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Az őszi szezon évről évre népszerűbb, annak kö-
szönhetően, hogy a gyönyörű természeti környezet 
mellett egyre több program, szabadidős szolgáltatás 
és kulináris kaland várja a térségbe érkezőket. Sze-
rencsére majdnem minden hétvégére esik egy-egy 
szüreti felvonulás vagy őszi fesztivál, amikor igazán 
megtapasztalható a helybeliek vendégszeretete. A 
települések mellett a balatoni borászok is aktívan 
részt vesznek a programkínálat alakításában, bepil-
lantást engedve a néhol százéves családi pincékbe 
és a legmodernebb üzemekbe is. Ezek a borkóstolók 
teszik igazán színessé a csípős őszi estéket.

Télen rendkívül különleges hangulata van a Bala-

Kedves Olvasó!
tonnak. Decemberben ünnepváró kézműves foglal-
kozások alkalmával, vagy az adventi vásárokon sze-
rezhetjük be a legkülönlegesebb ajándékokat. A téli 
hónapokban sem kell lemondani a strandok látoga-
tásáról, épp olyan kellemes sapkába és sálba burko-
lózva forralt bort szürcsölgetni a parton, mint nyáron 
lángost falatozni fürdőruhában.

A PARTLAP külön tippje: A Nyitott Balaton prog-
ramsorozat, mely 2018. október összes hétvégéjén 
– egészen okt. 5-től nov. 4-ig – számtalan program-
lehetőséget kínál körben a Balatonon! A rendezvé-
nyekről bővebben a www.nyitottbalaton.hu webol-
dalon tájékozódhat. 
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Balatonfenyves
Info: Balatonfenyvesi Turisztikai Egyesület
  8646 Balatonfenyves, Kölcsey u. 14.
  +36 85 460 500, +36 70 3040 440
  info@balatonfenyvesen.hu
  www.balatonfenyvesen.hu

KISVASútI NAp
Időpont: 2018. szept. 1. 
helyszín: Balatonfenyves GV Állomás és kör-
nyéke, és Somogyszentpál GV állomás és a kis-
vasút nyomvonala
„Nyitott kapuk” a vontatási telepen, különvonat, 
térzene, zenés-táncos fellépők, gyerekprogramok.

SzürEtI FElVoNuláS éS Bál
Időpont: 2018. szept. 8. 
helyszín: Balatonfenyves, Kultúrtér ill.  
a település utcái
A nagyszabású szüreti felvonuláson hintón 
és lovas kocsikon utazva haladhatnak végig a 
szüretelők és a vendégek a település területén. 
A felvonulókat több helyen is vendégül lát-
ják szüreti finomságokkal. A vidám hangulatot 
operett-musical-nótaműsor alapozza meg, a 
bíró és bíróné mellett pedig harmonikás is he-
lyet kap az egyik fogaton.

HElytörtéNEtI SzoMSzédoláS
Időpont: 2018. okt. 6.
helyszín: Fonyódtól Balatonfenyvesig
A Fonyódi Múzeumtól induló kerékpáros túra elő 
állomása a balatonfenyvesi Mari-Etta helytör-
téneti Gyűjtemény, onnan településbemutató 

séta indul idegenvezetéssel a Községházáig. A 
Községháza előtti szoborparkban tisztelgünk 
Aradi Vértanúk előtt. A két szomszédos telepü-
lés összefogásával megvalósuló program.

AdVENtI proGrAMSorozAt 
Időpont: 2018. dec. 2-től
helyszín: Sétálóutca eleje
Advent időszakában kézműves foglalkozások, 
karácsonyi közös készülődés gyerekeknek-
felnőtteknek egyaránt, kiállítás a Községháza 
nagytermében, adventi hangverseny.

MIKuláSNAp 
Időpont: 2018. dec. 6.
helyszín: a település több pontja
A Mikulás hajóval érkezik Balatonfenyvesre és 
végiglátogatja a település intézményeiben őt 
izgatottan váró gyermekeket. Délutánra szere-
tettel várjuk a környékbeli gyerekeket is, hogy 
ők is találkozzanak vele.
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Balatonboglár
Info: Turisztikai Információs Központ
  8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 12–14. 
  +36 30 351 4476
  www.balatonboglar.hu

töKláMpáS FESztIVál
Időpont: 2018. okt. 13–14. 
helyszín: Szőlőskislak

KultKIKötő FIlMKluB
Időpont: 2018. okt.–ápr., minden második 
szerdán 
helyszín: Varga Béla Kulturális Központ
Télen se maradjon KULTKIKÖTŐ-programok 
nélkül! Kéthetente a legjobb filmek és mindig 
érdekes beszélgetések a Balatonboglári Var-
ga Béla Városi Kulturális Központban. A filmek 
előtt és után izgalmas beszélgetések, egy jó 
közösség és igazi klubhangulat várja az érdek-
lődőket.

Balatonlelle
Info: Balatonlellei Városi Művelődési Ház 
és Könyvtár
  8638 Balatonlelle, Kossuth L. u. 2.
  +36 85 554128
  muvhaz@balatonlelle.hu
  www.lelleikulturpark.hu

BABA-MAMA KluB, BABAtorNA,  
AlKotóHáz, JóGA
Időpont: 2018. ősztől rendszeresen
helyszín: Balatonlellei Városi Művelődési ház 
és Könyvtár

Bl őSzI SzEzoNNyItó + CHroNo ClASSIC 
VEtEráNAutóS túrAVErSENy
Időpont: 2018. szept. 22.
helyszín: BL YachtClub, Köztársaság út 36–38.

I. MurCI FESztIVál A KISHEGyEN
Időpont: 2018. okt. 20. 
helyszín: Balatonlelle, Kishegy

MártoN NApI lIBANApoK BAlAtoNlElléN 
éS BAlAtoNBoGlároN
Időpont: 2018. nov. 8.
helyszín: Balatonlelle és Balatonboglár több 
vendéglátóhelye

JéGpályA NyItó HétVéGE BAlAtoNlElléN
Időpont: 2018. nov. 24. 
helyszín: BL YachtClub, Köztársaság út 36–38.

III. MIKuláS rEGAttA – télI VItorláS  
VErSENySorozAt 2018/19
Időpont: 2018. dec. 1.
helyszín: BL YachtClub, Köztársaság út 36–38.

II. BAlAtoNI AdVENtI GASztro pIKNIK  
éS KAráCSoNyI VáSár
Időpont: 2018. dec. 1–2.
helyszín: BL YachtClub, Köztársaság út 36–38. 

II. lEllEI GASztro FArSANG
Időpont: 2019. febr. 2. 
helyszín: Balatonlelle Rendezvénypark
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A Balatoni Kör tagjain és szellemiségén is egy-
értelműen érződik, hogy a Balaton számukra, 
számotokra szerelem. Te mikor kezdtél ilyen 
erősen vonzódni ehhez a régióhoz?

Ahogy sokaknál, számomra is meghatáro-
zóak voltak a gyerekkori emlékek – a táborok, 
a nyaralások, a vízpart közelsége és persze a 
vitorlázás. Szerintem egyébként az ember va-
lahogy zsigeri szinten keresi a vízpartot, ezzel 
én is így voltam világ életemben. Most, hogy 
itt élek, és szerencsém van közvetlenül a Bala-
ton-parton dolgozni, munkába menet minden 
reggel hálát adok a sorsnak, hogy itt élhetek, 
naponta láthatom ezt a páratlan természeti ér-
téket. 

Az alapján, hogy élére álltál az egész éves mű-
ködést szorgalmazó kezdeményezésnek, arra 
következtetünk, hogy azért az elégedettség 
érzése mellett volt, és talán van is benned vala-
miféle hiányérzet…
Igen, azt gondolom, hogy már réges-régen le 
kellett volna számolni a kéthónapos üzleti mo-
dellel. ha picit körülnézünk a világban, vagy 
Európában, akkor azt látjuk, hogy a Balatonnál 
jóval szerényebb adottságú tavak körül is folya-
matosan van élet. Ebben nincs semmi újdon-
ság. A YachtClub melletti műkorcsolya-pálya 
sikere, az Adventi Gasztro Piknik, vagy a Szil-
veszteri Regatta népszerűsége is azt mutatja, 
hogy ha szervezünk programokat az emberek-

A Balaton télen-nyáron menó́!
„Már régen le kellett volna számolni  

a két évszakos üzleti modellel” 
– Interjú Tóth Balázzsal, a Balatoni Kör alelnökével

„A Balaton is legyen egy egész évben élő és lüktető turisztikai desztináció.” Ezt a célt tűzte 
ki maga elé a Balatoni Kör, vagyis az az összefogás, amelyet a tó körüli vállalkozások veze-
tői, képviselői hívtak életre. ők 34-en évek óta azon dolgoznak, hogy a főszezonnak szá-
mító nyári évszak mellett ősszel, télen és tavasszal is legyenek menő Balaton-parti helyek 
és programok. A lellei-boglári térség ebből a szempontból most kiemelt figyelmet kap: a 
régióban 10, egész évben nyitva tartó helyszín és 16 különleges program várja a szezonon 
kívül érkező érdeklődőket. A kezdeményezésről tóth Balázst, a Balaton körüli borászokból 
és vállalkozókból álló Balatoni Kör alelnökét, a Bl yachtClub ügyvezetőjét kérdeztük.
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nek, akkor ez itthon is lehetséges, erre nálunk 
is van igény. Ami talán újdonsága a kezdemé-
nyezésnek, az a felismerés, hogy ezért bizony 
a helyi vállalkozóknak proaktívan és kőkemé-
nyen meg kell dolgozniuk. Nincs értelme arra 
várni, hogy majd valaki más elvégzi helyettünk 
ezt a sokszor egyébként kínkeserves munkát. 
Ezt nem nagyon lehet megúszni. Sokan a téli 
Balatonnal kapcsolatban is szkeptikusak voltak, 
nem hittek abban, hogy ez a munka megtérül.

Aztán mi történt?
Aztán elkezdtek látszódni az eredmények. Pél-
dául az, hogy a Kishegyi Kortyok és Falatok 
Fesztiválra áprilisban eljött 6000 ember. Vagy 
ott van a YachtClub melletti jégpálya… Em-
lékszem, volt egy ember, aki csak azért jött el, 
hogy a saját szemével lássa a műkorcsolya-pá-
lyát, mert nem akarta elhinni, hogy ez tényleg 
létezik és működik. Megnézte, aztán hazament 
a korcsolyájáért és visszajött. Ez a történet ér-
zékletesen mutatja a téli Balaton koncepciójá-
nak a fogadtatását. Emlékszem, néztek rám az 
emberek, mint valami ufóra, hogy mégis mit 
akarok télen a Balatonnal. Most meg jönnek 
sorban a visszajelzések, hogy, bár eleinte nem 
hittek benne, de látják, hogy működik, szeret-
nének a részesei lenni. A lelkesedés szerencsé-

re ragadós, és talán ennek is köszönhető, hogy 
már itt a Lelle-Boglár tengelyen is egyre több 
program és szolgáltatás érhető el szezonon kí-
vül, egyre több olyan vállalkozó van, aki magá-
énak érzi ezt az ügyet.

A legutóbbi, elsősorban lellei és boglári régiót 
érintő bejelentésetek szerint 

a térségben 10 helyszín  
és 16 program egész évben 

várja az érdekló́dó́ket. 
Hol lehet ezekről a helyszínekről és progra-
mokról részletesen tájékozódni? 
Mivel ez egy leginkább lelkesedésből és nem 
pedig anyagi támogatásból működő kezdemé-
nyezés, az első számú kommunikációs csator-
nánk és terepünk nekünk is a Facebook, azon 
belül is a hello Balatonlelle oldal. Itt az említett 
helyszínek és a programok is fent vannak, de 
folyamatosan közöljük azokat a videóinterjúkat 
is, amelyeket helyi vállalkozókkal, művészek-
kel vagy éppen a polgármesterrel készítünk. 
Egyébként már ezeknek a videóknak a nézett-
ségéből is látszik, hogy mennyire érdeklik az 
embereket a lokális vonatkozású fejlemények: 
egy-egy videót átlagosan 10–15 ezren is meg-
tekintenek. ha pedig valaki a Balatoni Kör által 
javasolt, és a teljes balatoni régióban egész év-
ben működő borászatok, szálláshelyek, étter-
mek listájára kíváncsi, akkor a nemrég kiadott 
kiadványunkat érdemes felcsapnia. Ebben ki-
zárólag olyan szolgáltatókat talál, akikért – kü-
lönös tekintettel a szolgáltatás minőségére – a 
társulás tagjai egytől egyig kezeskednek. 

Neked esetleg van személyes kedvenced a 
programok között, vagy olyan, amelyiket a 
leginkább várod?
ha csak ezt a régiót nézem, akkor sem köny-
nyű válaszolni erre a kérdésre. Igaziból mind-
egyik program különleges a maga nemében. A 
téli vitorlásversenytől a karácsonyi vásáron át a 
Kishegyi Kortyok és Falatok Fesztiválig tényleg 
mindet nagyon szeretem. De ezt másképp nem 
is nagyon lehet csinálni, csak szerelemből. A 
Balaton már csak ilyen…

Szerző: Szabó Eszter Judit
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Balatonszárszó
Info: Balatonszárszó nagyközség  
Önkormányzata – József Attila Emlékház
  Balatonszárszó, Hősök tere 1. 8624
  +36 30 864 9134
  jaemlekhaz.szarszo@gmail.com
  www.balatonszarszo.hu

ArANy-HároMSzöG IrodAlMI HétVéGE
Időpont: 2018. okt. 20–21.
helyszín: József Attila Emlékház
Irodalmi-kulturális rendezvény mely össze-
köti három nagy költőnk, Arany János, József 
Attila és Ady Endre költészetét Balatonszár-
szó, Nagyszalonta és Nagyvárad összekap-
csolásával. Benne: zenés-irodalmi előadások, 
rendhagyó tárlatvezetések, kiállítás, játszóház, 
imprószínház, kézműves és néptáncbemutató 
várja vendégeinket.

Balatonföldvár
Info: Balatonföldvári Kistérségi  
Turisztikai Egyesület
  8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.
  +36 84 540 220
  info@balatonfoldvar.info.hu
  www.balatonfoldvar.info.hu

MESEöSVéNy  
– NyItott BAlAtoN BorKErESő JátéK
Időpont: 2018. okt. 20. 
helyszín: Balatonföldvár, városszerte
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Siófok
Info: Siófoki fürdőegylet Turisztikai 
Egyesület – Tourinform 
  8600 Siófok, fő tér 11. (Víztorony)
  +36 84 310 117
  info@hellosiofok.hu
  www.hellosiofok.hu

HAlFESztIVál   
Időpont: 2018. okt. 5–7.
helyszín: Siófok, Fő tér
Siófok legnépszerűbb fesztiválját, a halfesztivált 
immár 5. éve rendezik meg Siófok Fő terén. Nagy 
sikerű kulturális és gasztro rendezvény, ahol min-
den a halról szól. Főzőversenyek és bemutatók, 
kitelepülő árusok és kézműves termékek hosszú 
sora, családi programok, balatoni halak kiállítá-
sa akváriumban… Napközben gyerekprogramok, 
este pedig kedvelt hazai előadók koncertjei visz-
nek színt a siófoki őszbe.

IV. töKöS FutáS
Időpont: 2018. okt. 21.
helyszín: Siófok, Fő tér
Vigyázz! Kész! Sport! Negyedik alkalommal kerül 
megrendezésre a tökös futás Siófokon a Nyitott Ba-
laton eseménysorozatához kapcsolódóan. A táv 2-3 
km, így a kevésbé edzettek is könnyedén teljesíteni 
tudják. ha a futás végképp nem menne, akkor bátran 
kerékpárotokat, rollereteket stb. A jutalom nem ma-
rad el: tökös finomságokkal & Balatuning Egyesület 
születésnapi tortájával várunk minden résztvevőt. 

KálMáN IMrE EMléKNApoK
Időpont: 2018. okt. 24–28.
helyszín: Siófok, Kálmán Imre Kulturális Központ
Minden év október 24-étől, Kálmán Imre szüle-
tésnapjától kezdve majdnem egy teljes héten át az 
operettszerzőre emlékezik a város, már több mint 
10 éve. A Kálmán Imre Emléknapok alatt minden-
nap megtekintjük a művész egy-egy operettjét, 
Operett Expressz kisvonat visz körbe a városon, és 
tematikus játékos-kézműves programmal kedves-
kednek a gyerekeknek.

lIBAdAloM
Időpont: 2018. nov. 16–18.
helyszín: Siófok, Fő tér
A Siófok 50 – jubileumi rendezvénysorozat részeként 
egy új, hiánypótló rendezvény is debütál idén ősszel, 
mégpedig a Márton nap kapcsán: a Libadalom, mely 
a minőségi gasztronómia köré fog szerveződni. A ha-
gyományokon alapuló új rendezvényen természete-
sen a libás ételek kerülnek majd előtérbe.

éVzáró puNCS pArty éS BúéK SIóFoK 
SzIlVESztErI pArty
Időpont: 2018. dec. 27–30., dec. 31.
helyszín: Siófok, Fő tér
Siófokon két ünnep között sem szokott megállni 
az élet: az Évzáró Puncs Party köti össze a kará-
csonyt a Szilveszterrel, hangulatos zenével, gye-
rekprogramokkal, finom forralt borral, punccsal, 
kürtőskaláccsal, juhtúrós lepénnyel, kemencés 
lángossal. Az év utolsó estéjén pedig fergeteges 
koncertekkel, dj-vel, meleg italokkal, partykellék 
vásárral és helyben sült csemegékkel várják a szó-
rakozni vágyókat, egészen az újév hajnaláig!
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Balatonalmádi
Info: Tourinform Balatonalmádi
  8220 Balatonalmádi, Városház tér 4.
  balatonalmadi@tourinform.hu
  +36 88 594 081
  www.balaton-almadi.hu

duNáNtúlI KépzőMűVéSzEtI SzAloN  
éS KépzőMűVéSzEtI VáSár
Időpont: 2018. szept. 7–9.
helyszín: Vörösberény Magtár

VöröSBEréNyI SzürEtI FElVoNuláS
Időpont: 2018. szept. 15.
helyszín: Vörösberény Magtár

SzENt MIHály NApI VáSár
Időpont: 2018. szept. 28–30.
helyszín: Vörösberény Magtár

töKFESztIVál
Időpont: 2018. okt. 13.
helyszín: Pannónia Kulturális Központ előtti 
parkoló
Balatonalmádiban, a Tökfesztiválon bebizonyo-
sodik, hogy a tök nem egy unalmas zöldség, 
hanem nagyon finom és tápláló étel. Ráadá-
sul igencsak szórakoztató dolgokat készíthet-
nek belőle a résztvevő családok. Itt az alkalom 
megtapasztalni, hogy boszorkányok márpedig 
vannak! Töklámpás faragás, tökös ételek kós-
tolója, kézműves játszóház, tökkel kapcsolatos 
mesék, Balaton társasjáték, kirakodó vásár.

őSzülő- SzEzoNzáró StrANdKAVAlKád
Időpont: 2018. okt. 20.
helyszín: Balatonalmádi-Wesselényi Strand

AdVENtI VáSár
Időpont: 2018. dec. 1–2., 8–9., 15–16.
helyszín: Pannónia Kulturális Központ előtti 
parkoló és Tourinform Iroda
Kézművesek, népi iparművészek adventi han-
gulatban adnak ötletet egy szép karácsonyi 
ajándék beszerzésére. helyi kórusok, (gye-
rekek) előadásait hallgatva csodálhatjuk meg 
Nagy András fafaragó, népi iparművész ember 
nagyságú, vörös platánfából készített betlehe-
mi életképét. hagyományos ételekkel jóllakha-
tunk, forralt bort iszogathatunk. A Tourinform 
Irodában mindkét nap kézműves foglalkozás 
várja a gyermekeket, valamint szabadtéri tár-
sas- és ügyességi játékok. Szombatonként 
karácsonyi népi játékok várják a látogatókat, 
vasárnaponként meggyújtjuk az Adventi gyer-
tyákat jelképező máglyát.
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Alsóörs
Info: Tourinform Alsóörs /Balaton Riviéra 
Turisztikai Egyesület
  8226 Alsóörs Vasút u. 3.
  +36 87 575 000, +36 70 371 8501
  info@balatonriviera.hu
  www.balatonriviera.hu

EVErNESS INdIáN Nyár
Időpont: 2018. szept. 13–16.
helyszín: Alsóörs, Pelso Kemping
ha úgy érzed, nem tudsz várni egy újabb évet a 
fesztiválig, örömmel tudatjuk, hogy nem is kell!
Szeptemberben összesűrítjük neked az 
Everness életérzést, hogy az Indián Nyár hosz-
szú hétvégéjén újra átélhesd azt. Kevesebb 
helyszín, koncentráltabb programok várnak. 
Csendesebb, lassabb, bensőségesebb 4 napra 
számíthatsz, limitált 1000 fős férőhellyel.

NyItott pINCéK tElJESítMéNytúrA
Időpont: 2018. szept. 29.
helyszín: Riviéra térség
Szeptember végén ismét megrendezzük a nagy 
sikerű Nyitott Pincék teljesítménytúrát.
Két távot teljesíthettek: rövid táv 16,7 km, hosz-
szú táv 28,2 km. Idén két új boros gazda is várja 
a túrázókat. Gyere, gyönyörködj a balatoni pa-
norámában, csobbanj egy utolsót a strandon, 
kóstolj finom borokat, túrázz a szabadban!

SzürEtI FElVoNulóK FoGAdáSA
Időpont: 2018. szept. 29.
helyszín: Alsóörs, Sportcsarnok, Alkotmány u.
Az alsóörsiek borral, pogácsával fogadják a 
paloznaki szüreti felvonulókat, akik néptáncos 
műsorral kedveskednek a résztvevőknek, né-
zőknek.

2KIlátó éJSzAKAI túrA éS NyItott BAlA-
toN „NAGy BorKErESő JátéK”
Időpont: 2018. okt. 13.
helyszín: Alsóörs – Felsőörs – Lovas
A 9 és 13 km-es távok kicsik és nagyok számára 
is könnyedén bejárhatóak. A kilátókba éppen 
naplementekor érkeztek meg, a csodaszép 
panoráma elvarázsol. A pecsétpontokon vízvé-
teli lehetőség, étel, ital fogyasztása biztosított. 
A túra útvonalán borválogatást érő kuponokat 
rejtünk el, amit a célban válthattok be. Ugyanitt 
forró babgulyással várjuk a túrát teljesítőket.

töKláMpáSoK éJSzAKáJA
Időpont: 2018. okt. 31.
helyszín: Alsóörs, több helyszín
Töklámpások készítése, vidám szórakoztató 
műsorok az egész családnak, majd felvonulás.

téltEMEtő
Időpont: 2019. febr.
helyszín: Alsóörs, faluközpont, Sirály park, mű-
velődési ház
Alsóörs Község Önkormányzata szeretettel hív 
és vár minden kedves érdeklődőt a farsangi 
népszokásokat felelevenítő, hagyományos tél-
űző mulatságára! A rendezvény a faluközpont-
ban kezdődik, a Sirály-parkban folytatódik, és a 
művelődési házban, táncházzal ér véget.

 1 PERCES ONLINE GYORSFOGLALÁS!

www.pelsocamping.hu/foglalas
www.facebook.com/pelsocamping 

Saját stranddal, 2 medencével, ingyenes csúszdával és 
kibővült szolgáltatásokkal, fejlesztésekkel, főszezonban 
gyermek animációval.

        200 klímás mobilház faterasszal

     600 sátor és lakókocsihely

 bungalók, bérlakókocsik

+36 20 667 3576
info@pelsocamping.hu

INFORMÁCIÓ ÉS FOGLALÁS:

                           ELFOGADUNK! 
SZÉP KÁRTYÁT                        

SZERETETTEL VÁRJUK MEGÚJULT VÍZPARTI 
KEMPINGÜNKBEN!

PELSO Camping (volt Európa Kemping) 8226 Alsóörs, Camping u. 19.

PELSOBAY.HU
SAL ES@PEL SO BAY.HU

Vízparti 
luxus-lakóingatlan
fejlesztés Balatonon,
Alsóörsön

tihanyi panoráma

nyugodt, tóparti környezet

élménytó

egész évben wellness

saját strand

privát jachtklub
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Csopak
Info: Csopak Község Önkormányzata
  8229 Csopak, Petőfi S. u. 2.
  +36 87 799 100
  marketing@csopak.hu
  www. csopak.hu

„HEppIENd” – MIéNK Itt A StrANd!
Időpont: 2018. szept. 7–8.
helyszín: Csopaki Strand
Szezonzáró rendezvény: a strand utolsó nyitva-
tartási napján – az elmúlt évek gyakorlatának és 
hagyományainak megfelelően – érdekes elő-
adásokkal, zenekarok fellépésével, ízletes éte-
lek versenyével zárja a nyarat a csopaki strand. 
A rendezvényre mindenkit szeretettel várunk, a 
belépés díjtalan!

MAdárIJESztő-KéSzítéS,  
KözöSSéGI lEKVárBEFőzéSSEl
Időpont: 2018. szept. 22.
helyszín: Csopaki Üdülőfalu és Kemping,  
Sport u. 9.
A szeptemberi hónapot madárijesztő-készítés-
sel zárja a település, ahol a legjobban sikerült 
alkotásokat zsűri díjazza. Ehhez kapcsolódó-
an igazi különlegességként a civil szervezetek 
helyi szőlőből lekvárt készítenek. A rendezvény 
színvonalát neves zenei előadók emelik. A be-
lépés díjtalan!

A NépMESE NApJA
Időpont: 2018. szept. 30.
helyszín: Csopak Kultúrház
A népmese napja alkalmából maratoni mese-
nap kerül megrendezésre a csopaki kultúrház-
ban, játszósarokkal és bohóc-műsorral. A be-
lépés díjtalan!

Veszprém
Info: Tourinform Veszprém
  8200 Veszprém, Óváros tér 2.
  +36 88 404 548
  info@veszpreminfo.hu
  www.veszpreminfo.hu

ArS SACrA FESztIVál
Időpont: 2018. szept. 15–23.
helyszín: 8200 Veszprém, Vár utca 31. és 35.
Az Ars Sacra Fesztivál a 2007-es nemzetközi 
Városmissziós rendezvénysorozat gyümölcse. 
Célja a remény jeleinek felmutatása a kultúrá-
ban, a művészet különböző műfajain nemzeti 
kultúránk meghatározó értékein keresztül.

XV. MESEFESztIVál
Időpont: 2018. szept. 22–23.
helyszín: Agóra Veszprém Városi Művelődési 
Központ
A fesztiválon óvodás és kisiskolás csoportok 
számára játszóházakat rendeznek, a családok-
nak előadásokat játszanak és gyerekkoncertet 
szerveznek, és újra megnyílik a Mesebusz is. A 
pedagógusokat drámapedagógiai és kézműves 
foglalkozások várják!

IllAtoS AdVENt VESzpréMBEN
Időpont: 2018. nov. 24–dec. 24.
helyszín: Veszprém
Mézeskalács illatú vásári forgatagba, kulturális 
programokra hívnak és várnak Advent minden 
napján a Karácsonyra készülődőket!Programok 
és gasztroélmények az egész családnak.
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Balatonfüred
Info: Balatonfüredi Tourinform
  8230 Balatonfüred, Blaha L. u. 5.
  +36 87 580 480
  balatonfured@tourinform.hu
  www.balatonfured.info.hu

SAlVAtorE QuASIModo NEMzEtKözI  
KöltőVErSENy éS díJKIoSztó GálA
Időpont: 2018. szept. 7–8.
helyszín: Anna Grand hotel, Tagore sétány
A Nobel-díjas olasz költő tiszteletére rendezik 
meg 1992 óta évről évre. A verseny mind a ma-
gyar, mind az olasz kulturális élet kiemelkedő 
eseménye, melyre több száz magyar és külföl-
di pályázat érkezik minden évben. Az emlék-, 
valamint a különdíjas verset olasz nyelvre is le-
fordítják.

XIII. roMANtIKuS rEForMKor FESztIVál
Időpont: 2018. szept. 21–23.
helyszín: Reformkori városrész (hotel Blaha 
Lujza, hotel Astoria, Anna Grand hotel, Kisfa-
ludi Színpad)
A három napban a kultúráé és a reformkori ha-
gyományoké a főszerep! A hagyományos prog-
ramokon kívül, idén a fesztivál kiegészül a Fü-
redi Fiatalok Napjával. A Romantikus Reformkor 
fesztivál nyitónapján füredi és testvérvárosaink 
diákjai mérik össze tudásukat egy városismereti 
történelmi vetélkedőn.

SzürEtI FESztIVál
Időpont: 2018. okt. 19–21.
helyszín: Füred Camping
A háromnapos fesztiválon látványos felvonu-
lás, borlovagrend avatás, kulturális programok, 
vásár és gasztronómia várja az érdeklődőket! A 
felvonuláson a borlovagrendek menetét gólya-
lábasok, diákok, néptánccsoportok, hintók és 
huszárok is kísérik. Az útvonalán ezúttal is 25 
borász kínálja borait.

Krúdy rEGGElI
Időpont: 2018. nov. 4.
helyszín: Borcsa Étterem
A századforduló hangulatát idéző vasárnapi vil-
lásreggelin vehetünk részt. Az irodalommal és 
zenével egybekötött reggeli egészen délutánig 
is eltarthat, de a kötetlen beszélgetések, meg-
hívott színészek és könyvbemutatók miatt az is 
előfordult már, hogy a vendégsereg ebédidőbe 
csúszóan is maradt.
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Balatonudvari
Info: Balatonudvari Község  
Önkormányzata
  8242 Balatonudvari, Ady E. u. 11.
  +36 87 449 266, +36 30 4937 407
  balatonudvarionkormanyzat@gmail.com
  www.balatonudvari.hu

SzEzoNzáró éS HAláSzléFőző VErSENy
Időpont: 2018. szept. 1.
helyszín: Balatonudvari Strand
hagyomány a településen, hogy a nyári szezont 
halászléfőző versennyel fejezik be. A gasztronó-
miai versenyen előzetes jelentkezés alapján lehet 
részt venni a tetszőleges létszámú csapatoknak. A 
rendezvényre ellátogatók kedvezményes támoga-
tói jegy megvásárlásával kóstolhatnak az elkészült 
ételekből. Reggel horgászversenyt szerveznek 
Gyerek és Felnőtt kategóriákban. Gyermekprogra-
mok és színpadi fellépők színesítik a rendezvényt. 
Este Utcabál zárja a napot.

Révfülöp
Info: Tourinform Iroda 
  8253 Révfülöp, Káli út 17.
  +36 30 471 4614
  muvelodes@revfulop.hu
  www.revfulop.hu

zENE VIláGNApJA
Időpont: 2018. szept. 28.
helyszín: IKSZT épülete

Az 1956-oS ForrAdAloM  
éS SzABAdSáGHArC üNNEpI  
MEGEMléKEzéSE
Időpont: 2018 okt. 23.
helyszín: IKSZT épülete (Könyvtár) 

VI. MINdENKI SzIlVESztErE
Időpont: 2018. dec. 31.
helyszín: Révfülöp, halász u.

XII. réVFülöpI rIANáS
Időpont: 2019. febr.
helyszín: Révfülöp, halász u.

XXIX. réVFülöpI télI EStéK
Időpont: 2019. febr.
helyszín: Ordass Lajos Evangélikus Oktatási 
Központ
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Bébic Szociális Szövetkezet
Ukk, Kossuth u. 49. | +36 70 455 6572 | www.bebic.hu
A Bébic Szociális Szövetkezet 2013-ban alakult Ukkon, melynek tagja a helyi Önkor-
mányzat is. A szociális szövetkezet az önkormányzati területeken létrehozott ho-
moktövis-, málna-, fekete berkenye-, cékla- és egyéb zöldségültetvényeken meg-
termelt alapanyagokat dolgozza fel kiváló minőségű lekvárokká és italokká, valamint 
termékskálájuk kiegészül hidegen sajtolt olajokkal is. 

Kalla Natúr Élelmiszerek
Sümegprága, Rákóczi u. 41. | +36 70 228 6944
A Kalla család saját magyar tarka állományból származó kitűnő minőségű tejből 
készíti a tejtermékeket. Nyáron inkább lágysajtokat – camembert, pálpusztai, feta, 
mozzarella, parenyica – télen inkább érlelt sajtokat készítenek. A marhahúsból érlelt 
tőkehús, füstölt és szárított húsáru is készül.

Monoszlói Fazekasház
Monoszló, fő u. 10. | +36 30 852 7833 | www.monoszloifazekas.extra.hu
Termékeik változatosak, egyediek és a magyar népi művészetet tükrözik vissza. A 
hagyományok megtartásában jelentős szerepük van nem csak fazekas munkájukkal, 
hanem játszóházak és kerámia- illetve kézműves foglalkozások vezetésével is, ahol 
az érdeklődők a fazekas szakma rejtelmein túl számos népi mesterség alapjaiba is 
bepillanthatnak.

Mörk Pincészet
Balatonakali, Szőlő-hegy 803. Hrsz. | mork.andras@gmail.com | www.morkpince.hu
A Mörk Pincészet 2012-ben alakult, szőlőültetvényeik a Balatonfüred-Csopaki Bor-
vidéken a balatonakali Fenye-hegyen, valamint a dörgicsei Mészkemencében talál-
hatóak. Vörös, fehér, valamint rozé boraik között bárki megtalálhatja a kedvére valót. 

Petendi Pálinkaház
Vigántpetend, Hrsz. 55/19. | erzsebet.kovacsne@petendipalinka.hu | www.fuligjimmy.hu
Minden egyes termékük többhónapos fahordós érlelési folyamat során szerzi meg a 
rá jellemző zamat és íz világot. Pálinkáik stílusosan Rejtő Jenő világhíressé vált Fülig 
Jimmy és Piszkos Fred figuráiról kapták nevüket. A névadás tökéletes, hiszen annak 
aki kóstolja, ez az ital valóban fülig érő mosolyt csal orcájára már az első illatával is. 
Vásárláshoz kérjük, hogy előzetesen jelentkezzen be telefonon! 



Biztos gasztro pontok

Repeta Ételbár
8360 Keszthely, Kossuth L. u. 25. 
+36 30 956 1647
facebook.com/RePeTaKeszthely

Mónisüti
8315 Gyenesdiás, Madách u. 46.
+36 30 540 1780
facebook.com/monisuti

Bock Bisztró
8314 Vonyarcvashegy, Helikon u. 22. 
+36 20 246 8020
www.bockbisztro.hu

Csóka Fészek - Szépkilátó
8313 Balatongyörök, Eötvös K. u. 153.
+36 83 378 325
www.csokafeszek.hu

Borbarátok Vendéglő, Borpince, 
Panzió

8258 Badacsonytomaj, Római út 88.
+36 87 471 000
www.borbaratok.hu 

Fészek Étel és Hotel
8251 Zánka, Vérkuti út 2.
+36 30 321 9429
www.feszek.hu

Nagyi Kertje Teaház
Aszófő, Remete u. 2.
+36 30 298 2410
www.nagyikertjeteahaz.hu

Apáti Étterem
8237 Tihany, Romkápolna u. 2.
+36 30 5667356
www.sajkod.com

Péklány
8230 Balatonfüred, Szt. István tér 3-5. 
www.peklany.hu

Szomszéd Kertje
8229 Csopak, Kossuth L. u. 97.
+36 30 769 0528
facebook.com/szomszedkertje

Veganeeta Home
8220 Balatonalmádi, Baross G. u. 2/B 
(Tulipán udvar)
+36 70 604 0082
www.veganeeta.com

Pörc Bisztró és Delikát
8174 Balatonkenese, Fő u. 23.
+36 70 597 1882 
facebook.com/porcbisztroesdelikat

Egyre nagyobb a választék az egész éven át nyitva tartó szállásokból és 
vendéglátóhelyekből a Balaton körül. Arra azért mégse számítsunk, hogy 
minden utcasarkon - mint Fővárosunkban - éttermek és bárok várják, hogy 
betévedjünk hozzájuk. Éppen ezért érdemes felkészülni előre, hogy merre 
induljunk, ha az igényeinknek megfelelő szolgáltatásokat szeretnénk 
megtalálni a Balaton nyugodtabb évszakaiban. Ebben próbálunk mi most 
a segítségetekre lenni: 



Lavender Terasz

Egy Csipet Nádas

Szélcsend Kávé és Más

Anno Taverna

Kistücsök Étterem

Gianpiero’s Étterem

Hubertus-Hof Hotel &
Restaurant

400 Éves Vámház Korcsma

8171 Balatonvilágos, Dózsa Gy. u. 75.
+36 30 995 8545
www.lavenderterasz.hu

8600 Siófok, Töreki u. 40.
+36 20 372 6736
www.egycsipetnadas.hu

8623 Balatonföldvár, Budapesti út 1.
facebook.com/szelcsendkave

8624 Balatonszárszó, Szóládi út 1.
+36 84 362 740
www.annotaverna.hu

8636 Balatonszemes,
Bajcsy-Zsilinszky út 25.
+36 84 360 133
www.kistucsok.hu

8630 Balatonboglár, Parti sétány 13.
+36 85 550 160
www.pierobar.hu

8646 Balatonfenyves, Nimród u. 4.
+36 85 560 930
www.hubertushotel.hu

8360 Keszthely - Fenékpuszta 
+36 30 331 2665
www.vamhaz.hupont.hu

az év során a Balatonnál

Indulás előtt, kérjük, az adott 
elérhetőségek egyikén tájékozódjanak a 

vendéglátóhelyek pontos nyitvatartásáról!



1 8
ŐSZ-TÉL w w w . p a r T L a p. h u  |  f a c e b o o k . h u / p a r T L a p 

Folly Arborétum és Borászat 
Elérhetőség: egész évben
  8257 Badacsonyörs, Kápolnavölgyi út 25.
  +36 70 333 2569
A megújult badacsonyörsi Folly Arborétumban az 
öt világtáj fenyői, – gyermekparadicsom, – árnyas 
pihenők, – fenséges panoráma, – pince és tájbo-
rok várnak. A béke, nyugalom, madárcsicsergés 
szigete kiváló borokkal fűszerezve. 

Szegedy Róza Ház Irodalmi  
és Bormúzeum Ürmös Borozó
Elérhetőség: egész évben
  8261 Badacsony, Kisfaludy út 17.
  +36 70 382 9210
  www.szegedyrozahaz.hu
Történelem és bor egy helyen. A Szegedy-ház 
egykori prés- és aszaló helyiségében kialakított 
Ürmös Borozóban igyekeznek áttekintést adni a 
badacsonyi boros gazdák kínálatából. A ház spe-
cialitása a Szegedy Róza receptje alapján készített 
ürmös bor, ami valaha az ünnepi asztalra szánt 
csemege volt, de gyógyszerként is számon tar-
tották. 

Borbély Családi Pincészet
Elérhetőség: egész évben
  8258 Badacsonytomaj, Káptalantóti út 19.
  +36 30 927 1414
  www.borbelypince.hu
A Gulács lábánál a szőlőbirtok ölelésében az egész 
évben nyitva tartó pincészet díjnyertes borokat 
kínál. Választhatjuk egy megállónak a borkóstoló 
programunkba, vagy itt tölthetünk akár egy hétvé-
gét is a pince fölött kialakított vendégházban. 

Dobosi-Stier  
Borpince és Fröccsterasz
Elérhetőség: egész évben
  8258 Badacsonytomaj, római út 216.
  +36 30 868 1361
A pince egész évben lehetőséget biztosít borkós-
tolók és előzetes egyeztetés esetén borvacsorák 
tartására. Egy változatosan és kellemesen eltöltött 
nap után 4 szobás vendégházzal várja a megpi-
henni vágyókat. 

A Darnay. 
Pince, rendezvénypajta  
és piknikkert
Elérhetőség: áprilistól október végéig
  8315 Gyenesdiás, darnay u. 10.
  +36 20 938 1588
A török kori boronapince mestergerendáján ol-
vasható évszám tanúsága szerint a kis diási pince 
1644-ben épült, ehhez a környezethez kínál a pin-
ce 3-4 féle bort, hideg falatkákkal. 
 

Söptei  
Bor és Gasztronómia
Elérhetőség: egész évben
  8229 Csopak, Venyige utca 1.
  +36 30 520 8381
A Balatonfüred-Csopaki borvidék méltán híres 
olaszrizling borainak kóstolását itt sem szabad 
kihagyni. A családi pincészet egy borvendéglővel 
egészül ki, ahol a testvérpáros egyik tagja többek 
között muflon csorbával és szarvasborjú burgerrel 
várja a vendégeket. 

A DARNAY.
Pince, rendezvénypajta 

és piknikkert
1 pohár bor

Gyenesdiás, Darnay u. 10., 
Tel.: 20/938-1588

SÖPTEI BOR ÉS
GASZTRONÓMIA

1 pohár bor
Csopak, Venyige utca 1.,

Tel.: 87/340 201

BORBÉLY CSALÁDI
PINCÉSZET
1 pohár bor

Badacsonytomaj, Káptalantóti 
út 19., Tel.: 30/927-1414

FOLLY ARBORÉTUM
ÉS BORÁSZAT

1 pohár bor
Badacsonyörs, Kápolnavölgyi 

út 25., Tel.: 70/338-7377

SZEGEDY RÓZA HÁZ 
ÜRMÖS BOROZÓJA

1 pohár bor
Badacsony, Kisfaludy út 17.,

Tel.: 70/382-9210

DOBOSI-STIER 
BORPINCE ÉS 

FRÖCCSTERASZ
1 pohár bor

Badacsonytomaj, Római út 
216., Tel.: 30/868-1361

BORKÓSTOLÓ KUPONLAP
Kóstoljon bele a balatoni őszbe!

A kuponok fogyasztás esetén válthatók be a szolgáltató által kimért italra 
az akció ideje alatt, azaz 2018. október 5. és 2018. november 4. között. Egy 
személy egy helyen egy kupon felhasználására jogosult.
További információ: www.nyitottbalaton.hu

A vendéglátóhelyek nyitvatartásáról érdeklődjön online vagy a megadott telefonszámon!

Hogy merre indulj egy pihentetó́ 
kóstolásra a Balatonnál ó́sszel? 

ősszel a minőség jegyében a legfinomabb balatoni fogások és borok kerülnek a közép-
pontba a környékbeli vendéglátóhelyek többségében. Ezekből a helyekből válogattunk, 
hogy körbe tudjátok kóstolni a Balatont, amihez idén is egy kis ízelítőt kínálnak a Nyitott 
Balaton akcióban résztvevő vendéglátóhelyek, a következő oldalon található borkóstoló 
kuponlappal. éljetek vele! 
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Színt viszünk a balatoni őszbe!

GASZTROÉLMÉNYEK | KERÉKPÁROS PECSÉTELŐ TÚRA |
NYITOTT PINCÉK | ŐSZI KEDVEZMÉNYEK | GYERMEKPROGRAMOK

Balatonplus 05.10. - 04.11.2018.

ŐSSZEL IS BALATON!
2018.  október összes hétvégéjén - egészen okt. 5-től nov. 4-ig!

Complimentary nights in October - Culinary programs - Wine tasting - Guided trekking tours 
Gratis Nächte im Oktober - Kulinarische Programme - Weinprobe - Geführte Wanderungen
For more programs and information visit our website / Weitere Programme und Information 
finden Sie auf unserer Website: www.nyitottbalaton.hu // facebook.com/nyitottbalaton

PECSÉTELJE KÖRBE A BALATONT KÉT KERÉKEN - ŐSSZEL IS!
Regisztráljon a pecset.balatonbike.hu oldalon!

Programokért és további információkért
látogasson el honlapunkra: 
www.nyitottbalaton.hu vagy kövesse 
Facebook oldalunkat! 



ŐSZ-TÉL
2 1

w w w . p a r t l a p. h u  |  f a c e b o o k . h u / p a r t l a p 

NYUGat BalatON

Ábrahámhegy
Info: Ábrahámhegy Önkormányzat
  8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.
  +36 70 380 0763
  kulturhaz@abrahamhegy.hu
  www.abrahamhegy.hu 

MurCIFESztIVál – SzürEtI FElVoNuláS
Időpont: 2018. szept. 21–23.
helyszín: Községi strand
Az ábrahámhegyi szüreti mulatságon lesz ví-
gasság, sokadalom, dínom-dánom ünnep, hi-
szen a szorgos gazdák leszüreteltek! Vár min-
denkit a szüreti menet majd a bál! A szombati 
felvonulás a strandról indul majd Sziget utca 
– vasúti átjáró – Iskola utca – focipálya – Pa-
tak utca – Önkormányzat Művelődési ház út-
vonalon. 
A megállókban fergeteges tánccal, és szüreti 
nótákkal szórakoztatjuk a közönséget.

óéVBúCSúztAtó SzIlVESztErI  
pANCSoláS
Időpont: 2018. dec. 31.
helyszín: Községi Strand

Szigliget 

Info: Tourinform Iroda Szigliget 
  8264 Szigliget, Kossuth u. 17.
  +36 70 371 5346
  szigligetinfo@gmail.com
  www.szigliget.hu

III. MApEI SzIGlIGEtI FélMArAtoN
Időpont: 2018. szept. 15.
helyszín: Szigliget utcái

törtéNElMI íJáSzVErSENy
Időpont: 2018. szept. 8.
helyszín: Szigligeti vár

SzürEtI VIGAdAloM
Időpont: 2018. szept. 29.
helyszín: Szigliget utcái
A hagyományos szüreti felvonulás a falu utcáin 
végig haladva ünnepli a bort és a szőlőt.

SüllőFESztIVál
Időpont: 2018. okt. 20–22.
helyszín: Szigligeti strand

úJéVI CSoBBANáS A royAl VodKáVAl
Időpont: 2019. jan. 1.
helyszín: Szigligeti strand
hozd ki a legtöbbet az Újév másnapjából, és 
vegyél részt egy igazán egyedi programon, 
amely több száz fürdőzőt és több ezer né-
zőt vonz évek óta. Csobbanunk egyet a Ba-
latonban, megszavazzuk az év legextrémebb 
fürdőruháját, végigszurkolunk egy vizibiciklis 
versenyt és egy hatalmasat bulizunk egy köny-
nyűzenei koncerten.

Színt viszünk a balatoni őszbe!

GASZTROÉLMÉNYEK | KERÉKPÁROS PECSÉTELŐ TÚRA |
NYITOTT PINCÉK | ŐSZI KEDVEZMÉNYEK | GYERMEKPROGRAMOK
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finden Sie auf unserer Website: www.nyitottbalaton.hu // facebook.com/nyitottbalaton

PECSÉTELJE KÖRBE A BALATONT KÉT KERÉKEN - ŐSSZEL IS!
Regisztráljon a pecset.balatonbike.hu oldalon!

Programokért és további információkért
látogasson el honlapunkra: 
www.nyitottbalaton.hu vagy kövesse 
Facebook oldalunkat! 
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NYUGat BalatON

Badacsony
Info: Tourinform Badacsony
  8261 Badacsony, Park u. 14.
  +36 87 531 013, +36 30 342 6540
  badacsonytomaj@tourinform.hu
  www.badacsony.com

BAdACSoNyI SzürEt
Időpont: 2018. szept. 7–9.
helyszín: Badacsonytomaj, Badacsony
Szeptember elején átélheted a badacsonyi 
szüreti mulatság hangulatát. Ez alkalommal 
gasztronómiai és kulturális programokkal, ba-
dacsonyi borászok kitűnő boraival, szabadtéri 
élő koncertekkel várnak. Vasárnap pedig részt 
vehetsz az ország leghosszabb és legszínesebb 
szüreti felvonulásán magyar borrendek, huszá-
rok, zászlóforgatók, néptáncegyüttesek, lovas 
fogatok kíséretében. A rendezvény ideje alatt a 
saját karakterrel bíró badacsonyi borokat a helyi 
boros gazdák kínálják.

BortrIAtloN – rIzlING VAKáCIó
Időpont: 2018. okt. 6–7.
helyszín: Badacsony régió pincéi
A Bortriatlon harmadik hétvégéjén minden az 
Olaszrizlingről szól. A részt vevő pincéknél a 
borkóstolás mellett szakmai és gasztronómiai 
programok várnak Rád. Ezen a hétvégén már a 
pecsétet gyűjthetik a bortriatlonozók a nyere-
mények megszerzése érdekében.
A pincékben az egész hétvége a tiéd, hogy bor-
ral és élményekkel gazdagodj.

MártoN NApI VIGASSáG
Időpont: 2018. nov. 10.
helyszín: Badacsonytomaj, hősök tere (Szent 
Imre Bazalttemplom előtti tér)
Újbor kóstolóval, libazsíros kenyeres, pogácsás 
partival köszöntik Szent Márton püspök név-
napját Badacsonytomajon, a templom előtti 
téren, november 10-én délután. A rendezvény 
ideje alatt a Fanyűvő családi játékpark ügyes-
ségi játékait ingyenesen vehetik igénybe a gye-
rekek.

őSzI GyAloGtúráK  
A BAdACSoNy réGIóBAN
Időpont: 2018. szept.–dec.
helyszín: Badacsony régió hegyei
ha túráznál egy jót a Badacsonyon vagy kör-
nyékén, de nem tudod, merre indulj, akkor 
kétségbeesés helyett keresd a badacsonyi Tou-
rinform irodát! Csak regisztrálnod kell szemé-
lyesen; telefonon vagy e-mailben a Tourinform 
Iroda elérhetőségein.
A túrák időpontjai: szept. 1. (SZO), 10:00: 
Szegedy Róza nyomában – Reformkori nosz-
talgia túra; szept. 8. (SZO), 10:00: Túra a bada-
csonyi szüret jegyében (mustkóstolóval); szept. 
15. (SZO), 10:00: Sárkányölő Szent György nyo-
mában; szept. 22. (SZO), 18:30: holdfénytúra a 
Badacsonyon; okt. 6. (SZO), 10:00: Őszi han-
gulatú túra Szigligeten; okt. 13. (SZO), 10:00: 
Geológiai túra Tördemicen; okt. 20. (SZO), 
17:00: holdfénytúra a Badacsonyon; okt. 27. 
(SZO), 10:00: hajnalmadár túra a Badacsonyon; 
nov. 10. (SZO), 16:00: holdfénytúra a Badacso-
nyon; nov. 17. (SZO), 10:00: hajnalmadár-túra a 
Badacsonyon; dec. 1. (SZO), 9:30: Téli madarak 
a Balatonon (teleszkópos madármegfigyelés a 
strandon)
 

Egész éves Balatonban  
gondolkodunk
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Hogyan látod a Balatoni KÖR elmúlt négy évét, 
megvalósultak a kezdeti tervek?
Irány szempontjából nagyon jól haladunk, a 
baráti és az emberi kapcsolatok a mai napig 
összetartják és működtetik a Kört. Természe-
tesen ezek a kapcsolatok sokszor valamiféle 
üzleti összefonódásban is megmutatkoznak, 
illetve szerencsére sok fórumon kikérik a véle-
ményünket. Próbálunk közösen gondolkodni 
és dolgozni, remélem hogy ezek a kapcsolatok, 
a folyamatos párbeszéd minél több eredmény-
ben megmutatkozik majd. 

Ha valaki új tagként akar hozzátok csatlakozni, 
milyen kritériumoknak kell megfelelnie?
Ebben is igyekeztünk megtartani a személyes-
séget és a bizalmi légkört, ami jelen esetben azt 
jelenti, hogy a tagjaink által ajánlott emberek 
kerülhetnek be a közösségünkbe. Fontos, hogy 
a Balatoni KÖR-nek kizárólag magánszemély 
tagjai vannak, nem vállalkozások, éttermek 

vagy szállodák. Nagyon jó döntés volt az első 
pillanattól kezdve, hogy tartottuk magunkat 
ehhez, és továbbra is az a cél, hogy ne gazda-
sági érdekek miatt akarjanak hozzánk tartozni, 
hanem a valódi munka és a közösségbe tarto-
zás legyen az inspiráció. Ehhez mind a szemé-
lyes jelenlét, mind a részvétel elengedhetetlen. 

Mik az idei év legfőbb hozadékai, milyen terüle-
teken sikerült előrelépnie a Balatoni KÖR-nek?
Az idei év talán legnagyobb újdonsága, hogy 
kiadtuk a saját szolgáltatói katalógusunkat, 
térképünket, amiben az összes Balatoni KÖR 
által üzemeltetett egység megtalálható. Az 
egész ötlet mögött a bizalmi logika van, a tér-
kép üzenete éppen az, hogy garanciát válla-
lunk egymásért és jó szívvel ajánljuk egymás 
szolgáltatásait. Elindítottuk az őszi-téli gasztro 
programsorozatunkat is, amelynek 4-5 állo-
mása lesz. Szintén nagyon fontos hagyomány-
nyá vált, hogy minden hónapban valamelyik 

Egész éves Balatonban  
gondolkodunk

laposa Bence több mint egy évtizede él Badacsonyban, ahol nemcsak a családi  
birtokot irányítja de néhány éve a Balatoni Kör elnökségi posztját is ellátja.  

Interjúnkban a szervezet idei eredményeiről és a jövőbeli terveiről, irányairól kérdeztük. 
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tagunknál van egy közös reggeli vagy vacsora, 
ezeken az alkalmakon együtt gondoljuk át a 
teendőket. Igyekszünk a Balatont érintő kérdé-
sekben is megnyilatkozni, most csatlakoztunk a 
Kék hullám Zászló minősítési programhoz de 
folyamatos a BalatonBor és a hegyBor prog-
ramunk is. Együttműködések szempontjából 
szerencsére minket is megtalálnak és mi is ke-
ressük a kapcsolódási pontokat. 

A frissTerasz bekapcsolódott a Kultkikötő ren-
dezvényeibe, ez is újdonság idén.
A Kultkikötővel először a Balatoni KÖR kezdett 
el együttműködni, a rendezvényeiken a Bala-
toni Körhöz tartozó borászok borai szerepel-
nek. A frissTerasz kapcsán egy remélhetőleg 
hosszútávú együttműködést kezdtünk el, az 
idei év az első, amikor a helyszínünk esemé-
nyeit a Kultkikötő biztosítja. Javában zajlanak 
a programok, jobbnál jobb koncertekkel várjuk 
az érdeklődőket.

Milyen jövőbeli tervei, elképzelései vannak a 
Balatoni KÖR-nek?
A Balatoni KÖR alapfilozófiája, hogy egész éves 
Balatonban gondolkodunk,

szeretnénk, ha  
a Balaton, part és évszak  

semlegessé válna,  
minden szempontból.

Pontosan ezért a kommunikációt is és a jövőbeli 
terveket is ennek rendeljük alá. Én úgy látom, hogy 
ebben tudunk sikereket elérni, az elmúlt két év meg-
mutatta, hogy varázslatos dolgok jöttek össze még 
a téli időszakban is. Van tehát cél és van remény is, 
nagyon bízunk benne, hogy a jövőben is legalább 
ilyen ütemben fogunk fejlődni. Nagyon fontos, hogy 
akikkel együtt dolgozunk, azok nem a világot akar-
ják megváltani és nem egy abszolút értelemben vett 
jó dolgot szeretnének, hanem egy helyszín által de-
terminált és meghatározott ügyet akarnak szolgálni. 
A Balatonban hiszünk és azt próbáljuk kitalálni, fel-
építeni, hogy hogyan tudunk itt egy olyan életet élni 
és olyan vállalkozásokat működtetni, ahol előremu-
tató dolgokat hozunk létre. Nagyon fontos, hogy mi 
is jól érezzük magunkat, nekünk az egy alapkritéri-
um, hogy nem a munkáért dolgozunk, hanem azért, 
hogy élményt kapjunk mi is és a vendégeink is. Meg-
győződésem, hogy ezt a célt hosszú távon csak jó 
hangulatban és jó közösségben lehet elérni, erre a 
Balatoni KÖR kiváló platform. 

Szerző: Sárosi Kinga
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NYUGat BalatON

Sümeg
Info: Tourinform Sümeg
  8330 Sümeg, Kossuth L. u. 15.
  +36 20 417 6346
  sumegtdm@gmail.com
  www.sumeginfo.hu

III. SüMEG trAIl tErEpFutó VErSENy
Időpont: 2018. szept. 8.
helyszín: Sümeg (rajt és cél a Kisfaludy téren)
Sportos családi program – gyönyörű helyszí-
nekkel, értékes díjakkal
Édes táv: hobbi futóknak, kisgyermekes csalá-
doknak (1,4 km)
Csemege táv: emelkedőkkel, végén a várba fu-
tással (8,3 km)
Csípős táv: sok-sok emelkedővel, végén várba 
futással (15,3 km)
Erős táv: még több emelkedővel, gyönyörű tá-
jakon, a végén várba futással (21 km)

FáJdAlMAS SzűzANyA  
NAGyBúCSú KörMENEttEl
Időpont: 2018. szept. 16.
helyszín: Sümeg, Szent István tér, Kegytemplom
Már több mint 300 éve segít a hozzáforduló-
kon a Fájdalmas Szűzanya a sümegi Ferences 
Kegytemplomban. A nevezetes sümegi búcsú 
ma is tömegeket vonz. A nagybúcsú hagyo-
mányos programjai: a zarándokok fogadása a 
Szent István téren, 10 órától szabadtéri szent-
mise, utána körmenet. (A Mária Út szervezett 
zarándoklataihoz is lehet csatlakozni.)

II. HIMFy FESztIVál,  
KISFAludy SzürEtE SüMEGEN
Időpont: 2018. szept. 27–29.
helyszín: Sümeg, Kisfaludy Várkert
„Kisfaludy Szürete Sümegen” – Élő történelem 
zenével – tánccal – borral!
A sümegi vár tövében, a Kisfaludy Várkertben 
elevenedik meg a Kisfaludy-korabeli szüre-
ti mulatságok nyüzsgő hangulata, a táblabírák 
tréfáskedvű élete. 
Kísérő programok: pincészetek borkínálata, 
népi ételek kóstolója, Történelmi Élménypark, 
kézművesek bemutatója, színpadi műsorok.

AdVENtI ForGAtAG  
– JótéKoNy üNNEpVáráS  
– KóruSoK AdVENtI HANGVErSENyE
Időpont: 2018. dec. 15–16.
helyszín: Sümeg, hétvezér tér
Az ünnepi díszbe öltöztetett hétvezér tér meg-
telik vidám családokkal, forralt bor-, gesztenye- 
és süteményillattal, verkli muzsikával. Az elma-
radhatatlan pásztorjáték, az ünnepi köszöntők, 
az adventi süteményvásár, a korcsolyapálya, az 
élő betlehem mellett kulturális programokkal 
tesszük még meghittebbé a hangulatot.

törtéNElMI loVASJátéKoK  
éS KözépKorI lAKoMáK 
Időpont: minden szerdán és szombaton 17 órától
helyszín: Sümeg, Kisfaludy Várkert, Történelmi 
Rendezvénycsarnok
A mongol lovaskaszkadőr bemutatóval, spa-
nyollovas karusszel és ügyességi fegyverbemu-
tatóval, valamint lovas és gyalogos bajvívással 
fűszerezett Lovagi Tornán a középkori han-
gulatot a környezeti elemeken túl szereplőink 
jelmezei is hűen tükrözik. Az este megkoroná-
zásaként a kornak megfelelő formában a jel-
legzetes zamatú Középkori Lakomán is részt 
vehetnek.
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NYUGat BalatON

Balatongyörök
Info: Tourinform-Balatongyörök
  8313 Balatongyörök, Kossuth L. u. 64.
  +36 83 346 368
  info@balatongyorok.hu
  www.balatongyorok.hu

GyöröKI SzürEt éS XVI. HAláSzléFőző 
FESztIVál
Időpont: 2018. szept. 1.
helyszín: Balatongyörök, Parti-sétány
A régi szüretek hangulatát idézi meg a már ha-
gyományos vidám, jelmezes szüreti felvonulás 
maskarásokkal, fúvószenekarral, néptáncosok-
kal és az elmaradhatatlan boros lovas kocsival. 
A lelkes csapatok által elkészített ízletes halász-
levek kóstolása után kirakodóvásár, folklór- és 
gyermekműsorok,operett-melódiák este pedig 
szüreti bál várja a vendégeket.

SzENt MIHály NApI-BúCSú
Időpont:2018. szept. 29.
helyszín: Balatongyörök, Dísztér
A Kossuth utca végén, a templom alatti téren 
rendezik meg szeptember 29-én a templom 
védőszentjének hagyományos ünnepét, a 
Szent Mihály-napi búcsút, melyre térzenével, 
sütivásárral várnak mindenkit.

töKölődő JátSzóHáz – töKFArAGáS
Időpont: 2018. okt. 27.
helyszín: Balatongyörök, Bertha Bulcsu Műve-
lődési ház
Október 27-én, 16–18 óra között – TÖKÖLŐ-
DŐ kézműves játszóház (nem csak gyerekek-
nek) a Bertha Bulcsu Művelődési házban. Őszi 
és halloweenhez kötődő dekorációk készítése. 
Töklámpás-szépségverseny! Tökös és rémisztő 
finomságok.
hozd el a töködet, és szállj be a tökfaragó ver-
senybe!

XI. BAlAtoNGyöröKI AdVENtI ForGAtAG
Időpont: 2018. dec. 7–9.
helyszín: Balatongyörök, Dísz tér
Látogasson el az Adventi forgatagba és hango-
lódjunk együtt a karácsonyra!
Utazzon a Mikulással Balatongyörök utcáin ka-
nyargó karácsonyi kis vonattal, várja együtt a 
Mikulást az apróságokkal!
A kézművesek csillogó díszekkel karácsonyi 
hangulatot varázsolnak, a koncerteken adventi 
dallamok csendülnek fel, az ünnep illatát forralt 
bor, puncs, sült gesztenye és a balatongyöröki 
karácsonyi kenyér idézik.
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NYUGat BalatON

Vonyarcvashegy 

Info: Művelődési Ház és Könyvtár
  8314 Vonyarcvashegy, fő út 64.
  +36 30 380 4871
  illesmajor@gmail.com
  www.vonyarcvashegy.hu

XXVII. VoNyArCI BúCSú
Időpont: 2018. szept. 16.
helyszín: Rendezvénytér
A szürethez is kapcsolódó rendezvény a vi-
dámság kedvelőinek szórakoztató programok-
kal, szüreti borkóstolóval.

XX. SzENt MIHály-NApI BúCSú
Időpont: 2018. szept. 22–23.
helyszín: Vonyarcvashegy, Rendezvénytér
A kétnapos rendezvényen színvonalas progra-
mokkal várjuk az érdeklődőket.

SzENt MIHály-doMBI zENEI EStéK V.
Időpont: 2018. szept. 23.
helyszín: Szent Mihály-kápolna
Babos Lajos klarinétművész koncertjére várunk 
sok szeretettel minden érdeklődőt a Szent Mi-
hály-kápolnába. Kezdési időpont a Szentmisét 
követően kb. 20.00 órakor. 
XI. pIroSKErESzt túrA
Időpont: 2018. okt. 7.
helyszín: Piros Kereszt
A népi vallásosság tárgyi emlékei közé tartoznak a 
bádogkorpuszos fakeresztek, melyek faluk szélén, 
utak mentén, gabonaföldeken, határok mezsgyé-
jén az egész Kárpát-medencében megtalálhatók; 
állításukhoz csodás események, megkapó törté-
netek fűződnek. Ezek a keresztek őrzik a mesterek 
hitét, mellyel megalkották művüket. A vonyarc-
vashegyi „piroskereszt” biztosan már állhatott az 
1900-as évek elején, hisz nagyapáink gyermekkori 
emlékei nyomán a szóbeli hagyomány megőrzött 
néhány hiedelmet.

XI. dISzNótoroS  
éS KolBáSztöltő VErSENy
Időpont: 2018. nov. 17.
helyszín: Rendezvénytér
A hagyományok ápolásával, s természetesen fi-
nom falatokkal elevenítjük fel a régi falusi disz-
nóvágásokat. A napot házi pálinkával kezdjük, 
majd a disznó tisztítása, pörzsölése és feldol-
gozása kerül sorra, melyet bárki megtekinthet. 
Az egész napos rendezvényen kolbásztöltő 
versenyt is rendezünk, melyre csapatok jelent-
kezését várjuk.
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NYUGat BalatON

Gyenesdiás
Info: Tourinform Gyenesdiás
  8315 Gyenesdiás, Hunyadi u. 2. 
  +36 83 511 790
  gyenesdias@tourinform.hu
  www.gyenesdias.info.hu

GyENESdIáSI SzürEtI VíGASSáGoK
Időpont: 2018. szept. 8.
helyszín: Gyenesdiás, Kárpáti korzó
Az ünnepi préselés után a község apraja-nagyja 
maskarákba bújva, feldíszített járműveken vagy 
gyalogosan vág neki a Kárpáti korzóig vezető 
útnak. A téren folklórműsorok zajlanak és kéz-
műves vásár kíséri a rendezvényt. Ízletes mus-
tot és finom bort kóstolhatnak a vendégek. Este 
pedig vidám utcabál zárja a szüreti mulatságot. 

GyENESdIáSI BurGoNyANAp
Időpont: 2018. szept. 15.
helyszín: Gyenesdiás, Első Balatoni hal- és Ter-
melői Piac
helyi burgonyafajtákkal ismerkedhetnek meg a 
látogatók, de lesz szaktanácsadás és vásárlási 
lehetőség is. A főzőversenyen igazi burgonyás 

különlegességeket készítenek a nevezett csa-
patok. Gyermek- és kulturális programok, ját-
szóház várja a családokat. Este vidám táncos 
mulatság zárja a napot. 
GyENESI íz-lElő
Időpont: 2018. szept. 22.
helyszín: Gyenesdiás, több helyszínen
Kóstoljon bele ősszel is a kulináris élmények-
be Gyenesdiáson: finom ízek, nemes borok, és 
nap végén szórakoztató rendezvényzáró prog-
ram várja a Vendégeket a Nyugat-Balaton üdü-
lőfalujában. A Nyitott Balaton őszi rendezvény-
sorozat idején megrendezésre kerülő Gyenesi 
Íz-lelő gasztrotúrához több helyi, de más-más 
hangulatú vendéglátóhely csatlakozott: erre a 
napra elkészített egyedi menüjükkel és a finom 
borokkal várják a különleges falatokra kiéhezett 
vendégeket. A helyszínek között öko-dottó, 
azaz lovaskocsi szállítja a gasztrotúrázókat. 

HoBBI péKEK tAlálKozóJA
Időpont: 2018. szept. 29.
helyszín: Gyenesdiás, A Darnay. Pince
Szeretettel várjuk azokat, akik otthon rendsze-
resen sütnek finom kenyeret, vagy kacérkodnak 
a gondolattal és szívesen bepillantanának a ke-
nyérsütés fortélyaiba.

AdVENtI GESztENyESütéS  
éS KAráCSoNyI VáSár
Időpont: 2018. dec. 15–16.
helyszín: Gyenesdiás, Községháza előtti tér
Jó hangulatú adventi programra invitáljuk az 
érdeklődőket a Nyugat-Balaton családbarát 
üdülőfalujába: Finom forralt bor, illatos sült 
gesztenye, ropogós sült kolbász illata és vidám 
ünnepi muzsika száll a levegőben. Varázshan-
gok játszóház, Kézműveskuckó, ünnepi halász-
lé; Adventi gyertyagyújtás a Betlehemnél.
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A magyar kutyafajták szinte minden típusa meg-
található, nem is gondolnánk, hogy ennyi ősho-
nos pásztor ebünk van, úgy mint; a pumi, a puli, 
a mudi, komondor, családosan kölykökkel, vagy 
épp egyedül. Kacsák hápognak és libák gágognak 
megférve egymás mellett. Csacsi lát minket ven-
dégül, és akarva akaratlanul testközelbe kerülünk 
velük, hiszen a nap végén megjárják tiszteletkö-
rüket a majorban, meglátogatva társaikat. Közben 
előugrik egy nyuszi, majd foltos macska hempe-
reg át az úton. Rackajuhok és mangalicák figyelik 
végig lépteinket. A Káli tájba bambulva felbukkan-
nak a major bivalyai, szürkemarhái.

Tökéletesen beleillenek  
a tájba, újra  

van min merengeni.
A gazdaság területén megtalálható egy játszótér, 
fűszer és gyógynövénykert, mely illatos élményeket 
nyújtan a látogatóknak, bemutatva azt, hogy ó és 
dédanyáink miként használták fel a természet adta 
gyógyszereket és fűszereket a mindennapokban. 
Két kiállítást is meglátogathatunk a Salföld Major-
ban; az egyik a szekér és kocsi kiállítás, mely gyö-
nyörű régi cikornyás lovaskocsik felsorakoztatása. A 
másik pedig egy állandó makró fotótárlat, melyet a 
Racka teremben tekinthetünk meg, ami „a szemnek 
láthatatlan” címmel. A kiállítás a pillangók makró 
felvételei, a lepkeszárnyak absztrakt és jól szerve-

zett színmintái. A gazdaság fogadóépületében a 
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság több 
kiadványa is megtalálható, valamint a vidék ízei is 
felsorakoznak az ide látogatóknak, azaz ízletes 
szörpök, mangalica zsíros kenyér és még néhány 
ízlelő, hogy a magyaros hangulatot étel formájában 
is magunkhoz vehessük. Külön érdekesség, hogy 
a Major májustól novemberig lovasbemutatókat 
tart a publikum számára, mely az igen látványos 
fogathajtás és ménes hajtás. Továbbá lovaglásra, 
kocsikázásra, lovasbemutatóra, póni lovaglásra, 
csoportos programokra is lehetőség nyílik, előre 
egyeztetett időpontokban. A Major a Káli-meden-
cében a nemzeti park információs és ökoturisztikai 
központja is egyben, innen érdemes tájékozódnia 
a kirándulóknak, Balaton-felvidéki felfedezőknek és 
tudakozódni a táj történetéről is. A Major akkor is 
érdekes, ha épp nem születik egy újabb borjú vagy 
kölyökkutya, bár mindig vannak újonnan születtek. 
A folyton változó táj és naplementék igazán külön-
leges hangulatot alakítanak ki minden egyes nap az 
odalátogatónak.

Szerző: Kovács Fanni

Salföld Major
A Káli-medence farmja 

A Káli medence szeme fénye a működő mintagazdaság, melynek lakói igazi magyar népek, méghozzá 
őseink háziállatai. A Salföld Major ez, ahol állattartó őseink életét és mindennapjait elevenítették fel a 
látogatóknak, családoknak, hogy hiteles képet kapjanak a régmúlt állattartó gazdálkodásról. 
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NYUGat BalatON

Keszthely
Info: Tourinform Keszthely
  8360 Keszthely, Kossuth u. 30.
  +36 83 314 144 
  keszthely@tourinform.hu
  www.west-balaton.hu

6. KESztHElyI NEMzEtKözI  
VErKlI FESztIVál
Időpont: 2018. szept. 8–9.
helyszín: Fő tér, Sétáló utca
A 2013-ban útjára induló Keszthelyi Nemzetközi 
Verkli Fesztivál az idén 6. alkalommal kerül meg-
rendezésre. Az előzetes regisztráció alapján 70 
verkli fog megszólalni ezen a hétvégén Keszthe-
lyen, melyet színpadi programok, árusok kínálata 
egészít ki.

táNCpANoráMA
Időpont: 2018. szept. 13–15.
helyszín: Balaton színház
A Magyar Nemzeti Táncegyüttes és a 30 éves Szegedi 
Kortárs Balett lép fel az idei Táncpanorámán. A Duna 
Táncműhely előadásában egy mesejáték is műsoron 
lesz. Lakatos János prezentációjában „bepillantunk 
sok ragyogó elme koponyájába”, az idei táncházat 
pedig ismét Zsuráfszky Zoltán irányítja.

SorrENtóI SzErENád – BESt oF ItAly
Időpont: 2018. szept. 23.
helyszín: Festetics kastély Tükörterme
Olaszos báj és zenei csillogás magas fokon… 
Domenico Menini tenor és Denis Biancucci zongo-

raművész koncertje kedvelt és ismert opera, valamint 
könnyedebb műfajú dallamokkal mindenki kedvére.

MAGyAr BoroK MuStráJA
Időpont: 2018. nov. 17.
helyszín: Balaton Színház
9. alkalommal rendezik meg a Magyar Borok Mustrá-
ját, melynek legfőbb célja, hogy fórumot biztosítson 
a tradicionális magyar, és a hazai nemesítésű sző-
lőfajtáknak, valamint a belőlük készített boroknak. A 
kóstoló mellett több borász és szakember tart elő-
adást szőlészeti, borászati témákban.

AdVENt KESztHElyEN
Időpont: 2018. dec. 1–31., hétvégenként
helyszín: Fő tér – Balaton Színház
Színes karácsonyváró programokkal várják a város 
lakosságát és a Keszthelyre látogatókat. A család ap-
raja nagyja számára kínálnak ünnepi programokat. 
Koncertek, mikulás program, adventi gyertyagyújtás, 
adventi játszóház fűszerezve a forralt bor és a mézes-
kalács finom illatával…
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A nyár végével hogyan értékeled az idei szezont? 
Azt gondolom, a körülményekhez képest elé-
gedettek lehetünk az idei nyárral, ami, nem ta-
gadom, azért bővelkedett a meglepetésekben, 
és ezeknek nem mindig örültünk… Sok meg-
oldandó feladatot is hozott magával ez a 13. 
évad, de annak fényében, hogy két és fél hónap 
alatt több mint 200 premierünk volt, ezen nincs 
is mit csodálkozni. Elvégre, ha jobban belegon-

dolunk, nálunk minden este premier: ebben a 
formában, szabadtéren minden előadás csak 
egyszer látható. 

A Kultkikötő alapvetően egy nyári fesztivál, 
szabadtéri előadásokkal. Ez azt jelenti, hogy 
szezon után nálatok is „bezár a bazár”?
Nem, szó sincs erről. Mi már évek óta négy 
évszakos működésben gondolkodunk, ennek 
megfelelően a szezon után is figyelünk arra, 
hogy az állandó helyszíneinken, Balatonboglá-
ron, Balatonfenyvesen és Balatonföldváron havi 
egy-két alkalommal, ősszel, télen és tavasszal 
is szervezzünk kulturális programokat. De ezek 
mellett más helyszíneken is felbukkanunk év 
közben. Ez így történt például rögtön az ősz 
elején, amikor a kéthelyi borbirtokon a Ma-
gashegyi Underground szimfonikus koncertjét 
szerveztük. 

„Az eddigi legnagyobb váltás 
eló́tt állunk”

Interjú Nagy Viktorral, a Kultkikötó́ alapítójával
Bár a szezon véget ért, a Kultkikötőben nincs megállás. Az egész nyáron át dübörgő 
összművészeti fesztivál ősszel, télen és tavasszal sem hagyja magára a Balaton-part kultu-
rális programokra fogékony közönségét. legalábbis ezt ígéri Nagy Viktor, a rendezvény-
sorozat alapító igazgatója, akitől azt is megtudtuk, hogy az idén 13 éves Kultkikötő törté-
netének eddigi legnagyobb váltása előtt áll. 
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Volt olyan produkció, amelyik valamilyen 
szempontból kiemelkedik a többi közül és kü-
lönösen kedves emlék számodra?
Nehéz lenne egy konkrét produkciót megne-
vezni. A néhány szereplős stúdióelőadásokat és 
a teltházas kőszínházi darabok vendégszereplé-
sét is ugyanúgy lehet szeretni. Tulajdonképpen 
mindegy is, hogy egy bensőséges hangulatú 
kamaradarab, vagy egy dübörgő sikerproduk-
ció van színpadon. A lényeg, hogy hasson rám 
és „elcsavarja a fejem”. Ez egyébként velem még 
azoknál az előadásoknál is rendszeresen meg-
történik, amiket korábban már láttam.

Jó dolog ennyi év után is  
rácsodálkozni arra,  

hogy a hely atmoszférája  
és a szabadtér mennyi  
plusz töltetet tud adni  
egy-egy produkciónak. 

A Kultkikötő is részese annak az együttműkö-
désnek, amely azt szorgalmazza, hogy a Ba-
laton-part színvonalas szolgáltatásai és prog-
ramjai egész évben elérhetőek legyenek. Ez az 
összefogás hogyan valósul meg a gyakorlatban?
Bár az együttműködés keretei csak most körvo-
nalazódnak, tulajdonképpen arról van szó, hogy 
az egész éves nyitva tartás mellett elkötelezett 
szolgáltatók színtereit – vendéglátóhelyek, bo-
rászatok – segítünk megtölteni kulturális tarta-
lommal. Ahogy azt említettem, ez a saját hely-
színeink esetében alapesetben is így történik. 
Az együttműködéssel tulajdonképpen ez a sze-
zonon kívül is elérhető repertoár bővül tovább. 

hogy egy konkrét példát is említsek: a Balato-
ni KÖR ősztől elindít egy Balaton körüli road-
show-t, amibe mi is bekapcsolódunk, a helyszí-
neken koncerteket, előadásokat szervezünk. 

Van olyan Balaton-parti hely, étterem vagy te-
lepülés, amit kifejezetten az őszi időszakban 
ajánlanál az itt pihenő embereknek? 
ha a számtalan lehetőség közül egyet kell ki-
választani, akkor nekem elsőre Badacsony jut 
eszembe. Szeretek ott tekeregni, sétálni, mindig 
nagyon jó látni, ahogy az őszi-téli arcát is meg-
mutatja az ottani táj. Talán azért is ez a hely ugrik 
be, mert idén nyáron a Kultkikötővel is jelen vol-
tunk: a Laposa Borbirtok fissTeraszára különle-
ges zenei produkciókat szállítottunk. Ezekre is jó 
lesz visszaemlékezni az őszi sétákon…

Ezek a séták arra is alkalmat adhatnak, hogy 
felmérd az előttetek álló időszak kihívásait, 
céljait. Ebből, ha jól tudjuk, bőven lesz majd a 
következő évben…
Igen, lesz mit átgondolni… A Kultkikötő tör-
ténetének eddigi legnagyobb váltása előtt ál-
lunk. A közönség idén utoljára láthatta ebben 
a formában a központi, földvári helyszínünket: 
most átadjuk a területet, hogy aztán egy uniós 
beruházás keretében annak épületállománya, 
infrastruktúrája teljesen megújuljon. hamaro-
san kezdődik az építkezés, és a tervek szerint 
májusban vesszük birtokba az új helyszínt, ami 
nemcsak a Balaton-parton, de tulajdonképpen 
az egész országban egyedülálló turisztikai att-
rakció lesz. Jövő nyártól fedett színpaddal és 
jelentős mértékben megnövelt nézőtérrel vár-
juk a közönséget.

Szerző: Szabó Eszter Judit
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BL YachtClub&Apartments
  8638 Balatonlelle, Köztársaság út 36–38.
  +36 30 448 3199
  www.blyc.hu

Keszthelyi Jégpálya
  8360 Keszthely, Energia tér (móló végénél  
 található egykori parkoló területén)

Hévízi Jégpálya
  Hévíz Széchenyi utca eleje, 
 a termelői piac szomszédságában

Sümegi Jégpálya
  8330 Sümeg, árpád u. 5.

Szigligeti Jégpálya
  8264 Szigliget, Soponyai út (Szigligeti strand)

Intersport Jégpálya Veszprém
  8200 Veszprém, Külső-Kádártai út 3.
  +36 30 216 4666
  www.jegpalyaveszprem.hu

Jégpályák a Balaton körül
Amikor befagy a tó vize, a Balaton legalább annyira megtelik vendégekkel, mint egy nyári 
hétvégén. Ilyenkor keresnünk sem kell, merre mehetünk csúszkálni, szinte minden part 
menti település biztonságos jégkoripályákat jelöl ki.
Azonban akkor sem kell a szögre akasztani a korcsolyát, ha a megszokottnál enyhébb  
az idő, mutatjuk merre érdemes elindulni:




