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Fotó: Sinco

BEST OF
BALATON
A

mikor ezeket a sorokat írjuk, éppen küszöbön a várva várt nyitás,
sorra jelennek meg az első Facebook-eventek, amelyekkel békeidőben tele a falunk, a Balaton is kezd élettel megtelni. A felvállalt
szubjektivitás jegyében a MOL Nagyon Balaton idén is azt a védjegyszerepet kívánja betölteni, amely segít eligazodni a balatoni események
között. Balaton100 címmel gyűjtöttük össze azt a 100 programot, amiért érdemes
útra kelni 2021-ben az M7-esen, a 7-es úton, a Déliből vagy éppen bringával.
A Balatont évről évre listák egész sora kategorizálja, elsősorban azzal a céllal, hogy
a gyanútlan turista könnyebben megtalálja a hozzá közelálló éttermet, szállót,
halsütőt vagy borozót. A MOL Nagyon Balaton egy felvállaltan személyes listát
indít útjára 2021-ben. Kilenc olyan hírességet hívtunk erre a közös munkára,
akiket nemcsak százezrek követnek, nemcsak hiteles figurák, de közös bennük az
is, hogy hozzánk hasonlóan ők is a Balaton szerelmesei. Velük közösen tettük le
a Best of Balaton alapjait idén, együtt állítottuk össze azt az 50-es listát, amely az
idei Balaton Magazin gerincét is adja.
A Best of Balaton egy évről évre fejlődő tabló, amely azokat a személyeket, dolgokat, helyeket és ügyeket mutatja be, akikre és amikre mind büszkék lehetünk.
A lista jövőre már nem nulláról indul, hanem évente bővül, hiszen már most látjuk, hogy jóval többen maradtak ki, mint ahányan belefértek az első évi mezőnybe.
Az ötven idei „besztofot” honlapunkon, az Indexen és a Rádió1-en mutatjuk be,
hiszünk benne, hogy rövidke riportfilmjeink olyanokhoz jutnak el, akik kíváncsiak
rá, mit lehet igazán szeretni a magyar tengeren. Igazán edzett balatonosnak gondoljuk magunkat, a filmeket látva mégis sikerült tucatnyi új helyet találni, amelyet
idén kötelező lesz felfedezni és meglátogatni. Reméljük, Ti is így lesztek ezzel, és
nemsokára személyesen is találkozunk.

FÜLÖP ZOLTÁN & LOBENWEIN NORBERT
a MOL Nagyon Balaton alapítói
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A BŐSÉG ÜDÍTŐ ZAVARA
Vannak szerelmek, amelyek az
ember egész életét végigkísérik.
Nekem a Balaton éppen ilyen.
Emlékszem, amikor gyerekként,
négyen a Trabantba préselődve
indultunk útnak, hogy eljussunk
Szigligetre, ahol festőművész
édesapámnak köszönhetően az
alkotóház varázslatos hangulatában, 15-20 hasonló gyerek társaságában töltöttem nyaranta két
hetet. A végén könnyek között
búcsúztattuk a leggondtalanabb
napjainkat, és megfogadtuk,
hogy év közben is találkozunk.
Aztán hetek-hónapok teltek el,
és közösségi média hiányában
telefonhívásokkal és egy-egy
képeslappal tudtuk csak áthidalni
a Budapest-Debrecen méretű
távolságokat. Egy év elteltével
viszont ugyanott folytattuk, ahol
előző nyáron abbahagytuk, mert

a szüleinknek hála ugyanabba
a turnusba kerültünk rendszerint.
Akkoriban az sem zavart, hogy
a balatoni halsütödék és lángososok bukéja lengte be a partot,
és a minőségi vendéglátás az
alumínium evőeszközök szintjén
állt meg. Egyszerűen csak
szerettünk ott lenni, szerettünk
együtt lenni.
A rajongásom azóta sem csitult,
csak a helyszín változott meg.
Nem északi part, hanem déli.
Nem Szigliget, hanem Balatonszemes, de az érzés ugyanaz.
Megmaradt a tó gyerekkoromból
átmentett diszkrét bája, és az
elmúlt években a gasztroforradalom is elérte a Balaton mindkét
oldalát. Nem beszélve arról,
hogy a MOL Nagyon Balatonnak köszönhetően programok
sokasága színesíti a nyarat, és
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a bőség zavarával küzdök minden évben, ha szeretnék több
helyszínre is eljutni. De ez éppen
így van jól, mert régóta vágytunk
arra, hogy a Balaton méltó
helyre kerüljön az életünkben, és
értelmezhető alternatíva legyen
a tengeri célpontok mellett. Most
szerencsére ezt éljük át, és egyre többen választják Európából
is ezt a térséget, mert ehhez
hasonló adottságú terület nem
nagyon van az öreg kontinensen.
És ennek híre ment.
A Balaton jó híre ugyanis elérte
azokat is, akiknek ez nem gyerekkori szerelem, hanem felnőttként lettek rajongói a magyar
tengernek.
PANTL PÉTER
a MOL-csoport kommunikációs
igazgatója
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BEST OF BALATON – kövesd a Instagramon, az index.hu-n, a Rádió1-en és a MOL Nagyon Balaton oldalán!
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A BEST OF BALATON
KURÁTORAI
A Best of Balaton egy személyes válogatás – gasztronómia-turisztikai célpontokból, és a
Balaton „hőseiből” –, amit hiteles, ismert emberek állítottak össze. Olyanok, akik szeretik
a Balatont, kötődnek hozzá és akiket százezrek követnek. Belőlük és a MOL Nagyon
Balaton alapítóiból áll össze a Best of Balaton csapata. Ez a 11 kurátor közösen állította
össze a Best of Balaton idei listáját, amely minden évben bővül.
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BEST OF

Balaton

Csukás István és a Pörc Bisztró. Halas Karcsi és a Kripta villa. Kő fagyi? és bazaltsziklák.
A Best of Balaton kurátorai impozáns listát állítottak össze. A nyár végén a Best of
Balaton megrendezi a „Balaton ünnepét”, ahol találkozhatnak egymással az idei
legjobbak és sokan, akik szeretik a Balatont.
Aszófői halsütő

A Balaton leglátványosabb cégére, a hatalmas műanyag süllő kétséget sem hagy
afelől, hogy mi vár minket a Tihany és
Aszófő közti lapály közepén, a főút/bringaút mellett. Keszeg, ponty, süllő, harcsa
és hekk, ropogósra sütve, tálcán, sörpadon,
muskátlik között. Más körítés meg minek
is, ez pont így jó, ahogy van.

BL Delikát

A Balatonnál egyre több a helyi termelők
csemegéit árusító delikátbolt, de a déli
parton eddig hiány volt ilyen üzletekből.
A balatonlellei BL YachtClubban azonban
gondoltak egy nagyot, és 2021 tavaszán
megnyitották a somogyi-balatoni lekvárokat, szörpöket, péksütiket árusító, egész
évben nyitvatartó BL Delikátot, ami instant

siker lett. A bolt a bringaút lellei szakaszán
található, így biciklis pihenőnek is kiváló.
Interjúnk a BL Delikát – és egyben a BL
YachtClub vezetőjével a 62. oldalon.

Bock Bisztró Balaton

A Balaton nyugati csücskének egyik legszebb
kilátása fogad a Festetics-család egykori
présházának balkonján, ahol könnyen egy
század eleji romantikus magyar filmben
érezhetjük magunkat. Az étlapon tökélyre
fejlesztett, klasszikus magyar fogásokat találunk a Bock névtől megszokott minőségben,
és érdemes böngészni az izgalmas itallapot is.

G&D Kézműves Cukrászda
és Pékség

A salgótarjáni származású Szó család
a nyaralójuktól nem messze nyitotta meg

balatoni pékségét, ami hamar (nem csak)
a croissant-imádók zarándokhelye lett.
A cukrász-pék testvérpár kibővült üzletében fagyi is van, idén isteni focacciával
is támadnak, de az ekler olykor vadabb
változatait sem érdemes kihagyni!

Ikon Borászat

Az Ikon esetében nem csak a név, a rádpusztai pincészet kinézete is tekintélyt
parancsoló. Konyári Borbála és Kvák
Emil közösen határozzák meg a termelés
irányát, évről évre stabil minőséget téve az
asztalra. A feldolgozás gravitációs technikával zajlik, minimális beavatkozással.

Hatlépcsős

Füred változik, a Hatlépcsős (leánykori
nevén Muskátli Borozó) nem. Vagyis
várjunk csak… De! Gyömbéres répakrémleves csirkés szalvétagombóccal,
epres tiramisu… De mindenki őrizze meg
a nyugalmát: az étlapról soha nem fog
kikopni a buli előtti/utáni, életmentő
velős pirítós!

Kékszalag

A Balaton-kerülés misztikuma mélyen gyökerezik a vitorlások közösségében, hiszen
1934 óta a legnagyobb dicsőség a balatoni
hajósok között a Kékszalag teljesítése.
A tókerülő regattán nem fog az idő, sem
a technológia fejlődése, a verseny népszerűsége a rekordokat döntögető villámgyors,
repülő katamaránok korában is töretlen,
sőt reneszánszát éli. Ha kíváncsi vagy rá,
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mi kell ahhoz, hogy amatőrként teljesítsd
a Kékszalagot, lapozz a 86. oldalra!

Kistücsök Étterem

Ha valaki szilárdan hisz abban, hogy
a Balatonon is fontos a minőségi gasztronómia, ha valaki több mint húsz éven át
áll az étterme ajtajában, és fogadja a vendégeket, ha valaki lépésről lépésre fejleszti
a menüt, az éttermet, az előbb-utóbb célt
ér. Csapody Balázs étterme, a szemesi
Kistücsök nemcsak önmagában fogalom,
hanem a balatoni gasztroforradalom
epicentruma. A gyújtópont, ahonnan
hullámokban terjedt tova a vágy és az
ösztökélés a minőségi alapanyagok, a kifinomult konyha és a tisztességes vendéglátás iránt... Jó, kimondjuk. A Kistücsök:
intézmény. Csapody Balázs titkos balatoni
tippjeiért lapozz a 71. oldalra!

Éjszakai séta
a tihanyi apátságban

Sötétben tapogatózás egy közel ezeréves
épület folyosói mélyén - ezt a kalandot
senki sem bánja meg. A tihanyi apátság
nyüzsgő turistacélpont, és egy sok száz éve
munkálkodó szerzetesközösség otthona.
Ha leszáll az éj, és a mindent lefotózó
turisták már rég hazamentek, akkor indul
a Hosszúlépés „Csend hangjai” sétája,
amely végigvisz apátság elzárt terein, kertjein, folyosóin Ágoston atya vezetésével,
csendben és sötétben, az érzékszerveinkre
bízva az ezeréves falak által rejtett múlt és
jelen felfedezését.

Il Mercato Ristorante e Gelateria

A Balaton mellett szinte klisének tűnik
olasz éttermet nyitni, jó olaszt találni mégsem egyszerű. Az akarattyai Il Mercato
a főút mentén évek óta magabiztosan hozza a színvonalat, első osztályú kemencéspizza-lelőhely, és a balatoni fröccs helyett
itt egészen nyugodtan kérj inkább Aperol
Spritzet. Távozóban meg egy fagyit!

Nosztalgia Fagyizó

Paloznaki Jazzpiknik

A Paloznaki Jazzpikniken az is volt, aki még
sosem. Hiszen biztosan évek óta hallgatja a
barátaitól, hogy ott aztán kötelező megjelenni. Nemcsak azért, mert feltűrt ingujjban,
mezitláb, borospohárral a kezében ismerősökre akadsz. Hanem mert tényleg olyan,
ahogy egy szofisztikált bulit elképzel az
ember. Némi kifinomultság ad itt randevút
a napszállta után beinduló eszelős partinak.

1954 óta sok víz lefolyt már a Balatonon.
Volt egy aranykor, egy rendszerváltás, aztán
mindenki elment az Adriára, majd ismét
felfedezte a Balatont. A vendégek és a trendek lecserélődtek. A fonyód-alsóbélatelepi
Nosztalgia Fagyizó azonban dacol a történelem hullámaival, itt lassan hetven éve
ugyanaz a család ugyanazon a helyen készíti a fagylaltot. És nosztalgia alatt ne gondoljon senki porból kutyult csokiepervaníliára!
Lovizer Ferenc műhelyében helyi termelők
gyümölcseiből saját receptek alapján készül
a fagyi, amiért már az első törzsvendégek
dédunokái állnak sorba.

Laposa Terasz

Zománc Bisztrócska

Papok Borozója

Ha egy éttermet Zománc Bisztrócskának
neveznek el, akkor nagyon tartania kell
magát a sokat ígérő névhez. A még kevéssé
felkapott Vászolyi-medencében nyitott hely
tényleg hozza a vállalást: a „zománcos” ízeivel visszavisz egy békésebb világba, a minőség a jobb bisztrókat idézi, a kicsinyítőképző pedig visszaadja az étterem összes
sarkából áradó kedvességet és bájt.

BALATON MAGAZIN

Amikor a badacsonyi Laposa család pár éve
úgy döntött, hogy ez a borterasz bizony az
év minden napján nyitva lesz, ez még nem
volt megszokott a Balatonnál. Talán nem
véletlen, hogy nem csak borkedvelők körében
lett téli-nyári zarándokhely, ahol egy sima
őszi hétköznapon is nyüzsgésbe és lelkesen
kóstoló vendégekbe futhatunk. A személyzet
bármikor levezényel akár egy kétfős kóstolót, az új látványkonyhában pedig a borok
mellé izgalmas, folyamatosan változó bisztróételek készülnek. Idéntől kibővült terasszal
és nagyobb beltérrel várnak.
Mestergerendák és égszínkék spaletták,
autentikus falusi berendezés és természetközeliség. A Papp család 2019-ben nyitott
éttermében a családi hagyományok adják az
alapot, az ételek jórészt helyi alapanyagokból készülnek, sokat használják a kemencét.
A balatonszőlősi teraszon egy paraszttálat
csipegetve is elfog a toszkán hangulat, de
nyugi, nincs ebben semmi képzavar.
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The Rusty Coffee Box

„Rossz helyen van ez a kocsi” - az Üvegtigris klasszikus idézetének tökéletes antitézise a Rusty Coffee Box, egyrészt mert
nem egy kiszuperált lakókocsi, hanem két
szuper konténer, másrészt mert a Balaton lehető legjobb helyére rakták le,
az akarattyai magaspart peremén futó
Kisfaludy sétányra. És nem utolsósorban
a kávéjuk is nagyon finom.

Oliva Hotel és Étterem

Mészáros Zoltán étterme igazi törzshely.
Ebédkor lehetetlen nem találkozni ismerőssel, hiszen a központi elhelyezkedés
miatt – Veszprém történelmi belvárosának
szívében – minden szál összefut.

Pörc Bisztró és Delikát

A kenesei Pörc éve óta a húsimádók mekkája, ahová nem csak ikonikus pörcért,
hanem például malaccsászárért is érdemes beállni a sorba. A delikát és húsbolt
mára bisztróval is bővült, szóval ha egy
jót ennél, irány a hangulatos belső kert!

Mónisüti

„Ki készítette ezt a sütit?” – „Hát a sütis
Móni” – hangzott a bevett válasz már évek
óta, ha a Balaton legjobb helyein rákérdeztünk a sütibeszállítóra. Eljött annak is
az ideje, hogy Móni kilépjen a fényre, a
gyenesi cukrászdába már bárki betérhet,
hogy beszerezze a habos-babos, rusztikus
finomságokat. Itt nem a kinézet a lényeg,
hanem a beltartalom: a friss gyümölcs és
a jó alapanyagok.

Pavilon

Mi a közös a retróban és az olasz konyhában? Az, hogy ha nem vigyázunk,
könnyen valami kíméletlen gagyit sóznak
ránk, akár retrónak, akár olasznak
csomagolják. A balatonboglári Pavilon
Ételbár olasz is, meg retró is, mégsem lépünk vele aknára. Dorisz és Robi, a tulajdonos sok évnyi olaszországi vendéglátós
tapasztalattal nyitott egy gyerekkoruk
balatoni nyarait idéző helyet Bogláron.
Így lett a Pavilon, ahol a hetvenes évek
díszletei épp olyan autentikusak, mint
a pizza és az olasz pacal. Ha kíváncsi
vagy rá, milyen a Pavilon, lapozz a 42.
oldalra, ahol Lábas Vikiben és Trokán
Nórában is gyönyörködhetsz.

Bistro Sparhelt

Ők voltak az egyik első balatoni „fine
dining” bisztró, és szerencsére kreativitásuk nemhogy kopott volna, a konyha
még kiforrottabb, az ételek pedig olyankor
olyanok, mint egy műalkotás. Közben pedig egy ízléses, otthonos bisztróban ülünk,
ahol a borlap külön említést érdemel!
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Szent Donát Borkúria

Kovács Tamás egy földrajztanárba oltott borász, vagy fordítva, aki rétegről rétegre ismeri
a csopaki és balatoni terroir-t, és bármikor
szívesen mesél róla. A Szent Donátnál mára
a borokon van a hangsúly, az étterem ezt az
élményt támogatja. A családi borászatban
minden bornak sztorija van, de a legnagyobb
sztori talán még mindig a csodálatos kilátás.

Nekem a Balaton

Utólag már világos, hogy a sikerhez nem
kell más, mint hogy a székhelyüket Balaton
mellé áthelyező Ördög Nóra és Nánási Pál
kézbe vegyen egy elhagyott és kiszuperált
kisboltot, felpimpelje, majd megbolondítsa
azt némi minőségi streetfooddal. A siker
minden tekintetben hisztérikus lett, özönlött a nép, így idéntől új helyen, Akarattya
egyik központi körforgalmánál nyit újra
a (jól megnőtt) kisbolt. Helyi termékek,
minőségi ételek és italok, a pultban pedig
időnként hírességek!

Veganeeta Home

Mentse meg a Földet, ebédeljen itt! Bele
kell nyugodnunk, hogy pár év múlva
a húsevés olyan lesz, mintha az Ultrabalatonon egy kétütemű Trabant lenne a kísérőautó: súlyos illetlenség. A Veganeetában
azonban még a legmegátalkodottabb ragadozók is jól tudnak lakni, és ha meg nem is
térnek, de rájöhetnek: a növényevés cool!
És ha már megtérés: az ízletes ételeket egy
ívelt ablakos, barátságos, fehér-pasztell
„szentélyben” szolgálják fel.

Kőröshegyi fagyizó

A Kőröshegyi fagyizónak Facebook-oldala nincs, 1981-ben vásárolt, és mai napig
működő fagyigépe és lelkes törzsközönsége
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viszont van. Gáspár Imre fagyisbódéja
a boldog békeidőkbe repít vissza, az embert
szinte az is felszabadítja, hogy csak négyféle fagyiból kell választania. A vanília és
a csoki alap, emellé készülnek a gyümölcsös
fagyik. Kőröshegy, a templom után balra.
Interjúnk a tulajdonossal az 56. oldalon!

2HA Szőlőbirtok és Pincészet

Ha a 2HA kapuját nyitva találod, Török
Csaba valószínűleg otthon van. Nyitvatartás
nincs, csak bejelentkezés, de ha az arra járónak szerencséje van, olyan borkóstolót kap
a tanúhegyek díszletei közt, amit soha nem
felejt el. Az üzletemberből lett borász mostanában saját kísérleti olívaolajával került be a
hírekbe, de a Szent György-hegyi olajfákat
nézegetve érdemes a borokra koncentrálni.
Különlegesség a toszkán szőlőfajtából, a
Sangioveséből készült Tabunello.

A Balaton partján
kimondott igenek

A hatalmas víztömegek a történelem
kezdete óta folyamatos késztetést okoznak az emberiségnek, hogy a partjukon
mindenféle grandiózus és teátrális dolgot
csináljanak, legyen az egy kontinens
szimbolikus meghódítása vagy egy
lánykérés. Csoda, ha a Balaton egyéb
más népszerű tulajdonságai mellett közkedvelt eljegyzési és esküvői helyszín is?
Balatoni helyek javíthatatlan romantikusoknak a 34. oldalon.

Gömbkilátó

A „magyar Atomium” megjárta az 1958-as
brüsszeli világkiállítást, aztán a budapesti
nemzetközi vásárt, hogy végül Balatonbogláron kössön ki, és váljon a Balaton egyik
emblematikus építményévé.

Balatoni fesztiválok

Kezdetben volt… melyik is? Te ott voltál?
A Balaton legújabb kori felfutásának kikerülhetetlen eseményei a nyári fesztiválok, amikből most már mindenki találhat
kedvére valót, nyugis borozósat, hajnalig
táncolóst, komolyzeneit, színházit, gyerekeknek, családoknak, technósoknak,
opera- és jazzrajongóknak. Te ott leszel?

BalatonvilágosBalatonakarattya magaspart

A Fonyódtól Fűzfőig újra és újra felbukkanó
magaspartok egyik legszebb része a Balatonaligától Balatonakarattyáig tartó karéj. Ezen
a közel 10 kilométeren akár egy napot is el
lehet tölteni, végig lehet bringázni, futni, felfedezni a partra levezető eldugott kis ösvényeket, az éttermeket és kávézókat, és megcsodálni a Balatont kelet-nyugati irányból. Innen
nézve egészen tengerszerű! Cikkünk a Balaton
ittmaradt tengerpartjáról a 76. oldalon!

Balatoni Bringakörút

Egyszer az életben mindenkinek körbe kell
tekernie a Balatont, ráérősen, barátokkal, büféknél, strandoknál meg-megállva,
tavasszal, nyáron vagy akár télen is.
A Balatont megkerülő kerékpárút 200
kilométerén minden van, amit a szem látni
kíván, viszont nincsenek leküzdhetetlen
magaslatok, így akár kezdők is nekiindulhatnak. Tippjeink a Balaton sikeres és
vidám körbetekeréséhez a 84. oldalon!

Béke Sztúpa

A Balatonban az a jó, hogy gondolatban
akár Tibetbe is elutazhatunk, elég csak
elmenni a Keszthelyi-hegység erdőinek mélyébe a sztúpához – mely 30 méteres magasságával Európa legnagyobbja. A parkoló

után sétálva a kezünkbe füstölőt nyomnak,
a lombok között imazászlók lengedeznek,
mi pedig eljátszhatunk a gondolattal, hogy
ezen az ösvényen a 14. dalai láma is járt.

Horváth Péter pék

Artizán, Pékműhely, londoni és francia pékségek: hogy mit lehet kihozni lisztből, vízből
és élesztőből – bocsánat, kovászból –, azt
Horváth Péternél kevesen ismerik jobban.
Csapody Balázs (Kistücsök) pékfavoritja
a somogyi dombok között, Szóládon nyitotta
meg saját műhelyét, ahol éttermeknek és
telefonon bejelentkezőknek süti kovászos kenyereit. Alapanyag és gondoskodás: szerinte
ettől lesz a kenyér sokkal éteribb, mint egy
átlagos-unalmas alapélelmiszer.

Csukás István

A helyiek csak Pista bácsinak hívták Süsü,
Mirr-Murr és más legendás mesefigurák
megteremtőjét, aki a 80-as évektől Balatonszárszón töltötte a nyári hónapokat.
Amikor május végén felbukkant a szárszói
utcákat vagy a piacot járva, nagyokat
köszönve és beszélgetve, mindenki tudta,
hogy itt a nyár. Így nem csoda, hogy a szárszóiak igazán a szívükbe fogadták, Csukás
István emlékét Szárszón szobor és a Csukás Színház is őrzi. Cikkünk a leghíresebb
szárszóiakról a 38. oldalon!

Folly Arborétum és Borászat

Arborétumot ültetni igazán fura hobbi,
hiszen igazi szépségét leginkább az unokák
élvezhetik. Dr. Folly Gyula pécsi orvos
1905-ben ráadásul még a rettenetes huszadik századról sem sejthetett sokat, ami
alaposan megkavarta különleges fenyőfaültetvénye sorsát. Ám végül a doktornak
lett igaza: a badacsonyörsi Folly Arborétum és Borászat négy emberöltővel később
egy gyönyörű és különleges zöld szeglete a
Balatonnak, amit nemcsak a Folly-leszármazottak, de bárki más is meglátogathat.

Kripta-villa

Abrudbányai-Rédiger Ödönt Tim Burton
találta volna ki, ha nem létezett volna a
valóságban is, és nem építtetett volna házas
emberként előző, a tervezett esküvő előtt
betegségben elhunyt szerelmének emlékvillát Fonyód egy festői pontján, az alagsorban
márványból kifaragtatva saját maga és
kedvese nászágyon fekvő párosát is. De így
történt pontosan, és a Kripta-villa azóta is
őrzi Ödön úr és Magdus kisasszony soha be
nem teljesedett szerelmének emlékét.

Castro-villa

Brezsnyev, Honecker, Castro, Gagarin – az
egykori szovjet blokk főhősei mindannyian
vendégei voltak az aligai pártüdülő elnöki
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villájának. A szovjet és a keletnémet pártfőtitkár emlékét hál’ istennek már semmi nem
őrzi Aligán, nem úgy Gagarinét és Castróét.
Az első űrhajós nevét az ország legkisebb
lakótelepe viseli fent a magasparton, míg a
kubai diktátor emlékét a Castro-villa őrzi.
És hogy mit csinált a villában Fidel Castro,
amikor 1972-ben a Balatonnál vendégeskedett? Hát egy óriásit pingpongozott!

József Attila-emlékmű

Balatonszárszó egy Balaton-parti falu, ami
soha nem lesz már egy szimpla magyar falu,
amíg magyar emberek élnek. Köszönhető
mindez egy vékony testű és nehéz lelkű
költőnek, aki épp itt fejezte be az életét,
a verseiben zakatoló vonat kerekei között.
Emlékét az állomással – a tragédia színhelyével – szemben emlékmű őrzi a parton, de
ő áll minden fülke-fényben is, amit a szárszói állomásról elrobogó vonatok húznak
a balatoni éjszakában.

Káptalantóti Liliomkert Piac

Még az sem tud alávágni az élménynek,
hogy itt aztán tényleg az összes fővárosi
ismerősünkkel találkozni fogunk – kolbászoljunk bármilyen random időpontban
a piac környékén. Itt valahogy valóban
működik a piac ősi funkciója: ez nem egy
kirakodóvásár, hanem metszéspontja
remek portékáknak és fizetőképes keresletnek. Ha cifraszűr kell vagy kézműves
levendulalekvár (vagy kézműves AKÁRMI/MINDEN), itt a helyünk. És egy pár
pohár bor után ismerőseink is a lelazult,
balatoni arcukat mutatják felénk.

Kő Fagyi?

Ha egy nyári napon Mindszentkállára
bekanyarodva terméskő falaknak támasztott biciklikre és szinte nagyvárosi forgalmi dugóra leszünk figyelmesek, egészen
biztosan ott vagyunk valahol a Kő Fagyi?
környékén. A mindszentkállai parasztházban olaszországból hozott tudással készülnek az izgalmasabbnál izgalmasabb fagyik,
a mákfagyi igazi favorit, a mandula itteni
termésből készül, a boros fagyikhoz a közeli
Skizóból hozzák a borokat.

Kövecses Anna

A grafikus ezer szállal kötődik a Balatonhoz és a tengerhez. A legerősebb
bizonyíték erre, hogy párjával és három
gyermekével másfél évig egy vitorláson éltek, amivel egészen Gibraltárig hajóztak.
Interjúnk az inspiráló grafikussal a 48.
oldalon!

Kultkikötő

Melyik volt előbb: a balatoni színház vagy
a balatoni strandolás? Hát az előbbi! A való
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élet Liliomfiai már akkor letáboroztak a Balatonnál, amikor a vízben úszkálás még extrém bolondériának számított. A hagyomány
kötelez, és Nagy Viktor színész-igazgató
nyári színháza, a Balatonföldvárról indult
Kultkikötő nem hozott szégyent a nagy
elődökre. Több mint tizenöt éve működik
sikerrel, most már nemcsak Földváron, de
Szárszón, Bogláron, Fenyvesen és évente
újabb „fiókhelyeken”, színházi darabokkal,
koncertekkel, gyerekprogramokkal. És most
már bolondnak se néznek, ha előtte úszol
egy nagyot a Balatonban.

Plage 18

Lássuk be, csodás dolog a dobgitározás
és az éjjeli fürdőzés a szabadstrandon, de
néha érdemes megtapasztalni ennek az
ellenkezőjét is. Nos, a Plage 18 éppen ezt
nyújtja: ha kedvünk szottyanna belecsöppenni a Gazdagok és szépek képzeletbeli
forgatási helyszínébe és megtapasztalni
a dél-francia luxust, akkor irány Tihany!

Lázár tesók

A Balaton méltó párja Kaliforniának,
legalábbis ha azt nézzük, hogy hány dalt
írtak már arról, hogy mi lesz, mi van, mi
volt vagy mi lehetett volna a Balatonnál tavaly nyáron/jövő nyáron, amikor
megcsókoltál/nem csókoltál meg/majdnem megcsókoltál. És akkor még nem
számoltuk azokkal, akik számára ihlet a tó,
dalaik nem az árak színvonaláról, vagy az
Almádiból Siófokra áthajózásról szólnak,
mégis a hatalmas víz dumálja rá őket, hogy
írjanak valamit. Ebben a sorban a legfrissebb versenyzők a Lázár tesók, akik
ugyan alföldiek, mégis a Balaton hatására
tettek elénk az asztalra egy egész gitározós
albumot 2020-ban.
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Rozmaring Kiskert
Vendéglő és Pizzéria

Bajai vagy szegedi? Toszkán! Kiss Sanyi
siófok-széplaki kertje az autentikus
balatoni olasz gasztronómia (ez a műfaj
lassan kaphatna egy saját nevet) egyik
déli parti bástyája. A kiskert tényleg egy
kicsi, de hangulatos zug, és a beltérben se
akarjunk lakodalmat tartani. De a Rozmaringba nem is ezért kell jönni. Hanem
a pizzáért. Vagy a hallevesért.

Kővirág Étterem

Ma már történelem, hogy 2007-ben a Kővirággal indult a Káli-medencei gasztroforradalom, de a köveskáli étterem udvarába
belépve ma is elfog bennünket a közös,
nyugalmas családi ebédek semmihez nem
hasonlítható hangulata. A Kővirágba jó
megérkezni és jó elidőzni, szemnek és szájnak egyaránt. A tulajdonos pár, Zakar Kata
és Mészáros György első osztályú ízlése
nemcsak az enteriőrön és a kiegészítőkön,
de az ételek kinézetén is tetten érhető.

Szent György-hegyi bazaltorgonák
Ha nem lennének tanúhegyek – ezek
az egykor volt, haragos, lávát kilövellő,
kialudt vulkánok –, akkor a Balaton-felvidék is csak egy szelíd, kedves táj lenne.
Így viszont a világ egyik legizgalmasabb
geológiai vidámparkja/tanösvénye.
A vulkánosság nemcsak a bornak adott
megfelelő alapot, de a tájat is olyanra
szabta, hogy az ember csak ámul: felnéz
a bazaltorgonákra, és évtízezredek
monumentalitása bámul vissza rá. A bazaltorgona: megfagyott energia, gigantikus ásványoszlop. Mindig emlékeztet rá,
hogy magunk is egy nagyobb egész apró
egységei vagyunk csupán.
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Jásdi Pince és Borterasz

Ha felsorolnánk a balatoni borászat „nagy
öregjeit”, a cégvezető fővárosi karriert
élete közepén saját szőlőbirtokra cserélő
Jásdi István biztosan nem maradhatna
ki. A csopaki dűlők szakértője fáradhatatlanul bújta a könyveket a borvidék
múltjáról, a panorámás teraszon pedig, ha
szerencsénk van, egy olaszrizling mellett
vele is filozofálhatunk, körben a Siralomvágó, a Lőczedomb és a Sáfránkert dűlők.
A terasz tényleg télen-nyáron nyitva van,
szóval első osztályú menedék a februári
cidriben.

MOL Nagyon Balaton
kompkoncertek

A Balaton legszebb színpada Tihany,
Füred, Zamárdi, Szántód és Balatonföldvár között található a Balaton közepén. De csak különleges alkalmakkor,
amikor kompkoncert van, és az egymáshoz kötött kompok a vízen köröznek
a naplementében, a színpadon „meg
valami jó banda énekel” a Tankcsapdától Ákoson át Szabó Balázs Bandájáig.
Kihagyhatatlan élmény!

NN Ultrabalaton

Aki nem volt még, az is tudja, hogy
mekkora adrenalinfröccs és aranykeretes
közösségi élmény barátokkal együtt körbefutni a Balatont Balatonfüredtől Balatonfüredig, hiszen minden évben hosszú
várólisták jelzik az NN Ultrabalaton
népszerűségét. És valóban, aki futott már
a hajnali szélben a déli part sétányain,
fogadta a kerítésük mellől integető helyiek biztatásait, vagy toporgott valamelyik
váltóponton a csapattárs érkezését várva,
sohasem felejti az érzést.

ILLUSZTRÁCIÓ
MÉSZÁROS ANNA
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Nevek, arcok, helyek
1. Balatonvilágos-Balatonakarattya magaspart
2. Il Mercato Ristorante e Gelateria
3. Nekem a Balaton – Nánásiék kisboltja
4. The Rusty Coffee Box
5. Pörc Bisztró és Delikát
6. G&D Kézműves Cukrászda és Pékség
7. Kövecses Anna almádi családi nyaralója
8. Balatoni Kerékpárút
9. Veganeeta Home
10. Oliva Hotel és Étterem
11. Jásdi Pince és Borterasz
12. Paloznaki Jazzpiknik
13. Szent Donát Borkúria
14. Hatlépcsős
15. NN Ultrabalaton
16. Bistro Sparhelt
17. Papok Borozója
18. Aszófői halsütő
19. Plage 18
20. Éjszakai séta a tihanyi apátságban
21. Zománc Bisztrócska
22. Kővirág Étterem
23. Kő Fagyi?
24. Káptalantóti Liliomkert Piac
25. Folly Arborétum és Borászat
26. Laposa Terasz
27. 2HA Szőlőbirtok és Pincészet
28. Szent György-hegyi bazaltorgonák
29. Béke Sztúpa
30. Bock Bisztró Balaton
31. Mónisüti
32. Lázár tesók
33. Nosztalgia Fagyizó
34. Kripta-villa
35. Pavilon
36. Gömbkilátó
37. BL Delikát
38. Ikon Borászat
39. Kistücsök Étterem
40. Csukás István (Balatonszárszó)
41. Horváth Péter pék
42. Kőröshegyi fagyizó
43. József Attila Emlékmű
44. Kultkikötő
45. Kompkoncertek
46. Balatoni fesztiválok
47. Kékszalag
48. Rozmaring Kiskert Vendéglő és Pizzéria
49. A Balaton partján kimondott igenek
50. Castro-villa

Az Index.hu top 3 tippje
51. Tihany
52. Szigliget
53. Balatonszárszó

BEST OF
BALATON
Íme a Best of Balaton 50-es listája. Nemcsak
felsorolva, de térképen is elhelyezve. Ha KözépEurópa legszebb tavánál nyaralsz, ennél jobb
itinert nem találsz! Kalandra fel!
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29
28
24
27
25
52
30
31

34
33

Listánk nem erősorrend:
minden tippünk egyenrangú.
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26

32
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ÚJ JAGUAR F-PACE

AMITŐL GYORSABBAN
VER A SZÍVED
Az F-Pace, mely a Jaguar első SUV modelljeként tökéletesen ötvözi a sportos vezetési élményt
a sokoldalúsággal és a praktikummal, most kívül és belül is teljesen megújult. Csúcstechnológiát képviselő
Mild Hybrid benzin- és dízelmotorokkal, illetve akár 53 km-es elektromos hatótávot nyújtó, 404 lóerős,
tölthető Plug-in Hybrid hajtáslánccal is elérhető.

MOST 5 ÉV / 140.000 KM KITERJESZTETT GARANCIÁVAL
ÉS 5 ÉV ASSISTANCE SZOLGÁLTATÁSSAL.*
Az új Jaguar F-Pace. Minden, csak nem hétköznapi.

WALLIS BRITISH MOTORS
JAGUAR MÁRKAKERESKEDÉS ÉS SZERVIZ
1095 Budapest, Máriássy utca 5.
Tel.: +36 1 380 1350
E-mail: info@britishmotors.hu
*
Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek szerződéses ajánlattételnek. Az aktuális árakról és feltételekről érdeklődjön hivatalos Jaguar Land
Rover márkakereskedőjénél. A fogyasztási és a kibocsátási értékek az érvényes európai előírásoknak megfelelően kerültek meghatározásra. A személygépjárművekre
vonatkozó új vizsgálati eljárás (WLTP menetciklus) bevezetésével a jelenleg közölt műszaki adatok a jármű regisztrációját megelőzően frissítésre kerülhetnek.
Az opcionális berendezések és tartozékok, egyéb nem technikai tényezők esetén befolyásolhatják a fogyasztást és a kibocsátást. A WAE Kft. fenntartja a jogot
az itt közölt információk előzetes értesítés nélküli megváltoztatására. A WAE Kft. az esetleges nyomdai, illetve rendelhetőségi hibákért felelősséget nem vállal, az ár-,
és felszereltségváltoztatás jogát fenntartja. A képen látható gépkocsi illusztráció. CO2-kibocsátás: 49 - 227 g/km-ig (WLTP kombinált adatok TEL – TEH). Üzemanyagfogyasztás: 2,2 – 10,4 l/100 km (WLTP kombinált adatok TEL – TEH).

22. oldal
Sebestyén Balázs-interjú

24. oldal
Balaton 100

„Nincs szükség arra, hogy
bármit is csinálj, a Balaton
megteszi helyetted” – vallják
a Lázár tesók. A testvérpár első
albumát a Balaton ihlette.

Kertmozi, tekepálya és a vurstli
céllövöldéje: Sebestyén Balázst
gyerekkori élmények kötik
a Balatonhoz, rajongását pedig
gyermekeinek is sikerült átadnia.

Idén nyáron magyar
programtengerré változik
a Balaton és környéke. Most
összeszedtük a száz legjobbnak
ígérkező programot.

FESZTIVÁL

20. oldal
Lázár tesók
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SZÖVEG
KRISTYÁN FANNI
FOTÓ
LÁZÁR TESÓK

Fesztivál / INTERJÚ

Interjú a Lázár tesókkal

„A BALATON MINDENKIRE
MÁGNESKÉNT HAT”

a

– Az Esti Kornél és ti is Mezőtúrról jöttetek, hogyan kerültetek mégis a Balatonra?
Ágoston: Úgy 4 éve a szüleink elköltöztek
Fonyódra, aztán amikor beütött a vírus, mi
is ideköltöztünk pár hónapra. Az „alföldi
vérünket” sosem tudjuk majd lemosni, de
megtetszett Fonyód, jobban viselem itt a
bezártságot.
Domokos: A nagyszüleinknek volt Fonyódligeten nyaralója, sok időt töltöttünk itt
nyáron az elmúlt 10-15 évben. A Covid
elején pedig döntenünk kellett: maradunk
Budapesten „bezárva”, vagy inkább a vidéket
választjuk, ahol a Lázár tesók albumon is
tudunk dolgozni együtt. Én azóta visszaköltöztem már egyébként Budapestre.
– Ha nincs a karantén, megszületik
a Hullámtörés?
Ágoston: Ötletek voltak előtte is, de a szövegek nagy része itt íródott, elég sok balatoni
kép van bennük. Az album valószínűleg
elkészült volna, csak máshogy, lehet, hogy
inkább Betontörés címmel.
Domokos: A víz mint motívum nem idegen tőlünk, az Esti Kornélban is gyakran
visszatérő elem. Az én életemben ez egy
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A közismert fesztivál–
kedvenc Esti Kornél
zenekar testvérpárja,
Lázár Ágoston és Lázár
Domokos nyáron a Laposa
frissTeraszon debütál
legelső saját albumával,
a Hullámtöréssel, amit
a Balaton ihletett. A fiúk
arról meséltek nekünk,
milyen volt számukra az
elmúlt időszak koncertek
nélkül, hol szeretnek a leg
jobban borozni a tóparton,
és mit jelent a Balaton egy
alföldi testvérpár számára.
balatoni lemez, de maga a tó, a víz inkább
csak egy jó gondolati keret, amibe minden
fontosat bele lehet sűríteni.
– Hogy éltétek meg ezt az időszakot
koncertek nélkül?
Ágoston: Egyre nehezebben viseljük.
Hiányzik a színpad eufóriája, közben meg
olyan fura, hogy valaha ott álltunk, nagyon
távolinak tűnik. Van egy kis üresség bennünk, nem tudjuk, hogy szeretnek-e még
minket.
Domokos: Azért is furcsa a helyzet, mert
nem szoktak elmaradni koncertjeink. De
július 1-én fellépünk a frissTeraszon Badacsonytomajban, ami egyben az első balatoni
Lázár tesók-koncert lesz. Az Esti Kornéllal
pedig minden fesztiválon ott leszünk, amit
megtartanak.
– Van kedvenc balatoni helyetek?
Domokos: A déli part egy kicsit alulértékelt, pedig ugyanúgy vannak kincset rejtő
helyek, mint például a Kishegy és környéke,
amit én nemrég fedeztem fel. Sokat szoktam
biciklizni, nagyon klassz a Balaton a nyári
szezonon kívül is. Jó lenne több kulturális és
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underground program, főleg erre a részre, ez
még hiányosság szerintem. Az egyik legjobb
kocsma pedig Fonyódligeten van a parton.
A Kamilla Büfének minden gasztrotérképen
rajta kéne lennie!
Ágoston: Ez az oldal földrajzilag is nagyon
kompakt, van domb, erdő, rét, meg hát tó is
ugye. A többi zenekar is mindig kihasználja,
amikor itt koncertezik, több napra jönnek,
mint ahogy azt a fellépések megkívánják.
A Balaton mindenkire mágnesként hat.
– Mit jelent számotokra a Balaton?
Ágoston: Az állandóságot a változó életben.
Azt a fajta nyugalmat, amikor május környékén ülök a parton, bámulom a vizet a naplementében, és nyomom az arcomba a fröccsöt.
Mindig átmegyünk komppal Badacsonyba,
bortúrázni. Eltöltünk ott egy napot – meg hát
rá is töltünk.
Domonkos: Amikor ott vagy a parton, azt
érzed, nem kell semmi más. Nincs szükség
arra, hogy bármit csinálj, a Balaton megteszi
helyetted a „csinálást”. Nekem a szabadságot és azt az igazi balatoni érzést az jelenti,
amikor a Badacsonnyal szemben ülök. Mi
Fonyódon vagyunk igazán otthon.

KOMP#
TIHANY
- SZÁNTÓD

Feledhetetelen élmény,
úszó színpad és 1000 szerencsés
rajongó a Balaton közepén!

KOMP#21

09.03.

KOMP#22

09.04.

KOMP#23

09.10.

KOMP#24

09.11.

BËLGA

SZÖVEG
KÖNYVES DINA/VIDA FERENC
FOTÓ
NÁNÁSI PÁL, KŐRŐSI TAMÁS/WELOVEBALATON.HU,
HEIM ALEXANDRA/WELOVEBALATON.HU

Feszti vál / INTERJÚ

Sebestyén Balázs kedvencei

RETRÓ ÉS
MEGÚJULÁS
Szabadtéri mozi, kerti tekepálya, a vurstli
céllövöldéje és a balatoni retró legjava:
Sebestyén Balázst gyerekkori élmények
kötik a Balatonhoz, rajongását pedig
gyermekeinek is sikerült átadnia. A Best of
Balaton kurátora most elárulja, mit adott
neki a Balaton, és azt is, mik az ő kedvenc
helyei a tónál és annak vonzáskörzetében.

m

– Mi a legelső emléked a Balatonról?
Nekem egészen kiskori élményeim vannak, köszönhetően annak, hogy a szüleim
jó érzékkel tudtak nyaralási lehetőségeket
foglalni különféle SZOT-üdülőkben. Ezek
az emlékek leginkább a déli-parthoz – főleg Balatonfenyveshez és Balatonlelléhez –
kötnek. Viharok, kempingezések, balatoni
szerelem. Ott voltam életemben először
szabadtéri moziban, a Moonwalker című
filmet láttuk Michael Jacksonnal – imádtuk! Balatonfenyvesen lovardába jártunk,
volt ott tekepálya, rexasztal stb. Nekem
a Balaton egy örök szerelem marad. És bár
nagyon sokat vagyunk külföldön a családdal, közben törekszem arra, hogy a gyerekek megismerjék a Balatont, és megszeressék azt. Ezért is vagyunk a Balcsin, amikor
csak tudunk. És most már látom, hogy
a gyerekeimnek is egyre jobban jön át,
hogy ez miről is szól.
– Neked miről szól a Balaton?
Itt a legelevenebb és a legizgalmasabb ma
Magyarországon a retró. Ha csak belépsz
egy vasútállomásra, és meghallod, hogy
személyvonat érkezik, ami minden állomáson és megállóhelyen megáll, kiráz a hideg.
Tényleg. És látod a dodzsemet meg a céllövöldét, hogy még mindig itt van, és megy.
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Ráadásul a Balatonnál
ha akarod, akkor egész
nap csak fekszel és
napozol, ha meg azt szeretnéd, akkor kirándulsz,
bringázol, vagy más aktív
programot csinálsz.
– A balatoni gasztronómiában is a retrót kedvelitek?
A Balaton sokáig nem
hagyott más választást.
Bementél, ettél egy
lángost, megettél egy
hekket, bevágtál öt palacsintát, aztán fetrengtél a parton, annyira
kész voltál. Mostanra ez nagyot változott,
különösen az északi parton, de a déli sem
szégyenkezhet. Remélem, mindenki ki
tud nyitni így az őrület után. Ráadásul
amíg a Balaton régen csak a nyárról szólt,
addig mostanra egész évben érdemes lett
lemenni.
– Melyik balatoni évszak a kedvenced?
Gyerekként nyilván a nyarat szerettem,
és utáltam az őszt, hiszen az azt jelentette,
hogy vége a Balaton-szezonnak. Jön a suli,
a part kihalt és csendes, állnak a vízibiciklik, zárva vannak a strandok – ettől mindig
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befordultam. Felnőttként aztán rájöttem,
hogy ősszel is nagyon jó a Balaton, mivel
akkor egészen más arcát mutatja meg.
A téli arca is isteni, főleg, amikor elkezd
befagyni, és izgalmas képződmények
születnek jégből. A tavasz meg azért jó,
mert látod az első embert, aki megy le a kikötőbe, elkezdenek a nyitáshoz készülődni
a büfék, az üzletek, aztán meg a strandok.
Mostanra minden évszakban nagyon szeretem a Balatont.
– Említetted, hogy gyerekkorodban
inkább a déli partra jártatok. A mai napig
a déli part a favorit?

Béke Sztúpa

Abszolút! Mi szárszóiak vagyunk, és
nagyon szeretjük annak csendességét és
azt a nyugalmát, ami körüllengi a várost.
Siófokért és Füredért nem vagyok oda
különösebben.
– Melyik a kedvenc balatoni aktív
programotok?
Igazából mindig azt csináljuk, amihez éppen
kedvünk van, legyen az egy kalandpark,
SUP-ozás, elektromos jetskizés vagy egy
gasztrotúrába forduló kirándulás. A Balaton környékén remek kirándulóhelyek
vannak. Az elmúlt években nem lehetett
nem észrevenni, mennyire kiszélesedett
a Balaton környéke. Mostanra nemcsak a
tópart közvetlen közelében, de 10-20-30
kilométerre is van olyan látnivaló, amiért
érdemes elmenni. Ma már csak az nem talál
programot, aki nem akar. Tényleg. Ha rossz
idő van, elmegyünk erre-arra kalandozni,
mert akkor van a Balatonnak egy másik
arca, tele sok-sok lehetőséggel.
– Menjünk végig azokon a helyeken,
amiket te javasoltál. Az első ilyen a BL
Delikát.
Ez egy új hely, aminek hivatása a déli part
gasztronómiáját erősíteni. A delikátban
összeválogatják a legjobb termelőktől a legjobb dolgokat: húsokat, lekvárokat, szörpöket, mindenfélét. A lellei kikötő csücskében
van, de persze az utcáról is be lehet menni.
Iszonyatosan jó a pékség is, lényegében
az egész egy nagyon házias, nagyon cuki
bolt – pont az ilyen helyek hiányoznak
szerintem még a déli partról.
– Moncsicsi Cukrászda.
Vadon Jani ajánlotta nekem, ő a cukormegszállott a reggeli stábban. Igazából

Érdemes a sztúpát többször megkerülni,
érdemes megnézni a meditálóhelyiséget, és érdemes az ottani szerzetesekkel
elbeszélgetni. Van, aki angolul, van aki már
magyarul is megtanult közben. Ráadásul
nagyon szép hely, ami köré remek kirándulást lehet szervezni. Én mindig beugrom,
amikor arra megyek. Nem egy Siófok, na,
ez egy picit másról szól.

„A Balaton sokáig
nem hagyott
más választást.
Bementél, ettél egy
lángost, megettél egy
hekket, bevágtál öt
palacsintát, aztán
fetrengtél a parton,
annyira kész voltál.”
nagyon sok jó cukrászda van a déli parton,
valahogy mégis azt érezni, hogy ennek
a helynek van a leginkább lelke. Egy kis
vállalkozás, ami apró lépésekkel jutott
el oda, ahol most tart. Aki bemegy, azzal
beszélgetnek, kedvesek, ajánlanak neki valamit, adnak egy kis kóstolót ebből-abból.
Emellett minőségben is nagyon erősek.
– Béke Sztúpa.
Kicsit messzebb van, de érdemes ellátogatni. Ez egy buddhista sztúpa, ráadásul
a legnagyobb, ami van Magyarországon.
Egy hosszú erdei úton lehet felsétálni, bár
a lustábbak autóval is felmehetnek, ennek
viszont a szerzetesek nem annyira örülnek.
Nekem ez egy nagyon fontos hely. Egyrészt
vannak ott szerzetes ismerősök, akikkel
nagyon jóban vagyok. Másrészt ha csak
ott leül az ember egy órát, vagy sétál egy
órát, akkor is olyan energia van a helyben,
hogy az egészen egyszerűen elképesztő.
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– Fonyódi Kripta-villa.
A gyermekeim kedvenc helye. Egyszer
elmeséltem nekik a történetét, azóta
állandóan el kell mennünk ide. Röviden:
Abrudbányai-Rédiger Ödön építette azt a
negyvenes években az imádott, ám az esküvő előtt elhunyt menyasszonya emlékéül.
A mediterrán stílusú épületben helyezte el
márványból kifaragott nászágyukat, rajta
a néhai menyasszony és saját maga fekvő
másával. Végül az egész családnak építette
ezt a mauzóleum-villát, ott is van mindenki
eltemetve. Ezt be lehet járni, közben lehet
szellemhangokat hallgatni, megnézni,
melyik sírban ki fekszik. Ha a gyerekeim
borzongani vágynak, akkor mindig oda kell
menni. Kicsit bizarr, de nagyon érdekes,
ráadásul ez egy olyan hely, amiről talán
kevesebben tudnak.
– Szent György-hegyi bazaltorgonák.
Ezeket sosem láttam jó időben, ettől függetlenül az egész Szent György-hegy nagyon
érdekes. Egyrészt szerintem innen nyílik
az egyik legszebb látkép a Balatonra. Ha az
ember veszi a fáradságot, felmászik, körbejárja, akkor gyönyörű. A hosszú túra közben
ráadásul lehet tartani a gyerekeknek egy kis
földrajzoktatást, hogy mik is ezek pontosan,
hogyan alakultak ki, hány millió évesek
stb. Fontos, hogy ezt ne egy meleg nyári
napon akarjuk megejteni, mivel akkor meg
fogunk sülni, de hidegfront idején kiváló
aktív program. Utána pedig át lehet menni
Badacsonyba, és folytatni a túrázást, vagy
éppen elkezdeni az evést-ivást.

Bazaltorgonák
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SZÖVEG
MOL NAGYON BALATON
FOTÓ
MTI/VARGA GYÖRGY, VOLT PRODUKCIÓ

Balaton / BALATON 100

Programok júniustól januárig

Balaton100
Tudunk száz okot, amiért
idén nyáron, ősszel és télen is
érdemes a Balaton felé venni
az irányt. Várnak a közkedvelt
nagy fesztiválok, számtalan
kis program, gyerekeseknek,
színházrajongóknak, Balatonátúszóknak, -átevezőknek és
-körbefutóknak, a gasztronómia
és a balatoni borok rajongóinak.
A MOL Nagyon Balaton
programválogatása idén sem
okoz csalódást.
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május 22. – június 20.
KORTÁRS BALATON
Tavasz, nyár, szerelem: izgalmas,
balatoni kapcsolódású kortárs
festmények és szobrok a badacsonytomaji Hableányban a Pintér
Galéria értő válogatásában! A kiállítás és vásár június 20-ig tart.
Helyszín: Hableány, Badacsonytomaj
Jegyár: ingyenes
www.hableanybadacsony.hu
május 28.
FINOM BALATON –
PAPOK BOROZÓJA
Pokorny Lia beszáll a vendéglátásba. Persze csak néhány nap
erejéig, amíg beszélget, vásárol és
főz a házigazdákkal. Az eredmény
egy hangulatos vacsoraest, az
élmény kisfilmen is visszanézhető.
Helyszín: Balatonszőlős, Papok
Borozója
Jegyár: a vacsoraest alatt az étterem nyitva
Fellépő: Hangácsi Márton
molnagyonbalaton.hu
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június–szeptember
FEDEZD FEL A BALATONT! –
TEMATIKUS SÉTÁK A WE LOVE
BALATONNAL
Térj le a megszokott balatoni körökről, a We Love Balaton négy ismert
balatoni város ismeretlen oldalát
mutatja meg neked vezetett sétáin.
Helyszín: Balatonfüred, Badacsony,
Balatonföldvár, Balatonlelle
Jegyár: később teszik közzé
www.welovebalaton.hu
június 3.
FINOM BALATON – KŐVIRÁG
Pokorny Lia beszáll a vendéglátásba. Persze csak néhány nap
erejéig, amíg beszélget, vásárol és
főz a házigazdákkal. Az eredmény
egy hangulatos vacsoraest, az
élmény kisfilmen is visszanézhető.
Helyszín: Köveskál, Kővirág
Étterem
Jegyár: a vacsoraest alatt az étterem nyitva
Fellépő: Saya Noé
molnagyonbalaton.hu

Jegyár: Jegyár: a vacsoraest alatt
az étterem nyitva
Fellépő: később teszik közzé
molnagyonbalaton.hu
június 17–20.
EVERNESS NOMÁD
Siófok-Törekin, az Everness új
fesztiválján világzene, beszélgetések, jóga, mozgás, szabad tánc,
hangterápia, elmélyülés és transz
vár mindenkit, aki egy kicsit jobban
szeret figyelni befelé, mint kifelé.
Helyszín: Siófok-Töreki
Jegyár: Napijegyek: 4900–7900
Ft, bérlet 21 900 Ft.
Fő fellépők: Žagar Experience, Korai Electric, Gánti Bence pszichológus, Budai Gergely coach
everness-nomad.hu
június 18. – július 4.
TIHANYI LEVENDULA FESZTIVÁL
Ismerd meg a tihanyi bencés
szerzetesek levendulás praktikáit a tihanyi apátságban, majd
szerezz magadnak is egy zsákkal
az illatos levendulából a szedd
magad akcióban a falu melletti
levendulásban.
Helyszín: Tihany, több helyszínen
Jegyár: 1500–2500 Ft (szedd magad), 3000–4500 Ft (apátsági séta)
levendulafesztival.hu
június 23–26.
MAGYAR MOZGÓKÉP FESZTIVÁL
A mozibezárós karanténidőszak
alatt is jobbnál jobb magyar filmek
készültek, romantikus vígjátéktól
a Berlinale-díjas háborús drámáig.
Nézd meg mindet, találkozz az
alkotókkal is!
Helyszín: Veszprém, Balatonfüred,
Balatonalmádi
Jegyár: ingyenes, de regisztrációhoz kötött
mozgokepfesztival.hu
június 17–19.
KÖNYV-BOR-JAZZ FESZTIVÁL
A Könyv-Bor-Jazz tálcán kínál mindent, ami egy kellemes nyári kikapcsolódáshoz szükséges. Irodalom,
balatoni borok, és hozzá jobbnál
jobb hazai jazzformációk, Balatonfüred egyik legszebb kertjében.
Helyszín: Balatonfüred, Vaszary Kert
Jegyár: ingyenes
Fellépők: Juhász Gábor Trió, Perpetuum, Egri János Jr. Quintet,
Trio á la Kodály, Sebestyén Patrik
Quartet feat Orbay Lilla, Valami
Swing, JAZZterlánc
www.facebook.com/konyvborjazz
június 16.
FINOM BALATON – KISTÜCSÖK
Pokorny Lia beszáll a vendéglátásba. Persze csak néhány nap
erejéig, amíg beszélget, vásárol és
főz a házigazdákkal. Az eredmény
egy hangulatos vacsoraest, az
élmény kisfilmen is visszanézhető.
Helyszín: Balatonszemes, Kistücsök Étterem

június 24.
KULTKIKÖTŐ – ANIMA LIVE ACT
Az Anima Sound System ezúttal
live act formációjukkal adja az
ütemet Badacsonytomajon, a frissTeraszon. A közel 30 éves pályán
lévő elektronikus zenei formáció
eme felállásában az alapító Priegel
Zsolt lánya, Fanni énekesnő is
fontos szerepet játszik.
Helyszín: Badacsonytomaj, frissTerasz
Jegyár: 2500–3000 Ft
https://kultkikoto.hu/

június 26. – augusztus 13.
BE MASSIVE HORIZON PARTY X
FRISSTERASZ
A tánc, a gyönyörű panoráma
és elektronika elegyedését
ötvöző bulisorozat a badacsonyi
frissTerasznál jobb helyszínt aligha
találhatott volna. A Laposa borok
és a hamburgerek adják az energiát a tánchoz június 26-án, július
9-én, július 23-án, augusztus 6-án
és augusztus 13-án.
Helyszín: Badacsonytomaj, frissTerasz
Jegyár: 3000 Ft
Fellépők: Metha és a Horizon DJ-k
facebook.com/frissterasz
június 26.
MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
Múzeumba menni jó – éjszaka
viszont kifejezetten cool. A Múzeumok éjszakája a Balaton felé is terjeszkedik: június 26-án Balatonszárszó, Tihany és Balatonfüred is várja
a kultúrára szomjazó nyaralókat.
Helyszín: Balatonszárszó, József
Attila Emlékház, tihanyi apátság,
Balatonfüred, Vaszary-villa
Jegyár: figyeld az esemény
honlapját
muzej.hu
július
DJ AZ ÖBÖLBEN
Tihanyból Aligára, a BalatonPartra
gurul át Weiler Péter képzőművész óriás diszkógömbbé alakított
KGST-lakókocsija, ahol egy júliusi
hétvégén várható a felbukkanása.
Helyszín: Balatonvilágos-Balatonaliga, Club Aliga, BalatonPart
Jegyár: később teszik közzé
Fő fellépők: később teszik közzé
www.djazobolben.hu
július 2.
BALATONPART – FRITZ KALKBRENNER
A BalatonPart több, mint egyszerű
bulihelyszín, vízparti kulturális központ egy lélegzetelállító helyen.
Helyszín: Balatonvilágos-Balatonaliga, Club Aliga
Jegyár: később teszik közzé

Fő fellépők: Fritz Kalkbrenner, Secret Factory, Candyman da Marquis,
Stereostrip b2b Teomo
www.facebook.com/balatonpartofficial
július 2.
KULTKIKÖTŐ – KÚL-T KABARÉ
Csákányi Eszter, Udvaros Dorotytya, Hajdu Steve
Karinthy, Molnár Ferenc, Cserna-Szabó, Parti-Nagy kacagtató
szövegei Csákányi Eszter, Udvaros
Dorottya és Hajdu Steve tolmácsolásában, középpontban az
evés-ivással.
Helyszín: Balatonföldvár, Kulipintyó Villa
Jegyár: 4500–6000 Ft
kultkikoto.hu
július 2.
A MOL NAGYON BALATON BEMUTATJA – KERTMOZI TURNÉ:
POGÁNY MADONNA
Minden idők balatoni filmje,
alacsonyan szálló stukkerek, hatalmas pofonok, örök aranyköpések
a fövenyesi kertmoziban, a vetítés
után beszélgetéssel és meglepetés vendégekkel.
Helyszín: Fövenyes, kertmozi
Jegyár: később teszik közzé
balatonmozi.hu/fovenyes/
július 2. – augusztus 28.
TIHANYI SZABADTÉRI JÁTÉKOK
Bujtor István nyári színháza 2004
óta működik festői környezetben, a tihanyi Belső-tó partján.
A színdarabokra idén is érdemes
lesz jegyet váltani.
Helyszín: Tihany, Bujtor István
Szabadtéri Színpad
Jegyár: később teszik közzé
Fő fellépők: később teszik közzé
tihanyiszabadterijatekok.hu
július 2–4.
KESZTHELYFEST
Július elején a Festetics-kastélytól
a Balaton-partig tartó útvonalon
biztosan találsz kedvedre való
szórakozást. Utcazenészek,
nagykoncertek, gasztroparádé és

június 24–27.
DUNA CLASSIC
OLDTIMER RALLY
Látványos oldtimer rally rajtol el
június 25-én reggel a keszthelyi
Festetics-kastély udvaráról. Autós
felvonulás Keszthelyen, aztán
irány Hévíz, ahonnan indul az
újabb etap. A végállomás: Gödöllő.
Helyszín: Keszthely, Festetics
kastély
Jegyár: ingyenes
Web: -
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július 8.
BALATONPART –
FOLLOW THE FLOW
A BalatonPart több, mint egyszerű
bulihelyszín, vízparti kulturális központ egy lélegzetelállító helyen.
Helyszín: Balatonvilágos-Balatonaliga, Club Aliga
Jegyár: később teszik közzé
www.facebook.com/balatonpartofficial

nyugat-balatoni borok tömörülnek
össze csak a te kedvedért Keszthely kivételes belvárosában.
Helyszín: Keszthely
Jegyár: ingyenes
Fő fellépők: Omega
www.facebook.com/KeszthelyFest.hu
július 3.
BE MASSIVE HORIZON PARTY
X OPEN AIR X KŐRÖSHEGYI
LEVENDULÁS
A Kőröshegyi Levendulás a Be
Massive Horizon partisorozat
egyik kihagyhatatlan balatoni
helyszíne, elég csak elképzelni
a lila virágtakarót, az ég kékjét és
a Balaton türkizét díszletnek.
Helyszín: Kőröshegyi Levendulás
Jegyár: 2900 Ft-tól
Fő fellépők: Metha és a Horizon DJ-k
facebook.com/koroshegyilevendulas

július 9.
BALATONPART – PAN-POT
A BalatonPart több, mint egyszerű
bulihelyszín, vízparti kulturális központ egy lélegzetelállító helyen.
Helyszín: Balatonvilágos-Balatonaliga, Club Aliga
Jegyár: később teszik közzé
Fő fellépők: PAN-POT, Jay Lumen,
Mateo & Spirit, Metha
www.facebook.com/balatonpartofficial

Július 4.
I. RISKA TIHANY ÁTÚSZÁS
Balaton-átúszás volt már, de nem
a trópusi hangulatú Sajkodi-öbölben! Indulás a Club Tihanyból,
érkezés a Legisly Örvényes Beach
néven újjászületett Örvényesi
Szabadstrandra. Esőnapok: július
11., 18., 25.
Helyszín: Tihany, Club Tihany (rajt)
Nevezési díj: 9500–10.000 Ft
tihanyatuszas.hu

FELFÖLDI ANIKÓ
NÉMETH LEHEL

ÉS

NEKEM A BALATON

Július 9–10.
„FÉNYÁRAM” FÉNYSHOW
Kortárs fényshow és installáció,
valamint kiállítás kísérleti jazzperformansszal a Káli-medence egyik
leglazább és kortársabb helyén.
Helyszín: Szentbékálla, Pegazus
Jegyár: az előadás 5500 Ft, a kiállítás ingyenes
pgzs.hu
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július 10.
KULTKIKÖTŐ – A KÉPZELT
BETEG, ZENTHE FERENC
SZÍNHÁZ / KOLTAI RÓBERT
Egy igazi klasszikus, mindig
aktuális színházi darab az emberi kisstílűséget, önbecsapást
kifigurázó Képzelt beteg. Ezúttal
Koltai Róbert bújik a hipochonder
párizsi polgár bőrébe a Kultkikötő
színpadán.
Helyszín: Balatonboglár, Boglári
Nagyszínpad
Jegyár: 3900–8000 Ft
Fő fellépők: Koltai Róbert,
Kökényessy Ági
kultkikoto.hu

30Y

PIXA &
STEREOPALMA
FEAT. WELLHELLO

ŽAGAR

július 9–11.
ÖRVÉNYESHEGY PIKNIK
Összművészeti hétvége zenével,
irodalommal és családi programokkal Zalacsány festői lankáin.
Ha olyan programra vágysz, ahol
az egész családdal együtt élvezheted a zenét, a borokat és a zalai
finomságokat, akkor az Örvényeshegy Pikniket válaszd.
Helyszín: Zalacsány-Örvényeshegy
Jegyár: napijegyek: 1500–6000 Ft,
bérletek: 7900–8500 Ft
Fő fellépők: Dés László, Budapest
bár, Candyman Duo, Dynamite
Dudes, Farkasházi Réka és a Tintanyúl, Laposa Julcsi
www.orvenyeshegypiknik.hu
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Jegyár: később teszik közzé
Fő fellépők: július 17.: Zaporozsec,
július 24.: Margaret Island, július
31.: Dés László, augusztus 7.:
Bagossy Brothers Company
www.szigligeti-var.hu
július 18.
SÉF A PARTON – HÓDÍTÁS
A KONYHÁBAN NAGY SANYIVAL
Estébe nyúló laza zenés főzés
a Balaton-parton, a tűzhely mögött
az angolkonyha-rajongó Nagy
Sanyi gasztrobloggerrel.
Helyszín: zamárdi szabadstrand,
Parti Bisztró
Jegyár: ingyenes
molnagyonbalaton.hu

július 10.
ÁKOS-KONCERT A PLÁZSON
A Plázs Siófok idén is fix pontja
a balatoni nyárnak. Nappal mediterrán tengerparti élmény, este
minifesztivál. Július 10-én Ákos tér
vissza Siófokra.
Helyszín: Plázs Siófok
Jegyár: 5000–6000 Ft, VIP: 11 000 Ft
plazssiofok.hu
július 10.
BALATON JAZZFEST – RÚZSA
MAGDI-KONCERT
Az aszófői Balaton Jazzfesten
június 25-től augusztus 29-ig
minden hétvégén szól a zene.
Edvin Marton hegedűművész és
Marton Adri gasztroműsor-vezető
tízrészes buliján július 10-én Rúzsa
Magdi lép a mikrofonhoz.
Helyszín: Aszófő
Jegyár: később teszik közzé
Fő fellépők: a további estéken
fellép Edvin Marton, Caramel,
Radics Gigi, Janicsák Veca, Pély
Barna, Tóth Gabi, Tóth Vera
balatonjazzfest.hu
július 10.
BALATON-ÁTEVEZÉS
Evezd le keresztbe! Július 10-én
nyomj le egy laza 8 kilométeres
távot Zamárdi és Tihany között
– oda-vissza! Kajakkal, kenuval,
egyesben, csapattal, SUP-pal,
sárkányhajóval.
Helyszín: Zamárdi
Nevezési díj: 5900–7900 Ft
balatonatevezes.hu

a vízben és a parton, izgalmas
kihívásokkal!
Helyszín: örvényesi szabadstrand
Jegyár: ingyenes
molnagyonbalaton.hu
július 11.
NYÁRI GYEREKEK A BALATON-PARTON – ZAMÁRDI
A MOL Nagyon Balaton gyerekprogramja mindenkinek szól: játék
a vízben és a parton, izgalmas
kihívásokkal!
Helyszín: Zamárdi, szabadstrand,
Parti Bisztró
Jegyár: ingyenes
molnagyonbalaton.hu
július 17.
BÁNYA – BARABÁS LŐRINC
LIVE ACT
Az északi part underground szívcsakrája Salföld és Kisörspuszta között
található, és idén Bánya néven ölt
testet egy zenés-kulturális helyszínben. Július 17-én Barabás Lőrinc ad itt
koncertet live act felállásban.
Helyszín: Salföld
Jegyár: 2500–3000 Ft

július 17.
KLASSZ A PARTON – CIMBORA
ZENELIGET
A komolyzene nem komoly,
hanem vidám, izgalmas, strandpapucsban is élvezhető. A Klassz
a pARTon! nyári koncertjein te is
megtapasztalhatod ezt az élményt.
Vászolyon egész napos interaktív
zenei programban lehet részed
családostul.
Helyszín: Vászoly, Faluház udvara,
Szent Jakab-forrás liget, víziszínpad
Jegyár: ingyenes
Fő fellépők: Cimbora Együttes,
Lakatos György fagottművész
és tanítványai, Gárdonyi Zoltán
Ifjúsági Kamarazenekar, Four
Bones Quartet
www.klasszaparton.hu/hu
Július 17. – augusztus 7.
ZENÉS ESTÉK A BALATON
VÁRÁBAN
A szigligeti várban 2021-es évben
négy koncerten is bulizhatsz
a kedvenc zenekaraid dalaira
a csillagfényes éjszakában.
Helyszín: szigligeti vár

július 22.
53. KÉKSZALAG RAIFFEISEN
NAGYDÍJ
Július 22. reggelén ismét felsorakoznak a vitorlások Balatonfürednél, hogy megkerüljék a tavat,
száguldó-repülő karbon katamaránokkal, kecses cirkálókkal, „bútorszállító” hobbivitorlásokkal. Idén
több mint 600 hajó verseng majd
egymással Európa legrégebbi és
leghosszabb tókerülő versenyén.
Helyszín: Balatonfüred, Vitorlás
tér (rajt)
Jegyár: nézőként ingyenes
kekszalag.reblog.hu
július 23. – augusztus 1.
30. MŰVÉSZETEK VÖLGYE
30. jubileumát ünnepli a Művészetek Völgye! Sok-sok könnyűzenei
koncerttel, irodalmi, színházi,
népzenei, komolyzenei és képzőművészeti programmal, régi és
új Völgyarcokkal, saját színházi
darabbal, Völgy 30 csomaggal,
valamint biciklis, gyalogos túrákkal
és a megszokott Völgyhangulattal
tér vissza az ország legnagyobb
összművészeti fesztiválja.
Helyszín: Kapolcs, Taliándörögd,
Vigántpetend
Jegyár: Napijegy: 5500–7000 Ft,
Bérlet: 13 500–45 000 Ft
Fő fellépők: 30Y, Dés László, Kiscsillag, Margaret Island, Csík Zenekar, Esti Kornél, Hobo, Bagossy
Brothers Company, Budapest
Bár, Bohemian Betyars, Anna and
the Barbies, Rúzsa Magdi.
www.muveszetekvolgye.hu

július 10.
NYÁRI GYEREKEK A BALATON-PARTON – ÖRVÉNYES
A MOL Nagyon Balaton gyerekprogramja mindenkinek szól: játék
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július 24.
KOWALSKY MEG A VEGA ÉS
BLAHALOUISIANA A PLÁZSON
A Plázs Siófok idén is fix pontja
a balatoni nyárnak. Nappal mediterrán tengerparti élmény, este
minifesztivál. Július 24-én Kowalskyék és a Blahalouisiana felelnek
az esti hangulatért.
Helyszín: Plázs Siófok
Jegyár: 3990–6990 Ft,
VIP: 9990–11 990 Ft
plazssiofok.hu
július 25.
KULTKIKÖTŐ – FARKASHÁZI
RÉKA ÉS A TINTANYÚL
15 év együtt zenélés, aranylemez,
a legjobb hazai gyermekalbum:
Farkasházi Réka és a Tintanyúl
név mögött szerényen megbúvó
veterán zenésztársai ezúttal Szárszón fokozzák a gyerekek, a szüleik és a nagyszüleik hangulatát.
Helyszín: Balatonszárszó, Csukás
Színház
Jegyár: 2500 Ft
kultkikoto.hu
július 27.
A MOL NAGYON BALATON
BEMUTATJA: KERTMOZI TURNÉ
– #SOHAVÉGETNEMÉRŐS
Ha visszaemlékeznél arra viccesen
ciki randidra a 2016-os STRAND
Fesztiválon, akkor neked forog
Fluor Tomiék zenés filmje a zamárdi kertmoziban, ahol az alkotók is
sztoriznak majd a film után.
Helyszín: Zamárdi, kertmozi
Jegyár: később teszik közzé
molnagyonbalaton.hu

28

július 29–31.
PALOZNAKI JAZZPIKNIK
Jazz, bor, Balaton és válogatott
zenék a Balaton egy eldugott falujában, ami majdnem a parton van,
mégis pont egy lépéssel távolabb.
Erre a pár napra Paloznak megtelik
zenével, vibráló élettel és utánozhatatlan hangulattal.
Helyszín: Paloznak
Jegyár: 3 napos bérlet 33 290 Ft-tól,
2 napos bérlet 25 190 Ft-tól, napijegyek 14 990 Ft-tól
Fő fellépők: Mario Biondi, DePhazz,
Candy Dulfer, Al McKay’s Earth
Wind And Fire Experience, Rúzsa
Magdi, MF Robots, Kraak & Smaak
www.jazzpiknik.hu
július 29.
BALATONPART – CARSON COMA
A BalatonPart több, mint egyszerű
bulihelyszín, vízparti kulturális központ egy lélegzetelállító helyen.
Helyszín: Balatonvilágos-Balatonaliga, Club Aliga
Jegyár: később teszik közzé
www.facebook.com/balatonpartofficial
július 29.
KULTKIKÖTŐ – ANNA AND THE
BARBIES AKUSZTIK TRIÓ
A badacsonyi koncerten egyedi
módon mutatkozik be a budapesti
klubokat évtizedek óta eksztázisban
tartó zenekar. A trió formációban
Pásztor Anna, Pásztor Sámuel és
Balasi Ádám lép a színpadra, igazán
különleges estét garantálva a közönségnek.
Helyszín: Badacsonytomaj, frissTerasz
Jegyár: 3900 Ft
kultkikoto.hu

Július 29.
DUMAFÜRED, TÖRTÉNJEN
BÁRMI – KŐHALMI ZOLTÁN
ÖNÁLLÓ ESTJE
Mit keres a palotás az iskolai Pán
Péter musicalben? Milyen meszsziről látszik az Üveghegy? Melyik
a világ legfélelmetesebb filmje,
és miért nem felejti el soha az, aki
nem látta? Kőhalmi Zoltán előadásából minderre fény derül.
Helyszín: Balatonfüred, Balaton Szabadidő és Konferencia
Központ
Jegyár: 3990–5990 Ft
dumaszinhaz.hu/blog/ajanlatok/
dumafured-2021
Július 30.
DUMAFÜRED, KISS ÁDÁM
ÖNÁLLÓ ESTJE
A boldog élet titka, hogy tudni kell
magadban alkudozni az elvárásokkal. De a legjobb, ha nincsenek.
Albániához képest Magyarország
is egy Ausztria. Annyira megfordult
a világ, hogy negatívnak lenni
manapság pozitív. Kiss Ádám egy
órára kiszakít a valóságból, és beleszuszakol a saját univerzumába.
Helyszín: Balatonfüred, Balaton Szabadidő és Konferencia
Központ
Jegyár: 3990–5990 Ft
dumaszinhaz.hu/blog/ajanlatok/
dumafured-2021
július 31.
ANNA FESZTIVÁL
Az Anna-bál kíséretére létrehozott
fesztivált bárki élvezheti, frakk és
estélyi nélkül is. A július 31-i esti
bállal nem ér véget a mulatság,
a Gyógy teret és a Kisfaludy
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Színpadot bejáró komoly- és könynyűzene tengerében a hangulat
még vasárnapig garantált.
Helyszín: Balatonfüred, Anna
Grand Hotel, Gyógy tér, Kisfaludy
színpad
Jegyár: ingyenes
Fő fellépők: később teszik közzé
www.annabal.hu/index.php/anna-fesztival
július 31.
SÉF A PARTON – ÁZSIAI ÍZEK
MÉSZÁROS ZOLTÁNNAL
Estébe nyúló laza zenés főzés
a Balaton-parton. Hogyan főz egy
ázsiaiétel-rajongó fesztiválszervező-étteremtulajdonos? Mészáros
Zoltán (VeszprémFest, Oliva
Étterem) megmutatja!
Helyszín: Zamárdi, szabadstrand,
Parti Bisztró
Jegyár: ingyenes
molnagyonbalaton.hu
július 31.
BALATON ÁTÚSZÁS
Igazi bakancslistás balatoni program, idén 39. alkalommal. Az 5,2
km-es teljes táv helyett be lehet
vállalni a 2,6 km-es féltávot is, a dicsőséget akkor is hazaviheted!
Helyszín: Révfülöp–Balatonboglár
Nevezési díj: 8000 Ft-tól
www.balaton-atuszas.hu
július 31.
KULTKIKÖTŐ – POM POM MESÉI
– ARANYSZAMÁR BÁBSZÍNHÁZ
Ki ne ismerné Pom Pomot és barátait, Órarugógerincű Felpattanót,
Festéktüsszentő Hapci Benőt,
Madárvédő Golyókapkodót, Radírpókot vagy épp a szeretetreméltó,

kerekded Gombóc Artúrt! Azt
viszont kevesen tudják, hogy egy
kövér madár is lehet szerelmes,
vagy hogy milyen gonoszságokra
vetemedhet egy megátalkodott
Lesbőltámadó Ruhaszárítókötél.
Helyszín: Balatonszárszó, Csukás
Színház
Jegyár: 1500 Ft
Fő fellépők: Pom Pom, Órarugógerincű Felpattanó, Festéktüsszentő Hapci Benő
kultkikoto.hu
augusztus 3–9.
AUER FESZTIVÁL
Auer Lipót (1845–1930) veszprémi
születésű hegedűművész, karmester és zenepedagógus, akinek
muzsikájáért országok, királyok és
szultánok versengtek. Rá emlékezik ez a jó hangulatú nyári komolyzenei fesztivál Veszprémben.
Helyszín: Veszprém
Jegyár: később teszik közzé
Fellépők: később teszik közzé
auerfesztival.hu
augusztus 7.
KULTKIKÖTŐ – VÁLASZFALAK –
ORLAI PRODUKCIÓ / HERNÁDI
JUDIT, KERN ANDRÁS
Minden pár életében új korszak
kezdődik, amikor a gyerekek kirepülnek a családi fészekből. Ilyenkor
felszínre törhetnek a beteljesítetlen
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tervek, a viszonzatlan érzések és az
eltitkolt frusztrációk. Bess Wohl friss
darabja megértéssel és humorral
beszél a szeretet vad, kiszámíthatatlan és sosem múló természetéről.
Helyszín: Balatonboglár, Boglári
Nagyszínpad
Jegyár: 3900–10 000 Ft
Főszereplők: Hernádi Judit, Kern
András
kultkikoto.hu
augusztus 7., 20., 30.
KLASSZ A PARTON – ÉRDI
TAMÁS ZONGORAMŰVÉSZ
KONCERTJE
A komolyzene nem komoly, hanem
vidám, izgalmas, strandpapucsban
is élvezhető. A Klassz a pARTon!
nyári koncertjein te is megtapasztalhatod ezt az élményt. Siófokon
Érdi Tamás kápráztatja el zongorajátékával és a Nemzeti Filharmonikusok kíséretével a közönséget.
Helyszín: Siófok, Fő tér
Jegyár: ingyenes
Fő fellépők: Érdi Tamás zongoraművész és a Nemzeti Filharmonikusok Grazioso Kamarazenekara. Vezényel: Kovács János
www.klasszaparton.hu/hu
augusztus 7–29.
BALATONFÜREDI BORHETEK
A Balatonfüredi-Csopaki borvidék
több mint háromszáz kóstolható

Vad Balaton

Balatonakali Kertmozi
JÚLIUS 1.
premier
előtti vetítés

JÚLIUS 2.

10 perc múlva három

Révfülöp, Szigeti Kertmozi

Pogány Madonna

Balatonudvari, Fövenyes Kertmozi
JÚLIUS 27.

#sohavégetnemérős

Zamárdi Kertmozi

bora között találsz majd jobbnál jobb
olaszrizlinget és gyöngyözőbort, de
a különlegesebb és díjnyertes palackok is előkerülnek. A hangulatot
a borházak tengerében meghúzódó
koncertek fokozzák.
Helyszín: Balatonfüred, Tagore-sétány
Jegyár: ingyenes
Fő fellépők: később teszik közzé
www.facebook.com/balatonfurediborhetek
augusztus 11.
KLASSZ A PARTON – CIMBORA
ZENELIGET
A komolyzene nem komoly,
hanem vidám, izgalmas, strand-

papucsban is élvezhető. A Klassz
a pARTon! nyári koncertjein te is
megtapasztalhatod ezt az élményt.
Keszthelyen egész napos interaktív zenei programban lehet részed
családostul.
Helyszín: Keszthely, Festeticskastély
Jegyár: ingyenes
Fő fellépők: Anima Musicae
Kamarazenekar muzsikusai,
Váray család, Cimbora Együttes,
Brass in the Five és Méhes Csaba
pantomimművész, Budapest
Saxophone Quartet, Balog József
zongoraművész
www.klasszaparton.hu/hu
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augusztus 12-15.
MARGÓFESZT –
SZENTGYÖRGYVÁR
A budapesti Margó Irodalmi Fesztivál meg sem áll Zala megyéig.
A júniusi budapesti esemény után
Szentgyörgyváron, a balatoni vendéglátásból jól ismert Bezerics család pincéjében verik le a sátrakat.
Helyszín: Szentgyörgyvár, Széchenyi Pince
Jegyár: később teszik közzé
Fő fellépők: Anima Sound System,
Bödőcs Tibor, Háy János, Nádas
Péter, Thuróczy Szabolcs, VAN
Filmzenekar és még sokan mások
www.margofeszt.hu/hu
augusztus 13.
TANKCSAPDA A PLÁZSON
A Plázs Siófok idén is fix pontja
a balatoni nyárnak. Nappal mediterrán tengerparti élmény, este
minifesztivál. Augusztus 13-án ismét
Lukács Laciék haját lobogtatja majd
az alkonyi szél a Plázs színpadán.
Helyszín: Plázs Siófok
Jegyár: 3990–6990 Ft, VIP:
9500–11 490 Ft
plazssiofok.hu/
augusztus 13–14.
MINI UNDERGROUND FESZTIVÁL A BÁNYÁBAN
Az északi part underground szívcsakrája Salföld és Kisörspuszta
között található, és idén Bánya
néven ölt testet egy zenés-kul-
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turális helyszínben. Augusztus
13–14-én kétnapos minifesztivált
élvezhetünk a bányában, cseppet
sem mainstream arcokkal.
Helyszín: Salföld
Jegyár: később teszik közzé
Fő fellépők: augusztus 13.: O’Sullivan, OIEE, Kodachrome, Solére,
augusztus 14.: Mörk, Muriel,
A Bence kalandjai
augusztus 14.
GILVESY BOHÉM
A BETONÜZEMBEN
A Szent György-hegyi Gilvesybirtok új, izgalmas helyszínén
vinotéka és rendezvénytér is lesz:
a Betonüzem augusztusi megnyitóján egy igazi bohém happeningre lehet számítani laza hangulattal,
zenével, finom falatokkal és természetesen Gilvesy borokkal.
Helyszín: Nemesgulács
Jegyár: később teszik közzé
Fő fellépők: később teszik közzé
www.facebook.com/gilvesy
augusztus. 17-21.
VESZPRÉMFEST
A VeszprémFest esetében a „prémium” nem üres marketingszlogen.
A fesztivál évről évre magabiztosan
szállítja a sosem öregedő zenei
legendákat, Grammy-díjasokat, különleges produkciókat onnan, ahol
a pop- és a klasszikus zene összeér. Idén sem lesz ez másképp, ha
esik, ha fúj.

Helyszín: Veszprém, História
Kert, Veszprém Aréna, Jezsuita
Templomkert
Jegyár: 3990 Ft–24 900 Ft programtól és helytől függően
Fő fellépők: Tom Jones, Jazz+Az,
Zenevonat – Szuperkoncert az
LGT sztárjaival, Cotton Club
Singers, Snétberger Ferenc, Roby
Lakatos, Concerto Budapest
www.veszpremfest.hu
augusztus 18–22., 25–29.
10 NAP STRAND
Zamárdi helyett Balatonaliga,
5 nap helyett 10: Idén Aligán,
a BalatonParton találod az igazi
STRAND-feelinget a kihagyhatatlan összetevőkkel: külföldi és
magyar fellépőkkel, a kalandos
nappali programokkal, beszélgetésekkel, kempinggel, két
etapban.
Helyszín: Balatonvilágos-Balatonaliga, BalatonPart
Jegyár: Napijegy: 7990–12 990 Ft,
4+1 napos bérlet 25 990–39 900 Ft
Fő fellépők: Milky Chance, Martin
Solveig, Lost Frequencies, Alle
Farben, Tankcsapda, Ákos, Halott
Pénz, Majka & Curtis, Bagossy
Brothers Company, Rúzsa Magdi
strandfesztival.com/hu/
augusztus 19.
ZOÓB KATI DIVATBEMUTATÓ
Augusztus 19-én óriás kifutóvá változtatja a füredi korzót Zoób Kati.
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A nappali divatbemutatón száz
ruhakreációt láthatsz majd.
Helyszín: Balatonfüred, Tagore
sétány
Jegyár: ingyenes
www.kattizoob.hu
augusztus 22.
BÁNYA – MOSÓ MASA MOSODÁJA – VESZPRÉMI KABÓCA
BÁBSZÍNHÁZ
Az északi part underground szívcsakrája Salföld és Kisörspuszta
között található, és idén Bánya néven ölt testet egy zenés-kulturális
helyszínben. A hétvégék a gyerekeknek és családoknak is szólnak:
vasárnaponként 15 órától a Veszprémi Kabóca Bábszínház előadásai
szórakoztatják őket. Augusztus
22-én egy klasszikus, a Mosó Masa
Mosodája a színpadon.
Helyszín: Salföld
Jegyár: 1200 Ft
www.kabocababszinhaz.hu
augusztus 22.
IRODALMI ROMKONCERTEK –
BECK-VECSEI / VECSEI-BECK
A Veszprém-Balaton 2023 irodalmi romkoncertsorozata: a szerzői
esten nemcsak saját, hanem kedvenc szövegek és dalszövegek is
előkerülnek. Ez alkalommal Beck
Zolival és Vecsei H. Miklóssal.
Helyszín: Veszprém, Margit-romok
Jegyár: később teszik közzé
veszprembalaton2023.hu/hu

ijesztgetik, míg végül az ifjú, de
bátor Jack mesebeli segítséggel
mindenkit megment. Danny Bain
különleges, házi készítésű hangszerekkel és kedves poénokkal
ejti egyik ámulatából a másikba
a hallgatóságot.
Helyszín: Balatonfenyves, Kultkikötő
Jegyár: 1500 Ft
kultkikoto.hu
szeptember eleje
BEST OF BALATON A BALATON ÜNNEPE
A Best of Balaton a MOL Nagyon
Balaton és az Index közös programja, amelyben 11 ismert és hiteles
Balaton-rajongó megmutatja a Balaton legjavát, természeti csodáktól
az eldugott fagyizókig. Nyár végén
egy közös ünnepen koccinthatunk
a kiválasztottakkal, a kurátorokkal
és a Balaton rajongóival.
Helyszín: később teszik közzé
Jegyár: később teszik közzé
bestofbalaton.hu

augusztus 25–28.
VESZPRÉMI UTCAZENE
FESZTIVÁL
A Veszprémi Utcazene Fesztivál
alatt pedig még nyüzsgőbb a város, mint máskor. Perdülj táncra te
is gátlások nélkül az utca közepén,
élvezd a tömeg vibrálását és a
máshol sosem látható utcazenész
produkciókat.
Helyszín: Veszprém, belváros
Jegyár: ingyenes
Fő fellépők: később teszik közzé
www.utcazene.hu
augusztus 25–30.
EVERNESS
Egy fesztivál, ahol a lélek fürdik, és
egy közösség, ami feltölt. Az idei
Everness visszanyúlik a gyökerekhez: zegzugos ösvényeken
visz az út legjobb önmagunkhoz,
és ebben az elmúlt évek legjobb
előadói lesznek segítségünkre.
Helyszín: Siófok-Sóstó
Jegyár: bérlet 36 900 Ft
Fő fellépők: Palya Bea, Tribali,
előadások, workshopok, jóga,
koncertek
www.evernessfesztival.hu
augusztus 29.
KULTKIKÖTŐ – JACK, A MEGMENTŐ – KABÓCA BÁBSZÍNHÁZ
A zenés előadás az Appalachehegységben, vagyis a Tokapipi-hegyekben játszódik, ahol a vasútépítőket különös erdei lények

szeptember 1–5.
A TÁNC FESZTIVÁLJA
Szeptember 1. és 5. között beköltözik a kortárs tánc Veszprémbe.
Négy helyszínen pörögnek a programok, ahol mindenki megtalálhatja a neki kedves előadást. Ez már
a XXII. évad lesz – jól bejáratott
szervezőkkel és értő közönséggel.
Helyszín: Veszprém, több helyszínen
Jegyár: később teszik közzé
Fellépők: később teszik közzé
atancfesztivalja.hu
szeptember 3.
KOMPKONCERT#21
HIPERKARMA
A magyar underground egyik nagyatyja, Bérczesi Robi és bandája rock
and rollt csempésznek a szeptemberben még korántsem véget érő
szezonba. De csak óvatosan a koncerttel, a zenekar logójával ellentétben a kompon nincs vészkijárat!
Helyszín: Szántód-Tihanyi rév
Jegyár: 5990–9900 Ft
molnagyonbalaton.hu

tással, neked csak annyi a dolgod,
hogy a belépésnél megvásárold
a poharad, magadhoz vedd
a térképet, és felfedezd, mennyi
csodát rejt ez a vidék!
Helyszín: Szent György-hegy
(Hegymagas és Kisapáti)
Jegyár: 4500 Ft
www.szentgyorgyhegyhajnalig.com
szeptember 4.
KOMPKONCERT#22 – BYEALEX
ByeAlex több műfajban kipróbálta
már magát, a Balatonra azonban
megszokott stílusával és Sleppel
érkezik. Az új számok mellett
a régi szép idők melankóliájával
ajándékozzák meg a hallgatóságot,
hogy a hangulat igazán passzoljon
a szeptemberi naplementéhez.
Helyszín: Szántód-Tihany rév
Jegyár: 5990–9900 Ft
molnagyonbalaton.hu
szeptember 4.
KENYÉRLELKE FESZTIVÁL
Budapest mellett a Veszprémbe
csábítja a kovászos kenyér friss
illata a nézelődőket szeptember
elején. Az időpont- és helyszínváltozás nem befolyásolja a minőséget, jobbnál jobb péksüteményeket kóstolhatsz, pláne, ha te is
indulsz a versenyen.
Helyszín: Veszprém
Jegyár: ingyenes
Fellépők: később teszik közzé
www.kenyerlelke.hu
szeptember 10-12.
BALATON PIKNIK
A Gömbkilátó alatt lassú elektronikára pléden koccintós Balaton Piknik
instant siker lett Balatonbogláron.
A buli most Balatonaligán, a BalatonParton folytatódik tovább, de csak
a helyszín változik, a recept marad

a bevált: plédek és függőágyak,
borok és Balaton.
Helyszín: Balatonvilágos-Balatonaliga, BalatonPart
Fő fellépők: később hirdetik ki
Jegyár: később hirdetik ki
balatonpiknik.hu
szeptember 10.
KOMPKONCERT#23 BËLGA
A melegítős, Tisza sportcipős
(nyugati márkát hordja csak a nyugati rappelő) együttes a fülledt
nyári bulik után a Balaton nyílt
vizére evezve örvendezteti meg
a közönséget mindenki által ismert
refrénekkel és poénokkal.
Helyszín: Szántód-Tihany rév
Jegyár: 5990–9900 Ft
molnagyonbalaton.hu
szeptember 11.
KOMPKONCERT#24 WELLHELLO
Fluor Tomi és Diaz most nem
a nádasban, hanem egyenesen
a tó közepén landol szeptember második hétvégéjén, hogy
a nagyszínpadok után a kompon is
megtáncoltasson.
Helyszín: Szántód-Tihany rév
Jegyár: 5990–9900 Ft
molnagyonbalaton.hu
szeptember 18–19.
LAPOSA-SZÜRET, BADACSONY
Szüretelj, borozz, bulizz Badacsonyban! A hagyományosnak
nem mondható szüreti hétvégén,
pezsgős reggeli után egy dzsipes
dűlőtúra közben valóban metszőollóval a kezedben találhatod magad.
Helyszín: Badacsonytomaj / Hableány, frissTerasz, Szőlőhegy Bisztró,
Laposa terasz
Jegyár: később teszik közzé
Fellépők: később teszik közzé
laposa.hu

szeptember 4.
HANGSZÍN / ÖSSZMŰVÉSZETI
CSALÁDI PIKNIK
Koncertek, irodalom, szabadtéri festészet egy laza családi
pikniken.
Helyszín: Veszprém, Művészetek
Háza
Jegyár: később teszik közzé
Fellépők: Tücsök Zenekar, Gárdonyi Zoltán Ifjúsági Kamarazenekar, Hegyeshalmi László, Környei
Ágota, Áfrány Gábor képzőművészek; Kilián László, Éltető
Erzsébet irodalmárok
muveszetekhaza.hu
szeptember 4.
SZENT GYÖRGY-HEGY HAJNALIG
Ezen a mágikus estén a hegy több
mint 20 borászata vár kóstolókkal,
zenei programokkal, éjféli tűzgyúj-
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szeptember 19.
INTERSPORT KESZTHELYI
KILOMÉTEREK
Mindenki húzza fel a nyúlcipőt! Ezen
a napon a nyugat-balatoni városban
rengeteg kilométer termelődik – de
nem is a kilométer a fontos, hanem
a futás által felszabadított boldogsághormonok hektoliterei.
Helyszín: Keszthely
Nevezési díj: 3000–20 000 Ft,
a handbike félmaraton és maraton
ingyenes
keszthelyikilometerek.hu
október 1–3.
XV. NN ULTRABALATON
„Azért futjuk körbe, mert ott van”
– szól az Ultrabalaton mottója,
amivel nehéz vitába szállni. A korábban hagyományosan májusi
versenyt idén ősszel tartják, a 15.
alkalommal megrendezett 221
kilométeres tókerülésnek pedig
egyénileg vagy akár 13 fős csapatban is nekivághatsz – már ha
sikerült bejutnod az évek óta telt
házas versenyre.
Helyszín: Balatonfüred, Annagora
Aquapark (rajt)
Nevezési díj: telt házas esemény
ultrabalaton.hu/nnultrabalaton/
október 1–3.
MCDONALD’S BRINGAMÁNIA
ULTRABALATON BRINGATÚRA
Az NN Ultrabalaton olyan futóverseny, ami biciklivel is teljesíthető.
Igen, a bringások is nekiindulhatnak a Balaton-kerülésnek,
nincs szintidő, csak a kényelmes
túratempó, a bringád és a Balaton.
Érdemes sietni a nevezéssel, a telt
ház itt is garantált!
Helyszín: Balatonfüred, Annagora
Aquapark (rajt)
Nevezési díj: 15 500 Ft
ultrabalaton.hu/nnultrabalaton/
bringatura-informaciok
szeptember 25.
BALATON-PARTI FUTÓNAP
A Balatonszemesről induló versenypálya olyan közel visz a vízhez,
hogy szinte érzed a rád csobbanó
kis hullámok cseppjeit, de a helyszín
csak növeli a futás élményét.
Helyszín: Balatonszemes
Nevezési díj: 2000–6500 Ft
www.bfsze.hu
október 15–17.
FÜREDI SZÜRET
A borlovagrend-avatás után te is
útnak indulhatsz a zenészekkel
és a felvonulókkal a Füredi Szüret
pincészetekkel kijelölt útvonalán.
A változatos programok sokasága
tökéletes választás a családoknak,
hiszen a vigadozó felnőttek mellett a kisebbek is megtalálják saját
szórakozásukat.
Helyszín: Balatonfüred
Jegyár: ingyenes
Fellépők: később teszik közzé
furediszuret.hu
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október 16.
BURGER KING
ULTRABALATON TRAIL
A harmadik alkalommal rajtoló
terepfutó versenyen öt különböző módon ismerkedhetsz meg
Balaton-felvidékkel. Az egyéni
vagy csoportos útvonalak az ősz
legjavába invitálva színpompás
lombozatokkal készülnek a futamra, hogy festői környezettel
szolgáljanak a jóleső kilométerek
mellé.
Helyszín: Csopak, Balatoni
Élménypark
Nevezési díj: 5900–30 000 Ft
ultrabalatontrail.hu
Október 16–17.,november 27–28.,
december 28–29–30., január 23–24.,
február 19–20., március 19–20.,
április 23–24.
GASZTROHEGY BADACSONY
Badacsony legnagyobb gasztroösszefogása igazi ízutazásra
hív: 10 vendéglátóhely, izgalmas
tematikus hétvégék és a Badacsony egy olyan arca, amit csak
a nyugodtabb évszakokban lehet
igazán felfedezni.
Helyszín: Badacsonytomaj
Jegyár: 2500 Ft-tól
facebook.com/gasztrohegybadacsony
november 5–7.
FÜRED GASTRO
Balatonfüred Szent Márton-napi
hétvégéjén nem csak libával
találkozhatsz, ha ellátogatsz
a Vitorlás térre.
Helyszín: Balatonfüred, Vitorlás tér
Jegyár: később teszik közzé
Fő fellépők: később teszik közzé
gastrofured.hu

november 27.
TANÚHEGYEK NYOMÁBAN TELJESÍTMÉNYTÚRA
Pontosan az, aminek hangzik:
teljesítménytúra több távon, fel és le
a késő őszi tanúhegyeken. Már csak
a látvány miatt is megéri elindulni!
Helyszín: Badacsonytomaj (rajt)
Nevezési díj: később teszik közzé
tanuhegyeknyomaban.hu
december 4.
BALATONLELLEI KARÁCSONYI
VÁSÁR, BALATONI ADVENTI
GASZTROPIKNIK, MIKULÁS
REGATTA
A déli part legnagyobb téli eseményén minden lesz, amit a cím ígér.
Ezenkívül kézműves foglalkozás,
gyermekjátékok, sült gesztenye,
forralt bor, és igazi karácsonyi hangulat! Sőt: kipróbálhatod a Balaton
első látványszaunáját közvetlenül
a tó felett!
Helyszín: Balatonlelle,
BL YachtClub
Fő fellépők: meglepetés
Jegyár: ingyenes
blyc.hu/gasztropiknik-es-karacsonyi-vasar-balatonlelle
január 1.
SZIGLIGETI ÚJÉVI CSOBBANÁS
Nemcsak az oroszok olyan kemények, hogy megmártózzanak
a januári jeges vízben: mi, magyarok is bevállaljuk a nulla fokos lubickolást. Legyél te is Szergej, aki
nem fázik – amúgy meg az élmény
utólag nagyon is megszépül.
Helyszín: szigligeti strand
Nevezési díj: ingyenes
www.facebook.com/ujevicsobbanasszigliget
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Egész nyáron, vagy
amikor jólesik
Egész nyáron
MOL NAGYON BALATON BESZÉLGETÉSEK
A Balatonról bármennyit lehet csevegni, és érdemes is. Folytatódik
a MOL Nagyon Balaton 2020-ban
elindított podcastja fesztiválszervezőkkel, zenészekkel, balatoni
arcokkal. A téma adott! Kövesd
Facebookon és Soundcloudon is.
facebook.com/NagyonBalaton
Bármikor, a tervezett közös
gyaloglás 2021 ősz
BALATON CAMINO
300 000 lépés, egy teljesítmény,
ami büszkeséggel tölt el, egy
kihívás, és egy izgalmas lelki út. Ez
a Balaton Camino, aminek bárki
bármikor nekiindulhat akár egyedül is, de a legjobb legalább egy
szakaszt együtt gyalogolni.
Helyszín: a Balaton körül
www.balatoncamino.hu
egész évben
DJ A SZŐLŐBEN
A DJ a Szőlőben jó pár éve bizonyítja, hogy jó borok, jó ételek, és
jó társaság mellett a napközbeni
buli az egyik legjobb dolog, ami
a Balatonon történhet veled. A DJ
a Szőlőben eseményei egész
évben futnak, az aktuális eventekhez kövesd a Homola Terasz
Facebook-oldalát.
Helyszín: Paloznak, Homola
Borterasz
Jegyár: ingyenes
Fellépők: Wine & Vinyl
facebook.com/borteraszpaloznak

42. oldal
Lábas Viki & Trokán Nóra

48. oldal
Kövecses Anna

Sokak szerint a szerelemben
a kevesebb néha éppen hogy
nem több. Összegyűjtöttünk tíz
tökéletes helyszínt romantikus
pillanatokhoz.

Két balatoni lány – egyikük itt nőtt
fel, a másiknak kisgyerekkora óta
élete része a Balaton. A barátnők
a boglári Pavilonban találkoztak,
és beszélgettek egy jót.

A gumimatrac illata, a 40 éve
Riminiben vásárolt napszemüveg
és az ibizai hippik kulturális
öröksége – a népszerű
illusztrátorral beszélgettünk.

#Balaton

KULTÚRA

34. oldal
Balatoni romantika
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SZÖVEG
KRISTYÁN FANNI
FOTÓ
FOTÓ: VOLT PRODUKCIÓ, KISS ÁDÁM, HÖLVÉNYI KRISTÓF,
KŐRŐSI TAMÁS/ WELOVEBALATON.HU
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Balatoni helyek javíthatatlan
romantikusoknak

„SZERELMES FILMMÉ
TETTÜK A MÓLÓT”
Sokak szerint a szerelemben a kevesebb néha éppen hogy nem több. Az első
csóknak, az eljegyzésnek vagy az esküvőnek minimum úgy kellene kinéznie,
mint egy romantikus filmben, lemenő nappal, távolodó kamerával, hulló
flitterekkel és egy Dés László-i mértékű szaxiszólóval aláfestve. A Balaton
tökéletes díszletet biztosít javíthatatlan romantikusoknak az első kólára
meghívástól kezdve a végső igenig. A parti sétányok, kikötők és mólók gyönyörű
hátteret nyújtanak bármelyik nagy naphoz, de ha a fantáziádat s zabadjára
engeded, nemcsak a párodat, hanem még magadat is meglepheted.
Összegyűjtöttünk tíz tökéletes helyszínt romantikus pillanatokhoz.
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mint a Balaton partján magában álló
dombon épült kápolna, amelyet a legenda
szerint a jég fogságából szabadult halászok
építettek hálából megmenekülésükért. Az
itt kimondott igeneknek súlya van!

GÖMBKILÁTÓ

KRIPTA-VILLA

Fonyód
Akik a fonyódi Kripta-villa kőszobra fölött
megfogják egymás kezét, örök szerelemre
találnak a legenda szerint. A villát Abrudbányai-Rédiger Ödön gyógyszerész
építtette a part fölé magasodó Sipos-dombra, emléket állítva esküvőjük előtt elhunyt
kedvesének, Magdusnak. A ház alagsorában található szobor Ödönt és Magdust
ábrázolja, a nászágyukon fekve. Az igazán
bizarr csavart azonban nem ez adja a helynek, hanem hogy a patikus úr későbbi
feleségével és családjával is ebben a házban
lakott. Szokatlan, mégis izgalmas választás
egy romantikus alkalomhoz, az biztos.

„A CSEND HANGJAI”
ÉJJELI SÉTA

Tihanyi apátság
Mindenki ismeri a nyári szezonban
nyüzsgő, levendulaillatban úszó Tihanyifélszigetet, nyugalmában azonban kevesen
fedezik fel Tihany talányait. A Hosszúlépés
által szervezett Csend Hangjai éjszakai séta
az apátság mélyére visz. Ágoston atya a
túra alatt több meglepetést tartogat, hiszen
rejtett, nem látogatható helyekre kalauzol,
csendben, minimális fénnyel vezetve. 120
perc csendélet után az apátságból az éjjeli
Pisky sétányra kilépve biztosan lesz mondanivalótok egymásnak a kedveseddel
a holdvilágos, fülledt nyári éjszakában.

SZENT MIHÁLY-DOMB

Vonyarcvashegy
A Vonyarcvashegy és Balatongyörök
közötti Szent Mihály-domb csúcsán
emelkedő kápolna falai már megannyi kimondott ‘igen’ fültanúi voltak. Ez cseppet
sem véletlen, hiszen mi lehetne igazabb
helyszín egy életre szóló fogadalomnak,
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Balatonboglár
A Gömbkilátó az 50-es években megjárta
a brüsszeli világkiállítást, ahol a „Magyar
Atomiumként” már akkor mindenkit ámulatba ejtett formás háromszögeivel. A boglári Várdomb csúcsára kifeszített szerkezet
a fenyőerdőt lepipálva emelkedik fölénk,
tökéletes látványt nyújtva a Badacsonyra
és az egész északi partra. Bármilyen alkalomból látogatsz ide, a 165 méter magasban éjjel is feléd pislogó kivilágított gömb
bárkit levesz a lábáról. Csak a gyűrűt ne itt
ejtsd el, mert a padló rácsai között lehullva
örökre szem elől tévesztheted. Az pedig
nem jó kezdet egy közös élethez.

RÓZSAKŐ

Badacsony
Ücsörögj szerelmeddel a Rózsakövön!
Ez egy badacsonyi bazalttömb, aminek
a hagyomány szerint mágikus ereje van.
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Ha két fiatal ráül a kőre háttal a Balatonnak, akkor még abban az évben egymáséi
lesznek. A legenda Kisfaludy Sándor és
Szegedy Róza történetéből bontakozott
ki, akik gyakran üldögéltek a kövön
szerelmük éveiben. Kisfaludy mint egy
reformkori James Blunt, romantikus költőként és fess katonatisztként törte a női
szíveket. Ám az ő szívét egy badacsonyi
szüreten megismert nemes kisasszony,
Szegedy Róza ejtette rabul, akinek hos�szan és kitartóan udvarolt, míg végül
házasok lettek. Tudsz jobbat a leghíresebb
balatoni szerelmespár kedvenc találkahelyénél?

SÓHAJOK HÍDJA

Balatonvilágos, magaspart
Egy pár sem maradhat örökké együtt,
amíg nem látogat el a balatonvilágosi
magasparton lévő Sóhajok hídjához.
A balatonvilágosi fehér fahíd felirata
biztosít arról, hogy az itt fogant szerelem

múlhatatlan. Az sem gond, ha köztetek máshol lobbant fel a láng, a hídnál
található lakatfal időtlen időkig őrzi majd
románc zálogát. A nem messze található
Panoráma kilátó számos festőt megihletett, de ne aggódj, nem kell művészléleknek lenned, hogy maradandó élményt
szerezz személyes múzsádnak.

SZÉPKILÁTÓ

Balatongyörök
A balatongyöröki Szépkilátó meredek
lépcsőzés nélkül kínálja balatoni panorámát. Még a kocsiból sem kell kiszállni,
a kilátás már a parkolóból is különleges,
balra a Tapolcai-medence tanúhegyeit és
a szigligeti várat, míg jobbra az elterült
kék víztükröt látni, így ne lepődj meg, ha
erre járva eleve egy jegyesfotózással kell
osztozkodnod a panorámán. Az elbújós
romantika helyszíne azonban nem itt
van: a kilátótól meredek ösvény vezet
le a Római-forráshoz, amelyet a fölé
magasodó fűzfa tesz igazán titokzatossá.
Utána jöhet fent a jegyesfotózás.

PLAGE 18

Tihany
A balatoni strandolás minden évben
kihagyhatatlan program, de ismerjük be,
egy naptej- és lángosszagban úszó strand
legfeljebb az első közösen pisszentett
citromos sörhöz megfelelő romantikus
terep. A tihanyi Plage 18 napernyős,
homokos partjával viszont minden eddigi
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várakozásodat felülmúlja majd. Látogassatok el ide kettesben, béreljetek
egy saját pavilont, kérjetek egy üveg
champagne-t, élvezzétek a Tihany felől
a keleti medencére nyíló tengerszerű
látképet, a többi rajtatok múlik.

BALATON SZÍVE

Zamárdi
Zamárdiban filter és szerkesztés nélkül
bújhatsz be bárkivel a balatoni vörös kőből
kifaragott szívbe, ahol a hátteret is a tó és
a tihanyi apátság sziluettje adja. A Balaton
szíve szobor, és mellette a Szerelmesek
hídja a szabadstrandon várja azokat, akik
egymással és a Balatonnal is szeretnék
megpecsételni a szerelmüket. Csak vigyél
magaddal egy fotóállványt, hiszen neked
is rajta kell lenned a képeken!

SZENT KRISTÓF-KÁPOLNA

Szántódpuszta
Csattanjon el az első hitvesi csók az
utazók és a Balaton védőszentjének
kápolnájánál! A szántódpusztai majorság önmagában is izgalmas úti cél, ám
a puszta legszebb részeként magasodó
barokk kápolna galamberegetően jó választás Tihany tornyaira táruló látképével
bármilyen szentimentális eseményre. Itt
szelfiző turistatömegekre sem kell számítanod, egyszóval csendes összeborulásra
és meghitt esküvőre egyaránt ideális
választás. Szent Kristóf pedig védőszentként kísér majd a közös utatokon is.

SZÖVEG
MOL NAGYON BALATON

STRANDKÖNYVTÁR

TÁMOGATOTT TARTALOM

Ha balatoni nyár, akkor könyv. Pakold össze
az év közben felhalmozott restanciád, és élvezd
ki a szabadság minden percét. Egy nyárfa
árnyékában a strandon, egy hűvös esti teraszon
vagy tücsökzenés éjszakában: olvass! Íme a Líra
könyvesboltok ajánlata.

Zajácz D. Zoltán

Lucinda Riley

Finy Petra

VÉRES BALATON

AZ OLASZ LÁNY

KERTI SZONÁTA

A zánkai úttörőtáborból
egy tihanyi hajókiránduláson titokzatos
körülmények között
eltűnik a tizennégy
éves Marion Morel,
a Francia Kommunista
Párt párizsi titkárának
egyetlen gyermeke.
A nyomozással Adorján
Máté hadnagyot bízzák
meg, akinek segítőtársa
is akad: Lendvay Laura,
a szomszédos vállalati
üdülőben nyaraló
orvostanhallgató. A lány
pszichiáternek készül, és
élénken érdeklődik egy
új amerikai módszer,
a bűnügyi profilkészítés
iránt. A fordulatos történetben megelevenedik
a Kádár-korszak Ma
gyarországa párttitkárokkal, örökké
elégedetlenkedő hivatalnokokkal, vadászgató,
jachtot és szeretőket tartó, a nyugati életstílust
majmoló nagyvállalati
vezetőkkel.
General Press Kft.

Rosanna Menici még
csak tizenegy éves,
amikor megismerkedik
Roberto Rossinivel,
a férfival, aki örökre
megváltoztatja az életét.
A fiatal tenor ekkor már
ismert sztár a szülővárosában, Nápolyban,
és alig figyel a félszeg
lányra. Ám amikor
a családi ünnepségen
az első énekhangok
megtöltik a szobát,
már nem tudja levenni
a tekintetét Rosannáról. Hat évvel később
Rosanna és Roberto újra
találkoznak a milánói
operaházban, és a két
művész közös útra indul,
hogy tehetségükkel
meghódítsák az egész
világot. Egymás iránti
szenvedélyes szerelmük
megszállottsággá válik,
és nem törődnek még
a múlt árnyaival sem,
ami a boldogságukat
fenyegeti.
General Press Kft.

1987-ben járunk, Magyarországon, Budapesten. A korábbi politikai
struktúra már működési
zavarokkal küzd. A besúgói rendszer még aktívan
működik, az ellenzék is
egyre több akciót szervez.
A regény lapjain 1944től 1987-ig villannak fel
a magyar történelem
drámai pillanatai.
Amíg pedig megismerjük az ő túlélési
stratégiájukat, addig
is vígan zötyögnek
a Zsigulik, kotyognak
a kávéfőzők, végtelen
lassúsággal épülnek
a víkendházak, Beszélőket lapoznak titokban,
hangulatjelentések készülnek, szól a Kontroll
Csoport, a panellakások
fagyöngyös függönyei
engedelmesen csörögnek a vállunk körül.
A főszereplők számára
pedig a végére kiderül:
ki árult el másokat, és ki
önmagát.
Athenaeum
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Johanna Basford

Paul Hollywood

CSODAVILÁG

SÜSSÜNK
EGYÜTT!

Adj teret a nyugalomnak és a flow-nak! Ez
a gyönyörű színezőkönyv elrepít a képzelet
birodalmába, mert nem
csupán egy könyv,
hanem varázslatos átjáró
a csodák világába. Oldalain fákra épült kastélyok, lebegő szigetek és
tündérmesébe illő tájak
várnak rád. Kezdődjön
hát a kaland, engedd
szabadon a fantáziád,
keresd meg az elvarázsolt tengeri teknősöket,
különleges macskákat
és énekesmadarakat,
majd keltsd életre őket
a színekkel!
Manó Könyvek

Paul Hollywood beleszületett a pékmesterségbe.
Gyerekként apja pékségében sajátította el a tökéletes kenyér és piskóta
sütésének titkát, felnőve
pedig neves szállodákban
kamatoztatta tudását
szerte a világban.
Ebben a könyvében
Paul kipróbált és jól bevált
mesterfogásokat ad át
az olvasóknak, könnyen
követhető, érthetően megírt, ízletesnél ízletesebb
kenyér-, péksütemény-,
sütemény- és kekszrecepteken keresztül a ciabattától a focacciáig, a friss
croissant-tól a klasszikus
Viktória-tortáig.
Partvonal Kiadó

LÍRA KÖNYVESBOLTOK
A BALATON KÖRÜL
Siófok
Sió Plaza Líra-Móra Könyváruház
8600 Siófok, Fő tér 6.
Balatonboglár
Tesco Líra-Móra Könyvesbolt
TESCO – 8630 Balatonboglár,
Klapka u. 30.
Balatonfüred
Tesco Líra-Móra Könyvesbolt
TESCO 8230 Balatonfüred,
Széchenyi u. 55.
Veszprém
Tesco Strip Mall Líra-Móra
Könyváruház
Tesco Strip Mall 8200 Veszprém,
Külső-Kádártai út 3.
Keszthely
Alphapark Líra-Móra Könyvesbolt
Alphapark Bevásárlóközpont
8360 Keszthely, Frech Miklós u 2–4.
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Kultúra / SZÁRSZÓ

A Balaton-parti
falu Csukás István
meseíró második
otthona volt

NAGY HO-HO-HOSZÁRSZÓ
Csukás István
minden reggel megtett
egy hatalmas kört
Balatonszárszón, és
addig ment, amíg el nem
jutott a Balaton partjáig.
Aztán nagy izgalommal
figyelte, hogy megvan-e
még a Balaton. Megvolt.
Az írót a Best of Balaton
kurátorai idén szintén
beválogatták a Balaton
legjobbjai közé. Ebből
az alkalomból Dorogi
Sándorral, Csukás
István közeli barátjával
elevenítettük fel a 2020ban elhunyt író szárszói
napjait.
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Süsü és Pom Pom megalkotója, Csukás
István harminc éve került Balatonszárszóra. Akkoriban jelöltek ki egy hatalmas
területet üdülőhelyek számára, ahol sokan
vásároltak telket. Ő is belekerült ebbe
a körbe, vett egy földterületet, és oda
építette imádott nyaralóját – így került
Szárszóra, ahogy sokan mások is abban
az időben. Ez lett az ő második – nyári –
otthona. „Általában május végén, június
elején érkezett, és egészen a szezon végéig
maradt. Mindig egy-egy héttel meghos�szabbította az ittlétét, az utóbbi években
már kivárta a szeptember végi szüreti
fesztivált is” – meséli Dorogi Sándor, Bala-
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tonszárszó egykori polgármestere, Csukás
örök szomszédja és barátja.
A budapesti nyüzsgés után megváltás
volt számára a balatoni nyugalom. Többször
is hangoztatta, hogy azért szereti Szárszót, mert emberléptékű. Minden napját
azzal indította, hogy megtett egy hatalmas
kört, megnézte a Balatont, közben minden
szembejövő embernek köszönt, és mindenki
visszaköszönt neki. Csukás nagyon szerette
ezt, visszahozta a gyermekkorát, felüdülés
volt számára a nagyváros ridegsége után,
meséli Dorogi. Imádott piacra járni, a reggeli
nagy sétához a vásárlás is hozzá tartozott,
nem is maga a tevékenység miatt; ez inkább

A híres egyfejű, az
elátkozott fagyis
és a Néphadsereg
lapja

ürügy volt számára, hiszen nagyon szeretett
beszélgetni az emberekkel. Névről ismerte az
összes termelőt, ott szerezte be a húst, a zöldségeket, amiket aztán lefagyasztott, és még
a téli hónapokban is a Szárszóról beszerzett
élelmiszert fogyasztotta Budapesten.
Az író balatoni nyarait az alkotás határozta
meg. „Volt egy dolgozószobája, ahol a 40 fokos
hőségben is besötétített, és ott munkálkodott.
A napi programja úgy nézett ki, hogy megtette a már említett sétáját reggel, közben vásárolt, beszélgetett a helyiekkel, azután 9-10
órától bevonult a szobájába, és ott alkotott,
dolgozott, olvasott. Délután kezdett társas
életet élni: az udvarán volt egy óriási diófa, az

alatt indult el a baráti találkozó, sütés-főzés,
anekdotázás. Nagy mesélő volt, akkora menynyiségű élménnyel rendelkezett, hogy nehéz
volt mellette szóhoz jutni. Mindenről tudott,
mindenről volt véleménye. Sokat mesélt
a békéstarhosi zeneiskoláról, ahol gyerekként
hegedűművésznek készült, a Kodállyal való
találkozástól kezdve a Hungária kávéházban
történt sztorikon át, egészen a Magyar Televíziónál töltött éveiig. Olyan történeteket tudott
mesélni, hogy a közönség csak szótlanul hallgatta. Nagyon nagy élmény volt vele együtt
lenni” – avat bele a közös emlékekbe Dorogi.
Szárszón csak Pista bácsinak hívta mindenki
Csukást, aki belopta magát a helyiek szívébe,
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Csukás István 1936. április 2-án született
Kisújszálláson. Hegedűművész szeretett
volna lenni és költő is, tanult bölcsészkaron és jogásznak is. Életében a döntő
fordulatot az hozta, amikor első díjat
nyert a Magyar Rádió diákköltők részére
meghirdetett pályázatán, ahová az egyik
barátja beküldte néhány versét. Ezután
megjelentek első költeményei, írásaiból
és irodalmi segédmunkákból élt. Vezette
a Fiatal Művészek Klubját, majd a Néphadsereg című lapnál dolgozott. 1968-tól
1971-ig a Magyar Televízió munkatársa,
1978 és 1985 között a Móra Ferenc
Ifjúsági Könyvkiadó főszerkesztője volt.
Vackor, a pisze kölyökmackó megalkotójával, Kormos Istvánnal közösen alapította
a Kincskereső című gyermeklapot. Szintén
Kormos biztatására fordult a hatvanas
években a gyermekirodalom felé, ettől
kezdve jelentek meg gyermekregényei,
mesekönyvei, verses meséi, és születtek
meg halhatatlan mesehősei, Mirr-Murr,
Pom Pom, Süsü, a sárkány vagy Bagaméri, az elátkozott fagyis a Keménykalap
és krumpliorrból, amelynek ﬁlmváltozata 1975-ben a hollywoodi X. televíziós
fesztiválon elnyerte a fesztivál nagydíját
és Az Év Legjobb Gyermekﬁlmje címet.
A Nemzet Művésze címmel kitüntetett
Kossuth- és kétszeres József Attila-díjas
költő, író, ifjúsági szerző Budapesten
hunyt el, 2020. február 24-én. Forrás: PIM
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Csukás István 2011
óta Balatonszárszó
díszpolgára. Halála
után, 2020-ban
szobrot állítottak
az emlékére a róla
elnevezett színház
előtt.
mindig volt néhány jó szava az emberekhez,
soha nem volt összetűzése senkivel.
Csukás híres volt gyermekszeretetéről, és
bár nem adatott meg neki, hogy saját gyerekei legyenek, kifelé soha nem mutatta, hogy
ez lelkileg megviselné. Életigenlő ember volt,
és azoknak a társaságát kereste, akik hozzá
hasonlóan az élet örömeit szeretnék minél
inkább kiélvezni. Kerülte a konfliktusokat és
az olyan köröket, ahol politikáról vitatkoztak. Azt vallotta, hogy az élet túl rövid az
efféle ügyekhez. Elégedett volt az életével és
a dolgok alakulásával, nem akart többet. A kitüntetéseit is csak elfogadta, de soha nem élt
vissza azzal, hogy ő milyen elismerés tulajdonosa. „Az volt a sokat hangoztatott alapelve,
hogy a gyerekek agya olyan, mint a szivacs:
gyűjti és beszívja magába az ismereteket, az
élményeket. Mindenhol verte az asztalt, hogy
a gyereknek élményekhez kell jutnia. Azt
mondta, azért van szükség a gyerekeknek
színházra, mert akkor felnőtt korukban is
vonzódni fognak a színházhoz, az irodalomhoz, értékelni tudják majd a művészetet” —
részletezi Csukás elveit Dorogi.
Végül az író álma megvalósult. 2011-ben
az önkormányzat önerőből és a lakosság
támogatásának köszönhetően saját színházat
nyitott az évek óta bezárt kertmozi épületében. Csukást pedig az a megtiszteltetés érte,
ami sokaknak csak posztumusz adatik meg
— épületet neveztek el róla. Így lett a balatonszárszóiak színháza a Csukás Színház. „Nagy
dolog, ha valaki még életében adja a nevét
valamihez, bátorság kell hozzá. Presztízskérdéssé vált nála a színház, nem szerette volna
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cserbenhagyni a nézőket. Azt akarta, hogy
aki ide betér, az előadás után azt mondja,
hogy ide legközelebb is el fogok jönni. Persze
nem csak a saját darabjait játszották. Volt,
hogy 40 előadás ment a színházban, délelőtt
gyerekeknek szóló darabok mentek, este
pedig különféle kulturális események, amelyek főleg a felnőtt közönséget vonzották.
Híre volt a szárszói színháznak” — emlékszik
vissza Dorogi a Csukás Színház indítására,
amely 2020. január 1. óta a Kultkikötő játszóhelyeként működik tovább.
„A legkedvesebb hozzá fűződő emlékem,
amikor a születésnapom alkalmából többen
összeverődtünk. Az élet úgy hozta, hogy
megjelent még a Barátok köztből ismert
Magdi anyus, Fodor Zsóka, illetve a Budapest Bár gitárosa, Farkas Róbert. A fiam és
Farkas rápendítettek, Fodor Zsóka énekelt,
Pista pedig egyszer csak elkezdett hegedülni. Olyan koncert volt, hogy ehhez hasonlót
már soha életemben nem fogok megélni!
Tudtuk, hogy gyerekkorában hegedűművésznek tanult, de mindenkit megdöbbentett a zenei tudása. Hatalmas élmény
volt látni, hogy ő, aki már annyi mindent
bizonyított, még ilyen képességekkel is rendelkezik. Soha nem fogom elfelejteni.”
Dorogi Sándor az íróval közösen egy
mesemúzeum megvalósításán is dolgozott. A tervek az író halálával sem mentek
feledésbe, szerepel bennük egy interaktív
magyarnépmese-bemutató, Csukás-emlékszoba és egy mesepark is. Dorogi bízik
benne, hogy a közeljövőben ez a terv meg-
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valósulhat, ami hozzájárulna, hogy Csukás
emléke és életműve a következő generációk számára is ismert legyen.
Csukás István 2011 óta Balatonszárszó
díszpolgára. Halála után, 2020-ban szobrot
állítottak az emlékére a róla elnevezett
színház előtt. Emlékét őrzi a 2011 óta
minden nyáron megrendezett Sárkányfesztivál, ahol a gyerekek Süsüvel és más
Csukás-mesehősökkel is találkozhatnak.

„VALAMI ÁGYON, MAGYARORSZÁGON, BALATONSZÁRSZÓN KÖZELEBBRŐL”
Az északi part, Badacsony, Tihany
és Füred neve sok más mellett az
író-költőfejedelmekkel is összeforrt,
Kisfaludy Sándortól Déry Tiboron át
Illyés Gyuláig. Mégis egy déli parti
falu, Balatonszárszó neve égett bele
legjobban a magyar irodalomba, sőt
a magyar kultúrába, József Attila
1937. december 3-i tragikus és rejtélyes halálának következtében. Szárszó azóta megihlette Hobót, Lovasit
(és UFO Zsoltit), a település pedig
Csukás István mellett őrzi József
Attila emlékét is. Érdemes felkeresni
a parton, az állomás és a Csukás
Színház szomszédságában álló
József Attila-emlékművet és a közeli
emlékházat is, ahol izgalmas és
megrendítő interaktív kiállítás idézi
meg a költő lelkivilágát, verseit,
életének utolsó pillanatait.

SZÖVEG
BUDAVÁRI DÓRA
FOTÓ
CHRIPKÓ LILI
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Lábas Viki és Trokán Nóra

DÉLI PARTI
GENGSZTEREK,
ÉSZAKI PARTI
BANKÁROK

n

Két Best of Balaton-kurátor. Egyikük itt nőtt fel, a másiknak kisgyerekkora óta
élete része a Balaton. Trokán Nóra a paloznaki domboldalból figyeli mostanában a
panorámát, azt meséli, meg kellett érnie hozzá, hogy értékelje, mennyire „zseniális”
kisbirtokot álmodott ide édesapja. Lábas Viki pedig ha tudja, elhagyja a budapesti
betondzsungelt a fonyódi otthonért és nyugalomért, igaz, most ha minden jól megy,
koncertekkel túlzsúfolt országjárás következik majd.

Nórit és Vikit a Pilvaker hozta össze, az
előadás előtti próbák és az after bulik, de
azt mondják, hosszú távra terveznek. Bár
nem tudnak sokszor találkozni, Nóri egyszer meglátogatta Vikit Fonyódon, „hajnalig
pofáztak”, és most is egymás szavába vágva
magyaráznak. Szerencsére időről időre
összesodorja őket a szél, nem véletlen, hogy
annyira megörültek a közös interjúnak.
A fotózáson is azonnal megvolt az összhang, bolondozásért és pózolásért egyiküknek sem kell a szomszédba mennie. Úgy
tűnik, hatalmas energiákkal vágnak neki
a karantén utáni izgalmasabb időszaknak.
– Hogyan indult a történeted
a Balatonnal?
Trokán Nóra: Az első élményem, ami azóta
is meghatározó, gyerekként Siófokhoz kö-

tődik. Hosszú évekig nyaraltunk a Nemzeti
Színház akkori üdülőjében. A szüleim már
azelőtt is, mielőtt mi megszülettünk, sőt
a nővérem konkrétan majdnem Siófokon született, mert az anyunak ott indult
be a szülés a nyaralóban. Felejthetetlen
nyarak voltak, ott nőttünk fel, az északi
part később következett, amikor édesapám
megvette a paloznaki birtokot. 7-8 éves
lehettem, szép lassan készült el, minden
évben hozzátett apu valamit. Persze,
mindig szerettem ott lenni, de azt, hogy
Paloznak milyen zseniális hely, igazából
felnőtt fejjel fedeztem fel, ehhez meg kellett
érni, azt hiszem.
Lábas Viki: Nekem a Balaton az otthonom,
a mindenem. Ötéves koromtól Fonyódon
laktam, és itt nőttem fel. Ide jártam óvodába,
iskolába, gimnáziumba, ide kötnek az első

MIÉRT A PAVILON?
„A balatonboglári Pavilon a csodaszép boglári fasor mentén van. Elsőre azt hiheti
az ember, hogy én ugyan nem megyek be ide, ez egy retró hely, biztos csak olajos,
zsíros lángost adnak. Pedig a Pavilon ennek teljesen ellene megy. Akkora a sikerük,
hogy az elmúlt években foglalás nélkül már szinte helyet sem kap az ember. Nem
véletlen, hiszen tényleg háziasan, de jól főznek, és jó minőségű étel van, ugyanakkor
ez maga a déli parti életérzés: nem kell feszengeni, nem kell jól kinézned, bemehetsz
akár a strandról is” – Lábas Viki
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élményeim, itt kezdtem el zeneiskolába
járni, úgy hogy nekem tényleg a Balaton az
élet, a közegem. Innen kaptam az értékrendemet meg a hozzáállásomat az élethez.
– Ősz, tél, tavasz, vagy nyár? És fenn
a dombon vagy vízközelben inkább?
Nóra: A paloznaki nyaralónk igazi
menedék, édesapám évről évre szépítgette. Nagyjából a falu utolsó utcája fent
a hegyen, ott az erdő indul a házunktól,
üdülő környezet, és lassan a második
otthonom. Nagyon közel vagyok ott a természethez, óriási sétákat lehet tenni, és
mindenhonnan látszik a Balaton, szóval
minden szegletéből más képét mutatja. Itt
körülvesz a végtelen nyugodtság, az erdő,
a víz látványa.
Alapvetően nagyon nyári ember vagyok,
a meleg nekem az alapszükségletem, és télen nagyon tudok szenvedni. De egyébként
az első karantén ideje alatt én majdnem
végig lent voltam. Tavasszal. És az csodálatos volt. Az valami őrület, amikor még üres
a falu, még üres a Balaton – a karantén
alatt ez még jobban érződött – és testközelből figyelhettem, ahogy éled újra a természet. Ennyit ilyenkor még soha nem voltam
lenn. Szóval most a nyár mellett a tavasz is
nagy kedvenc lett, hogy mondjam? Majdnemhogy utoléri.
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a legjobb lenni, mert nagyon-nagyon szép
helyeken jártunk folyamatosan. És erre
egyébként az ember mindig utólag döbben
rá, hogy mennyire szerencsés vagyok, hogy
ott nőhettem fel! Fürdeni nem szoktam,
de sok olyan ismerősöm van, aki fonyódi,
és márciustól akár a 16 fokos vízbe is lejár
szinte mindennap úszni, nekik ez a feltöltődés. Én nem szeretem, amit a szezon tesz
a vízzel, fontosnak tartom a vizet védő,
környezetvédő kezdeményezéseket, és azt,
hogy megőrizzük a Balaton ökoszisztémáját. Régóta követem a Nők a Balatonért
Egyesületet, ők rengeteget tesznek a víz
tisztaságának megőrzéséért.
– Észak vagy dél? Számít ez?
Nóra: Mi gyerekként sokat voltunk Siófokon,
Paloznak csak ez után következett. Mind-

Nóra
kedvencei
BOR/BORÁSZAT
Jásdi Pince
FAGYI
Füreden a Korzó Fagyizó
STRAND
Alsóörsi strand/kemping
KILÁTÁS
Van egy kedvenc helyszínem:
a paloznaki hegyen egy kispad,
ahonnan az egész Balatont belátni
KEDVENC STRANDKAJA
Kukorica
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kettő csodás élményeket adott. Mindkét
partot más miatt szeretem! Nagyon szeretem
az északi part hegyi faluit, távol a parttól, a
csodálatos erdőket, mezőket és túraútvonalakat, ahová el lehet vonulni. A kedvenc
padomat, ahonnan belátni a Balatont, és
ellátni a Tihanyi-félsziget fele, a kilátást, aminek hihetetlen ereje van, a hajnali párát a tó
felett. Nekem nagyon sokat adott, hogy végre
tavasszal is láthattam a tájat, a szőlőhegyeket,
érezhettem az illatokat.
Viki: Érdekes, hogy ez a Buda és Pest közötti különbség megvan a Balatonnál is, hiszen
vannak a déli parti gengszterek, amilyen
én is vagyok, és vannak az északi parti
bankárok, és ez a mai napig megvan. Megmondom őszintén, hogy én gyerekkoromban nem nagyon jártam az északi parton,
hiszen a déliről a legszebb a kilátás. Főleg
Fonyódról. Úgyhogy ez egy kicsit kimaradt.
Azt a részt felnőttebb fejjel fedeztem fel
magamnak, akkor jöttem rá, az északi part
is mennyire sokszínű. Úgyhogy szerintem
mi Keszthelyig merészkedtünk, a Keszthelyi-öbölig Fonyódról, és inkább a déli parton
mozogtunk folyamatosan, vagy pedig bentebb, a Somogy megyei belső faluknál.
– Mindketten sokat vagytok Pesten,
milyen a viszonyotok a várossal?
Viki: Hát, én nagyon nehezen viselem
a városi közeget, engem nagyon bezár
a betondzsungel, és korlátolttá tesz. Nekem
kell a tér, kell az, hogy dombok legyenek,
hogy közel legyen a víz, hogy legyen egy
akkora rét, aminek nem látom a végét,
mert én akkor érzem magam igazán
szabadnak. Úgyhogy ez abszolút hiányzik nekem Budapesten, de azt mindig
tudtam, hogy ezt a szakmát csak ott tudom
sikerre vinni. A Margitsziget ezt az érzést
valamennyire vissza tudja adni. Ugyanakkor Pesten hiányzik, hogy itt, Fonyódon
végigmegyek az utcán, és mindenki ismer
kiskorom óta, hogy sokan büszkék rám, és
a fonyódiak magukénak érzik a sikereimet,
és persze hogy viszem a szülővárosom
hírét. Mi az együttessel tavaly márciusra hónapokra leköltöztünk, a negyedik
lemezünkön dolgoztunk, kirándultunk,
dalokat írtunk. Ez a természetközeliség és
nyugalom is megmutatta, hogy a pandémia
után is egy tudatosabb, megfontoltabb létezésbe kell visszatérnünk. Én csak bizakodom, hogy ez lesz.
Nóra: Szerencsés ember vagyok, mert az
édesapám Paloznakon egy olyan gyönyörű
házat hozott össze, ahol még az unokáim is
megöregedhetnek – ha van egy kis eszük.
Én már most azt érzem, hogy legszívesebben
néha csak itt kapirgálnám a földet, lovakat
tartanék, akár még kicsit borászkodni is megtanulnék édesapámtól. Tavaly kora tavasszal

Helyszín: Pavilon

Mostanában sokat szoktam SUP-ozni
a Balatonon, ez pár éve nekem is egy nagy
őrület az életemben, és vannak barátnőim,
akikkel rendszeresen szoktunk túrázni,
például a Sajkodi-öbölben. De sokszor csak
maradok fenn, a dombon, és túrázok a közelben. Rengeteg csodálatos útvonal van,
én szeretek aktívan pihenni, ritkán fordul
elő, hogy ne mozduljak ki.
Viki: Én a Balatonnak az őszi és a téli arcát
szeretem talán a legjobban, mert akkor
nincsenek turisták. Így vagyunk ezzel sokan,
akik itt nőttünk fel: nem szeretjük látni,
amikor a turisták megrongálják azt a környezetet, amit annyira óvunk mi, ott lakók egész
évben. Szeretem a nyugalmat, de persze
szeretem a nyári pezsgést is, olyankor néha
olyan, mintha Budapesten lenne az ember.
Igazából az ittlét minden arcát szeretem, de
talán az ősz és a tél a kedvencem. Helyiként a tesióráim a Balatonhoz kötődtek,
amint jött a tavasz, lementünk kajakozni,
kenuzni, az iskolánknak volt strandrésze
a tónál. Balatoni gyereknek egyébként

Viki
kedvencei
BOR/BORÁSZAT
Bujdosó Pincészet
FAGYI
Fonyódon a Nosztalgia Fagyizó
STRAND
Bélatelepi szabadstrand
KILÁTÁS
Fonyódi kilátók
KEDVENC STRANDKAJA
Fonyódi lángos

már jó idő volt és lent tudtunk lenni, sajnos
a nyaraló nem téliesített, így ilyenkor még
hideg tud lenni. Nyáron, amint van egy szabad napom, kocsiba ülök és irány Paloznak!
Idén lesz az első olyan nyár 3 év után, hogy
nem forgatom A Tanárt, így biztosan több idő
jut majd a Balatonra – és Görögországba is
tervezek utazni végre a rokonokhoz.
Külön köszönet a ruhákért a CAKO-nak.

A Z A TÍPUS VAGYOK,
AKI EGÉSZ ÉVBEN
A
www.dm.hu
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SZÖVEG
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PORTRÉ FOTÓ: ERDŐHÁTI ÁRON,
GRAFIKÁK FOTÓ: BÁCSI RÓBERT LÁSZLÓ

Kultúra / ART

„Hatalmas szükségem van a térre,
a széles horizontra, a természet
kristálytiszta minimalizmusára”

a

– A Balatonnál töltötted gyerekkorod
nagy részét. Mit jelentett akkor neked
a tó, és mit jelent most?
A legkorábbi emlékeim a Balatonról abból az
időszakból valók, amikor még csak nyaranta
vagy hétvégente jártunk le a nagyszüleim
almádi nyaralójába. Szerintem valószínűleg
ez a legautentikusabb Balaton-élmény: a hétköznapokból való kiszakadás és megpihenés
helyszíne, kis szelete egy olyan oázisnak, ami
más és izgalmas, közben mégis ismerős és
biztonságos. A napok ritmikus egyformasága,
meleg, napsütés, gumimatracillat, strand,
keszeg, otthon a nyaralóban bableves, kert,
virágok, szörp, szalmakalap, a talpam alatt
hűvös linóleum... Nekem ezek a legkedvesebb balatoni emlékeim. Körülbelül egy éve
költöztem vissza félig a Balaton mellé a családommal, és bár sok minden megváltozott, de
Almádi még mindig egy kis oázis.

KÖVECSES
ANNA
Nagyszülei almádi nyaralója meghatározta Balatonélményét, alkotóenergiával teli nagymamája pedig elindította
őt a képzőművészeti pályán. A gumimatrac illata, a 40
éve Riminiben vásárolt napszemüveg és az ibizai hippik
kulturális öröksége – Kövecses Annával beszélgettünk, aki
maga is egy különleges Best of Balaton-arc.
csempével kirakott padlót, a barna alapon
fehér festékpöttyökkel fröcskölt vakolatot, és
próbáltam elképzelni, hogy ezt az az ember
készítette, aki már nincs itt, de egyszer
itt volt, és fontos volt neki ez a fal meg ez
a padló. Egész gyerekkoromban az ő közös
múltjuk emlékeivel voltam körülvéve:
rengeteg térkép és képeslap Olaszországból
(a nagyapám mérnök volt a Rába gyárban és
egy kis futballcsapat edzője, így ők viszonylag sokat utaztak a hatvanas, hetvenes években), népművészeti kerámiák, amikhez nem
szabadott nyúlni, csillogó réz teáskészlet
Isztambulból, a nagyapám műszaki rajzhoz
használt eszközei, a nagymamám festményei – ezek az emlékképek mind-mind be-

– Hogy látod, mennyire határozta meg
munkásságod a gyerekkorodban megtapasztalt balatoni kultúrközeg?
Visszatekintve valószínűleg nagyban, de
nálam ez szorosan összefügg a nagyszüleimhez kötődő élményeimmel. Sok időt
töltöttem a nagymamámmal, főleg a Balatonon. A nyaralót a nagyapám építette
saját kezűleg, őt sajnos már nem ismertem,
de emlékszem, hogy kiskoromban gyakran nézegettem a kőből épült falat, a tört
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lém ivódtak, és gyakran a felszínre jönnek.
A nagymamám tele volt alkotóenergiával, és
bár nem művészi pályán helyezkedett el, de
nagyjából minden, amihez nyúlt, csodálatos
esztétikai értékkel bírt, a születésnapi kézzel
festett képeslapoktól a horgolt ruhákon át
a vasárnapi ebédig. Ő az a fajta nagymama
volt, aki bundában és a negyven éve Riminiben vásárolt napszemüvegében járt piacra,
otthon pedig fennhangon Szécsi Pál-slágereket énekelt főzés közben, miközben a szájából állandóan lógott egy Sophiane extra
light. Engem ő indított el a képzőművészeti
pályán, ha becsukom a szemem és a Balatonra gondolok, akkor is ő jut eszembe.
– Az utóbbi időben második otthonod
lett Ciprus. Miért fontos neked, hogy
vízközelben élj?
Körülbelül 18 éves korom óta a tenger
mellett élek, először Korfun, aztán Egyiptomban, Cipruson, végül a Földközi-tengeren, egy vitorlás hajón. Ezt az élet hozta
így, mivel a párom búvár és vitorlázó, de
mostanra már nekem is annyira a sejtjeimbe ivódott a tenger, hogy nem tudnék
elszakadni tőle. Hatalmas szükségem van
a térre, a széles horizontra, a természetnek
arra a kristálytiszta minimalizmusára, amit
a tenger és az ég két kékjének találkozása
annyira gyönyörűen megjelenít. Egy szép
szélcsendes napon, a tenger közepén nincs

amik máig megőrizték a valaha itt virágzó
hippiközösségek kulturális örökségét, és egy
francia, André nevű kávézótulajdonossal,
aki személyesen ismerte a szigeten valaha
működő magyar származású műtárgyhamisítót, Elmyr de Horyt.
– Hogy viselték a gyerekek ezt a kalandot? Miért döntöttetek végül mégis újra
a szárazföldi mindennapok mellett?
Gyerekekkel vitorlázni nagy kihívás, rengeteget tanultunk belőle mindannyian. Azért
döntöttünk végül a szárazföld mellett, mert
úgy éreztük, túl kicsik még ahhoz, hogy egy
ilyen kis élettérben hosszú távon jól érezzék
magukat. Hajón élni egyet jelent a folyamatos mozgással, soha nincs meg az a stabilitás, a szó semelyik értelmében, amire egy
kisgyereknek szüksége van. Ennek ellenére
egyáltalán nem bántuk meg, hogy bevállaltunk egy ilyen kalandot, és rengeteg kedves
emléket őrzünk róla a szívünkben.

semmi más, csak egy széles világoskék csík
fent, egy széles mélykék csík lent és te magad belül, és ha eléggé sikerül elengedned
magad, csodálatos dolgokra jöhetsz rá.
– Mi számodra a legnagyobb különbség
a tó és a tenger között? Mit vinnél magaddal Ciprusról a Balatonhoz, és viszont?
Egyetlen dolog jut eszembe: Ciprus és
Görögország partvidékén a tenger, a homok,
a szikla mindenkié, minden embernek joga
van használni, fürödni benne, leheveredni rá, megpihenni rajta. Sehol egy fizetős
strand, sehol egy kerítés vagy sorompó. Ez
sajnos a Balatonról nem mondható el, de én
szívből kívánom, hogy egyszer így legyen.
– Hogyan jutottatok arra a döntésre,
hogy pároddal és három gyermekeddel
egy vitorláshajón lakjatok?
Cipruson voltunk, pár hónapja született meg
a harmadik kisbabánk, egy kicsit elegünk

lett a mindennapokból és a mókuskerékből,
ami Cipruson is ugyanúgy elő tud fordulni,
mint akárhol máshol. Épp egy könyvet olvastam egy családról, akik a hetvenes években két kisgyerekkel és egy 30 lábas Oceanic
katamaránnal megkerülték a Horn-fokot (A
Horn-fok gyermekei), pár hónappal később
pedig eladtuk, amink volt, vettünk egy
vitorlást La Speziában, Olaszországban és
nekivágtunk a Földközi-tengernek. Nagyjából másfél évig tartott a kaland, és bár az
utazást közben sokszor megszakítottuk és
a földkerülést is későbbre halasztottuk, de
azért eljutottunk Gibraltárig és aztán vissza
Korfuig, megtettünk 4000 tengeri mérföldet,
és fantasztikus élményekkel gazdagodtunk.
Nekem személy szerint Ibiza volt a legkellemesebb csalódás. Egy neonfényben fürdő,
dizájnerdrogoktól poros, technótól rezonáló
buliszigetre számítottam, ehelyett itt
találkoztam a leggyönyörűbb, érintetlen
öblökkel, csendes, fehérre meszelt falvakkal,
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– Van-e olyan műved, amit kifejezetten
a Balaton inspirált?
2012-ben készítettem el az első illusztrációs
munkámat, egy Ábécéskönyvet az akkor
négyéves kislányomnak. A könyvben
szereplő rajzok az ő akkori kis világának
a lenyomatai, csupa olyan dolog, ami neki
valamiért fontos vagy vicces volt, esetleg
számára különleges jelentőséggel bírt. Utólag persze sok helyen fedezem fel benne
a saját emlékeimet is, például az Ny betűnél
szereplő nyaraló illusztrációban.
– Láttuk már felbukkanni a munkádat az
IKEA-ban, okostelefon háttérképeként
és gyerekkönyvként is. Min dolgozol
mostanában?
Ebben a pillanatban egy cikksorozatot
illusztrálok az angol Guardiannek, most
fejeztem be egy a szívemnek kedves
kollaborációt az Uniceffel és a magyar
fejlesztésű Cinepsterrel. A napokban kerül
boltokba egy másik kollaborációm a szintén
magyar YKRA márkával: egy hátizsákot
terveztünk közösen, ami és aminek kapcsán
a kampány az esőerdők pusztítása ellen
emeli fel a hangját. A megrendeléseken és
közös munkákon kívül pedig sokat festek,
kerámiázom és rajzolok. Az év elején egy új
irányt vett a munkám, miután részt vettem
egy védikus művészeti kurzuson. A nyarat
szeretném teljes egészében az ebből kivi
rágzó, önfeledt alkotásnak szentelni.
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A könyvautomaták már a tó felé tartanak...

POKET BALATON
Nemcsak könyvautomata lesz idén a Balatonon, hanem
külön zsebkönyvet is kap a magyar tenger. A verseket, levéltöredékeket, novellákat és regényrészleteket egyaránt tartalmazó gyűjtemény balatoni tájleírásoktól a tó mellett szövődő
szerelmes történetekig mutatja be a régióhoz köthető, rendkívül változatos magyar irodalmi szövegkincset. A balatoni
kötetet az automata átadásával egyidőben mutatják be.

a

A POKET zsebkönyvek legújabb automatáját június 25-én 18 órakor adják át
a balatonfüredi strandon. Az első balatoni
POKET-automata a Veszprém-Balaton
2023 Európa Kulturális Fővárosa program
és Balatonfüred városa támogatásával kerül
Balatonfüredre. Az átadót követően 19
órakor a Vaszary-villa udvarán mutatják be
az első balatoni tematikus POKET-kötetet,
amely klasszikus magyar szerzők tollából
válogat. A bemutatón Ugron Zsolna, a kötet
szerkesztője, POKET-nagykövet beszélget
a POKET alapítójával és Best of Balatonkurátorral, Vecsei H. Miklóssal.
UGRON ZSOLNA
„A Nekem a Balaton műfaji szerkesztésekor
műfaji korlátok nélkül válogattam balatoni
hangulatokat idéző írások közül. Pontosabban nekem balatoni hangulatokat idéző
szövegek közül, így azok százéves és kortárs
élmények, benyomások is lehetnek. Vagy
éppen olyanok, amiknek semmi közük a
tóhoz, de valamiért mégis lehetne. Csokonai
Tihanya mellé bekerül Polcz Alaine váratlan
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sátorozása vagy éppen Hajnóczy Péter
strandja. A tó flórája- faunája, a strandokkal
és csónakokkal zsúfolt emberi világ is megjelenik. Olyan, ma már klasszikus szövegeket válogattam, amelyek mégis mai, kortárs
hangon fogalmaznak meg meghatározó
Balaton-élményeket. A könyvet a Berlinben
élő képzőművész, v. Puttkamer Lilla képei
illusztrálják. A rajzok és olajfestmények
gondolati kiindulópontja is a balatoni élet, a
tó és a táj mint élettér.”
VECSEI H. MIKLÓS
„Sokat utaztunk tömegközlekedéssel, és
főleg a saját tizen-, huszonéves generációnk
tagjain azt láttuk, hogy zavarban vannak, sőt
kifejezetten feszengenek a csendtől, attól,
hogy csak úgy üljenek inger nélkül akár
két megálló között. Ezért inkább benyúlnak
gyorsan a zsebükbe, előveszik a telefonjukat,
és ha nem is minden esetben, de sokszor céltalanul nyomkodják, ebből a megfigyelésből
született meg aztán az a gondolat, hogy ha
a fiatalok amúgy is a zsebükbe nyúlnak rögtön a felszállás után, miért ne találhatnának
ott valami olyan dolgot, ami nem csupán
unaloműzésre, időtöltésre jó, hanem hozzá is
tesz valamit a napjukhoz. A POKET-tel többek között az offline időtöltés és a közösség
építés fontosságára próbáljuk meg felhívni
a figyelmet. Nagyon fontos, hogy a POKET-
tulajdonosok egy egymásra figyelő közösség
tagjaiként számíthassanak egymásra.”
A POKET Zsebkönyvek és automaták
megjelenésének 2021-es új, hiánypótló
állomása a balatoni régió. A balatonfüredi
könyvautomata kihelyezését egy tematikus
POKET Balaton-könyvsorozat és tervezetten
több POKET-automata megjelenése is kíséri,
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amelyek évről évre új balatoni helyszíneken,
a balatoni kultúrtájhoz kapcsolódó szöveganyaggal, könyvbemutatókkal, koncertekkel
népszerűsítik a könyvolvasást.

Az Európa Kulturális Fővárosa (EKF)
címet több mint 30 éve hozták létre,
és azóta is az EU kultúrpolitikájának
egyik legjelentősebb produktuma.
Veszprém a Bakony–Balaton régióval 2023-ra nyerte el a megtisztelő
címet, ami kiváló lehetőség a városnak és a régiónak arra, hogy a hazai
és európai figyelem középpontjába
kerüljön. Az EKF program célja,
hogy újrapozicionálja a várost és
a régiót, úgy, hogy az hosszú távon
Európa egyik kiemelkedő kulturális
régiójává váljon.

56. oldal
Tóparti klasszikusok

68. oldal
Ha a Balaton cuvée lenne

A Magyarországon gyökeret
eresztett olasz vendéglátós/
médiaszereplő szerint az
életöröm és a vidámság emeli
a Balatont „magyar tengerré”.

A Balatonnál vannak olyan
gasztronómiai alapvetések,
melyek felülemelkednek
mindenféle új hullámon. Ilyenek
a legjobb halsütödék és borozók.

Öt pince, öt balatoni borász.
Sokat tettek le az asztalra,
fejlődnek és fejlesztenek.
Miattuk is található egyre több
minőségi hely és bor a tó mellett.

GASZTRO

52. oldal
Gianni Annoni
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SZÖVEG
KÖNYVES DINA/BUS ISTVÁN
FOTÓ
PORTRÉ: NÁNÁSI PÁL, SPARHELT BISZTRÓ: SEBESTYÉN BLANKA,
ZOMÁC BISZTRÓCSKA: SZABÓ MIKLÓS

A TENGER
FELŐL
Ha van valaki, aki
tudja, milyen a tenger
igazi varázsa, az
a Magyarországon gyökeret
eresztett vendéglátós/
médiaszereplő/Best of
Balaton-kurátor:
Gianni Annoni.
Állítása szerint az életöröm
és a vidámság emeli a
Balatont az igazi „magyar
tengerré”. A beszélgetésben
végigkérdeztük kedvenc
balatoni helyeiről is.

m

– Mikor jártál először a Balatonon?
Huszon-egynéhány éve, amikor az első magyar baráti társaság azt mondta az első nyaramon, hogy „Gianni, elviszünk téged a magyar
tengerre!” Emlékszem, a Délinél ültünk fel a
vonatra, ami sose akart odaérni – esküszöm, a
végtelenségig ment. De amikor megérkeztünk
a Balatonra, megcsapott az életvidámság és az
a fajta tengeri hangulat, amit Olaszországból
hozok. Nem véletlen, hogy a magyar ember a
Balatonban látja a saját tengerét, a saját riviéráját. Ami furcsa volt: amikor először a füvön kellett feküdnöm a strandon. Olaszként a tenger
a homokos fövennyel van párosítva.
– Az elmúlt 25 évben mi változott benned?
Mivel az első utam Siófok volt, a déli partot
kezdtem preferálni. Azóta viszont lejátszódott bennem egy „pólusváltás”. Mostanra
az északi parttal lettem egyre elfogultabb –
leginkább a borok és a gasztronómia miatt.
De van egy másik nagyon érdekes lokáció,
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Sparhelt

Veganeeta
Kővirág

Kistücsök
Pörc Bisztró

Zománc Bisztrócska
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ott van Badacsony, ami egy külön fejezetet érdemelne. A fiatal közönség pedig friss
borokat akar, nem túlkomplikált, értelmezhetetlen italokat. Amin jobban dolgozni kell
a vendéglátásnak: az ételek. Fontos lenne,
hogy ne zárjanak be a helyek a Balatonon,
legyen lehetőség tizenkét hónapig nyitva tartó
éttermeket üzemeltetni. A közönség már le is
költözött részben Budapestről a Balaton-felvidékre. Hogy egy kis kritikát is megfogalmazzak: nagyon jó, hogy itthon nyaralunk, de a
környező országokban is vannak szép helyek,
vízpartok – ám sokszor barátságosabbak az
árak. Pláne, ha itthon nem mindig azt kapjuk a
magasabb árért, amit minőségben elvárnánk.
– Nézzük is végig az általad javasolt
helyeket!
Csak előtte hadd beszéljek a nőkről!
– Rendben.
Amikor megérkeztem, huszonhárom éves
voltam, és egyetlenegy magyar nőt ismertem:
Cicciolinát. Ez a nő az összes tabunkat ledöntötte. Mi, olaszok, a pápa mellől próbáltunk
megérteni az életet, és amikor Magyarországra jöttem, azt mondtam, innen soha nem megyek el. Tényleg a magyar nők a legszebbek
a világon. Ezért is vettem feleségül Zitát…

amit sokan ismernek: ez a Balaton közepe.
Amikor megismertem az első vitorlázó barátaimat, megértettem, hogy miért ennyire
fontos ez a pont a vízen: a vitorlásoknak
lehetőségük van egyben végigtekinteni a
Balatonon.
– Melyik arcát szereted igazán a tónak?
Melyik évszakban a legszebb?
Amikor először láttam teljesen befagyva a Balatont – a jégvitorlásokat, a rengeteg korcsolyázót –, egyértelmű lett számomra, hogy mindig
szép. Nemcsak akkor, amikor zajos, hanem a
csenddel is ki lehet emelni a gyönyörűségét.
Mostanra a bor és a gasztronómia miatt a
Balaton egyre inkább négy évszakossá vált.
Rengeteg kis szállodával, panzióval, megbúvó,
varázslatos helyekkel kényeztet. Kíváncsi
vagyok, tíz év múlva hol fogunk tartani.
– A strandkajákkal hogy állsz?
Kezdetben traumatikus volt a kapcsolatom
velük. Szerencsére ez is változik. Jó a főtt
kukorica, a fánk, és a „balatoni” hekk is.
(Ami persze egy tengeri hal.) Megismerkedtem anno Traubisodával, a Meggy Márkával,
de itt tanultam meg a fröccs jelentőségét és
tudományát. Ma azonban minőségibb kell,
hogy legyen a Balaton. Nemcsak ételekben,
de szervizben is. A privát véleményem, hogy
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nem tartunk még sehol. Előttünk az élet, és
rengeteg dolognak kell változnia, javulnia.
– Az olasz borokhoz képest mi a balatoni
bor varázsa?
Vannak gyönyörű vulkanikus területek. Ne
feledjük, a szőlő abból táplálkozik, ami a talajban van. Innentől kezdve természetes, hogy
a vulkanikus terület eredménye a fantasztikus bortermelés a Balaton-felvidéken. Nem
hagynám ki Somlót se, amit azért picit távolról
látunk a Balatontól, de gyönyörűséges mikroklímával rendelkező helyszín, ahol mindennél
jobb a furmintból készített pezsgő. És már
említettem, hogy a Balatonnál az abszolút sztár
az olaszrizling: a legjobb arcát tudja mutatni
egy acéltartályban készített, reduktív, friss,
bomba savakkal rendelkező tétel. Egyszerűen
értelmezhető, jól keverhető szódával, de akár
barrikolható is, kis hordó használatával. Vagy

„Mostanra a bor
és a gasztronómia
miatt a Balaton
egyre inkább négy
évszakossá vált.”
BALATON MAGAZIN

– Jöhetnek az éttermek?
A Kistücsöknek nagyon fontos szerepe van
– nem csak a balatoni vendéglátás miatt.
Csapody Balázs és a családja előtt le a kalappal. Nagyon szeretem őket és az éttermüket.
A hangulatot, a kedvességüket, a felkészültségüket, az alapanyagok gondos használatát.
Nemcsak halakról szól ez, de a mézről és
egyéb más olyan termékekről, amelyek a Balaton körül találhatóak. Ez az a fajta étterem,
ami nem szabad, hogy eltűnjön. Soha.
– Javasoltad a Kővirág Éttermet is.
Az előbb kiemeltem azt a fajta kuckósságot-eldugottságot, amit tud sok helyütt tud nyújtani
a Balaton. A Kővirág igazi családi emlék: amikor Zita úgy döntött, ki kell kapcsolódnunk,
ide jöttünk. Két-három napot töltöttünk el ott,
és nagyon jól éreztük magunkat.
– Pörc Bisztró.
A Pörc az újak közé számít. Jók ezek
a mostanában született kis helyek. Eléggé
hipszter jelentésűek: Pörc, Szóda, Sparhelt… Remélem, több hasonló nyílik a
környéken, mert a tipikus, hagyományos
magyar ételeket emelik egy újabb szintre,
miközben nincs semmi túlgondolva.
– Sparhelt.
Az első olyan hely, amire magam találtam
rá. Nem a legjobb helyen van Füreden –
fent, a faluban, egy körforgalomnál, egy új

épületben. Nem régi vályogház, nem egy
történelmi pince. Az elsők között voltam, aki
ezt az új helyet végigkóstolta, és láttam, hogy
végre a minőség elérkezett erre a vidékre
is – és itt akar maradni. Minőségi konyha,
kitűnő alapanyagok, magyar ételek. Ez is
nagyon fontos volt: nem pizza, kebab és
gyros, hanem magyar. Öt éve volt mindez, és
ekkor éreztem, hogy valami megmozdult a
Balatonon a gasztronómia szempontjából.
– Veganeeta.
Tudjuk, hogy a magyarok húsevők és a pörkölt… az mindig jó. Nyáron, negyven fokban
is, egy pálinkával. Ez persze nem annyira
egészséges – de megértem a magyar embert,
hogy rajong érte. Ez a hely viszont egy új
vonulatot mutat. Érdemes megismerkedni
a növényi alapú étkezéssel – főleg, ha az
ilyen minőségben áll a rendelkezésünkre.
– Zománc Bisztrócska.
Ez is egy új, hipszter hely. A vászolyi sajtokat nagyon szeretem, és amikor arrafelé
jártam, hogy nézelődjek egy kicsit a Balaton-felvidéken, hogy meg tudok-e csípni
egy nyaralót magamnak, beestem ide… és
annyi. Mindig nagyon jól érzem magam itt!

„Fontos lenne,
hogy ne zárjanak
be a helyek
a Balatonon, legyen
lehetőség tizenkét
hónapig nyitva
tartó éttermeket
üzemeltetni.”
– Van még két hely, ami nem étterem, de
szívesen ajánlottad.
Van egy baráti társaságunk Zalaszentgróton, és nagyon szerették volna megmutatni a káptalantóti piacot. Mikor
megérkeztünk, láttam, hogy ez valódi
unikum, és igazán különleges helyszín:
a legjobbat tudja nyújtani a Balaton
környéki termelők kézműves készítményeiből. Elvarázsolt az igazi piacihangulat.
Hogy még alkudozni is lehet. Vettem is
füstölt fürjtojást, mézet és lekvárokat.

Finom Balaton

vacsoraest

Júliusban az Indexen!
Házigazda: Pokorny Lia

Akiket idén megkóstoltunk:
#1 Papok Borozója - Balatonszőlős
#2 Kővirág - Köveskál
#3 Kistücsök - Balatonszemes
Jó étvágyat!

Mindig édeset reggelizem, ezért a lekvár
eléggé fontos alapanyag számomra.
A Plage 18 nevű tihanyi strand pedig az a fajta
vonulat, ami próbál egy kis ablakot nyitni a
nyugatra. Persze a Plage-nak nem is ez a legjobb része, hanem a pozíció: a helyszín maga.
Fantasztikus helyen van, és olyan kényelmet
nyújt, amit máshol nem lehet megtalálni. De
nem nevezném sznobnak. Sokféle ember jár
a Balatonra, és van igény az effajta, gazdag
szolgáltatásokat nyújtó helyre. Szerintem több
hasonló kellene a tó körül. Nem mindig megyek oda én sem, de ha kedvem szottyan egy
kis kényeztetésre, akkor a legjobb választás. De
a legjobb mégis a Balaton közepe: ott vitorlázgatni egy jó pohár pezsgővel vagy olaszrizlinggel: kifejezetten nagy élmény. A legjobb az volt,
amikor egyszer Füredről áthajóztunk Zamárdiba, a Soundra bulizni. Mint a nagymenők vagy
a kalózok: a tenger felől érkeztünk.
Gianni Annoninak, az ország talán legismertebb olasz gasztronómiai szakemberének olasz alapanyagokból készült
római pizzáit jelenleg több mint 80 Fresh
Cornerben kóstolhatod meg! A La Pizza di
Gianni lelőhelyeit a MOL Go applikációban megtalálod.

SZÖVEG
PÁL ZSOMBOR
ILLUSZTRÁCIÓ
KEREKES KATA
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Kortalan tóparti klasszikusok

KESZEG & VELŐ

n

A Balatonnál vannak olyan gasztronómiai alapvetések, amiknek a létezése
felülemelkedik mindenféle gasztroforradalmon vagy új hullámon. Ezek a sütödék és
borozók jóleső nosztalgiát okoznak, az már csak ráadás, ha megbízhatóan hozzák
a minőséget évek vagy akár évtizedek óta. Az alábbi három hely egyértelműen ilyen!

Nyaralóövezet saroktelkén álló pavilon,
könnyűszerkezetes rönkház, árnyas lugas és
lambériás beltér – a Balaton három ikonikus
és a kedvencek között számon tartott vendéglátóhelyét, Halas Karcsi zamárdi büféjét,
az aszófői halsütőt és a füredi Hatlépcsőst
külsőre retrónak mondanánk, de jókora
tévedés volna ebből a balatoni vendéglátás
múltbéli átlagszínvonalára asszociálni, hiszen az általuk kínált slágerételek minőségére mindhárom hely kifejezetten kényes.
A retrót egyedül az aszófőiek alkalmazzák
magukra szívesen, miközben pont az ő helyük nincsen még tízéves sem, és történettől
függetlenül mindegyik üzletnek komoly
tervei vannak a jövővel is.

Emlékezetes vendégek és szereplések:
„Sok híres embernek vagyunk törzshelye, színészeknek, ismert embereknek,
közéleti személyiségeknek, polgármestereknek is, ki szokták tudni állni a sorukat.
Én mutattam be a Balatoni Nyárban az
irdalást, tavaly meg a Fördős Zé volt itt
forgatni, kóstolta a keszeget. Onnan
tudtam, hogy mikor ment le a filmje, hogy
onnantól közepes keszeget kértek tartárral vagy tartár nélkül. Mi keverjük a saját
tartárunkat, a feleségem receptje, magától
azzal kérte, de mondtam neki, hogy pont
a keszeghez nem annyira megy, ott érdemes kiérezni a fűszereket a panírban.”

HALAS KARCSI:
„Kiderült, hogy buli az irdalás”

Csibrák Károly épületgépész-művezetőként
kezdte, de közben 4 éves kora óta horgászott, ahogy fogalmaz: halas volt a keze már
gyerekkorában is. A Halas Karcsi büféje
elődjét barátai vitték Zamárdiban, akik
1982-ben először felerészben vették be az
üzletbe, amikor tőkére volt szükségük, majd
egy éven belül a másik felét is eladták neki.
„Már az elején igény mutatkozott arra,
hogy a korábbi kis pavilonból nagyobbat
építsünk. 1987-ben már főztünk, kezdtük
felfuttatni a halat a korábbi hekk, palacsinta, fánk mellett. Egyre többféle halat
tartottunk: például fogast, vagy éppen mi
vezettük be a legelején az irdalva sütött,
szálka nélküli keszeget. Akkor derült ki,
hogy buli az irdalás, addig nem is gondoltam, hogy ebből üzletet lehetne csinálni.
Később lett halászlé, gulyásleves, rántott
ételek, az elsők között lett a tónál gyrossü-
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tőm, aztán amikor mindenki mindenféle
szutykot kezdett gyrosként eladni, azt megállítottam. Amikor valami lassult, mi mindig egyből váltottunk. Volt menünk, napi
egytálételünk, és kitaláltunk egy-két dolgot
pluszban: a nejem receptje a rántott haltej,
ami azóta is üt, én meg egyszer Tamásiban
megkérdeztem a szakácsnét a konyhán,
hogyan készíti a rántott sertéslábat, azt is
átalakítottuk saját receptté. Van még füstölt
hal, halmájpástétom, halfasírt. Olyan 7-8
féle halunk van állandóan, mellette 5 nem
halas ételünk, és ezen nem akarunk változtatni, ez a bevált.”
A halak közül Csibrák maga inkább
a harcsára és a pontyra esküszik a legnemesebbnek tartott fogas helyett, de horgászként
és a tavi halászat korábbi partnereként az
összes tavi fajtát ismeri.

BALATON MAGAZIN

Honnan jön az alapanyag: „Vannak
évek, amikor van balatoni halam, amikor
kinyitják a Sió-csatornát, de csak akkor –
már évek óta nem volt ilyen. Az a gond,
hogy nincs halászat: amikor még volt, kikötött Keszthelyen a halászhajó, felhívtak,
hogy mit kérek a fogásból, és délután ötre
itt volt előhűtve, este már azt sütöttük.
Bőven elgyőzné ez a tó azt a halászatot,
ami a parti üzleteket el tudja látni. Nem
fogy ám itt olyan nagyon sok hal: pár
üzletet, ha találsz körben, akik jó halasok,
és sokat is adnak el. De így is van, ahonnan be lehet szerezni jó minőségű halat,
csak az nem úgy megy, hogy az első
beszállítónál megrendeled. Nekem ez már
a 40. szezonom lesz, nem tudtam volna
fennmaradni, ha abban a szemléletben
dolgozom, hogy a parasztnak minden jó
lesz. Én megmutatom nyersen a halat: azt
sütöm ki neked, amire rámutatsz, számít,
hogyan néz ki nyersen. Én nem veszem
meg a kilónként 1300-ért kínált süllőt, amit
az egy nyárra tervező helyek igen, mert
jövőre már úgysem lesznek itt.”

ASZÓFŐI HALSÜTŐ:
„Mondják rá, hogy retró,
de ez így jó”

„Édesapám 2011-ben bérelte ki ezt a területet, ami régen is étteremként működött,
de aztán elhagyatottá vált, belepte a gaz.
Először ő is csak a parkolóban árult tujákat,
aztán elkezdte kitakarítani az épületet,
és mivel nyaranta régóta vendéglátózott
Tihanyban és Balatonudvariban, hobbiként
pedig szenvedélyes horgász, kipattant a fejéből, hogy megpróbálna halat sütni. Voltak
már kudarcai, úgyhogy mind csak óvtuk,
hogy ó, apu, még valamibe belefogsz! Egy
krétás táblára írta ki, hogy hekk, keszeg,
rántott ponty, sült kolbász, 2012-ben,
a szezon közepén. Már az első pár napon
meglepődtünk, mennyien álltak meg,
úgyhogy egyből a következő évben bővített
is a terasszal” – meséli Farkas Lilla ügyvezető, az Aszófői Halsütőt alapító Farkas
János lánya.
„Az első éveket édesapám egyedül vitte,
aztán én is csatlakoztam hozzá, azóta
ketten visszük, és már 10 fő körül van az
alkalmazottaink száma. Az elején mi sem

gondoltuk, hogy ilyen ismertek leszünk,
de az üzlet reklámozta magát, 2015 óta már
télen is nyitva tartunk. A titkunk az egyszerűség és a hagyomány: paprikás lisztben,
gluténérzékenyek számára kukoricalisztben, frissen sütünk, látványkonyhaként,
nyugodtabb időszakban rá is mutathatsz
a halra. Ha reklamálnak is, sosem az étel
miatt: azt mindig hozzáteszik, hogy a hal
– amire egy titkos fűszert teszünk a végén
– nagyon finom. És fontos a hangulat,
az egyszerűség: sörpadok vannak, bárki
bejöhet a nyaralóból, strandról, nem kell
feszélyeznie magát. Azt szokták mondani,
hogy ott kell megállni, ahol áll a sor, ez
lett a jelképünk. Nagy a parkolónk, közel
van Tihany, Füred, mellettünk megy el
a bringaút, de a sortól nem kell megijedni,
a legnagyobb pörgésben is maximum 20-25
perc, mire megkapod a halat.”
„Most már Budapestről, Győrből, Pécsről
is járnak vissza a vendégek, miközben
a szomszédos Füreden akad, aki nem is
tudja, hol van a halsütő. Karácsonykor már
sok helyi tőlünk viszi a fogásokat. Nem mi
akartunk nagyobbra nőni, az üzlet termelt
évről évre egyre többet. A kialakításon
a jövőben nem akarok semmit változtatni,
apu nem is hagyná: maradnak a kiülőink,
a termelői borkimérés. Mondják rá, hogy
fapados, retró, de ez így jó.”

BALATON MAGAZIN

Emlékezetes vendégek: „Nagyon sok ismert ember is jár hozzánk, Scherer Péter,
Erdei Zsolt, Haumann Péter. Csoportok is
jönnek bőven: például volt, hogy 50-en
jöttek 25 tandembiciklivel, mindegyiken
egy látó és egy nem látó vendég ült, akik
együtt tekerték körbe a Balatont. Nekünk
előzetesen nem mondták, hogy látássérültek, és amikor megérkezve toporognak
a bejáratnál, hiába mondogatjuk nekik,
hogy foglaljanak helyet. Volt idegenvezető ismerősöm, aki indiai csoportokat
hozott, ők imádták a halászlét és a rántott
halat is. Azt sem felejtem el, amikor
akkora vihar volt, hogy bevert az eső, de
nem mentek el a vendégek, hanem állva
ettek a tálcáról. Akkor sokakat én vittem
el a végén a kempingbe, hogy ne ázzanak
meg. Talán 1-2 nap volt az elmúlt 6 évben,
amikor egyáltalán ki sem nyitottunk, még
szilveszter napján is jönnek.”
Innen jön az alapanyag: „A nagy beszállítóink elég jó minőségű halat tudnak beszerezni, de szinte minden halunk import,
egyedül a pontyot tudjuk legalább a Balaton vizével táplált tóból beszerezni. A magyar vendégeknek és a külföldi turistáknak
is elég nehéz volt elmagyarázni, hogy
eljön a Balatonhoz, és nem is kaphat helyi
halat. Közben sok helyütt megy az átverés,
tudjuk, hogy nem balatoni, amire mondják,
vagy ha mégis, akkor csak illegálisan juthatnak hozzá. Most már 5-6 év eltelt ezzel
a szabályozással, a régi vendégek kezdik
megszokni, de újonnan még mindig nehéz
elmagyarázni, hogyhogy nincsen a tóparti
halsütőben helyi hal.”
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HATLÉPCSŐS:
„Tonnányi velőt
vásárolunk”

„Az étterem múltja több mint fél évszázadra nyúlik vissza, így nem csoda, hogy van,
akinek 50 éves emléke kötődik a helyhez;
megesett, hogy Kanadából érkeztek ajánlással, ha még létezik az éttermünk, és volt, aki
Ausztráliából tért vissza Balatonfüredre,
és kereste, hogy megvagyunk-e
még” – mondja Marczell Csilla
és Bodor Imre, a velős pirítósáról
híres balatonfüredi Hatlépcsőst
üzemeltető pár.
Az évtizedekig Muskátli Borozóként létező hely 1997-ben
került a családjuk tulajdonába, ezután épült egy
konyha is a régi épületrész
mellé, és bővült az étlap a pirítós mellett egy teljes à la carte ajánlattal.
A fejlesztéseknek új lendületet adott, amikor
a csak Valiként ismert régi kollégájuk vette
át az étterem vezetését, az ő lendületes karaktere sok vendéget vonzott. 2016-ban friss
kisgyerekes párként vette át tőle a stafétát
Csilla és Imre. „Az elmúlt éveket arra szántuk, hogy megismerjük, mi a legfontosabb
a Hatlépcsősben a törzsvendégkörnek, miért
szeretnek hozzánk annyian járni. A hosszú
távú terveink között szerepel egy teljes felújítás: az asztalok már rozogák, a wc szűk, és
összességében nem felelünk meg a mai kor
elvárásainak. Egy ilyen megújulás nemcsak
technikailag és anyagilag nagy kihívás, hanem legfőképpen abban, hogy úgy frissüljön
a hely, hogy közben megőrizze autentikusságát és ezt az emlékeket ébresztő hangulatot. A tőke- és az ötletgyűjtés folyamatos, de
a céljaink elérésében minket is hátráltatott
sajnos a járvány. Mivel szerintünk a legnagyobb érték a csapat, mi velük együtt
vészeltük át ezt az időszakot, ezzel vállalva,
hogy egyes fejlesztések tolódnak.”
Az apró konyha felszerelése és kínálata
azért már túl van a megújuláson. „Nagyon
sokszor még mindig a velős pirítós csábítja
be az embereket, ennek a minősége és
gyors kiszolgálása alapvető a Hatlépcsősben.
De közben à la carte étlapunk forgalma is
szépen alakul; bőven van már asztal, ahová
egyáltalán nem viszünk pirítóst. Eszünkbe
se jutna megválni tőle, hiszen országos hírű,
és nekünk is nagy kedvencünk. De nem
akarunk retró étterem lenni, és igyekszünk
színvonalban az étlappal is, külsőségekben is
versenyképessé válni.”
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Emlékezetes vendégek: „Most is van,
aki csak fröccsözni ül be, hiszen régen
borozó volt a profil. Ehhez köthetően lett
Hatlépcsős a közismertebb neve, mert
kifelé illuminált állapotban annyi lépcsőfokot kellett abszolválni. Régen állítólag
Hofi Géza, Kabos Gyula, Dévényi Tibor
is itt vendégeskedett. A Szívkórházból is
nagyon régóta járnak ide vendégek kúraszerűen borozgatni. Most, hogy járvány
volt, furcsállottuk is, hogy nincsenek itt
a szívkórházas vendégeink az aranyos kis
karszalagjaikkal, akiknek meg van adva,
hogy naponta legfeljebb egy bort ihatnak,
de igyekeznek kreatívan értelmezni, hogy
az egy az pohár vagy üveg.”
Innen jön az alapanyag: „Természetesen
nemcsak termelői árut tartunk, de fontos
az alapanyag minősége, és hogy minél
több helyi partnerünk legyen. A velőt,
amiből tonnányi mennyiséget kötünk le,
egy balatonfüredi hentesen keresztül hozzuk, akivel olyan szoros a viszony, hogy
ha kell, szombat-vasárnap is tud segíteni.
Fontos, hogy a velő tiszta, minőségi áru
legyen – mi Németországból vásároljuk.”

BALATON MAGAZIN

SZÖVEG
VÁLYI BORI
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Megbízható helyek

ÉTTERMEK, AMELYEKRE
MINDIG SZÁMÍTHATUNK
Új helyeket kipróbálni olyan
kaland, amiben a Balatonnál
szerencsére egyre több részünk
van: sorra nyitnak a jobbnál
jobb tematikus helyek a tó
partján, de valljuk be: az
ember olykor nagyon is vágyik
a megbízható, jól megszokottra.
Ezek az éttermek olyanok,
mint egy régi barát, akihez
legalább egyszer a nyáron el
kell látogatni, hogy a kedvenc
fogásunkat kérjük, és
hátradőlve konstatáljuk: van,
ami nem változik. A lenti helyek
minősége legalábbis biztosan
nem, csak az étlapjuk!

m

MEDITERRÁN VILÁG,
MEGBÍZHATÓ KONYHÁVAL,
MÁR HÚSZ ÉVE
Több mint húsz éve nyitott meg Veszprém
szívében, a belváros közepén az Oliva Étterem és Hotel, ami sem a múltját, sem a jelenét tekintve nem számít hétköznapinak.
A gyönyörű, 18. századi barokk épületben az
1800-as években cipész, esernyőkészítő is
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működött. A múlt század elején a fűszerpaprika-kereskedő Bukor Ferenc és családja élt
a házban, amit a 60-as évek végén vásárolt
meg Pusztai János és felesége, Irénke, akik
előbb 1970-től kötödét működtettek az
épületben, majd a Pusztai nevű vendéglőt,
ami 2000-ben egy teljes felújítást követően
Olivává változott. Az étteremhez egy kis
hotel is tartozik, Jancsó Miklós filmrendező
például minden évben eltöltött itt egy hetet,
– mindig ugyanazt a szobát bérelte ki.
A névből már sejthető, hogy az étteremben és hangulatban nem mellékes a mediterrán vonal, de ez nem zárja ki a magya
ros ételeket, amik szintén kiemelkedő
minőségben készülnek. Nagy sláger például
a tanyasi tyúkhúsleves, ami természetesen
házi tésztával érkezik, vagy a csirkepaprikás galuskával, éppúgy, mint a mákos guba.
A mediterrán fogások közül pedig népszerű
a lasagne és a napi rizottó. A VeszprémFestet is szervező Mészáros Zoltán itt a tulajdonos, nem véletlen, hogy az Oliva egyfajta
veszprémi közösségi hub, ahol ebédidőben
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összefutnak a szálak. A tulajdonos azt
mondja, ha két ételt kellene kiemelnie az
étlapról, akkor az a céklatatár és a túrógombóc lenne. Mindkettő nagyon jellemző
rájuk, és jelképezi, hogy igyekeznek ápolni
a magyar konyha hagyományait, ugyanakkor folyamatosan fejlődnek a vendégekkel
együtt, és nagy hangsúlyt fektetnek a vegetáriánus ételekre is.
A sztori egyébként klasszikus: Mészáros
Zoltán azért indította el 21 éve az Oliva Éttermet, mert a környéken nem volt olyan hely,
ahová ő is szívesen járt volna. Mint mondja,
nem volt könnyű dolguk, hiszen egyszerre
kell megfelelniük a helyi lakosoknak, a balatoni nyaralóknak, és a szállodájukban megszálló üzletembereknek, de úgy érzi, az elmúlt
húsz év azt bizonyította, hogy ez sikerült.
A járvány persze őket is megviselte, de
megújult csapattal és ételekkel térnek vis�sza, és arra számítanak, hogy a nyár ismét
erős lesz a Balatonnál. Mindig nagyon
kellemes órákat töltöttek náluk a hangulatos belső kertben, ahol egész nyáron izzik
a grill. Az év minden napján várják a vendégeket, nyári strandolás után éppúgy,
mint a téli síszezonban.
Oliva Hotel és Étterem,
Veszprém, Buhim utca 14–16.

a

ALAPVETÉS
A KÁLI-MEDENCÉBEN
Zakar Kata és férje, Mészáros György 2003ban vásárolták meg a mai Kővirág épületét
az akkor divatosnak egyáltalán nem számító Köveskálon, majd 2007-ben családostul
a Balaton-felvidékre költöztek. Az étterem
receptjeit Kata kísérletezte ki, akire sokáig
csodabogárként tekintettek a környéken,
amiért a szezonalitásra figyelve, helyi alapanyagokból és helyi receptek alapján főzte
az ételeket.
„Amikor idejöttünk, még nagyon kevés
volt az olyan hely, ami igazán a környezetét

s

SZÁZFÉLE BOR,
CSODÁS KILÁTÁS
„Abban még senki nem ment tönkre, hogy
megpróbált a vendégek kedvébe járni” –
vallja Bíró Lajos, a magyar gasztronómia
egyik legnagyobb fenegyereke, akit valószínűleg senkinek sem kell bemutatni.
Kakukktojásnak is számíthatna a 2014ben megnyílt Bock Bisztró Balaton étterem,

tükrözte ízében és világában is. Nem volt
fontos a szezonalitás, és nem volt köztudatban a helyi alapanyag, a vendégek lazacot és
Szent Jakab-kagylót akartak enni az étteremben. Mi pedig próbáltunk megmutatni, hogy
a vendéglátást lehet máshogy is csinálni”
– mondja. Hogy ez mennyire jól sikerült, azt
mindannyian tudjuk, hisz a Kővirág mára fogalom lett, az ikonikus túrógombóccal együtt.
A járvány persze mellettük sem ment el
szótlanul, már csak azért sem, mert bevételük nagy részét a vendégház teszi ki, ahol
egyáltalán nem fogadhattak vendégeket, és

az étterem is csak takaréklángon üzemelt.
„Eleinte nagyon ellene voltam az elvitelnek,
mert szerintem amit mi tudunk és mi képviselünk, az csak helyben érvényesül igazán.
Végül februárban néhány comfort food
étellel vágtunk bele az elvitelbe, amit szerencsére nagyon jól fogadtak a vendégek. És
nekünk is jól jött, hiszen a konyhai személyzetünk remekül össze tudott szokni ezen
időszak alatt” – mondja Kata, aki hozzáteszi:
számukra mindig nagyon fontos volt, hogy
a Kővirág ne csak egy nyári hely legyen.
„Már a nyitás évében, 2007-ben szerveztünk disznóvágást, épp azért, hogy télen is legyen Köveskálon élet. Az első ősszel még alig
tévedt be valaki a Kővirágba, de aztán megtanulták a vendégek, hogy mi itt vagyunk, és
várjuk őket. Mindig számíthatnak ránk.”
Kővirág – Étel, Ital, Ágy,
Köveskál, Fő utca 9/a

hiszen Bock József nem balatoni, hanem
villányi borász, de Bíró Lajossal közösen olyan stabil, megbízható minőséget
hoznak a Balatonhoz, ami nélkül sokkal
szegényebb lenne a régió. Nem beszélve a gyönyörű kilátásról, ami a Festetics
család 1820-ban épült egykori présházának teraszáról elénk tárul. A Bíró Lajostól
megszokott magyaros és húsos ételek itt is
kötelező elemnek számítanak, az ökörpofa
retró állandó szereplője az étlapnak. De
emellett a Balatonnál számos halétellel és
zalai specialitással is találkozhatunk. Ennek
egyik példája a zalai totyogós palacsinta,
amit vargabéles töltelékkel és angolkrémmel turbóztak fel.
Az ételek mellett természetesen borozni is
érdemes hozzájuk betérni, hiszen szakképzett
sommelier segít eligazodni a több mint 100féle bor között.
Bock Bisztró Balaton,
Vonyarcvashegy, Helikon u. 22.
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SZÖVEG
KISS ÁDÁM
FOTÓ
CHRIPKÓ LILI

Gasztro / DELIKÁT

„Nagyon sok kincs van
a környéken, amit nagyon
sokan nem ismernek még”
A pandémia közepén gondolt egyet Tóth Balázs, a balatonlellei
BL YachtClub vezetője, és nyitott egy somogyi, balatoni kézműves
termelői delikátot. Balázsnak nem ez az első meglepő ötlete,
és vélhetően nem is az utolsó, indított már hajójáratot, téli
vitorlástúrát, és épített látványszaunát a Balatonra. Lelkes
szószólója a négy évszakos Balatonnak, és határozott véleménye
van a nyári tömegturizmusról. A nyitás apropóján somogyi
kistermelőkről, téli-nyári szezonokról, a lángos-nyár-strand
meghaladásáról és persze az újabb ötletekről beszélgettünk.

h

– Honnan jött a helyi termelői bolt
ötlete pont most?
Nagyon szeretünk piacokra járni, ezért ismerünk nagyon sok környékbeli termelőt,
akik a GasztroPikniken, karácsonyi vásáron már árusítottak is nálunk. És volt egy
üzlethelyiségünk, aminek nem találtuk
a funkcióját. Végül a pandémia hozta az
ötletet. Egyik reggel úgy szálltam ki a zuhany alól, hogy ott van az az üres üzlet,
miért nem csinálunk ott egy környékbeli
termelők portékáival feltöltött delikátot?
Ez február elején volt, épp zárva minden,
én viszont közöltem a kollégáimmal, hogy
akkor most mindenki dobjon el mindent,
delikátot nyitunk. Onnantól a kikötősöktől a szakácsokig mindenki ezen dolgozott, és egy hónap múlva, március 10-én
meg is nyitottunk.
– És mik az eddigi tapasztalatok?
Mindenkinek nagyon tetszik, a vásárlóknak és a termelőknek is. Most már az
is látszik, hogy a pékáru és a kávé lesz
a húzóerő, de szerencsére minden mást is
visznek a vásárlók. Nagyon fontos, hogy
nem állandó kínálattal megyünk, mert
maguk a termelők is szezonálisan tudnak
szállítani.
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– Egy hónap alatt az ötletből megvalósult
a bolt. Téged úgy ismerni, mint akinek
mindig van egy újabb ötlete, Balatonra
épített szaunától a saját hajójáratig. Mi
lesz a következő ötlet?
Nagyon sokszor elhatároztam, hogy nincs
tovább bővülés. Azóta lett hajójárat, kültéri
szauna, delikát, szóval nem nagyon tudom
az ígéretemet tartani. Engem ezek a nulláról
felépített ötletek éltetnek. A BL Delikátnál
is mindent élveztem a logó kitalálásától
a termelők végiglátogatásáig. Imádtam,
hogy minden termelőhöz el kellett menni,
megkóstolni a termékét, megnézni a földjeit
vagy az állatait. Van egy régi álmom, a jégpályánk bővítése, ami a víz fölé, egy stégre
kerülne. Ez lenne az első olyan jégpálya,
ahol a Balaton fölött korcsolyázhatsz. Ezt
még nem tudtam megvalósítani, de minden
terv és engedély megvan már hozzá.
– Milyenek a helyi termelők itt, Somogyban? Pár éve még sokat lehetett
hallani környékbeli vendéglátósoktól,
hogy nagyon szívesen dolgoznának helyi
alapanyagokkal, de nehéz jót találni kellő
mennyiségben.
Nagyon pozitívan meglepődtem, nem
gondoltam, hogy ennyiféle terméket fo-
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gunk találni. Viszont ők tényleg kézműves
termelők, nagyon kis területeken gazdálkodnak. Ezért jó, hogy nem ígérünk állandó
kínálatot, de ezt nem gondolom problémának, mert nagyon sok kincs van a környéken, amit nagyon kevesen ismernek még.
Európában sokfelé működik jól a helyi
termékek marketingje, aminek az is a része,
hogy egy-egy termékhez csak szezonálisan
juthatsz hozzá, utána meg más lesz aktuális.
Ez változatosságot visz az üzletbe is. Az elején azt a szabályt hoztuk, hogy a termékeink
85%-a balatoni, 58%-a Somogy megyei, 18%a lellei legyen. Két-három esetben tettünk
kivételt. Az egyik a Gemenc Whiskey a tolnai Pörbölyről, a másik a mustár, ami egy
dél-zalai aprófaluból, Valkonyáról érkezik.
A lényeg, hogy tényleg minden termékkörből megtaláltuk a környékbelit, és tényleg
nagyon jók. Munka után, amikor már zárva
a Delikát, lemegyek, bevásárolok, és viszem
haza a sajtot meg a mézet.
– Az #egészévbenBalaton lelkes hirdetőjeként hogyan látod a szezonkérdést? Tavaly már többen panaszkodtak arra, hogy
a nyári tömeg kezd a minőség rovására
menni, miközben ősszel és télen egyre
többen választják a Balatont.

A nyári tömegturizmust én is károsnak
gondolom, mert nem lehet azt a minőséget
nyújtani, amit szeretnénk, és amit a vendég
is elvár. Mindenki kérdezi, hogy hova lehet
még nőni? Nálunk már évek óta sehova.
Minden szoba ki van adva, minden asztalnál
ülnek. Viszont a járvány legalább ebben
a dologban a javunkra volt, mert az emberek
annyira jönnének, hogy már olyan időszakokra is tele vagyunk foglalással, mint az októberi és novemberi hétköznapok. Remélem,
ez is segít a fejekbe ültetni, hogy a Balaton
egész éves desztináció.
– Ez csökkentheti majd a nyári tömegnyomást?
Szerintem nem. Aki eddig nyáron jött
a Balatonra, az ezután is nyáron akar jönni.
Nem eloszlik a tömeg, hanem duzzad, de
hál’ istennek nem feltétlenül a nyári időszakban, hanem időben jobban kitolódva.
– Akkor hogyan lesz négy évszakos
a Balaton?
Régóta mondogatom, hogy rugaszkodjunk el
a lángos, nyár, strand szavak hármasától, és

De ezekben az ügyekben nekünk, vendéglátóknak kell proaktívnak lennünk, mert
amíg a vállalkozók nem kapnak észbe, addig
a vendég se fog.

tegyük a fejekben helyre, hogy miről is szól ez
a régió. A BL Delikát erre is egy jó példa: ezek
a termékek évszaktól függetlenül itt vannak,
ahogy itt van a Balaton, a borászatok, a termelők, az éttermek is, és pont ugyanolyan
jók télen is. Nyolc éve hangoskodunk a téli
Balatonért, és az elején mindenki hülyének
nézett. De most már nagyon sok étterem
a mi munkánk hatására marad nyitva egész
évben. Egy-egy téli rendezvényen sok
környékbeli szálláskiadó köszönte meg, hogy
beindítottuk a téli szezont is, és mondta el,
hogy már ő is téliesítette az apartmant, és
jönnek is a vendégek, láthatóan egyre többen.
Van még mit tennünk. Még több nyitva tartó
hely kellene, még több program kellene.
A nyári Balatonra viszont én nem szerveznék
már semmilyen programot, mert „magától
is” jól működik. Egy fesztivált vagy más rendezvényt is inkább szeptemberre, októberre,
vagy május-júniusra lenne érdemes tenni.
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– Azért a vendégek is változnak láthatóan.
Amikor öt évvel ezelőtt azt mondtuk, hogy
nincs a kikötőnkben parti tárolás télen,
hanem minden hajónkat vízen tartjuk, akkor
kaptunk hideget-meleget, mert Magyarországon minden hajót mindenki parton tárol,
és nem nagyon tudták megérteni, hogy mire
jó ez. Most azok az emberek, akik a leghangosabbak voltak akkor, a legnagyobb rajongói a téli Balatonnak, annak, hogy ha jó idő
van, februárban is el tudnak jönni, tudnak
hajózni, beülni a wellnessbe, korcsolyázni,
enni egy jót. A 2019-es szilveszteri bulin
a hajóikon aludtak a vendégek. Régen ez
elképzelhetetlen volt. Sőt, most már vannak
olyan hajósok, akik azt mondják, hogy
nekik a nyári tömeg, köszönik szépen, nem
kell. Októberben rakják vízre a hajójukat,
és következő májusban kiveszik. Sokkal
olcsóbban megússzák a tárolást, találnak
bőven kikötőhelyet, és sokkal minőségibb
Balatont kapnak. Megjött az a vendégkör,
aki rádöbbent arra, hogy nem biztos, hogy
nyáron kell a Balatonra jönni.
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SZÖVEG
CHILEMBU KRISZTINA

Gasztr o / FAGYI

A matchás málnafagyitól az eklermennyországig

SWEET
BALATON
Egy fagyizó egy kis Káli-medencei faluban, ami előtt nyáron
nem ritka a közlekedési dugó. Egy háziasszony, aki otthon
kezdett csodákat sütni, de a neve mára egybeforrt a balatoni
édességekkel. Egy torta és egy croissant, amiért messze
földről zarándokolnak Balatonkenesére. Egy fagyizó, ami
maga az időutazás, egy másik, ahol alig tudunk választani
az ízek közül és egy, ami régebbi, mint a balatoni nyár.

m

MÓNISÜTI / FAGYI ÉS RUGELACH
„Sütis” Móni, azaz Kövérné Kalmár Móni
volt már közgazdász, újságíró, teológus és
lakberendező is, aztán amikor kiderült,
hogy a sütéshez is kivételes tehetsége van,
évekig látta el tortákkal és sütikkel a balatoni kávézókat a műhelyéből. A Mónisütit
2018 nyarán nyitotta meg Gyenesdiáson,
miután a Dining Guide saját üzlet nélkül is
beválasztotta a legjobb vidéki 10 cukrászda
közé. A Mónisüti a járványhelyzet előtt 16
partnernek szállított tortát, tavaly márciusban azonban csaknem az összes bezárt.
A gyenesi cukrászdában jól működött az
elvitel, a két nyitva maradt partnerükkel,
illetve a saját cukrászdájuk forgalmából ki
tudtak termelni annyit, hogy senkit nem
kellett elküldeni a csapatból. A lezárások
pozitívumaként is kiderült, hogy milyen
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nagy a Mónisüti budapesti rajongótábora:
Móniék kéthetente szállították az előre
megrendelt sütiket a fővárosba. „Ezen
a nyáron már lesz néhány fagyink is, igaz,
nem helyben készülnek, mert erre a napi
15-féle torta és a péksütemények mellett
nincs már kapacitásunk, egy Budapesten
készülő kézműves fagyit fogunk árulni”
– meséli Móni. „Ha bejön hozzánk egy
család sütizni, mindig van valaki, aki fagyizna, most már őt is ki tudjuk szolgálni”.
Bővül a rugelachkínálat is: a diós, mákos,
barack- és szilvalekváros mellett füstölt
sajtos, szarvasgombás-sajtos és kacsamájas is készül. Egyszerűen muszáj volt
bővíteni a választékot, annyira megszerették a vendégek. (8315 Gyenesdiás,
Madách utca 46.)
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KŐRÖSHEGYI FAGYIZÓ / 40 ÉVE UGYANAZ A RECEPT

A Balatonföldvár melletti Kőröshegy
központjában található fagyizóban tett
látogatás felér egy időutazással. A kis
bódéban 40 évvel ezelőtt is pontosan
ugyanilyen fagyit árult Gáspár Imre,
aki műszerész és tehergépjármű- és
buszsofőroktatói pályafutását cserélte
a cukrászmesterségre. (Egy ideig kamionsofőrként is dolgozott.) „A feleségem
cukrász volt, együtt nyitottuk ezt az
üzletet 1981-ben” – meséli Gáspár úr, aki
maga építette a kis, faburkolatú házikót.
„Eleinte csak segítő családtagként
voltam jelen, aztán elvégeztem a cukrászképzést, és azóta egyedül viszem az
üzletet.” Ahogy a külcsín, a kínálat sem
változott az elmúlt négy évtizedben:
négyféle alapíz jelenti a választékot, és
ez már nem lesz másképp.
Vaníliának és csokinak lennie kell, ki
se szállnak az emberek az autóból, ha
ez nincs kiírva, meséli a tulajdonos.
Nyáron kötelező a citrom és valamilyen gyümölcs is, ami legtöbbször
eper, málna vagy őszibarack, néha
sárgadinnye. A fagyi a mai napig egy
1981-ben vásárolt NDK-s fagyigépben

készül (ettől még nem gépi, hanem
főzött fagyi), és csak azért érhette meg
ezt a matuzsálemi kort, mert Gáspár úr
már többször megjavította, és rendszeresen karbantartja. A legendás fagyizó
márciustól néha egészen november
közepéig nyitva tart. A nyári időszakon
kívül már rég nem az anyagiak számítanak, ez nem erről szól. A vírushelyzet
is megviselte a helyet, a 2 évvel korábbi
időszakhoz képest sokat csökkentek

a bevételek. A Kőröshegyi fagyizó nincs
fent a közösségi oldalakon, a telefonszáma sem publikus, mégis generációk
nőttek fel úgy, hogy az itt elfogyasztott
fagylalt nélkül el sem tudták képzelni
a balatoni nyarat. Gáspár Imre soha
nem is gondolt arra, hogy új nevet vagy
brandet találjon ki a kis üzletnek. „Ez
így tökéletes” – indokolja döntését. És
ezt tényleg nem lehet megcáfolni. (Kőröshegy, a templom után balra)
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KŐ FAGYI? / A KÁLBERRY ÚTJÁRA INDUL

4 év is eltelt azóta, hogy az ex-informatikus Biszku Feri megjelent a Káli-medencében babakék Piaggio Ape furgonjával
és döbbenetesen finom, néha merész
ízvilágú fagylaltjaival. Párjával, Krisztinával egy mindszentkállai parasztház
udvarán nyitották meg fagyizójukat,
miután egy olasz fagylaltmestertől megtanulták a szakma fortélyait. A fagyikhoz
a tej a hosztóti tehenészettől, a mandula
a környékről érkezik, a leheletnyi bort is
tartalmazó gombócokhoz a badacsonytördemici Skizo Borászattól hozzák
a rozét és a muskotályt. „Tavaly nyáron
is félig elviteles rendszerben működtünk,
és most sem nyitottuk meg a belső teret,
mert nem akarjuk ellenőrizni, hogy ki az,
aki bejöhet, és ki az, aki nem” – mondja
Feri. „Mivel nem lehetett külföldre utazni, tavaly többen jöttek, mint bármikor,
kicsit nagyobb volt rajtunk a teher. Szeretnénk továbbra is kicsik maradni, és ez
nagyon nehéz” – teszi hozzá Krisztina.
Nagyon sokan megkeresték őket, hogy

szeretnék a fagyijukat árulni vagy gyártani. Kő Fagyi? franchise azonban a már
meglévő budapesti fagyizón kívül nem
lesz. „Több helyen nem tudunk jelen
lenni, és a Kő fagyi? név már hozzánk
kötődik. Ezért leválasztottuk a termékünket, és a fagyink Kálberry néven
kapható az ország különböző pontjain.
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Próbáljuk csak olyannak odaadni, akiről
feltételezzük, hogy hasonlóan kezeli
majd a terméket, mint mi.” Új fagyi az
idén nem lesz, nincs is elég hely a mindszentkállai pultban, a tavalyi slágert,
a mákfagyit pedig egyszerűen nem lehet
levenni a kínálatból. (Mindszentkálla,
Petőfi Sándor utca 31.)
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A salgótarjáni székhelyű, eredeti
nevén Szó Pékséget 2015-ben ismerte
meg az ország, amikor Szó Gellért az
első és a második helyet is elhozta az
Ország Tortája versenyen. Ugyanez
történt egy évvel később is, 2017-ben
pedig a testvérével, Dániellel közösen
készített croissant-juk szerzett hírnevet az ország legjobbjaként a Kenyér
lelke fesztiválon. A Szó család ekkor
elhatározta, hogy a Balatonnál is nyit
egy üzletet – így született meg nyaralójuk közelében, Kenesén a G&D
nevet viselő pékség, meséli Kapás
Katalin, a családi vállalkozás egyik
tulajdonosa, a Szó fivérek édesanyja. A pékségben – ami 2020-ban
étteremmé bővült – a Balaton talán
legnagyobb méretű, 7-féle lisztből
készülő kenyere, az aranyérmes
Őrség Zöld Aranya torta és a díjnyertes
croissant is kapható, ezenkívül édes és
sós ekler fánkokért, és a Jersey tehenek
magas zsírtartalmú tejéből készült fagyiért áll a sor a reggel 8 órai nyitástól
egészen a kora esti zárásig.
Az elmúlt hónapok sok kihívást tartogattak, de a család meg tudta oldani
ezeket úgy, hogy egyik alkalmazottjukat

sem kellett elbocsátani. „A kenyér a vírushelyzet idején is fogyott, a desszertek kevésbé, ezért átcsoportosítottuk
a munkaerőt: aki addig süteményeket
készített, az besegített a pékeknek. Nyitottunk egy pékszaküzletet, az elviteles
kínálatot pedig fűszeres levesekkel,
többek között kacsamelles pho levessel
bővítettük, amelyhez Gellért készíti

a tésztát” – idézi fel Katalin ezt az időszakot. A lezárások idején volt idő a kísérletezésre is, aminek eredményeként
olyan focacciák készülnek, amelyekért
Győrből is ideutaznak a fanatikus rajongók, és a merészebb ízvilágú, lazacos,
kaviáros, karamellás és mangós eklerért
is érdemes beiktatni egy kenesei utat.
(Balatonkenese, Óvoda u. 2.)
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LEVENDULA FAGYIZÓ / 20 ÚJ ÍZ
A Levendula Fagyizók védjegye, az
elmaradhatatlan lila bicikli már négy
helyen is feltűnik a tónál: Tihanyban
kettő, Siófokon és Balatonfüreden
egy-egy üzlet előtt kígyóznak nyáron
a sorok. Brunner Zsolt, a fagyizó egyik
tulajdonosa, a Náksi vs. Brunner duó
egykori tagja a lemezeket már csaknem
egy évtizede fagyisspatulákra cserélte,
és ma már a 25 fagyizóból álló céget
vezeti. „Viszonylag hosszú DJ pályafutásom során sok helyen megfordultam,
mindig is érdekelt a gasztronómia. Az
egyik olaszországi út során találkoztam
a prémium minőségű, olasz fagyival, és
azonnal tudtam, hogy ez itthon egy piaci rés” – mesél Zsolt a karrierváltásról.
„Magas minőségű alapanyagokkal
dolgozunk, nagy hangsúlyt fektetünk
arra, hogy mindent onnan szerezzük
be, ahol az a legfinomabb: pl. piemonti mogyorót, a szicíliai pisztáciát és
citromot, indiai mangót használunk,
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minden fagyinknak nagyon intenzív
íze van.” A tél többek között kísérletezéssel telt. Húsz új ízt vezetnek be
a meglévő közel 50-féle fagyi mellé,
lesz zöldben és pirosban pompázó matcha-málna és málnás Sacher-fagyi is,
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más süti ízvilágú kreációkkal együtt, és
továbbra is elérhetők lesznek a vegán,
a cukor-, a laktóz- és a gluténmentes
gombócok. (Balatonfüred, Tagore sétány 333., Tihany, Kossuth Lajos utca
31., Siófok, Petőfi sétány 3.)

Mónisüti, Fotó: Mudra László, Kőrősi Tamás/ welovebalaton.hu, Kőröshegyi Fagyizó, Fotó: Chripkó Lilli
GandD Cukrászda: Hölvényi Kristóf/ / welovebalaton.hu, Kő fagyi?, Levendula fagyizó, Kőrősi Tamás/ welovebalaton.hu

G&D KÉZMŰVES CUKRÁSZDA ÉS PÉKSÉG /
FOCACCIA ÉS SÓS EKLEREK
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NOSZTALGIA FAGYIZÓ /
67 ÉV ÍZEI
A fonyódi Nosztalgia Fagyizóba nem
botlik bele az ember a városközpontban, ide a vendégek nagy része
célirányosan érkezik. Nem csoda,
hiszen a 67 éves múltra visszatekintő
műhely családi vállalkozásként vívta ki
magának az elismerést. Gondolj csak
bele, amikor ez fagyizó elindult 1954ben, még a Kádár-rendszer balatoni
aranykora is csak a jövő zenéje volt.
Tervrajzon sem voltak a hatvanas
évek akkor ultramodern, ma már retró
balatoni épületei, sehol sem volt a tömeg és a nyaralóépítési láz. Azóta már
nagyon-nagyon sok víz lefolyt a Sión,
de a Nosztalgia Fagyizó kiállta az idők
próbáját, 67 éve ugyanazon a helyen, családon belül működik tovább.
Lovizer Ferenc úr, a fagyizó vezetője is
az utódoknak szeretné egy nap továbbadni a fagyiskanalat, a sok és tisztességes munkába vetett hitét, na meg az
igazi kézműves fagylalt receptjét.

Mert ha már retró és nosztalgia, akkor
itt nyoma sincs a kedves emlékeink
által megszépült áporodottságnak, sem
az ipari csokiepervaníliának. A Nosztalgia Fagyizóban minden nyáron új
ízeket bevetve a környékbeli termelők
portékáiból készítik a kézműves fagylaltokat, hogy az aktuális divatok helyett
a fogyasztói kör igényeit elégítsék ki –

haladva a korral ma már tejes és mentes
verziókban is. Ha egyszer felkeresed
a fagyizót, talán évek múlva már az
unokáddal érkezel egy rolettis gombócra, ahogy azt a mostani látogatók teszik.
Az idei év kínálata egy kapros különlegességet rejt, de mire odaérsz, talán újra
terítéken lesz a tavalyi rozmaring is.
(Fonyód, József Attila u. 37.)

SZÖVEG
BUDAVÁRI DÓRA/NÉMETH RICHÁRD
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HA A BALATON
CUVÉE LENNE...
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Laposa Birtok

5 pince, 5 balatoni alapvetés, ha borról van szó. Sokat
tettek le az asztalra, régóta dolgoznak, folyamatosan
fejlődnek és fejlesztenek. Tőlük (is) található egyre
több minőségi hely és bor a tó mellett. Vannak köztük
családi alapokon nyugvó borászatok, van, ahol egy erős
elképzelés, máshol egy karrierváltás adja a muníciót.
Van, ahol a hagyományok követése a cél, de a lenti
pincék között találni nem kevés újító gondolatot is.
Hogy kerül olívaliget a Balaton-felvidékre? Hogyan
lehet rekonstruálni a régmúlt idők ízeit? Hogyan
lehet a borban a legjobban megmutatni a vulkanikus,
többmillió éves terroir-t? Ők tudják a választ.
68

BALATON MAGAZIN

Ha azt mondjuk, bor és Badacsony, akkor
rá is lehet vágni: Laposa. Az anyai ágon
badacsonyi felmenőkkel rendelkező Laposa
család évtizedek óta a borvidéken gazdálkodik, mára már teljes egészében lenn élnek,
és a második generáció viszi a birtokot.
Jelenleg 30 hektáron termelnek szőlőt
a régió legszebb dűlőiben. A hegy oldalában pazar kilátást nyújtó Laposa Borterasz
egykor a borászat és a borkimérés funkcióját
is ellátta, mára a környék egyik legjobb vendéglátóhelye, ami idén megújulva, nagyobb
terasszal, belső térrel nyit újra. A Dudás
Péter Krisztián vezette bisztrókonyhában
a szezonalitás kulcsfontosságú. A környékbeli termelők sajtjaiból, sonkáiból, zöldségeiből álló hideg ételek mellett fix és napi
melegétel-ajánlattal várnak egész évben.
A birtok központja és a borkészítés helyszíne 2019 óta a megújult Hableány épülete:
Laposáék figyeltek rá, hogy megtartva az
épület autentikus jegyeit újítsák fel, így
egy modern birtokközpont és közösségi
tér jött létre pezsgőpincével, feldolgozóval,

irodával, borbolttal és persze a bisztrórésszel.
Izgalmas élmény a Hableány belső terében úgy borozni és a bisztrókonyha ételeit
fogyasztani, hogy közben rálátunk a talpunk
alatt, eggyel lentebbi szinten folyó pincemunkálatokra. A borászat évente mintegy
500 ezer bort állít itt elő, ugyanakkor mára
úgynevezett méthode charmat technológia
alapján pezsgőket is készít, melynek lényege,
hogy a vinifikációs folyamat egésze kóracél
tartályokban történik, hogy a végeredmény
minél frissebb, üdébb, illatosabb legyen.
A Badacsonyi borvidék egyedülállóságát
tanúhegyeinek, másképp mondva egykori
vulkánjainak köszönheti. A 4,5 millió évvel
ezelőtti vulkanikus tevékenység különleges
talajformát hozott itt létre, a bazaltot, és
úgy tartják, a bazalttalaj és a borvidéken
uralkodó egyedi mikroklíma együttese
eredményezi azt a harmóniát és sajátságos
ásványos érzetet, ami a badacsonyi borokra
olyannyira jellemző. A Laposa család
a kezdetektől fogva törekszik a vulkanikus
terroir értékeinek kidomborítására, ennek
megfelelően az erre legalkalmasabb szőlőfajtákat műveli a Badacsony-, a Csobáncés a Köves-hegyi területein: olaszrizlinget,
rajnai rizlinget, szürkebarátot, kéknyelűt,
furmintot. A könnyed, illatos és igazán
nyárias verzióktól a hordós érlelésen
átesett, dűlőválogatott, tartalmas tételekig
terjed Laposáék szortimentje, a körülbelül
20 aktuális tétel között mindeni megtalálja
a kedvencét. A Hableány és a Borterasz
mellett érdemes ellátogatni a Gasztrobirtok
két másik helyére: a frissTeraszon hamburgerek mellett lazíthatunk, és gyakoriak
a Kultkikötő koncertek, a Szőlőhegy Bisztróban pedig klasszikus ételeket fogyaszthatunk a lugasos teraszon.
Laposa Borterasz – 8261 Badacsony,
Bogyay Lajos u. 1. (+36 20 777 7133)
Borászat / Hableány Étterem – 8261
Badacsony, Park u. 26. (+36 20 316 0163)

LAPOSA 4 HEGY
OLASZRIZLING 2019
A birtok egyik legfontosabb bora
a 4 Hegy, mely négy vulkanikus tanúhegyről – Badacsony,
Gulács, Csobánc és Köves-hegy
– származó olaszrizlingből
készül. Az illatában mandarinra,
grapefruitra, gyömbérre emlékeztető jegyek ﬁgyelhetők meg, míg
a kortyban a sós mineralitásé,
a határozott savas érzeté és az
olajos textúráé a főszerep.
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IKON Pincészet

Már a megjelenése is ikonikus és tiszteletet
parancsoló: az embernek az az érzése, hogy
ez a borászat a Holdról is látszik, mégis
beleolvad a környezetébe. A Balaton déli
partján járunk, Balatonlellén, pontosabban
Rádpusztán. A 2007-ben családi és baráti
összefogással megépült pincészet a legmodernebb technológiákat alkalmazza,
a gépek mellett itt a gravitáció is hatalmas
szerepet kap: a szőlő mechanikai mozgatás
nélkül jut a pincébe, legalul található az
érlelő. Évente 350 ezer palackot állítanak
elő. Rádpuszta a Tihanyi Bencés Apátság
birtoka volt több évszázadon keresztül,
később a birtokot Konyári János vette át,
akinek olyan brandek fűződnek a nevéhez,
mint a fehér és vörös kivitelben egyaránt
közönségsiker-díjas Konyári Loliense.
Az IKON Pincészetet a szakma 2013-ban az
Év Pincészetének választotta, ez a kitüntetés egy olyan bortermelő gazdasági társaság
kollektív teljesítményének elismerése,
amely az országban és külföldön a magyar
bor, a borkultúra és a kulturált borfogyasztás széles körű népszerűsítéséért
a legtöbbet tette abban az évben. A vörösborok alapanyaga (pinot noir, syrah,
merlot, cabernet sauvignon) a 39 hektáros,
új telepítésű, saját területekről érkezik, míg
a fehérborok felvásárolt szőlőből készülnek.
Jó ivású és kiváló ár/érték arányú boraik
mellett prémium tételeket is készítenek,
a Magnum Syrah mindenképpen ilyen.

IKON FEKETE TULIPÁN
SHIRAZ 2016 –
MAGNUM PALACK
Konyári János életében nemcsak
a saját nevével alapított borászat,
de az IKON színeiben is maradandót alkotott. A Bortársaság
kínálatából is elérhető Fekete
Tulipán a Diós-tető legérettebb
állapotában szüretelt, válogatott
syrah fürtjeiből készült. 16 hónapon át érlelődött új és viszonylag
új tölgyfahordókban, minek
köszönhetően egy rendkívül mély,
tintaszínű, borsos, keleti fűszeres,
fekete bogyós gyümölcsök ízére
emlékeztető bor lett a végeredmény. Nem mindennapi bor,
feledhetetlen borélmény!

Ikon borászat – GPS: É 46° 46’8.183 K 17°
45’39.385 Balatonlelle, Rádpuszta
(+36 30 641 3871, +36 30 511 8375)
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04
Szent Donát
Borkúria

03

Jásdi Pincészet

Aki borturistaként beteszi a lábát Csopakra,
egyhamar nem szabadul onnan – szerencsére. Az 1998-ban alapított Jásdi Pincészet
a vidék talán legismertebbje, élén Jásdi
Istvánnal, akinek mostanra közel 2 milliárd
deciliter bora gurult le vásárlói torkán, már ha
hihetünk weboldala elfogyasztott-bormenynyiség számlálójának.
Jásdi a stresszes vállakozói életet adta fel
a vidéki családi birtokért, és hamar az északi
part egyik húzóneve lett. Egész évben nyitva
tartó borterasza zarándokhely a Balatont
nem csak nyáron kedvelők számára. A birtok központja a 18. század végén épült, majd
1849-től Ranolder János veszprémi püspök
családi borbirtokaként szolgált. Itt és ekkor
alapozódott meg a csopaki borok hírneve.
Ez tehát Jásdi István öröksége, akinek –
mint minden csopaki bortermelőnek – az
olaszrizling a szívügye. István ugyanakkor
chardonnay, furmint, de szürkebarát és
cabernet franc szőlőket is művel 17 hektáros,
márga, dolomit és vörös perm homokkő
talajú ültetvényein.
A birtok borteraszáról kóstolás közben
lélegzetelállító kilátás nyílik a Balatonra,
ahol első osztályú hidegtál társul a Jásdi-féle
terroir borok mellé.
Jásdi Pincészet és Borterasz – 8229 Csopak,
Arany János u. 3. (+36 30 733 0113)

JÁSDI RANOLDER
FEHÉR 2015
Csak a pincénél kapható tétel,
mely furmint és olaszrizling házasításával készült. A palackon
található barokkos címke
ugyanazt a dizájnt idézi, amely
a 19. században a Ranolderborok címkéjére is jellemző
volt. Telt, hosszú utóízű, aszalt
fehér húsú gyümölcsös és
sós ásványos ízjegyekkel bíró
nagybor.
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Bor és gasztronómia szerves egységet
képez a Szent Donát Borkúriában. Itt
a birtokkonyha modernbisztró-felfogásban
készülő ételeit a borok ízvilágára hangolják
a séfek. Hiszen a lényeg a terroir: Kovács
Tamás borász valószínűleg fejből fel tudná
mondani a termőhelyek kőzetrétegeit, és ez
a szakértelem a borokban is megmutatkozik. A borokat a lehető legkisebb emberi beavatkozás mellett, szűretlenül, derítetlenül
készítik, a minél gazdagabb ízek megőrzése
érdekében.
Csopak fő szőlőfajtája mindig is az olaszrizling volt, de a furmint ugyanúgy fellelhető
a borvidéken. A magas hematittartalomtól
mélyvörös homokkő képződött, amely
a márgával kiegészülve jelentékenyen
befolyásolja az itteni borok karakterét. Sajátos geológia ez, mely a termőhelyek felett
uralkodó mikroklímával kiegészülve teszi
Csopakot a világon egyedülállóvá.
A Szent Donátban a birtokkonyha a balatoni-bakonyi gasztronómia mentén, a szezonalitásra szigorúan ügyelve működik. Az
asztalfoglalás kötelező!

SZENT DONÁT MAGMA
ROSÉ BRUT PEZSGŐ
Bár Csopak és a Szent Donát
leginkább az olaszrizlingről szól,
nem lehet elmenni a borkúria
tihanyi területén művelt kékfrankosa mellett sem, melyből mára
klasszikus champagne-i eljárással rozépezsgő is készül. A brut
kategóriára iskolázott Magma
nemrég százból 94 pontot ért
el a nemzetközileg mértékadó
szaklap, a Decanter magazin
tesztjén. A szamóca, a málna,
a briós ízjegyeit felmutató,
fűszeres jegyekkel is tarkított
pezsgő az egyik legjobb választás lehet a pincészet teraszán
üldögélve a nyári napsütésben.

Szent Donát Borkúria – 8229 Csopak,
Szitahegyi út 28. (+36 20 928 1181)

05

2HA Szőlőbirtok és
Pincészet

Tabukat döntögető pincészet Török Csabáé, és nem csak a Badacsonyi borvidéken.
Csaba máig világklasszisnak számító borát
olyan szőlőfajtából – a Toszkánában őshonos
sangiovese grossóból – készíti, amelyet ő
honosított meg itt, a Szent György-hegyen.
A rendkívül későn érő szőlőfajta borrá erjedve hihetetlen érlelési potenciállal rendelkezik,
az így született Tabunello dicsőségét pedig
neves szaklapok sora énekelte már meg.
A Szent György-hegyi borászat neve a birtok
eredendő méretéből adódik, mára már
2x2 hektár a termőterület. A 2HA egy igazi
garázsborászat, aminek a kapuja gyakran
nyitva van – ilyenkor érdemes felhívni
Török Csabát, hiszen számíthatunk egy
random kóstolóra (persze érdemesebb előzetesen bejelentkezni). A pergola alól kóstolás
közben rálátunk a Csobáncra, a Badacsonyra és Szigligetre, na meg az olajfákra, Csaba
ugyanis számos ilyet telepített a birtokra.
A borász legutóbb saját olívaolajával került
be a hírekbe, de hasonlóan új történet
a nyerspezsgő is.
2HA – Szent-György-hegy / Hegymagas –
GPS N 46°50.039’ EO 17°27.341’
(+36 30 203 3039)
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2HA TABUNELLO 2018
Mi mást is emelhetnénk ki
a 2HA-tól, mint a 13 hónapot
tölgyfahordóban eltöltött Tabunellót. Vonzó, szinte kábulatba
ejtő fűszeresség árad a borból,
amit az édesre érett piros
bogyós gyümölcsök – amilyen a málna, a cseresznye és
a szamóca – aromajegyei egészítenek ki. Elegáns, csiszolt,
zseniális jelenség ez a bor.

SZÖVEG
VÁLYI BORI
FOTÓ
HEIM ALEXANDRA

Mi folyik a déli parton?

CSAPODY BALÁZS
TITKOS TIPPJEI
Csapody Balázs, a Kistücsök tulajdonosa szereti maga felkutatni az éttermében
használt alapanyagokat. Fáradhatatlanul járja a környéket, kérdez, kóstol, kutat, és
rendszeres kapcsolatban áll a kistermelőkkel. Most nem csak az étterem pékjét és egyik
sajtbeszállítóját súgja meg nekünk, hanem két személyes kedvencét is!

c

Csapody Balázst nem csak a feketeöves
balatoni gasztromániások ismerik, ő egyfajta
alapvetés, ha a 365 napos balatoni vendéglátásról van szó. Étterme, a Kistücsök 1992-ben,
azaz már majdnem harminc éve nyílt meg
Balatonszemesen, és azóta is magas minőségen működik. Balázs kezdetektől hitt a hazai
vendégekben, német turisták helyett a vis�szajáró magyarokat célozta meg, fagyasztott,
kommersz ételek helyett pedig a szezonalitásra
és a helyi termelőkre helyezte a hangsúlyt.
Utóbbi szinte védjegyévé vált, és nemcsak sok
étterem követte a példáját, de ennek nyomán
sok kistermelő is fejlődni, fejleszteni tudott.
A „Tücsökben” a Régiónk ízei menüt kizárólag
az ő termékeikből állították össze, és a kötelező
kóstolnivalók között van a Balaton mellett.
A Kistücsök háza táján idén nagy
újdonságok is zajlanak, megnyílt ugyanis
a Kistücsök „Séfszoba”, ahol a hagyományos,

a Kistücsökben megszokott ízekkel találkozhatunk, melyek a szemünk előtt készülnek
el. Egy többfogásos kóstolómenüben lehet
megismerni a Kistücsök teljes kínálatát,
miközben lehetőség nyílik egy közvetlen beszélgetésre is. Emellett Csapody Balázs másik
régi terve is megvalósul: egy kis szálloda 19
szobával és két lakosztállyal, és a saját márkás termékek, valamint helyi termelők portékáit k
 ínáló delikátbolt is nyílik az étterem
mellett. A know-how adott, hiszen Balázs
folyamatosan kutatja az alapanyagokat, most
titkos kedvenceit osztja meg velünk.
HORVÁTH PÉTER, A SZÓLÁDI PÉK
„Horváth Pétert a Kistücsökben mint vendég ismertem meg. Ma már ő süti nekünk
az étterembe a kenyeret” – mondja Balázs,
aki nagyon örül, hogy Péter egy kicsit neki
is köszönhetően költözött a fővárosból
a Balatonhoz, méghozzá Balatonszemeshez
egészen közel, Szóládra.
„Péterrel mindig sokat beszélgettem, mert
engem is nagyon érdekelnek a kenyerek. Mi
is sokszor próbálkoztunk a Kistücsökben kenyeret sütni, de azért ez inkább a pék dolga.
Péter akkor már több budapesti kézműves
pékségben kipróbálta magát, kiismerte
a kovászt, végigjárta a ranglétrát, és amikor
azt mondta, hogy leköltözne ide, a Balatonra, nagyon támogattam. Most ő süti nekünk
a Kistücsökbe a kovászos kenyeret, ami
a szállodánk reggelijének is fontos eleme lesz.”
NÜBEL SAJT
A Nübel sajt is hasonló történetet járt be.
Egy fiatal házaspár, Nübel Olivér és Varga
Éva a budapesti irodai munkát megunva
a Balatonhoz költözött, és elkezdett sajtot
készíteni. „A siófoki vásárcsarnokot járva
találkoztam először a sajtjaikkal” – meséli
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Balázs. „Nagyon szeretünk az étteremben új
sajtokat bemutatni, és gyakran váltogatjuk
is, hogy mi kerüljön be sajtválogatásunkba.
A sajtokat általában szeretem magam felfedezni, és így volt a Nübel sajttal is, a natúr
sajtjuk a kedvencem.” Nübeléknél nagy
sláger még a grillsajt, az orda, a zsendice
(zsenge túró) és a joghurt is. Rendelni a Facebook-oldalukon keresztül lehet, de nyáron
ők is többnyire éttermeknek szállítanak.

MÉG KÉT SZEMÉLYES
KEDVENC BALÁZSTÓL
KATONA FAGYIZÓ, SIÓFOK
„A Katona fagyizóba már negyven éve
járok. Klasszikus gombócos, főzött fagyit
készítenek, csak tölcsérben, náluk le sem
lehet ülni. Szerintem tényleg itt árulják
az ország legjobb vanília- és karamellfagyiját. Azért is szeretem ezt a helyet,
mert remek példa arra, amikor az egyik
generáció átveszi a másiktól a vendéglátást, de a minőség mégis megmarad.
Ráadásul olyan eldugott helyen vannak,
hogy a turisták meg sem találják őket.
Évtizedek óta csak a helyiekből élnek, és
mindenkinek nagy kedvencei.”
KÉKAJTÓ BORÁSZAT
ÉS SZŐLŐBIRTOK
„Kőröshegy nagyon híres volt régen a borászatairól, de aztán a minőségi borkészítés a környéken a feledés homályába
merült, ezért minden új kezdeményezésnek nagyon örülök. Ilyen a Kékajtó
Borászat is, aminek borásza Németh
Miklós. Ők ugyanúgy vendégként jártak
hozzánk a Kistücsökbe, mint Péter. Miklós
felesége osztálytársam volt. Végül ők is,
addigi életüket hátrahagyva ideköltöztek
a Kőröshegy mellé, elkezdtek bort készíteni, és évről évre fejlődnek. Fantasztikus
bort készítenek, szerintem nagyon sokat
fogunk még róluk hallani!”
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Gasztro / AJÁNLÓ

BALATONI
Az Index.hu
TITKOK ajánlója
Ezek a kedvenc helyeink Balatonfüred,
Szigliget és Balatonföldvár környékén.
Ha Balaton, nekünk egy Kispál és a Borz-idézet ugrik be, ami a tóra jellemző idillel szolgál.
„Mialatt az ég épp nagyon kék volt / A tavon
egy vitorlást a szél éppen odébb tolt / Egy kis
madár éppen egy kis bogarat evett / Már gyanús volt, hogy minden ilyen jól hogy mehet.”
A hangulatkép a tó egészére áll, bármerre indulunk, nyugalom és béke fogad. Nem akarunk sokat markolni és keveset fogni, ezért
kiválasztottuk három térséget – Balatonfüredet, Szigligetet, Balatonföldvárt és környékét
–, ezen belül pedig a kedvenc helyeinket
mutatjuk meg az olvasóknak. Favoritjaink
szubjektív válogatás eredményeként kerültek
ide, azt remélve, hogy tudunk újat mutatni
a Balaton szerelmeseinek.

Mit érdemes megnézni?
FÜRED ÉS KÖRNYÉKE

Mit? Próbáld ki a tihanyi levendulamánia
különböző formáit: fagyi, sör, illatszer.
Hol? Tihany központi része.

Mit? Sétálj a tihanyi Belső-tó környékén, valamint tölts egy estét a szabadtéri színházban.
Hol? Tihanyi Belső-tó.

Mit? Élvezd a nyarat a Balaton egyik legkülönlegesebb strandján.
Hol? Sajkod (Tihanyi-félsziget).

Mit? Andalogj a reformkori villák között,
majd pihenj a savanyúvíz forrásánál.

Hol? Balatonfüred reformkori városközpontja, a Szívkórház előtti ivócsarnok.

SZIGLIGET ÉS KÖRNYÉKE

Mit? Kapaszkodj fel a várhoz, és élvezd

a pazar kilátást a tanúhegyekre.

Hol? Szigliget.

Mit? Gyönyörködj a látképben, sétálj el
a Sárkány-likhoz és a Lengyel-kápolnához.
Hol? Szent György-hegy.

Mit? Simogass tevéket! Fedezzétek fel Afrikát Nagy Endre csodálatos hagyatékával.
Hol? Balatongyörök.

Mit? Csónakázz a 14 millió éves mészkőbar-

langban a város alatt.

Hol? Tapolcai-tavasbarlang.
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BALATONFÖLDVÁR
ÉS KÖRNYÉKE

Mit? Sétálj végig az 1200 méteres platánsoron.
Hol? Balatonföldvár Kvassay sétány.
Mit? Nézd a kecses vitorlásokat és hajókat
a 115 éves balatonföldvári Zielinski gyaloghídról.
Hol? Balatonföldvár kikötő.

Mit? Csodáld meg a balatoni modern építészet egyik legfurcsább épületét, a sirályt
formázó révet.
Hol? Szántód, kompkikötő.

Mit? Nézegess soha nem látott fotókat József Attila életéről a házban, ahonnan utolsó
sétájára indult.

Hol? József Attila Emlékház, Balatonszárszó.

v

F. TÓTH BENEDEK

A boldogság díszletei

BALATONFÖLDVÁR
ÉS KÖRNYÉKE

Mit? Koktélozz a naplementében a Balaton
egyik legszebb helyén.

Mit érdemes enni, inni?
FÜRED ÉS KÖRNYÉKE

Mit? Frissülj fel egy klasszikus eszpresszóval, jéggel, tonikkal.

Hol? Pazar Coffee Company, Balatonfüred.
Mit? Kóstold meg a különleges harcsahalászlét.
Hol? Halászkert, Balatonfüred.
Mit? Próbáld ki a sportos tatár beefsteaket.
Hol? Sport Terrace, Tihany.

Mit? Bűnözz egy felejthetetlen francia
krémessel.

Hol? Stég Bár, Balatonföldvár.

Mit? Csábulj el egy kiadós burgerre, és utána huppanj bele egy függőágyba az ikonikus
viadukt árnyékában.
Hol? Völgyhíd Konyha és Rét, Kőröshegy.

Mit? Vékony tésztás pizza, könnyed desszertek – add át magad az olasz életérzésnek!
Hol? Mauro Étterem, Zamárdi.

Mit? Szerintünk Magyarország legjobb kovászolt kenyerét a szóládi pék süti. A titokért
térj be Horváth Péter parasztházába. Csak
előzetes bejelentkezéssel!
Hol? Szólád.

Hol? Bergmann Cukrászda, Balatonfüred.

SZIGLIGET ÉS KÖRNYÉKE

Mit? Igyál egy fröccsöt a barokk stílusú
étterem és présház teraszán.
Hol? Kisfaludy-ház, Badacsony.

Mit? Kérd csípős, ananászos salsával
a tacót, öblítsd le egy saját készítésű sörrel.

Hol? Taco Truck, szigligeti főút-leágazásnál.

Mit? Élvezd a gasztronómiát Farkas István
festő egykori mediterrán villájában.
Hol? Villa Kabala, Szigliget.

Mit? Kérd a helyben készült keszeget kovászos uborkával és egy hideg sörrel.
Hol? Oszi bácsi keszegsütője, szigligeti strand.

Vannak napok, amikor olyan a Balaton,
mintha tényleg tenger volna. Vize felett
pára remeg, partjai a végtelenbe nyújtóznak, a nap tejszínű felhőpaplant húz
magára. Ha William Turner nem angol,
hanem, mondjuk, magyar lett volna,
hagyatékában ködbe vesző balatoni vitorlások festményeit találnánk. De enélkül is
van itt elég romantika. Nem is kevés, ezen
az alig 600 négyzetkilométernyi területen.
Merthogy a Balaton tengernek azért
kevéske, tónak sem túl mély. Csak partján üldögélve hajlamosak vagyunk azt
gondolni, hogy a vízen suhanó vitorlások
alatt végtelen univerzum nyílik. Egyszer
egy hajós azt mondta, amikor gyerekként faggattam, milyen mély a víz, hogy
lapostányér ez, jóféle lavór. Mármint
arányaiban. Olyan, mintha egy fürdőkádat csupán tíz-tizenegy centiméter
magas vízzel engednénk fel. Én meg azt
feleltem, hogy a Balaton inkább egy óriás
lábnyoma, amibe az évmilliók alatt annyi
eső hullott, hogy tóvá duzzadt, mire
a hajós ennyit felelt: könnyen lehet.
Akkor még nem tudtam, hogy a Bala
tonnál éppolyan könnyen születnek
a legendák, ahogyan a történeteket kigondoljuk. Mégis jó hinni, hogy az északnyugati széllel mesék érkeznek, történetek
tündérekről, nádi emberekről, a víztükör
fölött keringőző szellemekről, amiket csak
a felkelő nap első sugarainak fényében
láthatunk. Volt olyan balatoni nyár, amikor
napokon át csak azért eveztünk ki a tóra,
hogy lefotózzuk a holt lelkek táncát. De
legalább éhesen tértünk vissza, és egy
életre megtanultuk, hogy a legjobb lángost
mindig ott sütik, ahol éppen partot érünk.
Micsoda tó ez! Teli tengernyi történettel. Partjain nem torpan meg szél, idő,
sem történelem. De ember se, akit sorsa
erre sodort: felhúzza a maga templomait,
pincéit és házait, a strandokat megszórja
büfékkel. A hegyek és fehérre meszelt
falak, a völgyek és terített asztalok itt
a boldogság tökéletes díszletei. Egy nyár
a tónál felér egy egész élettel, és nincsen
olyan fiú vagy lány, férfi vagy nő, aki ne
érezte volna szívének dobbanását, amikor
elindult vele haza autó, busz vagy vonat.
Visszanézve pedig szinte mindig siklik
egy vitorlás a horizonton. Én mindig úgy
képzelem, hogy Bujtor István az, a Rabonbán fedélzetén. Vagy ha nem ő, akkor
a Balaton szellemének hajója: vitorláit
a szél mindig a naplemente felé fújja.

A Balaton további titkaiért és érdekességeiért látogass el az index.hu/nagyonbalaton oldalra!
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Gasztro / ROZMARING

RAKENDROLL, PARADICSOM
ÉS GARÁZS VARÁZS
Nem evett itthon jó olaszt,
hát nyitott egy helyet, ahova
szívesen járna. Kiss Sándor
soha nem hirdetett, 2011-ben
kinyitotta a kaput, aztán
„rakendroll”. A Rozmaring
Étterem szerda délben is
simán tele van nyáron.

a

Az Akácfa utca nem a parton van, még csak
nem is az első utca a strandtól a vasút felé
– ahogy Balatonon az égtájakat számoljuk.
Siófok-Széplakon járunk, családi házak,
guruló pöttyös labdák, cseppet sem viccelő
kertvárosi hangulat. Kiss Sándor sem
viccel, komoly arccal issza reggeli hosszú
lépését a piacozás után: 3-4 kiló paradicsom
hétköznap, 15-16 egy nyári hétvégén.
HOGY KEZDŐDÖTT?
Olaszország, 2010, valami kis családi vendéglő, kockás abrosz. Történetünk főszereplőjére
jellemző, hogy nem gondolja túl a döntéseket: a családi nyaralás úti célját az tűzte ki,
hogy felesége épp a „Napsütötte Toszkánát”
olvasta. Irány tehát dél, irány a napban fürdő
paradicsomok hazája, ahol bekövetkezett
a megvilágosodás. Ezt a szót maga Sándor
használja nem kis nyomatékkal. 35 évesen
evett egy olyan bitang jó „olaszt”, hogy a siófoki ház melléképülete adta a másikat. „Világ
életemben szakács voltam, mindig is a me-
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diterrán konyha vonzott” – mondja, a 93-as
vendéglátóipari papírtól azonban hosszú
út vezetett a saját vendéglőig. És Siófokig.
„A  ház, ahol most élünk, családi nyaraló volt,
nyári gyerek vagyok, engem a kórházból már
ide hoztak. Aztán mikor a szüleim idősebbek
lettek, kezdett egyre elhanyagoltabb lenni.
Dönteni kellett, mi pedig úgyis költözni
akartunk Gyöngyösről, gondoltuk, próbáljuk
meg” – meséli hátrabiccentve. Az éttermet
a melléképületből alakították ki. „Garázs
varázsnak hívom, mert itt egy csoda valósult
meg” – mondja, és feltűri az ingét. Tetkók, jó
sok, a gyerekek nevei és a kedvenc együttesek. „Bocs, meg kell keverni a paradicsomszószt, hol is hagytuk abba?”
RUTINBÓL MEGVAN
Ma a Rozmaring is azon balatoni éttermek
közé tartozik, ami bevállalja az egész éves
nyitva tartást. Nyáron inkább a nyaralók
vannak többségben, ősszel-tavasszal az
igazi helyiek – akik a tömeg lecsendesülésével kezdenek jönni újra. Fele törzsvendég, fele betérő. Weblap nincs, hirdetés
nincs, anti-marketing van. „2011-ben április elsején, bolondok napján nyitottuk ki
a kapukat, meg is lepődtünk, mert egy óra
múlva bejött valaki. Mára stabil vendégkörünk van, vásárlásnál már nem nézem
az időjárás-jelentést” – mondja arról, hogy
majdnem naponta jár piacra, rutinból
vásárol. A paradicsom mellett onnan jön
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a friss petrezselyem, a fűszerkertből a friss
fűszerek, de olasz a sonka, az olaj, az olívabogyó meg a tészta, tengerről jön a tonhal,
a rák és a kagyló.
„ÚGYSE FŐZ SENKI JOBBAN
A KÖRNYÉKEN”
A fenti mondat is Sándorhoz tartozik, az
olaszos virtus mellett van önbizalom is, de
úgy tűnik, az jót tesz a friss fűszeres, paradicsomos hallevesnek is. A 11 Gault&Millau
pont is bizonyítja. Lassan dél, most már
nekünk is jöhet egy fröccs, természetesen
egy dél-balatoni olaszrizlingből. „Amikor
megnyitottunk, még hangsúlyosabb volt
a magyaros vonal, ma már sokkal kevésbé.
Meg kell találni az egyensúlyt” – mondja, hozzátéve, hogy nem akar magyaros
olaszt, olyan olasz ételeket akar főzni,
amilyeneket egy jó toszkán vendéglőben
készítenek. „Nem kell semmit túlbonyolítani” – hangzik az elhasznált bölcsesség,
ami a Rozmaringban tényleg a helyén van,
a megnyitáskor is gyaníthatóan inkább volt
„mit veszthetek” a mindent tudó Exceltábla helyett. „De hát alig lehet idetalálni” – kockáztatom meg halkan, utoljára,
a legyőzöttek nyugalmával. „Ez benne
a legjobb” – jön a kaján mosoly. A Rozmaring egy jó balatoni olasz, hájp nélkül.
Ne mondjátok el senkinek, csak vigyétek
a családot. Komolyan. Vagy főzzétek meg
a lenti két receptet. Rakendroll!

80. oldal
Itt maradt tengerpart

84. oldal
Balaton a nyeregből

Az Országos Kéktúra balatoni
szakaszát végiggyalogolva
százszorta jobban magunkba
szívhatjuk annak hangulatát, mint
ha csak átautóznánk a környéken.

Tengerszerű panoráma, eldugott
lépcsősorok, meredek kaptatók,
az ország legkisebb lakótelepe,
és a hely, ahol az Alföld összeér
a Balatonnal.

A balatoni bringakörről az is
hallott már, aki életében nem ült
még nyeregben. Most segítünk
abban, hogyan teljesítheted
a legendás 206 kilométert.

AKTÍV

76. oldal
A kék tó kék útja
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Aktív / KÉKTÚRA

A KÉK TÓ
KÉK ÚTJA
A Balaton vidéke
nemcsak strandolásra és
láblógatásra, hanem aktív
kikapcsolódásra is eszményi
helyszín. Az Országos
Kéktúra itt vezető szakaszát
végiggyalogolva százszorta
jobban magunkba szívhatjuk
a környék hangulatát, mint
ha csak a felkapott helyeken
szállnánk ki az autónkból.

v

Van, akinek a túrázás inkább sport, mint
a ráérős szemlélődés jegyében tett felfedezőút, de ha valahol, hát itt biztosan nem
érdemes rohanni. A fenséges tanúhegyek
szoknyáján napfürdőző szőlősorok rejtekén
megbújó pincék, a középkori vár- és templomromok, az elemek ostromát évmilliók óta
hősiesen álló bazaltorgonák utánozhatatlan
díszletet biztosítanak a reneszánszát élő túrázáshoz. A Balatont ott is érezzük, ahol nem
látjuk; a tó közelsége nélkül semmi nem
lenne ugyanilyen. Talán sehol nem ennyire
igaz, hogy csak gyalog hatolhatunk igazán
egy vidék mélyére, és az Országos Kéktúra
közeli részei (amelyek nem tévesztendők
össze a teljesen más nyomvonalon vezető
Balatoni Kéktúrával!) tökéletesen alkalmasak megtenni ezt. Ha pedig már nekivágtunk, akár folytathatjuk máshol is…

VÁRAK FÜZÉRE
SÜMEG–KESZTHELY (OKT-03, 45 km)
Erre számíthatsz: Elsősorban kultúrsétára
nem túl sok szintemelkedéssel, kevés összefüggő és hosszú erdei szakasszal
Javasolt napok száma: 3
Éjszakázási lehetőségek útközben:
Zalaszántó, Rezi, Hévíz
Ajánlott kitérő: Rezi vára
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Sümeg vára bakancslistás látnivaló, úgyhogy ha még nem volt hozzá szerencsénk,
alapozásnak érdemes felkapaszkodni a falai
közé a csodás kilátást nyújtó szerpentinen,
és szemügyre venni távoli célpontjainkat,
például a Csobáncot. A Kisalföld peremén
őrködő városból kisétálva jó pár kilométer
aszfalton talpalás vár ránk, de ezt fogjuk fel
ráhangolódásnak: a Tátikánál már igazi erdei
élményt kapunk, különösen, ha bevállaljuk
a bazaltcsúcson trónoló komor várfalakhoz
vezető rövid, ám meredek ösvényt, amit a panorámára való tekintettel kár lenne kihagyni.
A következő állomásunk Zalaszántó legfőbb
nevezetessége, Európa egyik legnagyobb
buddhista sztúpája lesz: a 30 méter magas
építmény, amelyet 1993-ban maga a XIV. da-
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lai láma szentelt fel, a mellette álló meditációs
központtal különösen nyugalmas hangulatot
áraszt. Miután átsétáltunk az alatta fekvő
községen, Rezi felé vesszük az irányt. Noha
maga a Kéktúra, mint az útba eső nevezetességek jelentős részét, nem érinti, mindenképpen érdemes megtennünk a kis kitérőt Rezi
dolomitbércre épült várához. A 2000-es évek
elején részben rekonstruált erődítményből
szemügyre vehetjük a Keszthelyi-hegységet
és a Tapolcai-medencét is. Innen Hévízre sétálunk tovább (álljunk meg Egregy Árpád-kori
templománál és a zöld-fehér „Fradi-templomnál”, amelynek az építését a sportcsapat
támogatta), majd Keszthelyre, ahol megnézhetjük a Festetics-kastélyt, és elidőzhetünk az
árnyas Helikon parkban.

A KILÁTÁSOK ÚTJA
KESZTHELY–TAPOLCA (OKT-04, 28 km)
Erre számíthatsz: Pazar kilátásokra
a Balaton és a tanúhegyek felé
Javasolt napok száma: 2
Éjszakázási lehetőségek: Várvölgy,
Lesenceistvánd
Ajánlott kitérő: Láz-tetői kilátó

Keszthelyen pár napra elbúcsúzunk a Balatontól, és Gyenesdiáson át a Nagy-mezőt, a környék egyik legnépszerűbb erdei
pihenő- és piknikezőhelyét vesszük célba,
ahonnan csak pár száz méter a Pannon-tó
üledékeiből felépülő Keszthelyi-hegység
számtalan kilátójának egyike, a fenyvesekkel körbevett Festetics-kilátó. Innen
kellemes erdei környezetben, szelíden emelkedünk Vállus felé – az alig 130 lelkes falu
előtt érdemes megizzadnunk az újabb panorámáért, amelyet ezúttal Láz-tetői kilátóból
élvezhetünk, főleg Várvölgy, Zalaszántó és
a Lesencetomaj feletti magaslatok irányába.
Utunk az utóbbiakhoz vezet. Itt találkozunk
először testközelből a Balaton-felvidék méltán híres szőlőskertjeivel: az Alsó-szőlőhegyi
kilátóhelyről, valamint a kicsit feljebb lévő
Kő orráról lélegzetelállító látvány tárul elénk.
Szokatlan szögből csodálhatjuk meg a tanúhegyek csoportját a Haláptól a Csobáncon,
a Szent György-hegyen és a Badacsonyon
át a szigligeti Várhegyig, amely mögött végre

megcsillan a Balaton víztükre is. Ahogy
leereszkedünk Lesenceistvándra, már a Tapolcai-medencében túrázunk, de a Tapolcáig fennmaradó távot sajnos kénytelenek
vagyunk aszfalton legyűrni.

A SÁRKÁNY NYOMÁBAN
TAPOLCA–BADACSONYTÖRDEMIC
(OKT-05, 17 km)
Erre számíthatsz: Elkezdődik az igazi Balaton-élmény, de a Szent György-hegy nem adja
könnyen magát
Javasolt napok száma: 1
Éjszakázási lehetőségek: Szent Györgyhegy (Kaán Károly-kulcsosház)
Ajánlott kitérő: A Szent György-hegy csúcsa, Ify-kápolna
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Amilyen rövid ez a szakasz, látnivalókban
éppolyan gazdag. Tapolcáról (ahol ne hagyjuk ki a Malom-tavat és a tavasbarlangot)
aszfaltúton is távozunk, a Szent Györgyhegy azonban hamarosan mindenért kárpótolni fog. Az egykori vulkáni tevékenység
Badacsonyhoz hasonló formájú, de annál
kevésbé felkapott tanúja a medence egyik
legszebb gyöngyszeme, ahol a testvérén
megszokott, zsibongó tömegtől távol csavaroghatunk a hangulatos szőlők, pincék,
kápolnák és bazaltorgonák – régies nevükön
„kűzsákok” – között. Az egyik legszebb kilátás pont ezek fölül nyílik, de érdemes felkapaszkodnunk a hegy panorámás csúcsára is.
Lefelé útba ejthetjük a parasztbarokk pincék
remekét, a nemrég étteremként újjászületett
Tarányi Présházat, illetve a kísértetjárta
helyként emlegetett Ify- (vagy Emmaus-)
kápolnát, amelyet Ify Lajos fonyódi plébános maga épített fel. Miután fájó szívvel
elengedtük a hegy szoknyáját, Szigliget
regényes várromjának sziluettjére szegezhetjük a tekintetünket; a várba mindenképp
másszunk fel, hogy kiérdemeljük a hűsítő
fagyit a település zegzugos utcáiban. Badacsonytördemic felé megnézhetjük még az
Avasi-templomromot is.
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Aktív / BRINGAKÖR

A BALATON-FELVIDÉK
SZÍNE-JAVA
BADACSONYTÖRDEMIC–
NAGYVÁZSONY (OKT-06, 47 km)
Erre számíthatsz: Fizikailag és az élmények
tekintetében is a legtöményebb szakasz
a tanúhegyek és borospincék hosszú
gyöngysorával
Javasolt napok száma: 3-4
Éjszakázási lehetőségek: Káptalantóti,
Szentbékkálla, Balatonhenye
Ajánlott kitérő: Folly Arborétum, Tóti-hegy

Ha csak egyetlen szakaszt szeretnénk teljesíteni a Kéktúrából a Balaton környékén,
ez legyen az! Megfontolandó, hogy indulás

előtt strandoljunk egyet, és tegyünk egy
nagyobb kitérőt a Badacsonyörs feletti Folly
Arborétumhoz, amelynek az alant kéklő
tavat szemlélő ciprusaival és cédrusaival
különleges atmoszférája van, jó borairól már
nem is beszélve. Magán a Kéktúrán a Badacsony az első látnivaló. Az 1935-ös Rákóczi-emlékévben épült, bazaltmonstrumokkal
ölelt Bujdosók lépcsője, a tördemici és az
Egry József-kilátóhely, a Hertelendy-emlékkő, a Kisfaludy-kilátó, és persze a hívogató
borospincék: a tanúhegyek királyának
élménypontjait felsorolni is hosszú lenne.
A Badacsonyt észak felé elhagyva a Gulácshoz túrázunk tovább, amelynek a csúcsát
is megmászhatjuk, de ha választani kell, inkább a Tóti-hegyét ostromoljuk meg. Ehhez
ugyan jobban el kell távolodnunk a Kéktúra
nyomvonalától, cserébe viszont sokkal ütősebb panorámát kapunk gyakorlatilag 360
fokban, nemcsak a Badacsony és a Balaton,
hanem a Csobánc és a Káli-medence felé is.
Épp arra megyünk tovább, bár Káptalantóti
határában csábító programlehetőség szétnézni a szintén kerülővel elérhető Liliomkert
piacon, ahol a helyi őstermelők finomabbnál
finomabb enni- és innivalói mellett beszerezhetjük a legkülönfélébb portékákat is
a bakelitlemezektől kezdve a régi bútorokig,
ha nem zavar minket a rendszerint óriási
tömeg. Alig hagyjuk magunk mögött a vásári
forgatagot, amikor már Csobánc várához,
a Balaton-felvidék egyik legszebb látványosságához kapaszkodunk felfelé. A szélfútta
füves platón terpeszkedő romok közül
fürkészve a horizontot kiszúrhatjuk utunk
elejét, a sümegi Várhegy kúpját is, mielőtt
a Káli-medence talán leghangulatosabb élő
települése, Szentbékkálla felé fordulunk,
a határában a híres kőtengerrel. Innen
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a Fekete-hegyre mászunk fel, ahol az Eötvös
Károly-kilátóból újabb frenetikus panorámát
élvezhetünk a Balaton és környezete felé,
immár utoljára. Leereszkedünk a félreeső,
különösen békés Balatonhenyére, aztán
lassan magunk mögött hagyjuk a mediterrán
jellegű vidéket, hogy már a Bakony hűvösebb
leheletét érezve gyalogoljunk Nagyvázsony
felé. Túránkat befejezhetjük a Kinizsi-várban, de előtte semmiképpen ne mulasszuk
el megnézni a pálos-rendi Szent Mihály-
kolostor gyönyörű romjait sem, melyek közé
egykor magát Kinizsi Pált is eltemették.

AZ ORSZÁGOS KÉKTÚRA
Az Országos Kéktúra (amely a Rockenbauer Pál Dél-Dunántúli Kéktúrával és az
Alföldi Kéktúrával trióban alkotja az Országos Kékkört) jelenleg 1168 km hosszan
kanyarog a Kőszegi-hegységben található
Írott-kő és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Hollóháza között. Bár hivatalosan 27
szakaszból áll, bármilyen sorrendben és
irányban végigjárhatjuk, sőt időkeret sincs,
csak a bélyegzőfüzetbe a megfelelő helyeken pecsételve kell igazolnunk a teljesítést.
Az útvonalat a National Geographic 2020ban a világ 25 leginkább ajánlott utazási
célpontja közé választotta.
További információ: www.kektura.hu.
A navigációra kiválóan alkalmas a MOL
támogatásával létrehozott Természetjáró ingyenes mobilapp, amelyben rengeteg túrát
és látnivalót találunk a Balaton körül, sőt a
strandok között is kereshetünk a térképén.

SZÖVEG
KRISTYÁN FANNI

Ha hív a természet

JÓTANÁCSOK TÚRÁZÓKNAK
A vírushelyzet óta egyre
többen mozdulnak ki a négy
fal szorításából a jó levegőre.
Mielőtt útnak indulsz,
tanácsos tájékozódni
a természet és a túrázás
rendjéről, hiszen olyan
szabályokkal találkozhatsz,
amelyek segítséget
nyújthatnak.

n

Ne adj, de ne is vegyél el!
Az erdő az állatok számára nemcsak a lakhelyet, hanem a napi betevőt is jelenti, épp
ezért ne kóstolj bele a levesükbe. Ne szedd le
a növényeket, ne igyál a patakokból, hiszen
ezek gyakran nem alkalmasak a fogyasztásra. Csomagolj magadnak uzsonnát,
a maradékot azonban semmiképp se hagyd

ott az állatoknak élelemként, és szemetet
sose hagyj magad után. Romantikusnak
tűnhet a szerelmed nevét vésni a fatörzsbe,
a kéreg felsértésével viszont hozzájárulsz
a fa elpusztulásához.
Ha tiszteletben tartod az erdőt, akkor ő is
tiszteletben tart téged
Az erdő a kikapcsolódás mellett kockázatot
is tartogathat számodra. Érdemes megtervezni még otthon a túra hosszát és célját,
hogy ne terepen érjenek váratlan meglepetések. Vedd figyelembe a sorompókat
és a veszélyt jelző táblákat, ha elsiklasz
mellettük, könnyen megütheted a bokádat
– szó szerint. Hazaérve mindig ellenőrizd
magad, hogy gazdagodtál-e kullanccsal.
Ne te légy az erdő doktora!
Az anyatermészeten úgy segíthetsz, ha
a lehető legkevésbé bolygatod meg. Ha sérült
állatba botlasz, ne vedd a szárnyaid alá, ezzel
nagyobb bajt okozhatsz, mint segítséget.

Ne játssz a tűzzel!
Hangulatos a tábortűz, de mindig tájékozódj az aktuális tűzgyújtási tilalmakról. Ha
a tűzrakótól továbbállsz, győződj meg arról, hogy a legkisebb parázst is csírájában
eloltottad. A dohányzást legjobb kerülni
kiránduláskor, ha mégsem tudsz parancsolni vágyaidnak, akkor vigyél magaddal
csikktartót.
A természet a csendes kikapcsolódásé
Lehetőleg gyalog, biciklivel vagy lovon
közlekedj, az autót, motort, kvadot hagyd az
erdő szélén. Ha kis kedvenced is csatlakozik
a túrához, akkor legyen rajta póráz, ez mindenki érdeke. A hangszóró lapuljon a táskád
alján, ne zavarj senkit harsány hangokkal.
Az erdő épp annyira a tiéd, mint másoké,
ne sürgess senkit a keskeny ösvényen, és
üdvözöld mindig az arra járókat.
www.kektura.hu/tudastar-cikk/erdeietikett-kekturazoknak

Keresd a MOL Nagyon Balaton balatoni panorámakereteit!

FOTÓZZ, HASHTAGELJ
ÉS NYERJ!
Töltsd fel a fotód #molnagyonbalatonjatek
hashtaggel Instagramra és nyerd meg
álmaid balatoni pihenését!

Részletek:

www.molnagyonbalaton.hu
A játék időtartama: 2021. június 1 - október 15.

SZÖVEG
MOL NAGYON BALATON
FOTÓ
KÁLLÓ PÉTER, KŐRŐSI TAMÁS/WELOVEBALATON.HU

Aktív / MAGASPART

TENGERNYI
PANORÁMA
A balatonvilágosiakarattyai magaspart

r

Tengerszerű panoráma, eldugott lépcsősorok, meredek kaptatók, az ország legkisebb
lakótelepe, a hely, ahol az Alföld összeér a Balatonnal. Sétáljunk végig a magasparton
Balatonvilágostól Balatonakarattyáig, ahol egy napot is el lehet tölteni – nem csak
a Balatont csodálva. A tizenegy Best of Balaton-kurátorból hatan ajánlották!
Robog a vonatunk a Balaton felé, Budapestről
indultunk, megyünk át a végtelen gabonamezőkön, aztán be egy félhomályos rézsűbe,
majd hirtelen fény tölti be a vagont, ott ragyog
alattunk az egész keleti medence, fentről
látjuk a hatalmas vizet, középen apró vitorlás,
a parton miniatűr házikók. Egy óriási vasútmaketten ülünk, pedig ez a valóság. Akár az
északi, akár a déli partra indulunk, a vonatunk
ugyanilyen látványosan érkezik meg a Balatonhoz. Mintha a vasútmérnökök kezét üdülő-
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telek-spekulánsok mozgatták volna, hogy még
inkább lenyűgözzék a tóhoz érkezőket.
Pedig ezeket a látványos partokat ember
előtti erők alakították így, évmilliókkal
ezelőtt. Ahogy a vulkánok lávája megformálta
az északi part tanúhegyeit, a hol megemelkedő, hol visszahúzódó, végül Balatonná apadó
Pannon-tenger mozgása a tengeri üledékből
faragott nyolcvan méter magasra is feltörő
falakat. Így jöttek létre a magaspartok, amik
Balatonfűzfőtől Fonyódig keretezik a Bala-
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tont, falaikban rétegenként őrizve egykori
tengerpartok és tengerfenekek lenyomatát.
A magaspartok lábát csapkodó hullámokat végül az emberi igyekezet tolta odébb.
A vasútépítések és vízszintszabályozások
levitték a vízszintet, a partfalak alatt keménykalapos mérnökök és kötényes kubikosok munkájából töltések, egyenes vízpartok,
egyenes utcák és egyenes fasorok születtek.
A panoráma az első, ami mindenkinek
beugrik a magaspartokról, de ember és

természet közös munkájából ennél sokkal izgalmasabb született. A balatoni magaspartok
többszintes városait és falvait a meredek falak
olykor jól elkülönülő részekre osztják, másmilyen házakat, utcákat és embereket találunk
fent és lent. Közöttük pedig ligetek közt
kanyargó eldugott lépcsők, meredek kaptatók
és alagutak teremtenek összeköttetést, amit
felfedezni, de napi rutinként a boltba menet
végigjárni, futóként végigfutni is élmény.
Ha azt mondjuk, magaspart, talán mindenkinek Balatonakarattya és Balatonvilágos ugrik be. Pedig a földvári Kelta sétány
sem mindennapi hely, ahonnan szinte

felülről nézhetünk rá a Tihanyi-félszigetre,
és az eldugott, falusias hangulatú szárszói
magaspart is megért egy sétát. De kanyarodjunk vissza a Balaton keleti sarkához, ahol
a magaspart Balatonszabaditól emelkedve
Balatonkeneséig tíz kilométer hosszan
övezi a Tihany után tengeröböllé szélesedő
Balatont. Itt akár egy egész napot el lehet
tölteni, felfedezve a magaspart rejtett zugait
és a környék nevezetességeit.
Siófok irányából, a vízpart felől érdemes
érkezni, ahol a végtelennek tűnő parti út
egyre csak szűkül, hogy a végén az egykori
pártüdülő nyelje el, vagy kicsivel előtte a ba-

Il Mercato

letér a parti sávról, a fennsík
szélét itt sűrű dzsungel borítja,
ami talán nem meglepő a hely
múltját ismerve: a Rákosi-korban Balatonaliga falu megszüntetésével létrejött pártüdülő biztonságát a magaspart felől
légvédelmi ágyúk vigyázták,
nehogy az égből pottyanjanak
ellenséges ejtőernyősök a hétvégéit rendszerint Aligán töltő
Rákosi elvtárs kertjébe.
Ejtőernyős diverzánsok helyett végül a béketábor főhősei
érkeztek Aligára Honeckertől
Brezsnyevig, Jurij Gagarintól
Fidel Castróig. A kubai diktátor
emlékét őrzi a Castro-villa
a volt pártüdülő akarattyai
végénél. Az első űrhajós nevét pedig az ország legkisebb
lakótelepe, az aligai Gagarin lakóelep viseli,
ami mellett elhaladunk, ha az aligai vasúti
aluljáró után a magasparton haladunk tovább
Balatonakarattya irányába.
Akarattyára beérve újra el kell szakadnunk
a magasparttól, amit egy mély bevágás szel
ketté. Itt fordul rá a vasút a Balatonra, és
erre kanyarodik le az út a parti üdülősorokhoz. A partfal oldalán futó vasúti töltés alatt
méretes betontömbök emlékeztetnek rá, hogy
a magaspartok és az emberi együttélése nem
mindig zökkenőmentes. A meredek partfalba
vájt vasúti pálya alatt már nemegyszer mozdult meg a föld. 1914-ben egy egész vonatot
sodort el a meginduló partfal, az utasokat csak
a masiniszta lélekjelenléte mentette meg.

latonvilágosi állomás alatt egy brutálisan
meredek kaptatón egyenesen a magaspartra
érkezzünk meg – és egyben az Alföldre.
Igen, arra az Alföldre. A Balaton keleti csücskének fennsíkja már a Mezőség, az Alföld
legnyugatibb sarka, a nagy víz és a nagy
pusztaság ér össze itt ezen a tizenpár kilométeren. De mi most ne a délibábos rónaság
felé tartsunk, hanem északkeletnek, tovább
a világosi magasparton. Itt halad el a balatoni bicikliút, és itt találjuk a Panoráma
kilátót és a szerelmeseket hívogató Sóhajok
hídját. Talán fel sem tűnik, de egy forgalmas
közlekedési folyosó közepén vagyunk: pár
méterre alattunk a vasút, hátunk mögött az
autópálya zakatol – a kocsiban a zajvédő falak közt elsuhanva fel sem
tűnne, hogy szinte a magaspart peremén autózunk.
De ha a balatonvilágosi
MOL-kútnál támadna
kedvünk egy kávészünetre,
érdemes felszaladni a pálya
két oldalát összekötő gyalogos felüljáróra, és onnan
lenézni a Balatonra.
A világosi magaspart
alatt sokak fantáziáját
megmozgató rejtélyes
betonobjektum ül a vízben.
Mintha valaki egy medencét épített volna a Balatonba. Nem, nem Kádár János
privát pecastége az ott:
onnan pumpálták fel a Balaton vizét a magaspartra,
hogy a közeli állami gazdaság földjeit öntözzék vele.
A volt balatonaligai
pártüdülőre hiába is
próbálnánk lekukkantani
The Rusty Coﬀee Box
a magaspartról, az út itt
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Nekünk azonban most nincs mit aggódnunk. Balatonvilágos irányából érkezve ne
hagyjuk ki Nánásiék új helyre költözött
kisboltját az akarattyai körforgalomnál,
amerre a magaspart felől kanyarodik
a bicikliút. Vagy válasszuk a kalandos utat:
a Liszt Ferenc sor legszélső házai mögött
egy rejtekutat találhatunk, ami a nagy
kerülő helyett ösvényeken és lépcsőkön át
visz le a vízpartra.
Ha maradunk a magasban, akkor a körforgalom és az Il Mercato étterem után
forduljunk a Kisfaludy sétány irányába. Itt
minden van, ami miatt ide érdemes legalább egyszer eljönni. Hatalmas fák, széles
sétány, padok és a Balatonon hosszában
végigtekintő panoráma, ami tényleg tengerszerű látképpel ajándékoz meg. Ráadásként
itt van az ország egyik legjobb fekvésű kávézója, a Rusty Coﬀee Box, télen is nyitva.
Itt még izgalmasabb útvonalon zárhatjuk
a magasparti túrát: a Kisfaludy sétányról
hosszú lépcsősor vezet le a vízpart felé. Az
utunk itt a vasúti alagút kijárata fölött visz
át, majd egy erdei ösvényen átvágva ismét
az üdülőtelepen vagyunk, ott, ahol egykor
maga a tenger nyaldosta a partfalakat.

Fotó: Fortepan / Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum / Történeti Fényképek Gyűjteménye

Aktív / MAGASPART

175 éves a balatoni hajózás - Tradíció és Modernizáció
2021-ben ünnepeljük a Széchényi István nevéhez és munkásságához fűződő balatoni hajózás 175. évfordulóját, melyet nagyszabású rendezvénysorozattal tervez méltóképpen megünnepelni a BAHART. A Tradíció és
Modernizáció jegyében az egész évet átívelő, látványos aktivitásokkal és az
örök, felejthetetlen balatoni hajózás élményével vár minden kikapcsolódásra vágyót a BAHART, ápolva a múlt értékeit és előrevetítve a közeljövőre
vonatkozó célkitűzéseit. A jubileumi hajózási szezonra egységes arculattal,
modern, felújított külső és belső terekkel várja a BAHART hajóflotta a legnépszerűbb nyaralási célpontot, a Balaton régiót választókat!
A 2021-es jubileumi hajózási év tervezett eseményei,
melyeket idén se hagyj ki, ha a Balatonon jársz,
mert az élményhez Hajó visz!
Érdekességeket tudhatsz meg a balatoni hajózás múltjából és jelenéből,
melytől garantáltan kedvet kapsz hajóra szállni a Balatonon!
2021. április 1. és október 23. között 3 kikötőben – Siófokon, Balatonfüreden és Badacsonyban - kültéri fotókiállításon nézhetitek meg az elmúlt
175 év főbb eseményeit a balatoni hajózással kapcsolatban, a kiállítások
látványos anyagai megtekinthetőek lesznek egyes személyhajók belső
terében és az utastájékoztató eszközökön is, valamint online virtuális
formában több felületen.

175 éves a Balatoni Hajózás
Tradíció és Modernizáció

Érezd át a Tradíciót, élvezd a hajózás adta kikapcsolódást
és feltöltődést!
A Helka és a Kelén nosztalgiahajók idén ünneplik 130. születésnapjukat.
Siófokon és Balatonfüreden jubileumi születésnapi köszöntéssel, tortavágással és családoknak, kirándulóknak szóló aktivitással várunk.
Balatoni kikapcsolódásod alatt keress minket, játssz velünk és nyerj
igazi hajós élményeket!
5 frekventált kikötőben – Siófokon, Balatonbogláron, Badacsonyban,
Balatonfüreden és Keszthelyen - jubileumi „Road Show” kitelepülésen
személyesen is találkozhatsz a Balatoni Hajózással, partnereinknek köszönhetően értékes nyereményeket vihetsz haza és kedvezményt szerezhetsz családoddal valamelyik hajózási szolgáltatásra.
Mutasd meg kreativitásod, alkoss maradandó emléket a balatoni hajózás 175. évfordulója alkalmából!
Országos művészeti pályázaton mutathatja be minden érdeklődő több
korosztályban (iskolásoktól a felnőtt művészekig – modern informatikai
ötlettel, klasszikus technikával készült alkotásokkal), mit jelent számára a
Balatoni hajózás – Tradíció és Modernizáció!
Éld át a balatoni hajók fedélzetén, amit egyetlen fotó sem ad vissza! Az
idei hajózási szezonban is megtalálhatóak a BAHART egész Balatont lefedő szolgáltatáspalettáján a települések közötti menetrendi kirándulóhajók,
a felejthetetlen élményt nyújtó sétahajók, a megismételhetetlen hangulatú
bulihajók és a gyerekeket elbűvölő Varázshajók!
Tarts velünk és csodáld a partról vagy valamelyik BAHART hajó fedélzetéről ezt a történelmi hajófelvonulást!
Szeptember 18-án a jubileumi szezon csúcspontjaként a BAHART és
további hajózási tevékenységet folytató társaságok hajóinak nagyszabású együttállását, díszszemléjét tekinthetitek meg a Balatonon. 25 éve nem
volt látható ehhez hasonló grandiózus és lenyűgöző esemény a Balatonon!

@BALATONIHAJOZASIZRT

SZÖVEG
ABELOVSZKY TAMÁS
FOTÓ
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Aktív / BRINGAKÖR

Jó hátszelet!

BALATON
A NYEREGBŐL

e

A Balatoni Bringakörről az is hallott már talán, aki soha életében nem ült még nyeregben. Ha
szeretnél ennél egy kicsit közelebb kerülni a már-már legendás 206 kilométerhez, és részben
vagy egészben teljesíteni a kört, jó helyen jársz.
Előttem van észak, hátam mögött dél
Rögtön a kezdőpont kijelölése okozhat némi
fejvakarást: délről jobb indulni vagy északról? Vonattal érdemes menni vagy autóval?
Vajon meg tudjuk úgy kerülni a tavat, hogy
végig hátszelünk legyen? Az óramutató
járásával megegyezően vagy pont fordítva
kerüljünk? Nos, minden kérdésre mi sem
tudjuk a választ, de tanácsokat azért tudunk
adni. Például ha vonattal érkezel, jó tudni,
hogy a menetjegyed mellé 420 forintért válthatsz kerékpáros túrajegyet az ország bármely vasútállomásáról indulva – de persze
ebben az esetben azért lehet néha számítani
némi zsúfoltságra, még annak ellenére is,
hogy nyáron sűrűbben közlekednek a vonatok, amelyeknek majdnem mindegyikén
találhatsz kerékpárszállító szakaszokat.
Ha kezdésnek a déli parton gurulsz végig,
akkor végig síkon tekerhetsz, azonban ha
a könnyebb végén fogod meg a dolgot,
akkor esetleg már fáradtabban érsz az északi
partra, ahol helyenként egy-két kisebb
dombbal is meg kell küzdeni az előrejutásért.
Legalább olyan nehéz eldönteni azt is, keletről nyugatra, vagy éppen a másik irányba
indulj, mint pontot tenni egy olyan vita
végére, ami arról szól, hogy a Balaton déli
vagy északi partja menőbb. Egy biztos: egyre
több helyen találkozhatsz a közelmúltban
újraaszfaltozott, újratáblázott szakaszokkal
a tó körül. A Balatoni Bringakör felújítása
ugyanakkor egyelőre nem túl látványos, mivel olyan etapokkal kezdtek az építők, amelyekhez nincs szükség tucatnyi engedélyre,
új nyomvonal kijelölésére, kisajátításokra,
szóval nincs túl sok bürokratikus akadály.

len leküzdeni, ha nem tartozol azon fanatikusok közé, akik egy napra két kört tűznek
ki célul maguk elé. Számtalan lehetőség van
a táv felosztására, például a térképre nézve
rögtön adja magát egy kisebb és egy nagyobb
kör gondolata: a Tihanytól nyugatra eső kör
körülbelül 140 kilométer hosszú, míg a keleti
medence partján vezető útvonal ennek
kicsit több mint a fele, úgy 75 km. Természetesen a teljes kört el lehet osztani több napra,

206? Még gombócból is sok!
Bizony, a teljes táv elsőre meglehetősen
nagy falatnak tűnhet, de akkor sem lehetet-

84

BALATON MAGAZIN

hosszabb-rövidebb etapokra is, így aztán
lesz időd kényelmesen enni egy jót valahol,
esetleg megállni egy levendulaszörpre vagy
fröccsre egy út menti pihenőnél.
Étlen és szomjan ugyanis biztosan nem maradsz, akármerre is jársz a tóparton. A strandok előtt elgurulva a lángos és a sült kolbász
nehéz illata is csábító tud lenni, ha már éhes
az ember, de számtalan bringás megálló is
van az út mellett. Az aszófői Nagyi Kertje

például sütijeiről
és teáiról híres
messze földön,
a Bringakali kerékpáros pihenőben
a felfrissülés mellett
a bringát is ellátják, ha
szükség van rá, Balatonszepezden Kánya Zoli halsütője
neve magáért beszél, Badacsonyban a Római út mellett sorakoznak a menőbbnél
menőbb helyek, ahol vulkanikus talajtól
tüzes borokat lehet kóstolni, a gyenesdiási
Bringatanyán pedig a fagyi mellett szerszámok is várnak a szervizben, ha valami
gond lenne a bicikliddel. A déli parton
nem lehet úgy elgurulni a máriafürdői
Florida fagyizó előtt, hogy ne térj be egykét-három gombócra, míg Földváron a
Bor és Bringa csalogat egy hűsítő fröccsre
(és még szervizpontot is találsz itt).
Ha nem elég a 206 kilométer
Ha a part menti nyüzsgést a hátad mögött
szeretnéd hagyni kicsit, akkor szinte
minden sarkon jobbnál jobb lehetőségek
kínálkoznak. Balatonfűzfőről Litéren
keresztül a szentkirályszabadjai szellemváros, azaz a hajdani katonai repülőtér
kiürített lakótelepe várja a „magyar Cser-

nobil” felfedezőit,
ahonnan az egykori
Veszprém-Alsóörs
vasútvonalon lehet
visszagurulni a tópartra. Aszófő környékén
északnak indulva le kell
küzdeni néhány emelkedőt, de a Pécselyi-, Vászolyi- és
Dörgicsei-medence felfedezése megéri
a fáradságot, ráadásul ezek a kis völgyek
talán még kevésbé ismertek és felkapottak,
mint a Balaton-felvidék többi része. Persze
nem lehet kihagyni a méltán népszerű
Káli-medencét sem ebből a felsorolásból,
ahogy a Keszthelyi-hegység kevésbé látogatott sűrűjében vezető bringautat sem.
A déli parton Balatonfenyvesnél akár
a fenyvesi kisvasúttal is lehet tenni
egy kitérőt: idén májustól sok-sok évnyi
üzemszünet után ismét közlekednek
a kis szerelvények Csisztapusztára,
ahol egy fürdő is várja a megfáradt bringás turistákat. A szelídnek tűnő somogyi
lankák is elcsábíthatnak a Balaton
partjáról, de a Sió-menti bringaúton
gurulva is elmélkedhetünk akár arról,
hogy vajon a nagyobb balatoni hajókat hogyan úsztatták fel a keskeny kis
csatornán.
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Micsoda kilátások!
Az előbbieknél sokkal kisebb, ám annál
látványosabb kitérőkkel is tele van tűzdelve
a Balaton mindkét partja – persze az északi
part a magasabb hegyek okán kilátópontok
ügyében jobban áll, erről kár is vitatkozni.
A bringával könnyebben elérhető célpontok közé tartozik például a balatonboglári
Gömbkilátó, a balatonalmádi Óvári meszszelátó, a balatonvilágosi Panoráma-kilátó
vagy a Vonyarcvashegy és Balatongyörök
határában, közvetlenül a bringaút mellett
található Szent Mihály-domb. Aki még
ennyit sem szeretne mászni, annak ott van
a siófoki víztorony, amelynek körerkélyére
lift repíti fel a látogatókat.
A Balaton bringával is nagy élmény tehát,
de azért érdemes ügyelned egy-két dologra,
amikor az utadat tervezed. Aranyszabály,
hogy csak egy jól beállított, tip-top műszaki
állapotban lévő biciklivel érdemes elindulni
hosszabb túrára, így érdemes indulás előtt
akár a szervizt is megjárni. Szállásfoglaláskor érdemes kerékpárosbarát szállásokban
gondolkodni: az a minimum, hogy egy
éjszakára is szívesen látják a vendéget, és
zárt helyen tudják tárolni a bringát, netalán
még szerszámok is rendelkezésre állnak
szükség esetén. Menet közben nagyon
ﬁgyelj a kiszáradás elkerülésére, illetve
a folyamatos folyadékpótlás (ﬁgyelem! az
alkohol és az energiaital nem segítenek!)
mellett az elvesztett kalóriákat is pótold –
a nagyobb étkezések között pl. müzliszeletek, keksz, gyümölcsök formájában.
Bringára fel, hátszelet kívánunk mindenkinek!
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Aktív / KÉKSZALAG

KIHAJÓZNI
A KOMFORTZÓNÁBÓL

h

A Kékszalag nem csak a profik és/vagy a gazdagok kiváltsága – szerzőnk mögött
féltucat amatőr indulás van, így most autentikus tanáccsal látja el azokat, akik a verseny
gondolatával kacérkodnak.
Ha belegondolok abba, milyen előkészületek után vágtam neki az első Kékszalagnak
négyfős csapatunkkal és a legjobb barátom
vitathatatlanul makulátlan vitorlásán,
magam is elképedek. Ha ma elmesélném
valakinek, azt mondaná, csak egy dolog
volt biztos, hogy a cél előtt feladjuk a versenyt – mi mégis beértünk. Akit egy picit is
vonz a vitorlázás, annak azt kívánom, élje
át azt az élményt, amikor Balatonfüreden
áthajózunk a célzónán. Ebben az írásban
azoknak adnék pár sporttársi tanácsot, akik
még csak kacérkodnak az indulás gondolatával. Mindenekelőtt a legfontosabb:
érkezz kipihenten a versenyre! 48 órán át
vitorlázni kikötés nélkül embert próbáló
dolog – is lehet.
HAJÓ
Kezdjük rögtön az elején: a Kékszalag
európai szinten is unikális tókerülő verseny.

Sokan jönnek külföldről, és úgy van kialakítva, hogy amatőrök és profik is teljesíthessék.
Egy kizáró ok van: ha valaki nem tud úszni,
ne álmodozzon a versenyről! Litkey Farkas
8 óra 34 perc 6 másodperces rekordjának
megdöntése a légvonalban 155 kilométeres
távon, amely a Füred–Kenese–Siófok–Cső–
Keszthely–Cső–Füred útvonalat jelenti,
ma már csak űrtechnikával lehetséges.
A versenyt motorhasználat és kikötés
nélkül, 48 óra alatt kell teljesíteni. Aki bérelt
hajóban gondolkodik, számoljon egy erős
versenyfelárral, és győződjön meg a hajó
biztosításáról, mert azt kérik a nevezéskor.
A Kékszalag mégsem kizárólag ezek miatt
a végletek versenye, hanem az időjárás miatt
is az lehet. 24 óra totál szélcsend – ahogy
mondjuk, lavór – legalább annyira benne
van a pakliban, mint a viharos, zivataros,
frontos időjárás, majd a nyomában tomboló
30-50 csomós szél. És itt az első jótanácsom:

LEGÉNYSÉG
Legalább egy, de inkább két vitorlázni biztosan tudó ember legyen a hajón, a legénység többi tagja pedig minimum biztosan
kezelje azt a hajót, amivel indultok. Ez azt
is feltételezi, hogy a csapat adott összetételben pár óra alatt vitorlázza be a hajót, ha
nem saját, bőszeles időben ugyanis mindenkinek készségszinten tudnia kell, egy
manővernél hová nyúlunk, hová ülünk, mit
csinálunk, és mit nem csinálunk. Nemcsak
a Szalagon, de ott különösen igaz, hogy bőszélben könnyen tehetünk kárt a hajóban,
rosszabb esetben magunkban is, a nagy
sebességű levegő és az esetenként 60-90
vagy még több négyzetméter vitorlafelület
ugyanis erős, de veszélyes kombináció.
Bónusz: egy higgadt ember mindig legyen
a hajón!
Még valami: sportegyesületi tagság, sportorvosi igazolás és a nevezési díj feltétele
a rajtszámos indulásnak. Érdemes mindezt
előre intézni, mert a verseny előtti napot
könnyen el lehet tölteni ezek intézésével,
ha nem vagy előrelátó. Akik nem szeretik a papírmunkát, azok Kékszalag Light
módban indulnak, inkább fasírttal és
málnaszörppel felvértezve, olykor motort
kapcsolva.
TECHNIKA
A szalaghoz, ha csak a teljesítésre megyünk, nem kell sok tízmilliós hajó; a 30-40
éves jollék is megteszik a távot, csak azokhoz több vitorlástudás kell. A tőkesúlyos
hajóknál a hibák könnyebben korrigálhatók, ott csak az a fontos, hogy a vitorlák,
a csomók és az alapvető felszerelések
rendben legyenek, hogy ellenálljanak a természet erőinek – ezek ugyanis jó esélylyel legalább néhány órára próbára teszik
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ezeket a konstrukciókat. A Kékszalagon
ritka, hogy kifújt, nagyjából állandó erejű
és kevéssé változatos irányú szelek fújnak,
amiben élmény a hajózás. A nyár derekán
sokkal valószínűbb, hogy sok órás forró
szélcsend után zivatarokkal jönnek a frontok, ilyenkor a technikának és az észnek is
a helyén kell lenni. Itt van a másik jótanács:
ha a csapat nem érzi magát elég felkészültnek, vagy már fogytán az erő, elszállt
a magabiztosság – álljatok ki! Ez a verseny
a kitartásról is szól, de egy diadal sem ér
emberéletet vagy jelentős anyagi kárt –
majd jövőre már a tapasztalatok birtokában
újra próbálkoztok. Ha tehát haváriaveszély
van, indítsatok motort, és irány a legközelebbi kikötő – 30 csomós szél fölött ez sem
könnyű feladat egy limitáltan felkészült
csapatnak.
FÉNYEK
A szalagon az amatőrök jó eséllyel két éjszakát töltenek a hajón. Mivel motort nem
kapcsolhatsz, akksiról kell kigazdálkodni
a hajófények táplálását két éjjel – ez nem
könnyű feladat, megéri LED-izzókra kicserélni a hajófényeket. Árbócfény, farfény
és oldalfények – ha ezek nem működnek,
komoly veszélyben vagy, főleg, ha felhős
az idő. Tiszta égboltnál sötétben is van
valami természetes fény, de koromsötétben
nagyon veszélyes fények nélkül vitorlázni.
NAVI
Egy pontos GPS, egy vagy két jó erős lámpa
és némi helyismeret sem árt. A bójákat
éjjel is meg kell találni, oda kell navigálni,
a koordináták sokat segítenek ebben.
RUHA
Meleg holmi, vízhatlan cuccok, gumicsizma, fél tucat zokni, napszemüveg, fényvédő krém és sapka, valamint a vitorláskesztyű elengedhetetlen. A kötelek kezeléséhez
ez utóbbi kiemelten fontos. Nem kell százezres profi vitorlásruha, mert ha olyan idő
van, amikor erre már feltétlenül szükség
van, az amatőrök inkább kiállnak...
ÉTEL és ITAL
A csapatmunka legfontosabb része. A legénység élelmezése és folyamatos hidratálása komoly logisztikai kihívás. Fejenként
minimum négy, nagy melegben inkább
hat liter per nap folyadékkal számoljunk,
ügyelve arra, hogy a fölöslegesen cipelt
súlytól lassul a hajó, tehát nem érdemes
egy fél Aldit berakodni. Power banket
viszont igen, és vízhatlan telefontokot is
– szükséghelyzetben mindig fontos, hogy
tudjuk segítséget hívni –, gyenge szeles

időkben pedig a social postolás is felvidíthatja
az embert. Mi az oldalas-fasírt-paprika-paradicsom négyesben hiszünk, de aki a zabkekszre
esküszik, lelke rajta. Sokkal fontosabb azonban,
hogy jó gondolatokkal és baráti beszélgetésekhez méltó témákkal vértezzük fel magunkat.
RUGALMASSÁG
Aki nem képes kimozdulni a komfortzónájából, ne vágyjon erre a versenyre. Mindenki
mást bátorítok, mert a Kékszalagon sokat
lehet tanulni – nemcsak a hajózásról, de saját
magunkról is.
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Elindult a McDonald’s BringaMánia
Ultrabalaton Instant Bringatúra

TÓKERÜLŐ
BRINGABAJNOKSÁG
Nem kell ultramaratonistának, sem mindenre elszánt futócsapat tagjának lenni, ha
szeretnéd átélni az „UB-s” Balaton-kerülés mámorát, amiről az azt teljesítő ismerősök folyton
lamentálnak. Még futni sem kell hozzá. Májusban elrajtolt a McDonald’s BringaMánia
Ultrabalaton Instant Bringatúra, amihez elég egy jó bringa (meg persze kulacs, sapka, sál),
a lelkes családod, pár jó cimbora, vagy még ők sem, csak te, a bringaút meg a naplementébe
belebicajozás. Indulj neki, élvezd a mindig lenyűgöző balatoni tájat, állj meg egy lángosra,
a végén pedig merülj el a kipipált Balaton-kerülés örömében, és szerezd meg a teljesítőknek járó
befutóérmet. Még az időpontot is te választhatod ki, és csak egy kör az egész. A Balaton körül.

h

Hiába a járvány, az NN Ultrabalaton mint
minden évben, 2020-ban is telt házzal
zajlott futva és két keréken is, hiszen évek
óta bringások is nekivághatnak a Balaton-kerülésnek. Bringázni pedig sokan és
egyre többen szeretnek, még azok is, akiket
a futás gondolatától is rosszullét kerülget.
A Balatoni Bringakörön tekerő bicajosokkal
pedig lassan már a leghidegebb téli napokon is találkozhatunk. Ezért az UB stábja új
bringás kihívást indított el idén májusban,
aminek bárki bármikor nekivághat, családdal, haverokkal vagy magányos farkasként
egyedül. A McDonald’s BringaMánia Ultra
balaton Instant Bringatúrát 2021. május
15-től október 31-ig lehet teljesíteni. A cél
ugyanaz, mint a futó UB-n: egyetlen kör
megtétele – a Balaton körül.
Az útvonalat talán nem nagyon kell magyarázni. Ez „az” a 221 kilométer, aminek
futva és bringával már annyian nekiindultak, föl és le a vászolyi-dörgicsei lankákon,
át a Káli-medencén, a Keszthely körüli
nádasokon és végig a déli part végtelen
hosszú utcáin. És ahogy azt az UB-n már
megszokott menetirány diktálja, balkézről
mindig ott csillog a Balaton.
Ez a kihívás nem az ultrabrutál ultramaratonistáknak szól, mint a Privát Ultrabalaton
egyéni tókerülő futás. Itt nincs szintidő és
időmérés, csak a kilométerek számítanak,
a táv megtételének öröme, és abszolút
belefér, ha az útközben megcsapó lángosillat
megállít egy hosszabb-rövidebb pihenőre.

Az Instant Bringatúrának bárhonnan neki
lehet indulni a kijelölt szervizpontok valamelyikéről, és a check-in pontokon található QRkód lecsipogtatásával lehet igazolni, hogy nem
utánfutón vitetted körbe a bicajt. És bár hivatalos rajt-cél nincs, a végén nem vár se kapu,
se hoszteszek, de a versenyt teljesítők ugyanúgy átvehetik a befutóérmeiket, sőt minden
valaha volt ultrabalatonista Szent Gráljához
és Antiochiai Szent Kézigránátjához, az UB-s
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futópóló 2021-es kiadásához is hozzájuthatnak. Hogy hogyan, arról az ultrabalaton.hu-n
minden hasznos infó megtalálható.
De nem maradnak el idén sem a „hagyo
mányos” Ultrabalaton versenyek: 2021.  október 1–3. között ismét elindulnak Balatonfüredről az NN Ultrabalaton egyéni és
csapatos teljesítői, október 16-án pedig az
UB Trail terepfutói futják végig a Balaton-felvidék hegy-völgyeit.
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Tisztára biztonságos

ÁLLJUNK MEG EGY
KÁVÉRA!

H

iába kezd lecsengeni a pandémia körüli káosz, valami
megváltozott mindannyiunkban, amióta rájöttünk,
hogy velünk is megtörténhet, amiről korábban csak a hírekben
hallottunk. A MOL új kutatása szerint meg
változtak az utazási szokásaink is: a nyaralást
tervezők többsége inkább belföldön maradna,
kevesebben utaznak más országokba, sokan
nem is mernek útra kelni, és a higiénia iránti
fokozott igényünk továbbra is szorosan a hét
köznapok része marad. Még a benzinkutak
kiválasztásánál is kiemelt szemponttá vált
a biztonság: az autósok kétharmada kifejezet
ten kerüli azokat a megállóhelyeket, amelyek
nem tudják garantálni a maximális higiéniát.
Ez az óvatosság az elmúlt évet magunk mö
gött tudva teljesen indokolt. És megnőttek az
elvárásaink az olyan szolgáltatásokat illetően
is, mint a rendszeres fertőtlenítés vagy a sza
badtéri étkezés és pihenés lehetősége.
Ha útközben szeretnéd kinyújtóztatni az
utazástól elgémberedett tagjaid, vagy egy
élénkítő kávéra vágysz, a MOL benzinkút
jain nyugodt szívvel megállhatsz, hiszen
a kutakon fokozottan ügyelnek arra, hogy

90

a biztonságos utazás minden követelmé
nyének megfeleljenek. Már a bejáratnál
kézfertőtlenítő MOL Hygi állványok fo
gadják az érkezőket, a shopokban pedig
óránként (csúcsidőben még gyakrabban)
fertőtlenítik az étel-italfogyasztás felülete
it, így a pultot, a székeket és asztalokat is.
A járvány miatt még inkább felértékelődött
az elmúlt években gyorsan fejlődő érintés
mentes fizetés, amihez már a benzinkuta
kon vásárlók többsége ragaszkodik. Az így
elérhető szolgáltatások ezért egyre bővül
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nek, egy érintéssel kifizetheted már a kávéd,
az autómosást, a tankolást, és még a WC is
önműködő beléptetőkapuval rendelkezik.
A benzinkutakat egyre többen már nem
is a tankolás, hanem egy friss kávé vagy
egy gyors szendvics miatt választják, akár
elvitelre, akár ráérősen elfogyasztva a shop
teraszán. A MOL kutakon országszerte
már 190 Fresh Corner vár helyben készült,
biztonságosan előrecsomagolt élelmiszer
rel. Na nem a téliszalámis-vajas zsemlére
kell gondolni, uborkakarikával a tetején:
a Fresh Cornerekben akár háromféle, anya
kovásszal készült pizzát is megkóstolhatsz,
amelyekhez a gondosan összeválogatott
alapanyagok Olaszországból érkeznek.
A MOL kutakon az egész család bizton
ságosan felfrissülhet, de a kávézáson,
a szendvicsevésen és a tankoláson túl
szigorúan védett játszóterek is várják
a gyerekeket. Így a szülők egy gőzölgő fekete
felett tervezhetik tovább a vakációt. Ha
nincs idő az ücsörgésre, elviteles pohárban
is fogyaszthatod a kávét. Ezenkívül akár arra
is van lehetőség, hogy leadd a használt sü
tőolajat — így ügyelve a környezetre —, vagy
leolvastasd egy elveszett kutyus chipjét.

TÁMOGATOTT TARTALOM

Ha a szabadságod első napján te is a Balaton felé veszed az irányt, nem vagy
egyedül! Csomagold össze a fürdőruhát, a gumimatracot és a strandpapucsot,
és irány a családdal együtt a magyar tenger! Az útközbeni biztonságos pihenést
a MOL töltőállomásai biztosítják, ahol fokozottan ügyelnek a higiéniára, és még jó
minőségű olasz alapanyagokból, anyakovásszal készült pizza is kapható.
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A kedvenc kávéd,
frissen főzve!
Ugorj be a MOL-kutakon található
Fresh Cornerbe, és kapj új erőre helyben
készült kávékülönlegességeinkkel!

