört, vagy a várból lepillantunk a várost át-
szelő Duna széles vizére, mi is megértjük, 
hogy miért érdemes néha eltérni a megszo-
kott és divatos úti céloktól. És talán azt is 
eldöntjük magunkban, hogy az első találko-
zás még nem az utolsó.

Bende Nelly

olcsón mérik a Becherovka szlo-
vák változatát, a Demenovkát. 
A Főtér környékén érdemes be-
térni az Ante Portas vagy a Prasna 
Basta nevű helyek valamelyikébe. 
Az utóbbi kisvendéglő különben ál-
lítólag az egyik legjobb a városban, 
így semmiképp se hagyjunk ki egy 
kiadós és ízletes szlovák ebédet.
Lássuk, mi is az, amit mindenképp 
meg kell kóstolnunk. Az első ter-
mészetesen a sztrapacska, amiről 
azt tartják, hogy reggelire remek, 

A Főtéren álló Roland-kút 
1512-ben épült

Čumil, a Kukkoló tavaly 
„töltötte be” tizedik évét

Pozsony-útvonalterv
Gyorsan és egyszerűen: vonattal pozsonyba!*

Budapest Pozsony
05:30 Budapest-Keleti pu. 08:12 Bratislava hl. st.
09:30 Budapest-Keleti pu. 12:12 Bratislava hl. st.
13:30 Budapest-Keleti pu. 16:12 Bratislava hl. st.
15:30 Budapest-Keleti pu. 18:18 Bratislava hl. st. 
20:00 Budapest-Keleti pu. 22:41 Bratislava hl. st.

Pozsony Budapest
05:44 Bratislava hl. st. 08:32 Budapest-Keleti pu.
09:40 Bratislava hl. st. 12:32 Budapest-Keleti pu.
11:45 Bratislava hl. st. 14:32 Budapest-Keleti pu.
15:45 Bratislava hl. st. 18:32 Budapest-Keleti pu. 
19:45 Bratislava hl. st. 22:32 Budapest-Keleti pu.

* Az igényeinek megfelelő ajánlatokról érdeklődjön a 
nemzetközi jegykiadó helyeken, illetve 
a MÁVDIREKT 06 (40) 49 49 49-es telefonszámán.
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Falatnyi Pozsony

Elkészítés:

Lobogó, sós vízben megfőzzük a tésztát, 
majd hideg vízzel leöblítjük és félretesszük. 
A vajat habosra keverjük, hozzáadjuk a 
tojássárgáját, 5-6 evőkanál cukrot, és fehé-
redésig keverjük. Hozzáadjuk a tejfölt, a 
citromhéjat és a lecsöpögtetett tésztát, majd 
beleforgatjuk a vaníliás cukorral habbá vert 
tojásfehérjét is. Egy kb. 25x20 centis tűzálló 
tálat vajjal kikenünk, és morzsával beszó-

runk. Belesimítjuk a tészta egyharmadát, és 
ráhintjük a maradék cukorral összekevert 
mákot és a mazsolát. Rátesszük a maradék 
tészta felét, majd lekvárt kenünk rá, végül 
tésztával fejezzük be a rétegezést. 
Előmelegített sütőben, jó közepes lánggal 
(190 fokon, légkeveréses sütőben 170 fo-
kon) 1 órán keresztül sütjük. Melegen, koc-
kákra vágva tálaljuk.

Pozsonyi kocka 
Hozzávalók

40 dkg nagykockatészta
1 kiskanál só
8 dkg vaj vagy margarin
4 tojás
7-8 evőkanál kristálycukor
2 dl tejföl
1 citrom reszelt héja
2 csomag vaníliás cukor
4-5 evőkanál őrölt mák
1 púpozott evőkanál mazsola
6-7 evőkanál sárgabaracklekvár

A forma kikenéséhez
2 dkg vaj vagy margarin
2 evőkanál zsemlemorzsa

Diós, mákos, gyümölcsös 
pozsonyi kifli  
Hozzávalók kb. 25 darabhoz

A tésztához
25 dkg liszt
2,5 dkg porcukor
10 dkg vaj
7 evőkanál tej 
5 dkg élesztő
1 tojássárgája

A diótöltelékhez (25 db-hoz)
25 dkg dióbél
3 dkg mazsola
15 dkg cukor
1 mokkáskanál reszelt narancshéj
2 evőkanál morzsa

A máktöltelékhez (25 db-hoz)
25 dkg darált mák
15 dkg cukor
2 evőkanál mazsola
1 szegfűszeg
1 mokkáskanál narancshéj

A gyümölcstöltelékhez (25 db-hoz)
30 dkg vegyes cukrozott, szárított gyümölcs
15 dkg piskótamorzsa

Langyos tejben elmorzsoljuk az élesztőt, majd hozzáadjuk a tojássárgáját 
és az átszitált porcukrot. A lisztet is átszitáljuk, majd elmorzsoljuk a vajjal. 
A hozzávalókat összegyúrjuk egy csipet sóval, majd fél órán át hűtőben 
pihentetjük. 
Ezalatt elkészítjük a töltelékeket. A diót ledaráljuk, a mazsolát pedig meg-
mossuk. A diótöltelékhez 7 evőkanál vizet, a cukrot, a mazsolát és a na-
rancshéjat feltesszük főni. Ha felforr, ráöntjük a morzsára és a dióra, majd 
jól elkeverjük. A máktöltelékkel hasonlóan járunk el: a cukrot 7 evőkanál 
vízben, a mazsolával, a szegfűszeggel és a narancshéjjal felfőzzük, majd 
ráöntjük a darált mákra. A cukrozott gyümölcsöt apróra vágjuk és össze-
keverjük a piskótamorzsával. 
A tésztát kivesszük a hűtőből, és 25 egyenlő részre osztjuk, megformáz-
zuk egy kevés olajjal, és ismét pihentetjük. A kis tésztákat oválisra nyújt-
juk, a kiválasztott tölteléket ráhelyezzük, és kifli alakúra csavarjuk. Meg-
kenjük tojássárgájával, és hagyjuk megszáradni. 
A sütőt 180�°C-ra előmelegítjük. A kifliket tojásfehérjével is megkenjük, 
és ismét megszárítjuk, majd előmelegített sütőben aranysárgára sütjük.

Elkészítés:

egy város, amely nem csak az építészetével és romantikájával 

nyűgözi le az oda látogatókat, hanem konyhájával is.

pozsony ezernyi finomságából most kettőt mutatunk be.
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Irány Pozsony – 
természetesen vonattal!

2008. tavasz38 InterCity Magazin 2007. ősz

Európa rengeteg érdekes és izgalmas úti 
célt tartogat az utazók számára, a felfede-
zés öröme pedig jelentős kedvezménnyel 
lehet a miénk, ha a RailPlus igazolványt is 
útitársunknak választjuk.
Külföldi barangolásaink megkezdése előtt 
mindenképp érdemes RailPlus igazolvány-
nyal felvértezni utazótáskánkat, hiszen az 
igazolvány tulajdonosaként egy teljes éven 
át legalább 25%-os, de esetenként ennél 
magasabb kedvezményű nemzetközi vas-
úti menetjegyet is válthatunk Európa leg-
több országában.
A kedvezményes menetjegy vásárlásának 
alapjául szolgáló RailPlus igazolvány név-
re szóló, nem átruházható, és a vásárlás 
napjától számítva 1 évig érvényes. Az iga-
zolvány ára felnőtt utasainknak 25 euró 
(6500 forint)*, gyermekeknek, 26 éven 
aluliaknak és 60 éven felülieknek 15 euró 
(3900 forint)*.

A RailPlus igazolvány minden nemzetkö-
zi jegypénztárban és partner utazási iro-
dáinkban megvásárolható.

Ha kis pozsonyi ízelítőnk után kedvet kapnánk egy várban el-
fogyasztott hangulatos vacsorára, vagy csupán a történelmi 
városrész szépségeit szeretnénk saját szemünkkel látni, egy-
aránt érdemes vasúton utaznunk. A MÁV-START és szlovák part-

nere, a ZSSK ugyanis kedvező 
árakkal és gyors, modern, ké-
nyelmes távolsági vonatokkal 

csábít minket a szlovák fővárosba. A lég-
kondicionált, hangszigetelt kocsikból álló 
EuroCity-vonatokban étkezőkocsi is ta-
lálható, ahol reggelivel, akár többfogásos 
ebéddel vagy vacsorával, kávéval, üdítővel 
tehetjük még kellemesebbé az alig több, 
mint kétórás utunkat. 
Hogy mindezt mennyiért? Budapestről Po-
zsonyba szinte hihetetlenül alacsony, ked-
vezményes áron válthatunk most menet-
jegyet. A csodálatos tájakon át száguldó 
vonatokra a jegy most csak 16 euró (4160 
forint)* oda-vissza (2. osztályú, felnőtt-, 
menettérti menetjegy).
Pozsonyi utazásunk pontos megtervezé-
séhez további hasznos információkat a 
MÁV-START honlapján (www.mav-start.hu), 
illetve a MÁVDIREKT 06 (40) 49 49 49 -
es telefonszámán kaphatunk.

*Az euróban megadott árak mindenkor a MÁV-
START Zrt. által meghatározott árfolyamon, forintban 
fizetendők.

A keresztrejtvény megfejtői 
között kétszemélyes pozsonyi 
utazást sorsolunk ki! 
(Rejtvényünket az 59. oldalon találja.)

 

       

     
  I

R
Á

NY POZSON
Y

!

Európa vár ránk! 

*Az euróban megadott árak mindenkor a MÁV-START Zrt. 
által meghatározott árfolyamon, forintban fizetendők. Az 
ajánlat feltételeinek részletes megismeréséhez kérjük, láto-
gasson el a www.mav-start.hu honlapra, vagy érdeklődjön 
nemzetközi jegypénztárainkban, illetve a MÁVDIREKT 
06 (40) 49 49 49-es telefonszámán.

Figyelem

Külföldi utazás esetén a START Klub 
kártya tulajdonosai kártyájukkal auto-
matikusan igénybe vehetik a RailPlus 
kedvezményt!

A RailPlus igazolványt az alábbi országok-
ban fogadják el:
Anglia, Ausztria, Belgium, Bulgária, Cseh-
ország, Dánia, Finnország, Franciaország 
(csak gyermekeknek és 60 éven felüliek-
nek), Görögország, Hollandia, Horvátor-
szág, Írország (csak 60 éven felülieknek), 
Lengyelország, Lettország, Litvánia, Lu-
xemburg, Macedónia, Magyarország, 
Montenegró, Németország, Norvégia (csak 
gyermekeknek és 60 éven felülieknek), 
Olaszország, Portugália (csak gyermekek-
nek és 60 éven felülieknek), Románia, Spa-
nyolország (csak gyermekeknek és 60 éven 
felülieknek), Svájc, Svédország (csak gyer-
mekeknek és 60 éven felülieknek), Szerbia, 
Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna.
A RailPlus érvényes az Attica Group Ad-
riai-tengeren közlekedő hajójárataira, de 
nem érvényes a Thalys- és az Eurostar-vo-
natokra. 

A menetjegy ellenőrzésekor a kedvezmény-
re jogosító RailPlus igazolványt minden 
esetben fel kell mutatni a jegyvizsgálónak, 
valamint igazolni kell az azon szereplő 
adatok valódiságát.
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Téli depresszió, tavaszi fáradtság… mi jöhet még? Mondjuk, a nyári kánikula, 
amikor a hőségtől kimerülten legszívesebben estig nyújtanánk a déli sziesz-
tát. De félre a tréfával: amikor jön a tavasz, a testünk is szeretne felébredni. 
Valószínűleg az őskorból hoztuk magunkkal, hogy télen nem táplálkozunk 
kielégítően és változatosan, ezért a vitaminhiánynak is véget kell vetnünk. 
Mit tegyünk? Hogyan pihenjünk? Hogyan töltekezzünk? 

Fáradtság ellen
1. Nyakmasszázs
A feszült, merev vállizmokat először kenjük 
be rózsaolajjal, dörzsöljük jól át, majd két te-
niszlabdával körkörös mozdulatokkal masszí-
rozzuk át a területet.
2. Citrusfélék
A C-vitamin rendbe hozza az immunrendszerét, 
a napi szükséglet mindössze 75 milligramm. 
Ha nem fogyaszt elegendő gyümölcsöt, válassza 
a Cetebe vitamint, amellyel biztosítja szervezete 
számára az egyenletes C-vitamin bevitelt.
3. Bányásszuk elő a vasat!
Az ásványi anyagok megfelelő mennyiségben 
karbantarják az izmokat, az idegrostokat, il-
letve az egyes belső szerveket. A vas és a mag-
nézium az ön fegyvere.

Útipatika-lista tavaszra

2008. tavasz 

Megfázás és influenza 
elleni gyógyszer - Coldrex 
MaxGrip forróital

Stressz ellen
1. Diófélék rágcsálása
A dióban, mogyoróban rengeteg a stressz-
oldó hatású magnézium. Ráadásul, ami 
ropogós, roppanós, annak rágcsálása el-
lazítja az állkapcsot és a vállövet, így az 
agy irányába megnő a vérellátás.
2. Nyomjuk el a feszültséget akupresszúrával!
Krémezzük be arcunkat a szokásos nappali 
krémünkkel! Mutató-, középső- és hüvelyk-
ujjunkkal gyengéden csippentsük össze az 
orrunkat a szemünk csücskénél. Utána be-
lülről kifelé haladva préseljük össze, majd 
húzzuk ki szemöldökünket, mintha ki 
akarnánk egyenesíteni vonalát. Végül két 
kézzel nyomjuk össze orrlyukainkat, és a 
fülünk felé húzzunk a kezünkkel egy csí-

Depresszió ellen
1. Énekeljen, tomboljon!
Álljon fel a karosszékből, és utánozza a macs-
káját! Mozogjon, mert ez az egyik legjobb 
szer, testünk ugyanis sportolás és tánc köz-
ben boldogsághormonokat termel.  
2. Ki a szabadba!
Naponta fel kellene tankolnia szervezetét 15 
percnyi friss levegővel. A sejtek oxigénellátott-
sága új energiákat szabadít fel. A gyors gyalog-
lás szabályozza a keringést, az emésztést és az 
anyagcserét.
3. Illékony megoldás
A citromfű nem hiányozhat egyetlen idegerő-
sítő teakeverékből sem. A zabtinktúra pedig a 
szellemi túlteljesítés, erőn felüli teljesítés ese-
tén segít.

Ha merül 
     az elem…

kot. A járomcsontunknál még álljunk meg 
egy pillanatra, és írjunk le pár kört.
3. Az ájurvédikus megoldás
Az Ájurvéda szerint a váta típusúaknak las-
sító pozíciókra, meditálásra, jógázásra van 
szükségük stresszhelyzetben. A pitta termé-
szetű tüzes embereket hűtő ételekkel (lédús, 
édesebb nyári gyümölcsökkel, sok zöldséggel) 
kell és lehet fagyasztani. A kapha típusúak le-
targiáját a mellet kitáró gyakorlatok oldják, 
de a melengető rozmaringeszencia is segíthet 
csökkenteni a nyomást.

Láz- és fájdalomcsillapító 
gyerekeknek - Febrilin 250

Láz- és fájdalomcsillapító
 - Febrilin 750

Alvászavar kezelésére - 
ReDormin

InterCity Magazin40

Hosszan tartó, fokozatosan 
felszabaduló C-vitamin - Cetebe

Fájdalomcsillapító - 
Trinell Pro

Hashajtó - 
Stadalax

Gyorstapasz - 
Hansaplast

InterCity Magazin
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A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét! 
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A torinói lepel első nyilvános kiállítása 
1357-ben történt, ettől kezdve már nem 

a Mandylion portréként, hanem 
a Lepelként ismerték

 A titkok leple

4,3 méter hosszú és 1,1 méter szé-
les lenvásznat 1578 óta őrzik To-

rinóban, azt azonban még ma sem 
tudják pontosan, mikor is keletke-

zett. Vizsgálatok százát végezték el a leplen, 
de előállítása, életkora rejtélyét még ma is 
homály fedi. Mára önálló tudomány, a szin-
donológia foglalkozik a vásznat körülvevő 
talányokkal. Bár sok vitatott eredmény szü-
letett a vizsgálatok során, egyben azonban 
mindenki egyetért: a lepel egy férfit ábrázol, 
elölről és hátulról, akit a „lepeltanászok” 
egyöntetű véleménye szerint minden bizony-
nyal keresztre feszítettek. 
A szabad szemmel alig kivehető alakot 
1898-ban egy ügyvéd, Secondo Pia fény-
képezte le, aki a negatívokon felfedezte a 
szakállas ember körvonalait. Az 1898-as 
első kutatások és mérések nagyban meg-

határozták az alak legfontosabb tulajdon-
ságait, illetve halálának valószínűsíthető 
körülményeit. Az antropológusok szerint 
az ábrázolt alak 30 és 35 év közötti 175 
centiméter körüli férfi, aki körülbelül 79 
kilogrammot nyomott. Végtagjait minden 
bizonnyal szögekkel verték át, felső végtag-
jain található sebei azonban nem a tenyeré-
ben, hanem a csuklóján vannak, éppúgy, 
mint a mind ez idáig egyetlen exhumált 
keresztrefeszítetten. A kutatási anyag ki-
mondja, hogy ezek az átfúródó szögek 
nem az egyetlen és minden bizonnyal ha-
lálhoz vezető sebek voltak a férfin. Testét 
ugyanis több száz zúzódás, horzsolás tar-
kította. Vállain, hátán, valamint testének 
egészén korbácsütések nyomait fedezték 
fel, amelyeket valószínűleg fémvégű kínzó-
eszközzel ejtettek rajta. 

Egyik oldalán erősen vérző seb hagyott maga 
után nyomot a gyolcson. Térdei szinte szilán-
kosra zúzódtak, lábszárcsontja eltörött, arca 
szinte a felismerhetetlenségig feldagadt és 
kisebesedett a korbácsütésektől. A bántalma-
zás, illetve a zúzódások nyomai kísértetiesen 
Jézus keresztre feszítését és a feltámadás előt-
ti órák történéseit jelenítik meg előttünk. 

Megmásíthatatlan 
eredmények
A tudósok azonban nem álltak meg itt a ku-
tatással: életüket arra tették fel, hogy minden 
kétséget kizáróan bebizonyítsák a lepel erede-
tét. Számos kutatócsoport végzett különbö-
ző analízist, melyeknek bizonyos pontokon 
megegyező eredményeik születtek. Igaz, csak 
néhány évre. Hiszen az újabb technológiák 
újabb bizonyítékokat véltek felfedezni, s a régi 
kutatásokat sokszor meg is kérdőjelezték. 
Az azonban biztos, hogy majdnem valameny-
nyi kimondja: a testet nem festették az anyag-
ra, és a vásznon található elszíneződés minden 
kétséget kizáróan emberi vértől származik, 
valószínűsíthetően az AB vércsoportúak kö-
zül. Abban sincs vita, hogy a holttest szemeit 
két pénzérme fedi, amelyek minden bizonnyal 
Poncius Pilatus uralkodása alatt készültek. Az 
elvégzett vizsgálatok pollenmaradványokat is 
találtak a szöveten, amelyek gyapotból valók. 
A tudósok szerint ez is alátámaszthatja a le-
pel eredetiségét, hiszen ez a növény ebben az 
időszakban csak a Szentföld környékén volt 
honos. Sőt, azt is állítják, hogy a Gundelia 
tournefortii, amelyből Krisztus töviskoszorú-
ját fonták, valamint a királydinnye és a szuhar 
csak Jeruzsálem környékén virágzik egyidejű-
leg, mely megdöbbentő és egyértelmű követ-
keztetést adhat. 

Csakhogy a vitát ilyen egyszerűen 
szinte képtelenség lezárni. Újabb 
és újabb kutatók, tudósok, a tori-
nói lepel eredetének megfejtésére 
szakosodott professzorok jelent-
keztek mérföldkőnek hitt felfedezé-
seikkel. Talán ennek az elképesztő 
érdeklődésnek köszönhető, hogy 
a Vatikán kénytelen-kelletlen en-
gedélyezte a textil kormeghatá-
rozó vizsgálatait. A leghíresebb 
teszt, az 1988-ban végzett C–14 
kimondta, hogy a lepel 1260 és 
1390 közötti időszakból szárma-
zik. Ezt a megállapítást azonnal 
rengeteg bírálat érte – mint ké-
sőbb kiderült, nem véletlenül. 
A bizonyítás közben ugyanis 
egyetlen aprócska, de annál 
fontosabb tényt hagytak fi-
gyelmen kívül a tudósok: 
a szövet az 1532-es tűz al-
kalmával megperzselődött, 
az anyagban esett károkat 
pedig akkor megpróbálták 
kijavítani, így kipótolták a 
sérült részeket, valamint 
összevarrták a kisebb lyu-
kakat. Később a vizsgálatot végző kutatók 
is belátták, hogy a rekonstruált részből vet-
tek mintát az analízishez. 

A megfejthetetlen igazság
Nemcsak az anyag, hanem annak története is 
tele van rejtélyekkel. A IV. századig semmit 
sem tudunk a lepelről. Ma már írásos emlé-
kekkel bizonyítható, hogy először Edesszában 
tűnt fel, s a görögök Mandylionnak nevezték 
el. Igaz, a tudósok még ma is azt állítják, nem 
a torinói lepel szerepel ezekben az írásokban. 
A gyolcsot mindenesetre 944-
ben nagy pompával Konstanti-
nápolyba vitték. 
Csodatévő erejéről, emberfe-
letti hatalmáról még magyar 
vonatkozású könyvekben is ír-
tak, sőt, a XII. századi Pray-kódexbeli ábrázo-
lására alapozzák az újkori bizonyítások nagy 
részét. Az egyik itt látható rajzon Krisztus te-
metését illusztrálták, ahol egy lepellel borítják 
testét. Ezt a leplet – éppúgy, mint a valóság-
ban – halszálkamintázattal és négy, L alakú 

ALAGÚT
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olyan, mintha hatalmas fény, 
esetleg hő hatására beleégett volna 
a textilbe a férfi alakja.

           Az IGAzSáG, MelyeT
      eGy VáSzoN TAKAr

A

Csakhogy a vitát ilyen egyszerűen 
szinte képtelenség lezárni. Újabb 
és újabb kutatók, tudósok, a tori-
nói lepel eredetének megfejtésére 
szakosodott professzorok jelent-
keztek mérföldkőnek hitt felfedezé-
seikkel. Talán ennek az elképesztő 
érdeklődésnek köszönhető, hogy 
a Vatikán kénytelen-kelletlen en-
gedélyezte a textil kormeghatá-
rozó vizsgálatait. A leghíresebb 
teszt, az 1988-ban végzett C–14 
kimondta, hogy a lepel 1260 és 
1390 közötti időszakból szárma-
zik. Ezt a megállapítást azonnal 

A torinói lepel 4,3 méter hosszú 
és 1,1 méter széles

A torinói Keresztelő Szent János-temp-
lomban súlyos vasrács mögött, három 
lakat alatt őrzik a világ egyik legmiszti-
kusabb, legkülönlegesebb tárgyát, a to-
rinói leplet. A legvitatottabb vallási erek-
lye létjogosultságát már a középkorban 
is támadták, később pedig egyenesen 
tagadták, hogy Jézus keresztre feszített 
testének lenyomatát rajzolja elénk.
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lyukkal látták el. A könyv azonban 1190-ben 
íródott, a radiokarbonos meghatározás sze-
rint pedig a torinói lepel nem készülhetett ké-
sőbb 1260-nál.
Az ereklye 1453-ban a Savoyaiak tulajdo-
nába került, 1578 óta pedig jelenkori he-
lyén, Torinóban őrzik. Igaz, ma már azt is 
megkérdőjelezik, hogy a szentélyben őrzött 
gyolcs valóban az eredeti darab, nem pedig 
egy gondosan elkészített másolat. Csakhogy 
a másolat előállítása sem tűnt ez idáig egy-
szerű feladatnak. Számos eljárást, technikai 
vívmányt bevetettek, hogy ugyanilyen szé-
piaszerű hatást érjenek el a textilen, de min-
den eljárásról gyorsan kiderült, hogy emberi 
kéz által alkotott, hiszen a festék mázolásá-
ra, szórására utaló tagadhatatlan jelek a leg-
precízebb munka során is visszamaradtak a 
kísérleti anyagokon. A torinói lepel viszont 
egyetlen ilyen bizonyítékot sem hagyott hát-
ra: egy festéknyom, egy ecsetszőr sem ma-
radt a képen. Olyan, mintha 
hatalmas fény, esetleg hő 
hatására beleégett volna a 
textilbe a férfi alakja. A su-
gárzással elért lenyomat 
feltevését igazolja a Hi-
rosimára ledobott első 
atombomba felrobbaná-
sakor keletkezett hasonló, 
fényképszerű lenyomat; a 
bomba becsapódásakor 
végbemenő reakció, az óri-
ási méreteket öltő sugárzás 
a különböző felületeken 
megörökítette emberek és 
tárgyak körvonalait. Felmerül 
a kérdés: Krisztus valóban fény-
jelenségek kíséretében 

támadt volna fel? A válasz valószínűleg még 
sokáig várat magára. 
Éppúgy, mint annak megfejtése, hogy a Jé-
zusnak tulajdonított, úgynevezett Veronika-
kendő miért rendelkezik hatalmas frekvenci-
ájú sugárzással. A legenda szerint a hegyre 
vezető úton egy Veronika nevű nő kendővel 
törölte meg Jézus vérző, izzadt arcát, s abba 
beleégtek a férfi vonásai. A kendő sorsa, a 
történelem századain átívelő útja szinte fel-
kutathatatlan. Őrizték Rómában, valamint 
Oroszországban is. Ha hinni lehet a jelenko-
ri legendáknak, a kendő olyan sugárzást bo-
csátott ki magából, hogy az azt vigyázó őrök 
fáradtságra, rosszullétre panaszkodtak. A 
tudósok minden kétséget kizáróan már bi-
zonyították a magas frekvenciájú sugárzást, 
de annak okát a mai napig nem tudták meg-
fejteni. 

Perdöntő ereklyék
Arra sem derült még fény, hogy egy má-
sik, hasonlóan titokzatos lepel honnan 
származik. A hivatalosan szudáriumként 
emlegetett ereklyét már az I. században 
megemlítik az írásos emlékek, de erede-
tét ezekben sem tisztázzák. Az arctörlő 
kendő 84 x 53 cm-es, s nem látható raj-
ta arcmás, csupán vérfoltok. Csakhogy 
ezek a vérfoltok mintegy 130 egyező pon-
tot mutatnak a torinói lepel vérmintáival, 
ráadásul mindkét minta AB vércsoportú.  
A kutatók ez esetben még messzebbre 
mentek, és a spanyol szindonológusok ál-
tal végzett tudományos vizsgálatok meg-
döbbentő eredményeket szültek. 

Pontosan meghatározták, 
hogy a leplen található fol-
tok egy rész vérből és hat 

rész tüdőváladékból állnak, 
amely a keresztre feszített 
fulladásos halálával, illetve 

az eközben bekövetkező tüdő-
ödémával kísértetiesen össze-

függ. Ez utóbbi megegyezések, 
hasonlóságok vezettek oda, hogy 
nemrégiben újrakezdték a kuta-

tást, és új alapokra helyezik a vizs-
gálatokat. Egy biztos: míg az igazság ki-

derül, épp annyian hisznek majd a torinói 
lepel eredetiségében és a feltámadásban, 
mint eddig. Sőt, hitüket egyetlen újabb ta-
nulmány sem rombolhatja majd le. 

Kiss Henrietta

Az ezüst díszdobozban őrzött vallási 
ereklyét eddig ötször állították 
ki. Legutóbb 2000-ben tárták 
a nyilvánosság elé, akkor több 
mint 3 millió ember zarándokolt 
el a kegyhelyre. A világ talán 
legmisztikusabb vásznát legközelebb 
2025-ben állítják a hívők és a 
hitetlenkedők elé.

Tudta-e?

Sokan tagadják 
a Veronika-történetet, 

hiszen a Biblia sem 
tesz róla említést
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Félszárú, barna csizma 
fémcsillag díszítéssel 
Bronx, 15 495 Ft

Apró csíkos szövetszoknya 
Sinéquanone, 5495 Ft

Vissza a jövőbe
Az idei tavasz meglepő játékossággal ötvözi a 60-as, 70-es és 80-
as évek kedvelt geometriai alapformáit. A pöttyök, csíkok és csilla-
gok különféle kombinációival találkozhatunk szoknyákon, blúzo-
kon és ékszereken. 

ÜZLETEK

Mexx

Mammut Bevásárlóközpont,

1012 Budapest, Lövőház utca 2–4. 

Sinéquanon

MOM Park Bevásárlóközpont,

1123 Budapest, Alkotás út 53.

Bronx, Pura Lopez

Alberto Zago-üzletek: MOM Park 

Bevásárlóközpont, 1123 Budapest, 

Alkotás út 53.

Sinéquanone, 5495 Ft

Csíkos, vászontáska 
Mexx, 16 990 Ft

Hosszú, elegáns, 
csíkos szövetnadrág 
Mexx, 15 990 Ft

Piros-fehér csíkos, 
sportos pulóver 
Mexx, 15 990 Ft

Csíkos sál 
Mexx, 5495 Ft

Csillag nyaklánc 
Mexx, 3390 Ft

Barna, apró pöttyös felső 
Sinéquanone, 6495 Ft

Nagy köves karkötő
Sinéquanone, 1795 Ft

Barna, sárga pöttyös ruha 
Sinéquanone, 8495 Ft

Pöttyökkel „bígelt” bőrtáska
Mexx, 12 990 Ft

Pöttyös ruha 
Sinéquanone, 7995 Ft

Sárga masnis táska 
Sinéquanone, 4295 Ft

csíkos szövetnadrág 

Sinéquanone, 6495 Ft

Csíkos sál 
Mexx, 5495 Ft

Mexx, 15 990 Ft

Félszárú, barna csizma 

Pöttyös ruha 
Sinéquanone, 7995 Ft
Pöttyös ruha 
Sinéquanone, 7995 Ft

Tükrös nyaklánc:
Sinéquanone, 3295 Ft 

Háromsoros üveggyöngy 
nyaklánc:

Sinéquanone, 8495 Ft

Csíkos elegáns blúz 
Mexx, 12 990 FtMexx, 12 990 Ft
Csíkos elegáns blúz 
Mexx, 12 990 Ft

Piros szatén, masnis, 
elegáns félcipő 
Pura Lopez, 24 995 Ft



A siklóernyőzés alig néhány esztendő alatt tett szert hihetet-
len népszerűségre, ami – megismerve ezt a sportot – nem is 
csoda. A repülés páratlan élményét biztosítja, miközben min-
den vetélytársánál olcsóbb és egyszerűbb.

Az emberiség egyik legősibb, de 
soha be nem teljesülő vágya, 
hogy repülhessen szabadon, 
mint a madár, határok nélkül. 

Ezt az élményt egyelőre semmi sem tudta 
megadni, és ez várhatóan még jó ideig így 
is marad, az viszont tagadhatatlan, hogy 
rendre történnek biztató kísérletek e tárgy-
ban. Leonardo da Vinci már a XV. század 
végén a levegőből „ejtőernyővel” alászálló 
emberekről készített vázlatokat, a XX. szá-
zad első éveiben pedig a Wright fivérek zse-

nialitásának és bátorságának köszönhetően 
megkezdődött a repülőgépek diadalútja. 
Vagyis az ember a levegőbe emelkedett, 
de az érzés valahogy továbbra is hiányzott. 
Az, hogy a maga ura legyen, ne egy hango-
san zúgó szerkezet kénye-kedvétől függjön. 
Legyen ő maga az, aki meglovagolja a sze-
leket, igájába hajtja a légáramlatokat, hogy 
(szó szerint) saját bőrén érezhesse a repülés 
mámorító örömét. Ezeknek a feltételeknek 
napjainkban egyértelműen a siklóernyő fe-
lel meg leginkább.
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Ég és föld
        között

Siklóernyőzés
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Interkontinentális história
1958, azaz a NASA alapítása óta nem 
sok olyan légi szerkezet született, mely-
hez ne lett volna köze az amerikai űr-
hajózási hivatalnak. Ha áttételesen is, 
de azért a siklóernyő is köszönhet egy 
keveset a jeles amerikai intézménynek. 
A kutatók az űrhajók Földre visszatérő 

kapszuláinak bizton-
ságos és kíméletes 
landolásához próbál-
tak kidolgozni meg-
felelő eszközt. 
Az első siklóernyő 

formájú szerkezet végül is az 1960-as 
években látott napvilágot, 1965 nyarán 
pedig megtörtént a debütálás is egy ame-
rikai síközpontban – mérsékelt sikerrel. 
A nagy áttörésre 1978-ig kellett várni, 
amikor három francia fiatalember elő-
ször hajtott végre viszonylag hosszú és si-
keres repülést az Alpokban. Újabb lökést 
adott a siklóernyőzésnek az amerikai Ste-
ve Snyder, aki elkészítette azt a típusú er-

nyőt, amelynek tökéletesített változatait a 
mai napig használják.
Ettől fogva már nem volt visszaút – igaz, 
nem is akart senki visszafordulni, olyany-
nyira nem, hogy 1989-ben Ausztriában az 
első világbajnokságot is megrendezték.

Mitől repül?
A termikektől. Magyarán a felszálló lég-
áramlatoktól. A termik egy meglehetősen 
gyakori jelenség, melyet mintha pont a sik-
lóernyősöknek találtak volna ki. Működé-
se meglehetősen egyszerű: a napsugárzás 
felmelegíti a földfelszínközeli levegőt, mely 
spirálszerűen elkezd emelkedni. Ezt tudják 
meglovagolni a siklóernyősök, és mintha 
egy dugóhúzón kapaszkodnának fel, egyre 
magasabbra jutnak. Egészen addig, míg ez a 
meleg levegő egy bizonyos magasságot elér-
ve le nem hűl – ekkor véget ér az emelkedés, 
és következhet a vízszintes siklás. Maga az 
ernyő pontosan ezekre a manőverekre van 
tervezve. Ez ugyanis nem más, mint egy spe-
ciális anyagból készült szárnyprofil, melynek 

Az emberiség egyik legősibb, 
de soha be nem teljesülő vágya, 
hogy repülhessen szabadon.

felső felületén a levegő áramlása gyorsabb, 
mint az alsó részen, ennek köszönhetően 
alakul ki a szükséges felhajtóerő. A szárny-
profilon keletkező áramlat módosításával 
lehet irányítani a repülést.

Felszállás, leszállás
Itt van a kutya elásva, tudniillik, ez az 
egyik pótolhatatlan előnye a siklóernyő-
nek. Kis túlzással bárhonnan el lehet 
startolni, persze vannak helyek, amelyek 
kimondottan mintha erre lettek volna ki-
találva. Szerencsésebb esetben egy-egy 
hegyoldalon nekifutva pár lépés után a 
sportoló máris feje fölé ránthatja az er-
nyőt, és kezdődhet a repülés. Sík vidé-
ken kicsit bonyolultabb a helyzet, de ma 
már szinte minden repülőtéren vállalnak 
csörlőzést, azaz egy repülő felhúzza az er-
nyőst, majd, amikor az eléri a szükséges 
magasságot, lecsatolja magát, és repülhet 
tovább. A leszálláshoz szintén elegendő 
pár négyzetméter szabad terület. A leve-

gőben a pilótának kényelmes helye van 
a beülőben, az ernyőt pedig zsinórokkal 
tudja irányítani. 
A siklóernyőzés egy 8-10 alkalomból álló 
tanfolyamon könnyűszerrel elsajátítható, 
feltéve, hogy nincs tériszonya a leendő ne-
bulónak. Ma már Magyarországon is szin-
te minden nagyvárosban van siklóernyős 
egyesület, akik tárt karokkal és színes er-
nyőkkel várják a repülni vágyókat.

Hegyi Áron

Siklóernyős iskolák
Airmax Siklóernyő és Kite Center
Szegedi Miklós, vezető oktató
+36 (20) 926 4251
info@airmax.huKIP
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www.airborneclub.hu
www.flyaway.hu
www.sikloernyo.eu
www.csabafly.hu (Békéscsaba)
www.skyclub.hu (Győr)
www.sol.fw.hu (Kaposvár)

A bemutatott termékekkel, és egyéb 
információkkal kapcsolatban az Air-
max Siklóernyő és Kite Center nyújt 
felvilágosítást.
www.airmax.hu
info@airmax.hu
+36 (20) 926 4251
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X-Rated 4 verseny beülő 
(Woody Valley) – verseny beülők

87 500 Ft

A Hármashatár-hegy fölött sem rossz keringeni, de az igazi profik azért ennél sok-kal többet tudnak.Az abszolút távolsági világ-csúcsot hazai pályán állította föl három brazil sportoló, ők 2007 novemberében 461,6 km-t repültek. Öt évvel ko-rábban, szintén Brazíliában még két magyar siklóernyős, Forgó Szilárd és Simonics Péter állította föl az érvé-nyes rekordot, ők 283 km-t tettek meg egy felszállással. A magassági rekordot a brit Robbie Whittall tartja, aki 1993-ban 4526 méteres ma-gasságba emelkedett. 

Rekordok könyve

Velvet 2 beülő távrepülőknek 
(Woddy Valley) – távrepülős beülők

87 500 Ft

Transalp ultra light beülő tracking-hez
(Woddy Valley)

87 500 Ft

Siklóernyős bukósisak 
17 500 Ft

O-zone pólók  
12 500 Ft



Ismert és kedvelt játék volt egy időben a marokkó. ügyesség és 
türelem kellett a színes, különböző pontokat érő pálcikák kihú-
zásához. Már olyan változata is van, amelyet mozgó járműben is 
játszhatunk.
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Melyik volt Budapest első fe-
dett uszodája?
1861. augusztus 11-én nyílt meg a Császár 
fürdőben Pest-Buda első fedett uszodája. Egy 
korábbi török fürdő helyét 1806-ban vásárolta 
meg és ajándékozta Marczibányi István a be-
tegápoló-gyógyító irgalmas rendnek.

Mennyi ideig nő a hajunk?
Vajon felnőttkorunkig? Vagy amíg élünk? 
Esetleg még a síron túl is? Igazából a fejbőrön 
körülbelül 4–5 évig tart egy hajszál növekedé-
se, és ez idő alatt három fejlődési szakaszt le-
het megkülönböztetni. A ciklus nagy részében 
aktívan növekszik a hajszál, akár 1 centit is ha-
vonta. Minden szőrtüsző átlagosan 25 ciklusra 
képes, de életünk során különböző okokból 
hullani kezd a hajunk.

Mi a nátha ellenszere?
Tavasszal gyakrabban fázunk meg, a reklámok 
hatására pedig rögtön be is kapunk rá valami 
pirulát. A Mayo Klinika felmérése szerint a 
felnőttek fele antibiotikumot kér megfázásos 
tünetekre is, jóllehet a megfázás vírusos be-
tegség, tehát az antibiotikumok nem is gyógyít-

ják. Ráadásul felmérések is bizonyítják, hogy a 
nátha körülbelül ugyanannyi idő alatt múlik el 
a gyógyszert szedő és nem szedő betegeknél. 
Tudta, hogy a felsőlégúti megbetegedéseket 
azért kapjuk el újból és újból (és nem leszünk 
ellenük soha védettek), mert több mint kétszáz 
vírusfaj idézheti elő?

Hogyan készítik a pollenje-
lentéseket?
Parlagfű, fekete üröm… kezdődik a szezon. 
Magyarországon az Országos Környezet-
egészségügyi Intézet (egy 2002-es adat szerint) 
13 pollencsapdát működtet. Akinek parlagfű-
allergiája van, kerülje a sárga- és/vagy görög-
dinnye fogyasztását, mert ugyanazokat a tüne-
teket produkálhatja…

Mire jó a vöröshagyma?
Nyilván zsíros kenyérre. Ám az orosz népi 
gyógyításban a vöröshagyma a fülcsöngés és a 
fülfájás ellenszere. Ráadásul már napi 100 g vö-
röshagyma elfogyasztása hozzásegíthet a szívko-
szorúerek és a vérnyomás rendellenességeinek 
megelőzéséhez, valamint a trombózis elkerülé-
séhez és a koleszterinszint csökkentéséhez.

Budapest hangja
Tudta, hogy egy felmérés szerint Budapest Eu-
rópa egyik leghangosabb városa: minden má-
sodik polgár ártalmas erősségű zajban él?

Milyen gyakran pislogunk?
Normál, pihent állapotban huszonkétszer huny-
juk le a szemünket percenként.

Eleget süt nálunk a nap?
Eleget ahhoz, hogy napenergiával fűtsünk. Ma-
gyarország területére egy év alatt ugyanis 400-
szor több napenergia érkezik, mint az ország 
teljes éves energiafelhasználása.

Multikulti Pozsony
Tudta, hogy a hármas határ menti fővá-
rosban is ünneplik a Szent Koronát?  
A szlovák történelemfelfogásban ugyanis van 
egy tendencia, amely a történelmi Magyar-
országot – a XIX. századi magyar nemzet-
állam-építő korszakát kivéve – nem elnyomó 
hatalomként interpretálja, hanem sok etni-
kum közös hazájaként. Így a koronázási ün-
nepséget idén már hatodszorra fogják meg-
rendezni az Óvárosban.

Tudta-e?
JÁTÉKSAROK KISOKOS

A helyes megfejtést beküldők között egy tavaszi vagy nyári, in-
gyenes siklóernyő tanfolyamot sorsolunk ki az Airmax Siklóer-
nyő és Kite Center jóvoltából.

Legyen malaca!
A malacokat három 
azonos méretű négy-
zettel válassza el úgy, 
hogy mindegyik külön 
területhez jusson!

Számlogika
Állapítsa meg, mi-
lyen szám illik a 
kérdőjel helyére!

   Mobil marokkó 
– avagy húzd ki a gyufát!

Iránytű nélkül
A mezőkbe írt információk mutatják az 
irányt. A betű balra, jobbra, felfelé vagy le-
felé, a szám pedig az adott irányban megte-
endő lépések számát jelzi. Minden területet 
barangoljon be, és találja ki, hogy melyik a 
kezdő mező! A vége felirat a cél, melyet se-
gítségül beírtunk.

Megfejtések

Legyen malaca!:
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Töltse ki az ábrát a  hiányzó számokkal 1-9-ig úgy, hogy min-
den sorban és oszlopban, valamint a kilenc darab háromszor 
hármas rácsban ugyanaz a számjegy csak egyszer szerepelhet. 
A rejtvény megfejtését április 25-ig nyílt levelezőlapon szerkesz-
tőségünk címére beküldeni szíveskedjenek! (InterCity Magazin, 
Hamu és Gyémánt Kiadó, 1012 Budapest, Pálya utca 9.).

Nem kell más, csak egy (vagy több) do-
boz gyufa és egy kör keresztmetszetű 
pohár – no meg néhány játékos kedvű 
utastárs. Tipp: a gyufát és a poharat a 
büfékocsiban is beszerezhetik.
Töltsük meg először a poharat a gyufa-
szálakkal úgy, hogy könnyen ki lehessen 
húzni belőle egy-egy szálat (persze ne 
úgy álljanak benne, mint a ropik). A játé-
kosok (minimum ketten) sorban egymás 
után próbálkoznak a kihúzással. Akinél 
moccan a halom, az kiesett – a győztes 
ily módon az, aki legtovább kitart.

Ha már gyakorlottak vagyunk, úgy is 
játszhatjuk, hogy a játékosok a kihúzott 
gyufákat keresztben a gyufaszálakból 
álló kúpra, a pohár tetejére (vissza)fek-
tetik. Ilyenkor a kihúzás nem is igazán 
számít: a lényeg inkább, hogy a keletke-
ző torony ne dőljön le.
Másik változat: A játékosok adott számú 
gyufát kapnak (mondjuk húsz-húsz szá-
lat), és ezeket helyezik el sorban egymás 
után a pohárban lévő gyufaszálakra. Ha 
ilyenkor lepotyog egy-két szál, azt az 
aktuális játékosnak fel kell vennie. Az 
győz, akinek előbb elfogynak a gyufái.

Fontos a sorrend
Néhány papírlapot 
egymásra helyeztünk. 
Állapítsa meg, milyen 
sorrendben kerültek az 
asztalra!

Teszt

Egy kis logika
Nézze meg figyelmesen az ábrasort, majd 
válassza ki a kérdőjel helyére a megfelelőt az 
alsó sorból!

Iránytű nélkül:

Sudoku

Memóriajáték a hangokkal, 
avagy mit csináljunk az üres 
gyufásdobozokkal?

Természetesen készítsünk újabb játé-
kot! Töltsük meg a gyufásdobozokat 
különböző dolgokkal (pénzzel, gom-
bokkal, kavicsokkal, papírgalacsinnal) 
vagy ugyanabból a dologból különböző 
mennyiséggel (pl. aprópénzzel). Ezután 
figyeljük meg, melyik doboz milyen 
hangot ad ki, és próbáljuk megkeresni 
a párokat, amelyek ugyanazt a hangot 
hallatják.

Fontos a sorrend:
1-e, 2-i, 3-g, 4-a, 5-f,
 6-d, 7-b, 8-c, 9-h

Számlogika: 52 a keresett szám (A felső számok nagyobbik számje-
gyéből kivonjuk a kisebbik számjegyet, majd a jobb és a bal oldalon 
kapott két egyjegyű szám szorzatának számjegyeit felcseréljük. Ez 
kerül az alsó mezőbe.) /8-3= 5  6-1= 5  5x5= 25/

Egy kis logika: A D jelű ábra hiányzik a sorból.
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„A világmindenséget nem csupán a sok-
féleségben rejlő egység teszi széppé, ha-

nem az egységben rejlő sokféleség is.”
Umberto Eco 

„Az alkotó élet titka az, 
hogy felnőttkorban is megőrizzük 

a gyermekkor szellemét.”
Thomas Huxley

„Ha igazad van, megengedheted magad-
nak, hogy megőrizd a nyugalmad. 

Ha nincs igazad, nem engedheted meg, 
hogy elveszítsd.”

Mahátma Gandhi

„Ha mindentől félnénk, amitől csak 
lehet, semmi okunk nem volna rá, 

hogy éljünk.”
Seneca

„Önmagunk megismerése a legnagyobb 
utazás, a legfélelmetesebb felfedezés, 

a legtanulságosabb találkozás.” 
Márai Sándor

„A legvégén nem az fog számítani, hogy 
mennyi év volt életedben, hanem hogy 

mennyi élet volt éveidben.”
Abraham Lincoln

2008. tavasz

TÉRKÉP

Az új múzeumi teremőr első munkanapja 
után jelentést tesz az igazgatónak:
– Direktor úr, igazán elégedett lehet velem. 
Ma sikerült eladnom egy Chagallt meg egy 
Rembrandtot. 

Két pszichiáter beszélget:
– Van egy nagyon súlyos skizofrén betegem.
– És meg tudod gyógyítani?
– Megőrültél? Mind a ketten fizetnek a ke-
zelésért!

Az egyetemi hallgató vizsgázik, de nem tud-
ja az anyagot. Szakad róla a víz, iszonyú 
gondban van. A professzor kedvesen:
– Segíthetek egy kisegítő kérdéssel?
– Igen, persze… köszönöm. Mi lenne az a 
kérdés?
– Nos?

Az idős skót házaspár otthon üldögél. Egy-
szer csak azt mondja az asszony:
– Te John, igazán elvihetnél moziba!
– Ugyan, drágám, már voltunk moziban!
– Igen, de ez már hangosfilm!

Az üdülő éttermében kérdi az anyuka a lá-
nyát:
– Nagyon dühös arcot vágsz, kislányom, mi 
történt?
– Semmi, anya, – válaszol a lány – csak az a 
fiatalember bosszant, aki ott ül a szomszé-
dos asztalnál!
– De hát egészen nyugodtan ül, és újságot 
olvas. Nem is néz rád!
– Éppen ezért vagyok rá dühös!

Két skót beszélget.
– Miért magyarázod meg minden nap a fiad-
nak, hogy forog a Föld? – kérdezi az egyik.
– Azért, hogy ne kérjen pénzt körhintára!

A rendőr megállít egy kocsit, és ellenőrzi a 
lámpákat.
– Világítás rendben. Féklámpa rendben. Irány-
jelző most jó, most nem, most jó, most nem.

A chicagói rabbi szenvedélyes golfjátékos. 
Egész héten ködös az idő, ezért nem hódol-
hat szenvedélyének. Végre szombat reggelre 
kisüt a nap, akkor meg a vallási tilalom miatt 
nem játszhat. Gondolja, hogy ennek ellenére 
kiszökik a pályára, mondván, senki sem lát-
ja. Az apja azonban észreveszi a mennyek-
ben, és szalad az Úrhoz panaszra:
– A fiam megszegi a szombatot!
– Na várj, mindjárt megbüntetem érte! 
– mondja az Úr.
A rabbi ütésre emeli az ütőt, megsuhintja 
vele a labdát, és a 250 méterre levő lyukba 
egyenesen beletalál.
– Ezt nevezed te büntetésnek? – értetlenke-
dik az öreg zsidó.
– Na hallod! – nevet az Úr – Micsoda ütés, 
és nem mondhatja el senkinek!

Eladva
Eladva

2008. tavasz 

A rendőr járőrözik este az utcán. Észrevesz 
egy részeget, aki egy köztéri lámpa oldalát 
vakargatja. Odamegy hozzá:
– Jó estét kívánok! Mit csinál itt?
– A piszkok! Kizártak, nem tudok bemenni!
– Pedig biztos, hogy itthon vannak, mert 
égve hagyták a villanyt.
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Két évvel a második világhá-
ború után született meg a 
gondolata egy gyermekeknek 
épített és általuk is üzemelte-
tett kisvasútnak. Az 1948. áp-
rilis 11-i első kapavágással pár-
huzamosan megkezdődött a 
vasutas kispajtások kiképzése; 
a csillogó szemű, felelősség-
teljes munkát végző kisgyere-
kek azóta is töretlen lelkese-
déssel veszik fel szolgálatukat 
a Széchenyi-hegytől egészen 
Hűvös völgyig. Idén hatvan-
éves a Gyermekvasút.
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  Hatvanéves 
a Gyermekvasút

A gyerekek játszva ismerik meg 
a vasúti közlekedés szabályait így vetődhetett fel lehetőségként Gödöllő 

(a HÉV és az egykori királyi kastély közti 
összeköttetés megteremtése), illetve a Mar-
gitsziget és a Népliget (a kirándulók szállítá-
sa). Végül a budai hegyek mellett döntöttek, 
ezzel megoldva az épülő Úttörő Köztársa-
ság megközelíthetőségét is. Az eredetileg 
kijelölt nyomvonal a Széchenyi-hegytől a 
zugligeti villamos végállomásáig vezetett 

volna, ám a ked-
vezőtlen terepvi-
szonyok miatt vé-
gül a ma is ismert 
Széchenyi-hegy és 
Hűvösvölgy közöt-

ti szakaszt jelölték ki és építették meg. A 
tervek elfogadása után a Közlekedési Mi-
nisztérium a Gyermekvasút üzemeltetőjé-
nek a MÁV-ot jelölte ki, és 1948. március 
1-jén hivatalosan is meghatározta annak 
átadási időpontját:

„A Szabadság-hegyi gyermekvasút mun-
kálatainak elvégzésére miheztartás és tu-
domásulvétel végett közlöm az alábbia kat: 
A vasutat a BSZKRT hűvösvölgyi vég-
állomásától a fogaskerekű vasút végállo-
másáig tervezem kiépíteni. Ebből egyelő-
re a fogaskerekű vasút végállomása és a 
Szent Anna-kápolna közötti rész épülne 
meg, a létesítendő gyermekváros részére 
egy középállomással. {…} A vasút az ez év 
augusztus 1-én forgalomnak átadandó.”

A határidő betartása érdekében már az első 
szakasz építése alatt elkezdték a leendő kis-
vasutasok elméleti és gyakorlati képzését 
is, s határoztak a Gyermekvasút nevének 
megváltoztatásáról. Így 1948. július 31-én a 
feldíszített Széchenyi-hegy állomáson gyüle-
kező tömeg tanúja lehetett az immáron Út-
törővasút nevet viselő kisvasút ünnepélyes 
átadásának, és ahogy Gerő Ernő közlekedé-
si miniszter engedélyt adott az első vonat el-
indítására. Az Úttörővasút teljes, tehát Hű-
vösvölgyig terjedő vonalát 1950. augusztus 
20-án adták át az utazóközönségnek.

A kezdeti időszakban a gyermekvasuta-
sok közösségi életét ugyanúgy szervezték, 
mint bármely más területi úttörőcsapatét, 
ami hosszú távon nem bizonyult jó meg-
oldásnak, mert a gyermekvasutas múlt-
tal nem rendelkező ifivezetők sokszor 
tanácstalanul álltak a gyerekek szakmai 
kérdései előtt. Ezért 1968-ban átszervez-
ték a gyermekközösséget, létrehozták a 
híres 24. számú Hámán Kató Úttörőcsa-
patot, és minden úttörővasutas pajtást 
ebbe a csapatba soroltak. Az átszervezés 
eredményeképp az úttörővasutasként ki-
emelkedő teljesítményt nyújtó gyerekek 
maradtak, s maradnak ma is ifivezető-
ként a kisvasútnál. (Ez a rendszer a Há-
mán Kató Úttörőcsapat megszüntetése 
után sem változott.) 

A rendszerváltás után
A 90-es évek több szempontból is a kis-
vasút újjáébredését hozta. Az Úttörővas-
út nevét Gyermekvasútra változtatták 
1990-ben, egy évvel később megindult 
a nosztalgiavonatok közlekedése is a vo-
nalon (amely ma már menetrend szerint, 
gyorsmotorvonatként közlekedik), újabb 
egy év elteltével pedig a hűvösvölgyi ál-
lomás épületében megnyitották a Gyer-
mekvasutas Múzeumot. A Gyermekvasút 
50. születésnapjára készülődve gyakorla-
tilag az egész vasutat felújították, s a fej-
lődés azóta is folyamatosnak nevezhető. 
Az érdeklődők már a vasút hőskorát idé-
ző gőzvontatású nosztalgiavonatokról is 
élvezhetik a budai panorámát, vagy épp 
– alkalomtól függően – vonatból cso-
dálhatják az augusztus 20-i tűzijátékot, 
illetve utazhatnak együtt a Mikulással 
decemberben. 

A Gyermekvasút 50. születésnap-
jára készülődve gyakorlatilag az 

egész vasutat felújították.Tűzoltó, katona, mozdonyvezető. 
Melyik kisfiú ne választana leg-
alább egyet a felsorolt szakmák 
közül a kérdésre: mi leszel, ha 

nagy leszel? Az idő múlásával persze az ál-
mok sokszor módosulnak, ám akit már kis-
korában „megcsapott a mozdony füstje”, 
annak nem lehet más álma, mint a Gyer-
mekvasút. 

Történelem
A Gyermekvasút célja eredetileg egy nagy, 
önálló gyermekközösség létrehozása volt, 
amely tökéletesen illeszkedett az éppen 
szerveződő úttörőmozgalom elképzelé-
seibe. Maga a gondolat nem volt teljesen új 
keletű, hiszen akkor már Jugoszláviában 
és a Szovjetunióban is működött hasonló. 
A Gyermekvasút, vagy ahogy a korabeli 
irányzatoknak megfelelően hívták, az Úttö-
rővasút helyszínének kijelölésekor a közté-
ri feladatok ellátását is szem előtt tartották, 

űzoltó, katona, mozdonyvezető. 
Melyik kisfiú ne választana leg-
alább egyet a felsorolt szakmák 
közül a kérdésre: mi leszel, ha 

nagy leszel? Az idő múlásával persze az ál-
mok sokszor módosulnak, ám akit már kis-
korában „megcsapott a mozdony füstje”, 
annak nem lehet más álma, mint a Gyer-

A Gyermekvasút célja eredetileg egy nagy, 
önálló gyermekközösség létrehozása volt, Már hatvan éve dolgoznak a kis vasutasok



A gyermekvasutas tanfolyamra 
jelentkezhetnek azok a gyerekek, akik:

•  az általános iskola 4–6. osztályába vagy ennek  
 megfelelő gimnáziumi osztályba járnak;

•  egészségügyi alkalmassági vizsgálaton megfelelnek;

•  az iskolától hozzájárulást kapnak;

• legalább 4,0 (jó) tanulmányi eredménnyel rendelkeznek;

• szülei beleegyező nyilatkozatot tesznek.
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A rejtvény megfejtését április 25-ig nyílt levelezőlapon szerkesztőségünk címére beküldeni szíveskedjenek! (InterCity Magazin, Hamu és 
Gyémánt Kiadó, 1012 Budapest, Pálya utca 9.).
A helyes megfejtést beküldők között egy kétszemélyes, menettérti pozsonyi utazást sorsolunk ki. Előző rejtvényünk megfejtése: „Fedezzük fel 
vonattal Európát! Go West! Fapados jegyárak Nyugat-Európa felé!” Nyerteseinket postán értesítjük. Gratulálunk! 
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Ki lehet gyermekvasutas?
A Gyermekvasút szíve-lelke természetesen 
a gyermekvasutas. A 10–14 éves gyerekek 
felelősségteljes beosztásokban, ám teljes 
biztonságban látják el feladataikat, hiszen 
munkájukat felnőtt vasutasok és nevelőta-
nárok felügyelik. A gyermekvasutas közös-
ség tagjai nemcsak egy életre szóló kaland 
résztvevői, hanem megismerik a vasúti köz-
lekedés alapszabályait és azok lebonyolítási 
rendjét. A gyermekvasutasok több száz főt 
számlálnak, s közösségük tizenöt csoport-
ból áll, amelyek tagjai azonos napokon jár-
nak szolgálatba, s együtt vesznek részt a 
kispajtásoknak szervezett táborozásokon 
és kirándulásokon, így könnyen szövődnek 
életre szóló barátságok. Na, de ki is lehet 
gyermekvasutas?

Gyermekvasutas lehet minden jó tanulmá-
nyi eredménnyel bíró, tíz és tizennégy év 
közötti gyerek, aki megfelel az orvosi alkal-
massági vizsgálaton, és részt vesz a gyer-
mekvasutas tanfolyamon, valamint a szülei 
és iskolája hozzájárul a leendő pajtás szán-
dékához. A tanfolyam évente kétszer indul, 
négy hónapig tart, és heti egy alkalmat fog-
lal magába, így a gyerekeknek lehetőségük 
nyílik megismerkedni mind jövendőbeli 
kollégáikkal és sokszor játékos, vidám fel-
adataikkal. 
A végzett gyermekvasutasok ezután több-
nyire minden tizenötödik napon állnak 
szolgálatba, beosztásuk pedig napról napra 
változik, hogy lehetőség szerint mindenki 
minden alkalommal más feladatot láthas-
son el.

Több mint egy vasút
A Gyermekvasút nemcsak azért fontos, 
mert játszva tanítja a gyerekeket, hanem 
azért is, mert közösségformáló ereje ösz-
szekovácsolja őket és a mára már felnőtt 
gyermekvasutasokat is. A Gyermekvasutat 
a szocializmus korában az akkor kötelező 
érvényű úttörőmozgalom hívta életre, ám 
szellemisége és – 60 éve ellenére – gyerme-
ki bája továbbra is fennmaradt, s egyedül-
álló programokkal várja a gyermekeket, 
felnőtteket egyaránt.

A Széchenyi-hegytől egészen 

Hűvösvölgyig közlekedik a 

Gyermekvasút

Minden tizenötödik napon 
lépnek szolgálatba a kis 

dolgozók

A Gyermekvasút Múzeum 
büszkesége a régi távíró
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Napsütéses időben szívesebben vágunk bele a kerti mun-
kákba, felújításokba. Tavaszi honlapajánlónkban a legjobb 

kertészeti oldalakat gyűjtöttük össze önöknek, ahol minden 
szükséges információt megtalálhatnak, ami a kertépítéshez, 
növényápoláshoz kellhet. Ha mégis inkább kirándulni men-

nének, segítünk a megfelelő útvonalak kiválasztásában is.

Édeni kertek
www.edenkert.hu

Japánban értékelik a tavaszt: a cseresznye virág-
zását egyhetes ünnepség övezi. Ilyenkor az em-
berek csak ülnek a fa alatt és gyönyörködnek. 
A www.edenkert.hu honlapon megnézhetik, hogy 
pontosan miben is. Emellett azt is megtudhat-
ják, kitől és hol érdemes dísznövényeket vásá-
rolni, van kerti tipp, herbárium és vásárnaptár. 
A honlap segítséget nyújt azoknak, akik csak 
erkéllyel vagy terasszal rendelkeznek, de azok-

nak is, akik dísz-
kerttel, vagy akár 
parkkal…

nak is, akik dísz-
kerttel, vagy akár 
parkkal…

Internetes kertépítő

www.kiralykert.hu

Az igazi kertbarátok a tavaszi karbantartást nem 
munkának, hanem szórakozásnak fogják fel. 
A kertépítés és előkészítése a legszebb és leg-
termékenyebb szabadidős elfoglaltság. A tava-
szi fáradtság legjobb ellenszere a friss levegő és 
a mozgás a szabadban. Persze akinek mindez 
fárasztó, az profi segítséget is igénybe vehet a 
www.kiralykert.hu-n keresztül. Kertépítés, kert-
fenntartás, vízi létesítmények, kerttervezés, burko-
latok, öntözés, speciális megoldások (pl. fagyvédő 

öntözés, gazdasági 
növények termesz-
tő berendezései) 
– vagyis minden 
egy helyen.

tő berendezései) 

Kertész leszek, 
              fát nevelek…

Járt utat a járatlanért…
www.turistautak.hu

Sokan keresnek turistatérképeket 
a neten, de a klasszikus papíralapú 
térképek készítői nem teszik közzé 
ezeket on-line letöltésre, nagy fel-
bontásban főleg nem. Aki túrázáshoz 
térképes GPS-t vásárol, csalódottan 
állapíthatja meg, hogy a kereskedők 
nem tudnak magyar turistatérképekkel szolgálni. A www.turistautak.hu 
arra vállalkozott, hogy a túrázók számára fontos pontokat, utakat össze-
gyűjtik, földrajzi helyhez kapcsolják, és térképként, valamint kereshető-
en és letölthetően megjelenítik az interneten. Mivel a magyar turistautak 
nyomvonala nem szerezhető be elektronikus formában, ezért maguk jár-
ják végig azokat.

Mivel kertészkedni jó
www.gardena.com

A sötét téli hónapok után ki va-
gyunk éhezve a virágok ragyogó 
élénk színeire. Itt a tavasz, és ez-
zel elindul a kerti szezon, min-
den a tavaszi munkák körül fo-
rog. Fiatalító kúrát kap a gyep, 
elkezdjük a tápanyag-utánpót-
lást, előkészítjük a talajt, ágyá-
sokat alakítunk ki, vagy átalakí-
tunk, növényeket vásárolunk, lemetsszük a fákat, bokrokat stb. Ha 
azt írom: www.gardena.com, akkor arra is rájönnek, mindezt mivel 
érdemes elvégezni.

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

Tisztelt Szerkesztőség!
Nagyon örültem, hogy a legújabb IC Magazin-
ban Kaposvárról is készült egy többoldalas 
összeállítás. Azonban elszomorított 1-2 hiba 
és hiányosság. A szöveggel tulajdonképpen 
minden rendben van, de a kiegészítésekkel 
és képaláírásokkal már kevésbé. Először is, 
a Csiky Gergely Színház nem 1955-ben nyi-
totta meg kapuit, hanem már 1911-ben. Azért 
nem mindegy, hogy valami közel 100, vagy 
csak mintegy 50 éves! 1955-től csak állandó 

színtársulattal rendelkezik. De 
már előtte 44 éven át tartottak itt előadáso-
kat. A 9. oldal tetején szereplő kép aláírása is 
megtévesztő: ,,1832-ben épült a régi Várme-
gyeháza, ma múzeum’’. Ez teljesen igaz, csak-
hogy a képen nem a Vármegyeháza látható! 
Hanem a város első iskolája, a Csokonai Szál-
ló és a volt Kinizsi Élelmiszeripari Iskola…

Kedves Olvasónk!
Köszönjük levelét és  a javításokat! Sajnos 
hasonló hibák néha előfordulnak, annak elle-
nére, hogy cikkíróink (konkrétan a kaposvári 
cikk szerzője is) nagy gyakorlattal rendelkező 
újságírók, akik  minden esetben több fórumon 
is tájékozódnak, illetve ellátogatnak a rovat 
épp aktuális városába. A pontatlanságokból 
nyilvánvaló, hogy Kaposvár esetében ez most 
nem volt elegendő, a Csiky Gergely Színház 
kapcsán pedig ezúton is elnézést kérünk a 
színház dolgozóitól és a kaposváriaktól!

A szerk. 

Tisztelt Szerkesztőség!
Januárban volt szerencsém Olaszországban 
vonatozni, és az EuroStar-vonaton találkoz-
tam az „olasz InterCity Magazinnal” (Rif-
lessi). Az Önökéhez hasonló minőségű kiad-
vány, csak nagyobb terjedelmű és havonta 
jelenik meg, viszont színvilágában, a képek 
minőségében és grafikai megoldásokban az 
InterCity sokkal jobban tetszik. Külön ötletes 
a rovatok elnevezése, látszik, hogy erre is kü-
lön figyeltek! Gratulálok és remélem, gyako-
riságban is utolérik az olaszokat!

Kedves Olvasónk!
Nagyon köszönjük  a gratulációt! Az „olasz 
InterCity”  természetesen  sok eltérést mutat 
mind rovatszerkezetben, mind témákban, s 
nagyon örülünk, ha Önnek a mi fedélzeti la-
punk szimpatikusabb. Arra törekszünk, hogy 
ez a jövőben is így maradjon!

A szerk. 

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 

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

VIDÉKI MENETJEGYIRODÁK
ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
BÉKÉSCSABA 5600 Andrássy út 24–28.
DeBreCeN 4027 rózsa u. 4.
KApoSVár 7400 Csokonai u. 8.
MISKolC 3530 Arany János út 2.
pÉCS 7621 Jókai u. 4.
SzeGeD 6720 Tisza l. krt. 28–30.
SzoMBATHely 9700 Király u. 8/A
zAlAeGerSzeG 8900 Tüttősy u. 6/A

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
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you can sense history on the streets. The spirits of Sándor petőfi, poet, József 
Katona, playwright, and zoltán Kodály, composer, impregnate the city, whispering 
ancient Hungarian melodies and rhythms into your ears. Kecskemét, mothered by 
the boondocks of the lowlands grew up long ago but kept all the primitive beau-

ties and secrets of the ancestral Hungarian landscape.

Then and now
Among major cities Kecskemét, lying in the 
area embraced by the Danube and the Tisza 
rivers, is the nearest to Pusztavacs, the geo-
metrical centre of the country. Kecskemét 
is the county seat of Bács-Kiskun and is the 
eighth largest city of Hungary. It is connect-
ed to the capital city by the M5 motorway, 
consequently, the city is within a 45-minute 
reach of Budapest. The existence and quick 
development of Kecskemét, situated along 
one of the most important railway lines 
(Cegléd-Szeged), are due to its geographi-
cal position from the very beginning.
Its history dates back to ancient times. 
According to certain sources, the area was 
inhabited as early as 3000 B.C. but archae-
ologists have excavated artefacts from the 
Bronze Age and from the Migrations Pe-
riod as well.

History living with us
The seemingly dry historical facts can be 
brought into a different light if we take a 
tour round the city and get to know the lo-
cations of the events that took place here.
Kecskemét owns one of the smallest city 
centres in Hungary, and it is worth starting 
off from here. Secession had a great influ-
ence on the city’s architecture and the Town 
Hall, famous for its bell chime, designed by 
Ödön Lechner is no exception to this either. 
The assembly hall of the building is deco-
rated with Bertalan Székely’s paintings. 
The city’s oldest building, the 14th- century 
Franciscan church is standing opposite the 
Town Hall. The former Franciscan monas-
tery gives home to the Zoltán Kodály Peda-
gogical Institute of Music. The next stop of 
our journey is the József Katona Theatre 
named after the famous Kecskemét-born 
playwright. Although now a legend, József 
Katona could not live to experience the suc-

Before hitting the road
Due to its unique location, the capital city of Slo-
vakia is rather near both the Austrian and the 
Hungarian capital cities. From Budapest, Bra-
tislava, located at the meeting-point of the three 
countries, can be reached by train, by car and 
even by ship. The latter is the most spectacular 
but perhaps the costliest option as well, so, if you 
do not want to spend too much, take a train or go 
by car. By Eurocity the Budapest-Bratislava line 
takes 2 hours and 20 minutes, but even if you de-
cide to catch a different train the journey won’t 
take more than 3 hours. There are several trains 
you can choose from all through the week both 
at Budapest Keleti (East) and Budapest Nyugati 
(West) Railway Stations, this way you can set off 
whenever it is the most convenient for you. The-
re are two things you cannot miss out on during 
the journey. One is the spectacular view of the 
Dunakanyar (Danube Bend) which meets the 
eye when you cross the border at Párkány, and 
the other is catching sight of the picturesque city 
centre and the ethereal view of the New Bridge, 
on the top of which there is a restaurant.
As the one in question is a capital city, it would 
be really difficult to get to know all of it in two 
days, but sadly it would not even be worth the 
try. The suburbs fell prey to socialist architectu-
re, thus, if it is possible, try not to look until you 
get to the real destination: the Old Town. Bratis-
lava, as all cities, is about atmosphere. Don’t try 
at all costs to see everything in full details in only 
a few hours, you should rather let the magic of 
the city have its effect on you. Wander along the 
cobblestone streets, have a glass of Borovicka, or 
try a slice of cake on the terrace of Mayer Con-
fectionery on the Main Square. Once the Bratis-
lava air has pervaded your body all over, then it 
is worth taking a better look around the city.

Among kings 
The first stop of our historical walk could be 
nothing else but the Castle. The magnificent 
square block with four towers and a museum 
inside rises high above the city. The castle can 

be approached through 4 gates: from the East, 
through the Corvinus Gate built by King Sigis-
mund; from the West, through the Viennese 
Gate built by Charles III; from the Southwest, 
through the Crown Tower Gate, and from the 
stretch above the Danube, through the Victory 
Gate. After having seen the knights’ hall, the 
chapel and the restored rooms, you cannot 
miss out on glancing down from the top of the 
castle walls. From here we can see once more 
the rope bridge (seen earlier from the window 
of the train), a really capturing sight. The asym-
metric bridge won the title of the Structure of 
the Century in Slovakia, which clearly shows 
that locals are really proud of it. The edifice, in 
a league of its own in Europe, houses the UFO 
belvedere café in its pylon, which the adventu-
rous and hungry tourists can reach by using an 
elevator.
The most beautiful square of Bratislava is the 
Main Square (Hlavné námestie), with the Ro-
land Fountain in its centre dating back to 1512. 
One of the pedestrian areas of Bratislava with 
a really cosy atmosphere is Mihaliska ulica. It 
is worth walking along it nice and slowly with 
your eyes wide open because, perhaps, this is 
one of those areas of the city which offer the 
most historic sights. At the beginning of the 
street stands the only remaining gate of the 
Old City: the Michael Gate. The 51 meter-high 
edifice was originally to be built into a Gothic 
tower but later, after several transformations it 

was crowned with a Baro-
que dome with the statue 
of Saint Michael standing 
on top. The church and 
the convent of the Clarissa 
nuns are located near the 
Gate and behind it rises 
the 34 meter-high Jagello 
Tower. 

Tasting 
Slovakia
If you get tired and hungry 

during the journey, the small streets at the foot 
of the Castle offer several opportunities for 
tasting local food and beer. One of the small 
pubs is U Cera (To the Devil), where you can 
get cheap Demenovka, the Slovak version of 
Becherovka. If you are near the Main Square 
it is worth visiting either Ante Portas or Prasna 
Basta. The latter is claimed to be one of the 
best restaurants in town, and it would be foo-
lish to leave without having a hearty and deli-
cious Slovak lunch here.
Let us take a better look at what cannot be 
missed: strapachka, of course, which is said to 
make a lovely breakfast, an excellent lunch and 
a wonderful dinner. The ewe-cheese version is 
just as worthy of trying as the one with braised 
cabbage.
As far as drinks are concerned, you cannot le-
ave without tasting the beers and Borovichka 
gin. The most popular Slovak beer is still Zlatý 
Bažant, which is perhaps not a coincidence. If 
you are not in a hurry it is worth leaving time 
for the exploration of the range of beers and 
finding your favourites.
Once you have strolled the narrow stre-
ets and spacious squares of Bratislava, 
had a nice pint with the locals or taken 
a glance at the broad River Danube run-
ning through the city, you will see why it 
is well worth diverting from your usual 
and fashionable destinations every once 
in a while.

for those with a sweet tooth it’s a crescent roll, for those into legends it’s Kund the Diver 
who first comes to mind. We tend not to include it on the list of favourite destinations 
but Bratislava is a city that is really worth the two-hour-journey.

cess of his works. His most important play, 
Bánk bán, written for a drama-competition 
announced by the Erdélyi Museum, was 
turned down by the jury and it only went 
on stage much later in 1833. From the thea-
tre, we walk towards Kálvin Square, where 
the Classicist-style Old College stands, and 
opposite we can see the grand and impos-
ing building of the New College. The “Cifra 
Palota” well-known by everyone, which, at 
the moment, houses the Kecskemét Gal-
lery, is only a few steps away from the afore-
mentioned buildings. The “Palota” with its 
peculiar atmosphere, glazed ceramic tiles 
and Zsolnay tiles is really spectacular. Our 
last stop is the Great or Old Church located 
at the Main Square of the city. It is said to 
be 200 years old, and that in the old days, 
the sound of its enormous bell weighing 2 
tons could be heard as far as Bugac. 

The „metropolis of the 
Lowlands”
The glorious past is only a small part 
of Kecskemét’s magic. It is not a coinci-
dence that year by year lots of Hungarian 
and foreign (mainly German and Dutch) 
tourists visit the city every summer. The 
Bohemian Ragtime and Jazz Festival, 
the International Air Show and the Kec-
skemét Animation Festival are all appeal-
ing programs. It is worth knowing that 
several successful, award-winning films 
have been (and are still being) created 
in the local workshop, ones which have 
earned international reputation for the 
Hungarian cartoon-industry. Miracles 
and legends have been born in this city. 
This is the city where the now world-fa-
mous Kodály Method set out from. This 
is the city where József Katona and Mik-
lós Melocco, sculptor, lived and created. 
Kálmán Latabár, actor, and Mária Mezei, 

actress, were born here; artists whom the 
whole nation can be proud of.
This all creates the history of Kecskemét. 
A history that is not forgotten and that 
still lives on as a vital part of our present. 
Visitors indeed breathe in the spirit of the 
Lowland’s traditions and they can hear 
Zoltán Kodály’s melodies playing in their 
ears. He follows the footsteps of ancestors 
like Sándor Petőfi, who called Kecskemét 
“the famous city”, or Mór Jókai, to whom 
Kecskemét was “the metropolis of the Low-
lands”. Those who visit here will find a city 
which blends ancient and modern, and 
which followed the words of time in a way 
that it could preserve itself. 

spring 2008 InterCity Magazin 63

ENGLISH CORNERENGLISH CORNER

InterCity Magazin62

InterCity Magazin InterCity Magazin

2008 spring

you can sense history on the streets. The spirits of Sándor petőfi, poet, József 
Katona, playwright, and zoltán Kodály, composer, impregnate the city, whispering 

Where legends are born
Kecskemét

The city of sculptures
Cobblestone walks in Bratislava

    

EN
GLISH PAGES

EN
GLISH PAGES



A brand new 150 m2 ticket office has 
been opened in the centre of Budapest. 
The ticket office (next to Erzsébet Squa-
re) is easily reachable by public trans-
port, which means that buying train 
tickets will be easy to fit into our daily 
routine. As well as selling national and 
international tickets, we organize group 
journeys, charter and special train ser-
vices and provide information on prices 
and destinations. Moreover, if you are 
planning your European summer geta-
way, it is worth visiting our office be-
cause you can immediately be informed 
about the latest offers of MÁV-START, 
and you can buy an InterRail travel pass 
or a Rail Plus card (covering interna-
tional rail lines) both providing freedom 
and remarkably tempting discounts to 
get you on a train abroad. In our new 
ticket office, service runs smoothly due 
to our modern customer call system, and 
tickets can be paid for using cash, bank 
card and holiday cheques as well. 
Budapest V. ker., József Attila utca 16.
Opening hours: Weekdays 9am - 6pm

New ticket offices Budapest and Pécs

Following the new Budapest ticket offi-
ce, a brand new university ticket office is 
to be opened at the main entrance of the 
University of Pécs. Thus, purchasing rail-
way tickets in Pécs has become much ea-
sier, because the list of existing ticket of-
fices (one in the city centre and the other 

Travelling is always fun. It is nice to be lost 
to the world watching the ever-changing 
landscape; to daydream while listening 
to music on the way to our beloved ones; 
to be lost in the papers sipping a nice cup 
of hot coffee; to go on a trip with friends 
and family. Travelling is fun and it is worth 
doing it with a START Club Card. The use 
of START Club Card introduced by MÁV-
START (Hungarian Railroads) enables 
you to travel half price in Hungary without 
any limit even through the whole year if 
you wish.

It is worth acquiring this discount card as 
soon as possible. After filling out the claim 
form on www.mav-start.hu and uploading 
a photo you can almost take the discount 
for granted. The only thing left is to hand 
in the form to any ticket office or indicated 
railway station cash desk, and you can im-
mediately buy the “discount” entitling you 
to half-price railway journeys. The blue 
plastic card enables you to make a claim 
on RailPlus reductions when you travel ab-
road. From this point it is only up to your 
wishes where to travel with your START 

Club Card. And the money saved up during 
your journeys can pay for further journeys 
in the forthcoming month. Because travel-
ling is fun!
For further information you are kindly ad-
vised to call MÁVDIREKT at +36-1-371-
9449 as the price for passengers under 26 
is even more favourable.
Prices for the Card:
For half a year under 26 years of age: 14 900 
HUF; over 26 years of age: 19 900 HUF
For a year under 26 years of age: 24 900 
HUF; over 26 years of age: 34 900 HUF 

START CLUB Card welcomes you

at the railway station) has broadened. 
Pécs, Ifjúság útja 6. 
Opening hours: Monday to Thursday 
10am - 4pm, Fridays 10am - 3pm

See you at the new MÁV-START ticket 
offices!
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The beauty of the universe con-
sists not only of unity in variety 
but also of variety in unity.
Umberto Eco

The secret of genius is to carry 
the spirit of childhood 
into maturity.
Thomas Huxley

Two psychiatrists are talking:
- I am treating a really serious schizophren-
ic patient.
- And? Any chance of curing him?
- Have you gone nuts? They both pay for the 
treatment!

The new caretaker at the museum reports 
to the manager after his first day:
- Sir, I hope you will be really satisfied with 
my work. I managed to sell a Chagall and a 
Rembrandt today. 

The old Scottish couple are spending a 
quiet evening at home. The wife suddenly 
says:
- John, why don’t you ever take me to the 
cinema?
- But Darling, I have taken you to the cin-
ema.
- Yes, you are right but nowadays they have 
talking films. 

The mother is asking her daughter at the 
restaurant of a holiday resort:
- Darling, your face is red with rage. What’s 
happened?
- Nothing, Mom, it’s just that that young 
man over there is pissing me off.
- But he is sitting there quietly, reading his 
newspaper. He is not even looking at you.
- See? That’s why I am angry with him!

Two Scotsman are talking:
-Why do you explain to your son every day 
that the Earth is turning around?

- I don’t want him to borrow money from 
me for the carousel.

The policeman is patrolling the street at 
night. He sees a drunk scratching the side 
of a lamp post. He walks up to him:
- Good evening, Sir. What are you doing 
here?
- Bastards! They locked me out. I cannot 
get in. 
- But they must be at home as they left the 
lights on.

The policeman stops a car and checks the 
lights.
- Lights, fine. Break light, fine. Indicator 
fine, not fine, fine, not fine.

The rabbi of Chicago is a passionate golfer. 
The weather has been foggy all week and 
he couldn’t practice at all. It gets sunny on 
Saturday but he cannot play golf this day be-
cause of the religious interdiction. In spite 
of that, he makes a bolt for the golf-course, 
thinking nobody would see him. But his fa-
ther is watching him from heavens and is 
running to the Lord:
- My son is breaking the Sabbath.
- Just watch, I am going to punish him for 
this – says the Lord.
The rabbi swings his iron, hits the ball and 
gets it straight into a hole 250 meters from 
him.
- Do you call this punishment?
- Well... What a shot and there is no one he 
could tell about it – says the Lord laughing.
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When you are in the right you can 
afford to keep your temper, and 
when you are in the wrong, you 
cannot afford to lose it.
Mahatma Gandhi

If we let things terrify us, life will 
not be worth living
Seneca

Self-discovery is the longest jour-
ney, the most fearful exploration, 
the most edifying encounter. 
Sándor Márai

In the end, it’s not the years in 
your life that count. It’s the life in 
your years.
Abraham Lincoln
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ÁLLOMÁS
Hajdúszoboszló – A gyógyvizek hazája
Immár nyolc évtizede keresik fel Hajdúszobosz-
ló fürdőjét a regenerálódásra, újjászületésre vá-
gyók. Az áldásos hatású gyógyvíz azonban nem 
az egyetlen olyan élmény, ami miatt érdemes ide 
ellátogatni, hiszen a közelmúltban épült fel az a 
30 hektáros Aquapark, ami hullám- és pezsgő-
fürdőivel, valamint gyógy-, strand- és gyermek-
medencéivel az egész család számára remek 
hétvégi kikapcsolódást jelenthet. Ismerje meg 
velünk a várost és nevezetességeit!

ÚTIKALAUZ 
Horvátország – Az Adria varázsa
Ragyogó tenger, szikrázó napsütés, hófehér vi-
torlák, friss halételek és a tenger gyümölcseinek 
néha számunkra ismeretlen példányai, barátsá-
gos vendéglátók, lenyűgöző hegyvidékek és vég-
telen erdőségek. Ez mind ugyanaz az ország, 

csak a hangulat, a hely és az élmény más és más. 
Jöjjön, és fedezze fel velünk együtt Horvátor-
szág szépségeit! 

SPORTSZELET
Ki a szabadba! 
A 2008-as foci-Eb szüneteiben ön is hódol-
hat kedvenc sportjának. Hol máshol, mint a 
legközelebbi strandon. Összeállításunkból 
mindent megtudhat a nyár egyik legkedvel-
tebb sportjáról, a strandfociról.

STÍLUSKALAUZ 
Nyári trendek
Divatajánlatunkban bemutatjuk az aktuá-
lis trendeket. Megtudhatja, mik lesznek az 
idei nyár uralkodó színei és mintái. Abban 
is segítünk, hogy hol érdemes beszereznie a 
legújabb darabokat. Frissítse fel ruhatárát 
az InterCity ötletei alapján!
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ma k ing up solut ions a re copy r ighted . Copy ing 

them for any purposes is qua l i f ied as an of fence 

against the law and involves lega l consequences.

Bár gon do san ügye lünk a kö zölt ada tok pon tos sá gá ra, a lap 

ha sáb ja in és hir de té se i ben ol vas ha tó idő pont ok, árak és nyit-

va tar tá si idők eset le ges vál to zá sá ért az InterCity Ma ga zin 

ki adó ja nem vál lal fe le lős sé get. Whilst every effort is made to 

insure accuracy, the publishers of Intercity Magazine cannot 

be held reponsible for changes in dates, prices and opening 

times in editorial sections or advertisements which may 

occur after going to press.

NYÁRI AJÁNLÓ

Stíluskalauz: Nyári trendek

2008. tavasz

Állomás: Hajdúszoboszló

Útikalauz: Horvátország

Sportszelet: Strandfoci




