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A Vasutazz Velünk ez alkalommal a pedagógia – fizika – geológia tudo-
mány területére hívja Önöket kirándulásra, a 67 308-as számú expresz-
szen, aminek számát a nap körül keringő Öveges Józsefről elnevezett 
kisbolygó azonosítója adja. 

Vonatunk, a Budapest Déli pályaudvar – Zalaegerszeg – Lenti – 
Páka – Tata – Budapest Déli pályaudvar útirányon közlekedik,  
2023. április 22. szombat 9 óra és április 23 vasárnap 19 óra között.

Azt hiszem nem tévedek, ha azt állítom, hogy az X gene-
ráció minden tagja előtt ismert Öveges József tanár úr, az 
Iskola tévé kísérletező fizika tanára. Magával ragadó sze-
mélyisége, a tantárgya szeretete és szórakoztató kísérle-
tei, még a természettudományokat nem szívlelő tanuló-
kat is megérintette. Vajon ki is volt ez a pedagógus, akit 
még ma is példaképüknek tarthatnak a fizikatanárok? 

A Vasutazz Velünk következő élményvonatával 2023. áp-
rilis 22-én szombaton és 23-án 

v a s á r n a p két hatalmas magyar tudós egyé-
niségét, munkáját, valamint életútjuk nyomait de-
rítjük fel és elevenítjük meg. Az egyik vonatunk 
névadója Öveges József fizikatanár, míg a másik 
Papp Simon geológus, a magyar olajbányászat 
megteremtője. Utunkon végigkísér bennünket 
Härtlein Károly fizika tanár, akit a Brutális fizika 
filmekből ismerhetnek utasaink, hogy fizikaórái-
val és folyamatos korrepetálással segítse elő szá-
munkra a természet és a tudomány mélyebb meg-
ismerését, megértését. 

Szokásos 20-70 típusú másodosztályú vagonokból összeállított vonatunk 
ez alkalommal a Déli pályaudvarról fog indulni, hogy Székesfehérvár – 
Veszprém – Ajka Zalaegerszeg érintésével Lentibe közlekedjen. Odaúton 
a fizikai alapozáson túl, Papp Simon geológus életútjával és munkásságával 
ismerkedünk meg, majd Zalaegerszegen megtekintjük az általa megteremtett 
magyar szénhidrogénipar, egyetlen hazai múzeumát.



A távolságok miatt egy nap alatt fel nem deríthető nyomozásunk során 
Lentiben töltünk egy éjszakát. A Kerka völgyi kisváros és a közelében fek-
vő Gosztola község három és négycsillagos hoteljeiben választhatnak majd 
szálláshelyet utasaink félpanziós ellátással.

Lentiből vasárnap reggel már nyolc óra előtt útra ke-
lünk, hogy Csömödérből gőzvontatású kisvonattal 
utazzunk Pákába, ahol megtekintjük az Öveges pro-
fesszor szülőházában kialakított múzeumot. Itt közö-
sen egy kísérletet végzünk emlékére majd a kisvonattal 
még bejárjuk a térség gyönyörű táját, az Alsó-Válicka 
patak völgyében egészen a Kányaváron túli Törösznek 
megállóig utazunk, az olajlelőhelyekben gazdag térség 
határához.

Expresszünkön visszaúton Öveges tanár úr életút-
jával és munkásságával részletesebben ismerked-
hetünk meg. Következő megállónk Tata lesz, ahol 
Öveges tanár úr hosszú ideig tanított és emléké-
re még szobrot is állítottak. Itt egy fizikaórával és 
tiszteletünk jeléül a szobrának megkoszorúzásával 
fogunk róla megemlékezni. Este hét óra után érke-
zünk vissza Budapestre.
Az utazás során szomj- és éhhalál, valamint elalvás ellen szokásosan meg-
próbálunk védekezni, de azért mindenki nyugodtan készüljön ezen veszé-
lyek önálló kivédésére is.

Az élményutazás díja tartalmazza a másodosztályú 80 férőhe-
lyes vagonokban utazást Budapest Déli – Lenti és vissza, vala-
mint a Csömödéri Állami Erdei Kisvasúttal vonatozást Csömödér 
és Törösznek viszonylatban gőzmozdonnyal. 
Étkezést két alkalommal kétfogásos ebédet.
Helyi autóbuszos transzfert Zalaegerszegen és Tatán.
Múzeum belépőket és idegenvezetést a Magyar Olaj 
és Gázipari Múzeumba, és az Öveges József Emlék-
házba Pákán. Fizika korrepetálást.

Az utazás díja 43.500 Ft/fő



A kiválasztott szálláshelyen ellátás díja félpanzióval:

•  SILVANUS Panzió 
Lenti, Táncsics M u. 14, az állomástól 400 m távolságra

Szállások díja félpanzióval 10.500 Ft/fő/éj kettő-, három- és 
négyágyas szobákban, egyágyas felár 7 ezer Ft 

•  Hotel Zéta*** 
Lenti Kossuth Lajos u. 83, az állomástól 400 m távolságra

•  Főnix Fogadó*** 
Lenti, Akácfa u. 17, az állomástól 800 m távolságra

•  HEIDI Panzió 
Lenti, Bánffy Miklós u. 108, az állomástól 450 m távolságra

Szállások díja félpanzióval 16.500 Ft/fő/éj kettő-, három- és 
négyágyas szobákban, egyágyas felár 10 ezer Ft

•  Gosztola Gyöngye Wellness Hotel ***  
Gosztola, Fő u. 16, az állomástól 5500 m távolságra,  
oda és vissza autóbuszos transzferrel

Szállás díja félpanzióval 30.000 Ft/fő/éj kettő, három- és 
négyágyas szobákban, egyágyas felár 20 ezer Ft

•  Thermal Hotel Balance **** 
Lenti Táncsics u. 8, az állomástól 400 m távolságra

Szállás díja félpanzióval 38.000 Ft/fő/éj kettő-, három- és 
négyágyas szobákban, egyágyas felár 10 ezer Ft

Utasbiztosítás: 520 Ft/fő
A szállások és szobafoglalások a jelentkezési sorrendben történnek.
Az utazás és szállás díját három részletben lehet kifizetni, foglaló elő-
leg jelentkezéskor 20 ezer Ft/fő, második részlet február 24-ig 20 ezer Ft, 
majd a teljes összeg április 7-ig. 

Danubius Expressz Kft. 
www.vasutazzvelunk.hu

Telefon: +36 20 562 46 27 | E- mail: halmail@vasutazzvelunk.hu


