Az InterCity-vonatok
fedélzeti lapja

Onboard magazin

2007. 2. SZÁM

Mag azIN

Ördög Nóra
„MEG KELL DOLGOZNI A SIKERÉRT”

Nyíregyháza
NYÍRFÁK FÖLDJÉN JÁRTuNK

Borúra „Derű“
EGY HÍRES MOZDONYMODELL

Dánia

Nyaralás a déli vikingeknél
lêêê>5

InterCity Magazin

{êêêê

V
411X
Tükröződő jelenség

InterCity Magazin

BEKÖSZÖNTŐ

KedvesUtazó!

Sagem Communication - SAFRAN Group - SA au capital de 300 272 000 ` - 480 108 158 RCS Paris.
Photos credits: Corbis/Mike Watson Images/GraphicObsession. Bluetooth® word mark is owned by Bluetooth SIG.
microSD™ is a trade mark of SD Card Association. Java™ is a trademark of Sun Microsystems, Inc. *Csak a fekete kivitelnél.

Kedves Utazó!

Dear Passenger,

Az InterCity Magazin apró jele annak a
vasúttársasággal közös elhatározásunk
nak, hogy a vonaton közlekedők minő
ségi kiszolgálásához elengedhetetlenül
szükséges fejlesztéseket
végrehajtsuk. Ha e vízi
ónk reményeinknek meg
felelően a lehető legköze
lebbi jövőben megvalósul,
a gyors megérkezésig még
nagyobb nyugalomban fe
ledkezhet majd bele a lap
cikkeibe.
A modern motorvonatok
forgalomba állítása, a sebes
ségemelés, a biztosítóbe
rendezések korszerűsítése
már megtörtént különböző
szakaszokon. Az ütemes menetrend kiter
jesztése lesz a következő lépés a vasút tel
jes megújítására törő folyamatban.
Az elkövetkező években 500 kilométer
nyi pályafejlesztés valósulhat meg uniós
forrásból. A MÁV idén 300 felújított né
met személykocsit szerzett be. 2007 és
2009 között 60 Flirt típusú motorvonat
üzembe állítására kerülhet sor, és 185
személykocsi felújítását tervezzük.

• Vékony stílus,

• VGA kamera, MP3 lejátszó

• tükrözôdô bevonat*

• Video lejátszó/felvevô

a kijelzôn és a billentyûzeten • microSD™ kártya foglalat
• 65 536 színes kijelzô
128×160 képpont

• Bluetooth®, Három sávos

The present InterCity Magazine is but a
small sign of our resolution to implement
all the development and improvements ne
cessary to offer truly high quality service to
rail passengers. If our vi
sions comes true, within a
short period of time, as in
deed we hope, you will be
able to read the present
magazine in greater com
fort than ever before.
Introducing modern en
gine trains, enhancing
speed and modernising
the safety equipment
have been completed
along a number of lines.
Expanding our periodic
timetable is the next major step in the
process which aims at completely rene
wing the Hungarian railways.

E fejlesztések nyomán az Ön európai
szintű kiszolgálása válik lehetővé. Pon
tos, kényelmes és biztonságos vasúton
lapozhatja majd az InterCity Magazint,
amelyhez most kellemes olvasást és jó
utat kívánok!

EU sources are enabling us to develop
500 km of tracks over the coming years.
This year MÁV has purchased 300 fully
renewed German passenger carriages.
Between 2007 and 2009 we will be able
to introduce 600 new Flirt engine trains
and are planning to renovate 185 passen
ger carriages.
All of these developments are allowing us
to serve you at the highest European stan
dards. You will be using a punctual, com
fortable and fast railway service, reading
the InterCity Magazine. I wish you a plea
sant read and an enjoyable journey.

Kóka János
miniszter
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

János Kóka
Minister
Ministry of Economy and Transport

• MMS, JAVA™ alkalmazások

www.sagem.com/mobiles - www.planetsagem.com
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program abból a kínálatból, amelyet az ország keleti régiójának
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Friends, parties, Denmark. A romantic cluster of islands,
tiny gingerbread villages and an effervescent cultural
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The land of birch trees

Régi-új tollaslabda
A legkedveltebb nyári játékok egyike vízparton, kertben,
szinte bárhol űzhető. Tudta, hogy már időszámításunk előtt
is ismerték a tollaslabdát?
Idővonat

Viccek, mondások tárháza

Kalauz

„Nyár van, alig fürdőruhában…” Aki azt hiszi, hogy a strandra
elég csak egy bikini, az téved! Divatos kiegészítők nélkül már
a vízparton sem vonulhat végig egy igazán trendi nő. Ajánlatainkkal segítünk!
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Hírek, fontos tudnivalók a MÁV új szolgáltatásairól

Világi lovagrendek
Tavaszi számunkban az egyházi lovagrendeket övező misztikumokról olvashattak. De voltak és vannak világi lovagrendek is. Ismét egy időutazásra hívjuk – a lovagok legendás világába, a középkorba.
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Nyáron inkább leveseket, könnyű salátákat fogyasztunk. Na
és persze finom édességeket! Dánia konyhájából is igyekeztünk könnyű, de különleges ételspecialitásokat kiválasztani.
Főzzön velünk!
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Nyaralás a déli vikingeknél
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Ördög Nórát kérdeztük
Tűzrőlpattant, káprázatos szépségű műsorvezető. Munkájáról,
múltjáról, jövőjéről mesélt a fiatal tehetség.
Útikalauz

TÖRZSUTASOK

Étterem- és szállásajánlatunk nyáron is
segítségére lehet

Napi egy alma, és nem kell orvos – tartja a népi mondás.
Ugyancsak jótékony hatásai vannak a térségből származó
akácméznek is. De biztosan mindent tudunk e nyírségi finomságokról?
Személy-vonat
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Boat trips, museum visits, a trip to the zoo – just a couple of
tasters from a wide menu of programmes you can choose
from in the centre of Eastern Hungary, Nyíregyháza.
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Pezsgő belváros

Nyírfák
földjén

NYÍREGYHÁZÁN JÁRTuNK

Kevésbé ismert városok esetében érdemes
az „időrendben haladva” megismerés szá
mos esetben bevált formuláját alkalmazni.
Azaz kezdjük a kutatást jó messze, a múlt
nak sötét kútjába leásva, és biztosan talá
lunk olyan apró érdekességeket, amelyek
felkeltik kíváncsiságunkat, hogy aztán az
időben egyre közelebb jutva a mához vi
dáman konstatáljuk: egy érdekes várossal
ismerkedtünk meg.
Ilyen névvel meg, mint Nyíregyháza, plá
ne vétek volna veszni hagyni az etimoló
giai, azaz szófejtési lehetőséget, hiszen a
név összetétele annyira adja magát. A te
lepülést először a XIII. század első évtize
dében említik oklevelek, ekkor azonban
még csupán Nyír néven, és közel sem tu
lajdonítva neki a maihoz hasonló jelentő
séget. Kicsinek ugyan kicsi volt Nyír falu,
de annyira azért nem, hogy alig három
évtizeddel később ne kívánkozzon már
saját temploma (azaz a helyiek egyháza)
a pecsétes iratok lapjaira. A fejlődésnek
ezen a fokán született meg a napjainkban
is használt Nyíregyháza elnevezés.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye, bár már sokat ledolgozott kezdeti hátrányaiból, a mai napig küzd
az alföldi mezővárosok problémájával. valahogy el kellene hitetni az ország távolabbi részein lakókkal, hogy
Nyíregyháza, igenis, érdekes város. Mert tényleg az.

A tirpák kapcsolat
A Mátyás király korabeli iratok tanúsága
szerint akkoriban 400 lakosa volt a te
lepülésnek, melyek jó része, nem nézve
jó szemmel a törökök érkezését, inkább
odébbállt. Az elvándorlásnak a török ki
űzése és az ezt követő betelepítések vetet
tek véget. Előbb hajdúk telepedtek meg a
vidéken, majd Mária Terézia uralkodása
(1740–80) alatt nagy számban érkeztek

2007. nyár

békési és felvidéki szlovákok is. Előbbiek,
hogy megkülönböztessék magukat az
utóbbiaktól, azokat tirpáknak nevezték
(ami a szlovák trpak, „tűrni” kifejezésből
származik), később azonban minden szlo
vák telepest ezzel a névvel illettek.
A város fejlődése nem kis részben nekik
is köszönhető, hiszen elévülhetetlen sze
repük volt például az első gimnázium (ma
Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium)
alapításában. 1786 jeles dátum Nyíregy
háza történetében, hiszen az ekkor már
7500 lakosú település mezővárosi rangra
emelkedett. 1858ban elérte a vasút is, két
évtizeddel később pedig már Szabolcs me
gye székhelye volt, és maradt a mai napig.
Aki ma Nyíregyházára érkezik, az jó, ha
tudja, hogy az ország hetedik legnagyobb,
120 ezer lakosú városába látogatott el. A
helyi lokálpatriótáknak és a Nyíregyházi
Főiskolán tanuló több ezer fiatalnak kö
szönhetően az elmúlt évtizedben igen
csak megpezsdült a város kulturális élete.
Egymást érik a rendezvények, kisebbna
gyobb fesztiválok, úgy a dualizmus korá
nak hangulatát idéző belváros romantikus
épületei között, mint a Móricz Zsigmond
Színházban vagy éppen a messze földön
híres Sóstófürdő területén.

Édes élet Sóstó mellett
Ez utóbbi hely feltétlenül megér egy na
gyobb, akár képzeletbeli sétát! Sóstó ugyan
is nem ám afféle, a divat diktálta néhány
esztendős élménypark. A testilelki feltöl
tődés jótékony lehetőségét kínáló fürdőről

InterCity Magazin
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Programok
városszerte
június 16. Sóstó Fiesta
június 21–24. XXIX. Jonatánkupa,
Nemzetközi Gyermeklabdarúgótorna
június 22. – augusztus 3. Sóstói Színházi Esték
június 23. Múzeumok Éjszakája
július 27. V. Nyíregyházi Annabál
június 23. Szent Ivánéji hagyományok
felelevenítése
június 30. Arató nap, a hagyományos aratás

A vadaspark büszkeségei

bemutatása a Tirpák portán

Gazdag növényvilág

július 7. IV. Butykai Cseresznyekarnevál

is büszkélkedhet az állatpark. Feltétle
nül ki kell emelni az ifjú elefántborjút, a
jegesmedvét, az oroszlánokat, az 50 000
literes akváriumban úszkáló három szir
ticápát, valamint a majomerdő rendkívül
közvetlen madagaszkári makijait. Aki a
földkörüli út végeztével is szívesen marad
na a vadasparkban, annak a Hotel Dzsun
gel kínál szállást.

Sóstón

július 20–21. II. Performance Fesztivál
augusztus 3. Nyírségi Lakodalmas
augusztus 11. Sóstó Fiesta
augusztus 16–22. VI. Nyírségi Nemzetközi
Néptáncfesztivál
augusztus 31. – szeptember 8. 6. Vidor Fesz
tivál (A Vidámság és a Derű Országos
Seregszemléje)

Útvonalterv

IC-k ütemesen, minden nap
Budapest-Keleti pályaudvar
Nyíregyháza
06.35;
majd 07.35től 17.35ig kétóránként
Budapest-Nyugati pályaudvar
06.05től 19.05ig óránként*

Nyíregyháza

Nyíregyháza
Budapest-Keleti pályaudvar
05.26; 06.26;
majd 07.26tól 17.26ig kétóránként
Nyíregyháza
Budapest-Nyugati pályaudvar
05.36tól 18.36ig óránként
*Pályafelújítási munkák miatt a vonatok menetrendje vál
tozhat, ezért kérjük, utazás előtt mindig tájékozódjon!
MÁVDIREKT 06 (40) 49 49 49
www.mav.hu

már a város legjelesebb szülötte, Krúdy
Gyula is megemlékezett jó száz esztendő
vel ezelőtt. Sóstó már akkor is közkedvelt
fürdő és pihenőhely volt, ma pedig egész
napos (már annak, aki nem ér rá több na
pot eltölteni itt) szórakozást kínál – kicsik
nek és nagyoknak, szülőknek és gyerekek
nek. Nevét a két részre osztott, valóban
sós vizű tóról kapta, mely utolsó emléke
az évmilliókkal ezelőtti Pannontenger
nek. Jósa András szerint – kinek nevével
szintén városszerte találkozhatunk – a tó
vize meggyógyít „görvénykórtól, csúztól,
köszvénytől, idült lobbos izzadmányoktól
és egyéb virágnyelven úgynevezett vérbe
tegségektől”. Persze az se aggódjon, akit
elkerültek az itt sorolt kellemetlenségek,
bízvást talál magának szórakozást így is.
Az öt fürdő mellett szaunavilág, a legkü
lönfélébb masszázsok, valamint a 2005
ben átadott Aquarius Élményfürdő várja
a vízi kalandokra éhezőket.
A szellemi táplálékot keresők június–jú
lius folyamán a Sóstói Színházi Estéken,
a hagyományos Szent Ivánéji programon,

a Múzeumok Éjszakáján vagy akár a Cse
resznyekarneválon találhatják meg számí
tásaikat.

Öt földrész és a magyar falu
Ízigvérig magyar falut ugyan nem ta
lálunk minden kontinensen, azért nem
szabad elkeseredni. A sóstói Múzeumfa
luban ugyanis Magyarország legnagyobb
szabadtéri falumúzeuma várja a betérő
ket, ahol mindenki mélyreható ismerete
ket szerezhet a falusi élet hétköznapjairól
– úgy a háztartásvezetés, mint a mezőgaz
dasági munkák terén.
Végül pedig mindenképpen említésre
méltó a kicsik és nagyok kedvenc tavaszi
nyáriőszi kirándulóhelye: a vadaspark.
A hivatalosan Nyíregyházi Állatpark
(vagy Sóstó Zoo) néven futó intézmény
a maga 30 hektáros területével az or
szág egyik legnagyobb vadasparkja, talán
csak a fővárosi nagy testvér előzi meg. Az
állatkertben kontinensről kontinensre jár
va térképezhetjük fel a Föld élővilágát.
Számos ritkán látható, különleges fajjal

Az impozáns Krúdy-

szálló

Az ember, aki ott se volt
Nyíregyházán, kis túlzással, minden második közintéz
mény büszkén viseli Móricz Zsigmond nevét. A XX. szá
zad első felének legkiválóbb regényírója adott nevet a
városi színháznak, a könyvtárnak és egy általános isko
lának is. Mindez igen szép is lenne, hiszen elfogadott
szokás, hogy egy város a saját nagyjairól nevez el utcá
kat, tereket, intézményeket. Csakhogy a jeles író soha
nem élt Nyíregyházán. Onnan 109 kilométerre, Tisza
csécsén született, Prügyön töltötte gyermekkorát, majd
Debrecenben, Sárospatakon és Kisújszálláson tanult.
1903ban népköltési útra indult Szatmár megyében, de
ekkor is a térség falvait kereste föl. Utazásai során min
den bizonnyal útba ejtette a szabolcsi megyeszékhelyet,
de otthonának semmi esetre sem vallotta.
Időutazás a Múzeumfaluban
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Nyár a Nyírben

Tokaj

Nyírbátor

XVIII. századi fa harangtorony

hazánk észak-keleti régiójával úgy vagyunk, mint az
utolsó padban ülő diákkal:
kétszer annyit kell nyújtania,
hogy megbecsüljük. Nyírbátor a történelmi múltat idéző
emlékek mellett zenei programokkal, tiszadob impozáns kastéllyal, tokaj pedig
édes nedűjével csalogat…

„Bator” földje királyi birtok volt, 1279
ben került a Báthori család őseihez, hogy
irányításuk alatt évszázadokon keresz
tül virágzó város, igazgatási, gazdasági
és kereskedelmi központ legyen. A nagy
kiterjedésű birtok központjában, Bátor
ban, már a középkorban emelkedett egy
udvarház, melyet tovább bővítve a XVI.
században már várként emlegetnek az
írások. Ez a felújított, ma már „Báthory
Várkastély”nak nevezett épület Nyírbá
tor egyik ékessége.
Az idelátogatók megtekinthetik a mino
rita rendházban működő Báthori István
Múzeumot, mely többek között a híres
reneszánsz hátaspadsorok egy részét is
bemutatja. A református templom mel
letti, Magyarország egyik legrégebbi és
legnagyobb fa harangtornya az 1640es
években épült.
Az elmúlt évtizedekben pezsgő kulturá
lis élet is jellemzi a várost; Zenei Napok,
Zenei Táborok, Nemzetközi Utcaszínház
Fesztivál várja az érdeklődőket. A szabad
ba vágyóknak a termálvizű strandfürdő,
illetve lovaglási, vadászati, horgászati le
hetőségek jelentenek kikapcsolódást.
A gyalogtúrázóknak az itt átvonuló
Alföldi Kéktúra, illetve a Móricz
Zsigmondútvonal lehet érdekes.

Andrássy-kastély

Tiszadob
A honfoglalás kori település három me
gye érintkezési pontján található. Népi
építészete és faluszerkezete egyaránt az
Árpádkort idézi.
1846ban itt, az „Alföld árvízi kapujá
ban” indult meg a Tisza árvízi szabályo
zása. Tiszadob 1000 hektárnyi termé
szetvédelmi területén gazdag növény és
állatvilággal büszkélkedhet, és itt találha
tó a Tisza legnagyobb gémtelepe is.
Az élő és a HoltTisza találkozásánál lévő
Andrássykastély rengeteg látogatót vonz.
A soktornyú, mesés palotát Andrássy
Gyula egykori miniszterelnök építtette,
a hagyomány szerint Erzsébet királyné
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A Báthory Várkastély
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tiszteletére, a Loire menti kastélyokat
megidézve. Az év mintájára a kastély
nak 4 bejárata, 12 tornya, 52 szobája és
365 ablaka van. A manapság szállóként,
rendezvény és konferenciaközpontként
használt kastélyt csodálatos kertek ve
szik körül.
Tiszadob a „Zongora ünnepe keleten”
elnevezésű rendezvénysorozatával – me
lyen világhírű művészek is fellépnek –
immár kulturális hagyományt teremtett
ezen a tájékon. A festészet iránt érdeklő
dők állandó kiállítás keretében tekinthe
tik meg Réti Mátyás, helyi születésű festő
műveit.

2007. nyár

Szőlőtenger Tokajban

Tokaj nevét nincs olyan, aki ebben az or
szágban ne ismerné. Sőt, büszkén mond
hatjuk, hogy a királyok borát, a borok
királyát külföldön is jól ismerik, s ezzel
születési helyét is. Az elsősorban szőlő
és borkultúrájáról méltán híres város szá
mos kulturális és történelmi hagyományt
őriz, ezen felül pedig páratlan természeti
értékekkel is dicsekedhet.
Tokaj egészen a XVI. századig nem tar
tozott Magyarország nagy szőlőtermő vi
dékei közé, ám a történelem vihara átren
dezte a térképet. Mohács után Tokajban
még békében lehetett szőlőt művelni, és
valószínűleg a Szerémségből elűzött sző
lőművelők is itt találtak új otthonra.
Tokaj vára, melyet először földből, majd
kőből építettek, számos feladatot látott
el. Felügyelte a révet, itt lépte át a Tiszát
a Máramaros felől érkező „sóút”, majd a
három részre szakadt országban sűrűn
vált hatalmi villongások színterévé.
1737ben királyi rendelet hozta létre a vi
lág első zárt borvidékét: megjelölte azon
településeket, amelyek határában a „toka
ji bor” előállításához alkalmas szőlő ter
melhető.
1986ban Tokaj újra elnyerte városi rang
ját, és látványos építészeti, infrastrukturá
lis fejlődés vette kezdetét. TokajHegyalja
a világörökség része, mely megtisztelte
tést nem csupán a szőlőtermesztésnek és
borászatnak köszönheti, hanem páratlan
természeti adottságainak, építészeti és
kulturális örökségének, valamint helyi
hagyományainak.
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Vendéglátás felsőfokon
Vízpart vagy hegyvidék? Nyíregyháza vagy Budapest? Bármelyiket is választja a nyári hőségben, szállás- és étteremajánlatunkkal
segítünk még kellemesebbé tenni az utazást!

Hotel Tara

Stella Rose Restaurant

Nyíregyháza-Sóstófürdő, Fürdő utca 51.
(42) 475 208
www.hoteltara.hu

Nyíregyháza, Lujza u. 13/B.
(42) 460 060
www.stellarose.hu

A kellemes, zöldövezetben található Hotel Tara öt perc sétára
van a sóstói strand bejáratától. Mindenki megtalálhatja a neki
megfelelő szállást a kétágyas szobáktól a négyszemélyes, kétszo
bás apartmanig. A hotel konyhája olasz és magyar ételkülönle
gességekkel csábítja a vendégeket. Csoportoknak borkóstolóra
is van lehetőségük a szálloda pincéjében, vagy akár „csárda-bu
likat” is rendezhetnek. Kedvező időjárás esetén a szálloda két
teraszán is étkezhetnek vagy kávézhatnak a vendégek. A Hotel
Tara ideális egy csendes, nyugodt hétvégi pihenésre, vagy akár
egy családi vakáció eltöltéséhez.

Kávézó, étterem és kert
– mindez egy helyen, a Stella
Rose Étteremben. A különbö
ző hangulatú helyiségek bár
milyen alkalomhoz ideálisak,
legyen az családi ebéd, ro
mantikus vacsora vagy éppen
üzleti tárgyalás. Hogy a gye
rekek se unatkozzanak, az étteremben játszósarok is található.
A Stella Rose különböző rendezvények lebonyolítását is vállalja
a bankettektől kezdve az üzleti találkozókig. A magyar és inter
kontinentális konyha finomságai mellett egzotikus, távoli tájak
ízeiből is válogathatnak a vendégek. Ha mégsem szeretne kimoz
dulni otthonából, az étterem finomságait házhoz is rendelheti!

É t t e r mek

káv é zó k

h o t elek

Cziráky Panzió

Apetito

Budapest XII. ker., Rácz Aladár u. 139.
(1) 274 4759
www.czirakypanzio.com

Budapest I. ker., Hess András tér 6.
(1) 488 7416
www.apetito.hu

A gyönyörű panorámával rendelkező Cziráky Panzió a budai he
gyen fekszik. A vendégek rendelkezésére tíz két- vagy háromágyas
szoba áll, melyekben zuhanyzós vagy káddal felszerelt fürdőszoba
található. A szobák mindegyikében színes televízió és minibár is
van. Minden szobához saját terasz tartozik, ahol a vendégek ké
résére a reggelit is felszolgálják. A panzió fitneszszolgáltatásokat
is kínál: masszázs, szauna, nyitott és fedett medence is igénybe
vehető. A hagyományos ételek mellett a vendégek vegetáriánus és
diétás ételek közül is választhatnak.

Az Apetito nemcsak egy egy
szerű étterem, hanem egy
életérzés is. Az ételek a legfris
sebb, minőségi alapanyagokból
készülnek. Modern konyha,
gazdag ízválaszték, korszerű
bortárolórendszer és igazi ven
dégszeretet vár mindenkire. Az
étterem teraszán világörökségi
környezetben ehetnek, ihatnak
a vendégek. Nemcsak a kuliná
ris élvezetek miatt érdemes az
Apetitóba látogatni: a művé
szetek kedvelői kortárs festők
műveit tekinthetik meg az ét
terem falain. A galéria kínálata
havonta frissül.

pa n z i ó k

A NEMZETKÖZI BORMAGAZIN AJÁNLÁSÁVAL
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Nyírségi „kincsek”

A folyékony arany

A híres ókori orvos, Galenus 100 éven felüli életkorát talán annak
köszönhette, hogy naponta elfogyasztott egy adag almapépet
mézzel, ánizzsal és fahéjjal fűszerezve. Nos, ha hosszú életet nem
is, de almát és mézet biztosan garantálunk e térségben!

Szabolcsi alma
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéről – leg
alábbis e hosszú név első tagjáról – szinte
mindenkinek azonnal a zamatos alma jut
eszébe. Ezen a vidéken az 1850-es évek
óta termesztik a legnépszerűbb hazai
gyümölcsöt. Az ország termőterületének
több mint fele a mai napig a Nyírségben
van, igaz, napjainkban már csupán 300
ezer tonnát szüretelnek évente.
A szabolcsi alma egyet jelent a jonatán faj
tával. Héja vékony, sima, fényes. Alapszí

ne zöld, éretten sárga, melyet élénkpiros
fedőszín borít. Húsa sárgásfehér, tömött,
lédús, egyedülállóan harmonikus ízű,
egyidejűleg édes, savas, kissé illatos.
Az általában szeptember közepén szüre
telhető alma sokféleképpen fogyasztható:
elsősorban nyersen, de adható levesekhez
és főzelékekhez is. Készíthető belőle püré,

mártás, de süthetünk belőle lepényt, pitét
vagy rétest is. Az élelmiszeriparban pek
tin, zselé, befőtt, sűrítmény vagy pálinka
lesz belőle.
Az idei év szomorú eseménye, hogy az
április végi fagy a Szabolcs-Szatmár-Be
reg megyei gyümölcsök 70–90 százalékát
megsemmisítette.

Észak-Amerikából indult hódító útjára,
hozzánk francia közvetítéssel érkezett.
Egyre nagyobb területeket mondhat
magáénak, legjobban a Nyírség homo
kos talaján érzi magát. Léte teljesen ös�
szefonódott az itt élő emberek életével,
mindennapjaival. Nem más ez, mint
az akác.
A Nyírség aranyának nevezett akácfa
karrierjét hazánkban parkfaként kezd
te. Mára már az egyik leghasznosabb fa
fajta lett, hiszen lombjától a gyökeréig
minden része hasznosítható.
A nyírségi akácméz kristálytiszta, eny
hén sárga, enyhén illatos, íze a többi
méznél kissé édesebb, savtartalma vi
szont valamivel kevesebb. Szőlő- és
gyümölcscukoraránya miatt csak lassan
kristályosodik ki.
Számtalan felhasználási módja lehet
a méznek: reszelt gyümölccsel összeke
verve, fázós téli estéken teába csurgat
va, csirkecombokra sütés előtt rásimít
va, süteményeket cukor helyett édesítve.
Hogy a karácsonyi mézeskalácsról már
ne is beszéljünk!
A méz azonban nem csak finom, egész
ségre gyakorolt hatása is elengedhetet
len: segíti az égési sebek gyógyulását,
csökkenti az allergia okozta tüneteket,
magas a vitamintartalma, megszépíti
a hajat és a bőrt.

Az alma gyógyhatása
A régi mondás szerint napi egy alma távol tartja az orvost.
Való igaz, az alma számos betegség megelőzésére és tüne
teinek kezelésére szolgál. Elősegíti az emésztőrendszer és
az anyagcsere normál működését, rugalmassá teszi a szöve
teket. Csökkenti a vér koleszterinszintjét, magas káliumtar
talma pedig véd a szívinfarktus és a magas vérnyomás ellen.
Tehermentesíti a vesét, ezáltal csökken a vesekőbetegség
kialakulásának kockázata és a köszvény kialakulásának
esélye. Fejfájás ellen érdemes egy héten keresztül éhgyo
morra szeletekre vágott, enyhén sózott almát enni.
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Édes irodalom
„…nem akarok pont a saját Maco nagyapám példájával
előhozakodni, akinél nagyobb mézesbolondot a föld nem
hordott a hátán. És nem diktálom le Mara Mamicska ös�
szes receptjét az egyszerű mézes tejeskávétól a tucatnyiféle
puszedlin át a mákos-mézes rétesig…” (Závada Pál: Milota.
Magvető, 2002)

2007. nyár

2007. nyár
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Balatoni csúcs
Bárhol nyaraljunk is a Balatonnál, jóleső
séták, kellemes kerékpártúrák, élvezetes
hajóutak tehetik tartalmassá üdülésün
ket. A Balaton Mix jeggyel gondtalanul
járhatjuk be a magyar tengert és környé
két, hiszen sem a MÁV Balaton körüli
vasútvonalaira, sem pedig a Balatoni Ha
józási Zrt. menetrend szerinti járataira
nem kell külön jegyet váltanunk az érvé
nyességi napokon. Balaton Mix jegyünket
bármikor megvásárolhatjuk, mivel a fel
tüntetett érvényesség első napját követő
harminc napon belül bármely napon fel

Csábító FLIRT

használható. A jegy ára rendkívül kedve
ző, gyermekek számára egy napra csupán
1200 Ftba, a felnőtteké 2100 Ftba kerül.
A Balaton Mix jegy birtokában rengeteg
élménnyel gazdagodhatunk. Utazhatunk
vízen és vonaton kedvünk szerint, a ba
rangolásnak csak a fáradtság szabhat ha
tárokat. A Balaton Mix jeggyel való uta
zás feltételei a www.mav.hu honlapon
olvashatók. Aki pedig máris kedvet ka
pott a Balcsi bebarangolásához, az ne fe
lejtse el beküldeni a Sudoku megfejtését:
épp Balaton Mix a nyeremény!

Állítólag helyesen flirtnek kell ejteni. De
mi ejtsük csak flörtnek! A flörtöt szeret
jük, jól esik flörtölni, a flört valami még
jobbnak a kezdete. S ha a vasút szerelme
sein kívül nem is mindenki szívét dob
bantja meg, egyértelműen örömteli, hogy
Magyarországon is sínre került a svájci
motorvonat, a FLIRT.
Az első FLIRTök április 6án álltak for
galomba Budapest és Dunaújváros kö
zött, s 2008 márciusáig még további 28
darab érkezik. A FLIRT érkezése mellett
folytatódik a Talent elnevezésű villamos

motorvonatok folyamatos forgalomba ál
lítása is, így egyre több elővárosi vonal
és utas élvezheti a korszerű járművek
jelenlétét. A FLIRTnél maradva említsük
meg, hogy a vonat 211 ülő és 164 állóhely
lyel rendelkezik, és az utasok megfelelő
tájékoztatásáról pedig a műholdról vezé
relt vizuális, valamint hangos tájékoztató
rendszer gondoskodik.
A környezetbarát közlekedést választók
kényelmét akadálymentes utastér és lég
kondicionálás, biztonságát pedig video
kamerás rendszer biztosítja. Csábító.

Nyári álom
Kellemesen pihentető és szórakoztató,
családias hangulatú nyaralást ígérnek a
MÁV Lokomotív Hotels üdülési csomag
jai a Balaton mindkét partján. A szalon
nasütés és a táncos esti mulatság a régi
szép idők emlékeit idézi, a kerékpártúra
és a sétahajózás elénk tárja a Balaton kör
nyékének szépségeit. A szállodákban a
változatos fakultatív programok sorából
való választás nem kötelező, ám a parko
ló és a strand térítésmentes igénybevétele
tanácsos.
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Az üdülés ráadásul rendkívül készpénz
kímélő lehet a MÁV Lokomotív Hotels
szállodáiban, hiszen Üdülési Csekket és
Sodexho Pass meleg étkezési utalványt is
elfogadnak.
A www.mavhotels.hu honlapon az aján
latok részletesebben is megtekinthetők,
sőt, mivel a szállodák InterCity Törzskár
tya elfogadó helyek, akár még kedvezőb
ben igénybe vehetők!
Jó nyaralást és szép nyári álmokat kívá
nunk!

2007. nyár

2007. nyár
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Promóció

Visszérproblémák –
a hosszú utazás az egészséges lábakat is megterheli
Tudományosan bizonyított tény, hogy a hosszú ideig tartó mozdulatlan állás vagy ülés hatására a visszerekben kóros folyamat
indul meg, amely hosszú távon a visszérbetegség kialakulásához
vezet.
Ezt bizonyítja az az egyszerű, sokak által tapasztalt jelenség is,
hogy a hosszú utazások alkalmával – kivált, ha meleg nyári napról van szó – az ember lába egyszerűen bedagad a cipőbe, ég és
sajog.
Ha Ön is tapasztalja az egyébként visszérbetegségre utaló panaszokat, érdemes időben elejét venni a kellemetlenségeknek, hiszen a kezdeti, árulkodó jelek figyelmen kívül hagyása egy vis�szafordíthatatlan folyamatot indít be a visszerekben.
A visszérproblémák kezelésének lényege a komplexitás, vagyis az életmódtanácsok, a gyógyszeres kezelés, a gyógyharisnya
és a műtéti beavatkozás kombinációja a betegség stádiumának
megfelelően.
Esetünkben, tekintve, hogy a meleg napokon a kompressziós harisnya viselése nem túl kényelmes, és a megelőzés szándéka vezet bennünket, a visszérvédő gyógyszer kúraszerű alkalmazása
jelenthet segítséget.

A Venastat retard kapszulát kimondottan a visszérproblémák
kezelésére fejlesztették ki. A Venastat természetes vadgesztenyemag-kivonatot tartalmaz standardizált formában, amely garantálja, hogy minden kapszula azonos minőségű és mennyiségű hatóanyagot tartalmaz. A Venastat kapszula erősíti a vénák
falát, és javítja az erek rugalmasságát. Ez azért jó, mert ezáltal
egészségesebb lesz a láb vérkeringése, ezért csökkennek a kellemetlen panaszok, mint a lábdagadás, a fájdalmas nehézláb-érzés,
az éjszakai lábszárgörcs, a feszülés és a bőrviszketés. Különleges, elnyújtott (retard) hatásának köszönhetően egy kapszula 12
órán át fejti ki hatását, hiszen a hatóanyag a mikroszemcsékből
fokozatosan oldódik ki. Ennek megfelelően a javasolt adagolás
napi 2x1 kapszula. Szedése legalább három-négy hétig, hosszú
ideig fennálló panaszok esetén pedig 12 héten keresztül ajánlott.
A Venastat kapszulát a panaszok kiújulásakor érdemes ismét
alkalmazni.
Ingyenes, „Visszeres panaszok és kezelésük” című tájékoztató füzetet a 06-1-299-8930 telefonszámon, vagy az alábbi címen kérhet: Boehringer Ingelheim Pharma, 1095 Budapest,
Lechner Ödön fasor 6.

InterCity Magazin

SZEMÉLY-VONAT

Ördög Nóra már régóta látható a képernyőn, mégis a Szombat
esti láz táncshow-jában tűnt fel mint káprázatos szépségű és tűzről pattant műsorvezető.

Ördög Nórát kérdeztük

„Meg kell dolgozni
a sikerért”

Mit szól ahhoz, amikor azt olvassa egy
kritikában, hogy Ön az RTL Klub Monica Belluccija?
Még nem is hallottam ezt… Nahát… Monica Bellucci egy jó nő! Ki tudok egyezni
ezzel.
Mi volt a legrosszabb kritika?
Azok nem nagyon jutnak el hozzám. Azt
az ember háta mögött pusmogják el szép
halkan. A jót viszont szívesebben megosztják velem. Ami a legjobban esett: a
Szombat esti láz után kaptam egy levelet
Kolosi Pétertől, az RTL Klub programigazgatójától, hogy elégedett volt velem. Ennek
én nagyon örülök, és a mai napig őrzöm
a levelet.
Utánaolvastam a karrierjének. Töretlennek tűnik, rossz kompromisszumok
nélkül.
Ennek az a titka, hogy nem úgy jöttem ide,
hogy minden áron képernyőre akarok kerülni. Igazából nem volt semmilyen elvárásom. Idegenforgalmi iskolába járok, most
fogok diplomázni. Az iskola azért csúszott,
mert közbejöttek a tévés ügyek. Leginkább
azt gondoltam, majd meglátjuk, mi lesz a
sorsom: ha bejön, akkor bejön, ha nem, akkor meg nem. Ezzel ki is vártam az időmet.
Szépen lassan lépegettem előre, így velem
kapcsolatban fel sem merül senkiben, hogy
vajon kinek a hátán kapaszkodtam fel a
műsorvezetésig. Már itt vagyok hat éve.
Gyakornoknak bekerülni nem olyan nehéz
dolog. Bent maradni, az már igen! Akiben
van valami, marad és szép lassan lépegethet előre. Elég kevés olyat látni ma már,
hogy valaki semmit nem tett le az asztalra,
s mégis berobban a főműsoridőbe.
Önnek mitől sikerült?
Nyilván kell valamennyi tehetség, meg egy
jó adag kitartás. A középiskolai tanárnőm
mindig azt mondta, amikor még annak
idején felkészített a Kazinczy-versenyekre,
hogy a legfontosabb a munka iránti alázat.
Hogy ne legyen büdös a munka. Az ember
legyen ott, tudják róla, hogy megbízható, hogy fát lehet vágni a hátán, és akkor
előbb-utóbb nagyobb feladatokat is kap.
Nem szabad nyafogni az elején. Meg kell
csinálni és kész.

2007. nyár

Előnyt jelent, hogy vidékről származik?
Mentalitásban biztosan. Persze nem tudom, milyen lenne a személyiségem, ha
nem a Szeged melletti Mórahalmon nőttem volna fel. De a vidékiekre jellemző az
a hozzállás, hogy tisztában vannak vele:
meg kell dolgozni a sikerért.
Még otthon kezdett táncolni, ha jól tudom.
Szegeden jártam gimnáziumba, és tíz évig
versenytáncoltam. Ez elég fontos szakasza
az életemnek. Érettségi után költöztem Budapestre.
De tévézni is otthon kezdett.
Rövid ideig dolgoztam egy szegedi kábeltévénél. Ez néhány hónapig tartott,
de arra jó volt, hogy lássam, alkalmas
vagyok-e a pályára. Amikor Budapestre jöttem, be is adtam a jelentkezésem
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az RTL Klub Reggeli című műsorához.
Néhány hónapig nem is szóltak vissza, én
csináltam a dolgaimat, jártam a főiskolára.
Egyszer aztán visszahívtak. Sokáig dolgoztam a Reggelinél, ahol gyakornok voltam,
majd stúdióasszisztens. Amikor a Mónika-show indult, nagy bulinak számított,
és áthívtak szerkesztőasszisztensnek. Ekkor indult el szerkesztői karrierem. Aztán
műsort vezettem a Top of The Pops című
zenei műsorban, utána jött a Kölyökklub:
már egy belső válogatáson dőlt el, hogy én
fogom vezetni.
De a Szombat esti láz volt a csúcs. Mi
van még e fölött?
Kezdem azt hinni, hogy semmi. Nyilván
van, de most azt gondolom, hogy nagyon
elégedett vagyok, és ha most azonnal véget
érne a tévés munkám, boldogan vonulnék
el, és kezdenék valami egészen másba.
Éspedig?
Kipróbálnám magam vállalkozóként. Hogy
létre tudok-e hozni valami saját dolgot. Az
egyik barátnőmmel agyalgatunk ezen, de
még elég gyerekcipőben jár. Innen most
nincs tovább egyelőre, de fel sem ocsúdtam még. Szerkesztőként is ez volt, amit a
legszívesebben csináltam.
Mi a jó a tévés munkában?
Hogy lehet szervezni, jönni-menni, nyüzsögni. Mindig történik valami, mindig
meg kell oldani valamit vagy helyre kell
rakni. Kreatív dolog, kattog az agyam,
szövegeket írok. Nagyon változatos, nem
ugyanaz a daráló minden nap.
Jól látom, hogy nem nagyon tud egy
helyben ülni?
Ez pontosan így van. Mindeközben, fura,
de tréningelem magam, hogy egyszer csak
milyen jó háziasszony leszek. Most kipörgetem a dolgokat, és majd nagyon jó lesz
lenyugodni.
Ezt tényleg el tudja képzelni?
Öt éven belül főállású anyaként látnám
magam a legszívesebben. És üzletasszonyként. Az ember a saját maga ura és főnöke,
ugyanakkor a gyerekek és a család még
fontosabb.
Gyakran jár haza?
Igen. Régebben sokat jártam InterCityvel,
de most, inkább autóval utazom.

Idén viszont Indiában is járt.
Izgalmas utazás volt – térben, időben és
kultúrában! Egész más a hozzáállásuk
mindenhez. Furcsa, megdöbbentő, egzotikus kaland volt. Remélem, még visszajutok
oda. Ott is vonatoztunk. Sokkoló volt: Goáról Bombaybe, hálókocsis járattal. Nincsenek fülkék, a vagonban 100–150 ember
utazik, egymás alatt-fölött három ember.
Miben mások, mint mi?
Nyugodtabbak. Közben sok helyen ott a
szemétkupac az utca közepén, és nem nagyon rakják arrébb: békésen elpiknikeznek
mellette. Azért eléggé koszosak az utcák,
de mégis van az egésznek egy romlott varázsa. Nagyon felkészített mindenki, mire
számítsak, ezért nem ért nagy kultúrsokk.
Sokat utazik?
A párommal minden évben próbálunk eljutni valami jó helyre. Legutóbb Amerikában jártunk, mert korábban még sosem
voltam ott. Jártunk Seattle-ben, aztán az
óceán partján leautóztunk San Franciscóba, majd Los Angelesbe. A sivatagon át
elmentünk Las Vegasba és vissza. Aztán átrepültünk a keleti partra, Bostonba, mert
ott laknak a párom szülei. New York sajnos kimaradt.
Miért utazik?
„Hibrid” vagyok: szeretek jönni-menni, látni, de szeretek pihenni is. Thaiföld éppen
azért ideális hely, mert akár kismotoron fel
lehet fedezni egész Koh-Samui szigetét, és találtunk érintetlen, elhagyatott tengerparti
szakaszt. De szívesen elmennék Kínába,
Ausztráliába és sok más helyre.
Nyáron merre indulnak?
Semerre, mert lakásfelújításba kezdünk.
Az a kapcsolat próbaköve!
Igen. Azért utána egy horvátországi utazás még közbejöhet.
Milyen munkák várják?
Egyelőre nem tudom. Nyáron a tévéknél egy kicsit
megáll az élet. Nekem ráadásul azért is, mert
most fejeztem be
a szakdolgozatomat.

Mi a címe?
„A falusi turizmus infrastruktúrája és fejlesztésének sajátosságai a Homokhátságon”.
Hú…
Igen, nagyon izgalmas! A konzulensem átnézte, így már csak a beköttetés boldog eseménye vár rám. Aztán az államvizsga.
Az igaz, hogy nem lopta a diplomamunkáját, mint más „rendes ember”, hanem
valóban eljárt a Homokhátságra interjúzni?
Hát az nagyon jó volt! Panni néni nem
hitte el, hogy valóban becsöngetek hozzá
és ott vagyok. De ez nem idegen tőlem.
Amikor a Mónika-show-ban dolgoztam,
ebből állt az életem. Beültem a kocsiba
és mentünk vidékre, mindenhova.
Én, a burokban nevelt, vidéki, kertes
házban felnőtt kislány elég sok
mindent ott tanultam meg
az életről. Ma már nem
csodálkozom
semmin.
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A jazz
forró hete
Nem prognosztizálható, hogy valóban forró lesz-e augusztus utolsó előtti hétvégéjének időjárása, az azonban biztos, hogy a Művészetek Palotájában (és környékén) izzik majd a levegő: jazzkoncertek sora nyitja
a 2007/2008-as hangversenyévadot.

Scott Hamilton

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
jazz tanszékének növendékeitől a „nagy
öregekig” a magyar jazzélet valameny
nyi generációja képviselteti magát az
előcsarnokban, valamint azon a kis és
nagyszínpadon, amelyet a Ludwig Mú
zeum frontján állítanak fel augusztus
20án. A már hagyományosnak tekint
hető szabadtéri programmal, minőségi
jazzmuzsikával várja a Palota a műfaj
kedvelőit nemzeti ünnepünkön, délután
5től egészen a tűzijátékig.

Ünnepi jazzmuzsika
A swing klasszikus örökzöldjeitől a cool
jazzen és a bebopon át a modern mainst
ream jazzig minden stílus képviselteti ma
gát. A fellépő formációk magját ezúttal is
hagyományos jazztrió (zongora, nagybőgő,
dob) alkotja – hozzájuk csatlakoznak az
énekesek, gitárosok, fúvós és ütőhangsze
res szólisták, akik az este folyamán „körbe
járják” a helyszíneket, vagyis több külön
böző zenekarral is színpadra lépnek.
A produkció művészeti vezetője, Szalóky
Béla harsonaművészzeneszerző most is
arra biztatja a vállalkozó kedvű amatőr
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muzsikusokat, hogy hozzanak magukkal
hangszert, és szálljanak be az örömzené
lésbe. Az ünnepi jazzmuzsikát este nyolc
órától a Határőrség Zenekarának ötven
öt perces bigbandkoncertje zárja. Ezen
Duke Ellington, Sammy Nestico és más
klasszikusok szerzeményei mellett a határ
őrzenekarban játszó kiváló jazzmuzsiku
sok kompozíciói is felcsendülnek.

Örökzöld dallamok
A maratoni koncert után néhány nappal,
augusztus 24én kezdődik a szintén tradi
cionális New Orleans Swingfesztivál, egy
cseh–magyar esttel. Az első fellépő, a Hot
Jazz Band nemhogy megtagadná a nagy
elődök munkásságát, hanem szó szerint
abból él: Fényes Szabolcs, Eisemann Mi
hály és a többiek dalaiból. Olyan örökzöl
dek ezek, amelyeket érdemes időről időre
elővenni és előadni. Bényei Tamás együt
tese után a fiatal prágai zongorista, Jakub
Safr (és kilenctagú formációja, a Shaffer’s
Riffers) következik, aki több mint tíz évvel
ezelőtt azzal a céllal alapított kvartettet,
hogy a lehető legmagasabb minőségben
reprodukálja a jazztörténet örökzöldjeit,

Benny Goodmantől Django Reinhardtig.
A standard repertoárhoz idővel saját kom
pozíciók is csatlakoztak, amelyek ugyan
csak a hagyományos New Orleansi stílu
sok, mindenekelőtt a swing örökségéből
táplálkoznak.
A 25i olasz–magyar swingkoncert házi
gazdája a Finok Zoltán vezetésével, klasz
szikus swing hangszerelésben működő,
1999ben alakult JazzSteps, külföldi ven
dége pedig az úgynevezett „San Fran
ciscostílust” képviselő, eleganciájáról
és expresszivitásáról ismert Milano Jazz
Gang lesz.
A 26i zárónap az amerikai muzsikáé:
a tradicionális jazzszaxofonozás nagy
mestere, a világhírű Scott Hamilton saját
kvartettjével különös időutazásra invitál
ja a hallgatót. Feleleveníti a negyvenes–
ötvenes évek Amerikájának legfontosabb
stílusirányzatait, s megidézi a nagy szaxo
fonos példaképek – Ben Webster, Lester
Young és Coleman Hawkins – szellemét.

A Jazz Tanszék játszik
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„Mr. Piatti” kalandjai
Nemcsak a könyveknek, a hangszereknek is megvan a sorsuk, a végzetük. Ez
bizonyosodott be a MÁv Szimfonikus
zenekar mexikói koncertjét megelőző
beszélgetésen, amelyre két neves vendég érkezett: Carlos Prieto csellóművész
és fia, Carlos Miguel Prieto karmester.
Carlos Prieto egy könyvet is hozott magával, amelyben mesterhangszerének
történetét mondja el – izgalmasan,
színesen.
1720ban a Stradivariműhelyben tizen
négy hegedű és egyetlen cselló készült:
a könyv főszereplője, a Piatti. Nagyon va
lószínű, hogy a hangszer az 1700as éveket
francia, itáliai és spanyol földön töltötte, az
1760as esztendőkben pedig Carlo Moro
csellistánál. Az 1800as évek elején – ekko
riban még vörös cselló néven ismerték – brit
és ír földön szólt csodálatosan finom hang
ja. Aztán a Pigott hangszer és zeneműke
reskedésbe került. Innen pedig nem kis ke
rülővel a század legnagyobbjának nevezett
Alfredo Piattihoz, a „keresztapához” jutott.
Ettől kezdve a csellót egyszerűen Piattinak
hívták.

Hányatott sors
Piatti Liszt Ferenctől Robert Schumannig
a XIX. század legnagyobb muzsikusaival
volt kapcsolatban, játszotta műveiket. Ha
lála után lánya túladott az értékes hangsze
ren, Robert Mendelssohn vásárolta meg.
Robert egy olasz asszonyt vett feleségül, a
házasságból két gyermek született Frances
co és Eleonóra. Francesco Berlinben kezd
te meg csellótanulmányait, de hamarosan
menekülnie kellett a nácizmus elől – előbb
Svájcba, majd az Egyesült Államokba. A
Piatti és ifjú tulajdonosa 1939ben érkezett
meg New Yorkba. Egy átmulatott éjszaka
után a taxis kitette egy kapuban, a Piattival
együtt. Ő pedig egy közeli padon próbálta
meg kialudni a mámort. Közben valaki ki

2007. nyár

Carlos Prieto csellóművész

dobott holminak vélte a tokban lévő hang
szert, a kukások pedig földobták a kocsi
tetejére. Szerencsére Francesco bejárónője
észrevette a malőrt és megmentette a pá
ratlanul értékes hangszert, amely végül
1979 nyarán Carlos Prietóhoz, mai gondos
és szerető tulajdonosához került.

Helyjegy Mr. Piattinak
Ám a cselló kalandjai ezzel még nem ér
tek véget. A hangszernek, lévén nagyobb a
csomagtartóba helyezhető hegedűnél, kü
lön jegyet kell váltani minden repülőútra.
Mivel a jegyek rendszerint névre és helyre
szólnak, olykor kicsit nehéz megmagya
rázni, hogy Mr. Piatti ki is valójában… Más
bonyodalmat is okozott a cselló, mint repü
lőgéputas. Egy szovjetunióbeli vendégsze
replésnél útközben üzemanyagot kellett
fölvennie a gépnek. Az utasokat gondosan

bekísérték egy váróterembe, s mivel Car
los Prieto nem akarta nagy hőmérséklet
különbségnek kitenni a hangszert, fönt
hagyta az ülésen, hiszen a repülőt úgyis
őrizték. Az akció után visszakísérték az
utasokat, de az utaslista és az utasok szá
ma csak nem stimmelt. Csak hosszú vita
után derült ki, hogy a nyolcvanadik „utas”
fönt pihen az ülésen.
„Fiatalkorom óta természetes módon ér
deklődtem a zene iránt, de sosem gondol
tam, hogy életre szóló szenvedélyt jelent
majd számomra addig a csodálatos esté
ig, amíg fel nem fedeztem a lelket Carlos
Prieto csellójátékában. Revelációként ért
ez az élmény; ennek köszönhetően örök
ké hatni fog rám a zene misztériuma és
egy csodálatos ember barátsága” – jelen
tette ki Gabriel García Márquez, Nobel
díjas író.
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Magyar hangsúly
Németországban
az Európai Unió valamennyiünk számára megkérdőjelezhetetlen alapgondolatához szeretne a maga módján Magyarország
is hozzájárulni az Ungarischer akzent, Németországi Kulturális
évad rendezvénysorozattal, amikor Németország tölti be az Unió
soros elnöki tisztét az Európai tanácsban.

KÖNYV
BADEN-WÜRTTEMBERG
Kultúra és innováció
kreatív Magyarország
Kempelenkiállítás Karlsruhéban és egy né
met–magyar innovációs konferencia.

TÜRINGIA
Szentek és Boldogok
érzékeny Magyarország
Szent Erzsébetév, Szent Erzsébet köz
ponti nagykiállítás Eisenach/Wartburg,
szociális és vallási tematikájú kortárs
programok.

Michael Palin

Himalája

The Police

„Michael Palin 2003 májusában indult el a BBC
stábjával a Himalájába. Az út, amit bejártak,
veszélyes, váratlan akadályokat állító, ingatag
politikai helyzetű, sodródó nemzetek földjén:
Pakisztánon, Indián, Nepálon, Tibeten, Kínán,
Nagaföldön, Asszámon, Bhutánon és Banglade
sen át vezetett, és kisebb megszakításokkal 2004
áprilisáig tartott.” A Monty Python alapító tagja
figyelmes és kíváncsi világjáró is, aki egy érdekes és izgalmas úti
könyvben számol be élményeiről.

A 2007es év sok szempontból megújulás
a The Policenak. Júniusban 2 CDs vá
logatásalbumuk jelenik meg, melyen 28
klasszikus dal kapott helyet. Érdekessége
a lemeznek az is, hogy szerepel rajta az
együttes legelső kislemezdala, a Fallout
is. Az album megjelenése egybeesik a ze
nekar fennállásának 30. évfordulójával.
Ez alkalomból a banda világkörüli turnéra indul, melynek során
Bécsben is koncerteznek szeptember 19én.

Gábor Endre

Shrek The Third

Sztárvadászat
Egy izgalmas magyar krimit vehet a kezébe az
olvasó. A történet a mai magyar média világá
ban játszódik, ahol egy pszichopata sorozatgyil
kos szedi áldozatait. A brutálisan megkínzott és
összeszurkált műsorvezetőnők halála ügyében
nemcsak a rendőrség nyomoz, hanem a szenzáci
óra éhes televíziósok is. Gábor Endre fordulatok
ban gazdag krimije remek kikapcsolódást nyújt
hat a borzongást kedvelőknek.

SCHLESWIG-HOLSTEIN/
HAMBURG
Hagyomány és modernitás
hallható Magyarország
SchleswigHolstein Zenei Fesztivál: Eu
rópa egyik legrangosabb zenei fesztivál
jának hazánk a díszvendége (számos né
met városban).
Emkendorf zongora

ÉSZAK-RAJNA-VESZTFÁLIA
Az Ungarischer Akzent (azaz magyar hang
súly, de az Akzent kiejtést is jelent) min
den művészeti és kulturális ágra kiterjedő
rendezvénysorozatot takar Németország
ban, amely 2006. március 9én kezdődött
és 2007 novemberéig, a berlini Collegium
Hungaricum új épületének megnyitásáig
tart. A két ország államfőjének védnöksé
ge alatt zajló rendezvénysorozat immár a
hagyománnyá vált európai kulturális éva
dok sikeres gyakorlatába illeszkedik. A
rendezvénysorozat nevében is kifejezi azt
a szándékot, hogy az eddigiektől eltérően
mást szeretne hangsúlyozni. Az Évad szán
déka, hogy a hagyományos magyar–német
kapcsolatokat friss benyomásokkal gazda
gítsa. Elhagyva a régi PusztaPaprikaPi
roska kliséket a német szemek és fülek egy
teljesen új, modern magyar kultúrát ismer
hetnek meg.
Az Évad két jól elkülöníthető szakaszra
oszlik: az első szakasz 2006. márciustól
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decemberig tartott, a második 2007ben
május és november között zajlik. A kul
turális rendezvények eddig eltelt idősza
kában a március 9i indulás óta csaknem
500 magyar művész lépett a német közön
ség elé a majdnem 220 program során,
mintegy 70 német városban, amihez csat
lakozott az ősz két leghangsúlyosabb ese
ménye: az őszi 1956os programsorozat
rendezvényei, valamint az Essener Licht
wochen összművészeti fesztivál is – Ma
gyarországgal a fókuszban. 2007ben az
eddigi koncepció folyamatossága mellett
az Évad következetes regionális koncent
rációra törekszik, amelynek mottója „Un
garn – Fünf Positionen”, azaz „Magyaror
szág – öt pozíció”. Ami annyit jelent, hogy
az öt német tartományban különböző
magyar vontatkozású eseményekkel vár
ják a látogatókat. Az Ungarischer Akzent
Programirodája izgalmas utazást kíván a
magyar kultúra felfedezéséhez!

Európa Kulturális Fővárosa 2010
– Pécs és a Ruhr-vidék
határtalan Magyarország
2010ben Pécs lesz egyike Európa kultu
rális fővárosainak, és már most bemutat
kozik az alábbi fesztiválokon: Essen Ori
ginal, Kemnade International Festival,
Europäische Klassik Festival Ruhr.

CD

Pirkadatra várva
Színes és formabontó a Pirkadatra várva című
antológia, amelyben a TintaKlub nevű írószö
vetség tagjainak írásait olvashatjuk. A kiad
vány és a nemrég alakult szövetség célja, hogy
a misztikus regényirodalom különböző árnya
latait egy palettán egyesítse, és egyben bizo
nyítsa, hogy hazai berkekben is teremhetnek
nyugati színvonalú alkotások. „Legfőképpen
az a nem titkolt vágy hajtja tömörülésünket,
hogy jó szórakozást nyújtson e kötettel a műfaj hazai kedvelőinek”
– nyilatkozta Michael Mansfield, a szövetség vezetője.

Hamarosan a mozikba kerül a Shrek har
madik része. A film zenéje természetesen
CDn is kapható lesz. Olyan előadókat
hallhatnak a korongon, mint az Eels, The
Ramones, Led Zeppelin, Fergie, Wings,
Matt White, Wolfmother, Trevor Hall,
Harry Chapin, Macy Gray. A CD érde
kessége, hogy hallható rajta a Thank You
című dal, melyet Eddie Murphy és Antonio Banderas énekel, és a
Final Showdown Maya Rudolph és Rupert Everett előadásában.

Sophie Ellis Bextor

Trip The Light Fantastic
Sophie Ellis Bextor új albuma ismét megle
petés lesz a fülbemászó refrének kedvelői
nek. Az énekesnő előző albumainak olyan
slágereket köszönhetünk, mint a Murder
On The Dancefloor, Music Gets The Best
Of Me vagy az I Won’t Change You. Sop
hie Ellis Bextor harmadik szólóalbumán
több hírességgel dolgozott együtt.

SPORT

BERLIN
Új színek – új kontúrok
A magyar kultúra új körvonalazása Ber
linben, a hagyományok megtartása mel
lett a modern művészeti produkciókra
helyeződik a hangsúly, továbbá a Collegi
um Hungaricum új épületének átadására
is sor kerül novemberben.
További információ: www.akzent.hu
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Nestea Magyar Mester Strandröplabda
Országos Bajnokság
2007. június–augusztus

Idén júniustól augusztusig rendezik a Nestea Országos Strandröp
labda Bajnokságot. A verseny több helyszínen zajlik mester, A, B,
valamint utánpótlás kategóriákban. A Nestea 2003 óta a Magyar
Röplabda Szövetséggel együttműködve támogatja a sportágat és
annak versenyeit. Az izgalmas perceket ígérő bajnokságra a szer
vezők minden érdeklődőt szeretettel várnak.

2007. nyár
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KONCERT
Rolling Stones

„Bigger Bang” turné
2007. július 20.
Budapest, Puskás Ferenc Stadion

Magyarországra látogat a legendás Rolling Stones a „Bigger Bang”
turné egyik állomásaként. A zenekart 1962ben alapította Mick Jag
ger, Keith Richards és Brian Jones. A banda nevét egy csavargóról
szóló Muddy Waters dal ihlette, melynek ’Rolling Stone’ volt a címe.
A legendás zenekar azóta is aktív. Az európai turnét már nagyon vár
ják a rajongók, ÉszakAmerikában telt házas koncerteket ad a Sto
nes. Igyekezzenek hát megvenni a jegyeket, nehogy lemaradjanak
erről a szenzációs rockeseményről. Jegyrendelés: www.ticketpro.hu

KuLTÚRA EXPRESSZ

SZÍNHÁZ

FESZTIVÁLOK

Noche de arte Flamenco – Flamenco Est
2007. augusztus 3.
Budapest, Nemzeti Táncszínház, Karmelita udvar

Egy forró nyári estén Önök is kedvet kaphatnak a tüzes flamenco
tánchoz. Ehhez azonban nem kell Spanyolországba utazniuk, elég
felsétálniuk a budai várhoz. A Nemzeti Táncszínház nyári program
jai között szerepel ugyanis Lippai Andrea táncművész és társulata,
a Latidos flamenco estje. Az előadás után táncház várja az érdeklő
dőket. További információkat a www.nemzetitancszinhaz.hu hon
lapon találhatnak.

George Benson & Al Jarreau

Víz, Zene, Virág Fesztivál

Művészetek Völgye

Tata, 2007. június 22–24.

Több helyszínen, 2007. július 27. – augusztus 5.

Immár tizennegyedik alkalommal rende
zik meg a tatai Víz, Zene, Virág Fesztivált.
A háromnapos rendezvényen a művésze
teké a főszerep. A kézműves portékák vá
sárán kívül kézműves bemutatót is láthat
nak az érdeklődők, különböző koncertek,
gasztronómiai programok, virágkiállítás és
persze tűzijáték várja az Öregtóhoz látoga
tókat. Mindenkinek érdemes részt venni a
középdunántúli régió legjelentősebb fesz
tiválján.
További információkat a www.tata.hu/vzv
honlapon találhatnak.

A Művészetek Völgye tíznapos fesztivált a
Balatonfelvidék hat kis falujában (Kapolcs,
Taliándörögd, Vigántpetend, Monostorapá
ti, Öcs és Pula) rendezik meg. A festői fal
vacskákban az erdei tisztások, a rétek, a szi
getek, a templomok és malmok mindmind
átalakulnak színházakká és színpadokká.
Ezt a felejthetetlen atmoszférát ismerhetik
meg azok, akik ellátogatnak a különböző
koncertekre, színházi workshopokra és
irodalmi estekre. További információkat
a www.kapolcs.hu honlapon olvashatnak,
vagy érdeklődhetnek a +3687437029es
telefonszámon.

FESZTIVÁLOK MÉG...

„Givin’ It up” turné

2007. július 17.
Budapest, Papp László Sportaréna

Fire of Anatolia – Török tánc-show

George Benson és Al Jarreau koncertje kihagyhatatlan esemény
az igényes zene kedvelőinek. A két, többszörös Grammydíjas mű
vész nemcsak egy lemez kedvéért állt össze, hanem turnéra is in
dulnak, amelynek egyik állomása Budapest lesz. A „Givin’ It Up”
című albumon 13 dal hallható, amelyek várhatóan a koncerten is
elhangoznak majd. A lemez érdekessége, hogy egy dal erejéig az
egykori Beatlestag, Paul McCartney és az új soul díva, Jill Scott is
közreműködött az albumon.

A nemzetközileg elismert török tánccsoport előadásában lesz látha
tó a szegedi Szabadtéri Játékokon a Fire of Anatolia és a Dawool
című táncshow. A több mint száz táncosból álló társulat műsora a
török antik mitológiát és kultúrát dolgozza fel. A Dawool európai
premierje a Szabadtéri Játékokon lesz, érdemes időben megváltani
a jegyeket. További információk: www.szegediszabadteri.hu

III. BALATONI BORDALFESZTIVÁL
Balatongyörök
2007. augusztus 10–12.

2007. augusztus 2. és 3.
Szeged, Dóm tér, Szabadtéri Játékok

IV. BuRGONYAFESZTIVÁL
Keszthely
2007. augusztus 20.

DEBRECENI VIRÁGKARNEVÁL
Debrecen
2007. augusztus 15–21.

JuBILEuMI FÜRDŐFESZTIVÁL
Hajdúszoboszló
2007. július 21–26.

KANNAVIRÁG-FESZTIVÁL
Zalakaros
2007. június 29. – július 2.

SAVARIA TÖRTÉNELMI KARNEVÁL
Szombathely
2007. augusztus 24–26.

SZEGEDI FŰSZERPAPRIKA NAPOK
Szeged
2007. szeptember 1–2.

VÉGVÁRI VIGASSÁGOK EGERBEN
Eger
2007. július 21–29.

VESZPRÉMI NYÁRI FESZTIVÁL
Veszprém
2007. július 24. – augusztus 20.
Vegye igénybe
a kedvezményeket!

XXI. MESTERSÉGEK ÜNNEPE
Budavári Palota
2007. augusztus 17–20.
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DVD

KIÁLLÍTÁS
Titanic

Véres gyémánt

Füles

Az izgalmas és akciódús filmben há
rom ember sorsa fonódik össze egy
rózsaszín gyémántnak köszönhetően:
a zsoldos katonából lett csempészé,
Danny Archeré (Leonardo DiCap
rio), egy mende származású halászé,
Solomon Vandyé (Djimon Hounsou)
és egy amerikai újságírónőé (Jennifer
Connelly). Edward Zwick megrázó
erejű filmet alkotott, melyet 5 Oscar
díjjelöléssel jutalmaztak.

Az újságírással kacérkodó
egyetemista lány (Scarlett Jo
hansson) Londonba utazik,
hogy meglátogassa a bará
tait. Fülest kap a tarot kár
tyás gyilkosról, és rögtön el
kezdi fürkészni a nyomokat.
Gyanúsítottja a jóképű üzlet
ember (Hugh Jackman) lesz.
Természetesen megpróbál a
közelébe férkőzni, hogy fel
göngyölítse az ügyet. Woody
Allen humoros és fordula
tokban gazdag filmje végig
izgalomban tartja a nézőt.

Dreamgirls

1912. április 14én éjszaka az elsüllyeszthetetlennek hitt Titanic
jéghegynek ütközött, és két óra negyven perc alatt eltűnt az Atlan
tióceán mélyén. A hajózás történetének legnagyobb katasztrófája
1517 áldozatot követelt. Dr. Robert Ballard expedíciója fedezte fel
a roncsok pontos helyét, és egy speciális robottechnológiával sike
rült a 4000 méter mélyen fekvő tárgyakat a felszínre hozni. A Tita
nickiállítás a látogatók minden érzékszervére hat, valódi jéghegyet
érinthetnek meg, és átélhetik azt is, hogy milyen fagyos volt azon a
tragikus éjszakán a tengervíz.

Tarján Hédi – Textilek, festmények
2007. június 28. – július 20.
Budapest, Vízivárosi Galéria
Tarján Hédi-kiállítás

Tarján Hédi kiállítását láthatják az érdeklődők a budapesti Víziváro
si Galériában Textilek, festmények címmel. A festőnő 1932ben szü
letett, és 1970 óta él Jeruzsálemben, ahol öt évvel később elnyerte
az „Israel Museum” colliner díját. Festészetet tanult és a Jerusalmix
nevű festőcsoportnak is tagja.

IC T
ö

MOZI
Harry Potter 5. – A Főnix Rendje

Aranykapu

Bemutató: 2007. július 12.

Bemutató: 2007. június 21.

J. K. Rowling híres könyvsorozata ismét a filmvásznon. Harry Potter, amikor ötödik alka
lommal is visszatér a Roxfortba a nyári szünet után, meglepetten tapasztalja, hogy a varázs
lóvilág elől eltitkolták Voldemort visszatérését. Ráadásul az új sötét varázslatok kivédése
tanár is megnehezíti a diákok életét. A három jóbarát, Harry, Ron és Hermione végül saját
kezébe veszi az ügyet, és néhány diáktársukkal felkészülnek rá, hogy megvédjék magukat
és otthonukat.

Az 1900as évek
elején olaszok ezrei
emigráltak az Egye
sült Államokba a
jobb élet reményé
ben. Salvatore egyi
ke azoknak, akik
mindenüket egy lap
ra tették fel. Az öz
vegy eladva mindenét, gyermekeivel és idős
édesanyjával az Újvilágba utazik. Útközben
találkozik Lucyvel, aki visszatérőben van
az Egyesült Államokba. Ellis Islandre érve
elkezdődnek a megpróbáltatások. A filmet
a 2006os Velencei Filmfesztiválon Ezüst
Oroszlándíjjal jutalmazták.
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A film a The Dreamettes sorsát követi nyomon a hatvanas évek elejétől a hetvenes évek kö
zepéig. A női énektriót Curtis Taylor fedezi fel egy tehetségkutató versenyen, és felajánlja a
lányoknak, hogy szerződteti őket a híres énekes James ’Villám’ Early vokalistáiként. Elkezdi
kialakítani a lányok imidzsét és hangzását, majd lehetőséget ad nekik, hogy külön is szere
pelhessenek. Megalakul a The Dreams trió. A figyelem központjába lassan Deena kerül,
míg Effie kiszorul a csapatból. A The Dreams végül sikeressé válik, de ennek ára van…

2007. szeptember 2. – november 26.
Budapest, Millenáris Park
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Haverok, buli,

Dánia
NYARAL ÁS A DÉLI VIKINGEKNÉL

valamit tudhattak azért a vikingek, hogy ezt a napsütötte szigetvilágot is belakták. Sok gyorsléptű utazó skandináv körutazása ugródeszkájaként használja csupán Dániát. De mi ne siessünk annyira!
a sokszínű, vadregényes szigetvilág könnyen magával ragad, nem is beszélve a csöppnyi mézeskalács-falvak bájáról és természetesen a világváros,
Koppenhága csillogásáról.

Az ország voltaképpen négyszáz, egymás
mellé nőtt, kisebbnagyobb szigetből áll,
és a köztük lévő hidak számát talán még
senkinek nem sikerült megszámlálnia.
A négyszázegyedik sziget talán éppen
Grönland, ám ezt a hatalmas és jórészt
jégborította földdarabot ezúttal elkerül
jük. A vonat ablakából nem mindig tud
juk, hogy folyó, tenger vagy tó mellett visz
utunk. Ne is próbáljuk kideríteni: a víz ál
tal szabdalt földek ettől függetlenül rend
kívüli látványt nyújtanak. Akár faluban,
akár városban járunk, mindenhol a pe
dáns skandináv rend és tisztaság fogadja
az utazót. Persze nem volt ez mindig így.
A harcias dánok rengeteget hadakoztak
Svédországgal, sok felfordulást zúdítva sa
ját országukra. A XIX. században a néme
tekkel kaptak hajba, amelynek csak az lett
a következménye, hogy a legdélebbi terü
let, SchleswigHolstein tartomány 1864
től Németországé lett. Nos, a kudarc óta a
semlegességi politika vált meghatározóvá
az országban, ám közben olyan kezdemé
nyezésekben is elöl járt az ötmillió lakosú
Dánia, mint az ENSZ vagy a NATO meg
alapítása.

Vendéglátás dán módra
Tartsuk szem előtt, hogy a dánok maguk
is nagy utazók, így aztán nagyon tudják,
hogy a megfáradt vendégnek mire van
szüksége. A legdélebbi vikingek a vendég
látás művészetét magas szinten művelik.
A kempingtől a sokcsillagos kastélyhotelig
az egész ország területén bőven válogat
hatunk a szálláshelyek között. A skála kö
zepét a Kro, vagyis a vendégfogadó jelen
ti, amelyek nagyobb forgalmú utak mellé
vagy kisvárosokba települtek. Az ország
nem csatlakozott az eurózónához, így
hozzá kell szoknunk a koronaeuróforint
közötti átszámítgatásokhoz.
A nyár nemcsak azért jó Dániában, mert
a napsütéses órák száma erre az évszakra
korlátozódik, hanem mert ezt az örömöt
a dánok ki is mutatják, kezdve a szentiván

2007. nyár

Vendégszerető dánok

éji országos bulival. Gyakoriak a rock és
jazzfesztiválok is, illetve a viking ünnepi
játékok és vásárok. Érdemes tájékozódni
ezek felől, mielőtt útnak indulunk.

Mi szem-szájnak ingere
Országjárásunkat természetesen az or
szág legfőbb városában kezdjük, ahol a
nagy mesemondó, Hans Christian An
dersen nyomába léphetünk, de beleugor
hatunk a vidámpark, a világhíres Tivoli
forgatagába is. Koppenhága királyi és
parlamenti székhely, emellett az ország
gazdasági motorja is. Mióta megépült a
tengerszorost átívelő hatalmas öresundi
híd, a város közlekedésicsomópontsze
repe még nagyobb. A Városház téren kér
jünk egy várostérképet a turistainformá
cióból, így még könnyebb dolgunk lesz.
Innen egyre nagyobb köröket róva tudjuk
talán leghatékonyabban bejárni a telepü
lést. Irány a kastélysziget, amely szinte
város a városban, ha jól megfigyeljük,
hogy mik is kerültek ide. A legfontosabb
épület a Christiansborg, a dán parlament.
A szigeten találjuk a tőzsdét és a közpon
ti könyvtárat, a királyi lakosztályt és né
hány múzeumot. Hídon jutunk el a „kis
Amszterdamba”, amely csatornáival,
régi házaival valóban a holland fővárost
juttatja eszünkbe. Itt találjuk a vikingek
nagy büszkeségét, a hajózási múzeumot.
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Hasznos tudnivalók
• Pénznem: 1 dán korona (100 őre) = 33 Ft
• A hotelszobától kezdve a bolti árucikkekig mindenen 25%os forgalmi adó van, így
készüljünk fel: semmi sem olcsó Dániában. Ha szállásul kempinget vagy diákszállót
választunk (étkezéssel), akár napi 6–7000 forinttal is elboldogulhatunk. Egy szeré
nyebb hotelben mindez napi 15–20 000 forintba fog kerülni.
• Az autókölcsönzés nagyon drága, érdemesebb Németországban a dán harmadáért
kibérelni a kocsit, és átvinni a határon.

• Érdemes egyszerre nagyobb összeget beváltani a bankfiókoknál, mert a kezelési
költség igen borsos. A posta hivatalok is váltanak külföldi valutát – még vasár
nap reggel is!
• Az éttermi számlák és a taxi díja is tartalmazza a szolgáltatás díját, további bor
ravaló adása nem szükséges.
• Magyar Nagykövetség elérhetősége: Strandvejen 170, DK2920 Charlottenlund
Tel.: 00 45 3963 1688
Email: huembcph@teliamail.dk

Ha ellenkező irányba indulunk el a főtér
ről, rögtön eljutunk a Tivoliba, amely egy
pazar park és egy szórakozóhely keveré
ke, ahol még komolyzenei koncertek és
pantomim előadások is helyet kapnak.
A Tivoli melletti Ny Carlsberg Glyptotek je
lentős XIX. századi francia festménygyűj
teménnyel várja a művészetkedvelőket.
A skandinávok már régen kitalálták, hogy
a múzeumok ne csupán porosodó érté
kek raktára, hanem a szórakozva tanulás
helyszíne legyen, így a Nemzeti Múzeum
ban (Nationalmuseet) a legkisebbek is be
szállhatnak a vikingek hajójába, ahol még
tengerészruhát is kapnak. A múzeumtól
nincs messze a híres és fényes bevásárló
utca, a Stro/ get. Itt pillanatok alatt nagy
költségekbe verhetjük magunkat, ha nem
vagyunk elővigyázatosak. Éppen ezért
figyelni kell a hagyományos nyár végi ki
árusításokat.

Mesebeli világ
A tengerparti mólón mindenképpen el
kell zarándokolni a magányosan üldögé
lő kis hableány szobrához, akinek alakját
szintén Andersen álmodta meg. A város
szívétől déli irányba is érdemes elindul
ni, mert a Frederiksbergkastély parkjá
ban több kerthelyiségbe is betérhetünk.
Dánia önazonosságának meghatározója,
a sör születési helye is errefelé található.
A Carlsberg sörgyár bemutatóközpontjá
nak meglátogatása szintén az alapprog
ram része kell legyen.
A dánok a délután és az este határán tar
tanak nagyétkezést, ami – valljuk meg
– az utazónak nincs is nagyon ellenére.
A fogadók többségében reggelente svéd
helyett dán asztalról lehet válogatni. Dél
tájban, a frukost idején könnyű ebédet fo
gyasztanak, és este jön el a middag ideje…
Érdemes odafigyelni a dánok szendvics
művészetére: a barna kenyérre bőven rak
nak rákot, szardíniát, halfilét – mindent,
amit egy tengeri nép a történelem konyhá
ján kifőzött.

Szigetről szigetre
Ha nekiindulunk a dán vidéknek, ne ter
vezzünk egy napra hosszú utat. Úgyis
hamarosan lecövekelünk valami érdekes
ségnél. Érdemes odafigyelni a vasút és ke
rékpár együttes használatára. A szigetvi
lág bicikliúthálózata az egyik legfejlettebb

Takaros dán házak

egész Európában, de rátérhetünk a ten
gerparton haladó gyalogösvényekre is.
Strandok, kis falvak, kempingek, krok és
lovastanyák világába vezet utunk. Dánia
legészakabbra kapaszkodó szigetteste,
a Jylland déli szegletéből indulva nézzük,
mit kínál az ország. Als szigete kedvelt
nyaralóhely, bejáratánál, a híd tövében
találjuk Sonderborg városát a téglavárral.
Az országban egyébként is rengeteg vár,
kastély, régi udvarház található. A Jylland
délnyugati szegletében található To/ ndert
aranyos belvárosa, Mo/ gelto/ ndert pedig
a Schackenborgkastély és aranyos kis há
zai miatt érdemes meglátogatni, de bűn
lenne kihagyni a kastély konyháját, amely
persze nem olcsó árairól híres, de igazán
egyedi élményt jelent egy vacsora a dán
nemesi család birtokán.
A keleti parton Haderslev végre elénk
tárja az igazi dán kisváros arcát: nyugodt
vizű kikötő, az öböl túlpartján a jelleg
zetes régi sorház, mögötte pedig a temp
lomtorony. Mindennek keretéül a tenger
kékje és a növények zöldje szolgál. Ezt
a képet tovább gazdagítja Fyn szigeté
nek központja, a régi egyetemi kisváros,
Andersen szülővárosa, Odense is. Vasút
múzeumtól kezdve a fotótárlaton át tex
til és lakberendezési kiállításig számos
galériába eljuthatunk, ám a fő attrakció
a skanzen, ahol a jellegzetes Fynszigeti
faluval ismerkedhetünk.

Látni és megszeretni!
Intsünk most már búcsút a dán városok
nak, és egy időre térjünk rá a Margaré
taútra. Ez a több mint háromezer kilo

méteres hálózat keresztülkasul szeli az
országot, és ösvényeken, illetve mellék
utakon olyan nevezetességekhez vezeti
a kirándulót, amelyet csakis gyalogosan
vagy kerékpárral érhetünk el, máskép
pen talán észre sem vennénk. Viking te
metkezési helyek, kőkertek, malmok és
kápolnák mellett vezet utunk. Így jutha
tunk a nyugati parton a Ringk�bing Fjord
ra, amely a homokdűnék között megbújó
parasztházakkal nyújt remek fotótémát.
A part mentén sok apartman és kemping
várja a turistákat. A tengeri fürdőzés az
országban nem olyan népszerű, mint
DélEurópában, érthető okokból. Inkább
a szörfözésnek és vitorlázásnak van divat
ja, de ne menjen el a kedvünk, ettől még
az emberek ugyanúgy kifekszenek a ten
gerparti homokra.
Vidéki barangolásaink végeztével tér
jünk be Aalborgba, ahol a középkori ut
cákon divatos éttermek és designboltok
között válogathatunk. Dánia legészakibb
nagyvárosa egyben az Akvavit, vagyis
a köménypálinka hazája. Vigyünk haza
egy üveggel ebből az eszenciából, amely
legalább annyira dán, mint a sör. A° rhus,
a „világ legkisebb nagyvárosa” is rászol
gál figyelmünkre. Az egyetemi város ősi
viking székhely, amely számos nevezetes
séggel büszkélkedik. Dánia nem fog csaló
dást okozni az aktív pihenésre vágyóknak.
A városi barangolás után hamar rátér
hetünk az egész országot behálózó gya
logútrendszerre. Talán éppen egy krot
magunk mögött hagyva jövünk rá, hogy
egész Dánia egy turistaparadicsom!

Útvonalterv
Például így is eljuthatunk Koppenhágába*

Budapest
Koppenhága
05:50 BudapestKeleti pu. 19:17 Hamburg Hbf.
19:25 Hamburg Hbf.
00:04 Koppenhága
Koppenhága
Budapest
18:53 Koppenhága
08:57 München Hbf.
09:28 München Hbf. 16:48 BudapestKeleti pu.
* Az igényeinek megfelelő ajánlatokról érdeklődjön
a nemzetközi jegykiadó helyeken, illetve a
MÁVDIREKT 06 (40) 49 49 49es telefonszámán.

Tivoli, Dánia fő vidámparkja
2007. nyár

2007. nyár
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Dán finomságok
Egy hűsítő Carlsberg sör a nyári forróságban aranyat érhet.
De vajon milyen, ha levest készítünk belőle? Körülnéztünk kicsit
a dán konyhában…

Dán sörleves
hozzávalók (4 személy részére)

45 dkg barna rozskenyér
7,5 dl barna malátasör
7,5 dkg cukor
fél teáskanál fahéj
két teáskanál reszelt citromhéj
kb. 2,5 dl világos sör
4 evőkanál tejszín (creme double)
citromszeletek a díszítéshez

Elkészítés:
A kenyeret kockára vágjuk és egy tálba
tesszük. Annyi vizet öntünk rá, hogy el
lepje, majd 2–3 órán át ázni hagyjuk.
Aztán az egészet áttöltjük egy fazékba
és kevergetés közben kb. 5 percig főz
zük, míg pépes nem lesz. Szükség esetén
még kevés vizet is adunk hozzá. A pépet
pürésítjük, és hozzákeverjük a maláta

sört, a cukrot, a fahéjat és a citromhéjat.
További 15 percen át gyenge lángon főz
zük. Végül addig öntünk világos sört
hozzá, amíg levessűrűségű nem lesz.
Felforraljuk, de már nem főzzük tovább.
A sörlevest előmelegített tányérba tölt
jük, és creme doublet teszünk a tetejére.
Néhány citromszelettel díszítve tálaljuk.

Sárgabarackkal és
mandulával töltött
leveles tésztácskák
hozzávalók (10 szelethez)

40 dkg mélyhűtött leveles tészta
10 dkg nyers marcipánmassza
5 kanál tej
25 dkg sárgabarack (durvára szeletelve)
1 tojás
2 evőkanál sárgabaracklekvár
vágott mandula

2007. nyár

Elkészítés:
A mélyhűtött leveles tésztát kiolvasztjuk,
két tésztalapot kinyújtunk, a maradék ket
tő tésztalapot pedig hosszú csíkokra vág
juk. A marcipánt apró darabokra szeljük,
majd tejben lassú lángon felolvasztjuk és
pürésítjük. Egy evőkanál marcipánmasszát
a levelestésztadarabokra simítunk, erre pe
dig sárgabarackot szórunk elosztva. A tojást
szétválasztjuk, a tésztaszéleket tojásfehérjé

vel bekenjük, egy picit bevágjuk, a sarkokat
pedig a tojás sárgájával kenjük be. A csíko
kat átlósan ráhelyezzük, és kissé rányom
kodjuk. A tepsit hideg vízben átmossuk, és
a sárgabarackos táskákat 200 fokon 20 per
cig sütjük. A lekvárt egy evőkanál vízzel el
keverjük, felforraljuk, és a süteményt ezzel
bekenjük. Minden szeletre vágott mandulát
helyezünk.
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Vegyük hátunkra…
Várhatóan az idei nyár fő slágere is a napsütés lesz, és persze mindannyiunk jól megérdemelt nyaralása. S bár a
napos órák számát egyelőre nem tudjuk befolyásolni,
de hogy útjaink felejthetetlenek legyenek mi is sokat
tehetünk: választhatjuk útitársnak az InterRail bérletek
valamelyikét, hogy a mi utazásunk is nagyot szóljon…

Vigyázat! Az InterRail bérletek a lakó
hely szerinti országban nem érvénye
sek, de a Globál bérletek a lakóhelytől
a határig 50%-os kedvezményes árú
menetjegy váltására jogosítanak!

EURÓPÁT!

Oya Fesztivál
augusztus 8–11.

Az InterRail története több európai vasút
társaság összefogásával kezdődött, akik
elhatározták, hogy olyan, egységes aján
latot tárnak az utazni vágyók elé, amely
a szinte egész Európában* érvényes me
netjegyen felül további kedvezményeket
is biztosít.
Az InterRail Globál bérlet megváltásá
val 30 ország szabad bebarangolására
nyerünk jogosultságot, és ezáltal lehe
tőséget a különböző európai kultúrák
és tájak megismerésére. Induljunk el
Ausztrián át Svájcba, egy panoráma
kocsi üvegén át gyönyörködve az Alpok
hófedte csúcsaiban, majd fedezzük fel
Bajorországot vagy a Loire völgyében
fekvő kastélyokat, hogy végül a Spanyol
Riviérán pihenjünk meg. Ugye nem is
nehéz mindezt egyszerre elképzelni?
Ráadásul útjaink során az InterRail bér
letei kedvezményekben és időben is hoz
zánk igazodnak…
Globál bérletet válthatunk „folyamatos”
bérletként 22 napos, illetve 1 hónapos
időtartamra, illetve „flexi”, azaz rugal
masan használható bérletként, annak ér
vényességi időszakán belüli tetszőleges
napokra: 5 napra 10 napon belüli, vala
mint 10 napra 22 napon belüli felhasz
nálással – ahogyan nekünk kényelmes.
Az InterRail Egyországos bérletet ajánl

juk az egy kiválasztott országot körbe
utazni és felfedezni vágyóknak. A lehető
ségek tárháza széles, csak fantáziánkon
múlik, hova ruccannánk ki, persze az
InterRail segítségével. Az egyországos
bérletek 3, 4, 6 és 8 napos érvénytar
tammal válthatóak, 1 hónapon belüli
felhasználással. InterRail Egyországos
bérlet váltható valamennyi, az InterRailajánlatban szereplő ország vasútvonalai
ra, Bosznia-Hercegovina és Montenegró
kivételével.
A vasúttársaságokon kívül több más köz
lekedési vállalat – például hajótársaság,
magánvasutak, hegyi vasutak stb. – nyújt
18 országban a bérletek tulajdonosainak
különböző mértékű kedvezményeket.
A fentieken túlmenően, a vasutak törté
nete iránt érdeklődők díjmentesen láto
gathatják az illető országok közlekedési,
vasúti múzeumait, sőt Franciaországban
több nagyvárosban kedvezményes belé
pőjegy váltható a viaszmúzeumokba is.
Mindemellett egyes országokban, mint
például Belgiumban (Brüsszel), Fran
ciaországban (Párizs), Görögországban
(Athén), illetve Spanyolországban (Bar
celona, Madrid) még kedvezményes
áron is szállhatunk meg.
Vegyük hát a hátunkra Európát… mert
újra itt a nyár!

Finnország

Lenyűgöző élő zenék

Norvégia

Helsinki

Svédország

Oslo

Stockholm

Parkpop
június 24.

Edinburgh

Európa legnagyobb
ingyenes popfesztiválja
Dublin

Dánia

Koppenhága

Írország
Nagy-Britannia
London

Hollandia
Hága

Amszterdam
Varsó

Berlin

Brüsszel

Belgium Németország
Tour de France
július 7.

Párizs

Luxemburg

Csehország

A világ legnagyobb éves
sporteseményének rajtja

Lengyelország
Prága

Szlovákia
Bécs

Franciaország
Bern

Svájc

Ausztria
Ljubljana

Madrid

Zágráb

Horvát
ország

Portugália
Barcelona

Olasz
ország
Róma

Spanyolország

Budapest

SzlovéniaMagyarország

Milánó

Lisszabon

Pozsony

Románia
Szerbia

Bukarest

Belgrade

Montenegro
Podgorica

Bulgária
Szófia
Skopje

Macedónia
Barcelonai Nyári
Fesztivál

Törökország
Görögország

július 25. – augusztus 5.

*Ausztria, Belgium, Bosznia-Hercegovina,
Bulgária, Csehország, Dánia, Finnország,
Franciaország, Görögország, Hollandia,
Horvátország, Írország, Lengyelország,

Luxemburg, Macedón Köztársaság, Ma
gyarország, Montenegró, Nagy-Britannia,
Németország, Norvégia, Olaszország, Por
tugália, Románia, Spanyolország, Szerbia,

Szlovákia, Szlovénia, Svájc, Svédország,
Törökország területén, valamint az Attica
Csoport által üzemeltetett tengeri összeköt
tetésre Olaszország és Görögország között.

Isztambul

Az évszak legfontosabb

Festas de Lisboa

spanyol kulturális eseménye

Athén

június 1. – július 15.
Lisszabon történelmi

Latin-Amerikai
Fesztivál

városnegyedében

június 15. – augusztus 15.

Ünnepségsorozat

Szabadtéri kulturális
fesztivál
38
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Világi lovagrendek
a lovagiasság eszméje, filozófiája nem másból táplálkozik, mint a legeredendőbb és legnemesebb ideológiából: önfeláldozás, áldozatvállalás másokért. Persze kicsit önzésből is, hiszen
a lovagok célja nem más, mint szellemi útjuk végén kötelességtudatuk, elhivatottságuk gyümölcsét learatni, vagyis bűnbocsánatot nyerni, és ezzel együtt ranghoz, címhez jutni.

lovagok cselekményorientáltsága
bizony korántsem mondható a
legveszélytelenebbnek – gondol
juk csak végig, hány út van a meg
világosodás, a megtisztulás elnyerésére.
A meditáció vagy a vallási üdvözülés min
den bizonnyal kevesebb kockázatot rejtett
magában, mint helytállni a véres harcok
ban. A csatasorba állók közül sokan vágy
ták a halált, hiszen aki a tettek mezején
adta ki utolsó leheletét, biztos lehetett ab
ban, hogy neve a hősök közé kerül. Talán
ezért történt, hogy a szerzetesrendek min
tájára, vallásos elkötelezettségtől áthatva,
a hasznosság elve alapján és az egyház
ösztönzésére az I. keresztes hadjárat után
létrejöttek az első lovagrendek, melyek
egyházi lovagrendekként váltak ismertté.
Tetteik és elhivatottságuk a kereszt védel
me alatt szent volt és sérthetetlen. Vallási
jellegük olyan erős volt, hogy szerzetesi
hármas fogadalmat tettek. Egyvalamiben
különböztek csak a szerzetesektől: a kard
forgatásban.
Csakhogy az üldözők lassan üldözöttekké
váltak, hiszen a XIII–XV. században a vak
buzgó vallásosság divatja letűnőben volt.
Nem úgy, mint a lovagiasság eszményei.
A heroizmus éppen ekkor élte virágkorát,
s a lovagreneszánsz idején az uralkodók
felismerték a lovagrendekben rejlő lehető
ségeket, megértették, hogy szolgálataikat
ők is a maguk hasznára fordíthatják. Így
a nagy királyok jóvoltából létrejöttek az
első világi lovagrendek, amelyek a király
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William McLaren: Sir Gawain and the Green Knight

és hűségesei javát hivatottak szolgálni.
Mindemellett a lovagoknak általában vala
milyen vallási vagy jótékonysági szerepük
is volt, sőt, példaértékű magatartásukat,
lovagias cselekedetüket számon tartották,
hogy az utókor is tanulhasson belőle.

volt, hanem az egész népé is. Hozzá for
dultak, ha védelemre szorultak, vagy ha
gyógyulást reméltek a szifiliszből, a pes
tisből, leprából. György bátorsága, erős
jelleme példaértékűvé vált minden Szent
György Lovagrendben szolgálónak. A rend
ekkor egyházi és világi feladatokat is ellá
tott, fellépett a szegények, elesettek védel
mében, segítette a rászorulókat, a visegrá
di várban még a Szent Koronát is őrizték
tagjai. Ezek mellett azonban ott bujkált
Károly Róbert kívánsága is, aki a rend
létrejöttével saját hatalmát szerette volna
erősíteni, sőt, ezzel akarta enyhíteni az
országhatáron belüli ellenségeskedést.
Lovagjainak félre kellett tenniük gyűlöl
ködéseiket, hiszen egy zászló alatt har
coltak. Büszkén viselték jelvényüket, mely
egy fekete mezőben elhelyezett vörös ke
reszt volt. Históriájuk hol győzelmet, hol
vereséget vívott ki magának az évszáza
dok alatt, mígnem 1990ben a lovagias
ság régi szellemében felújították a rendet.
Ma évente rengeteg esemény, történelmi
játék, lovagi bemutató fűződik nevükhöz
amellett, hogy filozófiájuk megmaradt:
segíteni mindenkit, aki arra rászorul.
A Szent György Lovagrend jelmondata:
„IN VERITAE IUSTUS SUM HUIC FRA
TERNALI SOCIETATI” (Valósággal igaz
vagyok e testvéri társaság iránt.)

A bátor sárkányölők
Az első ilyen társaság a magyarországi
alapítású Szent György Lovagrend volt,
amelyet Károly Róbert alapított 1326ban.
Szent György nevéhez számtalan legendás
történet fűződik, egy azonban történelmi
leg is biztosnak tekinthető. György Kap
padókiából származó katonatiszt volt,
aki anyja hatására áttért a keresztény hit
re. Vallásossága rendíthetetlen volt, így
harcba indult a pogányság ellen. Dadia
nosz király nem tűrte ezt, börtönbe zárat
ta és megkínozta Györgyöt. A válogatott
kínzások ellenére a férfi kitartott eszméi
mellett, ezért még brutálisabb próbákat
kellett kiállnia. Hite kitartott még akkor
is, amikor egyszerre 60 szöget ütöttek a
fejébe. A legenda szerint ekkor megjelent
előtte Jézus, s látomásban adta tudtára
feltámadását. De nemcsak a Krisztusért
halt vértanúhalál története emelte e fér
fiút a szentek közé: György más, nyugati
mitológiákban sárkányölőként szerepel,
sőt, a híres Merowingcsalád egyenesen
ősatyjának tekintette a bátor hőst.
A középkorra az egykori katonatiszt nim
busza kicsit sem csorbult, sőt, ekkor már
nemcsak a lovagi és nemesi rend szentje

Jost Amman von Ravensburg:
Szent Margit és Szent Dorottya

2007. nyár

Fenevad a sárkányok között
A Sárkányrend alig 80 évvel később,
1408. december 12én született meg. Élet
rehívásának hasonló okai voltak, mint a
Szent György Lovagrendnél: Luxemburgi
Zsigmond és neje, Cillei Borbála szerette
volna trónját megszilárdítani az őt szol
gáló lovagok munkájával. A királynéval
együtt védőszentjükként Szent György
mellett Szent Margitot választották, utal
va ezzel a sárkányölő legendájára, ahol
Margit isteni segítséggel sértetlenül ke
rült ki a fenevad gyomrából. A rend tagjai
között bárók és főemberek voltak, akik
hűen szolgálták királyukat, természete
sen a renddel járó magasabb rangért és
királyi védelemért cserébe. Így talán nem
véletlen, hogy mindössze 22 lovagja volt
először a rendnek, közöttük természete
sen a legbefolyásosabb emberekkel. Zsig
mond német királlyá, majd németrómai
császárrá válása megkívánta, hogy erejét,
biztonságát hű szolgái az országhatáron
kívül is vigyázzák, így indult hódító útjá
ra ez a büszkén viselt tisztség. A lovagok
híre és rendje túlélte Zsigmondot, Albert
király és császár hasonló céllal osztogat
ta a körré görbült sárkányt ábrázoló jel
vényt, mint elődje: aki belépett a rendbe,
munkájáért és hűségéért megkapta a leg
magasabb rangot, a bárói címet.
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Országos fotóturnéra indulnak
a Kulturális Fővárosok
Először Győrben vendégeskedett a szabadtéri „fényképalbum”

„A kultúra Európája, az urbanitás kultúrája”
címmel,
Európai Kulturális Fővárosokat bemutató országos szabadtéri fotókiállítás indult májusban.
A 40 kiállított fotót mintegy 700 művészi fénykép közül, nemzetközi pályázaton választotta ki a
zsűri. Az óriásnyomatok Európa Kulturális Fővárosa címet elnyert városok - többek között Párizs,
Graz, Lisszabon, Nagyszeben és Pécs - tereit, épületeit, arcait és mindennapjait mutatják be.

A nemzetközi kapcsolatok erősítésére is
szolgáló tagság egyszer magát a fenevadat
is kitüntette: a nagy méltóságok legendás
névsorában ott találjuk a hírhedt Dracula
grófot is, vagyis Vlad Tepest, a havasalföldi
vajdát. Dracula gróf ezzel édesapja, Vlad
Dacul nyomdokaiba szeretett volna lépni,
aki Zsigmond uralkodása alatt nemcsak a
király vazullusa, hanem a Szent György
Lovagrend oszlopos tagja is volt. A havas
alföldi vajda híre a rendbe lépésekor már
bejárta az egész világot, igaz, a történe
lem úgy tartja, legendás Dracula nevét
nem kegyetlenkedései miatt kapta, hanem
a Sárkányos Lovagrendbe lépéséért, hi
szen a draco szó latinul sárkányt jelent.
Válogatott kínzásai és könyörtelensége
nem ismert határokat: a legkisebb lopá
sért is karóba húzás járt. Kedvelte az élve
megnyúzást, vagy a megdöbbentő kínzá
sok mellett megváltásnak tűnő lefejezést.
Haláláig üldözte a munkakerülőket. Egy
legenda szerint egyszer vendégségbe hívta
Târgovişte koldusait és szegényeit, majd
megkérdezte őket, szeretnének-e mind
örökké megszabadulni szegénységüktől.
Amikor megkapta az igenlő választ, rájuk
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gyújtatta a termet. Ennek ellenére a kora
beli elöljárók és nemesek úgy tekintettek
Vlad Tepesre, mint az egyetlen olyan ke
ménykezű uralkodóra, aki meg tudta állí
tani a züllést.

De nem ő volt az egyetlen Esterházy, aki
az Aranygyapjas rend szolgálatában állt,
hiszen majdnem egész családja viselhette
a különleges jelvényt.

Pompakedvelő lovagok
Az Aranygyapjas rend alapítása már sok
kal később, 1429. január 10-én történt.
A lovagrendet Jó Fülöp és harmadik neje,
Izabella portugál hercegnő hívta életre.
Védőszentjükké Máriát és Szent Andrást
fogadták, s feladatuknak tekintették az
egyház védelmét, a lovagias eszmék ápo
lását, az erkölcsös életet. Természetesen
tagjai itt is csak az előkelők közül kerül
hettek ki, igaz, a férfiak mellett jelentkez
hettek e büszke rangra női elöljáróságok
is. A rend jelvénye minden eddigi lovagi
jelvénynél pompázatosabb volt: arany kos
bőr, mely kékzománcos, lángokat szóró
tűzkövön függ. Egyik legnagyobb alakja
nem más volt, mint a Pompakedvelőként
emlegetett I. Esterházy Miklós herceg,
akinek legfőbb érdemei között említi a
história Eszterháza megépítését és Haydn
támogatását.

Főbb világi lovag -

rendek és alapítóik:

A hangulatos városi
fotókat a nyár
során, egy-egy
héten át Miskolcon,
Sopronban,
Egerben,
Budapesten, majd
végül Pécsett is
láthatjuk.

A Szalag Rendje: XI. Alfonso kasztíliai király
(1330)
A Térdszalag Rendje: III. Edward (1348), vé
dőszent: Szent György
A Csillag Rendje: János francia király (1351)
A Csomó Rendje: Nápolyi Lajos (1352), védő
szent: Szentlélek
Az Aranycsat Rendje: IV. Károly (1355)
A Kard Rendje: Ciprus királya (1359)
A Gallér Rendje: Savoy grófja (1363)
A Hattyú Rendje: Albert Achilles brandenbur
gi herceg (1444)
A Croissant Rendje: Anjou René (1448), védő
szent: Szent Maurice
Szent Mihály Rendje: XI. Lajos francia király
(1469)
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További információ: Németh Andrea Lulu, lulu@lexkoan.hu
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Végre itt a nyár!
„az ember strandra jár…” De
nem mindegy, hogy miben!
Egy modern nő ruhatárából
semmiképpen sem hiányozhat egy legújabb fürdőruha
modell…

Hajpánt:
Mango, 1870 Ft

Horgolt kalap:
O’Neill, 6490 Ft

Fürdőruha:
Puma, 8990 Ft
Fürdőruha:
Calzedonia,
14 990 Ft
Nyaklánc:
Tally Weijl, 2460 Ft

Fürdőruha,
aranycsattal:
La Perla
by De Messier,
93 900 Ft

Kétrészes fürdőruha:
Calzedonia, 12 990 Ft

Papucs:
Nike, 5490 Ft

Nyaklánc:
Miss June-Mexx,
7990 Ft

Fürdőruha:
Calzedonia, 10 490 Ft

Csipkés fürdőruha:
La Perla by De Messier, 121 900 Ft
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Tunika:
Miss June,
16 990 Ft
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régi-új tollaslabda

Árokpart és
csúcstechnika
gyermekkorunk kedvelt társasjátéka nagyjából annyira
hasonlít az igazi tollaslabdára,
mint a vásári dodzsem a forma–1-re. amíg az egyszerű
földi halandó a szél által dobált műanyag „labdát” próbálja eltalálni, addig az igazi
profik 300 km/h-s sebességgel püfölik a játékszert.

A világoskék nejlontokba rejtett két fa
tollasütő és a hozzá tartozó két műanyag
tollaslabda egész télen a beépített szek
rényben várta, hogy megjöjjön a tavasz,
és ők újfent munkába állhassanak. Ak
kor aztán a ház előtti udvaron a gyerek
sereg váltott műszakban csapkodta a két
szerencsétlen tollaslabdát, feltéve, hogy a
tavaszi széljárás nem fogott ki az elszánt
játékosokon. Akkor azt hittük, ez a tollas
labda nevű játék. Pedig nem, az ugyanis
valami egészen más.

Mégsem angol?
Merthogy minden modern sportot ők
találtak föl (szerintük), de valójában a
tollaslabdát ők is csak kapták keletről. A
legkorábbi emlékek szerint a tollashoz ha
sonló játékot már Egyiptomban, Görög
országban és Kínában is játszottak, jóval
az időszámításunk előtt. A szabályok – a
földrajzi távolságból is adódóan – nagy
ban különböztek egymástól. Volt, ahol
még ütőt sem használtak, hanem lábbal
irányították a labdát a játékosok (a lábtol
labda a mai napig élő játék, és honfitár
saink a világ legjobbjai között vannak).
Az általunk is ismert, jelen bekezdések
ben tárgyalt játék fortélyainak kimun
kálása azonban mégiscsak az angolok
érdeme. Az 1860as években Indiában
szolgáló brit katonatisztek figyeltek fel
egy Poona nevű játékra, melynek lénye
ge az volt, hogy két játékos ütővel adoga
tott egymásnak egy labdaszerű tárgyat. A
tisztek ezt a játékot vitték magukkal Ang
liába, és 1873ban, Beaufort herceg jóté
kony gyámsága mellett, Badminton nevű
birtokán (innen a játék angol neve) tulaj
donképpen megszületett a modern tollas
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labda. Mivel az angolok szeretik a rende
zett dolgokat, ezért nem sokkal később
már elkészült a hivatalos szabálykönyv,
sőt 1899ben megrendezték az első brit
tollaslabdabajnokságot is.

Kis királyok
Manapság azonban nem a britek a tollas
labda legjobbjai. A rendkívüli, atletikus
képességeket kívánó sportág uralkodói
a délkeletázsiai játékosok, elsősorban
Malajzia és Indonézia kiválóságai. Ve
lük csak a kínaiak és – Európából egye
düliként – a dánok veszik fel a versenyt.
Beszédes adat, hogy az 1948 óta megren
dezett Thomas Kupán, ami a világbajnok
ságok és az olimpiák mellett a sportág
legnagyobb versenye, csak három nemzet
tudott diadalmaskodni: Indonézia, Kína
és Malajzia. A profi tollaslabda az atle
tikus képességek egy egészen speciális
ötvözetét igényli: a játékos legyen gyors,
mint egy sprinter, ruganyos, mint egy ma
gasugró, a súlypontemelkedésébe sápad
jon bele egy röplabdázó is, a keze legyen
gyors, mint Bruce Lee ökle, a szemkéz
koordinációja pedig – nos, arra nem na
gyon tudunk hasonlatot. Ugyanis még
elképzelni is alig tudjuk, hogy egy legfel
jebb 15,4 méter távolságból (ennyi a pálya
hossza) nem ritkán közel 300 km/hval
érkező 5,5 grammos sportszert hogyan
lehet egy viszonylag kis ütővel úgy eltalál
ni, hogy az a megfelelő helyre menjen.

vannak a sportágra szakosodott gyártók,
akik igyekeznek mindig a legmodernebb
technológiát felvonultatni a minél jobb
eredmények érdekében.
Az ütők ma már szénszálas kompozit
anyagból készülnek, aminek köszönhe
tően egyrészt nagyon könnyűek, másrészt
hihetetlen mozgási energiát tudnak átadni
a labdának. Az ideális ütő súlya 70–100
gramm, húrozás nélkül. A húrok ma
guk 0,65–0,73 milliméter vastagságúak.
A játékosok egyéni ízlés szerint döntik el,
hogy a tartósabb vastagabb, vagy a rugal
masabb vékonyabb húrokat választják.
A húrozás, akárcsak a tenisz esetében, itt
is nagyon fontos, hiszen ez határozza meg,
hogy egy játékosnak mennyi energiát kell
egyegy ütésbe befektetnie, illetve, hogy az
ütővel mennyi energiát tud átadni a labdá
nak, azaz milyen sebességgel érkezik a já
tékszer az ellenfél térfelére.

Nem is labda
A futballban konokul tartja magát a köz
hely, miszerint „a labda kerek, minden
lehet”. Nos, a tollasban is minden lehet,
pedig a labda nem kerek. Kétségtelen,

hogy a tollasban a labda a legkülönlege
sebb szereplő. Készülhet egyszerű mű
anyagból és valódi libatollból is. A profik
az utóbbira esküsznek, amelyhez a házi
szárnyas bal szárnyának 16 tollát használ
ják fel. Azt mondják, az ilyen labdának
párja nincs. A tollból készült tollaslabda
5,50 gramm súlyú lehet, a műanyag ettől
10%kal eltérhet, azonban repülési tulaj
donságaiban meg kell egyeznie az auten
tikus labdáéval. Ezt pedig nem restek a
sportágra jellemző akkurátus módon el
lenőrizni: az alapvonalon álló játékos egy
szabályos alsó ütéssel a 155 cm magasan
kifeszített háló fölött a túlsó térfélre üti a
labdát, ami ha megfelel az elvárásoknak,
akkor a túlsó alapvonaltól 530–990 mm
közötti távolságban ér földet.

Be a terembe!
A fenti jelszó szöges ellentétben áll a
tavasz és a nyár kötelező ars poeticájá
val, miszerint „ki a természetbe”. Csak
hogy, a természetben összevissza fúj a
szél, teljesen kiszámíthatatlanul. Felfújja
a tollaslabdát a garázs tetejére, átfújja a
szomszédba, és megrágja a kutya. Vagy

rossz helyre repül a labda, jön egy autó
és áthajt rajta. És ezek még nem is a leg
hátborzongatóbb példák, számtalan kel
lemetlenség zavarhatja meg az önfeledt
játékot. Ezért, ha igazán gondtalan játékra
vágyunk, keressünk egy alkalmas termet,
ahol szélcsend van, ahol megfelelően fel
van rajzolva a pálya, ki van feszítve a háló
és nem szól ránk a gyepmester.
Információért – és nem csak az alkalmas
helyek, hanem minden más tekintetben is
– érdemes felkeresni a Magyar Tollaslabda
Szövetség honlapját (www.badminton.hu),
ahol részletes választ kapunk minden
kérdésre.

Tollas érdekességek
A tollaslabda először 1972ben München
ben szerepelt az olimpia műsorán, mint
bemutató sport. Ekkor még nem járt si
kerrel, viszont 1988ban Szöulban már ki
harcolta magának a helyet, így négy évvel
később Barcelonában teljes jogú tagként
szerepelt a programban.
Az olimpiák szempontjából Indonézia
köszönheti a legtöbbet a tollaslabdának,
hiszen a délkeletázsiai ország ebben a
sportágban szerezte első aranyérmét. Sőt,
a másodikat is (összesen öt érmet nyertek
tollaslabdázóik).
A tollaslabdázás történetének legerősebb
ütése a kínai Fu Haifeng nevéhez fűződik.
Egy lecsapása után a labda 332 km/hs se
bességgel hagyta el ütőjét. A női rekordot
a szintén kínai Huang Szui tartja 257 km/
hval. Csak érdekességként: Andy Roddick
hasonló rekordja teniszben 246 km/h.
A Szingapúri Egyetem három munkatársa
egy, a laikusok számára szinte már emészt
hetetlenül tudományos munkában foglalta
össze a kar biomechanikáját a lecsapás so
rán. 27 oldalas munkájuk teli van bonyo
lult számításokkal, képletekkel és ábrák
kal. Színtiszta tudomány.

Szénszál és libatoll
Hogy a fenti elképesztő sebesség létrejö
hessen, ahhoz a tökéletesen felkészített
játékosokon kívül tökéletes sporteszkö
zök is kellenek. Természetesen itt is meg

2007. nyár

2007. nyár

InterCity Magazin

7

InterCity Magazin

InterCity Magazin

SPORTBAZÁR

SPORTBAZÁR

Sapka:
Adidas, 5490 Ft
Labda:
Viszlay Sport,
490 Ft

Férfipóló:
Mexx, 11 990 Ft

Női rózsaszín top:
Tommy Hilfiger, 11 990 Ft

Ütő:
Viszlay Sport,
2990 Ft

Ütő:
Viszlay Sport,
2990 Ft

Női sort:
Tommy Hilfiger, 24 990 Ft

Férfibermuda:
Mexx, 15 990 Ft
Öv:
Mexx, 6590 Ft

Tollak szárnyán

Női tornacipő:
Adidas by Stella McCartney,
36 990 Ft

Férfitornacipő:
Adidas, 16 990 Ft

Egy kellemes nap a kertben? Esetleg a strandon? Csak egy ütő
és egy labda kell, hogy bárhol, bármikor – kivéve persze ha
szeles az idő – tollaslabdázzunk.
8
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világháló nyáron is!

Ha nyár, akkor kísérletezés
www.the-little-experience.com

Odakint tombol a nyár: a gyümölcsök minden nappal csak zamatosabbak lesznek, lilán virágzik az utak mellett a facélia, és mi
természetesen távoli tájakra vágyunk. az alábbi klassz honlapok
segítségével megtudhatjuk például, mi is az a furcsa zöldség,
amit múlt héten ettünk külföldön, vagy ha kiruccanásra készülünk, nem árt kicsit szétnézni a világhálón…

Gyümölcsök – nem csak a fáról
www.zamatpaletta.hu
Nem mindenki engedhet meg magának kertes házat. És nem
mindenki olyan jó kertész, hogy évről évre pompás, házi ter
mesztésű gyümölcsökkel örvendeztesse meg a családját. Aki
mégis friss gyümölcsre vágyik, az ezen a honlapon beszerez
heti: rendelés, házhoz szállítás déli, hazai és egzotikus gyü
mölcsök széles választéká
ból. Ha a bőség zavarában
nem tudna dönteni, heti
gyümölcsösszeállítással,
kompozíciókkal, infókkal
segítik Önt a honlap készí
tői. Ráadásul már étkezési
jegyekkel is lehet fizetni!

Kert+ész

Gőzösök és nosztalgiautak
http://www.mavnosztalgia.hu
A honlapon egyszerre
értesülhetünk a gyer
mekek által olyannyira
kedvelt Vasúttörténeti
Park eseményeiről és
az ottani szórakozási
lehetőségekről, illetve a
MÁV Nosztalgia Kft. ál
tal szervezett nem min
dennapi utazásokról. Ezeken az egzotikus utakon
valódi gőzmozdony vontatta, nosztalgikus kocsikkal
járhatjuk be Magyarországot, vagy juthatunk el Eu
rópa több városába is. A honlap lehetőséget kínál on
line foglalásra, valamint egy gyors regisztráció után
a Parkba szóló belépőket, ajándéktárgyakat vagy
akár nosztalgiautat is nyerhetünk. A gőzöst vezetni
és hangulatát élvezni vágyók egyaránt hasznos infor
mációkat találnak az oldalon.

Most aztán érdemes kis
gyermekünkkel mindent
megfigyelni: a mászó bo
garakat, a langyos pocso
lyákat, a búzatábla len
gedezését. Ez a site segít
felkészülni a természet
járásra, ugróiskolát raj
zolni, krokettezni. Hogy
mit tegyünk, ha beborul? Az oldalról letölthetünk
útmutatókat közös főzéshez, varráshoz, színezés
hez, sógyurmázáshoz, papírmasékészítéshez. Két
balkezes apukák kedvéért külön csoportosították
a lányoknak és külön a fiúknak való tennivalókat.
Nem mintha lányokkal nem lehetne szélmalmot vagy
robotkosztümöt kreálni…
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„ujjjé, úgy élvezem én a strandot…“
Nem kell csak azért a szobában
töltenünk a nyarat, mert kint
kánikula van, a baba meg még
kicsi a strandoláshoz. Elmúlt
három hónapos? Itt az ideje a
pancsizásnak! A honlapon nem
csak azt tudhatja meg, miért jó
a babaúszás és mire kell felké
szülni az első órák előtt, hanem
már most megismerheti az oktatókat és az országos helyszíne
ket. Ízelítőnek pedig videókat nézegethet „ha majd az én gyere
kem is meg tudja ezt csinálni!” felsóhajtással.
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A magyar és angol nyelven is elérhető turisztikai portál meg
újulása után még átláthatóbb struktúrában jelenik meg. Egye
dülállóan gazdag tartalom, amely miatt nemcsak az utazók,
de az országról általában többet tudni akarók is szívesen láto
gatják a vendegvaro.hut.
Újdonság a sajátútitervkészítő,
melynek segítségével a honlap
oldalain böngészve összegyűjt
hetők és összerendezhetők a te
lepülések, látnivalók, éttermek
és szállások – mindazok a he
lyek, amelyeket az utazás során
érintünk.

www.aquasziget.hu
9 medence, 4 csúszda, élménymedence, pezsgőfürdő, infraszauna. És még mennyi él
mény Esztergomban az Aquaszigeten! Az élménymedencében például egy, a víz fölé
nyúló barlangból induló vízesés dögönyözi a fürdőzőt, a vízfüggöny után a sodrófolyosó
vagy egy váratlanul feltörő gejzír hullámai fokozzák az élményt. A beltéri élményme
dence vizének sodrása egy kiszélesedő öbölben enyhül. Aki itt felmászik a csempével
borított, falra szerelt kapaszkodókon, egy trópusi dzsungel sűrűjébe kukkanthat be. A
kalandok után jól esik egy kis ellazulás a pezsgőfürdőben, a pihenőmedencében vagy a
számtalan pihenőágy egyikén. Érdemes ellátogatni – nemcsak a honlapra!

Elfelejtett képeslapok tárháza
www.icq.com/friendship

www.babauszas.com

www.vendegvaro.hu

Az élmény szigete

www.edenkert.hu
Mivel ilyenkor sokat vagyunk a szabadban,
nem árt utánanézni aludhate gyermekünk
például viaszvirággal egy szobában, meg
tudni, hogyan vágjunk el egy három méter
magasan lévő faágat, vagy ami a legfonto
sabb: hogyan maradjon a gyep egész nyáron
üde, egyenletes és smaragdzöld. Növény
doktor, herbárium,
konyhakerti útmu
tató várja mindazo
kat, akik csak egy
szál fűnek is gazdái
– de a profi kerté
szeknek is hasznos
ez a honlap.

Innen indul Magyarország!

Ha a nyaraláson nem volt Önnél
kedvenc nagynénje irányítószáma,
vagy utolsó fabatkáiból nem ju
tott mindenkinek bélyegre, esetleg
csak úgy megfeledkezett egykét
haverról, akkor erről az oldalról
százával küldheti szét mókás és
nagyon aranyosan animált képes
lapjait. Bár itt is találhatók fotózott
lapok, amiért mégis érdemes idelátogatni, azok az úgynevezett
interaktív flashlapok – ahol a szülinaposnak például egy gom
bostűvel ki kell lyukasztania a színes léggömböket ahhoz, hogy
elolvashassa köszöntőjét.
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Ez is gyümölcsöző kapcsolat
www.fruitlife.de
Azoknak, akik a csonthéjasoknak és az egzotikumok
nak rajongói. Azoknak, akik kíváncsiak, minek mi
kor van szezonja. Azoknak, akik nem tudják egyegy
külföldi termést hogyan kell megpucolni. (Vagy egy
általán kelle?) Megtudhatja még azt is, miben milyen
vitamin van, me
lyik dióféléhez mi
lyen törőt érdemes
használni és miből
érdemes biót vá
lasztani….
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játéksarok

A gyümölcsök érése során a cukrok és
savak mennyisége és egymáshoz viszo
nyított aránya változik a felvett tápanya
gok, a napsugárzás és a víz függvényében
– egy bonyolult folyamat eredményeként.
Így éri el előbb a biológiai érettséget (ezt
néha a fővirágzástól a szedésig eltelt na
pok számának számlálásával ellenőrzik),
majd a fogyaszthatósági érettséget (sok
gyümölcs a fán érik meg ennyire, de van,
amelyik nem tudja ezt az ágon kivárni,
sőt, csak huzamosabb tárolás után válik
fogyaszthatóvá). Laboratóriumban a sav
tartalom és a cukor-sav arány vizsgálatá
val is megállapíthatják az érettséget.

Hol található a világ legnagyobb aquaparkja?
Természetesen Amerikában, ahol mindent
kitalálnak. Területe körülbelül akkora, mint
Zalaegerszeg városáé. A texasi New Braunfelsben található Schlitterbahn leghosszabb csúsz
dáján 45 percig tart lecsúszni. A Wet’n Wild,
a világ legelső vízi vidámparkja a floridai Or
landóban található (1977-ben nyitották meg).

Ezt nagyon nehéz mérni. A fizikusok
meg tudják saccolni a Nap hőmérsékletét
(a középpontja körülbelül 15 millió Cel
sius-fok, kívül „csak” 2,5 millió) vagy az
UV-sugárzás mértékét a Földön (amit egy
1-től 10-ig terjedő skálán szoktak osztá
lyozni), és következtethetünk a Nap ere
jére abból is, hogy éves átlagban mennyi
villamos energiát képes termelni egy nap
elem vagy napkollektor. A magyarországi
meteorológiai viszonyok között egy 1kWos névleges teljesítményű napelem éven
te kb. 1,3 MWh áramot termel. Vagyis a
paksi atomerőmű kiváltásához kb. 180
négyzetkilométernyi felületű napelem
lenne szükséges.
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A rejtvény megfejtését július 31‑ig
nyílt levelezőlapon szerkesztősé
günk címére beküldeni szíves
kedjenek! (InterCity Magazin,
Hamu és Gyémánt Kiadó, 1012
Budapest, Pálya utca 9.).

A helyes megfejtést beküldők között 3 db 2 napra szóló Balaton Mix jegyet sorsolunk
ki, mely a Balaton környéki vasútvonalakon és a Balatoni Hajózási Zrt. menetrend sze
rinti járatain egyaránt díjmentes utazást biztosít.
A részletes felhasználási feltételek megtekinthetők a www.mav.hu honlapon.
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Mikor készült az első
szökőkút?
Pitagorasz, az alexandriai matematikus,
fizikus, mechanikus és feltaláló szerkesz
tette meg az első gőzgépet és az első szö
kőkutat is. Vagyis ez a vizes látványosság
az időszámítás előttről, a VI. századból
származik.

teszt

Kell hozzá logika
Válassza ki az alsó sorból a logikailag oda
illőt az üres négyzetbe!

Kinek a rokona?
Egy szókincsfejlesztő játék segítségével is
gyorsan múlik az idő.
A feladat: ha meglát valamit a vonatab
lakból, mondja ki hangosan. Társa pedig
egy szinonimával, rokonértelmű szóval
válaszoljon. A feladványok tulajdonságok
(akár színek), személyek, sőt kifejezések
is lehetnek.
Pl.: nő a fű – zsendül a gyep, bokor-bozót,
bordó-bíbor, nyuszi-tapsifüles stb.
A feladvány feladója csak akkor változik, ha
helyes szinonimaválasz érkezik a felelőtől.

A levélkékben (és általában minden zöld
növényben) megtalálható kloroplasztok
és klorofill miatt – ami tulajdonképpen
a levelek zöld pigmentje. A klorofill vö
rös és kék fényt nyel el a növényre eső
napfényből. A levelekről visszaverődő
fényben kevesebb a vörös és a kék, így a
leveleket zöldnek látjuk.
Ha gyermekünk teszi fel ezt a kérdést, ter
mészetesen nem válaszolhatunk ilyen tu
dományosan. Mondjuk inkább azt, hogy
azért, mert a növények – többek között a
fű is –, nem úgy lélegeznek, mint mi. Ők a
leveleiken keresztül „vesznek levegőt”, és
a napból kapott energia segítségével táp
lálkoznak. Ettől más a „bőrük” színe.

Képlopó
Illessze a helyére a kivágott képkockákat!

Fontos lépések
A mezőkbe írt információk megadják az
irányt. A betű balra, jobbra, fel, vagy
lefelé, a szám pedig az adott irányban meg
teendő lépések számát jelzi.
Melyik a kezdő mező, ha a vége felirat a cél?

2007. nyár

Kérünk három négyzetet
Rajzoljon három
egyforma négyze
tet az ábrába úgy,
hogy minden vi
rág külön terület
hez jusson!

Megfejtések

Minden függőleges és vízszin
tes sorban, minden külön jelölt,
3x3‑as rácsban csak egyszer for
dulhat elő minden szám.

Milyen erősen süt a nap?

Miért zöld a fű?

Fontos lépések:

SUDOKU

Az európaiak közül a törökországi (pon
tosabban kusadasi) Adaland Aquapark
a legnagyobb: ezt a New York Post be is
választotta a világ tíz legjobb ilyen lát
ványossága közé. A legnagyobb fedett
(!) aquapark pedig Japánban, az Ocean
Dome a Phoenix Seagaia Resort-ban ta
lálható.

Kell hozzá logika:
A hetes a megfelelő ábra a folyta
táshoz. (A háromszög lépésenként
180 fokos fordulatot tesz, a koron
gok az óra járásával megegyező
irányban haladnak, az utolsó
korong mindig eltűnik, és a sor
elejére két új korong kerül. A fehér
pötty váltakozva a korong-sor első
illetve utolsó tagján van.)

Én, a kém
Jó kis figyelem- és megfigyelőképesség-fej
lesztő játék, amit bárhol – így a vonaton
is – játszhatunk. Csak játékosonként 1-1
papírlap és ceruza kell hozzá. A lényeg,
hogy indulás előtt meghatározott számú
tárgyat, élőlényt, személyt stb. felírunk egy
papírra. Mivel a játék egyedül is játszható,
magunknak is kitalálhatjuk a feladatot, de
még izgalmasabb, ha egymásnak adjuk fel a
rejtvényt. A felkutatandó dolgok számát az
utazás hosszához mérjük (egy félórás útra
elég 5-6 feladványt összeírni).
A feladat egyszerű: az nyer, aki előbb látja
meg (és pipálja ki) a lapján lévő összes tár
gyat. A játékot természetesen nehezíthetjük
azzal, ha képtelenségek is kerülnek a lajst
romba. Például, ha Debrecenbe utazunk,
szerepelhet a papírunkon akácfa, pipacs,
felhő, flamingó, barna kánya, piros lufi, ka
lauz, pincérnő, rendőrautó, repülőgép és
szúnyog is.
Tipp: olvasni még nem tudó ovisunk is játsz
hat ilyet, ha a megkeresendő tárgyakat leraj
zoljuk, mellé pedig egy négyzetet teszünk,
amibe „befirkálhat” találat esetén.

Hogyan érik meg a barack?

Kérünk három négyzetet:

Utunk során sokszor gyönyörködünk az ablakon kibámulva
a tájban. De vajon tudjuk, mit
látunk?

Tudta-e?

Képlopó:
1-D, 2-G, 3-F, 4-H, 5-A, 6-E, 7-B, 8-C

Csak természetesen!

kisokos
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TRÉFATÁR

Egy szőke nő megy az autójával, meg
állítja egy csöves, és cigit kér. A nő ad
neki cigit. Legközelebb újra találkoznak,
most a csöves tüzet kér, a szőke azt is ad
neki. Harmadszorra is találkoznak, mire
a csöves:
– Adjon 500 forintot, és megmondom, ho
gyan juthat ki a körforgalomból!

Nők közötti barátság:
Egy napon a feleség nem jött haza, a férj
megkérdezte hol aludt, a felesége azt vála
szolta, hogy az egyik barátnőjénél. A férj
felhívta a 10 legjobb barátnőt, de egyik sem
igazolta ezt.
Férfiak közötti barátság:
Egy napon a férj nem jött haza este, a fe
lesége megkérdezte hol aludt, a férj azt
válaszolta, hogy az egyik barátjánál. A fele
sége felhívta a 10 legjobb barátját: nyolcan
igazolták, hogy ott aludt, ketten, hogy még
ott van.

János kimegy a jégre horgászni, és nekilát
a lékvágásnak. Miután megnyílik a lyuk, be
dobja a horgot. Ekkor hirtelen fény támad,
és mennydörgő szózat hallatszik:
– Itt nincsenek halak!
János kezéből kihullik a bot:
– Te szólsz hozzám, Uram?
– Nem, én a jégpálya hangosbemondója
vagyok!

– Mit mondott Monet Picassónak, amikor
találkoztak a Francia Riviérán?
– ???
– Elég jól festesz rövidnadrágban.

Az agresszív kismalac egy fenyőfaágon ül
dögél. Arra megy a medve, és megkérdezi:
– Mit csinálsz itt, kismalac?
– Cseresznyét eszek.
– De ez egy fenyőfa!
– Hoztam!!!

Próbálj meg úgy élni, hogy ne vegyék
észre ott, ahol vagy, de nagyon hiá
nyozzál onnan, ahonnan elmentél.
Victor Hugo

A szőke nő egy iskolában mint pszicholó
gus kap állást. Rögtön az első napon meg
lát egy fiút, aki nem futkározik a többiek
kel, csak áll magában. Odamegy hozzá és
megkérdezi:
– Jól érzed magad?
– Jól.
– Akkor miért nem futkározol a többi
fiúval?
– Mert én vagyok a kapus.

Ne sikeres ember próbálj lenni, ha
nem értékes.
Albert Einstein

Pszichiáternél fekszik a beteg az ágyon, és
panaszkodik:
– Jaj, doktor úr, segítsen! Állandóan azt kép
zelem magamról, hogy én vagyok Görgey
Artúr, és a világosi csatára készülök.
– Mondjon el mindent erről! – kéri az orvos.
Ezután még másfél órát beszélnek, majd a
beteg távozik. Az orvos odamegy a telefon
hoz, tárcsáz, majd elkezdi:
– Haynau úr, itt Jellasics. Megszereztem a
haditervet…

Kaszkadőr megy az úton vasárnap, mikor
elüti egy autó.
– Srácok, megmondtam, hogy hétvégén
nem dolgozom…
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Éltem – és ebbe más is belehalt már.
József Attila

Egy igazi férfi két dologra vágyik: ve
szélyre és játékra. Ezért kell neki a
nő, aki veszélyes játék.
Friedrich Nietzsche
Jó házasság egy vak asszony és egy
süket férfi között lehetne.
Honoré de Balzac
Minden férfi a nőnek első szerelme
akar lenni, a nők pedig a férfi életé
ben az utolsók szeretnének lenni.
Oscar Wilde
A képzeletünk kárpótol minket
azért, amik vagyunk. A humorérzé
künk pedig vigaszt nyújt azért, amik
vagyunk.
Sir Francis Bacon
Ha nem hibázol folyton, az annak
a jele, hogy nem hozol létre semmi
újat.
Woody Allen

2007. nyár

2007. tavasz
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Borúra „Derű”!

nának választ adni, de bizonyosan a ke
vesek között találnánk a Derű készítőit, a
Nagy fivéreket.

A Nagy fivérek

Egy mozdonymodell története

Mennyi idős az első vasútmodell? a válasz egyszerű: valószínűleg annyi, mint maga a vasút.
a Közlekedési Múzeum vasúti gyűjteményének
egyik büszkesége a „Derű” nevű mozdonymodell, amely technikatörténeti szempontból
egyike a legértékesebb és legtöbbet vitatott darabjainak. 160. születésnapján létrejöttének körülményeire kerestük a választ.

6
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Vastagh György:
Gróf Széchenyi István

A XIX. század megannyi találmány és
technikai újítás születésének volt tanúja.
Az ipari forradalom egyik vívmánya volt
a gőzgép is, amely forradalmasította ko
rának közlekedését: gőz által hajtott fém
óriások jelentek meg a síneken. Gondol
junk csak bele, mekkora munka lehetett
megépíteni a 15–20 méteres monstrumo
kat, melyek működése ezernyi fémkar,
dugattyú és szelep tökéletes összhangjá
nak eredménye. És most gondoljunk bele,
mekkora kihívás ugyanezt megalkotni
kicsiben! Hogy melyik a nagyobb feladat,
arra tapasztalati úton csak kevesen tud

2007. nyár

A gőzenergia felhasználásával kapcsola
tos új találmányokról szóló tudósítások
nagy hatással voltak két kecskeméti szüle
tésű fiatalemberre, Nagy Lajosra és Nagy
Gergelyre. A két, mesterségüket tekintve
lakatos, illetve kovács Nagy testvér Szé
chenyi támogatásának köszönhetően
kapott munkát az Óbudai Hajógyárban,
majd a pesti hengermalomban – akkori
nevén Pesther Josefs Walzmühle –, amely
az első gőzenergiával működő hazai ipa
ri létesítmény volt. Céljuk, miszerint a
gépészet mesterévé válnak, szimpatikus
törekvés volt Széchenyi szemében, ám
azt ő sem tudta megakadályozni, hogy
egy sztrájkban kitört zavargás miatt el ne
bocsássák őket.
Az 1842 novemberében utcára jutott két
fiatalembernek nem volt más választása,
gyalog indultak el Ausztria felé, abban a
reményben, hogy valamelyik bécsi gyár
ban sikerül célkitűzésüket megvalósítani.
Itt már több szerencséjük volt, mert báró
Sina, bécsi bankár a Bécs–Gloggnitzi Vas
út mozdonygyárában alkalmazta őket.
A Nagy testvérek most már nem eléged

tek meg gyakorlati ismereteik bővítésével.
További tervük az volt, hogy a gépésze
tet elméleti síkon is elsajátítsák – ehhez
pénzre volt szükségük. Az egyetemi ok
tatás költségeinek előteremtésére 1845
elején Ferdinánd királynál kihallgatást
kértek, de kérésüket a király elutasította.
Ekkor született meg a Derű építésének
gondolata.
A Derű tervéről Széchenyihez írott leve
lükben olvashatunk először: „…ünnep és
vasárnapon, s amennyire testi erőnk en
gedi, a gyári munkától ment éjjeleken át
is egy 4/5 lóerejű kisded mintagépet csi
nálunk magány lakásunkban…” Céljuk
az volt, hogy az általuk készített „minta”
látványossága, érdekessége felkeltse a
közvélemény figyelmét, és a modell érté
kesítésével lehetőségük nyíljon a műegye
temi oktatás költségeinek fedezésére.
A kis gőzgép mintegy 20–21 hónap alatt
elkészült, s a hozzáfűzött reményeket any
nyiban váltotta be, hogy a közélet olyan
magas rangú képviselői, mint báró Sina
és Haswell elismerően csodálták meg.

Melyik az eredetije?
Vajon milyen mozdony modellje a Derű?
A 160 éves Derűről a korábbi forrá
sok tévhiten alapuló legendák soroza
tát költötték, melyekről a mai kutatások
alapján bizonyítható, hogy helytelenek.
A legnagyobb tévedés, amely a modellről
a köztudatba került, az volt, hogy a Ma
gyarországon közlekedtetett első Cocke
rillmozdonyok egyike.
Hasonlóan rejtély övezi a „Derű” név
eredetét is, mely a gőzmozdonygyártás
kezdeti éveiben használt mozdonyelne
vezésektől szokatlanul eltérő. Erre vonat
kozóan a Nagy testvérek levelezésében,
sajnos, nem találunk utalást, de valószí
nűsíthető, hogy – tekintettel Széchenyi
hez fűződő kapcsolatukra – a Derű név
eredete Széchenyitől származik: a Ma
gyar Tudományos Akadémia számára
adott jelmondatából: „BORÚRA DERŰ!”
vehették át.
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A Nagy Kóstolás kellékei
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A Derű mozdonymodellt ábrázoló emlékplakett

Eltérések és azonosságok
Az 1844ben gyártott mozdony legérde
kesebb sajátossága, hogy itt alkalmazták
először Ausztriában a Stephensonféle ve
zérművet. A Nagy testvérek is ezt a vezér
műtípust használják modelljükön. Azon
ban a további vizsgálódások már eltérést
mutatnak mind a főbb méretek, mind a
többi szerkezeti részek tekintetében.
A legszembeötlőbb eltérést a gőzdóm el
rendezése mutatja, ugyanis a gőzbeömlő
cső már a 6os típust utánozza. A „Derű”
forgóváza viszont az 5ös és 6os típusú
mozdonyéval azonos. Mindezek arra
utalnak, hogy a Nagy testvérek nem Coc
kerillmozdonyt modelleztek, hanem azo
kat a mozdonyokat vették alapul, amelyek
a Bécs–Gloggnitzi Vasút mozdonygyárá
ban épültek.
Méreteit tekintve a Nagy testvérek az
Ausztriában használt bécsi hüvelyk hossz
mértékét használták (1” = 26,34 mm).
A nyomtávolságból 1:4 hozzávetőleges
méretarány számolható ki (pontosan
1:3,76).

8
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Az utolsó állomás
De kövessük tovább a „Derű” sorsát. Bé
csi bemutatása után a kis mozdony valósá
gos vándorutat tett meg. Első hazai bemu
tatója valószínűleg Szolnokon volt. 1847.
szeptember 1jén a Magyar Középponti
vasút pest–szolnoki vonalának ünnepé
lyes megnyitásán a megjelent előkelősé
gek is megszemlélhették. Az eseményről
így számolt be az „Életképek”:
„Sok tekintetben fontosságot érdemel
Nagy Gergely és testvére – magyar erő
művészek által készített – ’s az ebédlő
teremben közszemlére nyilvánosan kitett
gőzerőminta. – Fönséges István herceg
megtekinté e’ mívet, hosszasan érteke
zett készítőivel – s megdicsérte a’ honi
gépészeket.”
Ezt követően Pesten, az Iparegyesületnél
került bemutatásra, majd 1855ben a pá
rizsi világkiállításon is szerepelt. A nagy
siker és elismerés ellenére nem akadt
vevő a Derűre. 1863ban a Vasárnapi Új
ságban még ez a rövid hír olvasható: „A
Derű ma is megtekinthető Nagy Lajos
úrnál Budán (Víziváros, főutcza 208. sz.
a. ára 1200 pft.).” Hosszabb ideig volt ki
állítva a Nemzeti kaszinó könyvtárában,
de vevőre ott sem akadt.
Később a József Nádor Műegyetemre ke
rült, majd a hosszú vándorút után a Köz
lekedési Múzeumban talált méltó helyet.
A Múzeum 1910ben készült katalógusá

ban még nem szerepelt, de az ezt követő
1935ös tárgymutatóban már 2903. sz.
alatt volt nyilvántartva. A korabeli forrá
sok szerint a mozdonymodell üzemképes
volt, és a bécsi Práterben egy, a részére
megépített pályán működött.
A Derű szerkocsiját nem a Nagy testvérek
készítették. Jóval később, 1875ben Bog
nár Ferenc gépész épített hozzá szerko
csit Pesten. Ennek kivitelezési színvonala
nem éri el a Derűét.
Ma a Derű nemcsak a Közlekedési Mú
zeum vasúti gyűjteményének egyik leg
értékesebb darabja, hanem a múzeum,
és ezen keresztül a korai magyar közleke
déstechnika fejlődésének szimbóluma is.

>5I I5I
TT
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Forrás: A „Derű” mozdonymodell története
(Koltai Katalin, Közlekedési Múzeum II. évkönyve,
1972-1973)
Hamu és Gyémánt Magazinkiadó

Az újabb kutatások igazolták, hogy a moz
donymodell telített gőzű, ikergépezetű 2’A
tengelyelrendezésű szerkocsis személy
vonati mozdonyra utal. Elrendezését te
kintve legjobban a Bécs–Gloggnitzi Vasút
mozdonygyára által gyártott 4es típusra
hasonlít.

A „Derű” futóművének
főbb méretei:
Nyomtávolság:

14 1/2” =

Hajtókerékátmérő: 14”

382 mm

=

368 mm

Futókerékátmérő: 7 1/2” =

197 mm

Tengelytáv:

672 mm

25 1/2” =

5I
kêt

Hajtókeréktengelyátmérő: 1 1/4”= 33 mm
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A bor és az élet szerelmeseinek.

Előfizetéssel kapcsolatos bővebb információ
a 487 5200-as telefonszámon és a www.decanter.hu internetcímen.

InterCity Magazin

InterCity Magazin

POSTAKOCSI

REJTVÉNY

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

Tisztelt Szerkesztőség!
Elég sűrűn utazom Budapest–Záhony között
a Bereg InterCity járaton Kisvárdáig, és nem
minden esetben tudok olyan újságot vásárol
ni, ami érdekelne is ilyen hosszú útvonalon.
Ezért nagyon megörültem, amikor felfedez
tem a vonaton az InterCity Magazint, amit
azóta is keresek és szívesen olvasok. Közben
már megtudtam, hogy negyedévenként jele
nik meg, és figyelem. Annál is inkább, mert a
következő számban Nyíregyháza és környé
ke lesz a téma, így más szemszögéből is meg
ismerhetem tágabb környezetem. Amit még
szívesen olvasnék a magazinban, az az aszt
rológiával kapcsolatos témájú leírások. Vagy
lenne egy olyan rovat az újságban,

mutathatnák leírásaikkal. Külön köszönöm
a rejtvénymegfejtésért a nyereményemet.

Kedves Erzsébet!
Köszönettel fogadtuk levelét, őszintén örü
lünk, hogy a magazin segítségével kapcso
lódik ki a hosszú úton. Magam is gyakran
utazom Kisvárda felé, jól tudom, sokszor
mennyire lassan telik az idő.
Egyúttal szeretnénk megköszönni a maga
zinnal kapcsolatos javaslatait, fontosnak
tartjuk, hogy megfeleljünk az olvasók igé
nyeinek (ennek eredménye a rejtvények kö
zött felbukkanó sudoku is), s bár kimondot
tan horoszkópot egyelőre nem tervezünk,
asztrológiai témájú írások bármikor felbuk
kanhatnak az újság hasábjain.

Tisztelt Szerkesztőség!

amelyben az utasok sztorijai
szerepelnének. Valamint az utazásaik alkal
mával az utasok akár a szülőfalujukat is be

Mondhatni állandó olvasója vagyok a ma
gazinnak, hiszen gyakran utazom ICvel.
A szüleim és az iskolám miatt majdnem min
den héten utazom (Dunántúlra és Keletre
is), viszont sokszor kevés újság van a vona
ton – szerintem. Mi ennek az oka? Utasok
írhatnak cikket bele?

Hasznos információk
MÁVDIREKT
06 (40) 49 49 49
24 órán át helyi tarifával hívható kékszám
Információt nyújt a menetrendről, az árakról és kedvezményekről, fogadja az InterCity-vonatainkra szóló hely foglalásokat.

Elérhetőségeink e-mailen:
informácio@mav.hu
• információkérés céljából
ertekesites@mav.hu
• jegy-, különvonat-, Diák-Charter-,
csoportos utazások megrendelése (a telefonos elérhetőséget kérjük feltüntetni).
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ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
BuDAPEST

Szolgáltatásainkkal kapcsolatos észrevételeit
• e-mailben az: eszrevetel@mav.hu,
• telefonon: a MÁvDIrEKt hatos menüpontjában,
• levélben:
MÁv zrt. Személyszállítási üzletág
Központi ügyfélszolgálat
1426 Budapest
Pf. 56.
címre várjuk.

Kedves Olvasónk!
Az InterCity Magazin negyedévente, 40 ez
res példányszámban jelenik meg. Ez a szám
leírva talán soknak tűnik, ám három hóna
pon keresztül kell ellátnunk vele a decem
ber óta megnövekedett számban közlekedő
InterCityjáratokat, így sajnos valóban nem
minden vonatra jut annyi lap, mint amennyit
mi is viszont szeretnénk látni. Közös a remé
nyünk, hogy a jövőben pozitív irányba moz
dulhatunk el…
A cikkeket fel
készült és szaktu
dással rendelkező
újságírók írják, de
a postakocsi ro
vatban lehetőséget
kapnak utasaink is,
hogy elmondhas
sák véleményüket.

Várjuk az InterCity Magazinnal kapcsolatos olva
sói leveleket a MÁV ZRt. Személyszállítási Üzlet
ág, 1087 Budapest, Kerepesi út 3. postai, illetve
a szerkesztoseg.icmagazin@mav.hu email címre.
A borítékra kérjük, írják rá: „InterCity Magazin”.

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

Magyar tUrIzMUS zrt.
hungarian tourism Office
telefonos szolgálat:
(1) 438 80 80
E-mail:
mtrt@itthon.hu
Internetcím:
www.itthon.hu
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A rejtvény megfejtését augusztus 15ig nyílt levelezőlapon szerkesztőségünk címére beküldeni szíveskedjenek! (InterCity Magazin, Hamu
és Gyémánt Kiadó, 1012 Budapest, Pálya utca 9.).
A helyes megfejtést beküldők között 10 darab Vendégváró útikönyvet sorsolunk ki! Előző rejtvényünk megfejtése: „Hungary Card, a hasznot
hozó útitárs”. Nyerteseinket postán értesítjük. Gratulálunk!
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On holiday with the Southern vikings

the land of birch trees

Friends, parties,

Our trip to Nyíregyháza

those vikings must have known something when they decided to inhabit this fabulous, sunlit archipelago. the multi-coloured, romantic cluster of islands is enchanting in itself, not to
mention the charm of the tiny gingerbread villages and, naturally, the metropolitan glamour of the capital Copenhagen.

although it has worked off
much of its handicap, the
seat of Szabolcs-Szatmár-Bereg county is still struggling
with the problem affecting
all towns of the great Plain: it
somehow needs to make the
rest of the country believe
that Nyíregyháza is an exciting city.

Denmark
This country actually consists of four
hundred smaller and larger islands pac
ked right next to each other, but as for the
number of bridges, probably no one has
ever managed to count them. Looking out
of the train window, it is sometimes hard
to tell whether you are rushing past a river,
the sea or a lake. Town or country, you are
met everywhere by pedantic Scandinavian
order and cleanliness. To be sure, this was
not always the case. The belligerent Danes
spent a great deal of time fighting Sweden,
bringing a lot of chaos and destruction
to their own country. In the 19th centu
ry they had a conflict with the Germans,
which ended with the loss of the southern
most province, SchleswigHolstein, being
annexed by Germany in 1864. Since that
time, however, neutrality has become the
central policy of this country of five mil
lion which has also participated in initia
tives such as the foundation of the UN or
NATO.

Danish hospitality
The southernmost Vikings are masters of
hospitality. From camp sites to multistar
palace hotels, the country offers a wide ar
ray of places to stay. The middle of the ran
ge is occupied by the kro, which is an inn
or guest house usually built along a busy
road or in a small town. Denmark never
joined the Eurozone, so we need to get
used to exchange rates between the Kro
ne, the Euro and our Forint.
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Pleasures of the tongue
and the eye
Doubtlessly we need to start our tour of
the country in the capital where we may
trace the steps of the famous story teller
Hans Christian Andersen or throw oursel
ves into the midst of the world famous fun
fair, the Tivoli. Copenhagen is a royal and
a parliamentary seat, as well as the count
ry’s economic engine. Since the completion
of the massive bridge of Öresund arching
over the sea bay, the city has come to play
an even greater part as a transport hub of
the country. Let us head for the island of
palaces which is almost like a city in the
city, if only we note the institutions that
we find here. The most important building
is the Danish parliament, the Christians
borg. The Stock Exchange and the Central
Library, the royal residence and a few mu
seums are also on this island. If we walk
in the opposite direction from the main
square, we soon reach the Tivoli which is
a mixture of a fun fair and an entertain
ment quarter but also houses classical con
certs and pantomime performances. Next
to the Tivoli the Ny Carlsberg Glyptotek
offers art lovers a significant collection
of 19th century paintings. It is also worth
walking in a southern direction from the
heart of the city, as in the park of the Fre
deriksberg Palace there are several garden
restaurants inviting us. The place where
that wellknown emblem of the country,
Danish beer was born is also not far from

here. Visiting the exhibition centre of the
Carlsberg beer works must form part of
our basic tour.
Danes eat their main meal at the time
when afternoon turns into evening and,
we must admit, this rhythm is rather ame
nable to tourists. In guest houses a buffet
table offers a rich array of food. Around
midday locals eat a light lunch called fru
kost and in the early evening the time for
middag comes. It is worth noting the art
of the sandwich as practised by the Danes:
slices of wholemeal bread are piled high
with shrimps, sardines, fish fillets – all
that the cuisine of the centuries has coo
ked throughout the history of a seafaring
nation.
Denmark will certainly not disappoint lo
vers of active leisure. After your tour of the
city you can start exploring the vast net
work of hiking paths that expand all over
the country. Perhaps it will be as a guest
of a kro that you realise that the whole of
Denmark is a tourists’ paradise.
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According to documents from the time of
King Matthias, this community first had
400 inhabitants, the majority of whom fled
seeing the approach of the Turks. Gradual
depopulation of the town only stopped
after the Turks were expelled from the
country and new inhabitants were made to
settle in. First, the area was populated by
one time soldiers from the liberation wars.
Later, during the reign of Maria Theresa
(174080), Slovaks arrived in great num
bers from Békés county in the South and
from Northern Hungary. The former gro
up, in order to distinguish themselves from
the latter, started tagging them tirpáks (co
ming from the Slovak term trpak, meaning
to tolerate, to suffer), but later all Slovak
settlers came to be called tirpák.
The city owes it flourishing mainly to this
group of people, as they played a massive
part in, for instance, the foundation of the
first grammar school (today’s Lajos Kos
suth Lutheran Grammar School). 1786 is
a significant date in the history of Nyíregy
háza, as this was when the community of
7500 people received the rank of a market
town. In 1858 it was reached by the expan
sion of the railways and two decades later
it became what it is today, the seat of Sza
bolcs county.
Anyone arriving at Nyíregyháza today sho
uld know that they are seeing the seventh
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largest city in the country with 120.000 in
habitants. Owing to a strong local patrio
tic community and the thousands of young
people studying at Nyíregyháza College,
the city has developed a truly efferves
cent cultural life over the last few decades.
Events follow close on one another, with
the romanticist buildings of the inner city
housing festivals of varying sizes. Buildings
reminiscent of the AustroHungarian mo
narchy include Móricz Zsigmond Theat
re and the internationally known thermal
baths of the Sóstó (Salt Lake).

Sweet life by the Salt Lake
Sóstó was named after the lake which con
sists of two parts and its salt water is the last
reminder of the one time Pannon Sea which
covered this area several million years ago.
According to András Jósa, whose name fre
quently crops up in this city in various con
texts, the water of the lake is a cure against
“scrofula, rheumatism, gout, chronic infla
med effusions and other maladies called in
a flowery language illnesses of the blood.’”
If you have failed to contract any of the
above maladies, you need not worry – you

will still find ways of enjoying yourself by
the lake. Besides the five baths, visitors are
awaited by a whole world of saunas, a range
of different types of massage and the Aqua
rius water adventure park which opened in
2005.

Five continents and the
Hungarian village
You will certainly not find a true Hunga
rian village on any other of the five conti
nents but this is no reason to despair. The
Museum Village of Sóstó is the largest
open air village museum of this country,
offering visitors a truly plausible unders
tanding of how the onetime feudal pea
santry used to manage their household
and what work processes their farming
lifestyle entailed.
Finally we must mention that favourite
spot visited by young and old through
spring, summer and autumn: the game
park. Covering an area of 30 hectares,
the institution, officially called Nyíregy
háza Game Park or Sóstó Zoo, is one of
the largest of its kind in this country, se
cond only to its Budapest counterpart.

InterCity Magazin

6

InterCity Magazin

InterCity Magazin

ENGLISH CORNER

ENGLISH CORNER

Balaton Peak

A FLIRT to tempt you
We like FLIRTs… flirting is fun, flirting is
exciting, flirting is the beginning of somet
hing even better. And perhaps it is not only
train fanatics who are glad to see the Swiss
motor train, FLIRT, running on Hunga
rian tracks.
The first FLIRT was introduced into regu
lar service on April 6th between Budapest
and Dunaújváros and a further 28 of these
trains are expected to arrive before March
2008. While FLIRTs are coming into the
country, the earlier project of introducing
Talent electric motor trains also continues,
enabling a growing number of inhabitants
from the green belt around the city to en

Wherever you focus your holiday by Lake Balaton, you can
make enjoyable trips by bike or boat. Balaton Mix tickets of
fer you a troublefree method for roaming all over the region:
once you’ve got one, you don’t need to buy separate tickets for
trains or regular boats run by Balaton Hajózási Zrt. on the
day of validity. You can purchase a Balaton Mix ticket well in
advance and use it any day within 30 days of purchase. Ticket
prices are extremely favourable: children pay HUF 1200 and
adults HUF 2100. Holders of Balaton Mix can easily enrich
themselves with a host of new experiences, travel freely by rail
or water with only tiredness putting a limit to your adventures.
Conditions for travel with Balaton Mix are displayed on www.
mav.hu.
If you feel you would like to head for the lake straight away,
don’t forget to send in the solution to our Sudoku: the prize is
a Balaton Mix!

joy comfortable, modern travel. Talking
of FLIRT, we must mention that this new
train offers 211 seats and standing room
for 164. Passenger information is taken
care of by a satellite operated visual and
an audio system simultaneously.
Those who choose this environment
friendly way of travelling can enjoy an
obstacle free passenger space, air condi
tioning and their safety is guaranteed by a
close circuit camera network. Tempting?

JOKES

A blonde is driving along in her car when
she meets a tramp who stops her and asks
for a cigarette. She gives him a cigarette.
Next time they meet, he asks for a light and
the blonde gives him a light. The third time
they meet again and the tramp says: if you
give me 500 Forints and I’ll tell you how you
can get off the roundabout.
John goes out to do some winter fishing and
starts cutting a hole in the ice. After the hole
opens he throws in his bait. Suddenly every
thing is flooded by a bright light and thun
dering voice booms from above:
’There are no fish here’
John drops his fishing rod:
’Oh, my Lord, is that you speaking to me?’
‘No, I am the icerink an
nouncer!’
An aggressive piglet is sit

ting on the branch of a pine tree. The bear
walks past and asks him:
‘What are you doing, piglet?’
‘Eating cherries!’
‘But this is a pine tree!’
‘I’ve brought some with me!’

The stuntman is walking along the street on
a Sunday when he is suddenly run over by
a car. ‘I told you guys I don’t work on Sun
days!’

Women’s friendship… one day the wife stays
away overnight. The husband asks her the
next morning where she had slept. She says
she stayed with a ladyfriend. The husband
phones her ten best lady friends but not one
of them confirms her claim.
Men’s friendship… one day the husband
stays away overnight. The wife asks him
the next morning where he had slept and he
says he stayed with one of his male friends.
The wife phones his ten best friends, eight of
them confirm that he slept at their place and
two declare he is still there.

You should live so that you are not
noticed where you are but are missed
wherever you leave.
Victor Hugo
I have lived; and there are many who
have died of this before.
József Attila
You should strive to be a valuable,
not a successful person.
Albert Einstein
There are two things a real man
yearns for: danger and play. This is
why they need Woman, who is in
deed dangerous play.
Friedrich Nietzsche
Good marriage is most likely between
a blind woman and a deaf man.
Honoré de Balzac
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ŐSZI AJÁNLÓ

Útikalauz: München

Sportszelet: Falmászás

Állomás: Veszprém

Alagút: Nostradamus

Idővonat: Nyugati

Következő számunkból:
Rendkívül pezsgő kulturális élet, kisvá
rosias hangulat, történelmi és építészeti
emlékek. Ősszel a hét dombra épült, ba
rátságos Veszprémbe látogatunk.

1810ben kezdődött: az első ünnepséget
a bajor koronaherceg Ludwig és a szász
hercegnő Theresa házasságkötésének
tiszteletére rendezték. Fedezzék fel ve
lünk a napjainkban is igen népszerű fesz
tiválvárost, Münchent!

SPORTSZELET:

ALAGÚT:

ÁLLOMÁS:
Veszprém – a királynék városa

Falmászás

Vannak, akik versenyszerűen űzik, de
a kezdőknek is kellemes kikapcsolódás a
sziklamászás teremben űzhető változata,
a falmászás. A falon különböző nehézsé
gű és hosszúságú utakat lehet megmászni,
így mindenki talál megfelelő „terepet”.

ÚTIKALAUZ:
München

Bajorország fővárosában minden ősszel
a söré a főszerep. A sörfesztivál története
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Nostradamus

Megjelenik negyedévente. A lapot a kiadói jog
tulajdonosa, a MÁV ZRt. Megbízásából a Hamu
és Gyémánt Kft. készíti. Hamu és Gyémánt
Kiadó Kft. 1012 Budapest, Pálya utca 9. Telefon:
487 5200, fax: 487 5203, Email: icmagazin@
hamuesgyemant.hu Felelős kiadó, a Szerkesztő
bizottság elnöke Publisher, the Chairman of the
Editorial, Devecz Miklós üzletágvezető Head of
Division • Szerkesztőbizottság | Editorial Pöhacker
Gábor, Varga Zsuzsanna, Rábai Katalin, Csetényi
Csaba, Krskó Tibor • Grafikai terv, tördelés | Grap
hic Design, Layout Gyimesi Judit • Stúdióvezető |
Studio Manager Dallos Patrik • Olvasószerkesztő |
QA Proofer Szabóné Forgács Gabriella, Steve Castell
Korrektor | Corrector Dudás Márta • Munka
társak | Contributors Dénes Vanda, Frank Orsolya,
Hegyi Áron, Hekli Lászlóné, Hertelendy Judit,
Ibrányi András, Kartmann Erik, Kovács Tibor, Kuthy
Áron, Markos Ede, Nika Erika, Pákozdy Réka,
TarPálfi Nikolett, Soltész József • Képszerkesztő |
Photoeditor Brunner Ágnes, Fotógyár Kft.
Fotók | Photos
Andrejkovics János, Bertalan
László, Birincsik József, Denis Reynaud, Gálos
Viktor, Imre Barnabás, Kölcsényi Zoltán, Lift Coeur,
Németh Andor, Tóth Vadnai Gábor, Peter Wieler
• Europress/Stockfood, Gramofon, Safa/Photo
nonstop, Közlekedési Múzeum, Magyar Képek
Kft. – Szelényi Károly, Művészetek Palotája, Red
Dot/Corbis, Smink | Make up Simon Lucia •
Styling | Szalánczy Tünde, Lift Coeur • Haj | Hair
Marton Ádám • Nyomdai előkészítés | Reprographic
Studio Hamu és Gyémánt Kft. • Produkciós mana
ger | Production manager Héder Ildikó • Nyomda |
Printing Veszprémi Nyomda Rt. • ISSN 1416–
4795 • Terjesztés | Logistic Szabó Edit • Kulturális
kiadóvezető | Publisher Tarpai Zoltán • Hirdetésfel
vétel | Advertising Sales:
Horváth
Klára 20551 2464 Email: hirdetes@mediasc.hu
Fo tó ink, írá sa ink és gra fi ká ink, a szer kesz té si és tör
de lé si meg ol dá sok önál ló szer zői jo gi vé de lem alatt
áll nak. En ge dély nél kü li má so lá suk, fel hasz ná lá suk
és után zá suk jog sza bály ba üt kö zik és bün te tő jo gi fe le
lős ség gel jár. Our photos, texts, graphics, ed it i n g a nd
m a k i n g u p s o l ut i o n s a r e c o p y r i g ht e d . C o p y i n g

IX. Károly francia király udvari orvosa, kép
zett csillagászasztrológus, misztikus jós.
A történelem egyik legrejtélyesebb embere
látnokként alapozta meg máig tartó hírnevét.

t hem for a ny pu r poses is qua l i f ied as a n of fenc e

IDŐVONAT:

ja nem vállal felelősséget. Whilst every effort is made to insure

Idén 130 éves a Nyugati pályaudvar.
De hogyan is készült? Milyen érdekes
események történtek a falain belül? Tart
sanak velünk egy kis időutazásra!

reponsible for changes in dates, prices and opening times in

Nyugati

aga i nst t he law a nd i nvolves lega l c on sequenc es.
Bár gondosan ügyelünk a közölt adatok pontosságára, a lap
hasábjain és hirdetéseiben olvasható időpontok, árak és nyitva
tartási idők esetleges változásáért az InterCity Magazin kiadó
accuracy, the publishers of Intercity Magazine cannot be held
editorial sections or advertisements which may occur after
going to press.
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