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ITT VAGYUNK!
Fotó: Sinco

Nyolcadszor is
MOL Nagyon
Balaton!

N

agyon vártuk, hogy eljöjjön ez a pillanat. Nemcsak az idei, minden eddiginél
tartalmasabb Balaton Magazin kézbevételének a pillanata, hanem annak
a boldog tudatáé is, hogy miközben Kedves Olvasó, ezt a lapot olvasgatod,
kinyitottak a balatoni éttermek, bringázó családokkal teltek meg a sétányok,
vitorlák úsznak a távolban, esténként zene szól valahonnan, és a Balatont sem csak a
partról nézegetik az arra járók.
És ami a mi szívünknek a legkedvesebb – ha nem is úgy, ahogy terveztük –, de mégis együtt
fogunk fesztiválozni a nyáron!
A karanténban ülve az egyik legnehezebb gondolat az volt, hogy annyi emlékekkel teli csodás év
után vajon milyen lesz a balatoni nyár teraszok, bulik, fesztiválok nélkül. Hol fogunk álldogálni
a fröccsünkkel, ha nem a kivetítő előtt balra? Kivel fogjuk együtt énekelni, hogy „veled jöttek a
szép idők, ó, barátom”? Milyen lesz a kollégák, barátok, fesztiválozók nélkül üldögélni otthon
vagy a nyaraló kertjében, telefonról zenét hallgatni, és maszkban sétálni egyet néha a parton?
Nem lehetünk töretlenül boldogok, hiszen sok-sok, számunkra is kedves esemény elmarad az
idén, de a lényeg mégis az, hogy most itt vagyunk, és már csak át kell élnünk egy újabb csodálatos nyarat. Erről szól a Balaton Magazin is. A mégis nyárról. A nyolcadszor elrajtoló MOL
Nagyon Balaton programsorozat idei programjairól, a Strand Fesztiválról, B my Lake-ről, a
kompkoncertekről, az új helyen folytatódó Balaton Piknikről. A nyár végére kerülő Evernessről, a Paloznaki Jazzpiknikről és a Veszprémi Utcazene Fesztiválról. Az elmaradt VeszprémFest
helyetti Rozé, Rizling és Jazz Napokról, az őszi Völgyhétvégékké vált Művészetek Völgyéről, a
Klassz a pARTon!, a Plázs Siófok, a Kultkikötő programjairól, az októberi NN Ultrabalatonról.
Nagyinterjúinkból megismerkedhetsz a Kistücsök vegán menüjével, Marsalkó Dávid kedvenc balatoni helyeivel, Nánásiék akarattyai kisboltjával. A magyar rock három nagy öregje,
Frenreisz Károly, Pataky Attila és Horváth Charlie csak a kedvünkért ült egy asztalhoz, hogy
nagyokat sztorizzanak NDK-s lányokról és Balaton-parti ébredésekről fellépőöltönyben.
Idén is mutatunk 100 jó balatoni helyet, felfedeznivalót és az őszi-téli időszak legjobb programjait. Bemutatjuk a legendás balatoni filmek forgatási helyszíneit, Winkler Róbert megírta,
hogy milyen sörök illenek egy balatoni estéhez, Mosolyka pedig azt, hogy milyen kerekesszékben élve balatonozni.
Jó lesz újra együtt lenni! Reméljük, hogy hamarosan találkozunk valamelyik fesztiválon,
egymásra köszönhetünk a Mala Garden teraszán vagy a Kővirág kertjében, összefuthatunk
Sanyinál a Rozmaringban, a MOL Nagyon Balaton panorámakereteknél fotózkodás közben
vagy valamelyik MOL-kúton Balatonra jövet-menet.
Talán Te is úgy vagy vele, Kedves Olvasó, hogy ezt a szezont egész máshogy vártuk, mint az
eddigieket. És meg fogjuk becsülni minden együtt töltött pillanatát!
Addig is jó olvasást, jó balcsizást, vigyázzatok magatokra és egymásra!

welcome

FÜLÖP ZOLTÁN & LOBENWEIN NORBERT
a MOL Nagyon Balaton alapítói
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welcome

Az elmúlt pár hónapban fenekestül felfordult a megszokott
életünk, de végre újra kinyílik
a világ. Most mindennél jobban
felértékelődnek az egyszerű,
mindennapi dolgok, csak hogy a
legkézenfekvőbbet, a társas
kapcsolatokat említsem. Újra
összejöhetünk rég nem látott
barátokkal, családtagokkal, sőt
a kisebb rendezvények, feszti-

válok is lassan visszatérnek a
normális mederbe. Óriási szükség lesz idén az olyan kezdeményezésekre, mint a MOL Nagyon
Balaton programsorozat, amely
arra biztatja az embereket, hogy
mozduljanak ki, és járják be a
Balaton környékét.
Függetlenül attól, hogy éppen
biciklivel vagy autóval túráznak
a tó körül, vagy éppen csak egy
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jó kávéra vágynak, ránk a MOL
töltőállomásain bármiben
számíthatnak. Számos remek
strand,étterem, program várja az
embereket, és a MOL Nagyon
Balaton jó kiindulópont lehet
ezek megismeréséhez.
SZOLLÁR DOMOKOS
a MOL-csoport kommunikációs
igazgatója
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SZÖVEG
MALIK ANDREA
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A Balaton a magyar sztárok körében is nagy szerelem. Megkérdeztük,
hogy merre nyaralnak idén, és mi köti őket a Balatonhoz.

Dallos
Bogi

Borbély
Alexandra
SZÍNÉSZ
Gyerekkoromban nagyon
nagy, több családdal közös
nyaralásokra jártunk Balatonalmádiba, aztán Siófokra.
Emlékszem, hogy hangfelvételeket, interjúkat készítettem a
szüleimmel és a barátaimmal a
strandon, ettük a főtt kukoricát meg a hekket. Csodálatos
emlékeket őrzök ezekről az
évekről! Amióta Budapesten
élek, több ismerősömtől hallottam, hogy a Balaton-felvidéknél nincs szebb, ezért meg
akartam ismerni. Ervinnel már
három éve járunk erre a vidékre: imádom a káptalantóti piacot, Balatonfüredet, Tagyont.
Sok helyen lettek barátaink,
tavaly pedig vettünk egy
pincét Balatonszőlősön, amit
lakhatóvá szeretnénk tenni –
éppen most folynak a munkálatok. Ezzel egy nagy álmunk
teljesül majd! Számomra talán
nyáron a legszebb a Balaton,
de minden évszakban szívesen
bámulom ezt az óriási vizet.
Bármikor el tudok merülni a
lenyűgöző látványban.
Szívesen járunk Balatonszőlősön a Szőlősi Kocsmába,
ahol mindig igazán jó, mégis
házias ételeket kapunk.

Csorba
Lóránt

ÉNEKES

ZENÉSZ
Vajdasági származású vagyok,
így nekem viszonylag késői
az első balatoni emlékem: 14
éves voltam, amikor egy hetet
tölthettem Balatonbogláron egy
barátommal, a nyaralójukban.
Emlékszem, hogy nagyokat
kirándultunk, kenuztunk, vagy
százszor meghallgattuk az Emil.
RuleZ!-lemezt meg a Guns N’
Rosestól a Loose Your Illusiont.
Nagyon szeretek balatoni helyszíneken zenélni, mert mindig
azt érzem, hogy egy állandósult
vakációhangulatba csöppenünk. Tavaly játszottunk a várvölgyi Laskafesztiválon, ahol a
nehezítő körülmények ellenére
– kétszer elment az áram – az
év egyik legjobb buliját csináltuk, amin szerintem az összes
ott élő ember részt vett. Utána
minden balatoni fellépésünkre
eljöttek. Igazi kis rajongóbázis
alakult belőlük, amiért nagyon
hálásak vagyunk.
Régebben Monostorapáti
is a Művészetek Völgyének
egyik helyszíne volt. Nagyon
szeretem az ottani borozókat,
sörözőket. Mindegyikben
jókat lehet enni is, azonnal
meghozzák mindenki számára a balatoni hangulatot!

Az első balatoni emlékeim
Révfülöphöz köthetők: a
családomnak ott volt nyaralója,
ezért rengeteg időt töltöttem
ott gyerekkoromban. A révfülöpi móló, az ottani barátaink,
a fagyi meg a lángos íze…
Most télen úgy döntöttünk a
barátommal, hogy pár napot
a Balatonon és környékén
töltünk. Voltunk Tihanyban
és Veszprémben, amit nagyon
élveztünk, mert egy teljesen
másik arcát mutatta meg
számunkra a régió. A legemlékezetesebb balatoni koncertélményem egyébként a siófoki
Plázshoz kapcsolódik, nagyon
szeretem ezt a helyszínt. Olyan
érzésem van mindig, amikor
ott zenélünk, mintha a karibi
térség egy pontján lennék,
mivel mindenki sokkal lazább,
jobban el merik magukat
engedni az emberek. Egészen
különleges energiákat kapok
ilyenkor a közönségtől, amitől
én magam is sokkal felszabadultabb leszek.
Nagyon kedvelem Balatonfüreden a Bergmann Cukrászdát:
ide minden alkalommal betérek, ha erre járok. Gyerekkorom nagy kedvence pedig a
révfülöpi Móló Cukrászda volt.

Udvaros
Dorottya
SZÍNÉSZ
A térséghez köthető színházi
élményeim nem nagyon vannak. De amikor elkezdtem koncertezni a lemezeim kiadása
után, egészen újszerű tapasztalat volt az életemben, hogy balatoni szabadtéri helyszíneken
énekelhetek. Egy alkalommal
Dés Lászlóval volt fellépésünk
Siófokon, ami után a sétányon
ücsörögve vártuk, hogy a zenekar tagjai befejezzék a pakolást.
Egy helyi étterem tulajdonosa
odajött hozzánk, és meghívott
minket vacsorára, de mivel
indulnunk kellett vissza Budapestre, nem tudtuk elfogadni a
kedves invitálást. Erre ő fogta
magát, és 10 perccel később
ott, a padokon vendégelt meg
minket mindenféle finomsággal, amit óriási tálcákon hozott
ki nekünk. Ez nagyon kedves
emlékem azóta is!
Nagy szerelmese vagyok
a Káli-medencének, ahol
nagyon jó éttermek vannak.
Szívesen fordulok meg például a Köveskálon található
a Mi a kőben vagy a Kővirágban. Többször jártam már a
badacsonytomaji Szent Orbán
Borházban is. Gyönyörű helyszín, és mivel a hegyoldalban
van, fantasztikus a kilátás
onnan!
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Fotó: Nagy Ervin: RTL Klub, Borbély Alexandra: Nánási Pál

#NEKEMA

Sodró
Eliza

Nagy
Ervin
SZÍNÉSZ
Az első balatoni emlékeim
Széplakhoz kötődnek: hogy
zsebpecával fogtam a keszegeket a mólón, hogy ez esti
sétákon mindig kapok csavaros
fagyit és hot dogot, hogy a
számháborúban rögtön kiesek.
Gyerekkorom fénypontja ez a
néhány kép: igazi szocialista
dolce vita volt. Az északi részt
változatosabbnak találom.
Nem is a part fog meg benne
elsősorban, sokkal inkább a felvidék csodálatos, dimbes-dombos tája. Felnőtt fejjel ez sokkal
közelebb áll hozzám, emiatt
is vettünk egy kis présházat a
magyar Toscanában, Szőlősön.
A Balaton számos pontján
játszottam már, de a legemlékezetesebb biztosan a tihanyi
Bujtor István Színpad marad
számomra: a világ talán leszebb
szabadtéri játszóhelye. Főleg
előadás idején, amikor épp
megy le a nap – még akkor is,
ha később megjelenik néhány
ezer éhes szúnyog, és nekünk,
színészeknek csapkodva kell
szerepelni a következő másfél
órában.
Több, számomra kedves hely
is van a Balatonon. Tagyonban a Vidéki Ház a szívünk
csücskévé vált, szívesen
térünk be a Petrányi Pincébe
Csopakon, Balatonfüreden
pedig a Hotel Silverine a kedvencünk: baráti viszony fűz
minket a tulajdonoshoz.

SZÍNÉSZ

Nagy
László
KÉZILABDÁZÓ
’96 körül lehetett, amikor édesapámékkal Siófokra mentünk
nyaralni: ez az első igazi „nagy
balatoni” élményem. Egy part
menti szállodában laktunk,
hekkeztünk, lángosoztunk–
klasszikus emlékek jutnak
eszembe arról a vakációról.
Amikor visszaköltöztünk
Barcelonából Magyarországra, Veszprémben folytattam
a pályafutásomat, ezért most
Budapest és a Balaton északi
része között ingázom napi
szinten, így nagyon megkedveltem magát a Balaton-felvidéket. Ősszel és télen is kedves
számomra ez a régió, szeretem,
hogy ilyenkor egy sokkal
nyugodtabb arcát láthatom a
környéknek, ami különösen
szép tud lenni, amikor megérkezik a fagy és a hó. Pár éve
volt lehetőségem korcsolyázni
a tavon, amikor befagyott. Óriási élményként éltem meg azt
a végtelen szabadságot, amit
siklás közben éreztem!
Balatonalmádiban a strandon
található a Gulyás Büfé, ahol
a klasszikus magyar ételek
mellett kiváló tojásrántottát
is lehet kapni. Nincs két nap,
amikor egyforma lenne, sem
ízében, sem pedig alapanyagaiban, de Gizike néni – a
tulajdonos – mindig a legnagyobb gonddal készíti el.

Az első balatoni emlékem
igazából nem is magához a
tóhoz kapcsolódik, hanem
egy szállodához Almádiban,
ahová a nagyszüleim vittek el
nyaralni 5-6 éves koromban a
testvéreimmel és az unokatesómmal. Arra emlékszem,
hogy az egyik legizgalmasabb
dolog a svédasztalos reggeli
volt: akkor találkoztunk először
ilyennel, és nem akartuk elhinni, hogy tényleg ingyen van
az a sok tea. A legelső filmes
élményem is a Balatonhoz
köthető. Itt forgattuk ugyanis a
Vadkörték című ifjúsági filmet.
Alföldi Róbert volt a főszereplő, és borzasztó irigy voltam a
jelmezére, amelybe nem folyt
be a víz, míg az én kis sárga
gumicsizmámban szabadon
úszkált a balatoni élővilág
színe-java.
Az Egynyári kaland néhány
jelenetét az Anna Grand
Hotelben vettük fel, az
ott rendezett Anna-bálon.
Nagyon szórakoztató volt
inkognitóban részt venni
egy ilyen nagy hagyományú

Majka
MŰSORVEZETŐ, RAPPER
Az első balatoni emlékem egy
fonyódi nyári tábor, szülők
nélkül. Rendkívül jól éreztük
magunkat. Nagyon szerelmes
lettem ott egy lányba, aki persze gyönyörű volt, és a tábor
utolsó napján még táncoltunk
is. A legtöbb emlék egyébként
a déli parthoz köt – az utóbbi
időben leginkább Zamárdiban
vagyunk. Nagyon szeretem az
ottani partszakaszt, a tihanyi
látkép elképesztően gyönyörű.
Az északi parton pedig Balatonfüredet kedvelem.
A balatoni koncertekben mindig
van valami extra. A legtöbben
ide, ugye, pihenni, szórakozni
érkeznek, azért, hogy jól érezzék
magukat. Sokkal hálásabb ezért
itt zenélni. Az elmúlt években
elképesztően jó bulijaink voltak
a tó körül. Másrészt a balatoni
atmoszféra mindig is különleges élményt ad.
A családommal rendszeresen
megfordulunk a Zamárdiban
található Mauro Étteremben,
nagyon kedveljük.

ABALATON
„

BALATON MAGAZIN

Nagyon szerelmes lettem
ott egy lányba, aki persze
gyönyörű volt, és a
tábor utolsó napján még
táncoltunk is. – MAJKA
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2020: FŐSZEREPBEN
A BALATON

a

Guller Zoltán,
a Magyar Turisztikai
Ügynökség
vezérigazgatója
– A magyarországi turizmus vezetőjeként
sokkoló lehetett látni, ahogyan egyik
napról a másikra eltűntek a turisták,
bezártak a szállodák, leálltak a légitársaságok. Hogyan élte meg ezt az időszakot?
Az év nagyon jól indult, januárban és
februárban a forgalom 22 százalékos növekedésével kimagasló eredményt értünk
el. Úgy tűnt, hogy ez lesz a legjobb év a
magyar turizmus történetében, de a koronavírus európai terjedésével gyakorlatilag
50 nap alatt megszűnt az ágazat Magyarországon (is). Drámai helyzet volt,
tulajdonképpen napról napra változott. A
turizmus gyorsan reagál minden válságra,
de van ennek a mondatnak egy másik fele
is: gyorsan is áll helyre. Hiszen az ágazat
sajátossága, hogy ha vendég van, akkor
minden van. Hála az égnek, bő két hónap
után látjuk, hogy elindultak a belföldi
foglalások, és egyre többen érdeklődnek
külföldről is hazánk iránt. A korlátozások feloldása előtti szombaton még 4800
vendégéjszakát regisztráltak a vidéki
szálláshelyeken, a pünkösdi hosszú hétvégén azonban országosan már 129 ezer fölé
emelkedett ez a szám. Úgy gondolom, bátran kijelenthetem, hogy igen erős szezonra
számíthatunk itthon, olyanra, ami akár
még a korábbi éveket is túlszárnyalja. Fontos megjegyezni, hogy ehhez az is kellett,
hogy Magyarország Kormánya az elsők
között jelentette be a turizmus-vendéglátást segítő akciótervet, ennél gyorsabban
nem lehetett volna lépni, és nem is tettek
ilyen gyorsan intézkedéseket az ágazatban
sehol Európában.
– Mit nyerhet a Balaton a vírus okozta
változásokkal? Mi kellene még ahhoz,
hogy tovább erősödjön a többi évszak
turizmusa?
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Interjú
Guller Zoltán

Az utóbbi évek adatai azt mutatják, hogy
egyre többen pihennek belföldön, nyáron
a vízparti üdülőhelyek megtelnek, és magas vendégszámot realizálnak a szálláshelyek. Az elmúlt években országszerte zajló
szálláshely-, strand- és attrakciófejlesztéseknek köszönhetően egyre magasabb minőséget biztosító szolgáltatások fogadják a
látogatókat. Jó ideje azon dolgozunk, hogy
ezek a fejlesztések négy évszakos programkínálatot biztosítsanak az utazóknak,
a számok pedig azt mutatják, hogy jó úton
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járunk, hiszen a január–februári turisztikai adatok soha nem látott eredményeket
produkáltak. Most alapvető és elsődleges
célunk Magyarország belföldi turizmusának újraindítása a járvány után, valamint
a nyári főszezon forgalmának erősítése.
A belföldi úti célok között még mindig a

„Kiemelt feladatunk,
hogy Magyarország 2030-ig
Közép-Európa vezető
turisztikai térségévé váljon.”

Balaton szerepel az első helyen, ezt mutatják felméréseink is. Az ügynökség rendszeresen vizsgálja az utazási hajlandóságot,
amiből látjuk, hogy a lakosság nagyobb része szerint biztonságosabb Magyarországon
utat tervezni, mint külföldre menni. Azt
látjuk, hogy a legtöbben többnapos belföldi
útra mennének, az aktív, természetközeli
szabadidős tevékenységek, valamint a
fürdőszolgáltatások is népszerűek. Júniustól arra ösztönözzük az utazókat, hogy
aki teheti, pihenjen itthon is, mert itthon
biztonságos, ráadásul családok százezreinek a megélhetését is segítik ezzel. Ehhez
a kormány is segítséget nyújtott a turizmus
motorjának számító SZÉP kártya szerepének erősítésével – azzal, hogy megduplázódott a feltölthető összeg, miközben a
járuléka a felére csökkent. Úgy látom, hogy
a kitolódott rendezvényszezon is tovább
erősítheti azt, hogy ne csak a nyáré legyen
a főszerep a turizmusban.
– 2017-ben készült el a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030. Elindult
számos fejlesztés. Tíz év múlva milyen
Balatont látna szívesen?
A Magyar Turisztikai Ügynökség küldetése
a magyar turizmus fejlődésének támogatása, a modern és minőségi turizmus
megteremtése. Kiemelt feladatunk, hogy

Interjú
Guller Zoltán

Magyarország 2030-ig Közép-Európa vezető turisztikai térségévé váljon. Ehhez a legfontosabb cél, hogy növeljük Magyarország
mint úti cél versenyképességét, és aktívan
hozzájáruljunk ahhoz, hogy az ország még
vonzóbbá, élményekben gazdagabbá váljon
az utazók számára. Egyszerre fejlődnek természeti és kulturális örökségi helyszínek,
várak, kastélyok, kerékpáros turisztikai
szolgáltatások, nemzeti parkok, túraútvonalak, strandok, vízi csúszdák, attrakciók,
vendéglátóhelyek és az infrastruktúra. És
nem utolsósorban a szálláshelyek. A fejlesztések fókuszában a családbarát, európai
színvonalú szolgáltatások állnak. Cél, hogy
minél többen visszalátogassanak ezekre a
helyszínekre. Természetesen a fejlesztések mellett nem szabad megfeledkezni a
helyiek vendégszeretetéről sem, ami nem
keveset ad hozzá az utazási élményhez.
– Idén, ha minden rendben halad, nyár
végén indul a fesztiválszezon. A MOL
Nagyon Balaton programsorozat rendezvényei is így szerveződnek át. Milyen
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támogatásokkal, aktivitásokkal segíti az
MTÜ a balatoni rendezvényeket?
A MOL Nagyon Balaton programsorozat
közel tíz éve gyűjti egy ernyő alá a balatoni
régió legjobb gyerek- és sporteseményeit,
gasztro-, bor- és zenei fesztiváljait, előadóit.
Míg 2013-ban egyetlen tartalmas, augusztusi
hosszú hétvége volt a MOL Nagyon Balaton
célja, az elmúlt években már májustól ősz
végéig tartó rendezvénysorozattá nőtte ki
magát: több mint negyven programon egymilliónál is többen vesznek részt évente. Az
ügynökség minden olyan kezdeményezés
mögé odaáll, amely egyszerre erősíti a hazai
turizmust, és gazdagítja a programkínálatot,
egyúttal platformot biztosít a minőségi hazai
kultúrának és előadóknak – főleg egy ilyen
példa nélküli helyzet után.
– Nemrég született meg az ötödik gyermeke. Tervezik, hogy a családdal töltenek
időt idén nyáron a Balatonon?
A családommal az idei évben, ahogy eddig
is, biztosan fogunk a Balatonnál nyaralni.
Az északi és a déli parton is találkozunk.
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Új

Renault ZOE

Csak válassz programot.
Az Új Renault ZOE odavisz.
Akár 395 km* valós hatótávval!
*A 395 km-es hatótáv Új Renault ZOE R110 Z.E. 50 verzió esetén érvényes kombinált használat módban, WLTP-vizsgálati eljárás szerint. Új Renault ZOE R110 Z.E. 50
vegyes fogyasztás Wh/km: 169, l/100 km: 0; CO2-kibocsátás g/km: 0. Az üzemanyag-fogyasztásra és CO2-kibocsátásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság
(EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP-vizsgálati eljárással történt. Bővebb információkért keresse fel a www.renault.hu/wltp oldalt. Az új személygépkocsi fajlagos
üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatók az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen
és a fogyasztóvédelmi hatóságnál. A gépkocsi tényleges fogyasztása eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok, továbbá
az útvonalválasztás függvényében. A gépjárművek elérhetősége, a műszaki adatok és megoldások, valamint a felszereltségek országonként eltérhetnek, és bármikor
módosíthatók. A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek
ajánlattételnek.
Részletek a Renault Márkakereskedéseknél! A képek illusztrációk.
10
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renault.hu

12. oldal
Marsalkó Balatonja
A Halott Pénz
frontembere nemcsak
a koncertek közötti
szünetekben pihen a
Balatonon. A karantén
időszakát is itt töltötte.

22. oldal
Charlie-FrenreiszPataky
Ikonikus nevek egy
asztalnál! Régi balatoni
nyarak, önfeledt, vidám
nosztalgiázás a retró és a
rockandroll jegyében.

26. oldal
Az ősz az új nyár!
Az idei, meglehetősen
különös év még jobban
megmutatja, hogy a
Balaton igazi négyévszakos
úticél: gasztro, programok,
fesztiválok -10 fokig.
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Pihenés után feltámad a Halott Pénz

MARSALKÓ
DÁVID
A koronavírus miatti leállás után elemi erővel tör rá
mindenkire a koncertéhség. Ezt pedig az idén 15 éves
Halott Pénz fellépése tudja a legjobban csillapítani a
Strand Fesztiválon, ahol a zenekar az egyik headliner.
Az együttes vezetője, Marsalkó Dávid nemcsak fellépni
szeret a Balatonon, de itt tud lecsendesedni,
és visszavenni az őrült tempóból is. Marsalko

m

– Mikor varázsolt el téged a Balaton?
Kisgyerekként vagy felnőttkorodban?
Vannak gyerekkori emlékeim, legfőképp a
déli partról, mégis felnőttkoromra lettem
nagy „balatonos”. Az elmúlt években sokat
koncertezünk a régióban, de a fellépések
nem a nyaralásról, hanem a munkáról szólnak. A felnőttélettel együtt járó stressz és
nyomás hatására kezdtem el a kikapcsolódást és a nyugalmat keresni. Így lett komoly
kapcsolatom a Balatonnal és a hozzá tartozó gasztronómiával. A legtöbben nyáron
keresik fel a környéket, engem mégis télen,
egy decemberi pihenés alatt ejtett rabul az
a békesség, ami ott található.
– Melyik a kedvenc részed?
Mindegyik településnek megvan a saját
arca, ami alapján bárki el tudja dönteni, hogy
milyen jellegű kikapcsolódásra vágyik. Ha
magányra van igényed, vagy családi körben
szeretnél pihenni, akkor találsz rá alkalmas
helyet, de ha pörgésre és exkluzív eseményekre vágysz, arra is megvannak a megfelelő
részek. Engem a nyugalom és a víz közelsége
vonz leginkább. A kedvenc helyem Balaton–
akarattya. Sok időt töltök itt. Nagyon szeretek
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kisétálni a magaspartra – főleg hétköznap,
amikor szinte senki nincs ott. A Rusty Coffee
Box kávézóból elképesztő a kilátás. Leülök
oda a laptopommal, kávézgatok, közben szöveget írok. Badacsonyt is nagyon kedvelem,
de azt elsősorban a borkultúra miatt.
– Vannak kedvenc pincészeteid?
A Laposa pincészetet nagyon szeretem, a boraik mellett a birtok is csodálatos. Elképesztő
látványban lehet részünk a teraszról. De az
egész környék nagyon hangulatos, és mellette
olyan finom borokat kóstolhatunk, amelyek
csak a Balaton-felvidéken találhatók meg.
Korábban vörösboros voltam, de néhány éve
áttértem a fehérborok vonalára. Az a gasztroforradalom, amely az elmúlt években érzékelhető a Balatonon, erős szerepet játszott
abban, hogy szorosabbá vált a kapcsolatom a
tájjal. Tulajdonképpen a gasztronómia, a borkultúra és a kikapcsolódás összefonódása az,
ami miatt egyre több időt töltök a tó mellett.
– El tudod képzelni, hogy egyszer itt élj?
Abszolút. Balatonakarattya még nem anynyira népszerű hely, nem egy bulizós település – ez pedig számomra sokkal vonzóbb
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a mostani életszakaszomban. Itt fel tudok
töltődni, és el tudok mélyülni.
– A környék két legnagyobb fesztiválján, a
Balaton Soundon és a Strand Fesztiválon is
évek óta a legfontosabb fellépők között van a
Halott Pénz. Ha itt vagy, belefér a bulizás is?
Előfordul, hogy fellépés után lent maradunk a fesztiválon, és az éjszaka bulizással
végződik. Ezeknek a fesztiváloknak a
hangulata különleges a tó mellett, amit jó
megélni egy nagyobb koncert után.
– 2018-ban a MOL Nagyon Balaton
programsorozat keretein belül volt egy

Marsalko

kompkoncertetek is a Balaton közepén.
Szeretsz a vízen lenni?
Vízközelben és a vízen lenni imádok, de
strandolni nem szeretek. Ez gátlásokból
is fakad, illetve iszonyatosan fehér és
érzékeny a bőröm. Nekem a strandolás kín
és szenvedés, nem tudok benne ellazulni.
Viszont hajózni nagyon jó élmény. Van pár
barátom, akik ezzel foglalkoznak, és ha el
tudok velük menni néha, az nagyon király.
– A 2019-es évet december végén egy
sikeres Budapest Aréna-koncerttel
zártátok. Utána az átlagosnál hosszabb
pihenést terveztetek be a zenekarral,

„A kedvenc helyem
Balatonakarattya.
Nagyon szeretek kisétálni
a magaspartra – főleg
hétköznap, amikor szinte
senki nincs ott.”

ami a járványügyi helyzet miatt még
hosszabb lett. Örültetek a pluszhónapoknak?
A saját szemszögemből nézve van egy jó
része: kaptunk két hónapot, hogy dalokat írjunk, és még három hónapot, hogy
megcsináljuk az új lemezünket úgy, hogy
tudunk teljes mértékben a munkafolyamatra
fókuszálni. Viszont a koncertek elvesztése
nagyon nehéz mindannyiunk számára.
A zenekarok szempontjából májustól szeptemberig van a főszezon, ebből élnek a zenészek és az egész stáb – azaz olyan emberek
is, akiket mások nem látnak a színpadon.
Ennek komoly hatása lesz a zenekarok
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bevételeire, így a lehetőségeire is. Ez pedig
néhány évig még biztosan benne lesz a
levegőben. A fesztiválokat is keményen
érinti ez a válság. A kultúra és a szórakozás
nem elsődleges az emberek költési rendszerében. Amint csökken a bevételük, mert
mondjuk elveszítették a munkahelyüket,
vagy nehezebb helyzetbe került az a terület,
ahol dolgoznak, nyilvánvalóan a kultúrára
is kevesebbet tudnak költeni, és a zenekarok a koncertekből élnek. Ennek ellenére
bízom benne, hogy az emberek nem felejtik
el a koncertre járás élményét, ezért talán
majd fokozatosan visszatér a járvány előtti
rendszeresség.
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„Bízom benne, hogy az emberek
nem felejtik el a koncertre járás
élményét, ezért talán majd
fokozatosan visszatér a járvány
előtti rendszeresség.”

Marsalko

– A zenekar alapítójaként hogyan tudtad
kezelni ezt a válságot? Jobban oda kellett
figyelni a csapatra ebben az időszakban?
A karantén alatt napi kapcsolatban voltunk,
videóchateltünk, folyamatosan beszéltünk
az aktuális helyzetről. A stábtagokat is többször felkerestem telefonon, rendszeresen
monitoroztam, ki hogyan éli meg az eseményeket. Szerencsére mindenki intelligensen
és jól kezelte a szituációt, várták, hogy
túljussunk ezen, és elkezdjünk tervezni. Ez
megnyugtató volt. A Halott Pénz szerencsére egy elég jó helyzetben lévő zenekar évek
óta. A közönség szeretete egy ilyen nehéz
helyzetben is stabilitást ad. Bízom abban,
hogy az emberek nem felejtik el pár hónap
alatt a sok közös évet, az emlékeket és a
dalokat. Örültünk, amikor bejelentették,
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hogy augusztus 15. után már lehet rendezvényeket szervezni. Fellélegeztünk, hisz
most már tudunk mihez alkalmazkodni,
van mire készülni, tudjuk, mit kell megoldani – így mindenki jobban tud fókuszálni.
A zenekar ezt az időt a próbateremben és
a stúdióban fogja tölteni. Szeretném, hogy
őszre legyenek új dalok és egy új lemez is,
mivel augusztus második felétől nagyon
sűrű időszakra számítunk. Több fesztivál és
rendezvény is átkerült az őszi szezonra.
– Nagyon impulzív világban élsz évek
óta, viszont a koronavírus miatt sokáig
nem tudsz visszatérni a nyüzsgésbe. Hogyan éled meg ezt a kettősséget?
Vannak nagyon sűrű időszakok, amelyekből nehéz visszaállni a normálisabb
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életvitelre. Szükség van pár hétre, és ez
kisebb depresszióval is járhat. Az ingerfüggőség kőkemény dolog, aminek megvannak a fiziológiai okai. Ezt sokféleképpen lehet megtapasztalni, és talán nem
is érti mindenki. De aki olyan tempóban
él, mint mi, hogy májustól októberig heti
szinten több ezer emberrel együtt énekeljük a dalokat, villognak a fények, szól a
hangos zene, interjúk vannak, folyamatos
az éjszakázás és az utazás, az rászokik az
ingergazdag környezetre. Majd egyszer
csak ennek vége, és otthon ülsz. Mindent
borzasztóan unalmasnak találsz, mert
semmi nem tudja az ingerküszöbödet
megugrani. Emiatt hetekig simán lehet
depressziód vagy ingerelvonásod. Nekem
évekbe telt, mire rájöttem, hogy ez a problémám, amivel az égvilágon semmi baj
nincs, de fontos tudatosítani, hogy a zeneiparban létezésnek, főleg a frontvonalban, vannak árnyoldalai. Egyszerűen át
kell vészelni ezt a két-három hetet, amíg
átlendülsz ezen az időszakon. Ilyenkor
fontos a család szerepe, mert ha az ember
mellett van egy biztos társ vagy egy olyan
családi közeg, amely ezen az időszakon át
tudja segíteni, akkor szerencsésen kijön
belőle, és újra normális ember lehet.
– A nagyobb leállásnak köszönhetően
sikerült olyan dolgokat megélned, amelyeket már régóta nem tehettél meg?
Az elején nehéz volt, mivel aggódtam a család és a szüleim miatt, de egy idő után fokozatosan átfordult pozitív irányba, amit beépítettem a terveimbe is. Fejleszteni kezdtem a
stúdiómat, és rengeteg egyéb ötletem támadt.
Sok témát és gondolatfoszlányt jegyeztem fel
ebben az időszakban, amiből elindulhatnak
az új dalok. Most már nagyon lelkes vagyok,
de az tény, hogy valami megváltozott. Egy
zenekarral hosszú távon életben maradni
nagyon nehéz feladat. Ez sokszor nem is
rajtad múlik, hanem a közönség alakulásán,
fejlődésén, és most eléggé kiszámíthatatlan
lett a világunk. Hogy ezt az időszakot hogyan
sikerül jól kihasználni és kezelni, azt jövő
ilyenkor fogjuk látni igazán.

SZÖVEG
KISS ÁDÁM
FOTÓ
DEADCODE PRODUCTION

„A zenéink partizáshoz valók, nem kanapén jégkrémezéshez”

MARCO BAILEY

a

Szereti a magyar közönséget, és nem bírja a marketinglufiDJ-ket. Mindene a zene, a turnézás, és még jó pár évig nem
akar leállni a 32 éve zenélő belga techno-DJ, Marco Bailey,
akit számos emlékezetes magyar fellépés után augusztus
19-én a B my Lake-en láthatunk újra.
– A legrégebb óta magyarországi partikon
játszó külföldi DJ-k egyike vagy. Milyennek ismerted meg a hazai technószcénát?
Sokfelé jártam a világban, de itt, Európában
a magyar közönség az egyik legjobb. Sok
ország van itt, a kontinensen, ahol – hiszed,
vagy sem, de – semmilyen partiszcéna
nincs, maximum két-három klub. Magyarországon viszont több mint húsz éve vannak
elképesztő jó események. Régebben volt a
Mayday, most a Hyperspace, a Bónusz Fesztivál, a B my Lake és nagyon jó klubbulik.
Tényleg bírom a magyar közönséget!

– A Materia Kiadó főnökeként hogy
látod, mennyire hatott a koronavírus az
új megjelenésekre?
Nem okozott túl nagy problémát. Az emberek továbbra is veszik a lemezeket, bár
talán kevesebbet, és jobban válogatva.
Az sokkal nagyobb gond a vírussal, hogy a
mi zenéink partizáshoz valók, nem kanapén jégkrémezéshez.
– Jó pár éve azért indítottad az MB
Elektronics Kiadót, hogy teret adj a fiatal
tehetségeknek. Hogyan tud egy kezdő
technóproducer betörni a köztudatba?
Nagyon sok fiatal producer és zenész
szeretne könnyen a csúcsra jutni, de sajnos
ez nem megy ilyen egyszerűen. Örömteli,
ahogy az elmúlt években a mi szcénánkban is jönnek fel a női előadók, akik között
van egy csomó nagyszerű tehetség, de egy
részük sajnos csak marketingtermék.

– A biód szerint „positive disordered”
van, olyan életösztön, ami megnyilvánul a
DJ-zésben, turnézásban, az élet élvezetében. Lefékezel valaha, és lesz belőled egy
kanapéról ambient zenét puttyogtató fickó, vagy a lejátszók mögül tesznek a sírba?
Haha! Nem tudom, talán egy napon majd
lefékezek. Addig azonban mindennap vágyom még több turnézásra, még több technóra, még több rave-re, szóval azt hiszem,
ez a löket még kitart pár évig!

Az én jó tanácsom befutni szándékozó fiatalabb producereknek: csináljatok rengeteg
zenét, teszteljétek a számokat magatok nagyon sokszor, és utána küldjétek el kiadóknak. Legyetek két vagy három kiadónál, ne
jelentessetek meg 10-15 különböző helyen,
és maradjatok hűségesek magatokhoz!
– A nyolcvanas évek végén kezdtél zenélni, amikor még maga a technó is gyerek–
cipőben járt. A műfaj azóta szubkultúrából
világtrend lett, számtalan alműfajjal. Hogy
találod meg az új zenei inspirácókat?
Nagyon sok zenei stílust szeretek. Az
elektronika mellett rockot, hiphopot,
funkot, new wave-et. Az inspiráció nekem
maga a zene, ami csak jön folyamatosan.
Természetesen a 2-3 órás szettjeimben 99
százalékban technót játszom, de hoszszabb szettek alatt simán elkalandozom,
nem szeretem egyetlen stílusra korlátozni
magamat.
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2020. augusztus 19–22.
Zamárdi
bmylake.hu
Fő fellépők:
Solomun, Sven Väth, Carl Cox,
Richie Hawtin, Maceo Plex,
Charlotte de Witte, Adriatique,
Ben Klock, Dax J, Kobosil
Jegyárak:
Napijegy: 15 990-20 990 Ft
Bérlet: 39 990 Ft
VIP-napijegy: 25 000 Ft
VIP-bérlet: 49 000 Ft
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SZÖVEG
MOL NAGYON BALATON

FESZTIVÁL / STRAND FESZTIVÁL

A 10 legjobb program az idei Strand Fesztiválon

LESZ
STRAND!
Talán a címben megfogalmazott tömör állítás a legfontosabb az idei évben,
minden fesztiválozónak
és szervezőnek. És rögtön
érdemes hozzátenni, hogy
nem is akármilyen fesztivál lesz! Ezt a Strandot,
reméljük, mindenki a legszebb emlékei közt fogja
emlegetni. 10 pontban
gyűjtöttük össze, hogy mi
vár ránk augusztus 18-tól
5 napon át Zamárdiban!

01

NYITÓNAP A BAGOSSY
BROTHERS COMPANY
NAGYKONCERTJÉVEL ÉS
A PETŐFI ZENEI DÍJÁTADÓVAL

STRAND

02

VILÁGSZTÁROK A STRANDON!

Visszajövünk! Hogy mivel, az egyelőre
legyen titok, de nagyot fog szólni, az biztos!
Ezt ígéri a 2020-as fesztiválszezon minden
bizonnyal legelső nagyszínpados koncertjét játszó Bagossy Brothers Company,
akik augusztus 18-án a Strand nagyszínpadán egy kétórás, különleges koncerttel
indítják a fesztivált. A nyitónapot nemcsak
Bagossyék koncertje teszi különlegessé,
hanem a Petőfi Zenei Díj átadó is. Ezen a
díjátadón nem lesz unalmas szavalat, lesz
helyette óriási show, látványos színpadi
elemek, különleges, máskor nem látható zenei produkciók és persze sok menő
magyar zenész, nagy öregektől a fiatalokig.
Showtime augusztus 18-án!

1616

04

Nem marad a Strand világsztárok nélkül,
hiába törölte a Zamárdit is érintő turnéját
Ellie Goulding, a Sum 41 és a Milky Chance
is. Helyettük eljön a Lost Frequencies, Alle
Farben a Next Level, és a már korábban
meghirdetett Parov Stelar, Timmy Trumpet,
Martin Solveig és DJ Fresh. A kanadai pop
punk és Ellie Goulding szomorú rajongóinak
jó hír, hogy a két zenekar 2021-ben pótolja az
elmaradt fellépést Zamárdiban.

03

A LEGTÖBB MAGYAR SZTÁR
A Strand a hazai sztárok családi napja is,
ahova minden fellépő szeret visszatérni, és
felemlegetni az együtt és a rajongókkal eltöltött augusztus végi pillanatokat. Idén ők
is alig várják, hogy veletek legyenek! Csak
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néhány név a sokból: Tankcsapda, Halott
Pénz, Majka & Curtis, Horváth Tamás,
Platon Karataev, Fran Palermo, Konyha,
Punnany Massif, Margaret Island, Krúbi, és
még sorolhatnánk.

PARADISE OF STRAND
Augusztus 20-a idén nem csak a tűzijátékról lesz emlékezetes. Aznap Metzker Viki
indítja a MOL – Petőfi Rádió Nagyszínpad
programját, majd éjjel visszatér, és barátaival, a Cashtag DJ-párossal és DJ Lennarddal
együtt a fesztivál egyik leglátványosabb
buliját prezentálja.

05

TEMATIKUS HELYSZÍNEK
ÉS ISMERT HÁZIGAZDÁK
A Strand tematikus helyszíneit népszerű
művész-zenész házigazdák vezetik, hogy
dupla legyen az élvezet. Napközben ülj be

Na, akkor figyelj: Kiss Ádám, Ráskó Eszter,
Janklovics Péter és Szabó Balázs Máté
indítják az aznapot (másnapot) minden
délben a Magenta Színpadon.

09

A BALATON-PART LEGNAGYOBB
FESTMÉNYE
Labrosse Dani amilyen fiatal művész,
olyan menő cégeknek készít grafikákat,
falfestményeket. Most pedig a Balaton
legmenőbb közönségének fog egy művel
kedveskedni, amihez ráadásul minden
vállalkozó hozzáteheti a saját kreativitását.
Dani egy óriási festmény kontúrjait fogja
felrajzolni, amit a közönség színezhet ki.

Molnár Tomi dalszerző műhelyébe, válaszd
a kézműveskedést a MOL Nagyon Balaton
Teraszon vagy a felolvasó helyszínt!

06

PÁRNACSATA ÉS MÁS
NAPI CSATÁK

RUGALMAS SZABÁLYOK
A JEGYEKRE VONATKOZÓAN
A Strand 15 napig mindenki számára
lehetővé teszi, hogy megvásárolt
jegyét, bérletét visszaváltsa, ha idén
mégsem szeretne Zamárdiban fesztiválozni. Ők a következő lehetőségek
közül választhatnak:
• a 2020-as bérletüket vagy napijegyüket regisztrációt követően
2021-esre váltják át,

Fotó: Rockstar Photographers

• a napijegyüket regisztrációt követően
2020-ban más napon használják fel,
• visszaváltják a 2020-as bérletüket
vagy napijegyüket.
Nagyon fontos! Ha valaki a felsorolt
opciók bármelyikével élni szeretne,
azt július 9-ig kell jeleznie a Strand
Fesztivál weboldalán, ahol az öszszes feltétel szerepel.

Ki a fene akarna egy zenei fesztiválon párnacsatázni, kidobózni, vagy kötelet húzni?
Hát mindenki! A Strand Fesztivál legnépszerűbb délutáni programjain tömegek
hajigálják egymásra a párnákat, labdákat,
vagy húzzák a kötelet, és mindig óriási a
hangulat.

STRAND

07
08
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TÁBORTŰZ
A tábortűz mágia. Legyen kertben vagy
táborban, a tűzbe bámulás, az augusztusi csillagokra felnézés örökre belénk
ég. A tábortűz intim, körülülő emberek
közelsége. Mégis működik egy fesztiválon is, a Strandon legalábbis biztosan, ott
ültünk mellette, tudjuk. Pláne úgy, hogy
a tábortűz melletti gitározást maga Járai
Márk szervezi. Libabőrös leszel, nem csak
az éjjeli fuvallattól!

NAGY STRAND KALAND
Az egész fesztiválon átívelő, szórakoztató vetélkedő látványos kihívásokkal
és mindig nagyon lelkes csapatokkal. A
győztes brigád jövőre is eljöhet a Strandra.
A belépőt a fesztivál állja!

DUMASZÍNHÁZ A STRANDON

Azt ismered, amikor négy stand-up komédiás bemegy a Strand Fesztiválra? Nem?!

2020. augusztus 18–22.
Zamárdi
strandfesztival.com
Fő fellépők:
Parov Stelar, Lost Frequencies,
Timmy Trumpet, Wilkinson, Dj Fresh,
Bagossy Brothers Company,
Tankcsapda, Wellhello, Hiperkarma,
Vad Fruttik, Majka & Curtis
Napijegy: 8990-13 990 Ft
VIP-napijegy: 18 990-19 990 Ft
Bérlet: 32 990-41 990 Ft
VIP-bérlet: 42 990-47 990 Ft
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SZÖVEG
MOL NAGYON BALATON/WE LOVE BALATON

FESZTIVÁL / KÖRKÉP

A

együttműködésével

Fesztiválozz át
a nyárból az őszbe!

MOL NAGYON
BALATON
FESZTIVÁLKÖRKÉP
A fesztiválszezon nem
marad el! Átalakult, odébb
költözött, átszerveződött,
de a MOL Nagyon Balaton
fesztiváljai augusztus közepétől november közepéig meghatározzák majd a
hétvégéidet. Találkozzunk
Paloznakon, Kapolcson
vagy Veszprémben, ahogy
eddig is!

B MY LAKE

VESZPRÉMI
UTCAZENE
FESZTIVÁL
Az amatőr zenekarokra kapualjakban táncolás éves örömünnepe is augusztus végét választotta új időpontnak. A fellépőkről egyelőre
keveset tudni, de a hírnévre vágyó amatőr
gitárhősök már jelentkezhetnek a veszprémi
utcák és terek közönsége előtti megmérettetésre. Bárki is álljon végül színpadra az
Utcazene forgatagában, a végén úgyis ideoda hömpölygünk majd az Óváros tértől az
árkádokon át a Kossuth utcáig, hol az eső elől
menekülve, italpultokat vadászva, aranytorkú amatőrök és egyéb nem mindennapi formációk produkcióiba véletlenül belebotolva,
magunkat rendkívül boldognak érezve.
Időpont: 2020. augusztus 26–29.
A rendezvény ingyenes.
utcazene.hu
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VÖLGYHÉTVÉGÉK
Idén végül négyszer megyünk Kapolcsra. A
Völgy-stáb idén ünnepelte volna a leghíresebb Balaton-felvidéki falu fesztiváljának
harmincadik születésnapját, méltón, ahogy
kell. És bár a sors közbeszólt, se a kapolcsi utcákon jövés-menés, se a szülinap nem marad
el. Utóbbira egy évet kell várni, a jubileum
jövőre lesz, amiben nincs logikai bukfenc,
hiszen az idei kimaradása miatt jövőre lesz a
30. Művészetek Völgye.

FESZTI KÖRKÉP
VÖLGY/PIKNIK

PALOZNAKI
JAZZPIKNIK

Fotó: Rockstar Photographers, Fesztiválok

Valahogy biztos megrendezzük! – A Jazzpiknik szervezői a legrosszabb karanténos idők
alatt is tudták, hogy nem telhet el a nyár
a paloznaki domboldal füvén piknikezős
fesztiválozás nélkül. És lám, az időpont augusztus elejéről augusztus végére csúszott,
de lesz Paloznaki Jazzpiknik.
A fesztivál idén sem nélkülözi a nemzetközi headlinereket: eljön a szaxofonos
Candy Dulfer, a Paloznakra visszatérő
Mario Biondi és az MF Robots. A hazai
sztárok közül fellép Zséda és a Jamie
Winchester-Hrutka Róbert-páros is.
És persze ott leszünk mi is, mert idén sem
szeretnénk lemaradni Paloznak egyedi
hangulatáról, a nagyszínpad mögött fénylő
Balatonról, a finom borokról, a kisebb,
intim helyszínekről és a nagyszínpadzárás
utáni utolsó kilépőfröccsökről sem.
Időpont: 2020. augusztus 20–22.
Jegyár: 14 990 – 59 990 Ft
jazzpiknik.hu

Völgyélmény nélkül viszont idén sem maradunk. Három szeptemberi és egy októberi
hétvége hozza vissza a július végi napok
hangulatát az udvarokkal, ahová egy igazi
Völgylakó csukott szemmel, két rozé fröccsöt
egyensúlyozva is eltalál: egy-egy hétvégére
programokat hoz Harcsa Veronika, a Momentán Társulat, a Kaláka és Hangfoglaló
program is. Sőt, új helyszín is debütál Kapolcson, a falu új főtere a templom mögött, ahol
társasjátékozni és magyar filmklasszikusokat nézni is lehet majd.
A kedvenc fellépőinkben sem lesz hiány a
Völgyhétvégéken. Hiperkarmára, 30Y-ra,
Csík zenekarra, Kiscsillagra, sőt a Bohemian
Betyars és a Parno Graszt közös megőrülésére is lehet majd bólogatni szeptemberben
és októberben.

ROZÉ, RIZLING
ÉS JAZZ NAPOK
Batman helyett ezúttal Robin játssza a
főszerepet: a VeszprémFest koncertjeit eddig
szuperül kiegészítő prémium bor és jazz
buli, a Rozé, Rizling és Jazz Napok idén az
elmaradó nagy testvér helyére lép. Sajnos az
VeszprémFest legjobban várt előadója, Dido
nem fog az Óváros tér színpadán jammelni,
de minden más adott az élményhez, ahogy
az eddigi években is. Sőt augusztus 16-i
kezdetével a Rozé, Rizling és Jazz Napok lesz
az első fesztivál 2020-ban. Indítsuk együtt
az idei fesztiválszezont az Óváros téren Biga,
Tóth Vera, Ripoff Raskolnikov vagy Little G
Weevil koncertjén!
Dido 2021-ben sem fog Veszprémbe visszatérni, de a VeszprémFest szervezői a Jazz+Az,
a Postmodern Jukebox és Juan Diego Flórez
koncertjét átmentették a következő évre.
A jegyvisszaváltással kapcsolatosan minden
infó megtalálható a VeszprémFest honlapján.
Időpont: 2020. augusztus 16–23.
A rendezvény ingyenes.
veszpremfest.hu

Időpont: 2020. szeptember 3–6.,
11–13., 25–27., október 2–4.
Jegyár: 3500–12 000 Ft
Az idei bérletek átválthatóak a Völgyhétvégékre, vagy átvihetők a jövő évi
fesztiválra is.
muveszetekvolgye.hu
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FESZTIVÁL / KÖRKÉP

KOMP#

MOL NAGYON BALATON
KOMPKONCERTEK

A Balaton legszebb színpadán, a Bahart-kompok
fedélzetén, a Tihanyi-félsziget körül 2014 óta hajózunk,
a Tankcsapdát vagy a Csík
Zenekart hallgatva. Az első
alkalom óta már tizenhatszor indultak neki a kompok
Szántódról és Tihanyból a
balatoni naplementének, a
színpadon a magyar zenei
élet nagyágyúival. Az idénre
tervezett négy kompkoncert
sem úszott el, csak átkerült

őszre, két-két egymást követő napra.
A Bagossy Brothers
Company kompkoncertje
villámgyorsan lett telt ház,
de Horváth Tamás, a Follow
the Flow és a negyedik, lapzártánkkor még ismeretlen
előadó koncertjére fel lehet
férni. A jegyvásárlással
azonban érdemes igyekezni,
hiszen a helyek limitáltak, az
élmény pedig egyedi.

EVERNESS

Nemcsak az időpontja, de a helyszíne is új
a legspirituálisabb balatoni fesztiválnak. Alsóörs helyett Siófok-Sóstón, augusztus végén
rendezik meg az idei Evernesst. A szervezők
azt ígérik, hogy visszanyúlnak a korai évek
Evernesséhez, több lesz az árnyékos, csendes
zug, és kevesebb az éjjeli bulizás, de azért a
számtalan workshop után Palya Beára és a
Žagar koncertjére is bulizhatunk.
Időpont: 2020. augusztus 26–31.
Jegyár: július 1-től elérhető
everness.hu

Mindegyik kompon garantált a telt ház és a felejthetetlen hangulat.
Időpontok:
2020. szeptember 4.
Horváth Tamás
2020. szeptember 5.
Follow the Flow
2020. szeptember 17.
Bagossy Brothers Company
2020. szeptember 18.
Szervezés alatt
Jegyár: 8990 Ft
molnagyonbalaton.hu

Az idei év Füreden is megkavarta a terveket,
de a közkedvelt eseményekből, amit lehet,
idén is megtartanak. Figyeld a programnaptárakat és a híreket!
Időpontok:
52. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj:
2020. július 30. - augusztus 01.
A további rendezvények szervezés alatt.
balatonfured.hu

Augusztus 15-től a Plázson is beizzítják a
nagyszínpadot és a fedett arénát. Szeptember közepéig biztosan nyitva lesz a
siófoki buliközpont, és a legtöbb koncertet
és partit bepótolják ebben az időszakban.
Érdemes készülni a pénteki és szombati
napokra, mert nem marad el sem a Punnany Massif, sem Fenyő Miki koncertje.
Időpont: 2020. május 29. – szeptember 19.
Jegyár: 2500–11000 Ft
plazssiofok.hu

FESZTI KÖRKÉP
KK/FÜRED/KLASSZ/PLÁZS

BALATONFÜRED

Balatonfüred múltjához méltóan olyan
izgalmas kis rendezvények, kulturális
programok, vitorlásversenyek sorával
szokta ünnepelni a tavasztól őszig tartó
időszakot, mint a Könyv-Bor-Jazz Fesztivál,
az Anna-bál és vidám hangulatú utcabálja, a
Balatonfüredi Borhetek, vagy a Kékszalag.

20
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PLÁZS SIÓFOK

Siófok legmenőbb strand- és partihelyszíne,
a Plázs bulik nélkül, strandként is tud üzemelni, így május 29-től mindennap várja a
strandolókat. Hosszított nyitvatartással, live
DJ setekkel pörög a nap, így a vendégek le
tudnak jönni naplementét nézni egy koktél
mellett, vagy akár vacsorázni is. A strandoláson túl napközben a sportolási lehetőségek is adottak: van strandröplabda, SUP,
pingpong, street workout pálya, és lesznek a
nyár során kisebb sportesemények is.
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KLASSZ A PARTON!

A Balaton legnagyobb komolyzenei koncertsorozata élénk nemzetközi kapcsolatépítésbe kezdett, ám a Balaton-parton fellépő
európai művészek tervét sutba kellett dobni
a koronavírus miatt. A rendezvény ehelyett
egy nem kevésbé nemes célt tűzött ki erre a
nyárra: támogatni azokat a hazai művészeket, akik a vírushelyzet következtében meghiúsult koncertjeik miatt anyagi gondokkal
küzdenek. Az időjárás szeszélyeire felkészülve online koncertekkel is készül a Klassz a
pARTon! Ha elmosná a vízparti koncerteket
a vihar, akkor legalább a neten találkozhassanak a fellépők és a zenekedvelők.
A klasszikus dallamok július közepétől
szeptember 5-ig ismét számtalan Balaton-környéki településen hangzanak fel.
Balatonalmádi, Balatonfüred, Balatonfűzfő, Balatongyörök, Dörgicse, Felsőörs,
Gyenesdiás, Gyulakeszi, Keszthely vagy
Vászoly ligeteit, parkjait, szabadtéri színpadait a kortárs komolyzenei fontos hazai
előadói töltik meg. A Klassz a pARTon!
koncertjein találkozhatunk Káli Gábor kar-

NEMZETI REGATTA
HELYETT SÉTAHAJÓZZ
A BALATONON!

mesterrel, Érdi Tamás, Balog József, Kocsis
Krisztián, Vida Mónika zongoraművészekkel, Szentpáli Roland tubaművésszel,
Kertesi Ingrid, Kolonits Klára, Gulyás
Dénes operaénekesekkel, a Szent Efrém
férfikarral, Dinnyés Dániellel, az Óbudai
Danubia Zenekarral, a Budapesti Vonósokkal, több versenygyőztes fiatal művésszel,
operabeavatóval és a MOL Tehetségtámogató Program fiatal tehetségeivel is.
Időpont: 2020. július közepétől
szeptember 5-ig
A koncertek ingyenesek.
klasszaparton.hu

A Bahart az elsők közt tette ki az „elmarad” táblát a fesztiválok szervezői közül. A
Nemzeti Regatta – Magyarország Településeinek Vitorlás Fesztiválja így biztos, hogy
idén június helyett legközelebb 2021-ben
rajtolhat el ismét. A hajózási társaság Nemzeti Regatta helyett idén sétahajózni invitál
mindenkit. Hagyjuk el a partot, üljünk fel
egy Siófok–Balatonfüred–Tihany-járatra,
csodáljuk meg középről a Balatont, igyunk
egy sportfröccsöt a tihanyi hajóállomás mellett a Sport Terrace-on, csobbanjunk egyet
a Tihany Beachen, majd a retúr járattal
térjünk vissza a déli partra! A romantika- és
Instagram-függőknek a Bahart külön naplemente-hajójáratokkal is kedveskedik.
balatonihajozas.hu

FESZTI KÖRKÉP
TÖBBIEK
KESZTHELY,
FESZTIVÁL
NÉLKÜL

Az évről évre egyre több látogatót vonzó
KeszthelyFest az elmúlt években a nyugati
Balaton-part legnagyobb rendezvényévé vált.
Az idei év azonban keresztbe tett a keszthelyi
fesztiválnak, így csak 2021-ben élvezhetjük
az idei újításokat, mint a kibővített street

food kínálatot és a Festetics-kastély parkjában felhúzott, új nagyszínpadot. Keszthely
és környéke viszont ezen a nyáron is kiváló
úti cél lesz. A fesztivál szervezői ajánlják a
környék többszörösen díjazott strandjait, a
keszthelyi múzeumokat, a Keszthelyi-hegység számtalan gyalogos- és kerékpárostúra-útvonalát, a termál- és gyógyfürdőket
Hévíztől Zalakarosig. Érdemes lekanyarodni
a megszokott útvonalakról, megismerni Rezit, Vállust, Kehidakustányt és a Balaton zalai
csücskének egyéb eldugott szegleteit.
keszthely.hu

KULTKIKÖTŐ

Az utolsó pillanatig kérdéses volt, hogy elindulhat-e a Kultkikötő szám szerint 15. jubileumi évada. A stáb egy emberként sóhajtott
fel, amikor hivatalossá vált, hogy a többször
újratervezett programok nagy részét megtarthatják. Így nekünk sem kell lemaradnunk Járai Márk Cseh Tamás-estjéről, Mácsai Pálról,
a Budapest Bár koncertjéről vagy Hernádi
Judit és Kern András közös fellépéséről a
Valódi hamisítvány című darabban.
A Kultkikötő öt Balaton-parti helyszínen
is jelen lesz idén. Újdonság a balatonszárszói Csukás Színház, de Balatonbogláron
a Vörös kápolnánál, Balatonfenyvesen,
Balatonföldváron és Badacsonyban, a
Frissteraszon is pörögnek majd a Kultkikötő felnőtt- és gyerekprogramjai. A jegyekre
érdemes mihamarabb lecsapni, mert a
járványügyi szabályok miatt az előadások
jelentős része korlátozott nézőszámmal fut.
Időpont: 2020. július 3.–augusztus 22.
Jegyár: 2500-6000 Ft
kultkikoto.hu

#VISSZAJÖV

ÜNK

Beszélgetések a balatoni nyárról
a legmenőbb fesztiválok
szervezőivel.
BESZÉLGETÉSEK

Nézd, hallgasd Youtube-on,
Facebookon és Spotifyon!
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SZÖVEG
RADNAI PÉTER
FOTÓ
CHRIPKO LILI/ARCHÍV
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Elképesztő bulik, NDK-s csajok, zokogó férfiak

FRENREISZ,
CHARLIE,
PATAKY

e

Mindhárman a magyar rockzene örökifjú nagy öregjei,
és mindhárman komoly balatoni kalandokat éltek át.
Turnék a Balaton körül, sátortáborok és diszkók, külföldi
Interjú
csajok, WC-ablakon berángatott rajongók,
alvás a parton
Charlie,
Frenreisz,
Pataki
fellépőzakóban. Horváth Charlie, Frenreisz Károly és
Pataky Attila egy asztalnál sztoriztak arról, hogy milyen
volt a zenészélet a Kádár-kor balatoni nyarain.
– Emlékeztek, ti hányszor vártátok meg
a Balatonnál a bulik után, hogy felkeljen
a nap?
Pataky: Majdnem minden este. 1979ben volt egy közös Skorpió–Edda-turné.
Nekem akkor viszonylag új volt a Balaton,
főleg Kareszhez képest, aki igazi balatoni
gyerek. Akkor már én is túl voltam egy-két
arany- és platinalemezen, azt hittem, hogy
engem mindenki ismer, de a Balatonnál
ez másképp volt. Bárhova bementünk,
mindenhol ment a „Helló, Kari!”, mindenki
veregette a vállát, nekem meg csak úgy
odaköszöntek, bizony ő volt ott a császár.
Emlékszem, egyszer lenyomtunk egy bulit
– mit mondjak, elég dinamikus esténk volt,
hogy finom legyek. Kari azt mondta, hogy
menjünk át a siófoki Deltába, mert ott a
Rákász a DJ, és óriási a buli. Hát… mindent
kihoztunk az éjszakából, amit lehetett. Arra
konkrétan emlékszem, hogy hajnal 4-kor azt
mondta Kari, hogy megyek szunyálni, reggel
10-re jövök érted, és megyünk teniszezni.
Ezen jót röhögtem, majd elaludtam, és reggel
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háromnegyed 10-kor arra ébredtem, hogy
egy széles vállú pasi odahajol, és közli, hogy
ébredj, mert megyünk teniszezni. Az nagyon
kemény volt.
Frenreisz: Nekem a Balaton tényleg
mindent jelent. Kiskorom óta mindig
Balatonszemesen voltunk anyukámékkal
és a bátyáimmal, reggel 8-kor kimentünk a
vízre, és vitorláztunk estig, amíg besötétedett. Aztán az érettségi előtt már a Metro
zenekar tagjaként turnéztunk az ORI szervezésében a nagy szabadtéri színpadokon.
Emlékszem, 1965-ben a balatonföldvári
Metro-koncert után éjjel utaztam fel érettségizni reggel 8-ra.
– És hányast kaptál?
Frenreisz: Jelesre érettségiztem.
Charlie: Te is a Balettintézetben érettségiztél?
Frenreisz: Az te voltál. A tanárok sokat
segítettek, de ötöst kaptam. De tényleg
minden a Balatonhoz kötődik. Arra emlékeztek, hogy már akkor is voltak koncertek a kompon?
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– Voltak kompkoncertek?
Frenreisz: Igen, kiállt a komp a melóból,
és jött egy rendes koncert, meg egy DJ a
Balaton közepén. Imádtam.
Charlie: Nekem a hatvanas évek végéből
vannak emlékeim, amikor Balatonföldváron
a legendás Express Nemzetközi Ifjúsági Táborban játszottunk a Decca nevű együttessel. Az omegás Molnár Gyuri volt a gitáros,
benne volt még Fábri Zolika, és Benson
Pityu volt a dobos. A zenekar egyébként a
Balettintézet körül jött össze, és megkaptuk
ezt a csodálatos feladatot, hogy menjünk
Földvárra. Kis faházakban laktunk, és az
ebédlőben mindennap négy menetet kellett
játszani. Emlékszem, hogy Tefu-kocsival
mentünk, és Nádas Gábor, a Nádas Gyuri
édesapja volt ott a zenei vezető. Volt három
nap próbaidő a zenekarnak, utána vizsgáztunk. Mondták, hogy ha nem jó, kirúgnak
minket. Megfeleltünk, és szeptemberig
játszottunk. Egyébként velünk egy időben,
amíg mi a parton játszottunk, a kompon
játszott az akkori Omega Vitek Marival, és

Interjú
Charlie, Frenreisz, Pataki

akkor szúrta ki Laux Józsi, a zenekar vezetője Molnár Gyurit, és ősszel le is szerződtette.
– Az ember azt gondolná, hogy az Express Ifjúsági Tábor női szempontból maga
volt a kincsesbánya.
Charlie: Hát, nagyon fiatalok voltunk, a
tábor tele volt franciákkal, angolokkal meg
kelet-európaiakkal… és maradjunk annyiban, hogy jó nyár volt.
Pataky: Nekünk is voltak csodás nyaraink,
lementünk a zenekarral, és arra gondoltunk, hogy a lét ne szállásra költsük, mert
úgyis meleg van, majd alszunk valahol.
Az egyik buli után éjjel fél kettőkor odaértünk egy strandra, és mindenki keresett egy
helyet, ahol aludni tud. Én beültem a kocsiba,
rádőltem a kormányra, és reggel arra ébred-

tem, hogy a Zsigulit körbeállják az NDK-sok,
és nézik, hogy ki ez az ember. Kiszálltam,
elkezdtem keresni a többieket, és láttunk két
nagy tömörülést. Egy bokor mellett feküdt
egy ember hason, rövid–gatyában, felül meg
volt rajta egy hálós póló: ő volt Buksi, a dobosunk. Néhányan azt hitték, hogy meghalt,
de én mondtam, hogy hagyják, csak alszik.
Arrébb mentünk a másik tömörüléshez, az a
stégen volt. Ott feküdt egy másik ember, rajta
egy nejlon. Az meg a Slamó volt, akit annyira
csíptek a szúnyogok éjszaka, hogy keresett
egy nejlont, és magára tette. Felkeltettük,
felemeltük a nejlont, és egy olyan szúnyograj szállt fel a nejlon alól, amilyet még nem
láttunk. Úgy látszik, éjjel kicsit megcsúszott a
Slamó, és későn tette magára a védőpajzsot.
Közben felébredt Buksi, aki levette a hálós
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„Az egyik buli után
éjjel fél kettőkor
odaértünk egy
strandra, és
mindenki keresett
egy helyet, ahol
aludni tud”
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pólót, mi meg röhögtünk, hogy úgy sült le,
hogy rajta maradtak a minták.
– Voltak kultikus helyek akkor a Balaton
körül?
Frenreisz: Az egyik legmenőbb hely a balatonfüredi Marina bárja volt. Ott játszottak
az Ungár Pistáék, akik akkor nagyon menőnek számítottak. És később Charlie-ék.
Charlie: Tényleg, az nagyon nagy dolog volt.
Én egyébként Magyarországon sohasem
vendéglátóztam, kivéve ott, a Marinában.
Frenreisz: Elképesztő bulik voltak hajnalig,
minden zenész haver volt. A bulik után
nem is kellett hazamenni, mert ott volt a
strand. Egyszer úgy alakult, hogy fellépőruhában dőltem ki, fényes, kék színű
zakó volt rajtam fehér porcelánnadrággal,
és arra ébredtem 11-kor, hogy egy német
házaspár tollaslabdázik fölöttem.
Charlie: A Marina tényleg kultikus volt, tele
lengyel és NDK-s csajokkal. Meg persze magyarokkal, mert például az Operettszínháznak
is volt ott műsora, és azt kellett kísérnünk.
– Történelmi távlatból ti, mint nagy idők
nagy tanúi, hogy emlékeztek, a lengyel
vagy az NDK-s csajok voltak nyitottabbak a nemzetközi kapcsolatokra?
Charlie: Hát, embere válogatja. A különbség az volt, hogy az NDK-sok, amikor
eljöttek Magyarországra, akkor Nyugaton
érezték magukat. A lengyeleknél meg inkább működött a lengyel–magyar barátság.
De valójában mindig a csajok döntöttek…
Pataky: Nekem most egy másik sztori jutott
az eszembe. Egyszer Siófokon játszottunk a
Szabadtérin, szokásos ORI-buli volt, álltak
kint a rendőrök a kapu előtt, hogy ne tudjon
senki belógni. Egyszer csak hallom, hogy egy
kiscsávó ordibál, hogy Atti, nincs pénzem,
de be akarok menni. Szimpatikus volt a feje,
kicsit duci volt. Hát, mondom, öreg, valahogy
behozunk. A kerítésen nem tudtuk, mert ott
állt a rendőr, ezért a színpad mögött valahogy
becsempésztük, és mondtuk, hogy majd
hátulról nézd a bulit. Megláttam a WC-ablakot, és gondoltam, hogy onnan majd nézheti.
Valahogy feltuszkoltuk, de alig fért át a résen,
mert kicsit nagydarab volt. Egy-két helyen
lejött a bőre, de boldog volt, hogy ott lehetett
az Eddával a színpad szélén. Ez valamikor
’81–82-ben lehetett, és azt hiszem, 11 évvel
ezelőtt, 2009-ben voltam Amerikában, Sarasotában, egy szólófellépésen. Egyszer csak
jön egy jóvágású gyerek egy csajjal és két
gyerekkel, és lecövekel előttem. Nem akarja
elhinni, hogy én vagyok, mondja. Letérdel
előttem, átöleli a lábam, és elkezd zokogni.
Mondom magamban, megtalált egy újabb
bolond. Megszólal a csávó, Attila, engem
húztál át a WC-ablakon Siófokon, csak azóta
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lefogytam. Nem hittem el, de tényleg ő volt.
Charlie: Nekem is lehetett volna ilyen
sztorim, mert én a hatvanas évek végén
dolgoztam a zamárdi autós kempingben,
ami akkor nyílt meg mint idegenforgalmi
elirányító. Ez azt jelentette, hogy a bejáratnál volt egy nagy sátor, én ott ültem, volt
egy nagy mappám, és az autókat kellett
néznem, ki jött be, mennyit fizetett, stb.
– Ez bizalmi állás lehetett.
Charlie: Az volt. Volt komoly felvételi, és azért
engem választottak, mert tudtam valamennyit
angolul. Emlékszem, egyszer jött egy fiatal házaspár a huszonhármas sátorból, hogy szeretnének még maradni, de nincs annyi pénzük,
amennyi kellene. Adtak nekem valamennyi
pénzt, és én úgy jegyeztem be a mappába,
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hogy még tudtak maradni. Én viszont nem
találkoztam velük azóta sajnos…
Frenreisz: A Balaton egy nagyon frankó
hely. Az volt a hatvanas években is, de az
igazi királyság a hetvenes, nyolcvanas években volt. Mi voltunk a balatoni betyárok. És
azért jó, hogy most megint fejlődik a Balaton
ezzel a sok fesztivállal és programmal, mert
a kilencvenes években, a rendszerváltozás
után egy kicsit kezdett leépülni. Eltűntek a
keletiek, és jól lepukkant a Balaton forgalma. Ezért nagy dolog, hogy megint vannak
bulik, és a régi szabadtéri ülős koncertek
helyét átvették a fesztiválok. A Balatonnál
fellépni ma is az egyik legmenőbb dolog.
Köszönet a helyszínért a Náncsi Néni
Vendéglőjének.

Pataky Attila

„A Balaton egy nagyon frankó
hely. Az volt a hatvanas években
is, de az igazi királyság a hetvenes,
nyolcvanas években volt.
Mi voltunk a balatoni betyárok.”

Fotó: Charlie archív, Pataky Attila: Urbán Tamás/Fortepan, Frenreisz Károly: Nők Lapja archív/Smagpictures.com

Pataky maga az Edda. 1974-től énekelt a
miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Griff
néven futó kollégiumi rockbandájában.
A Griffből Edda, aztán később Edda Művek
lett, a Boci bárban adott koncertekből
országos ismertség, Patakyból pedig
zenekarvezető. Az Edda Művek
Miskolc lepukkant gyárvárosi csavargóromantikájával hódította meg a fiatal
szíveket. A „bakancsos korszak” végén a
zenekar széthullott, majd újraalakult: az
1985-ös újraindulástól kizárólag Pataky
jegyzi a banda szövegeit.
Az Edda Művek – Patakyval, az energikus
szervezőzsenivel az élén – a mai napig
képes sportcsarnokokat megtölteni.

Frenreisz Károly

Gundel Károly unokája, Latinovits
Zoltán és Bujtor István testvére
maga is művészeti talentum, aki a
könnyűzenében szinte mindent elért,
amit itthon el lehet. Zongorázni,
klarinétozni, szaxofonozni tanult,
végül basszusgitáros lett. Először a
hazai beatkorszak nagy hármasának
(Illés–Metro–Omega) egyikében, a
Metróban zenélt, majd 1971-ben az
LGT alapító tagja és korai slágereinek szerzője lett. 1973-ban
megalapította a Skorpiót, akikkel a mai napig összeállnak
egy-egy koncert erejéig. Frenreisz Károly eközben felépített
egy sikeres színpadtechnikai vállalkozást, feltűnt filmekben,
és neki köszönhetjük az Ötvös Csöpi-filmek zenéit is.

Horváth Károly
„Charlie”

Balett-táncosnak készült, de egy betegség
keresztülhúzta a táncművészeti ambícióit.
A zenei karrierje viszont hamar beindult:
1967-ben a Decca, későbbi nevén Olympia,
majd a Generál tagja lett, közben pedig több
alkalommal hosszú éveket töltött külföldön,
Afrikától az északi országokon át Amerikáig.
1990-ben végleg hazatért, és először a Tátrai
Banddel, majd szólóban is örökre beírta
magát a hazai popkultúrába emblematikus,
rekedtes hangjával és soulos-funkos-jazzes
slágereivel.

Pop, Kádár, Balaton
ORI – Országos Rendező Iroda. A Kádár-kori könnyűzene „csúcsszerve”. Ők engedélyezték a
zenekarok működését, folyósították a gázsikat, szervezték a fellépéseket és turnékat. A Kádár-kor
népszerű zenekarai az ORI által szervezett turnékon léptek fel a Balatonnál, vagy leszerződhettek
valamelyik nagyobb szórakozóhelyre egész nyárra „vendéglátózni”. Persze ki is lehetett cselezni a
hivatalos utakat, de az illegál partiknak sokszor a rendőrség vetett véget.
Delta és Marina – Ami a mai balatoni nyárnak a fesztiválozás, az volt a Kádár-kornak a zenés-táncos kerthelyiségek, diszkók és bárok világa. A színpadon ismert hazai DJ-k, zenészek, revütáncosok, a pultban nyugati whiskey, a tánctéren külföldi fiatalok, magyar zenészek-művészek – ez a
koktél sokaknak szerzett felejthetetlen emlékeket a füredi Marina Hotel alagsori bárjában, a siófoki
Delta Night Clubban, a Helkában, az Orionban vagy a másik két balatoni Deltában. E korszak elmúltát mi sem jelzi jobban, mint a siófoki Delta, amelynek pultjánál ma csaptelepek és villanykapcsolók
között válogathatunk.
Tefu – Az állami szállítmányozócégek közkeletű neve, az 1949-től 1953-ig működő Teherfuvarozási
Nemzeti Vállalat után. A Kádár-korban virágzott a stoppolás, sokan egy-egy teherautó Symphonia-füstös fülkéjében jutottak el a Balcsira. Az első magyar kamionos road movie, az 1975-ös Kenguru főhőse is egy Tefu-sofőr, Kánya (Gálffi László), akit egy stoppos lány megpróbál rábeszélni, hogy
Paks helyett Balatonboglárra menjen vele. A film zenéje önálló albumon is megjelent. A lemezena
korszak legmenőbb magyar bandái szerepeltek, köztük a Skorpió és a Generál, de hallható rajta az
LGT-től az Álomarcú lány angol nyelvű verziója is.
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VÁRJ, MÍG FELKEL
MAJD A NAP
A karantén idején a TV2 létrehozott
egy nagyszabású jótékonysági műsort, amelyben a magyar zenei élet
számos tagja részt vett különleges
produkciókkal.
A Neked énekelek című műsor
egyik csúcspontja az volt, amikor
a V’Moto-Rock zenekar legendás
dalát, a Várj, míg felkel majd a
napot három legenda énekelte:
Frenreisz Károly, Horváth Charlie
és Pataky Attila. A dalt élőben is
elő fogják adni a Petőfi Zenei Díj
átadóján, augusztus 18-án, a Strand
Fesztiválon.
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A

együttműködésével

A BALATON
NYITVA
Ősszel és télen is!
Koccintás egy borteraszon az
októberi napsütésben, borvacsora
egy téli estén balatoni panorámával, forralt borozás a jégpálya
mellett egy januári hétvégén – ma
már minden évszakban egy sor
programot találunk a tónál. Idén
a vírushelyzet miatt számos rendezvény hónapokkal későbbre
tolódik, így a Balatonra minden
eddiginél izgalmasabb ősz és tél
vár. Ajánlónkban az őszre költöző
nagy fesztiválokon túli programok javát válogattuk össze.

n

Néhány badacsonyi étterem 2017-ben elhatározta, hogy tél elején kiteszi a településre
a „Nyitva” táblát, hogy a hétvégéken legyen
hol vacsorázni. Őket más vendéglátóhelyek
is követték, és hiába volt zárva minden más,
hiába repkedtek a mínuszok, az emberek
kíváncsiak voltak a téli Balatonra is.
A július 10-től augusztus 20-ig tartó balatoni „szezon” fogalma végre kiveszőben van,
hiszen a leghidegebb télen is találunk nyitva
tartó helyeket. Hideg időben természetesen a beltéri és a kulináris programoké, a
testesebb boroké és a ráérős, beszélgetős
borkóstolóké és vacsoráké lett a főszerep,
de a Balatoni KÖR rendezvényei, piknikjei,
a balatonlellei BL YachtClub programjai és
a sportversenyek is sok nyári Balaton-rajongóval ismertették meg a tó nyugodtabb
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arcát. Kiderült, hogy a fürdés kivételével
valójában mindent lehet csinálni a tónál
ilyenkor is (bár már a téli strandolás is
létező műfaj a panorámás szaunáknak
köszönhetően). A csikorgó hidegben is megtelnek a fűtött teraszok, és amikor kemény
jégpáncél borította a tavat, ezrek indultak
el korcsolyával, szánkóval és minden mással
a Balaton-átcsúszáson.
A négy évszakossá vált Balaton mozgalmas tavaszra készült, amikor megtörtént
az, amire senki nem tudott felkészülni. Az
idei tavaszt néhány hónapra hibernálta a
vírushelyzet. Bár a vendéglátóhelyek kinyithattak már, augusztus 15-ig nem lehetnek
fesztiválok, rendezvények az országban. Az
igazi pörgés tehát augusztus második felében várható, és mivel a külföldi nyaralások
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egy része is elúszott, nem túlzás azt mondani, hogy a világ szeme a Balatonon lesz
ebben az időszakban, és a téli hónapokban
is. Nézzük, mi mindent lehet csinálni ősszel
és télen a tónál!

VESZPRÉM-BALATON
FILMPIKNIK

Veszprém–Balatonfüred
A mozizás élménye egyedi szabadtéri
helyszíneken, a Magyar Mozgókép Szemle díjazott filmjeivel és Ötvös Csöpi-féle
megunhatatlan hazai klasszikusokkal. A
mozimaratont a 2023-as Európa Kulturális Fővárosa címet a Balatonnal együtt
elnyerő Veszprém (lásd külön cikkünket) hozza el nekünk, bizonyítva, hogy
a 2023-as programokra nem kell még
három évet várni.
Időpont: 2020. szeptember 3–5.
veszprembalaton2023.hu

1. TIHANYI TALÁLKA Tihany
Tihany egyik legszebb pontján (a sok közül),
a hajóállomás mellett egy fiatal pár, Nicki
és Peti lehelt életet a sok éve méltatlan állapotban álló egykori Sportszálló teraszába.
A Sport Terrace Tihany néven megnyílt
intézmény sikerrel teljesítette az első évet,
idén pedig újabbat lépnek előre. Az 1.
Tihanyi Találkán a környékbeli borászatok
és termelők jönnek majd össze, hogy a
fogyasztók személyesen is megismerhessék
a Sport Terrace kínálatában is kóstolható
borok és egyéb termékek készítőit.
Időpont: 2020. szeptember 12–13., esőnap:
2020. szeptember 19–20.
sportterrace.hu

SZENT GYÖRGY-HEGY
ÉJFÉLIG Hegymagas
A Szent György-hegy hajnalig 2020-ban
elmaradt, de a 2021-es újratalálkozásig
lesz szeptember három szombatján egyegy kisebb megmozdulás, ugyanazokkal
a pincékkel, borokkal és ugyanazzal a
hangulattal.
Időpont: 2020. szeptember 12., 19., 26.
www.facebook.com/szentgyhegyhajnalig

NYITOTT BALATON
Mostanra ez a programsorozat is „hagyományos”, hiszen a Balatoni Turizmus
Szövetség nyolcadik éve hirdeti meg
a Nyitott Balaton akciót. A koncepció
pofonegyszerű: a meghirdetett időszakban
minél több csatlakozó balatoni település,
vendéglátóhely, programhelyszín egyszerre ajánljon programokat, kedvezményes
szállást és gasztronómiai akciókat, így
biztos nem kell vakargatnunk a fejünket,
ha egy egész hétvégés programot akarunk
magunknak összeállítani. Az idei akció
középpontjában a gasztronómia lesz, és
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várhatóan idén is megugorja a 100-at a
Nyitott Balaton-programok száma.
Időpont: 2020. szeptembertől november
11-ig (a pontos dátum szervezés alatt)
nyitottbalaton.hu

PISZTRÁNG ÉS
BOR FESZTIVÁL Tapolca
A Malom-tó és az onnan eredő patak melletti sétány több színpados fesztiválhelyszínné változik, jazz-, dixieland- és szvingkoncertekkel, meseelődásokkal. A pisztráng itt
teljes mértékben kimeríti a helyi alapanyag
definícióját, ugyanis a közeli balatoni
éttermeket is ellátó pisztrángtelepről érkezik
a fesztiválra, hogy mandulás, bundába göngyölt, füstölt stb. formában a papírtálcákra
kerüljön. A pisztránghoz a környék halhoz
illő borait, az olaszrizlinget, a kéknyelűt és a
rózsakőt is meg kell kóstolni.
Időpont: 2020. szeptember 25–27.
pisztrangfesztival.hu

GASZTROHEGY Badacsony
Ősztől tavaszig havonta tematikus hétvégékkel jelentkező programsorozat, melyben
10 badacsonyi, télen-nyáron nyitva tartó
vendéglátóhely – étterem, hotel, borbár
vesz részt. A helyek minden hónapban az
adott tematika szerint összeállított programokkal és ételekkel várják a vendégeket.
Eddig hal-, vad-, szárnyas-, grillételek,
„disznóságok”, vega fogások, illetve „nagymamáink receptjei” kerültek a fókuszba,
a 2020 őszén a 3. „évadba” lépő Gasztrohegyen is hasonlókra számíthatunk. Bár
a menüt szemlélve elsőre akár annak is
tűnhet, a Gasztrohegy nem fine dining
esemény. A lényeg az, hogy helyi alapanyagokra épülő fogásokat kóstolhassunk végig,
kötetlenül, kis- vagy nagykabátban. Résztvevők: Hableány, Laposa Birtok terasz, Pláne Badacsony borterasz, Bonvino Borbár,
Kisfaludy-ház Étterem, Tilia Borvendéglő,
Istvándy Birtok és Borműhely, Borbarátok
Vendéglő, Tölgyes Kúria, Vánkos.
Időpont: 2020. október 17–18., 2020.
november 28–29., 2020. december 27–29.,
2021. január 23–24., 2021. február 20–21.,
2021. március 20–21., 2021. április 17–18.
www.facebook.com/gasztrohegybadacsony
HALFESZTIVÁL Siófok
Igazi balatoni őszi fesztivál Siófok Fő terén,
a víztorony tövében. Az ingyenes rendezvény a helyiek kedvenc eseménye, hiszen
ilyenkor versenghetnek a legjobb szakácsnak járó címért. A gasztronómiai kínálatból
természetesen a különféle balatoni halételeket érdemes megkóstolni, aztán bólogatni
az ingyenes koncerteken egy pohár borral,
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Szigligeti
szauna és
jégpálya
Sosem fagyos a
hangulat!

vagy a gyerekekkel belemerülni a családi
programok valamelyikébe.
Időpont: 2020. október 2–4.
hellosiofok.hu

III. MURCI FESZTIVÁL
A KISHEGYEN Balatonlelle

SÜLLŐFESZTIVÁL Szigliget
Az őshonos süllő a balatoni halgasztronómia csúcsa, így alap, hogy saját fesztiválja
van az októberi hosszú hétvégén a tó egyik
legszebb spotján, a szigligeti strandon.
Kézművesvásár, koncertek, borok és persze
halak minden mennyiségben. Népszerű
esemény, hosszú sorokra érdemes készülni!
Időpont: 2020. október 23–25.
sullofesztival.hu
FÜRED GASTRO Balatonfüred
A régió legjobb éttermei és borászatai harmadik alkalommal rendeznek kulináris jammelést a Vitorlás téren. A MOL Nagyon Balaton
programsorozat legőszibb eseményén – ahogy
eddig is – a terüljasztalkám mellett kulturális
programokra és koncertekre is lehet számítani.
Időpont: 2020. november 6–8.
gastrofured.hu

GARDA FESZTIVÁL Tihany
A garda (látott hal, kardoshal, kardkeszeg
vagy gardakeszeg) a pontyfélék családjába
tartozó apróhal, aminek súlya csak néha éri
el az 1,5 kg-ot. Tihanynál fordul elő a legnagyobb mennyiségben. A hagyományosan
novemberben megrendezett Garda Fesztivál
a gardahalászatnak állít emléket, ami anno
igazi csapatmunka volt: egy tapasztalt, éles
szemű halász, a „hegyenjáró” szúrta ki az
egyik tihanyi dombról, mikor tűnik fel a
gardák raja a víz alatt. Kiabált, és a botra
tűzött subájával jelezte a halak mozgásának
irányát készenlétben álló társainak. A garda
halászata természetesen tilos a Balatonon,
de a Garda Fesztiválon bemutatják, hogyan
történt régen a gardafogás. És természetesen azt is, hogyan a legfinomabb a hal, és
milyen borok illenek hozzá.
Időpont: 2020. november 13–15.
gardafesztival.hu

DJ A SZŐLŐBEN Paloznak
A Homola Pincészet minden évszakban
megrendezi a már legendás borozgatós-beszélgetős, panorámanézős bulit,
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hiszen a sárguló falevelek között és a
cserépkályha mellett is lehet táncolni. A
hűvösebb napokon komolyabb olaszrizlingek és testesebb vörösek kerülnek a
pohárba. A menetrend évszaktól függetlenül ugyanaz: a délutáni borozgatás mellé
kevert zenéket egyre pörgősebb szettek
váltják, naplemente után meggyújtják a
tábortüzet is. Az ételekről a Sáfránkert
csapata gondoskodik.
Időpont: még nincs meghirdetve
www.facebook.com/djaszoloben

VÖRÖS BALATON,
JÁSDI PINCÉSZET Csopak
A Balaton vörös arcának legjava mutatkozik
be Jásdi Istvánnál, hagyományosan a Mikulás előtti hétvégén. Az első nap a szakmáé,
szombaton pedig sétálókóstolóra kerül sor.
A résztvevők száma két számjegyű, így a
jegyek általában villámgyorsan elfogynak.
Aki olyan szerencsés, hogy bejut a balatoni
vörösök szeánszára, soha többé nem tud
fehérboros vidékként tekinteni a Balatonra.
Időpont: még nincs meghirdetve
www.jasdipince.hu

BALATONI KÖR GASZTRO
PIKNIK SOROZAT
A Balatoni KÖR a régió gasztronómiájának
megújulásáért elkötelezett vendéglátósok
összefogása, tagjai között étterem, cukrászda, borászat és pálinkafőzde is van. A
Gasztro Piknikeket az egész éves Balaton
jegyében rendezik meg, Balaton-környéki
településeken. A helyszínek között szerepelt már fűtött sátor és a komp is, és arra is
volt példa, hogy több mint 30 vendéglátóhely és pincészet érkezett kiállítóként.
Időpont: 2020. december 5., BL YachtClub
& Apartments, Balatonlelle. A további
dátumokért figyeld a Balatoni KÖR Facebook-oldalát!
www.facebook.com/balatonikor

OLASZRIZLING SZERINTÜNK

Csopak
Legutóbb két helyszínen, a csopaki Szent
Donát Birtokon és a közeli Jásdi Borteraszon, 30 kiállítóval rendezték meg az
olaszrizling ünnepét. Az esemény mindig
egy fontos, a fajta jövőjét is érintő témával
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foglalkozik. A jegyeket gyorsan elkapkodják, érdemes követni a borászatok híreit.
Időpont: 2021. január (tervezés alatt)
www.jasdipince.hu/rendezvenyek/olaszrizling-szerintunk

BORVACSORÁK
Ősszel és télen sokkal több idő jut a
lassú, sokfogásos vacsorákra, ahol a séfek
egyszeri és megismételhetetlen menüket
kreálnak egy-egy pincészet boraihoz. A
meghirdetett alkalmakért az éttermek és a
borászatok honlapjait érdemes figyelni.

SPORTVERSENYEK
Futás vagy tekerés a víz mellett és a Balaton-felvidék legszebb tájain igazi bakancslistás – vagy inkább futócipőlistás – program.
Nem csoda, hogy hamar betelnek a helyek a
balatoni futó- és bringaversenyekre.
Időpontok és helyszínek:
V. Mapei Szigligeti Félmaraton:
Szigliget, 2020. szeptember 12.
McDonald’s BringaMánia Tour de
Balaton: Siófok, 2020. szeptember 12.
Balatonparti Futónap: Balatonszemes,
2020. szeptember 26.
Intersport Keszthelyi Kilométerek:
Keszthely, 2020. szeptember 26–27.
Mapei Tour de Zalakaros: Zalakaros,
2020. szeptember 25–27.
XIV. NN Ultrabalaton: Balatonfüred,
2020. október 2–4.
2. Burger King Ultrabalaton Trail:
Csopak, 2020. október 17.
VI. Knauf Tihanyi Félmaraton:
Tihany, 2020. október 17.
K&H mozdulj! Balaton-maraton és
- félmaraton: Siófok, 2020. november 14–15.

SZIGLIGETI ÚJÉVI
CSOBBANÁS Szigliget
Már hagyomány, hogy az év első napján
több százan vetik bele magukat a fagypont
közeli vízbe, és kihozzák az ott korábban
elhelyezett karácsonyfát. A csobbanás köré
egy minifesztivál is szerveződött; az is ér,
ha csak a partról nézzük az akciót, valamilyen melegítő itallal a kezünkben.
Időpont: 2021. január 1.
www.facebook.com/ujevicsobbanasszigliget

Fotó: Heim Alexandra, Kőrösi Tamás, Szabó Miklós, Szinbád az utazó

A Kishegyi Kortyok és Falatok fesztivál őszi
testvére, ahol nemcsak murcit lehet kóstolni,
hanem Balatonlelle és a Kishegy éttermeinek,
borászatainak, cukrászdáinak kínálatát is.
Időpont: 2020. október 17.
www.facebook.com/groups/blelle

TÉLI VITORLÁS
VERSENYSOROZAT
Vitorlázni télen is lehet, ha az időjárás engedi, a négy évszakos Balaton hívei pedig
ezt előszeretettel gyakorolják is.
Mikulás Regatta: 2020. december 5.
Szilveszteri Regatta: 2020. december 31.
Farsangi Regatta: 2021. február 13.
www.facebook.com/bllelle

ADVENTI VÁSÁROK
A stresszmentes karácsonyi ajándékvásárlás
receptje: válassz ki néhány adventi vásárt
a Balatonnál, kóstold meg a forralt bort,
beszélgess az alkotókkal és a termelőkkel, és
érezd jól magad! Az ehető, illetve a helyben
készült ajándék ráadásul az egyik legzöldebb
választás: a helyi termelőket és a készítőiket
támogatod a megvásárlásukkal. Siófokon,
Balatonfüreden, Hévízen és a nagyobb településeken mindenképp érdemes körülnézni, de
rendeznek vásárokat éttermek is (pl. Kővirág,
Villa Kabala stb.). A balatonlellei Adventi Fesztiválon (december 5.) a shoppingolást korcsolyázással és szaunázással lehet kiegészíteni.

JÉGPÁLYÁK
Azt, hogy a Balaton befagy, az elmúlt évek
enyhe telei után nem lehet garantálni, de
a korcsolyázásról nem kell lemondani, a tó-

FEDEZD
FEL A
BALATONT!

welovebalaton.hu

/welovebalaton

/welovebalaton

parti és környéki jégpályáknak köszönhetően. És ahol jégpálya van, ott forralt borozni
és enni is lehet. Ez már megér egy balatoni
tripet, főleg, hogy Szigligeten és a BL YachtClubban egy szaunázással is megfejelhetjük
az élményt.

BALATON ÁTCSÚSZÁS
2017 januárjában több ezren keltek át a
befagyott Balatonon Badacsony és Fonyód
között, gyalog, korcsolyával, biciklivel,
fakutyával, szánkóval. Azóta nem volt ilyen
vastag a tó jégpáncélja, de reméljük, hogy
2020–21 telén meg lehet ismételni a megmozdulást.

…ÉS A VESZPRÉMI
PROGRAMOK
A Balatonnál B tervnek mindig ott vannak a
veszprémi múzeumok, kulthelyek, éttermek
és kávézók. A város mindig pörög, de az
Európa Kulturális Fővárosa programjaira
készülve különösen nagy a mozgás, az
időjárástól függetlenül. Egy jó darab a Petőfi
Színházban, egy stand-up comedy a Hangvillában vagy egy koncert az Expresszóban–
Veszprémben nem lehet unatkozni.
www.facebook.com/expresszo
www.hangvilla.com
www.petofiszinhaz.hu

30

BALATON MAGAZIN
W W W.B O NU S Z F E S Z T I VA L .HU

I HATE
MODELS

2020.11.14. HUNGEXPO BUDAPEST

ELECTRONIC MUSIC FESTIVAL 2020

H
SHDW &
OBSCURE SHAPE

SHLØMO

VTSS

32. oldal
Grecsó-novella

34. oldal
Nánásiék kisboltja

A megindító
elbeszélésben megjelenik
a Balaton – és egy kicsit a
beteljesületlen szerelem
ellenére is elveszett
ártatlanság emléke.

A házaspár olyannyira
belezúgott a Balatonba,
hogy az ideköltözést
tervezgeti, sőt még
egy bisztrót-kisboltot is
nyitottak.

42. oldal
Balatoni
filmhelyszínek
Hol szólt a Táskarádió?
Hol nyomozott Ötvös
Csöpi? Nézd meg, tépd ki,
szegezd a nyaraló falára
– és gyönyörködj benne!

Grecsó Krisztián novellája
-akik nem
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SZÖVEG
GRECSÓ KRISZTIÁN
ILLUSZTRÁCIÓ
LABROSSE DÁNIEL

KULTÚRA / NOVELLA

Grecsó Krisztián

gy

A LEGKÖNNYEBB
ELLENÁLLÁS

Gyakran utaztam arra, Siófók és Szárszó
között, a Balaton kacér tájain. A félálomban
kuporgó nyaralók mellett úgy kanyargott
az öreg piros vicinális, mintha hegyeken
kígyózna föl. Pedig a déli parton sima a táj,
mintha Isten vonalzóval rajzolta volna meg.
Biztos, mert így kalandosabb, gondoltam
kamaszként, biztosan azért köt annyi
hurkot az a vonal, hogy emlékezzünk rá, ha
már jártunk arra.
Nekem az a környék volt a teljesség, minden nyáron ünnepi lélekkel ültem a kopott,
apró vagonokban, és mindig gyötört a
vágy: valakibe feltétlenül és reménytelenül
szerelmes voltam, aki a másik vagonban
utazott a táborozásra, vagy ha abban, amelyikben én, nem mertem szólni hozzá.
•••
Gyönyörű nyári hétfő volt, az éves iskolai
táborba mentünk, és már leszállni készültünk Földváron (Szárszó alsón nem állt meg
a gyors, a földvári állomás meg közelebb
volt a táborhoz), amikor beszédbe elegyedtem vele. Egészen konkrétan: megszólított
a legszebb lány az általam ismert világon.
Annyira zavarba jöttem, hogy zihálva
kapkodtam a levegőt. Azt gondoltam addig,
hogy a fiúságnak ugyanaz az előnye, mint
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a hátránya: neked kell ugyan kezdeményezned, leégetned magad, cikinek lenned
mindenestül, ám cserébe téged sohasem
érhet felkészületlenül semmi.
Beszélt hozzám a lány, táncoltak húsosan
vastag ajkai. Nyolcadikba mentem, már
kajla kamasz voltam, sosem láttam még
olyan kihívóan kerekedő ajkat, és azt
vártam, hogy m hang következzen, édes
mindegy, mit mond, csak érjen össze mammogva az ajka, mert az olyan erotikus, hogy
alig bírom tartani csenevész testem.
•••
Évfolyamtársam volt, Vicának becézték,
már akinek kijárt az a kegy, hogy szólhatott
hozzá. A suli fiúkarának döntő része szerelmes volt belé, de az érzéketlen kisebbség is
hetente legalább egyszer gondolt rá, milyen
jó lenne vele. Hosszan beszélt, mire felfogtam, hogy figyelni kellene, ebből baj lesz,
minden bizonnyal kérdezni is fog. De akkor
már késő volt: csak nézett felhúzott szemöldökkel, én meg úgy éreztem, mindjárt
összevizelem magam. Arra gondoltam, ha a
szép nők mellett lenni ilyen rossz, akkor én
ezt inkább nem is akarom.
Ő elmosolyodott, és hozzátette: „Vagy ez
túl intim kérdés?” Megráztam a fejem. „Fo-
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galmam sincs, miről beszélsz” – csúszott
ki a számon, mert az intim szó felbátorított
és megszédített, úgy képzeltem, mindjárt
szerelmeskedni fogunk, és mire Szárszóra
érünk, megkérem a kezét.
Visszafogottan, röviden mosolygott, mint
akinek évtizedes rutinja van ebben, hogy
a férfiak, ha szól hozzájuk, zavarukban azt
sem tudják, hol vannak.
„Vagy nem használsz dezodort?” – kérdezte, amitől egy világ kezdett el összeomlani bennem: biztosan büdösnek tart.
Hiszen már érzem is, ömlik rólam a víz,
verejtékesőben bűzlöm. Fülig pirultam,
megpróbáltam észrevétlenül megszagolni
a hónaljam, mire kacagott egy rövidet,
konkrétan egyet, mintha egy gyönyörű
vakkantás lett volna, a mennyország
csilingelésének fukarul rövid részlete.
Oldalra fordítottam a fejem, vágyakozva,
mint egy kölyök farkaskutya.
„Mert tudok segíteni” – mondta.
És ekkor szerencsére befutott a vonat, és
leszállhattunk. Amikor elfordult, megtámaszkodtam a térdemen. Mindenem remegett. Édes Teremtőm, tud segíteni, hát ilyen
nyers egyszerűséggel ezt még senki nem
mondta nekem, de minek is köntörfalazni,

megjátszani magunkat, amikor mindkettőnkben tombol a vágy, és ezek szerint neki
jó az én saját illatom, vonzónak talál, mert
sajnos tényleg elfelejtettem induláskor befújni magam apám Barbonjával, és a nyári
fülledt délutánban ömlött rólam a víz, de
lám, még így is engem kíván.
•••
Gyalog indultunk a Szárszó határában kuksoló faházakhoz, a csapat többsége énekelt, mi,
kicsit lemaradva, andalogtunk életem nyári
élményébe. Éreztem, hogy minden nyomorult, megalázott, leszakadt táborozó fiú engem figyel sóvárogva. Imbolyogva mentünk a
félhomályban, néha összekoccant a vállunk.
Én nem a balatoni sétányon voltam, hanem a
felhőkbe lifteztem föl éppen.
Megkérdezte, rendeltem-e már. Olyan volt
ez a mondat, mint amikor tolakodó zajok
türemkednek a gyönyörű álmomba, de nem
akarok felébredni, próbálom nem hallani, de
a zajok nem csillapodnak, és én már tudom,
hogy a virtuális szeretkezés helyett fel fogok
ébredni a kollégiumi szoba valóságába,
ahol kevés dolog van messzebb, mint hogy
engem valaki szeressen. Nem akartam megérteni, mit jelent az a szó: rendelni.
„Mert akkor majd a táborban fel kell
vennem az adataidat” – közölte, és megmutatott egy nyomtatott adatlapot. Egy
akkoriban divatos, házalókkal terjesztett
kozmetikai cég stencilezett papirosa volt.
„Igazából anyukám csinálja – mondta –,
én csak besegítek neki.” Elmosolyodott. „De
hidd el, remek termékek.”
Bólogattam, és azon gondolkodtam,
miért éppen én. Még meg sem érkeztünk
a táborba. Miért velem kezdte mindjárt
idefelé tartva? Hogy legalább a második
lehetettem volna a sorban, nem a „legkönynyebb ellenállás”, aki biztosan rendelni fog
szappant. Erre a gondolatra gomolyogni

„Nem hívhatlak be –
mondta –, egyetlen
szobánk van, és
anyám már alszik.”
kezdett a gyomromban a düh, márpedig én
nem leszek a tábor lúzere.
„Mi is a neved?” – kérdezte, és hogy kompenzáljon, picit rám mosolygott, de nekem
ez már több volt a soknál, hogy nem jut
eszébe a nevem, nem egy osztályba járunk,
de egy évfolyamba.
„Én nem szappanozok” – böktem oda,
mintha valami gyerekdalból idéztem volna.
Megilletődve nézett fel rám, nem értette,
mit beszélek.
•••
Évekig büszke voltam arra a kegyetlenségre,
amit ezután csináltam. Dacos voltam, durva
és fölényes. Utóbbit azzal mentegettem
magamban, ha eszembe jutott az eset, hogy
ő alázott meg, visszaélt a szépségével, a
mosolyával, hogy kiszolgáltatott a táborozók
gúnyos megjegyzéseinek. Ha nem vágtam
volna ki magam, és nem meséltem volna el a
mindennapos strandolások alatt fűnek-fának,
akkor csorba esett volna férfiúi rangomon.
Már végzett a főiskolán, ahol én még harmadéves voltam (nem vettek föl mindjárt,
de követtem – így hozta a sors szeszélye–
minden iskolába), találkoztunk otthon,
egy házibuliban. Úgy tettünk, mintha nem
emlékeznénk semmire, én kitartóan és
kompenzálva udvaroltam, és éjféltájban,
egy alélt lassúzás csókja után fölajánlottam,
hogy hazakísérem. Elfogadta, de csitított,
náluk sajnos nem alkalmas. Akkorra már
tombolt bennem a ragadozó, aki ismerte az
ilyen ürügyes talánokat, tétova nemeket.
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Egyre szomorúbb, vékonyabb utcákon
mentünk feléjük. Az úton elkopott az aszfalt, és a világ végén, egy rogyadozó, apró
viskónál álltunk meg. Az udvaron viharvert
kerekesszék. „Nem hívhatlak be – mondta –,
egyetlen szobánk van, és anyám már alszik.”
Bólintottam. Néztük egymást a telihold
fényénél – a kerekesszékkel. Láttam magam, ahogy azt ajánlom a kamasz Vicának
a tábor kapujában, persze úgy, hogy más
is hallja, hogy lépjen be az akkoriban nagy
dühvel térítő kisegyház kiskosztümös
hittérítőinek sorába. Ő hinne Jehovában,
cserébe a hívek fújnák a spréit.
„Még alsós voltam, amikor megbénult a
mamám – mondta –, azóta én tartom el
magunkat.”
Bólintottam, magyarázkodni akartam, és
valahogy – vélhetően ügyetlenül – bocsánatot kérni azért a tönkretett balatoni
nyaralásért, de megelőzött, és csitítóan
végigsimította az arcom.
A sarokról még visszanéztem. Állt a ház
előtt a réz-sárga holdfényben, fekete fürtjeit fölborzolta az éjjeli szél.
LABROSSE DÁNIEL
ÉS A BALATON
A novellához készült illusztráció az
1997-es születésű francia-magyar
képzőművész, Labrosse Dániel
munkája. A művész első önálló kiállítását 18 éves korában rendezték
meg Budapesten – néhány hónap
múlva a Tate Modernben állították ki
A Művészet jövője című munkáját.
Az alább látható képe a Balaton
legnagyobb festményeként a Strand
Fesztiválon készül el, Labrosse Dani
és a közönség közreműködésével.
A mérete 10x2 méteres lesz.
A fesztivál után a képet elárverezik.
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Balaton forever
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Ki hinné, hogy a világjáró, állandóan pörgő házaspár
annyira beleszerelmesedett a Balatonba, hogy lassan a
letelepedést fontolgatja? Hogy a nyugi, a víz közelsége
ennyire elvarázsolja és átjárja őket? Hogy annyira
lokálpatriótákká váltak, hogy kisboltot nyitnak? Az interjút
olvasva az ember azonnal Akarattyára költözne.
– Tavasszal a Balatonon karanténoztatok. De a Balaton nektek nem egy friss
szerelem.
Nóra: A Balaton ősrégi szerelem – mondhatnám, hogy Pállal nekünk igazi ősrandihelyszínünk. És itt is házasodtunk össze,
Tihanyban, mert ez az egyik kedvenc
városkánk. Voltunk itt közösen kirándulni,
és nagyon sokáig benne volt a levegőben,
hogy szeretnénk valahol egy nyaralót. Aztán
elvetettük, aztán keresgéltünk… és végül
teljesen véletlenül, három-négy évvel ezelőtt
találtunk Balatonakarattyán egy házikót,
amibe beleszerettünk. És ez a szerelem
azóta is tart. Egyre szépítgetjük, újítgatjuk,
igyekszünk kihozni belőle a maximumot.
És folyamatosan rajta vagyunk, hogy egyre
szorosabbra fűzzük a viszonyt, mert a
nyaraló mellett van egy kisbolt, amit tavaly
hirtelen felindulásból meg is vásároltunk.
És hogy miért? Hát mert nem nyitott ki, és
ezen eléggé elszomorodtunk. Mert mi az,
hogy nincs nyitva a kisbolt? Nos, ha nincs
nyitva… akkor majd mi kinyitjuk! Ebben a
szezonban már teljes erővel, felújítva, a saját
stílusunkra szabva összehozzuk ezt a helyet.
A tervünk persze a koronavírus miatt némileg lelassult – de júniusra megnyitottunk. A
neve: Nekem a Balaton – Nánásiék. Az meg
külön jó hír, hogy csatlakozott hozzánk a
MÁK Bistro. Mizsei János és a csapata úgy
gondolta, hogy nyit egy pop-up éttermet a
kisbolt mellett. Egy street food autóval áll-
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nak ki, és egész nyáron remek ételeket lehet
enni majd nálunk.
– És most jöhetne a vicc, hogy ki lesz a
boltban. Pali? Vagy Nóri?
Pál: Az első időszakban mind a ketten,
felváltva. Plusz a Nánási Fotóstúdió összes,
egyébként jelenleg pihenő alkalmazottja.
Nóra: De nyilván, ha beüt a biznisz (nevet), akkor majd felveszünk valakit. Ám ha
itt vagyunk egész nyáron, miért ne dolgozzunk a boltban? Most is barátkozunk a
helyiekkel. Amikor festjük az üzletet, gyakorlatilag percenként állnak meg a lakók,
és megy a csicsergés-érdeklődés. Annyira
más hangulat, mint Pesten! Összehasonlíthatatlan.
– Befogadó a légkör? Merthogy vidéken
sokszor „gyüttmentnek” számít, aki harmadíziglen nem helyben nőtt fel.
Pál: Szerintem befogadó. Nem volt semmiféle rossz tapasztalatunk, sőt nagyon is
jó fej mindenki. Ráadásul a kisbolt korábbi
működése a környékbeliek hétköznapjainak a része volt. Az előző tulajdonos
már nem tudta vagy nem akarta csinálni,
úgyhogy a helyiek úgy érezték, elvesztettek valami fontosat. Azáltal, hogy a kisbolt
most újra kinyit, tulajdonképpen a közösséget támogatjuk.
Nóra: Befogadott a hely. Sőt, úgy érzem, a
keblére ölelt!
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– Mi lesz a koncepció? Mit lehet majd
kapni?
Nóra: A koncepció sokat változott a koronavírus miatt. Eredetileg úgy terveztük,
hogy ez egy bringás bisztró és kisbolt lesz.
Egyébként régebben ez kisbolt volt, de
azért tudod: lehetett kapni csapolt sört meg
fröccsöcskét és kávét, aztán ki lehetett ülni
az üzlet elé ezeket elfogyasztani. Egy egészen új épületet terveztünk a régi helyére,
de a koronavírus miatt módosítani kellett
a terveken. Például azért kezdtük el a saját
kezünkkel kifesteni, mert nem tudtunk
felújítóbrigádokat szervezni. Az új terv az,
hogy kifejezetten a környékbeli termelők
termékeit szeretnénk árulni – ezzel is segítve azokat, akik nem jutnak el a közönségükhöz a járvány miatt. Egy lokálpatrióta
helyet szeretnénk létrehozni. Nyilván min-

– Hogy bírtad leszerelni a spiccesen
nyomulókat?
Nóra: Jól kezeltem mindig őket. Bariztunk,
de tudtam tartani a kellő távolságot. Én
amúgy jó fej vagyok: kedvesen szerelem le
a részegeket, ha kell, és nem pokróc módon.
Pál: Ez egyébként nem csak a részegekre
vonatkozik, haha! Nóri a mosolygós gyilkos!

denféle lesz benne, de elsősorban a helyi
termelők termékeivel fogjuk feltölteni.
Pál: Úgy terveztük, hogyha a vírusfelhők
elvonulnak, akkor azért legyen itt csapolt
sör meg kávé és leülési lehetőség. És most
úgy tűnik, mivel teraszos, vidéki hely vagyunk, ennek már nincs akadálya.
– Térjünk vissza a Balatonra. Gyerekkori
élmények?
Nóra: Mi nagyon ritkán jártunk a Balatonra,
mert én mórahalmi lány vagyok, az pedig
Csongrád megyében van, Szeged mellett. Így

nekünk a Balaton tényleg valami übernagy
dolog volt. Már az is egyáltalán, hogy idáig
eljöttünk. Akkoriban nem volt igazán jó közlekedés a Balaton felé. A nagymamám igazán
bevállalós volt: néha csak úgy felmarkolta az
unokáit, és leruccantunk egy hétre a tóhoz. És
gimnázium második-harmadik nyarán életem
első munkahelye a balatonfenyvesi Vitorlás
büfé volt. A kisboltos mániám is onnan indult.
Imádtam! Ott tanultam meg, mi az a házmester, a hosszúlépés satöbbi. Istenien tudok sört
csapolni, és hát az nem csak ezért volt nagyon
meghatározó két nyár az életemben.
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– Pali, neked van hasonló, meghatározó
balatoni élmény?
Pál: Persze, számtalan. Apukám az Iparművészeti Vállalatnál dolgozott, és minden áldott nyáron Zamárdiba jöttünk az üdülőbe.
Hát én ott váltam férfivá…
– Egész pontosan hogyan?
Pál: Hát ezek az első balatoni szerelmek…
meg minden.
Nóra: Na, mesélj!
Pál: Ja, hogy úgy… Persze szex még nem
volt, csak romantikázás. Ezért is, de úgy
egyáltalán: a szívem közepe nekem mindig
is a Balaton volt. Anyukám kosárlabdázott,
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és az edzőtáborokba is elhozott. Volt, hogy
sátoroztunk – azt mondjuk, nagyon utáltam. Rengeteg emlék köt ide.
Nóra: De azért az egyik legszebb emlék
tényleg az esküvőnk.

„És komolyan játszunk
a gondolattal, hogyan
lehetne kivitelezni, hogy
örökre leköltözzünk.”

– Nagy buli volt?
Nóra: A legszűkebb családdal besétáltunk
az anyakönyvi hivatalba. Ennyi volt.
A legszebb, legboldogabb esküvő a Földön!
Pál: A legjobb esküvő az életemben!
Nóra: Az összes közül a legjobb!
– Mit ad most nektek a Balaton? Pali, gondolom, fotósszemmel nagyon megihlet.
Pál: Megőrülök érte! Ráadásul Akarattyán
lakunk, a magasparton, ahol minden áldott
este az orrunk előtt megy le a nap. Tehát
olyan naplementéket nézek végig, amik
gyakorlatilag giccses, végtelen time-lapse
videók. Az elmúlt néhány évben akkora mennyiségű ilyen time-lapse videót
csináltam a Balatonról, hogy lassan profi
ügynökséget indíthatnék.
Nóra: Ma is olyan szép színek voltak, hogy
majdnem lemaradtunk erről az interjúról
is. Csak ültünk, és bámultunk!
Pál: Fantasztikus a Balaton! Mindig más
arca van. Amikor elmegyünk bicajozni,
és lenézünk a löszfal széléről, a fenyőfák
tövéből, egy az egyben úgy néz ki, mintha
valami tengerparton lennénk. Teljesen
odavagyunk. Az egész világot körbejártuk
már, de valahogy mindig az az érzés fog el
minket, hogy ennél szebb nem létezik.
– Lelassultok kicsit a fővárosi pörgéshez
képest?
Nóra: Persze. És komolyan játszunk a
gondolattal, hogyan lehetne kivitelezni, hogy
örökre leköltözzünk. Mert egyébként Budapesttől nincs is távol. Mi ráadásul Diósdról
járunk, így nekünk 40-45 perc otthonról.
De gyakorlatilag a város bármely pontja is
legfeljebb egy óra alatt elérhető. És ez nem
távolság, ez nem téma. Nyilván az iskola az,
ami miatt vissza kell térnünk a városba. Mici
amúgy a Budapest Schoolba jár, és végül is
Veszprémben is van már Budapest School…
Szóval semmi sem lehetetlen, könnyen lehet,
hogy lassan full time balatoniak leszünk.
– Van kedvenc évszakotok?
Nóra: A Balatonon szerintem a tavasz és az
ősz a legszebb.
Pál: Meg a nyár.
Nóra: A nyár is jó – nyilván az mozgalmas,
bulis. A nyár nálunk is átjáróház, sok barát
jön olyankor. Sok a fesztivál, a program. De
én a nyugit is nagyon szeretem itt. Tavaly
itt töltöttük a szilvesztert, és katartikus
volt! Éjfélkor kimész, és onnan, ahol hoszszában látni végig a Balatont, mindenhol
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a Majthényi Présház. Valami zseniális a kilátás onnan az északi partra és az egész tóra.
Nóra: A Laposa is isteni. Badacsonytomajban nagyon jó helyek vannak.

egyszerre kezdenek kipattanni a tűzijátékok. Annyira csodálatos!
– Nyáron mi a program?
Nóra: Néha Veszprémig megyünk bevásárolni, de igazából nekünk itt annyira jó, hogy
nem nagyon szoktuk kitenni a lábunkat.
Legfeljebb a strandig lesétálunk, de igazából
nincs értelme máshová menni. Egyszer-kétszer, ha van valamilyen felnőttprogram, néha
elmegyünk, de alapvetően jó itthon.
Pál: A Paloznaki Jazzpikniket ki nem hagynánk, és általában elmegyünk a VeszprémFestre és a Rozé, Rizling és Jazz Napokra is.
Mert hát, mondjuk ki nyugodtan: szeretjük
a finom borokat. Már egyszer-kétszer körbetekertem bicajjal a Balatont, és elég jól
ismerjük a borászatokat. Annyira inspiráló,
hogy milyen szépen fejlődnek, és mennyire
elképesztően jó hangulatot sugároznak!
Nagyon szeretjük őket.
– Kedvenc?
Pál: Például a Homola Pincészet. Fantasztikus helyen van!
Nóra: Jóban vagyunk Figuláékkal Csopakról.
Pál: Bogláron vannak a Konyáriék, és felette
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– Strandkaják?
Nóra: Hekk és lángos bármikor jöhet. Megvannak a bejáratott helyek, sokszor már
csak odatelefonálunk, és mire érkezünk, ott
van bekészítve a pakk.
Pál: A hekkpakk!
Nóra: Akarattyán van szerintem a Balaton-part egyik legjobb étterme: a Spoon il
Mercato. Egy olasz étterem, és hát zseni.
Amikor oda megyünk, mindig limoncellóval
fogadnak a pincérek. Most, hogy ezt így kimondtam, elkezdett hiányozni az élmény –
hiszen a karantén miatt jelenleg minden be
van zárva. Hiányzik a Lavender is Aligáról.
– Mi a terv a nyárra?
Nóra: Karantén, vagy sem: mi mindenképpen itt vagyunk a Balatonon. Amikor a
gyerekek 2-3 évesek lehettek, elutaztunk a
nyár közepén Görögországba. Vonszoltuk
magunkat a nagy pakkokkal, kánikula volt
itt is, ott is, és akkor állapítottuk meg: a
tenger persze tök jó, de nyáron mégis itthon
a legjobb. Ha lehet majd utazni, talán egykét rövid kiruccanás belefér. Ám ha beindul
a kisbolt, az annyi feladatot fog adni, hogy
nem is akarunk majd jönni-menni.

NEKEM A BALATON
kisbolt és MÁK pop up

Balatonakarattya, Strand utca és
Sirály utca sarok

H
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MENEKÜLÉS
A TÁRGYAKHOZ

a

Amikor a világgazdaság az összeomlás
szélére került attól, hogy az emberek csak
azt vesznek, amire tényleg szükségük van,
nosztalgikusan tekintek minden tárgyra,
aminek semmi gyakorlati haszna sincsen.
„Remélem, amikor ezeket a sorokat olvassák,
már újra nyitva van a Balaton, és enyhültek a
kijárási korlátozások.” Ez is annyira márciusi
mondat, kit érdekel már, hogy mi van ma,
vagy mi volt tegnap, már az az érdekes, hogy
mi a helyzet tizenegykor, és mi lesz egy vagy
két hónap múlva, hiszen a holnap is annyira
más lehet, mintha minden nap egy atomvillanásra ébrednénk a felkelő nap helyett. A
most világában a közelmúlt is olyan távolra
került, mint a középkor, egy februári síelés
Ausztriában vagy Szűrös Mátyás az erkélyen.
Az időben szakadás keletkezett, a távolságok
pedig, mint a kifeszített gumi, egy pontból
hihetetlen nagyságúra nőttek. A Balaton is
eltávolodott, elvesztette realitását, fogalom
lett, amire inkább gondolni lehet, semmint
megmártózni benne. De mik azok a tárgyak
az áltávoli múlt és az elérhetetlen helyek
metszéspontjában, amik eszembe jutnak?

Interjú
Hrutka János és Hajdu Attila

A közlekedés és a szórakozás csodálatos
elegye, az autós cruise ship büfével, ami a
Balatonfüredre való érkezést a luxus hímporával szórja be. A vitorlások között, amikor először mentünk át a Škoda 100-assal,
hihetetlennek tűnt a két világ találkozása.
A korallpiros farmotoros szocializmus és a
hófehér hangtalan imperializmus, ami szinte összeegyeztethetetlen volt egymással, az
elegancia és a szükség szülte kompromiszszum, a rozsda és a tisztaság, a forró hűtővíz
és a hűtött italok úgy feszítették a szűk
tihanyi horizontot, hogy félő volt, elpattan.
A komp két világot köt össze, a nyaraláson
túli és inneni világot. A Palma gumimat-
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Koccanás DDR+D, 2020, giclée papír (50x70 cm)

A KOMP

BALATON MAGAZIN

racot a gurulós irodai székkel, a hétköznapokat az ünneppel, a rossz dízelszagot a jó
dízelszaggal. A komp maga a mese: átszeli
a magyar Óperenciát, aminek a végén
üveghegyek lesznek. A komp a mozgás és
a mozdulatlanság tökéletes egysége, mint
amikor az ember öt sör után csak áll.

A STRANDLABDA

A strandlabda a leleményesség netovábbja,
két különböző nyomású, de azonos gázkeveréket tart egymástól távol. Egy emberi
tüdővel létrehozott medúza. A vitorlás pontos ellentettje – szélcsenden kívül élvezhetetlen. Egy labda, amihez nem alakult ki
saját sport. Vagy pontosabban sportágtalan
labda. A kosárlabdához van kosárlabda, a
röphöz röp, a kézihez kézi. A strandlabdának nem sportja a strandolás. Nincs pontozási rendszer, nincsenek szabályok, sőt még
azt sem lehet tudni, hogy mit is játszunk.
Ütjük, rúgjuk, az a jó, ha nem találja el a
másik, vagy az, ha minél többször.
A szabadság maga úgy, hogy a légkörünk
egy kis részét lekerítettük, összesűrítettük,
és a légkörünkben dobáljuk egymásnak.
Mindenfajta megkötés nélkül. A színei

élénkek, a labdának nem sajátja a feltűnésmentesség, hiszen mivel ilyen döbbenetesen kevéssé különbözik a semmitől, rá kell
irányítani a figyelmet.

A GUMIMATRAC

Egy képesség pótlását vagy használatának elodázását teszi lehetővé a matrac. Menedék a
nem úszóknak, bár tudjuk, életmentésre nem
alkalmas. A hozzá kapcsolódó tevékenység a matracozás. Ez közelebbről nehezen
meghatározható, lehet maga a semmittevés,
vagy lehet a matrac birtoklásáért folytatott
ádáz küzdelem, vagy pedig az abban való
vetélkedés, ki tud felállni rajta. A komp és a
strandlabda keveréke, ami a parton is hasznot hajt. Kétéltű, mint a béka, és mindenhol
jól tudjuk magunkat érezni rajta. Változó méretének köszönhetően könnyen szállítható.
Ha a matrac hátrányait fel kell sorolni, szinte
csak a felfújás és a leeresztés jut eszembe, de
csak akkor, ha én csinálom. Ha más csinálja,
a matrac tökéletes tárgy. És azt a luxust
szimbolizálja, hogy régen volt olyan, hogy
nyaralás. Csak úgy. Az emberek fertőtlenítés
nélkül a szájukba vettek dolgokat.

A KEMPINGSZÉK

-sajttal. Egy szinte kétdimenziós objektumból másodpercek alatt jelentős térkitöltő és
-formáló bútor hozható létre, kizárólag fizikai
erőnk és tapasztalatunk segítségével. Fel sem
kell fújni, ami erős versenytársává teszi a
matracnak, legyen az akár kemping is. Bárhol
kialakítható egy saroknyi nappali, ahol az
ülés nem nomád időtöltés, hanem polgári
hobbi. A civilizációt csempészi minden olyan
helyre, ahova a civilizáció elől menekülünk.

A HEKK

Megfosztva jellegadó ismérvétől, a fejétől,
mint a francia forradalom megannyi hőse
és áldozata, valamint lefagyasztva a hal elhaltalanodik, tárgyiasul. Nem úgy tekintünk
rá, mint egy érző, atlanti-óceáni élőlényre,
hanem mint egy túlárazott, betolakodó,
megindokolhatatlan tárgyra, ami ehető.
Az utolsó életjele a szaga, ami valójában
más halak olajának maradványa, több
generációnyi szaghagyomány. Reklám ez és
felhívás egyben, hagyj fel minden reménynyel, akár belépés nélkül is. Fej nélkül csak
egy büdös tárgy vagy, ember, s még a szagod
sem saját, hanem DM-uni- és konform. Elgondolkodtató tárgy a büfé- és végső soron.

Interjú
Hrutka János és Hajdu Attila
A verzatilitás, a modularitás és a transzformáció egyaránt jellemzi a kempingszéket.
Sokoldalúan használható a kempingezéstől, a
horgászaton át, a szabadidős célú napozásig,
kiegészíthető kempingasztallal, -főzővel és
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Jordán Ferenc, a Balatoni
Limnológiai Intézet vezetője

„BALATON VOLT,
VAN, LESZ”
A Balaton megmenthető, csak jobban kellene
tisztelnünk. Nemcsak a tavat, nemcsak az
ökológiáját, de a helyi embereket is. Szálljunk le
a motorról, üljünk át biciklire, és védjük meg a
nádasokat. Nagyon sok fontos és megszívlelendő
Aliga pártüdülő
tanács a szakértő tudóstól.

a

sztorija

– Amikor önnel interjú készül, mindig elmondják, vagy leírják, hogy a Limnológiai
Intézetet vezeti, de meggyőződésem, hogy
az olvasóknak általában fogalmuk sincs
arról, hogy ez mit jelent. Úgyhogy kezdjük
azzal, hogy mivel foglalkozik ez az intézet.
A limnológia a tavak tudománya, így nem
véletlen, hogy a Balaton mellett vagyunk.
Szokták persze tágabban is értelmezni: minden, ami édesvízi ökológia, tehát a folyók,
tavak, patakok élete. De a fő profilunk nem
is lehetne más, mint a Balaton, a Balaton
kutatása. Szeretnénk mindent tudni a
Balatonról: vizsgáljuk az algákat, a halakat, a
planktont, a víz kémiáját, áramlását.

tonra egyre inkább úgy tekintünk, hogy amikor van ez a két hónap szezon, akkor legyen
hová elmenni fürdeni. Most kicsit sarkítok,
de egyre kevésbé vesszük figyelembe, hogy
amikor nincs szezon – mondjuk, szeptembertől a következő júniusig –, itt akkor is élnek
állatok, növények, meg helyi emberek. És az
állatok, a növények, a helyiek kicsit máshogy
tekintenek a tóra, mint a nyaralók.

– A Balaton mindenkinek mást jelent: van,
akinek az otthona, van, akinek a megélhetése, van, akinek egy hely, ahova néha
le lehet ugrani, és valakinek egy életérzés.
Hajlamosan vagyunk elfelejteni, hogy a
Balaton valójában egy természeti kincs.
Sajnos a Balaton egyre kevésbé egy szép,
természetes tó, hanem egyre inkább egy nagy
medence, ahol szeretünk pancsolni. A Bala-

„A limnológia a
tavak tudománya,
így nem véletlen,
hogy a Balaton
mellett vagyunk.”
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– Tudom, hogy rengeteg kezdeményezés
van, hogy a szezont kitolják, vagy akár
egész évessé tegyék, de hogy novemberben is eszembe jusson odamenni – az
nem megy automatikusan.
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Először is: én is budapesti vagyok, ne legyen
ebből félreértés. Azt hiszem, hogy évek,
évtizedek óta ez egy téma, hogy hogyan
lehet a szezont egy kicsit kihúzni. És nagyon
jó törekvések vannak: például az, hogy a
Balaton környékén a borászatok, a lovaglás,
különböző idegenforgalmi attrakciók próbálják kicsikét elcsábítani az embereket a part
menti részről, és próbálnak olyan programokat ajánlani, hogy októberben, áprilisban is
élvezhető legyen ez a táj. A sokféle program
segít abban, hogy kihúzódjon a szezon, és
ne érje koncentrált terhelés a Balatont a két
nyári hónapban. Az, hogy térben kihúzza a
nyaralókat, és elcsábítja őket Veszprémbe,
Sümeg felé vagy a Kis-Balaton irányába – az
is örvendetes. Egy másik dolog a viselkedés:
amikor egy városi nyaraló eljön a Balatonra,
ne érezze úgy, hogy befizetett három hetet,
ezért neki mindent szabad, hanem érezze
úgy, hogy vendégségbe jött. Lehet mindent
csinálni: zenét hallgatni, szörfözni, étterembe járni, szórakozni. De az az attitűd zavaró,
amikor nyaralás alatt egy kicsit királynak
érzik magukat.

„A CSIBORPATKOLÓ”
A Tihanyi Apátság alatt mediterrán
hangulatú épületegyüttes uralja a parti
látképet, lassan száz éve. Ez nem hotel
vagy főúri lak (az a szomszéd épület,
József főherceg egykori nyaralókastélya), hanem az ország talán legszebb
fekvésú tudományos intézete (versenyben a csillebérci Központi Fizikai
Kutatóintézettel). A Balatoni Limnológiai Intézetet, lánykori nevén Magyar
Biológiai Kutatóintézetet Klebelsberg
Kuno oktatási miniszter alapította.
Ellenzői haszontalan csiborpatkolónak
gúnyolták, ám az 1927-es indulás óta
eltelt közel száz évben Nobel-díjas
kutatók és értékes tudományos munka
jellemzik az intézet mindennapjait.
Klebelsberg miniszter nem csak a
helyszínválasztásban volt nagyvonalú:
a legmodernebb technológiával felszerelt épületet a korszak „sztárépítésze”,
dr. Kotsis Iván tervezte. A falakra a
szintén elismert festő, Vaszary János
festett képeket.
A legértékesebb Vaszary-festmény,
A mélység világa 1959-ben nyomtalanul eltűnt: holléte ma is izgalomban
tartja a szakembereket.

EKF 2023
Veszprém

– Akkor valójában arról beszélünk, hogy
hogyan lehetne tisztelni a Balatont.
Milyen felelősségem van ebben nekem
állampolgárként?
Lehetnénk több tisztelettel egymás és a természet iránt is. Ami persze nem egy nagy hókuszpókusz: száz emberből kilencvenkilenc
normálisan viselkedik, de néha van egy, aki a
többieknek is elrontja a szórakozását. Ha egy
jacht túl közel jön a parthoz, akkor zavarhatja
az embereket. Ha túl közel megy a nádashoz,
zavarhatja az állatokat. Azt kéne tudomásul
venni, hogy ha kiirtjuk a nádast, megzavarjuk
a madarakat, akkor magunk alatt vágjuk a fát.
Ha a természet rendjébe durván belenyúlunk, akkor előbb-utóbb vagy elalgásodik
a tó, vagy halpusztulás lesz, vagy árvizek
pusztítanak – főleg a déli, somogyi partokon.
Tehát megéri – és ezt gazdasági értelemben
is mondom – vigyázni a természetre, mert
a természet rengeteg dolgot ad nekünk. És
az ingatlanfejlesztések is bedőlnek majd, ha
közben a tó vízminősége elromlik. Nagyon
könnyű tönkretenni egy ennyire sekély tavat.
Egy alpesi tó robusztusabb.

– Hol tart ez a folyamat? Visszafordíthatatlan, vagy még az elején járunk?
A nádasnak van egy kritikus mérete ahhoz,
hogy jól működjön, mint rendszer. Amikor
kisebb, a minősége is egyre gyengébb, és nem
tudja védeni a partot, nem ad a halaknak
ívóhelyet, és nem lesz esztétikus sem. A nádas
kiirtásával az élőhely hosszú évtizedekre –
akár egy évszázadra is – el van szúrva. Sokkal
nehezebb helyre tenni valamit, mint megőrizni
az épségét. Egyszerűen nem bánunk jól a tóval.
– Ha egyszer lenne egy olyan lehetősége,
hogy ön szabhatná meg, hogy mit tehetünk a Balatonnal, akkor mik lennének a
legfontosabb rendelkezései?
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Vigyázni kellene a nádasra. A szennyvízzel
elég jól bánunk már – az oké. A motor- helyett a biciklihasználat – alap. Azt gondolom, nem kellene további zöldterületeket
bevonni az építésbe: inkább a meglévő
épületeket kellene felújítani, kipofozni,
modernizálni. Vigyázni kéne a partvonalra.
Egy nádason átevezni kajakkal szerintem
sokkal izgalmasabb, mint egy lebetonozott
partról beugrani, és élvezni, ahogy a beton
visszaveri a negyven fokot.
– Önnek is van több gyereke, nekem is
van kettő. Negyven év múlva ők is tudnak
majd itt nyaralni, és egy stégen beszélgetni egymással?
Persze! Balaton volt, Balaton van, Balaton
lesz. Csak vigyázzunk rá, hogy minél jobb
állapotban legyen, mert úgy senki nem akar
egy vadonatúj szállodába beköltözni, hogy
alatta egy büdös, zöld posvány van. És nem
akarok úgy átnézni Tihanyból a túlpartra,
hogy alig van zöld, mert be van építve ott
minden. Belefulladni a betonba – annak
aztán tényleg az égvilágon semmi értelme.
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Ó a alto, rég lekn

Jávr ál, Jso Satam, Eztrgálos ecíla
és áfár nió. Ilés, Ceh amás és leán.
Rfomkr, török or és „Zmmr re”-kr.
DögПdés lián, lábenó Thaybn, lövölözés
Azófn. Ötös söp és iere, a örg atla,
a üge
ügefgytt aros okor és ágásék.
Hírs altoi lek és elszínik,
a eleség géne élül.
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DE HOVÁ TŰNT
BALATONALIGA?
Volt egy falu a Balaton partján,
amit felszámoltak. Volt egy
óriási luxusüdülő a diktatúra
vezéreinek, banánnal és
légvédelmi ágyúkkal, de csak
a romjai maradtak. Volt egy
hanyatló korszak, retróvá
vált egykori pártüdülővel, de
talán ez is eltűnt mára. Jött az
Ultrabalaton, a B my Lake, a
Beach Club Beach, és jön az
Aliga Part. Aligától Aligáig
Kádárral, Castróval, partikkal.

b

ÜDVÖZLET ALIGÁRÓL
A pártüdülő és egykori
vendégeinek sajátos világa
Weiler Péter képzőművészt
is megihlette, aki egy egész,
viccesen szürreális festménysorozatot szentelt Aligának
banánfákkal, 3D-mozizó
Castróval és tankcsapdák között úszó Kádár Jánossal.
A teljes képsorozat elérhető
a peterweiler.com oldalon.
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Balatonaliga falut a nyaralási vágy szüntette meg. Az
aligaiak pechjére azonban ez az oly természetes igény
az országot éppen bekebelező Magyar Dolgozók Pártja
fővezéreitől jött. Ők pedig nem haboztak, hanem 1948-ban
mindenestül felszámolták a települést, hogy abból maguknak hozzanak létre üdülőterületet. A falunak hamarosan
nyoma sem volt: a lakóit kitelepítették, a házakat ledózerolták, a villákat kisajátították, és szétosztották egymás
között. A községházból ebédlő, az 1937-ben felszentelt
református templomból kiszolgálóépület lett. A Balatonnál
ejtőző pártvezérek biztonságát légvédelmi ágyúk, őrhajók
és a vizet pásztázó reflektorok vigyázták.
Ahogy rendes diktatúrához illik, Aligán minden volt,
amiről a dolgozók legfeljebb csak az újságban olvashattak. Például színes tévé, ami – ha igazak a legendák – a
nyugati kardozós-bunyózós filmeket kedvelő Kádár János
aligai villájában volt először az országban. De márkás
italokat, déligyümölcsöket, dollárboltos finomságokat,
hűtőt-légkondit, uszodát, kertmozit, tekepályát is kínált
Aliga a megfáradt pártvezetőknek. A horgászó-vadászó
pártfőtitkárnak saját szigetet is építettek a Balatonba, ahol
az aligai nyarakon kötelességszerűen hordott fejkendőjében pecázhatott.
Rákosi Mátyás és Kádár János is nagyon szerette Aligát.
Mindkét vezér sok időt töltött ott, és ha azt hinnénk, hogy
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2020. szeptember 11-13.
Balatonvilágos, Club Aliga
balatonpiknik.hu
A 2018-ban berobbant lazulós zenei
fesztivál, a Balaton Piknik lejön a
hegyről a vízpartra. A Piknik a balatonboglári Gömbkilátó mellől Balatonvi, a Club Aliga területére költözik
át. A hangulat marad a megszokott,a
kellemes kora őszi chillről válogatott
külföldi és hazai headlinerek gondoskodnak három napon át.
Fő fellépők:
Kruder&Dorfmeister, Jan Blomqvist
& Band, Fritz Kalkbrenner, Gioli &
Assia, Žagar Experience ( solo live ),
Analog Balaton, Secret Factory, Poli,
Jaffa Surfa & Waxman, Candyman
Da Marquis, Crimson, Denes Toth, Mr
Cloud & Duel, Galactic Jackson
Jegyárak: szervezés alatt

Aligai tankcsapdák, 2017, giclée vászon (80x60 cm)
Források: Majthényi György: K-vonal – Uralmi elit és luxus a szocializmusban, Index, 24.hu

a vízben ázva vagy a sakktábla mellett döntötték el az
ország sorsát a többi vezérrel, akkor igencsak tévedünk.
Rákosi még a találkozást is kerülte pártvezető társaival.
Villáját fenyőkkel bástyázta körül, hogy még csak ne is
lássák őt. Kádár pedig nem volt hajlandó a sakkon, pecán,
úszáson és tévézésen kívül túl sok mindennel foglalkozni, legkevésbé politikával. A Balaton-parti üdülőben
a béketábor számos, hazánkba látogató prominensét is
megvendégelték, az NDK-t vezető Erich Honeckertől Jurij
Gagarinon át Leonyid Brezsnyev szovjet pártfőtitkárig.
Castro 1972-ben járt Aligán, ahol sétahajózott a Balatonon,
és nagyokat pingpongozott.
A kétezer-tízes évek új szeleket fújt be a rendszerváltás
óta vegetáló Club Aliga kapuján is. Már nem csak az
újabb sikertelen eladási kísérletekkel és az egykori pártvezetők omladozó villáival került be a hírekbe az üdülő.
2013-ban a B my Lake hozott új színt a fesztiválozásba
a Balaton-parti technóbulival. Az Ultrabalaton rajt-cél
zónájában profi sportolók és hobbifutók ezreinek égett
be a Balaton felől fújó reggeli szélben abszolvált utolsó
kilométerek semmivel össze nem téveszthető pillanata.
A Castro-villát pedig a Converse tornacipőt katonai ruhával viselő diktátorok helyett a Beach Club Beach-bulik
tették emlékezetessé sokak számára. 2020-ban bekapcsol
az újabb fokozat, az Aliga Part.
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SZÖVEG
TÓTH RÓBERT
FOTÓ
HEIM ALEXANDRA

KULTÚRA / FRADI

A nagy zöld-fehér menetelés

HAJDU ATTILA ÉS
HRUTKA JÁNOS

25 évvel a Fradi-BL-sikersztori után
25 évvel ezelőtt ott ült az ország a tévé előtt,
és nem hitt a szemének: a Fradi első magyar
csapatként a Bajnokok Ligája csoportkörébe jutva
3–0-ra verte Zürichben a Grasshopperst. Mesés
menetelés volt. Hajdu Attilával és Hrutka Jánossal,
két olyan korábbi futballistával idéztük meg a
múltat, akik élő bizonyítékai annak: a focistákról
alkotott képünk sok esetben puszta sztereotípia.

l

– Lesz nagy buli?
Hajdu Attila: Nem hallottam róla.
Hrutka János: Nemrég jártam bent a Fradinál, mert szeretnénk ebből a társaságból minél többeket vendégül látni Zircen
egy footgolfozással egybekötött emlékezésen. Kiderült, a klub szintén készül
valamivel…
A footgolf abszolút a mi korosztályunknak való, futni nem kell, de van labda,
közben meg csapattársakkal, vezetőkkel, szurkolókkal beszélgethetünk majd.
Egyébként Attilával egy szűkebb körű
összejövetel is tervben volt.
H. A.: Csakhogy a koronavírus-járvány
keresztülhúzta a számításainkat. Vincze
Ottóval hármasban akartunk Vászoly–Balatonudvari–Fövenyes-bortúrát tartani,
egy 7,5 kilométeres szakaszon betértünk
volna a Skrabski Borászathoz, megejtettünk volna egy látogatást a mi Fürjes
Udvarházunkban, és a Kalózban zártunk
volna. A tavasz és a fradistamúltunk
miatt a Minden-ki-zöldül nevet adtuk a
programnak. Most, hogy átkerül őszre,
a járvány következményei miatt és az
évszakból kiindulva talán a Mindenki
Beleőszül címen pótoljuk.
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– Mi jut eszetekbe elsőként a ’95-ös
BL-szezonról?
H. J.: Nekem az amszterdami utolsó meccs.
Hogy úgy léptünk decemberben a fagyos
pályára, hogy még volt esélyünk a továbbjutásra. Egy olyan csoportból, amelyben ott volt
a címvédő Ajax – amely abban az idényben
megint döntőbe jutott –, továbbá a Real
Madrid és a Grasshoppers. A footgolftornára
készülve megnéztem: a Realban 969 válogatottság összpontosult, az Ajaxban 787, és még
a Grasshoppersben is 572. Nálunk 195.
H. A.: Ami elsőre eszembe jut, hogy a
selejtezős ellenfelünk, az Anderlecht elleni
első meccs után megyünk ki a buszhoz,
és a Belgiumban focizó magyarok ott tapsolnak minket a kordonnál. A másik, hogy
a visszavágó után lemegyünk Simon Tibi
éttermébe ünnepelni, lejön Pataky Attila,
leül mellénk, és méltat, méltat bennünket
elképesztő elismeréssel.
– Nagy utat tettetek meg a fociöltözőtől a
gasztro- és magaskultúráig, ami – valljuk be
– nem éppen szokványos a sportágatokban.
H. A.: Azt szoktam mondani, az öltöző
a magyar társadalom egyfajta lenyomata. Ott is vannak, akik választékosabban
beszélnek, érdeklődnek a kultúra iránt, és
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vannak, akik nem. De nemcsak kettőnkre
jellemző ez. Szegény Zavadszky Gábor jogot
tanult, Szeiler Józseffel és Telek Andrissal
egy főiskolára jártunk.
– Hrutka Jani pedig színház- és fesztiválrajongó, aki vallja, ma már az írás az egyik
legfőbb önkifejezési eszköze…

A FRADI 1995-ÖS BAJNOKOK
LIGÁJA-CSAPATA
KAPUSOK: Hajdu Attila, Szeiler József
HÁTVÉDEK: Simon Tibor, Keller József,
Hrutka János, Telek András,
Dejan Milovanovics, Szűcs Mihály,
Szergej Kuznyecov
KÖZÉPPÁLYÁSOK: Zavadszky Gábor,
Nagy Zsolt, Páling Zsolt, Kecskés Zoltán, Vincze Ottó, Nyilas Elek, ifj. Albert
Flórián, Lisztes Krisztián
CSATÁROK: Zoran Kuntics, Goran
Kopunovics, Babatunde Fatusi
EDZŐ: Novák Dezső

Hajdu Attila
49 éves, bajnok volt a Fradival (1996), később az
MTK-val (2003), 10-szer szerepelt a válogatottban,
pályafutása során futballozott Németországban
a Fortuna Kölnnél. Hamar a Sport TV állandó
szakkommentátora lett. Boldog családi életet
él, Henriette lánya 1999-ben, Hanna 2007-ben
született.

H. J.: Miután befejeztem a sportot, új dolgok
kezdtek foglalkoztatni, be akartam pótolni
mindazt, ami kamaszkoromtól a sport miatt
kimaradt az életemből. Nyitottá váltam, és
munkált bennem a szabadságvágy.
– Attila, te is más területen találtad meg
új önmagad.
H. A.: Habár sosem tanultam a szakmát, az
első kávézó megnyitása után gyorsan jöttek
a sikerek, hamar jól kezdtem érezni magam,
és ez mindmáig kitart. Amikor bent vagyok
az előkészítőben, nem látok ki a placcra, de
hallom a kávéház különös zajait, a csészék
csörömpölését, a vendégek beszélgetését,
a kávédaráló zúgását, orromban érzem a
pörkölődő kávé illatát – mintha az egész
helyet érezném. Ez olyasféle morajlás, mint
amikor egy tömött stadionban kifutsz a
pályára.
– Rudinak az efféle élményt alighanem
a fesztiválok adják meg, bár az idén a
legtöbbről le kell mondania.
H. J.: Sajnos. De megtanultam értékelni az
énidő fontosságát, rákészültem, mi lesz, ha
újraindul az élet, sokat dolgoztam a footgolfszövetség ügyeivel, és ha már Balaton:
Balatonudvariban van az egyik legjobb, legszebb footgolfpálya. Másfelől sajnáltam az

elmaradt színházi idényt, voltak jegyeim az
Örkénybe, a Katonába, a Jurányiba, Pintér
Béla-előadásokra, és fájó pont, hogy nem
tartják meg sem az Ördögkatlan Fesztivált,
sem a Művészetek Völgyét, csak valamilyen
rövidebb, őszi verzióban.
– Csöndesebb lesz az idén a Balaton?
H. J.: A footgolf csöndes sport, nincs tömeg,
nincs ütközés, most nincsenek nézők sem,
jó a levegő, ideális kikapcsolódás és mozgás
a pandémia után.
H. A.: Általában két napot vagyok Füreden
és Vászolyon, ötöt Pesten, a szezonban épp
fordítva. Szezon alatt munka van, az idény
elején alkalmunk nyílik kicsit vitorlázni,
esetleg hétfőnként vagy keddenként, amikor kevesebb a szálláshelyeken a feladat.
Szeretek kontaktálni az emberekkel, beszélgetni, szívesen csinálom. Szóval nemcsak
arról van szó, hogy reggelit meg italt adsz
el, hanem mindkét fél sokat kap ezektől a
pillanatoktól.
– Ha az egész család ennyit időzik a Balatonon, akkor, gondolom, nyaralni nem ott
szoktatok.
H. A.: Mondom, nekem lent lenni a panziókban nem munka, nem úgy tekintek
rá. Önmagában ott lenni: feltölt. De azért
olykor eljárunk kirándulni, elugrunk
Veszprémbe, de be kell látnom, igaza van
a feleségemnek és a lányaimnak: igazán
kikapcsolódni a közelben nem lehet. Ha
elmegyünk mondjuk az Őrségbe, a telefon
akkor is csörög, és ha csörög, nyilván fölveszed. Ha pihenni megyünk, ősszel általában
messzebbre utazunk.
H. J.: – Mivel tervezni a vírus miatt nem
lehetett, még nem tudtuk, mi vár ránk.
Nekem egyébként már megvolt a jegyem
Saint-Jean-Pied-de-Portba, hogy megkezdjem egy hónapos utamat az El Caminón.
– Egyedül akartál nekivágni?
H. J.: Az se zavart volna, ha jön velem valaki, de igen, egyedül. Ott mindenki a saját
útját járja, a lelki fejlődés a lényeg.

Az esti vacsoránál meg úgyis beszélgethetnek a zarándokok. Amúgy épp a Fishing on
Orfűre értem volna haza.
– Az Alpokban leugrottál Európa legmagasabb bungee-jumpingjával: vonzod az
őrültségeket?
H. J.: Skorpió vagyok, sokszor szembejöttek
programok, és akkor hihetetlen energiával
tudom azokba belevetni magam. A napokban
például a legjobb barátommal körbetekertük
a Balatont. Egy programfüzetben láttam a
felhívást, és mivel mostanában kerékpárral
közlekedem Pesten is, tudtam, hogy a bruttó
12 óra nem teljesíthetetlen. Nem versenybiciklivel mentünk, de megcsináltuk, ráadásul
jóval gyorsabban is a tervezettnél.

Hrutka János
45 éves, 24-szeres válogatott, háromszoros bajnok a
Fradival (1995, 1996, 2001), és ünnepelhetett Bundesligaelsőséget is a Kaiserslauternnel (1998). Később sem
szakadt el a focitól, menedzser lett, és szakkommentátor,
tavaly novemberben pedig a Magyar Footgolf Szövetség
elnöke. Ugyancsak két lánya van, Sára 16 éves az idén,
Rebeka két évvel fiatalabb.
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ALIGA — 2020. SZEPT. 10-11-12.

KRUDER & DORFMEISTER
JAN BLOMQVIST+BAND
GIOLI & ASSIA

ŽAGAR EXPERIENCE SOLO LIVE ANALOG BALATON
SECRET FACTORY POLI JAFFA SURFA & WAXMAN
CANDYMAN DA MARQUIS CRIMSON DENES TOTH
MR CLOUD & DUEL GALACTIC JACKSON
ÉS MÉG SOKAN MÁSOK!
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SZÖVEG
GELLÉRT GÁBOR

EURÓPA KULTURÁLIS
FŐVÁROSA
Ez nem egy fesztivál

Fotó: Danyi Balázs, Kovács Bálint, Gyana Dániel

Egy éven át tartó
karnevál, gólyalábasok,
filmrendezők és világhírű
karmesterek, tűzijáték és
Örömóda, a finálé után
pedig újra a hétköznapok.
Ha így képzeltük
el, hogy milyen lesz
Veszprém mint Európa
kulturális fővárosa,
akkor számoljunk le
ezzel a képpel. Viszont
ha azt képzeltük, hogy
2023-ig kell várni az
EKF programjaira,
ismét csalódnunk kell –
reméljük, pozitívan.
2018. decembere óta tudjuk, hogy 2023-ban
Veszprém és a Bakony-Balaton régió lesz
Európa kulturális fővárosa. 2020 márciusa
óta azt is tudjuk, hogy különleges helyzetek is
bekövetkezhetnek. Galway és Rijeka – az idei
év kulturális fővárosai – nem számíthattak
egy világjárvány megjelenésére, így felfüggesztették programjukat. Most a későbbi
folytatás lehetőségein gondolkodnak. A felkészülés évei tehát még izgalmasabbak, még
sokrétűbbek lesznek. Azonban, miként a híres
falvédőbölcsesség is fogalmaz, a cél maga az
út: az EKF mint történés, mint látható, tapintható történés már itt van.
A lényeg, amit éppen Galway EKF-szervezői
fogalmaztak meg: Európa kulturális fővárosa
– az nem egy fesztivál.
A cél kulturális nyomot hagyni Veszprém és
a balatoni régió településein. Ha valamiben
mérni kell majd a kulturális fővárosság eredményét, akkor az nem a 2023-as vendégéjszakák és a városban megforduló nemzetkö-

zi kultúrhősök száma lesz. Hanem hogy több
veszprémi és környéki gyerek akar-e majd
zenélni az átélt élmények és a nekik is szóló
programok hatására, nyílnak-e új klubok,
galériák, ahová 2025 valamelyik átlagos
hétvégéjén is megéri elautózni.
A Veszprémbe álmodott új kulthelyek prototípusa, a Papírkutya 2020. február végén
Ian Siegal koncertjével már megnyitott.
A Papírkutya több mint vendéglátóhely,
inkább összművészeti tér, ahol enni-inni is
lehet. A konyha is nemzetközi, nincs Krúdyt
megidéző kispörkölt, inkább tabulé, humusz,
thai tészták, vietnami levesek adják a kínálat
alapját. A kisszínpadon miniformációk
ugyanúgy helyet találhatnak majd, mint a
bárzongoristák vagy az egygitáros gondolatébresztők. A falakon egymást váltó tárlatok.
A terv természetesen az, hogy a Papírkutya
példáján más izgalmas helyek is szülessenek
Veszprémben és a balatoni településeken.
A városnak külcsín szempontjából is ki kell
érdemelnie a kulturális főváros címet. Ez azonban nem olyan könnyű azon a helyen, ahol a
gigantomán szocialista építészet húszemeletes
toronyháza és az ország egyik legnagyobb
lakótelepe, a híres-hírhedt Haszkovó uralja
a tájat. Az újraálmodás jelei azonban már
itt is látszanak. A Haszkovó-lakótelepet
2019 őszén óriási, játékos utcabútorokkal
színezték vidámabbá, a panelfalakra pedig
utcamozit álmodtak. A város ikonikus,
egyben legrondább épületét, a húszemeletest
pedig trollként értelmezik újra.
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A kulturális fővárosság azért mégsem csak
lokálpatriótáknak szóló tér-újraértelmezésekből áll. Az EKF zászlója alatt új rendezvények indulnak, és már ismert produkciók
is csatlakoznak a programsorozathoz. Eddig
is ismert rendezvények lépnek be a 2023ig tartó programsorozatba. A Veszprémi
Utcazene Fesztivál például idén már a kulturális főváros égisze alatt várja fellépőit.
A balatonfüredi Quasimodo költőverseny
2020-ban többnapos irodalmi és zenés
programsorozatként jelentkezik.
2020 legizgalmasabb újdonsága a Veszprém-Balaton Filmpiknik lesz. A vetítéssorozat az év díjnyertes magyar filmjeit mutatja
meg az itt élőknek, itt nyaralóknak. Látványos helyszíneken – a füredi Tagore sétányon
vagy a veszprémi várban – vetítik le az Akik
maradtak című, díjnyertes mozit, a FOMO-t,
a Guerillát. De lesz balatoni tematika is –
naná, hogy Bujtor István elmaradhatatlan
Ötvös Csöpi-filmjeivel –, és a legizgalmasabb
dokumentumfilmek is bemutatkoznak.
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NEKÜNK TERMÉSZETES

NEKI AZ ÉLETE FÜGG TŐLE.

Segíts, hogy az UNICEF minden
gyereknek tiszta ivóvizet biztosíthasson!
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unicef.hu/segitek
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52. oldal
Megújuló Kistücsök

60. oldal
100 jó hely

Csapody Balázs és
vendéglője, a Kistücsök
már fogalom. Balázsék
idén is fejlesztenek: vegán
menü, panzió, delikát és
régiós gasztronómia.

Szakértő zsűrink szerint
ez a 100 célpont a Balaton
legjava. Ne késlekedj,
indulj, mert mire kipipálod,
megjelenik a 2021-es
lapszámunk!

64. oldal
Winkler és
a balatoni sörözés
A sörblogger rendet vág
a kínálatban, miközben
megtudhatjuk azt is: az
alkoholizmus már nem
menő.
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SZÖVEG
BUDAVÁRI DÓRA
FOTÓ
HEIM ALEXANDRA/KOVÁCS ATTILA

GASZTRO / CSAPODY BALÁZS

A Kistücsök-vonat
(újra)száguld

CSAPODY
BALÁZS
Csapody Balázst az újranyitás után pár nappal
látogattuk meg a balatoni
vendéglátás állócsillagának számító Kistücsökben,
ami mellett már lázasan
folynak a Gasztrobázist
beteljesítő panzió-delikát
üzlet-főzőstúdió munkálatai. A gasztroszakember az
utóbbi hónapokban vegán
étrendre váltott, de ez nem
marad örökké így. Az életmódváltás máris jelentős
mínuszkilókat, és, ahogy
mondja, pluszenergiákat
hozott. Talán ennek is köszönhető, hogy a munkálatok annyira előrehaladtak,
hogy az új épületet jövő
ősz helyett már májusban
tervezik megnyitni.

s

„Sose legyen vége a spárgaszezonnak!” –
mondja mosolyogva Balázs kedvenc alapanyagáról, miközben a séfajánlatot vizslatjuk a táblán. Persze egyértelmű, hogy a
régiónk ízei kétféle degusztációt választjuk,
eredetileg is ez volt a terv. A hagyományos,
régiós alapanyagokból álló menü mellett a
karantén alatt megszületett az egyébként
már tervezett vegán négy fogásos menü is,
ami mindenképp új színt hoz a Kistücsök
választékába. „A saját életmódváltásom
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inspirálta, de tény, hogy egyre többen keresik a vegán ételeket, a mentes fogásokat.
Az orvosom javasolta, hogy pár hónapra
váltsak, és bár hivatalosan már ehetnék
húst, de most még nagyon élvezem ezt a
helyzetet” – mondja.
Ebédidő van az étteremben, május legvége,
folyamatosan érkeznek a vendégek, motoroscsapatok állnak meg a parkolóban. Míg
beszélgetünk, Balázs fél szeme mindig a
belépőkön van, minimum a felüket ismeri,
hol biccent, hol odalép, hol kezet fog, mint
egy igazi házigazda. 28 éve a Kistücsök
szíve-lelke, és ehhez bizony hozzátartozik a
személyes jelenlét, bár azt mondja, sosincs

„10 éve még
elképzelhetetlen
lett volna nálunk
egy vegán menü”
BALATON MAGAZIN

annyit az étteremben az egyéb elfoglaltságok miatt, mint azt szeretné – megjegyzem,
én még nem nagyon voltam úgy a Tücsökben, hogy ne lett volna ott, ha ő nem is,
valamelyik családtag mindenképp.
„A tavasz nekünk mindig nagyon erős,
ilyenkor már a hétköznapok is nagyon forgalmasak, a hétvége pedig telt házas. Amikor
feltettük a közösségi oldalakra, hogy május
20-án nyitunk, egy órán belül több száz
foglalás érkezett, azonnal beteltek az első
napok, izzottak a vonalak, elkezdtek foglalni
messzebbi időpontokat, akár már az őszre
is. Nálunk ez a jellemző. A vendégek csaknem
90%-a foglalással érkezik” – mondja. A
válságkezelésre több forgatókönyvet dolgoztak
ki, a legrosszabb az őszi nyitás lett volna „A
legpozitívabb tervnél is hamarabb tudtunk
újranyitni, senkit nem kellett elküldeni, a
tanulóinkat is megtartottuk. A bezárás alatt
rengeteg energiát adtak a levelek, százával
írtak a törzsvendégek, biztattak minket,
mellettünk voltak” – mondja.

GASZTROBÁZIS A-TÓL Z-IG
Balázséknál egyébként csak pár napig tartott
a bezárások miatti sokk, a rájuk szabadult
„szabadidőt” is hasznosan töltötték, előremenekültek, ahogy mondja. Előrehoztak beruházásokat, a panzió és gasztrobázis munkálatait,
és volt idő jobban a projektre koncentrálni.
Balázs napi szinten látogatta az építkezést, a
ráérős, szép idős áprilisban sokszor biciklivel.
Így az étterem melletti beruházás már jövő
tavasszal elkészül: 19 szoba, 2 lakosztály, egy
delikátüzlet, egy főzőstúdió és egy kis konferenciaterem is helyet kapott az új épületben,
de lesz medence és szauna is. Már dolgoznak
a főzőtanfolyamok tematikáin, természetesen
vegán is lesz, de a főzőstúdióban arra is lehetőség nyílik, hogy kisebb társaságok teljesen
elkülönülve élvezhessék a konyha fogásait.
A Kistücsök továbbra is hozza a szezonális
alapanyagokra építő régiós konyha filozófiáját. Mindez kiegészült a vegán vonallal,
Balázs ugyanis január végén egy időre
felhagyott minden állati eredetű alapanyaggal – egészségügyi megfontolásból –, és ez
annyira bejött neki, hogy a hagyományos
degusztáció mellé fejlesztettek egy „régióink
vegán ízei” kóstolómenüt. Ez természetesen
szintén szezonálisan változik majd (legközelebb júliusban). Számára is meglepő, mennyi
lehetőség van a vegán konyhában, és egy
zöldséget is mennyiféleképpen el lehet
készíteni – lelkendezik.
MI VÁR RÁNK?
„Más lesz a szezon” – mondja Balázs, de a
szemében semmi szomorúság nem bujkál. A
törzsvendégekre építő Kistücsök nem tartozik a válság vesztesei közé, bár ők is óvatosan
terveznek most, a nyári személyzeti erősítést
csak akkor lépik meg, ha tényleg nagyon
kívánja a szezon. Az asztalok most, májusban
az ajánlások szerint messzebb vannak elhelyezve az eddig megszokottnál, a pincéreken

maszk és kesztyű, az új étlap könnyen tisztítható. „Most az apró részletekre kell figyelni,
hogy növeljük a színvonalat, hogy még vendégcentrikusabb legyen a szolgáltatás. Ha
így teszünk, a Balaton hosszú távon nyertese is lehet ennek az időszaknak és nyárnak”
– mondja Balázs, aki az újranyitást támogató
vendéglátóipari ajánlások kidolgozásában is
részt vett. Mint mondja, ez a fajta tanácsadás
is segített, hogy hasznosnak érezze magát az
elmúlt időszakban (Csapody Balázs a Pannon
Gasztronómiai Akadémia elnöke).

a termelőinket, a partnerpincéket, még
jobban megfogjuk egymás kezét – úgy
érzem, az alapkoncepciónk csak erősödik
ezáltal. Biztosan el akarok jutni Egerbe és
környékére, Sopron és Debrecen környékére, és alaposabban körbe szeretnék nézni,
kirándulni, nem rohanni” – mondja a
közeli tervekről.

Csapody Balázs nagy utazó, évente többször jár nemzetközi gasztroeseményekre
magánemberként és hazánkat képviselve
is. Szenvedélyes kóstoló, szeret inspirálódni a külföldi konyhákból is, de ezeket
az utazásokat, mint mondja, most kicsit
hanyagolja. „Helyette végre eljutok olyan
helyekre belföldön, amikre eddig nem volt
időm, leginkább a Balatonon. Nyár végére
egészen biztosan a saját régiómat is még
jobban meg fogom ismerni. Végiglátogatom

A Kistücsök csapatában a fontos posztokon ott vannak a családtagok:
Csapodyné Rajczi Ilona, Balázs felesége felelős az adminisztrációért, a papírmunkákért, de ő is gyakran köszönti a
vendégeket. Csapody Bence, Balázs fia
a marketinget viszi, és a külföldi rendezvényekben és a kommunikációban segít.
Csapody Katalin „Hugi” a vendégkapcsolatok felelőse. Jahni László, Katalin
férje a séf, a konyha vezére. De besegít
még Jahni Bálint a vendégtérben és
a beszerzéseknél, és olykor Jahni Laci
legkisebb fia, Ákos is.

BALATON MAGAZIN

CSALÁDI ÜGY

53

SZÖVEG
VASS ADRIENN ÉS CSÁKVÁRI PÉTER
FOTÓ
CSÁKVÁRI PÉTER – TINY WASTELAND/ÉTTERMEK FOTÓI

GASZTRO / MENTES

MENTES
BALATON
Gluténmentes, laktózmentes, vegán, vega, nyers
vegán... Szerencsére a
Balatonon már nem a roston hal és a rántott sajt a
válasz a speciális értendet
követők vizslató tekintetére, amikor az étlapokat
böngészik. Körbejártuk
a tavat ezzel a szemmel,
találtunk a megálmodók
vegetáriánus életmódja
miatt mentes helyet, de
olyat is, ahol csak egyszerűen kifejezetten figyelnek arra, hogy mindenki
tudjon választani.

VASS ADRIENN ÉS CSÁKVÁRI PÉTER – gasztrobloggerek (RókaLand), hivatásos kóstolók, akik nem átallanak bármit kipróbálni. Lassan 4 éve élnek és alkotnak együtt fotósként és újságíróként. Van egy saját YouTube- csatornájuk, főznek, kóstolnak, és járják
az országot új kalandokért. Izgatják őket a végletek, így mélyen beleásták már magukat
a különböző mentes ételek elkészítésébe is. A Balaton az egyik örök szerelmük.
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A KONYHÁM / BALATONFENYVES
2017-ben nyitott Balatonfenyves nagystrandján A Konyhám,
Szikra Gabi vezetésével – gyakorlatilag a strandbisztró mint
műfaj egyik első fecskéjeként.
A céljuk nem volt más, mint
megmutatni, hogy egy strandon
is lehet minőségi gasztronómiát
csepegtetni, és hogy van igény
másra is a burger-lángos-hekk
szentháromságon túl. És igen!
Bár első blikkre az ember beállna
a hekkért sorba az üzlet elé, mivel az látszólag nem sokban különbözik egy átlagos strandbüfétől, azonban ha jobban szemügyre vesszük a kínálatot, hamar
kiderül, hogy itt bent valóban főznek. A mentes kínálatuk messze túlmutat egy
strandmenün: vega és vegán fogásokat is kínálnak. A 2020-as szezonban pedig
ezekre az ételekre még nagyobb hangsúlyt fektetnek, úgy, hogy a minőségi
alapanyagok rafkós ízekkel olvadjanak össze roppant szexi strandkompatibilis
ételekké – mint például egy kecskesajtos tortilla.

02

PAP WINES / SZENT GYÖRGY-HEGY
A PAP wines az a hely, ahol a
tulajdonosok valóban a saját
kertjükben látnak vendégül,
és ahol nemritkán futni bele a
Szent György-hegy borászaiba,
a házigazdák saját baráti körébe.
Az otthonosságot a hangulat
és az India–London–Koppenhága-tengelyen inspirálódott
vegetáriánus konyha adja, ami
Áron kisujjában van. Családja
üzemeltette anno a The Gay
Hussar nevű híres magyar éttermet Londonban. Felesége, a rigai születésű
Karina a skandináv vonalat és a design iránti vonzódást hozta magával, de
nemcsak a páros multikulti, hanem az étlap is. Saját készítésű boraik mellé
a francia parasztkonyhától az indiai ételeken keresztül a japán gyorsételekig
kínálnak tapas jellegű, az ételmegosztásra, a jóízű étkezésre kitalált ételeket.

03

BLACK SHEEP / BALATONGYÖRÖK
A Black Sheep Grill & Lounge
2018 nyarán indult, szezonálisan
nyitva tartó üzletként. Beach
food ételeket árulnak, modern
köntösben. Palacsintáért, lángosért, hamburgerért és pizzáért
is sorakozhattok náluk, de egy
könnyed saláta sem akadály, ha
csak az csúszna le egy fürdés és
egy napozás között. A gluténmentes vonallal csak kísérleti
céllal kezdtek el foglalkozni, de
akkora lett rájuk az igény, hogy végül a teljes étlap kínálatát elérhetővé tették
glutén- és laktózmentes verzióban is. A 2019-es szezonban már külön étlappal
is készültek az ételallergiával élők számára, idén nyáron pedig még fejlesztenek, több újdonságot is terveznek – igaz, a vírus kicsit felülírta a terveiket.
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VEGANEETA / BALATONALMÁDI
A Veganeeta tulajdonosa, Anita
sztorija igazi sikertörténet, ami egy
sajnálatos betegséggel kezdődött,
majd a felépüléssel, egy új élettel, és
az otthonra találással folytatódott. A
Veganeeta Home valójában mindenkinek az otthona, aki csak belép az
ajtaján: valóságos dimenziókapuként
is definiálható. Mert a balatonfüredi árkádos valóságból mintha egy
tündéri csodavilágba pottyannánk.
Igazi vintage nyári hangulat, vitorlások, kék ég és Balaton, valamint egy pici, de annál hangulatosabb kerthelyiség
fogadja a betévedőt. Félelmetesen romantikus: az ember szinte még magával is
összemosolyog odabent. Az ételkínálat teljesen vegán, de elképesztően változatos,
szezonális megoldásokat kínál – valamint klasszikus street food fogások veganizált verzióit. Fantasztikusak a zöldségalapú burgerek, gyrosok. És növényi hab a
tortán, hogy olyan speciality kávéik vannak, hogy felsírsz.

05

TERASZ / BALATONALMÁDI
Rozmaringos gabonafasírt, körömvirágos paradicsomlekvár, medvehagymás kukoricaprósza? Elhiszitek,
ha azt mondom, hogy ez egy tóparti
strandbisztró kínálata?
A Teraszt 2018 nyarán nyitotta meg
Kocsis Bálint séf Balatonalmádiban.
Pár éve egy betegségből való gyógyulás érdekében radikális étrend- és
életmódváltásra kellett elszánnia
magát. Több mentes szakácskönyv
és számtalan főzőkurzus is a háta
mögött van, így nem volt nehéz összeállítania az ételérzékenyek igényeit is kielégítő étlapot. A fogások között találhatók friss, egészséges saláták (saját kertjükből
származó fűszerekkel és gyógynövényekkel), házi chutney-k és hamburgerek,
street food ételek és változatos, napi ajánlatok is. Alapanyagok tekintetében pedig
igyekeznek olyan helyi, regionális beszállítókkal együttműködni, akikkel jól ismerik egymást, és hasonlóan gondolkodnak a vidékről, a munkáról.

06

ANJUNA / BALATONFÜRED
Az Anjuna ötlete egy tengerparti kis
faluban született meg, így nem csoda,
hogy 2018-ban betámadták a magyar
tengert is, és a budapesti üzleteik mellett végre Balatonfüreden is elérhetővé
váltak. A főként jeges édességekre
specializálódó márkánál gyakorlatilag
csak mentes opció van, hiszen az egész
brand vegán: etikai, környezetvédelmi
és egészségmegőrzéssel kapcsolatos
szempontok miatt nem használnak
állati eredetű összetevőket. A jégkrémeket organikus nádcukorral édesítik, sőt készítenek cukormentes verziókat is. De az
acai tálat is érdemes kipróbálni náluk! Az acai dél-amerikai bogyós gyümölcs, amiből
nagyon sűrű, már-már fagylaltállagú turmixot készítenek, és különböző módon díszítik őket. Granolát, friss gyümölcsöket, mogyoróvajat vagy mangóöntetet tesznek rá.
A dobozos ice popot pedig már néhány balatoni élelmiszerüzletben is be lehet szerezni.
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Vegán töltött
paprika recept
(hús-, tojás-, cukor-, gluténés laktózmentes)

A töltött paprika abszolút klasszikus eledel,
mégis elég egyszerűen mentesíthető. Ebben
a verzióban se cukor, se liszt, se laktóz, se
tojás, se hús nincs, mégis isteni finom, és
hozza a gyerekkor hangulatát.
Fontos, hogy füstölt tofut használj, az az íz
tökéletesen pótolni fogja a húst.
Hozzávalók (6 paprikához, 3 főre):
A töltött paprikához:
6 db tv-paprika, 180 g füstölt tofu,
125 g barna rizs (1 főzőtasak), 1 közepes méretű
vöröshagyma, 1 nagy gerezd fokhagyma,
1 ek. pirospaprika, 1 tk. xilit, kömény, lestyán,
kapor (vagy majoranna), só, bors, olaj
A paradicsomszószhoz:
500 g paradicsompüré, 5 dl víz, 1-2
gerezd zúzott fokhagyma (vagy 1 ek.
fokhagymakrém), 1 ek. xilit, 1 tk. szárított
petrezselyem, bors, só
Ha jó sűrűre szeretnéd a szószt:
1-2 ek. keményítő
A tálaláshoz:
fejenként 1 db kisebb főtt burgonya
Először készítsd el a tölteléket.
Főzd készre a barna rizst bő, sós vízben.
(Akár túl is főzheted egy kicsit, hogy
ragacsosabb állaga legyen.) A fokhagymát
és a vöröshagymát vágd apró kockákra,
és pirítsd meg olajon. Ha már üveges,
morzsold rá a füstölt tofut, és pirítsd tovább.
Jöhetnek az ízesítők, majd a barna rizs.
A zöldfűszerekből én szárított verziókat
használtam, és nagyjából 1-1 teáskanállal
adtam mindegyikből a keverékhez. Csumázd
ki a paprikákat, és távolítsd el a magház
maradványait, amennyire csak lehet. Töltsd
meg őket a tofus-rizses masszával. Mivel nem
használunk se tojást, se lisztet, kicsit lazább
szerkezetű lesz a töltelék – így jól bele kell
nyomkodni, hogy ne főjön ki belőle. Főzés
közben is a lehető legkevesebbet kevergesd
és mozgasd majd őket, hogy ezt elkerüld.
Készítsd el a paradicsomszószt. Keverd össze
a hozzávalókat egy megfelelő lábasban,
és tedd bele a paprikákat. Közepes lángon
főzd őket addig, amíg a paprikák meg nem
puhulnak. Elég csak egyszer-kétszer fordítani
rajtuk egyet. Ha jó sűrű szószt szeretnél, a
végén behabarhatod a keményítővel, de
anélkül is tökéletes. Tálald főtt krumplival
vagy egy szelet kenyérrel.
Jó étvágyat!

SZÖVEG
BUDAVÁRI DÓRA
FOTÓ
HEIM ALEXANDRA

ÚJRANYITUNK!
Voltak, akikből az étterembezárások bizonytalan hetei
a legjobbat hozták ki, és régóta tervezgetett költözéssel,
profilváltással, termékfejlesztéssel mentek a bizonytalanság elébe. 5 balatoni
vendéglátóhely, akik tudták,
hogy nem fogják feladni.

v
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VÖLGYHÍD KÁVÉZÓ / KŐRÖSHEGY

PORT ÉTTEREM & PANZIÓ / BALATONMÁRIAFÜRDŐ
Balla Györgyöt, a balatonmáriafürdői PORT étterem&panzió tulajdonosát nem törte meg a szünet. Ők egyértelműen nagy tervekkel indultak
neki az évnek, és eszerint is nyitottak újra májusban, amint lehetett.
A PORT korábbi két egységét egybevonták, a felette lévő panzióban
a kényelmes szobák mellett már kerti medence is várja a vendégeket.
Az étteremben és a teraszon marad a laza, kikötői hangulat és a beach
food vonal, de az új séf, a Kristinustól érkezett Horváth András személyével egyértelmű minőségi ugrás várható. Az előzmények megvannak,
a PORT a Magyar Konyha TOP 10 kikötői éttermébe is bekerült, és
2019-ben a marhaszegyes ciabatta elnyerte a beach food verseny 2.
helyét. A nyárra – ha már külföldre nem megyünk – híres kikötők tematikus hétvégékkel készülnek, New York, Barcelona és Japán beach
foodjai is sorra kerülnek majd.

k

KREDENC / BALATONFÜRED

vékony tésztás olasz pizza diadalmenetéről. Feltétnek Balaton-felvidéki kistermelők termékeit használják, a pizzák mellett továbbra is van
napi leves, és nagy hangsúlyt fektetnek a salátákra, vega választékra,
a pulled pork szendvics pedig maradt – a vendégek nem engedték
levenni az étlapról.

GASZTRO KÖRKÉP:
TALPRA ÁLLUNK

„Végre igazán vendégül láthatjuk újra az embereket, és lesz idő
beszélgetni velük, mint a legelején” – mondja Szilágyi Lajos, aki azt
meséli, a 2018 végén bezárt siófoki Villa Gréta kezdte bedarálni őket.
Igaz, a házaspár – Lajos és Ági – által megnyitott cukrászda hatalmas
siker volt, a szeretet és odafigyelés, amivel a betérő találkozott a kiszolgálástól kezdve a termékek minőségéig, messze földről vonzotta a
vendégeket. Egy ideig keresgélték az új helyüket, Badacsony is szóba
jött, de végül Kőröshegyen találták meg a következő állomást. Teljesen
beleszerettek a félhektáros területbe, a 40 négyzetméteres panorámateraszba, a diófába, amihez lesétálhatsz a kávéddal… „Élménykávézó”
– mondja Lajos az új helyről. A választék kisebb lesz, 8 süti és 8 fagyi,
naponta változó választék és speciality kávé.

l

LAPOSA BIRTOK ÉS
HABLEÁNY ÉTTEREM / BADACSONYTOMAJ

A tavaly nyitott Hableánnyal egy modern és letisztult birtokközpontot
kapott a Laposa Birtok, ami látványpince, borbár és bisztró is egyben.
A telt házas Gasztrohegy-hétvégék és a szilveszter után ők is teljes
erővel indultak neki az évnek, a személyzet év elejére összeállt, és
szerencsére májusban teljes erővel tudtak újranyitni. Kortárs balatoni
bisztrókonyhát visznek a szezonális és helyi alapanyagok használatával, a nyári étlapon kacsamáj, orjaleves, malacpofapörkölt és fogas is
megtalálható. A borászati üzem annyira közel van az étteremhez, hogy
rálátni a tartályokra, de előzetes bejelentkezéssel idegenvezetést is
kérhetünk. A Laposa-borok és -pezsgők mellett az itallapon előtérbe
kerültek a koktélok, ginek.
A Laposa Birtok terasza a déli part 12 hónapos állócsillaga már évek
óta, a májusi nyitás óta folyamatos telt házzal működnek, eljutottak
odáig, hogy a nyári hétvégékre bizony már korábban foglalni kell.
A környék legjobb boros kilátásáért megéri előre gondolkodni.

k

Balatonfüred kedvenc szubmediterrán vendéglátóhelye szép utat járt
be a 2010-es nyitás óta. A pesti vendéglátáson edződött Dobai András
először tapas bárt nyitott, ami aztán inkább kávézó és borbár lett, mostanra meg pizzéria és borbár, balatoni borválasztékkal. Nekik jól jött ki
a lépés, mert épp februárra tökéletesítették a pizzareceptet, májusban
akartak nyitni. „Végül a karanténnál jobb lehetőség nem is lehetett
volna egy lassú termékbevezetésre. A vendégek elkezdtek rendelni,
mi meg közben szépen belejöttünk” – mondja Andris a kézműves,

KŐVIRÁG / KÖVESKÁL
Zakar Katáék már 2007 óta tartják a frontot, tulajdonképpen velük
indult a káli-medencei gasztroforradalom. A Kővirágba azóta is érdemes helyet foglalni, főleg, ha az ember hétvégén szeretne enni, de
Kata azt mondja, most már egy hétfő este is majdnem telt ház van.
A személyzet nagy része megmaradt, de a konyharészről nem találtak elég megfelelő embert, így a nyári szezonban is zárva tartanak
kedden és szerdán – pedig ezek a napok is jól mennének, mondják.
Legalább jut idő pihenésre!
A Kővirág az a hely, ahol tartják a megszokott minőséget, rengeteg a
visszajáró vendég, aki a csodaszép és finom szezonális alapanyagokban
gazdag tálakat keresi. Ez a gasztroélmény sokaknak igazi ünnep, sok
az évforduló, a romantikus vacsora, így Katáék az esti étlapról levették a
gyerekmenüt; cél, hogy a vendégek zavartalanul vacsorázhassanak.
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BALATONI
ELDORÁDÓ
Igazi, jó értelemben vett
vendéglátós, amolyan
szívből jövő. Bezerics Dani
intézmény, amint belépsz
a Palettába, kézen fog a
lelkesedése, kéretlenül is
végigvezet a Balatonról
hozott mondavilágon, a
teheneit név szerint ismerő sajtostól a hévízi illegál
fürdős éjszakákon át az otthonról hozott, „aki szeret,
etet” filozófiáig. Balaton
keresztül-kasul, gyerekkortól napjainkig, egy igazi
hedonistával.

m

– Mit jelent neked a balatoniság? Egyáltalán, honnan ismersz fel egy balatonit?
Balatoni vagyok, ott születtem. Az életem
összes referenciapontja oda köt, ami irányt
ad a mindennapokban: család, barátok,
főiskolai évek, csibészségek. A víz ott
van körülötted, minden pillanatban. A
gyerekkor strandolásai, a tinédzserkor
parton ivott – megszeretett, majd hamar
megutált – boroskólái, a fröccs nem értése,
majd megértése, aztán a vitorlázás, ami
apu révén már kezdettől meghatározta a
nyarakat. Pufi gyerek voltam, baromira
nem voltam ügyes, felnőttként viszont
hálás vagyok a megszerzett tudásért.
Az általános iskolás csapatból sokan akkor
tértek vissza az életembe, amikor megnyitottuk a pesti Palettát. Hihetetlen élmény
volt velük újra, ennyi év után kapcsolódni
– az élet szeretetét mindannyian a Bala-
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tonról hoztuk magunkkal. Éppen ekkor
Keszthelyen már kezdtem néha magányosnak érezni magam. Aztán Pesten, a Tompa
utcában szembejöttek ezek a mosolygós,
régen látott arcok.
– Egy izgalmas kamaszkor helyszínéül jobbat el sem tudok képzelni a Balatonnál…
Kamaszként rengetegszer húztuk át magunkat a Hévízi-tó kerítésén, és úsztunk éjjel a
forró tóban. Csak ülsz a meleg vízben, kicsit
már hideg a levegő, kavarog a pára, hallod
az öreg fürdőházak hangjait, közben benned
van a tiltott izgalma. Aztán ott volt a Keszthelyi Borfesztivál, aminek az utolsó napja
hatalmas közösségi élmény. Minden évben
átjött ilyenkor anyuéktól a cigányzenekar,
és a kollégákkal együtt ünnepeltük az életet,
hajnalig. Persze volt, hogy a rendőrök vetettek véget a mulatozásnak.
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– Az rendben, hogy a strand, a vízpart
tökéletes közeg egy gyereknek. De ha jól
tudom, te is, mint sok ősbalatoni, korán
belesodródtál a nyári munkákba.
A szüleim az idegenforgalomban dolgoztak, borászatot, éttermet, szállodát
vittek. Ilyenkor óhatatlanul összecsúszik a
munka és a magánélet, már fiatalon behúz
magába a családi biznisz. Hamar kerültem
felnőtt-társaságba, hamar szereztem olyan
tapasztalatokat, amik újabb és újabb ajtót
nyitottak az életben. Bevallom, türelmetlen
ember vagyok, szeretek azonnal visszacsatolást kapni – a vendéglátásban azonnal
látod, ha jó érzést okoztál. Ez a világ az első
pillanattól rabul ejtett.
– A 90-es évektől látod testközelből a
balatoni vendéglátás legutóbbi „korszakait” – hogyan élted meg ezeket a
változásokat?

SZÖVEG
BUDAVÁRI DÓRA
FOTÓ
CHRIPKO LILI

Kedvencek:

• Keszthely, nagymező
• Kishegy (Balatonlelle)
• Kőröshegy
• Szépkilátó (Balatongyörök)
• Piknik az akarattyai
magasparton

regedett a vendégkör, jött az euró, kikopott
a buszos turizmus, vákuumba kerültünk. A
világ legszebb helyén, a turizmus által korábban elkényeztetve vakartuk a fejünket.
Idő kellett, hogy újra kitaláljuk magunkat –
és ezt most az egész Balatonra is értem.
A tömegturizmusra építő helyeket családilag el kellett engednünk, a szállodára
és a borászatra kezdtünk el koncentrálni, megépült a szentgyörgyvári pince,
szőlőt ültettünk. Elkezdtünk fesztiválokra
kitelepülni, és ezzel egyszerre nekem is
kinyílt a világ. Cigányélet volt, de imádtam.
Rengeteget dolgoztunk, minden éjszaka
buliztunk. Reggel 5-ig ment az asztalon
táncolás. 5-kor a hajóval kicsúsztunk a
szigligeti öbölbe, pezsgő, villásreggeli, 4 óra
alvás, és kezdődött elölről.
Gyenes, Györök, Vonyarc, Keszthely,
Karos, Hévíz – ez volt a nyári menetrend, a
borfesztiválok sorban, meg persze a Sziget
és a Budavári Borfesztivál. Elképesztően
sokat tanultam ebből az időszakból, megtanultam a különbséget alapanyag és alapanyag között, ezután jött a családi szálloda
vezetése Keszthelyen (Bacchus).
A saját konyha teljesen beszippantott.
– Közben persze felnőttél, és fel-felmerült a saját üzlet ötlete. Ha jól tudom, ez
nem is tőled, apukádtól jött.
„Borbárt kellene nyitni a Balaton-parton!”
– hangzott az ötlet. Amikor a boglári kikötőben lévő épület bejött a képbe, első látásra beleszerettünk. Kész volt a koncepció,
láttam, milyen lesz napfelkeltében nyitni,
naplementében ücsörögni a teraszon. Megszületett az első Paletta.

Amikor én belecsöppentem – a 90-es
években –, még abszolút a tömegturizmusra épült a Balaton. A házunk a
keszthelyi sétálóutca egyik végén volt, az
utcán hömpölygött a tömeg. Eldorádó-érzés volt. Az az érzés, amikor kis túlzással
bármihez nyúlsz, az arannyá válik. Ott
voltak a pénzváltók, a minden harmadik
bugyiboltra jutó utazási irodák, a tetkószalonok, a kuplerájok – 7 kupi is volt
akkor a városban. A maffia és a balatoni
turizmus összefonódott, gyerekként ott
keringtek a legendák Szlávy Bulcsúról.
A szüleim ebben a piaci környezetben
próbáltak értéket, jót, minőséget letenni
az asztalra, ami máig belém égett.
Aztán jött az ezredforduló, és mintha
az egészet egyik pillanatról a másikra
elvágták volna. Megváltozott a világ, elö-

– A 2010-es évek elején járunk. Milyen
volt a hangulat ekkor?
Mindez egybeesett a Balaton újraéledésével,
2010 fele elkezdtek újra jönni a magyarok.
Elindult egy tudatos brandépítés, azzal a
céllal, hogy tegyük trendivé a Balatont –
amit az előtte való években néha joggal
sajnáltak le, Horvátországra mutogatva. Az
elszokott belföldi turisták visszatérve egy
felkészültebb, versenyképes, idővel helyi
alapanyagokra és értékekre építő, önálló
identitással rendelkező turisztikai régiót
találtak – de persze volt és van még tennivaló bőven. Megalakult a Balatoni KÖR,
ott volt a Kistücsök, a tó körüli vendéglátás
állócsillaga, mind egy közös céllal, hogy egy
nemzetközileg is értelmezhető turisztikai
desztinációt teremtsünk. Olyat, ahova egész
évben érdemes jönni.

zösségek előtérbe kerülésével, úgy tűnik,
eljött egy olyan korszak, amire te eddig is
nagyon rezonáltál. Hogyan tovább?
A Palettánál a kezdetektől fontos volt a helyi alapanyag és a nemzetközi trendek ötvözete, az egyszerű, frissen készült ételek,
egy pici csavarral, és a komfortosság, hogy
akár fürdőruhában is beülhetsz bármikor.
Azt gondolom, mindez a járvány után még
jobban felértékelődik majd.
A balatoni helyek után 2017-ben érkezett el
az idő, hogy Pesten is megnyissuk a Tompa
utcai „Balaton Embassy-t”, ahogy én a
pesti Palettát hívom. Itt is azt a balatoni
életérzést szeretném bemutatni, amibe
belenőttem.
Folyamatosan kísérletezünk, a karantén
nyertese lett a vadkovászos pizza, aminek 4
napig tart az elkészítése, de isteni. Az alapanyagok utáni elkötelezett kutatás eredménye a zalaistvándi mozzarella, a nemesbüki
Korosajt rántott sajtja, ami világbajnok,
vagy a bátyai paradicsomszósz, amit csak
nekünk raknak el.
Nem tudom, mit hoz ez az év, de az biztos,
hogy Bogláron és Budapesten is amint
lehet, nyitunk. Óvatosan, szűkebb kínálattal, nagyobb odafigyeléssel, nagyobb
vendégélménnyel. Kifejezetten az az
érzésem, hogy a hosszú utazások helyett
most a fizikailag is rövidebb utak kerülnek
előtérbe, így eljuthatunk oda, hogy ne csak
idegenforgalmi szezon alapján közelítsünk
a Balatonhoz, és októberben, novemberben
is hétvégi célpont legyünk. Bízom benne,
hogy ez az időszak elhozza nekünk a 4
évszakos Balatont.

Amire büszke:

• Pulled ponty szendvics
• Emblematikus bazaltburger,
egy igazi ízutazás
• Pizza pesce di lago, vagyis a
balatoni pizza repceolajban
konfitált harcsával

– Az elmúlt hónapok bezárkózásával, kísérletező időszakával, közben a helyi kö-
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100 JÓ HELY
A BALATONNÁL
Mit jelent a jó hely? Mindenkinek mást, mégis sok szempontból ugyanazt. Minőséget, egyedi
hangulatot, azt a pluszt, amiért
újra visszamegyünk, újra kérünk
ugyanabból, ugyanúgy elámulunk
ugyanazon a látványon. Felkértünk
hát tíz hozzáértőt, balatoni vendéglátóst, gasztroújságírót és turisztikai szakembert, hogy ajánljanak
jó helyeket. Az ő ajánlataikból állt
össze az alábbi szubjektív, mégis
objektív lista. Hogy ki volt a zsűri,
és még mit érdemes tudni 2020 száz
jó balatoni helyéről, az kiderül a
július elején megjelenő 100 jó hely a
Balatonnál kiadványból.

Lavender Terasz
A Balaton keleti csücskében
csodás steakek, kemence
és hangulatos kiskert vár. Az
üzemeltető család szíve-lelke
benne van a helyben.
Balatonvilágos,
Dózsa György u. 75.
Mala Garden Design Hotel
and Restaurant
Az ízek Thaiföldre és Mexikóba
repítenek, miközben Siófok
partján csodálod a balatoni
panorámát.
Siófok, Petőfi sétány 15/A
Egy Csipet Nádas
Menekülőút a siófoki nyüzsgésből ez a hangulatos kerthelyiség, túl az autópályán, Töreki
erdős lankái között.
Siófok, Töreki út 40.
Déli Part BBQ
Déli (parti) vendégszeretet Siófokon, kellően messze a Petőfi
sétánytól. BBQ-tisztelet magas
(alacsony) hőfokon!
Siófok, Vámház u. 2.,
Vásárcsarnok
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Rozmaring Kiskert
Vendéglő és Pizzéria
A kert kicsi, a tulajdonos-szakács pedig Sanyi, aki nem az
internetről tanulta az olasz
gasztronómiát.
Siófok, Akácfa utca 53.
KisKert Vendéglő
Ha nosztalgikus hangulatra,
magyaros, de fantáziadús fogásokra és házi szörpre vágysz,
ez a te helyed!
Siófok, Vécsey Károly utca 19.
Katona Fagylaltozó
A fagyi is finom, de olyan
szépen őrizték meg a 80-as
éveket, hogy látjuk magunk előtt
Ötvös Csöpit, amint belerántja a
rosszfiúk fejét a puncsba.
Siófok, Sió utca 8.

A kép illusztráció, a 2019-es kiadvány borítóját ábrázolja.

Világostól
Balatonföldvárig
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Parti Bisztró
Egy nem szokványos strandbüfé
a fesztiválok területén. Van
duplán friss palacsinta, korhely
halászé, reggeli jóga egészséges
reggelivel és óriás tetőterasszal.
Zamárdi, Zöldfa utca 21.
Halas Karcsi büféje
Van pár halas büfé a Balatonon, ahol egy atomtámadás
után is ugyanúgy sercegne
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tovább a keszeg. Például Halas
Karcsi büféje.
Zamárdi, Mókus u. 1/a
Tölgyfa Étterem & Pub
A fatálas óidőkben is kedvelt
Tölgyfába a Kistücsökből érkezett
vérfrissítés. A konyha új, a lambériás-családias hangulat maradt.
Zamárdi, Zöldfa u. 3.
Chef Beach
A pár éve lezajlott, ún. strandbüfé-forradalom zászlóját itt
tűzték ki Zamárdiban először,
és azóta is stabilan tartják a
frontot.
Zamárdi, Gáspár András u. 46.
Tiki Beach Bisztró
Az új hullám új hulláma, bájos
világkonyha-strandbüfé mix
Zamárdiban, pad thaijal és
gyereksarokkal.
Zamárdi, Margó Ede sétány
(Rákóczi utca végénél)
Völgyhíd Kávézó
A Villa Gréta Siófokról a nyugiba
költözött. A tulajdonospár
vendégszeretete, a házi sütik és
fagyik maradtak, mellé speciality
kávé jár.
M7-es autópálya, 121-es lehajtó
– (völgyhíd alatti körforgalom,
kaposvári leágazás)
Szélcsend Kávé és Más
Legyen minden aprócska sarki
kávézó ilyen: semmi óriási vállalás, „csak” jó kávé, finom sütik és
pékáru egy hangulatos térben.
Balatonföldvár, Budapesti út 1.
(Tesco-parkoló)

Balatonszemestől
Kéthelyig
Kistücsök Étterem
A Balaton legjobb étterme, ahol
nincs mese, minden évszakban
legalább egyszer enni kell. Idén
a régiós degusztáció már vegán
változatban is!
Balatonszemes,
Bajcsy-Zsilinszky u. 25.
Resti Balatonszemes
Ha így nézne ki minden utasellátó, csak vonattal járnánk. De a
kanapé, a zene meg a sör miatt
jól le is késnénk.
Balatonszemes, Vasút u. 1.
Bagolyvár utca
Csapody Balázs szerint a
Balaton egyik legszebb utcája,
ősfákkal, csodálatos villákkal,
kápolnával.
Balatonszemes
András büfé
A műanyag tálcás hekkezdék
Kistücsökje az András, avagy
„Bandibüfé”. Anthony Bourdain
imádta volna.
Balatonszemes,
Arany János utca 90.
Kishalász Bisztró
Egy szép tányéros kisvendéglő
és egy kerti székes strandbüfé
szerelemgyermeke a szemesi
kikötőnél, palacsintától szarvasraguig ívelő étlappal.
Balatonszemes, Ady Endre u. 2.

Késa Birtok és Borterasz
Konyári Boriék kompromisszummentes kis birtoka és borterasza, ahol a személyesség és a
régóta dédelgetett tervek valóra
válhatnak.
Balatonlelle, Honvéd utca 30.
BL YachtClub
„Legyen minden is!” – ez a lellei
Tóth Balázs filozófiája, így a BL
YachtClubban mindig minden
van, téli balatoni szaunától a
saját hajójáratig.
Balatonlelle,
Köztársaság út 36–38.
Majthényi Présház
Konyári borok és klasszikus
fogások csülöktől a csirkemellig,
magasan Balatonlelle és a ragadós kockás abroszos színvonal
felett.
Balatonlelle-Kishegy,
Panoráma utca
Hegyi Borterasz
A Hegyi Csárda nevet váltott,
de nyugi, a kemence, a borok
és a távolban a Badacsony a
helyükön maradtak!
Balatonlelle-Kishegy, hrsz.
0107/31
Paletta Balatonboglár
Bezerics Dani balatoni hitvallása
bisztróban megfogalmazva.
Bazalt Burger, Big Mekk, Balaton-part.
Balatonboglár, Kikötő utca 6.
Kislaki Borbolt és Borkert
Légli Géza tulajdonképpen saját
kertjében lát vendégül, így nemcsak az élmény, a borkóstoló is
maximálisan személyes; a falatok
a birtok konyháján készülnek.
Balatonboglár-Szőlőskislak,
Fő u. 44.
Gianpiero’s Étterem
Hangulatos étterem Balatonboglár legszebb terén, az évszázados platánok árnyékában,
ahova a környékbeli borászok is
hazajárnak.
Balatonboglár, Parti sétány 13.
Gömbkilátó
A „magyar Atomium” az alatta
elterülő ücsörgős parkkal, a
bobpályával és kávézóval egy
egész délutánra ad programot.
Balatonboglár, Kilátó út vége
Hubertus Hof
Landhotel & Restaurant
A nyugalom szigete a Balaton
déli csücskénél, egyedülálló
rekreációs részleggel és a
közeli farmról származó Angus-húsokkal.
Balatonfenyves, Nimród u. 4.
A Konyhám
Szikra Gabi konyhai kreativitása
és jókedve garantálja az egész
napos ellátást.
Balatonfenyves, Balatonpart u. 8.
Florida Fagyizó
Klasszik fagyizó, ami nem a
szűkített választékáról híres,
pont ezért szeretjük őket!
Balatonmáriafürdő,
Rákóczi u. 85.

Kristinus Borbirtok
A borászat és a konyha is
egyre szorosabb kapcsolatot
ápol a természettel, a tapasok
hozzávalói a biodinamikus
kertből érkeznek. Építészetileg
is csemege.
Kéthely, Hunyadi u. 99.

Hévíztől
a Badacsonyig
Brix Bisztró
Kellett már egy ilyen gourmet-bisztró Hévíznek. Vacsoraestek, borkóstolók, modern
konyha egy hotel aljában, de
attól leválasztva.
Hévíz, Rákóczi u. 16–18.
Mónisüti
Többféle rusztikus süticsoda,
olasz biokávé és az a bizonyos
nyugtató hatású sötétkék fal vár
a gyenesi cukrászdában.
Gyenesdiás, Madách u. 46.
Bock Bisztró Balaton
A Festetics-család egykori
présházának panorámás balkonján a Bock névhez párosított
minőséget kapjuk, mind ételben,
mind italban.
Vonyarcvashegy,
Helikon u. 22.
Kikötő Étterem Szigliget
Marcsi és vendéglője már fogalom, ide tényleg minden vendég
„hazajár”. Kikötői hangulat,
hagyományos konyha, szuper
reggelik.
Szigliget, kikötő
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Szigligeti Fagylaltozó
Messze földön híres fagyik és
sütik Szigligeten, a vár tövében.
Várkávézó néven is ismerős
lehet.
Szigliget, Kisfaludy u. 26.
Villa Kabala
Tavasszal felújítottak, így
a modern hozzáállás és a
hagyománytisztelet már nem
csak az étlapon szembetűnő.
Welcome bodzapezsgő, nincs
étlap, csak tábla.
Szigliget, Kamonkői u. 40.
Pláne Badacsony borterasz
A Badacsonyi borvidék legjava
szakértő kezekben. Itt biztosan
van olyan bor, amit még nem
ittál. Az eszpresszó-tonik is
kötelező.
Badacsonytomaj, Park u. 18.

Laposa Borterasz
Lehet nyári hőség, szürettől
nyüzsgő ősz vagy téli hóesés,
a Laposa Borterasz a Badacsony egyik legszebb pontján
megunhatatlan panorámával
vár egész évben.
Badacsonytomaj, Bogyay Lajos
út 1.
Szőlőhegy Bisztró
Badacsony legszebb lugasos
teraszán találkozik a tradíció, a
hagyományos vendéglátás, az
otthonos hangulat és a modern
konyhatechnológia. Hétvégente
a kemencét is befűtik!
Badacsonytomaj, Kisfaludy
Sándor u. 5.
Borbarátok Badacsony
A Borbarátok a modern és a
hagyományos között lavírozik
olyan ügyesen, hogy a nagyszülőktől a gyerekekig mindenki
megtalálja a számítását.
Badacsonytomaj, Római u. 88.

A Szent
György-hegytől
a Káli-medencéig
Tanúhegyek
Magyarország természeti
csodái közt örök toplistás ez a
hegykoszorú. Mindegyik hegye
egyéniség, fedezd fel mindet!
PAP wines
Egy világjáró pár, akik Koppenhágából indiai kitérővel a Szent
György-hegyen leltek otthonra.
Borászat és vegetáriánus konyha a saját kert alapanyagaiból.
Szent György-hegy, 8265 Hegymagas, hrsz. 935/1
2 HA Szőlőbirtok és Pincészet
Török Csabához be kell jelentkezni borkóstolóra, de megéri.
A Szent György-hegy ikonikus
borászatának lugasa alatt
különleges borokat kóstolhatsz,
köztük sangiovese-ből készült
vörösbort.
Hegymagas

Tölgyes Kúria – Riza
Modern magyaros konyha egy
teraszos, elvarázsolt, hófehér
épületben, ahol a balatoni panorámát ősöreg tölgyfák foglalják
keretbe.
Riza, Rizapuszta (Káptalantóti és
Badacsonytomaj között)

Búzalelke
Pékség a Szent György-hegy
lábánál, amelynek kenyereire
legalább annyian kíváncsiak,
mint a bazaltorgonákra. Érdemes előre rendelni!
Kisapáti, Bem apó u. 11.

Vánkos Panzió és Reggeliző
Romantikus kiskert egy
százéves házból varázsolt, provence-i hangulatú panzióban.
A reggeli délutánig tart, a kávé
speciality, a sütik zseniálisak.
Badacsonyörs, Füredi út 29.

Gilvesy Pincészet
A volt Esterházy-présházból
a Kanadából „hazatelepült”
Gilvesy Róbert varázsolt modern
borászatot, kifinomultan bohém
borokkal és hangulattal.
Hegymagas, hrsz. 028/10

VáliBor – Váli Péter borászata
Váli Péter és lelkes csapata
nem csupán a borászatban
tette igen magasra a lécet. Az itt
megszálló vendégek teljes körű
borélményt kapnak.
Badacsonyörs, Major u. 42.

Villa Tolnay Borés Vendégház
A Csobánc eleve nem a legforgalmasabb tanúhegy, talán épp ezért
különleges egy Villa Tolnay-borkóstoló. Na meg a tökéletesre
csiszolt tételek miatt is.
Gyulakeszi, Csobánc hegy 24.

Csendes Dűlő Szőlőbirtok
Egy kis borászat nagy sikertörténete, ami valószínűleg csendesebb maradt volna a környék
egyik legszebb borterasza
nélkül. Badacsonyi naplemente
level 1000.
Badacsonyörs, Hegyalja út 69.

Autós Pihenő
Miért is kellene megpihenni
egy faluszélen a következő
lakott helytől 5 percnyire? Aki
volt már ott, tudja, hogy a sült
kolbász miatt.
Gyulakeszi, Kossuth u.

Hableány Étterem
A Laposa Birtok központjában a
kortárs balatoni bisztrókonyha
felfedezését összekötheted egy
borászati- és pezsgőüzem-látogatással.
Badacsonytomaj,
Park u. 26.
Frissterasz
A Laposa Gasztrobirtok leglazább helye, igazi baráti és családi helyszín, célpont, nyugágyakkal, olykor koncertekkel, DJ-vel
és persze a közönségkedvenc
hamburgerekkel.
Badacsonytomaj,
Kisfaludy utca 1–3.
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Káptalantóti Liliomkert piac
Zsúfolt találkozópont helyi
termelőkkel, ősszel-télen helyiekkel, nyáron turistákkal, ahol
megtöltheted a zsákodat zöldségektől a kacatokig mindennel.
Káptalantóti, Petőfi u. 13.
Káli-kapocs
Bohém kapocs a budapesti
bulinegyed és Mindszentkálla
nyugalma között romkocsmafeelinggel, random koncertekkel
és jó kávéval.
Mindszentkálla, Petőfi Sándor u. 11.
Kopasz-hegy
Rövid gyaloglás Mindszentkálla
központjából, és máris felülről
látjuk az egész Káli-medencét.
Mindszentkálla
Pegazus
A kultúr-gasztro Pegazus maga
a Káli-medence kultúrtörténete
Cseh Tamástól a világkonyhás-workshopos jelenig.
Szentbékkálla, Kossuth u. 39.
Kővirág – Étel, Ital, Ágy
A Kővirággal 2007-ben indult a
káli-medencei gasztroforradalom. A csodaszép, szezonális
tálak és a bombabiztos minőség
miatt érdemes előre foglalni.
Köveskál, Fő u. 9/a
Mi a Kő
Trombitás Tamás képzőművész-borász éttermének fogásai
igazi műalkotások. Malaccsülök
és kovászolt káposzta Köveskál
egykori kocsmaépületében.
Köveskál, Fő utca 25.
Pálffy Szőlőbirtok és Pince
Felejtsd el a hétköznapokat,
kérj egy sonkatálat, majd egy
pohár borral, esetleg pét-nattal
a kezedben sétálj fel a dombra!
Köveskál, Fő u. 40.
Káli Art Inn
A Káli-medence legközepén,
Köveskálon vár a Káli Art Inn, az
igazi „mesés szálláshely”.
Köveskál, Fő u. 8.
Káli Kövek Borászat
A borászatot alapító ex
kendómester, Szabó Gyula az

őszinteségben, letisztultságban,
fegyelemben hisz. Egyszerűen
jó itt lenni.
Köveskál, Fő u. 11.

A Nivegy-völgytől
Balatonfüredig
Neked Főztem Zánka
Kihagyhatatlan terasz Köveskál
felé, a strandos „büfés” múlt
gyökerei szerencsére tetten
érhetők a szezonális étlapon.
Zánka, Fő u. 7.
Fék Príma ABC
Ha az északi parton különlegesebb fűszerekre és hozzávalókra, termelői holmikra vágysz,
és nem várod meg a piacos
napokat, itt fékezz!
Balatonakali, Pacsirta u. 1.
Dobosi Pincészet
és Vendégház
Családi Pincészet a Nivegy-völgyben, melynek
gyökerei az 1700-as évekig
nyúlnak vissza. Az organikus
borászatban természetközeli
tételek készülnek.
Szentantalfa, Fő u. 81.
Zománc Bisztrócska
A Zománc azoknak nyílt, akik
profin elkészített, házias ételeket szeretnének enni a nagyi
piros lábosából.
Vászoly, Vazul u. 8.
Kalóz Strandbisztró
A balatoni büféforradalom úttörői
reggelivel, japán pizzával és
mentes fogásokkal bővítik az
amúgy is világbajnok kínálatukat.
Balatonudvari, Strand utca 1.

Apátsági Rege Cukrászda
Az 1960-as évek óta töretlenül
működő cukrászda Tihany egyik
kötelező megállója.
Tihany, Kossuth Lajos u. 22.
Tihany Beach
Végy egy átlag balatoni
strandot, és add oda pár lelkes
srácnak, akik olyan gondossággal veszik kézbe, mintha a saját
kertjükben várnának vendégül!
Tihany, a hajóállomás mellett
Plage 18
A luxusstrand deifiníciója,
tihanyi megfejtésben. Koktélok,
privát pavilonok, SUP-bérlés,
bisztrókonyha.
Tihany, Kenderföld u. 18.
Tihanyi Piac Placc
Az északi partiság esszenciája,
karnyújtásnyira a déli parttól.
Termelők, művészek, antikosok,
bisztró és szombat reggeli
terefere.
Tihany, a rév mellett
Szőlősi kocsma
Kocsmának hívják, de annál
sokkal több: igazi törzshely,
ami miatt egy kicsit mindenki
balatonszőlősi akar lenni.
Balatonszőlős, Fő u. 10.
Gyukli Pincészet
Fontos füredi pincészet az ország első vegán borával. Gyukli
Krisztián a Rizling Generáció
oszlopos tagjakánt a tradíciók
életben tartásáért és megújításáért is tesz.
Balatonfüred,
Lapostelek-Dűlő 4049
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Péklány kézműves pékség
Nocsak, megint egy márkamenedzser, aki a multis mókuskereket kenyérsütésre cserélte.
Balatonfüreden korán érdemes
kelni Orsi friss kenyeréért.
Balatonfüred, Szent István tér 3–5.
Nomád Coworking
& Design Shop
Ne legyünk többé turisták a
Balatonnál: költözzünk ide,
reggel fussunk a parton, és dolgozzunk füred első coworking
irodájából! Ennyi.
Balatonfüred, Kisfaludy utca 10.

Csopaktól
Balatonakarattyáig
Code Zero Csopak
Nem sok helyen lehet ennyire
vízközelben enni a Balatonnál. A
grillteraszon faszénen készülnek
az ételek, de egy koktélra is
szívesen látnak, akkor is, ha a
víz felől érkezel.
Csopak, Örkény István
sétány 8–16.
Söptei Pincészet és Étterem
Sokadik generációs pincészet
és a hozzá kapcsolódó lugasos
vendéglő világlátott séffel, de
hagyományos ízekkel.
Csopak, Istenfia u. 5.

Szálka Aszófő
Megérdemelte a Balaton, hogy
legyen egy igazi halétterme!
Haltepertő, halászlé, harcsapaprikás, értő kezekből.
Aszófő, Balaton utca 12.

Bistro Sparhelt
Füredi fine dining kreatív
konyhával, pénteken halsütéssel
és szemet gyönyörködtető
desszertekkel. Csak az ételek
hozzávalóit árulják el az étlapon.
Balatonfüred, Szent István tér 7.

Szent Donát Borkúria
Kovács Tamásék a borászat és a
kilátás mellé varrták az éttermet,
ahol a fogások tökéletesen
kiegészítik a terroir borokat. Itt
minden tételnek sztorija van.
Csopak, Szitahegyi u. 28.

Aszófői Halsütő
A halimádók közös titka a
71-es mellett. Zsúfolt halbüfé
tökéletes panírral, papírtálcás savanyúsággal, szeletelt
kenyérrel, ahogy kell.
Aszófő, 71. sz. főút mellett

Aura Hotel
A „felnőtt hotel” semmi disznóságot nem jelent, csak azt, hogy
itt minden a teljes relaxért van,
spától a bubble bárig.
Balatonfüred,
Munkácsy Mihály u. 5.

Jásdi Borterasz
Körben a Balatonra néző dűlők:
a Siralomvágó, a Lőczedomb és
a Sáfránkert, lent a tó tükre, poharunkban pedig a borok, amik
újra híressé tették Csopakot.
Csopak, Arany János u 2.

Kredenc
A szubmediterrán kávéházi életérzés közép-olaszországi stílusú
pizzával találkozik. A háttérzenét
az ex-MC tulajdonos válogatja.
Balatonfüred, Blaha Lujza u. 7.

Sáfránkert Vendéglő
A tündéri Paloznak főutcáján
otthonos étterem vár nagy
terasszal, grillhangsúllyal mind a
főtelek, mind a köretek frontján.
Igazán családbarát!
Paloznak, Fő u. 1.

Villa Vitae
Panorámás butikhotel provence-i hangulattal és olyan
kényeztetéssel, hogy innen
aligha fogsz kimozdulni.
Balatonfüred, Malomvölgy,
hrsz. 095/24
Bergmann Cukrászda
Balatonfüred
Nincs balatonfüredi kirándulás
Bergmann nélkül, és nincs Bergmann Rákóczi-túrós vagy francia
krémes nélkül. Két helyen is
Balatonfüreden.
Balatonfüred, Zsigmond u. 1. és
Petőfi Sándor u. 64.
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Pazar Coffee Company
A füredi speciality kávézás
mekkája a Tagore sétánytól
Csopak felé. A lattédben
összeér a hipszter Budapest és
a minőséget négyzetre emelő
füredi mentalitás.
Balatonfüred, Aranyhíd sétány 6.
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Kerekes Pince
A „diófa alatt fröccsözgetünk” típusú vendéglátás, a világjáró vendéglátózás során ellesett konyhai

tapasztalatokkal megküldve.
Balatonalmádi, Vödörvölgyi út. 20.
Veganeeta
Egy hely, ahol a húsimádók is
jóllakottan állnak fel az asztaltól.
A tulajdonos vegán bloggerből
lett kiapadhatatlan energiájú
étterem-tulajdonos.
Balatonalmádi, Baross Gábor u.
2/b (Tulipán udvar)
Fricska étteremlakás
A veszprémi Séd-völgy dekorációjával otthonos bisztróhangulat, lazaság, és mostanában
harcsaburger is vár.
Veszprém, Miklós u. 10.
Oliva Hotel és Étterem
Ebédkor lehetetlen nem találkozni ismerőssel, az Oliva igazi
törzshely, Veszprém történelmi
belvárosának szívében. Idén
felújítva nyitnak újra.
Veszprém, Buhim utca 14–16.
Veszprémi Séd-völgy
Ha Veszprémnek a Vár a
szíve, akkor a Séd-völgy a zöld
artériája, Árpád-kori romtól sziklafalon át patakparti bisztróig
minden jóval.
Veszprém, Veszprémvölgyi út
Pörc – Bisztró és Delikát
A bisztróval is bővült kenesei
húsos jóval több egyszerű delikátnál, a pörc pedig tényleg
kihagyhatatlan.
Balatonkenese, Széchenyi út 1.
Szó ami Szó
A kenesei G&D pékség a
kenyér- és croissant-imádók
zarándokhelye volt, a betűk egy
cukrász-pék testvérpár kezdőbetűit rejtik. Idén új helyen, nagy
kerttel, kibővülve nyitottak újra.
Balatonkenese, Óvoda utca 2.
Il Mercato Ristorante e
Gelateria
Kemencés pizza, Aperol Spritz,
fagyiskocsi, olasz virtus a Balaton keleti csücskében, rögtön a
főút mellett.
Balatonakarattya, Rákóczi u. 44.
The Rusty Coffee Box
Magas színvonalú kávés
élmények a Magasparton első
osztályú panorámával, egy
dizájnos konténerből.
Balatonakarattya,
Kisfaludy sétány
Balatonakarattyai löszfal Ahogy
a löszfalról lenézve a déli dombok
és az északi hegyek közt szétnyílik odalent a keleti medence, az
mindig megborzongató.
Balatonakarattya,
Kisfaludy sétány

100 JÓ HELY A WEBEN ÉS A BALATON KÖRÜL
A 100 jó hely a Balatonnál zsebbe is gyűrhető lapozgatós
kiadványát 2020. július 1-től keresd a listában szereplő
vendéglátóhelyeken, a Balaton számos népszerű találkozóhelyén megtalálható MOL Nagyon Balaton terjesztési pontokon
vagy a weben. A MOL Nagyon Balaton weboldalán kereső és
térkép is segíti a legközelebbi jó helyek megtalálását.
molnagyonbalaton.hu

Támogatott tartalom

„Az élet túl rövid ahhoz, hogy rossz bort igyunk”
közismert falvédőbölcsesség bármilyen italra igaz.
A Balatonnál szerencsére messze vagyunk már a borkombinátos
löttyöktől, és a kartonos áruházi söröknél is ihatunk sokkal jobbat.
Ahol Hendrick’s és Botanist gint tartanak a pultban,
ott a gin & tonikban sem kell csalódni.
Mint az alábbi balatoni
helyeken.
bal
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Az étterem hatalmas teraszán,
a tölgyfák alatt élvezhetjük
a gin & tonikot, Hendrick’s ginnel,
Fentimans Pink rebarbarás tonikkal,
rózsaborssal, lime-mal.

Badacsony
mellett
(Rizapuszta)
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Ez a bár konkrétan a földvári kikötő vízén áll.
A hely maga a jó értelemben vett egyszerűség,
asztalok, székek, napvitorlák, ennyi. Ide nem
is kell több, csak egy ráérős gin & tonik.
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KOKTÉLBÁR

Balatonfüred

6.

Nappal strand, este parti, koncertek
nagyszínpadon. És ami ilyen helyről
nem hiányozhat: bárok.
Széles pult, gin & tonik, csirió.

Balatonföldvár

ok

Balatonboglár

7.

Bár és Regg

A szomszédos Gianpiero’sban elköltött
vacsora után átsétálva nevezz be egy long
drinkre, amíg a többiek a dartstáblák előtt
próbálkoznak.
Minden gin & tonik
keverési aránya
1 rész gin, 4 rész tonik
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A csodás reggelijéről ismert badacsonyörsi
Vánkos másik szuperképessége a komoly
rövidital-választék. A tündéri kertben kényelmes
napágyakban hódolhatunk az efféle élvezeteknek.

Siófok

INA

AQ
UATIC COCKTAIL
eliző

9.

A Kikötő Étterem olyan hely, ahol már egy
alkalom után is tudják, hogyan iszod
a kávét. Igazi törzshely, házias ételekkel,
rántott hússal, palacsintával,
na meg gin & tonikkal.

A Karolina már fogalom
Balatonfüreden, főleg,
ha az ember késői reggelire,
bitang jó „nagymamasütikre”
vagy kikötői hangulatú
koktélozásra vágyik.
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Az ezüstparti
étteremben két
csobbanás között
lán
a lángost,
egy
kiadós családi séta
után az ebédet
vagy a koraesti gin
& tonikodat is
elfogyaszthatod.

Jógázz a parton a Sunday Yoga Brunchon,
és maradj egy kiadósat reggelizni, lekísérve
egy laza gin & tonikkal,
Hendrick’s vagy Botanist
ginből.
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Zamárdi

PARTI BISZTRÓ

4-FÉLE GIN & TONIK RECEPT
The Botanist +
Franklin and Sons,
zöldalmagerezd
és mentacsúcs

Hendrick’s + J. Gasco,
3 kígyóuborka karika és
2 szárított rózsabimbó

Hendrick’s + P. Spanton
No. 9 Cardamom,
3 kígyóuborka-karika,
1 csipet egész rózsabors
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The Botanist + P. Spanton
No. 1 London,
3 liofilizált málna,
3 zöld kardamom,
lime-karika

63

Illusztráció:
Kerekes Kata

GASZTRO / SÖR

Balaton? Világos!

SÖRÖK
A BALATONHOZ

a

A Balaton reménytelenül boros hely. Tökéletesen alkalmas boros kultuszhelynek – gyönyörű tájak, biciklitúrás borvidékek,
elfogadható gasztronómia, Káli-medence. Hát ja, csak engem
hidegen hagynak a borok.

Akkor éreztem először, hogy a Balatonból
egyszer akár még lehet is valami, amikor
a badacsonytomaji strand egyik büféjében a normális, európai értelemben vett
hullámkarton dobozfedélen szervírozott
hamburgerhez lehetett normális kraftsört
kapni. Ráadásul helyieket, balatoniakat – a
balatonvilágosi Hedon úttörő munkát végzett a kisüzemi terjesztéssel. A Credo IPA
ma is kapható – normális IPA van már Magyarországon ötven másik, de akkor nem
volt. Helmut búza – a vicces címke már jó
rég kiment a divatból, de ez nem most volt,
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hanem akkor: az emberek a vasasztaloknál
körbeadogatták az üveget, hogy ezt nézd
meg, hehe, övtáska, hülye papucs – további
tíz évvel korábbi önmagunk. Gondolom,
azért vették német turistásra, hogy nekünk
ne fájjon. Futott még a két szerzői jogi joghézag: a Charlie Firpo rozsos ale és a
Johnny Firpo APA, kihasználván, hogy a
Bud Spencer–Terence Hill-filmek karaktereinek kereskedelmi jogait nem Sith-lovagok őrzik. Végigittam, -hamburgereztem az
étlapot oda-vissza, és magam is meglepődtem, de a legjobban a Hedon lagerét
szerettem: a büntető szóviccel Világosi
Világosnak nevezett pilzenit.

BALATON MAGAZIN

Winkler
Róbert
Winkler Róbert autós
újságíró, a legnagyobb
nézettségű magyar sörtesztvideócsatorna gazdája.
Édesanyja badacsonytomaji
nyaralója révén északipart-rajongó, itt hajtotta végre korai
szörfös kísérleteinek egyikén
a Badacsony-Fonyód katamaránjárat előtti fogalmatlan
átsodródást, és a nádasban
történő deszantolást. A jó
alapsörök kedvelője.

A Balaton mellé bárhová ezt ajánlom – ha
valaki tudja értékelni az egyszerűen jó sört,
azért, ha meg ez nem ízlik neki, legalább
egy gonddal kevesebb. Nem kell a strandon
fejre állni; az alkoholizmus legalább tíz-tizenöt éve kiment a divatból, de néha még
ma is látni a kevésbé fenszi strandokon
múltból érkezett időutazókat, akik kötelességszerűen tolják a tüskét a sör mellé.
INSTA-POZITÍV CUCCOK
Ha viszont valami nagyon Insta-pozitív,
Pinterest-érett tartalmat szeretnénk előál-

SZÖVEG
WINKLER RÓBERT
FOTÓ
WINKLER RÓBERT

Nagyüzem
lítani a stégen a naplementében, egy alsó
erjesztésű lager kevés lesz, be kell vetnünk
a kisüzemi nehéztüzérséget. NEIPA például
biztos, hogy kelleni fog. Egyfelől trendik
vagyunk, másfelől a NEIPA (New England
IPA) egy uniszex sör, mindenki szereti.
Zseniális találmány, benne van minden,
ami a sörforradalomban jó. Zavaros, mint
egy rostos narancslé, a legkülönfélébb
aromakomlók kavarognak benne, illatos, de
a rendes IPA-val ellentétben nem keserű.
Ma már minden magyar kraftfőzdének van
NEIPA-ja, gyakran több is. Horizont Hazy
Queen, First Victoria’s New Secret, Uradalmi
Misty, Kapucinus Emancipátor, Monyo
North X, Reketye Heavy Daddy, Mad Scientist Smooth Hoperator, és folytathatnánk
a végtelenségig. Már olyan „kellett mint egy
falat kenyér” kategóriás elmebaj is megterem magyar földön, mint a Horizont dupla
NEIPA-ja, a Playground, ami igazából egy
bőséggel hidegkomlózott märzen. Annyira
tömény, hogy gyakorlatilag két ember is
elvan egy este egy dobozzal – az ízélményt
is kipipálhatják, meg az alkoholt is.
BOR + SÖR
A sörben az a jó, hogy nem kell hozzá terroir;
bárhol tudsz jó sört főzni, ha akarsz. Ez
persze egyben hátrány is, hiszen vannak
ugyan nemzeti stílusok, mint a bécsi lager,
a müncheni világos, a pilzeni, a belga búza
(wit-) vagy a bajor búzasör (Weissbier), de
bármelyikből tud jót főzni egy szingapúri
főzde is, ha akar. Ezen tudott egy kicsit
felülemelkedni a budapesti Monyó, amely
épp Hungarian Terroir néven hozott ki egy
borosfúzió-szériát. Ha rám hallgatnak, a
Sopron Blaufrankisch Russian Imperial
Stoutot válaszják. A Villány Spontan Syrah
szerintem borzalmas, a tokajis belgát nem
kóstoltam, de a kékfrankos hordóban érlelt
Blaufrankischtól mindenki leteszi a haját,
plusz jól néz ki a 3,75-ös pezsgősüveg formátum. Soha nem jutott volna eszembe, hogy
a tömény, csokis-kávés ízű russian stout
mellé illik a nehéz vörösbor, de megtértem.
Évek óta óriási divat a felső árszegmensben a hordós utóérlelés, és bár első helyen
a Monyo Blaufrankischt tenném kötelező
olvasmánnyá, meg a vörösbor miatt illik
is a Balatonhoz, azért vannak még bőven
nagyszerű tételek. A Mad Scientist Pamela
Blackje sajnos már a múlt, de egyszer mindenkinek meg kell kóstolni valami viszkisvagy rumoshordós utóérlelésű sört. Most
nézem a Mad Scientist webshopjában, hogy
melyik kapható még – a Sleeping Giant és
a Simulation Theory is elfogytak, de valami

Ha egyszer lesz külföldi vendégünk, és
kíváncsi a magyar sörökre, mutogathatjuk neki a már felsorolt kraftokat,
de az az igazság, hogy a kraftok a
legtöbb helyen jók. A magyar nagyüzemiek közül nyugodtan villoghatunk a
Soproni Porterrel, ami nemzetközi szintű,
a Borsodi Hoppy meg – hát, egynek jó.
A Dreher Red Ale teljesen vállalható,
és országjárásilag ott van még a Pécsi,
ahonnan eddig egyetlen iható sört
találtam: a Gluténmentes Lagert, amit
persze óvatosan melegítsünk külföldi
pajtikáinkra, mert igazából nem -mentes,
csak -csökkentett, szóval egy gluténalllergiás simán kórházba is kerülhet tőle.
De legalább ízre jó.

úgyis lesz. Ezek a 0,75-ös kiszerelésű utóérlelt
szörnyetegek már csak azért is jók, mert egy
négyfős társaságnak tökéletesen elég egy
üveg – ízben és alkoholban is. Egy biokémikusnak kéne megmondani, miért van az,
hogy egységnyi alkohol sörben sokkal jobban
fejbe rúg, mint borból, de ez van. Hallottam
már mindenféle elméletet, van, aki szerint a
szénsav (tudom, igazából szén-dioxid) miatt,
de akkor a műtétekhez kisfröccsel altatnák a
pácienseket. Szóval egységnyi alkohol sörben
sokkal erősebben hat. Tudom, hogy nem
hiszed el, de majd meglátod.
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1. Sopron Blaufrankisch
Russian Imperial Stout
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2. Horizont Playground
3. Horizont Hazy Queen
4. Soproni Porter
5. Monyo IPA
North Brewing
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Amit tudni akarsz a söröspohárról
Régen én is simán megittam a sört üvegből, de
amúgy is csináltam olyan
dolgokat régen, amit ma
semmi áron nem tennék.
Kicsit megtévesztő, hogy
amerikai filmekben szinte
mindig üvegből isszák a
sört. Ez egyfelől azért
sem baj, mert azoknak a
söröknek tényleg mindegy,
másfelől a karakterábrázolás
része. Gatyában csoszog
egy üveg sörrel? Laza fickó,
és/vagy otthon van.
Na de most komolyan: ha az
ízek is érdeklik az embert,

úgy kalibrálja a hűtőtáskát,
hogy a poharak is elférjenek. Elég sokat kérdezgettem iparági szakembereket,
úgyhogy engedjék meg,
hogy megosszam az általam
leszűrt tanulságot.
• Jó a hűtött pohár.
• Nem jó a vizespohár alakú
pohár.
• Tök mindegy, milyen pohár,
csak a pereme befelé
hajoljon, hogy bent tartsa
az illatot.
• Az alsó fogórészen csőgörényre emlékeztető IPA-s
pohár nagyszerű dolog, és
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egy előírásszerű belga sörös tulipánpohár is mutatós,
egyszersmind sörfogyasztásra tökéletesen alkalmas.
• Ugyanakkor azonban
felesleges söröspoharakat
kajtatni: a borospohár is
tökéletesen megfelel.
• Igen, esküszöm, olyan
emberek mondták, akik
értenek hozzá.
• A búzasörpohár-náci egy
igen fárasztó emberfajta,
amennyiben az emberfajtázás nem képzavar
egy búzasörpohár-náci
esetében.
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68. oldal
Tanúhegyek

73. oldal
Ultrabalaton

Instagram-gyanús
kontent. Mutatjuk,
honnan indulj, és mit
ejts útba, ha meg akarod
mászni a legszebb
tanúhegyeket!

Cikkünk segítségével
még most is el
lehet kezdeni a
felkészülést az
őszre tolódott
Ultrabalatonra.

82. oldal
Lackfi János
verse
Lackfi János költő
nekünk írt versét ha
valaki megzenésítené,
ez lehetne a Balaton
himnusza.
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SZÖVEG
KOVÁCS ATTILA
ILLUSZTRÁCIÓ
KEREKES KATA

AKTÍV / VULKÁN

A Balaton-felvidék kialudt vulkánjai

ŐSIDŐK TANÚI
Az egykor a Pannon-tengerben zajló vulkáni tevékenység és az azt követő évmilliók
eróziója faragta-csiszolta ezeket a hegyeket mai alakjukra. Szubjektív válogatásunkban
hat tanúhegyet mutatunk be, praktikus információkkal szolgálva megmászásukhoz.
CSOBÁNC
BADACSONY
SZENT GYÖRGY-HEGY
Hol parkolj: Kisapátiban, a temetőnél.
Jelzések: Kisapátiból a zöld sávon indulhatsz
neki a hegynek. Semmiképp se hagyd ki a
Szent Kereszt felmagasztalása kápolna –
középkor óta itt álló – épületét.
Mikor válaszd: A Szent György-hegy mindig
jó választás, de főleg nyáron, amikor a Badacsonyt ellepik a turisták. Olyankor érdemes
ide menekülni egy kis nyugalomért.
Kilátás: A hegytető visszavont bástyája egyedülállóan szép kilátást biztosít a
Hegyes-tű torzójától a Csobánc összetéveszthetetlen kontúrján át Isten otthagyott
kalapjáig – a Badacsonyig.
Gasztrotipp: A Lengyel-kápolnától keleti
irányban induló utat követve fedezd fel az utat
szegélyező pincéket.
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Hol parkolj: Badacsonytördemicen,
a vasútállomásnál.
Jelzések: Badacsonytördemicről az Országos Kéktúra visz fel a Rodostó turistaháznál
induló, 464 lépcsőfokból álló Bujdosók
lépcsőjén keresztül a fennsíkra.
Mikor válaszd: Tavasszal és ősszel mutatja
legszebb arcát a legmagasabb tanúhegy.
Kilátás: Örök klasszikus a Ranolder-kereszttől
látható panoráma, amikor a szemben látható
fonyódi kettős halom és a Balaton tükre, illetve
Badacsonytomaj a lábaink alatt hever. A Kisfaludy-kilátóhoz érve szinte már túltöltődünk a
látvánnyal, de a Páholykő-kilátóhely még kínál
új szemszöget, ahol betekinthetünk a badacsonyörsi öbölbe.
Gasztrotipp: A hegy legszebb kilátását
kínáló panoráma sétánya a romjaiban is fenséges Ranolder-villához vezető Bogyay Lajos
út – ha éppen itt száradnánk ki, térjünk be a
Laposa Birtok teraszára.

Hol parkolj: Gyulakeszin, a nagy parkolóban,
a hegy lábánál (a templomnál, a kertészet
felé, jobbra a főútról).
Jelzések: A zöld sáv jelzésen juthatsz el a
Csobánc oldalába, hogy onnan panorámás
útvonal mentén érkezz a várromos csúcsig.
Mikor válaszd: Naplementekor. Az alacsony szögből beeső fény ilyenkor még jobb
megvilágításba helyezi a délre emelkedő
Tóti-hegyet, arany ragyogásba vonja a Badacsonyt, megvilágítja a szinte karnyújtásnyira
álló Szent György-hegyet.
Kilátás: A kopasz csúcsról valódi körpanoráma nyílik a környező tájra, tiszta, páramentes időben a pécsi tv-torony és az ausztriai
Schneeberg is látható. És akkor még nem
beszéltünk a látványba berepülő siklóernyősökről – a Csobánc ugyanis egy starthely.
Gasztrotipp: A helyiek titkos favoritja a
gyulakeszi Autós Pihenő. Sokan a velős
pirítósért is elzarándokolnak ide. A túra után
kifejezetten jólesik.

Tanúhegyek és kék túra
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Tanúhegyek
Ezek a hegyek az évmilliókkal ezelőtti vulkáni tevékenységnek köszönhetően alakultak
ki. Az egykori kitörések bazaltlávája képezi ellenálló tetőszintjüket, vagy vulkánkürtőjét
töltötte ki a megszilárdult magma, ami ellenáll az eróziónak.
A legegyszerűbb úgy elképzelni, mintha egy homokozóban a puha homokra egy kupakot
helyeznénk, majd elkezdenénk vízzel locsolni az egészet – a víz erodáló hatása (a valóságban még a szél és a fagy általi aprózódás is) elmossa a puha homokot, esetünkben a vulkáni
hamut, tufát és piroklaszttörmeléket, míg az ellenállóbb, erősebb sapka megőrzi az utókornak a térszín eredeti magasságát.

Kovács Attila túravezető
Attila az elmúlt évtizedet
kalandtúrák vezetésével töltötte
az Alpokban és a Himalájában,
de már a Balaton-felvidékre
húzza a szíve. Bár Toszkána
és Provence is szép helyek,
egyik sem áll hozzá olyan közel,
mint a Csobánc vagy a Szent
György-hegy.

TÓTI-HEGY

GULÁCS
Hol parkolj: Nemesgulács településéről
indítsuk a túrát – a Templomcsapás utcában
keressünk szabályos parkolóhelyet.
Jelzések: A településről a zöld sáv jelzésen
gyalogolj egy elágazásig, ahonnan a kék
háromszög vezet a csúcsra.
Mikor válaszd: Ha nagyon fitt vagy – a
Gulács megmászása felér egy kardioedzéssel.
Kilátás: A felfelé vezető ösvényen több
helyen kínálkozik fotószpot. A csúcsról való
kilátást valamennyire korlátozza az erdővel
borított hegytető.
Gasztrotipp: Az Istvándy Birtok és Borműhelyben nemcsak kiváló fehérborokat, hanem
saját szürke marhájukból készült fogásokat
is találsz – a marhák egyébként a terasz alatt
legelnek. A kilátás ötcsillagos.

Hol parkolj: Káptalantótiban, a termelői piac
mellett.
Jelzések: A (csúcsra, kilátópontra vezető)
kék háromszöget követve, némi kaptató legyőzése után jutsz fel a csúcsra – a panoráma
viszont meglepő lesz mindenkinek, aki nem
járt még itt.
Mikor válaszd: Vasárnap, a Liliomkert termelői piac meglátogatása után, hogy lemozogd
az ott bevitt kalóriákat. A középkorban pálos
szerzetesek építettek klastromot a közelben
található Örsi-hegy gerince mögött – ennek
meglátogatását nem érdemes kihagyni.
Kilátás: Innen élvezhető a legeslegjobb
panoráma a Tapolcai-medence tanúhegyeire, körben sorban a Badacsonyra, a Szent
György-hegyre, a Csobáncra és természetesen a Balatonra.
Gasztrotipp: Innen csak egy ugrás a badacsonyörsi Vánkos panzió (jelmondata: „Az ágy
közös, a párna nem!”) földszintjén működő
kávézó-sütiző, a környék legjobb kávéjával.

Tanúhegyek és kék túra
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HEGYESD
Hol parkolj: Hegyesd településen, a valószínűtlenül türkiz bányató közelében.
Jelzések: A faluból a sárga sáv jelzésen indulj el Tapolca irányába, sárga L (azaz romhoz
vezető) jelzés visz fel a csúcsra.
Mikor válaszd: Ha elmélyült sétára vágysz.
A felfelé vezető ösvény hangulatos tölgyerdőn vág át.
Kilátás: Kiválóan látszik innen a közeli Hajagos, melybe hatalmas sebet mart a bazaltbányászat, és Tapolca felé a szinte teljesen
elbontott csúcsrégióval rendelkező Haláp.
A hegy tetején a középkorban vár állt.
Gasztrotipp: Mivel Hegyesden nincs étterem, érdemes ellátogatni a közeli Tapolcára,
a tóra épült terasszal csábító Gabriella Hotel
éttermébe, melynek épülete egykor malomként funkcionált.
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A KÉTÓRÁS ÉLŐ SHOW SZÍNPADÁN:

RÚZSA MAGDI & PRESSER GÁBOR
KELEMEN KABÁTBAN & NAGY FERÓ

H
VÁRJ, MÍG FELKEL MAJD A NAP!

CHARLIE & PATAKY & FRENREISZ
JÁRAI MÁRK
ORSOVAI RENI & RÁCZ GERGŐ
ANALOG BALATON AUREVOIR.
CARSON COMA OHNODY
IRIE MAFFIA
A NAGY-SZÍN-PAD! GYŐZTES NÉGYES:

A BALATON DALÁT ÉLŐBEN MUTATJA BE:
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A Balatonra indulsz?

TANKOLJ, KÁVÉZZ BIZTONSÁGBAN!
A tankolás, kávé és a gyerkőcöknek egy jégkrém pont annyira
része a balatoni kiruccanásnak,
mint odaérve a strandon
a sajtos-tejfölös lángos.
A vírushelyzetben erről sem kell
lemondanod, sem félned attól,
hogy minek teszed ki magad,
amíg a shopban elkortyolsz egy
hosszú kávét. A MOL számos
óvintézkedéssel vigyáz rád,
és még kézfertőtlenítőből
is feltankolhatsz.

B

alatonra kocsival elindulni,
élvezni a napsütést, elindítani a kedvenc playlistet, a
városból kiérve gázra lépni,
és kicsit megnyújtózni. Az
út elején rutinból befordulni az első
MOL-kútra, egy tankolás-kávé-jégkrém
körre. Majd a kútra érve zavartan kotorászni: hol a maszkom, hol a kézfertőtlenítőm?
Felvegyem, ne vegyem, most kell még?
A karanténból kiszabadulós hetekben sokan élhették át ugyanezt az érzést. Újra Balaton, újra napsütés, de még mindig maszk,
fertőtlenítő, távolságtartás. És ez még így
is marad, pedig a tankolás-kávé-hot dog
szertartásáról sem szeretnénk lemondani.
A jó hír, hogy nem is kell. A MOL-nál
is tudják, hogy a tankolás egy balatoni
kiruccanás esetén sokszor több, mint
benzinvásárlás. Kinyújtózás, egészségügyi szünet, a gyerekek kiszabadítása a
gyerekülésekből, apának és anyának egy
kávé, a gyerkőcöknek egy jégkrém vagy
szendvics. Éppen ezért a benzinkutak
előre felkészültek, hogy neked már ne
kelljen. Az alábbi listában összegyűjtöttük,
hogy milyen lépésekkel védenek téged,
amíg a kúton vásárolsz. Maszk azért
legyen nálad!

• Mi a legnagyobb, legtöbbet megfogott

veszélyforrás? Hát a töltőpisztoly! Most

H

ezt is rendszeresen fertőtlenítik, de a
kihelyezett műanyag zacskós kesztyűket is érdemes használni – nem csak a
járvány miatt.
• A reggeli indulásokat megkönnyítő
Fresh Corner kávét választhatod eldobható papírpohárban vagy csészében is.
Mellé a kísérő péksütik előrecsomagoltan
érkeznek.
• Nem kell rohannod a kávéval, ülj le
nyugodtan. A shopokon belül legalább
óránként, csúcsidőben pedig még ennél
is gyakrabban fertőtlenítik a mosdókat,
és az étkezőrészt, így a pultot, a székeket
és az asztalokat is.
• Rendszeresen mélyfertőtlenítenek a
töltőállomásokon: a nagyobb forgalomnak kitett területeket egy speciális, széles
spektrumú tisztítószerrel fertőtlenítik,
ami baktérium-, gomba- és vírusölő
hatással is bír.
• Elfogyott a kocsiban tartott kézfertőtlenítőd? A MOL Hygi néven saját kéz- és
felületfertőtlenítőt is elkezdett gyártani,
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amit a shopban biztosan megtalálsz, de
gumikesztyűből, arcmaszkból is alaposan
betáraztak a töltőállomásokon.
• A benzinkutasok egészségéért sem kell
aggódnod: a töltőállomások munkatársait plexifal választja el a vásárlóktól.

BALATONI ÚJDONSÁGOK
A Balaton környékén újabb 6 töltőállomás egészült ki Fresh Cornerrel, így
már összesen 10 ilyen megállóhely van
a tó mellett. A hot dogot és a friss kávét
nem kell nélkülözni Balatonalmádiban,
Siófokon, Balatonlellén, Balatonföldváron, Zamárdiban és Badacsonyban sem. Mindenhol építettek kinti
teraszt is, Balatonföldváron ráadásul a
töltőállomás melletti játszótér védelmét is megerősítették, és ezentúl egy
motorosbarát, extra erős szalagkorláttal védik az ott játszó gyerekeket és
pihenő szüleiket.
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SZÖVEG
HOZLEITER FANNY
FOTÓ
STUDIO_Z

AKTÍV / MOSOLYKA

KEREKESSZÉKKEL
A PARTON,
MOSOLYOGVA
Május végén már a nappalinkból hallom a kukoricaárusok
hangját. Megmosolyogtatnak. Jelzik, hogy jön a nyár, a
Balaton ideje! Gyerekkorom óta szinte ugyanazok bicikliznek
a „Mais bitte!” mantrával. 31 éve imádom a Balatont.

Van, ami nem változik. De van, ami igen.
Ma már sokkal könnyebb közlekedni kerekesszékkel a parton. Korábban csak nyaranta voltunk lent a családdal a faházban,
később a barátokkal sátorral, négy éve pedig
végleg leköltöztünk a férjemmel. Az Aranypart nagy szakaszon már épített úttal büszkélkedik, amin könnyebben, döcögésmentesebben gurulok, mint a fűben. Az utóbbin
is „elsétálgatok”, mert hív a természet, de ott
már inkább csigamódban – mielőtt kirázza
belőlem a főtt kukoricát a terep.

Egy kedves barátnőm, Anita két éve nyitott
Balatonalmádiban egy álomhelyet. Utólag
mesélte el, hogy rám (is) gondolva lettek
az étterem bejárati ajtói tágasabbak az
átlagnál, hogy könnyedén be tudjak gurulni.
Számunkra a Veganeeta Home egy másik
kedvenc hely, ahol végre bármit ehetünk,
hisz minden növényi alapú – azaz vegán.
Mi hat éve kezdtük el együtt Sankóval
megváltoztatni a táplálkozási szokásainkat.
Nem volt könnyű az út, de megérte. Ma már
sokkal jobb így a testünknek-lelkünknek.
Sosem felejtem az élményt! Hosszú idő után
náluk ettem csokis brownie-t és „sajtszószt”,
amitől semmi bajom nem lett.

Hat éve, amikor megismertem Sándort,
véletlenül – bár ebben nem hiszek – néhány
utcányira hozott el első randink alkalmával
oda, ahol gyerekkorom nagy részét töltöttem.
Már akkor közös volt bennünk a Balaton szeretete. Néhány héttel később pedig már egy
csodás, vízparti apartmanház kertjében volt

Ha a top három helyre gondolok a Balatonnál, akkor kihagyhatatlan a Mala Garden
előtti mesés öböl, és maga a hotel meg az
étterem. A tulajdonos szíve-lelke benne van
a helyben, aminek a legapróbb része is tudatosan és gondosan van kialakítva. Imádom
a színvilágot és azt, hogy könnyedén tudok
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náluk kerekesszékkel közlekedni. Hozzáállásban ők is akadálymentesek: amiben
tudnak, segítenek, és őszinte kedvességgel.
Kulisszatitok, hogy náluk is forgattunk a
Mosolyka – Majd helyett MOST filmhez,
amely a pillanat értékéről szól. Arról, hogy
az életben egyszer minden elmúlik.
A kérdés, hogy amikor ott vannak azok a
bizonyos pillanatok, észrevesszük-e őket.
Balatonvilágoson van egy kedvenc padunk
a dombtetőn. Onnan különösen mesés a
naplemente, és egy kedves bácsi is lakik ott,
aki édes körtével kínál a kertjéből nyáron.
Az egyik legjobb lángos a széplaki Lángos
Büfében kapható, egy kis családi háznál. Homokos föveny, panorámakilátással az északi
partra a Petőfi sétány 15-nél, éppen a Mala
Garden nyugalomszigeténél, ahol mennyei
az almás süti és a vegán forró csoki is. Az à la
carte bőséges reggelijük is ünnepinek számít
nálunk. Ha pedig edzés a környéken, akkor:
Balatonalmádi 3D Vertical!

HOZLEITER FANNY
„MOSOLYKA” – esélyegyenlőségi aktivista, blogger
Mosolyka Fanny egy ideje az orvosi
jóslatok helyett inkább a pillanatnak
él. Élményeket gyűjt, álmait valósítja
meg. Te döntesz című bestseller
könyve szerint éli napjait: fejlődik,
és egyre közelebb van hozzá, hogy
23 év után újra megtegye az első
lépéseit. Most épp a Mosolyka Flow
– Vegan food & drink szerelemvállalkozással tölti ideje többségét, de
rendeszeresen posztol és blogol is a
mindennapjairól.

Smink: Czopkó Nóri

v

az esküvőnk. A Royal Mediterran hamar a mi
kis csodahelyünké változott a 23-as, akadálymentesített szobájával, és az ott dolgozókkal
együtt. Emlékszem, arra kértük őket, hogy
ha úgy alakul, és maradt szabad szobájuk,
bátran szóljanak – legyen akár este kilenckor
is –, mi pedig autóba ülünk Pesten, és jövünk
is. Az az élmény, amikor a víztől három
méterre ébredsz – zöld és egy csodás tó vesz
körbe –, felülmúlhatatlan. A hely harmóniája
és a kiszolgálás felemelő. Annyira figyeltek
ránk, hogy például egyszer megemlítettem,
hogy sajnos a tükörben nem látom magam
ülve – a legközelebbi alakomra már lejjebb
is szerelték. Szerintem az akadálymentesítés
sokszor elsősorban a fejekben kezdődik.

SZÖVEG
DR. KOCSIS TAMÁS
FOTÓ
NAGY DIÁNA/NN ULTRABALATON

Kifutunk a nyárból

KÉSZÜLJ AZ ŐSZI
ULTRABALATONRA!

a

Az NN Ultrabalaton esetében május
helyett októberig kell várni a rajttal.
Ahhoz azonban, hogy formában
maradj a versenyig, nem kell más,
mint egy pár futócipő, néhány kör az
otthonod körül, vagy pár kilométer a
kedvenc terepeden – meg még néhány
„apróság”. Az NN UB szakértője
csokorba szedte ezeket nektek.

Gél, izó, szeletek – frissíts!
Az edzésekkel kétféleképpen
Amit még nem említettünk,
tudod elrontani a felkészülésed.
de nagyon fontos, az a frissíVagy alul- vagy túlterheled
tés. Bármit is használsz frissímagad – ez utóbbi a gyakotésre – gélt, izót, italt, szeletet
ribb hiba. Mindig keresd az
–, mindenképpen próbáld ki a
optimálist, ne minden edzés a
verseny előtt már az edzésen,
megúszásról szóljon, de kerüld
ne éles helyzetben okozzon
azt is, hogy minden alkalomkellemetlen meglepetést.
mal úgy érezd magad, mint aki
Az ideális beosztáshoz a
másnap biztosan nem tud majd
dr. Kocsis Tamás,
legjobb taktika, hogy oszd
lábra állni. Ne csak egy sebesséaz NN UB szakértője
fel a távot, számold ki, hány
gen fuss; tervezd meg a heted!
kalóriát fogyasztasz, és az
Legyenek benne könnyebb
elégetett kalóriáknak megfelelően vidd be a
edzések, a tervezett iramnak megfelelő
táplálékot. Lényeg, hogy ne éhezz el.
hosszabb futások és gyorsabb résztávok is.
A versenyek előtti reggelit is ki kell kísérletezned, különben előfordulhat, hogy
Előzd meg a sérülést!
gyomorbántalmak miatt kell megállnod,
Az edzések minimum 4 részből álljanak.
A bemelegítés valamilyen technikai feladat- vagy feladnod mindent.
tal, futóiskolával, dinamikus nyújtással vagy
Távozz, hólyag!
speciális, futómozgást javító gyakorlatsorral
Hogyan öltözz? Ami biztos: ne a versenyen
kezdődjön. Ezután jöhet egy könnyebb rávedd fel először a vadonatúj kompressziós
hangoló vagy bemelegítő rész, amit a fő rész
zoknidat, a csillivilli új ruhádat, mert kelkövet – itt lehet variálni a korábban említett
lemetlen meglepetéseket okozhat. Feltörés,
edzéstípusokkal. Sokan ellógják, de ha nem
kidörzsölés… Ugye nem kell részletezni?!
akarsz lesérülni, ne maradjon ki a levezetés
Ez a szabály fokozottan igaz a futócipődre,
se! Az edzés végén ne feledkezz meg a nyújamit még az edzéseken kell betörni. És egy
tásról, hengerezésről – és ha megteheted, a
extra tipp! Azokon a helyeken, ahol a dörgyúrásról se. Ezek nagyon fontosak ahhoz,
zsölődés a legtöbbször fellép (mellbimbó,
hogy a sérüléseket elkerüld, illetve hamahónalj, nyak, lágyék), bátran használj vazelrabb regenerálódj a következő edzésre.
int, így megúszhatod a sebek kialakulását.
Ha már bekövetkezett a baj, fokozottan
figyeld a tested jelzéseit, és állj le az edzéCsak te számítasz!
sekkel már akkor, amikor a legenyhébb
Végül, de nem utolsósorban. Mindenki adtüneteket észleled magadon. Pihend ki
dict – csak mindenki másban. Ne hergeld
vagy kezeld ki, mielőtt továbblépsz.
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magad a közösségi felületeken azzal, hogy
mások eredményeit sasolod. Ne akard
felvenni a versenyt olyanokkal, akik már
régebben futnak, vagy esetleg jobb eredményeket érnek el, fiatalabbak, szebbek,
soványabbak – és így tovább… Demotiváló és félrevezető. Neked egyvalakit kell
legyőzni: ÖNMAGADAT!

XIV. NN ULTRABALATON
2020. október 2-4.
ultrabalaton.hu/nnultrabalaton
Balatonfüred, Annagora
Aquapark (versenyközpont)
A 2020-as versenyre a nevezés lezárult

II. BURGER KING
ULTRABALATON TRAIL
2020. október 17.
Csopak, Balatoni Élménypark
(versenyközpont)
ultrabalatontrail.hu
Egyéni nevezési díj: 18 000-25 000 Ft
Csapat nevezési díj: 13 000-22 000 Ft/fő
létszámtól függően
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FOTÓ
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BÉKE-SZTÚPA
ZALASZÁNTÓ

A Keszthelyi-hegység erdőinek mélyében járunk, egy olyan földön, ahol a 14.
Dalai Láma is megfordult. A parkoló után
sétálva a kezünkbe füstölőt nyomnak, a
lombok közül, az imazászlók rengetegében
pedig kirajzolódnak egy sztúpa körvanalai.
A buddhista szentély Európa legnagyobb
sztúpája, 30 méter magas, és 24 méter
az átmérője. Építését Bon Jon koreai
buddhista szerzetes javaslatára 1990-ben
Huszti Zoltán polgármester engedélyezte.
A sztúpákat energiagyűjtő helyeknek tartják, a zalaszántói belsejében egy eredeti
Buddha-ereklye, egy életfa és egy koreai
Buddha-szobor van. A tiszteletadás jeleként úgy kell körbehaladni, hogy a sztúpa
tőlünk jobbra legyen. Bennfentes infónak
sem utolsó: a sztúpa felé vezető úton szezonban rengeteg a medvehagyma.

Lélekpihentetés

Balatoni szakrális helyek

ISTENI BALATON
A Balaton környéke tele van szakrális helyekkel, kedves kápolnákkal, középkori
templomromokkal, elmélyülésre csábító kálváriákkal. Választani a lehető
legnehezebb, ezért a trükkös bevezető: ebben a cikkben nem lesz benne sokak
kedvence, a híres Szent Mihály-kápolna Vonyarcvashegyen, de kimarad a szigligeti
Szentháromság-kápolna, a salföldi pálos kolostorrom, a déli parti Krisna-völgy, a
kishegyi Szent Donát-kápolna (helyette másik került be) vagy a paloznaki kálvária.
Cserébe talán találtok olyat, ami újdonság lehet nektek is! Nekem az volt.
A DÖRGICSEI
TEMPLOMROMOK
ALSÓDÖRGICSE

Na most: a dörgicsei templomromokba egy feketeöves romlátogatónak is
beletörhet a foga, mármint hogy melyik
melyik. Akárhol is vagy Dörgicsén, nagy
valószínűséggel fogsz csodaszép templomromba botlani. Van az alsódörgicsei rom,
a felsődörgicsei rom, meg a kisdörgicsei.
Mindhárom az Árpád-korból származik,
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és nagyon ritka, hogy így, egy falun belül
ennyi emlék megmaradt a középkorból,
ráadásul gyalog elérhetők egymástól egy
kis túrával. Az ok, amiért az alsódörgicseit emelem ki: a kilátás drámai innen, de
fekvése és magas tornya is kiemeli a többi
közül. A rom egy csodaszép domboldalban
emelkedik, rálátással a Balatonra, padokkal, pihenőkkel, de ne lepődjetek meg, ha
vidám grillező családokat láttok, rengetegen járnak ide.
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IFY-KÁPOLNA,
ÖRÖMHÍRVÉTELKÁPOLNA
SZENT GYÖRGY-HEGY

SZENT DONÁT-KÁPOLNA
LESENCEFALU

A kápolnák és szakrális helyek utáni kutatás
közben egy lesencei séta során találtunk rá
a tündéri Szent Donát-kápolnára Lesencefalutól északnyugatra. A szőlősorok végénél
fekvő kápolna háttal áll az útnak, a szőlőkre
néz. Egy plédet leteríteni a kápolnánál – na
erre lehet mondani, hogy ROMANTIKUS,
csupa nagybetűvel. A barokk stílusú épületet
a 17. század második felében építették, tornya nincs, csupán egy nyitott harangtartója.
Nem sokat látogatott, titkos, gondolkodásra tökéletes hely ez, ahová érdemes akkor
menni, ha az ember nem szeretne kirándulók
tömegeivel találkozni. Itt valóban csend van.

Nem számoltam össze minden tanúhegy
összes kápolnáját, de az egészen biztos,
hogy a Szent György-hegyen különösen sok
szakrális épület van, séta közben is beléjük
botlik az ember. Összesen hetet tudok
felsorolni, szerte a hegyoldalban, ezek közül
a két legérdekesebb a – sajnos – omladozó
Ify-kápolna és a ma is működő kis ortodox
kápolna, melyet a helyiek által is ismert
Márton atya épített, aki ma is ott él, az erdő
közepén, remetelakjában. A sárga csík jelölte
túraútvonal mentén, a kisapáti oldalon egy
nagy tisztáshoz érve leshetünk be a nyitott
kertbe, ahol Márton atya háza és a mellé
épített ortodox Örömhírvétel-kápolna
található. A debreceni származású szerzetes eredetileg kőfaragó és kőszobrász, így
gyakorlatilag maga újította fel az egykori
présházat, és építette a kápolnát. Világlátott
ember, Görögországban volt szerzetes, majd
Franciaországban szentelték pappá, innen
tért haza a kétezres évek elején.
A kápolna belső freskója is csodaszép – igaz,
ide csak nagy szerencsével és Márton atya
engedélyével juthatunk be. Az atya hívei a
környékbeliek, reggel fél 8-kor és este 6-kor
tart szertartást, valamint 2 hetente 10 órakor
vasárnap (június 7-étől számoljatok).

van is pár megrongálódott. A történetek
szerint 1948-ban megpróbálták beszervezni békepapnak, amit nem vállalt el,
elszegődött a premontrei szerzetesek közé,
majd a rendek feloszlatásával elvonult a
Szent György-hegyre. Itt önerőből építette
fel a kápolnát és a birtokot, a körülötte lévő
épületekkel, melyek mind feliratot kaptak
funkciójuknak megfelelően (az Emmaus a
kápolna, a Nectar a nyári lak, az Animal a
tyúkok otthona, a Názáret és a Remete-lak
pedig lakások voltak). A történet legbizarrabb része és talán a legendák alapja a pap
előre megásott sírgödre volt, valamint hogy
koporsóját maga építette, és minden évben
évszámot cserélt rajta, egészen 1967-es
haláláig.

Balatoni szakrális helyek

VÖRÖSTÓ-KÁLVÁRIA
VÖRÖSTÓ MELLETT

Az Ify-kápolna, vagy ahogy sokan hívják,
Emmaus, a déli oldalon található, a fenti
útról, az Angyal és a Nyári Pincétől továbbsétálva is könnyen megközelíthetjük –
kívülről, a területe ugyanis elvileg magántulajdon, a tulajdonviszonyok máig nagyon
zavarosak. Horrorisztikus, hátborzongató
– írják róla sokan, de ez egy elhagyatott
kápolnánál nem is csoda. Azért félni nincs
okunk. A kápolna területének vaskapuján
el is olvashatjuk Ify Lajos plébános röviden és szikáran összefoglalt történetét. Pár
dolog biztos: Ify Lajos Fonyódon volt plébános, a teológia mellett zenei képzésben
is részesült, harmóniumok javításával is
foglalkozott – az omlásban lévő épületben

Sajnos halála után törődés híján nagyon
elkezdett leromlani az épületek állapota,
és bár számos megmentésre irányuló civil
kezdeményezés indult azóta, ezek még
nem értek célba.

Fehérre meszelt állomások mázas képekkel,
zöldellő dombok, ameddig a szem ellát,
bárányfelhők a kék égen, legelésző lovak,
tücsökciripelés. Azonnal le kell huppanni a
fűbe, és csak nézni és nézni. Mert a Vöröstó
melletti kálvária olyan hely, ahova időről
időre vissza kell térni. Az épületegyüttes
tájolása észak–dél irányú, az út felől kell
felsétálni a dombra, ahol a 7-7 állomás,
stáció szimmetrikusan helyezkedik el –
cikcakkban kell őket végigjárni. Középen
sokszög alapú, kupolás kápolna. A kápolna
mai formáját az 1880-as években nyerte el,
de a domb előtte is szakrális hely volt.
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Együtt, itthon, szabadon

Magyarország visszavár!
A nyár nem múlhat el élmények
nélkül, az ország csodái
újra várnak!

H
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ÁLLATI
KALANDOK
A BALATON
KÖRÜL
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Az állatimádó gyerekeknek nagyon jó dolguk lesz egy
balatoni nyaralás során. Nem mindenki van oda a
vízért – az én lányom például az első balatoni nyaralást
a strandlépcsőn állva töltötte. Viszont az állatokért
mindig odavolt, így felkerekedtünk, és végiglátogattunk
minden simogatható élőlényt a tó körül.

Mivel szerettem gyerekkoromban állatok
között lenni, mindig figyeltem arra, hogy
lehetőleg a gyerekeim is közelről megismerjék az állatokat – ez a balatoni nyaralásoknak is mindig fontos eleme. A faluban,
ahol a házunk van, ma is rendszeresen
körbelátogatjuk a háziállatokat: lovakat,
bárányokat, kiskacsákat. Nem kell tehát
rögtön nagy intézményekre gondolni, ha
állatnézőbe mennénk.
Ha az ember csak úgy sétálgat a Káli-medencében, már eleve sok háziállattal találkozik.
És előbb-utóbb szembejön néhány ló is.
Az egyik kedvenc ilyen helyem a Pálffy
Borterasz Köveskálon, a falu szélén. Náluk
elég sok racka juh lakik, amelyek, bár nem túl
barátságosak, de végtelenül viccesek, ahogy
együtt vonulgatnak a domboldalon. A Pálffyban leülni, és nézni a domboldalt egyébként
is felér egy külön programmal.
De ha már a Káli-medencében vagytok, és
állatokat néznétek, akkor mindenképpen
első számú célpont a Salföldi Major is.
Itt sok háziállattal, aranyos szamarakkal
találkozhat a gyerek, és lehetőség van
pónilovaglásra is. Innen nem olyan messze,
Káptalantóti és Köveskál között a 14-es
kilométerkőnél található a Kinga Kamrája:
az egyik legcukibb és legautentikusabb
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állatfarm a Káli-medencében. Ez bizony egy
működő farm, nem állatkert bámészkodóknak: a sajtokkal, sonkákkal, kolbászokkal teli
kamráig vezető úton azért találkozni a farm
lakóival. Vannak díszbaromfik, pulyka, fürj,
kakas, emu, de kecske, kos és nyuszi is.
Én persze nagyon örültem, amikor a Balaton
környékén is visszatértek a tehenek. Először
csak kevés helyen, de szerencsére egyre
nagyobb csordákat lehet már látni. Érdemes
összekötni a kellemest a hasznossal, és ellátogatni például egy kézműves sajtműhelybe,
amiből a Balaton környékén most már sok van.
Ilyen például a Korosajt Műhely Nemesbükön. Amíg a gyerek elvan a tehenekkel, addig a
szülők jól feltankolhatnak friss sajtokból.
A kis farmokon való bóklászás mellett természetesen kötelező program a
Veszprémi Állatkert, amit szerencsére folyamatosan úgy fejlesztenek, hogy az állatok
is valóban jól érezzék magukat. Sajnos nyáron nagy a zsúfoltság: számítsunk arra, hogy
egy hűvösebb napon mindenkinek eszébe
fog jutni ez a program. Érkezzünk nyitásra,
és először az állatkert új részét nézzük meg,
hogy mire hőség lesz, átérjünk a régi részre,
ami jóval árnyasabb.
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Ha már ott vagytok, érdemes felkeresni az
állatkert részeként működő Dínó Parkot is.
Bár a műanyag dínók látványa elsőre talán
csalódást kelt, hatalmas méretük tényleg
lenyűgözi a kicsiket. A parkban található
egy élményfoglalkoztató is, ahol a régészek
munkáját ismerhetik meg a gyerekek. Az
ásatáson garantáltan órákig elvannak;
nekem mindig könyörögnöm kell, hogy
induljunk már el. Keszthely felé, Rezi
mellett a Dínó és Kalandpark Rezi hasonló
élményekkel kecsegtet, de azt inkább csak
óvodáskorú gyerekeknek ajánlanám – és a
belépő is drágább, mint az állatkertbe.
Az állatkertnél jóval kevésbé ismert
célpont a Koloska-völgyi Vadaspark. Ez
a Koloska-völgy egy elkerített része, ahol
rengeteg madárfajtát, muflonokat, őzeket,
dámszarvasokat nézhetünk meg egy
kisebb séta során. Közben két kilátóra és
magaslesre is felmászhatunk. Nem utolsó
szempont, hogy a vadasparkba belépőt
sem kell fizetni.
Szuper célpont gyerekekkel a Festetics Imre
Állatpark Keszthelyen, ahol felsorolhatatlanul sok ősmagyar állatfaj fér meg egymás
mellett. Szerintem az ősmagyar tyúkféléknél

Kalas Györgyi újságíró, gasztroszakíró
A Balaton és a tó körüli gasztronómia
nagy szerelmese és felfedezője.
Könyvet is írt róla Magyar tengeri
gasztrokönyv címmel. Családjával
fáradhatatlanul fedezi fel a Balaton
környékét, gasztro- és persze
gyerekprogramok után kutatva.

egyszerűen nincs viccesebb a világon! De
a háziállatok mellett sok vadon élő fajt is
megcsodálhatunk. Emellett a belépő ára is
kedvező. És természetesen, ha belefér az
időbe, ne hagyjuk ki a Zalakaros melletti
Kápolnapusztai Bivalyrezervátumot se!
Itt adnak távcsövet is, hogy a gyerekek
még jobban megfigyelhessék a hatalmas
bivalyokat. Ráadásul egész évben nyitva
vannak.
Balatonederics legnagyobb nevezetessége
az Afrika Múzeum. Ez a hely sokkal több
puszta múzeumnál, kertjében ugyanis élő
állatokkal is találkozunk – magyar és afrikai fajtákkal egyaránt. Igen, még zebrával
is! A múzeum épületében pedig vadászati
és harci eszközök, bennszülöttek hasz-

Végezetül, a Balatonnál az egyik legcsodásabb élmény belesni a Kis-Balaton élővilágába. A Kányavári-sziget az egyetlen
olyan terület a Kis-Balaton térségében,
amely vezető nélkül, egész évben szabadon
látogatható. A másfél kilométeres tanösvény kisebb gyerekkel, sőt babakocsival is
kényelmesen járható. Ha szerencsénk van,
utunk során láthatunk rengeteg vízimadarat.
A sziget közepén egy fából épült madármegfigyelő helyet is találunk. Érdemes távcsővel
érkezni – és szúnyogriasztóval is készüljünk!
Ha nagyobb gyerekekkel vagyunk, akkor
célszerű egy hosszabb túrát csapni a
Kis-Balaton körül. Ez viszont csak vezetéssel lehetséges, mivel ez fokozottan védett
terület. Itt már egészen biztosan látunk
ritka, védett madárfajokat. Ne hagyjátok ki
a Fenékpusztai Madárgyűrűző és Madármentő Állomást se, ahol egy egyedülálló
tojás- és fészekgyűjtemény is található.
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nálati eszközei, bútorok, népművészeti
tárgyak mellett Afrika-vadászok trófeái is
függenek.
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A Sixttel idén nyáron is felhőtlen lesz a hangulat!
Indulj útnak biztonságos és fertőtlenített Sixt bérautóval!
A bérlési feltételekről érdeklődj az alábbi elérhetőségek egyikén:
Telefonszám: (+36-1) 451-4227 • E-mail: sixt@sixt.hu
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SZÖVEG
MOL NAGYON BALATON
FOTÓ
MUDRA LÁSZLÓ

AKTÍV / PANORÁMAKERETEK

Ha nincs szelfi, meg sem
történt! – tartja a közismert
Facebook-bölcsesség. A MOL
Nagyon Balaton 15 balatoni
panorámakereténél már
rengetegen álltak meg egy
kattintásra. A közkedvelt
fotókereteket érdemes felkeresni
a balatoni bringakörön tekerve,
vagy akár egy kiadós sétán. Rajta
hát, pattanj te is bringára, vidd
a családot, barátot-barátnőt, és
fotózkodj! A lájközön nem marad
el, és most nyerhetsz is!

#

MOL Nagyon Balaton panorámakeretek
Panoráma keretek

BRINGÁZZ, FOTÓZZ,
HASHTAGELJ!
Balatonalmádi hangulatos, belvárosi
vízpartja az Erzsébet-liget. Állj meg itt egy
pillanatra a Sóhajok hídjánál álló panorámakeretnél, és jöhet a fotó!
Csopakra a Paloznakról jövő, panorámás
Petőfi utcán érkezz! Bal kézről végig ott
kéklik a Balaton, útközben találod a Jásdi
Borteraszt és egy panorámakeretet.
Balatonfüreden a Kisfaludy strandon
érdemes csobbanni egyet, fotózkodás előtt
vagy után.
Aszófőn a bringakörútról az egyik legizgalmasabb látvány tárul elénk, Sajkoddal
és a kőröshegyi völgyhíddal. Itt is áll egy
panorámakeret, a Hunyadi utca végénél.
A révfülöpi hajóállomás ideális frissítőpont
a balatoni bringakörúton. A hajóállomás
melletti rózsakertben fotózkodhatsz a
panorámakerettel, mielőtt továbbtekernél
Badacsony felé.

80
80

Balatongyörök koronája a Szépkilátó –
megannyi esküvői fotó kulisszája. A te
fotódnak is ott a helye, mögötted a tanúhegyekkel. Vonyarcon pedig a Lidó strandra
kell bekanyarodni egy jó kép erejéig.
Keszthely parti sétányán, a bringaút közelében áll a város egyik legkülönlegesebb
épülete, a száz évvel ezelőtti formájára
felújított Szigetfürdő. Előtte a keret, hogy
elkészülhessen az igazoló fotó.

Fonyódnál fel kell mászni a hegyre, de biz’
isten, megéri! A Panoráma sétányról csodás
rálátás nyílik a Badacsonyra – akár egy
panorámakereten át.
Következik Balatonboglár, ahol a Gömbkilátó kihagyhatatlan program a bobpályával,
a kávézóval és a kilátó alatti réttel. Na meg az
egyik legnépszerűbb panorámakerettel.
Balatonszemesen az út majdnem a vizet
karcolja a Berzsenyi utcai szabadstrandnál.
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Csak le kell dobni a bringát, lőni egy fotót a
panorámakeretnél, és nyomás a vízbe!
Balatonföldvár új büszkesége a Balatonföldvári Kilátó, benne hajózástörténeti múzeummal, előtte Ötvös Csöpi vitorlásával és
egy újabb panorámakerettel.
Szántódon járunk, ahol a révnél minden
túlpartra tartó bringás megáll. Az ikonikus
révépület előtt, a kompra várva röppenhet
is a közös fotó.
Zamárdiban a Margó Ede sétányon, a Kossuth utca végénél áll a panorámakeret.
Siófokon a Balaton egyik legdögösebb
strandját, a Plázs Siófokot kell érinteni a
fotóért.
A kört Balatonvilágos zárja: a magaspartról
lenéző Csók István sétányon úgyis muszáj
megállni, és csak bámulni a tavat, sokadszorra is.

HASHTAGELJ ÉS NYERJ!
Fotózkodj a MOL Nagyon Balaton panorámakereteknél, és töltsd fel az Instára a kereten olvasható
#molnagyonbalaton és #csodasmagyarorszag
hashtagekkel. A képeket feltöltők között fesztivál
belépőket és más remek nyereményeket sorsolunk ki a nyár során több alkalommal.
A részleteket és a játékszabályzatot megtalálod a
molnagyonbalaton.hu-n.

Rutkai Bori:

LATON-LATON
BALATON
Laton-laton Balaton
Átevezünk a tavon, de a tavon.
Átviszem a kedvesem, át a Balatonvízen
Gumimatracon, sej de vízibiciklin.

Büfésorban utolsó a nagybácsi,
mellé álltam szandálomban szambázni,
„balacsinta” olyan édes, olyan sok,
kakaósok, lekvárosok, túrósok.

Hínár koszorú a fején.
nézem hogyan úszik felém,
egy hableány s egy hablegény,
hullámzó Balaton tetején.

Büfésorban első lett a nagybácsi
érdemes volt a sorunkat kivárni.
„balacsinta” olyan édes, olyan sok,
kakaósok, lekvárosok, túrósok

Rutkai Bori vers

Illusztráció: Rutkai Bori

Rutkai Bori
Zsebtenger című
könyve és a Rutkai
Bori Banda azonos
című lemeze idén
gyereknapon látott
napvilágot. Bori
nemcsak énekes
és dalszerző, de
104 oldalas könyvét
színpompás festett
illusztrációi díszítik,
a dalszövegek
mellé meséket
is írt, és kreatív
kézművesjátékok
is kapcsolódnak a
történetekhez.
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ILLUSZTRÁCIÓ
WEILER PÉTER

VERS / LACKFI

LACKFI JÁNOS

BALATONI SÓVÁRGÓ
Mikor lesz majd a lángostól tejfeles a szád?
Mikor lesz, hogy a bikini gumija bevág?

Mikor lesz, hogy juj, a hínár combomra ragad?
Mikor lesz, hogy mustrálod a nőket, ne tagadd?
Mikor lesz, hogy a vízparton lefutsz még egy kört,
Hogy a Béla cekkerében hozza már a sört?
Mikor lesz a talponálló megint kiskoszos?
Mikor lesz, hogy ne ugrálj a partról, nagyokos?
Mikor lesz a pecabottal semmit fogni jó?
Mikor lesz, hogy felborít már majdnem a hajó?
Mikor lesz, hogy harmadfok, és jön már a zuhé?
Mikor lesz, hogy szedjük össze, el ne ázzon, hé!
Mikor lesz, hogy hű, a húgod tiszta nőci lett?
Mikor lesz, hogy ne a fűbe dobd a cigidet!
Mikor lesz, hogy a napszemcsi nagyobb, mint az arc?
Mikor lesz, hogy leégésbe mindjárt belehalsz?
Mikor lesz, hogy nem az izgat, pusztul a fajunk?
Mikor lesz, hogy csak ülünk, míg szárad a hajunk?
Mikor lesz, hogy nem is tudod, milyen nap van épp?
Hogy mindennap le a strandra, és se hang, se kép?

Mikor lesz, hogy vörös fejjel fújd a matracot?
Mikor lesz, hogy kifigyel a szőrös pocakod?
Mikor lesz, hogy jeges fröccsre jeges fröccs jöhet?
Mikor lesz, hogy a strandröpi jó kezdőlöket?
Mikor lesz, hogy erre lassúzott velem anyád?
Mikor lesz, hogy százezredszer szól az itt a nyár?
Mikor lesz, hogy kempingszéken ücsörög apu?
Kigombolt ing, verd a blattot, piros az adu?
Mikor lesz, hogy szegény Bundás árnyékban liheg?
Mikor lesz, hogy befizettünk, de a víz hideg!
Mikor lesz, hogy hányas faktor a te naptejed?
Mikor lesz, hogy vegyél sapit, felforr a fejed!
Mikor lesz, hogy megkerüljük bicón a tavat?
Mikor lesz, hogy jaj, a vádlim cipóvá dagadt?
Mikor lesz majd Mars-kolónia a nyaraló?
Pénztárcához szupertitkos széf a takaró?
Mikor lesz az esti koncert faja mulatós?
Mikor lesz, hogy a mama még mindig mutatós?
Mikor lesz, hogy hűtőláda, kovászos ubi?
Mikor lesz, hogy hozott nagyi rántott húst, nyugi!
Mikor lesz, hogy évben egyszer végre Balaton?
Hogy a fásultságot bőrömről lemaratom?
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Tejivó lány, 2016, giclée vászon (120x80 cm)

Mikor lesz, hogy kiszőkül a szőr a karomon?
Hogy a vízibicajon a pedált taposom?
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ANNA
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Ben Klock
Carl Cox
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