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ÖSVÉNY

Balatoni látkép

Balatonfüred

A magyar tenger már rég nem „csak” a fürdőzni vágyókat csábítja. A szőlő és bor fellegvárai, kulturális gyöngyszemek, szabadidős centrumok várják a különböző korosztályhoz tartozó érdeklődőket.
ki-ki kedvére válogathat a múltat idéző emlékek és a jelenkor pezsgő programjai közt zamárdiban,
Balatonbogláron, Balatonfüreden vagy Badacsonytomajban.

Badacsonytomaj
Badacsonytomaj két településrészből: Badacsonyból és a névadó településből áll.
A Balaton nyugati felének egyik leglátványosabb táján, a badacsonyi félszigeten
fekszik. Vonzerejét elsősorban a hegy és
az ahhoz kapcsolódó borkultúra jelenti.
A Badacsony bazalthegye kedvelt kirándulóhely, kilátójából csodálatos panoráma
nyílik a tájra. A terület 1965 óta a Balatonfelvidéki Nemzeti Park része.
Badacsonytomaj a badacsonyi borvidék
központja, csak a bortörvényben feltüntetett helyi szőlőfajtákat termesztik. Évente
július végén rendezik meg a Badacsonyi
Borheteket.
Aki ottléte során szívébe zárja a települést, egy lakattal ki is fejezheti a város
iránti hűségét.

Az Ivócsarnokban bárki
megkóstolhatja a híres balatonfürdei gyógyvízet

Balatonfüred

Akasszon lakatot,
ha tetszett
Badacsonytomaj

Zamárdi

Ne hagyja ki a
Tájház Néprajzi
gyűjteményét

Badacsonytomaj
A Kőhegy kilátóból csodás
panoráma nyílik a Balatonra

Balatonboglár
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Balatonboglár a magyar tenger déli partján, lankás, dombos vidéken fekszik. Életét meghatározza a környéken termesztett zamatos gyümölcs és
szőlő. 1987 óta a Bor és a Szőlő Nemzetközi Városa címet viseli, s a Balatonboglári borvidék szakmai és szellemi központja is egyben.
A boglári part mentén a tó sekély, könnyen melegedő, talaja bársonyos, homokos. Itt rendezik meg minden év júliusának utolsó szombatján a Balatonátúszást. A strand nyugati végén található a Balaton egyik legnépszerűbb
hajó- és vitorláskikötője.
A város látnivalói közül kiemelkedik a Várdombon található Xantus János
Gömbkilátó. A domb tövében húzódik a Hétház utca, ahol a város legelső
villanegyede épült.

2008. nyár

Zamárdi
A Balaton déli partján, Siófok és Balatonföldvár között fekvő település egyesíti
magában a mozgalmas üdülőtelep és a
csendes falu minden előnyös vonását, a
szőlőskertek vonzó atmoszférájával együtt.
A település partközeli vize sekély, hamar
felmelegszik, ezért a kisgyermekes családok számára ideális fürdőhely. Érdemes
ellátogatni a Tájházba is, és megtekinteni
a közeli Néprajzi gyűjteményt, vagy elsétálni a Kőhegyi kilátóhoz.
A szabadstrandon idén július 10–13. között rendezik meg a Heineken Balaton
Sound Fesztivált több neves nemzetközi és
hazai fellépővel. A programsorozat nyíltan
felvállalja eklektikus stílusát, így bizonyos,
hogy sokan megtalálják az ízlésüknek
megfelelő szórakozást.

Balatonboglár

Érdemes megcsodálni a tájat a Gömbkilátóból

A város a Balaton északi partján, lankás dombok közt húzódik meg. Hírnevét elsősorban
gyógyvizének köszönheti, amelyért Magyarországon elsőként avatták gyógyüdülő várossá.
Szénsavas forrásainak vizét elsősorban az Állami Szívkórházban hasznosítják, de a Gyógytéren található Ivócsarnokban meg is lehet kóstolni. Balatonfüred a Szőlő és a Bor Nemzetközi
Városa cím büszke tulajdonosa. Minden év augusztusában a Tagore sétányon rendezik meg a
Balatonfüredi Borheteket, ahol a legfinomabb
borokkal várják a borimádókat.
A vitorlázás szerelmeseinek a Balatonfüredi
Évadnyitó Vitorlabontó Ünnepséggel kedveskedik a város.

2008. nyár
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AJÁNLÓ

AJÁNLÓ

Vendéglátás felsőfokon
Siessenek idejében lefoglalni a szállást, ha Siófokra
tervezik a nyaralást. Ajánlatainkkal ismét segítünk
önöknek a választásban.

hotelek

É tt e r m e k

Diner M
Amerikai Étterem

Casa Perla Konferencia
és Wellness Szálloda ****

Csorba
vendégházak

8600 Siófok, Somogyi B. u. 18/B.
Tel.: +36 (84) 889 100, Fax: +36 (84) 889 101
E-mail: info@casaperla.hu, web: www.casagroup.hu

8600 Siófok, Meggyfa u. 23–25.
Tel./Fax: +36 (84) 350 158
E-mail: csorbavendeghaz@gmail.com, web:www.csorba.hu

Jellemzők, szolgáltatások
Páratlan kényelem, irigylésre méltó attitűd és minden kérdésre a legjobb válasz:
ezen értékek csatasorba állításával várja
vendégeit a négycsillagos siófoki szálloda.
Ami persze sokkal több, mint egy szimpla hotel. Egyszerre konferencia-központ
és wellness-szálló, mindezt a stílus, az
ötletek és a design mentén megvalósítva.
A Casa Perla kívül-belül egyedi, és nem
csak a szolgáltatások terén nyújtja a legtöbbet és a legjobbat, hanem professzionális személyzete révén is. A szálloda a belvároshoz közel, mégis csendes zöldövezetben helyezkedik el. 92 szoba,
6 konferenciaterem, étterem, pub, bár és wellnessközpont várja a pihenésre áhítozókat. A szállodához mélygarázs is tartozik.
A nyár folyamán a hotel vezetői számos akciós csomaggal kedveskednek a vendégeknek.
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8600 Siófok, Petőfi sétány 3.
Tel.: +36 (84) 510 074
www.dinerm.hu

Jellemzők, szolgáltatások
Mi az igazi családi esemény, ha nem a nyaralás? Azonban ritkán
találni olyan szállást, ahol a szülők és a gyerekek ugyanúgy otthon érzik magukat. A Siófok központjától 2 kilométerre, a Balatontól csupán 800 méterre található Csorba vendégházakban
teljesül ez a kitétel. A családi üzemeltetésű egységbe ma már öt
vendégház tartozik. A kétszintes épületek mindegyikében kétkét teljes értékű apartman található konyhával, fürdőszobával
és hálószobákkal, míg az egyszintes épület 4-7 fő kényelmes
elhelyezésére ad lehetőséget. Az udvarban úszómedence és játszótér várja a gyerekeket (előbbi természetesen a felnőtteket is).
A személyautók számára biztosított a parkolási lehetőség, és a
helyben lakó tulajdonos örömmel segít a messziről jött vendégeknek
a programok összeállításában,
a helyi nevezetességek felkutatásában.

2008. nyár

Jellemzők, főbb ételek
Elvis, Sinatra, Jerry Lee
Lewis – megvan? Fecskefarkú Cadillac, rock and
roll, jampec frizura – megvan? Ha igen, akkor azért,
mert Ön rajong az ’50-es,
’60-as évek Amerikájáért,
ha nem, akkor pedig éppen
azért kell egyszer elmennie
a siófoki Diner M étterembe, hogy megismerje ezt a
világot. Eltéveszteni sem lehet, a villogó neonok és az amerikai
autók tökéletes útbaigazítást jelentenek. Odabent süppedős fotelek és az amerikai éttermek hangulatát idéző boxok várják
a vendégeket. Nem csak a külsőségek páratlanok, a konyha is
remekel: óriási hamburgerek, hatalmas szendvicsek, fajitas,
brownie és sok más különleges étel várja a betérőket. Természetesen, azok is találnak kedvükre valót, akik könnyebb étkekre vágynak, őket salátákkal csábítják a neonok alá. Az italkínálat is bőséges, a standard választékot koktélok, turmixok
és shakek színesítik.

2008. nyár

pa n z i ó k

Piroska Csárda
8600 Siófok, Balatonszéplak-felső 7-es út mellett
Tel./Fax: +36 (84) 350 683
E-mail: info@piroskacsarda.com, www.piroskacsarda.com

Jellemzők, főbb ételek
A XVIII–XIX. században az országutakat járó vándor élete
elképzelhetetlen volt a biztonságos szállást és meleg vacsorát
kínáló csárdák nélkül. Sok víz folyt azóta keresztül a Balatonon is, de a csárdák ma is várják a modern kor vándorait, a
turistákat. Siófokon például a Piroska Csárda, mely közel fél
évszázada kínálja szolgáltatásait. Igaz, most már a legmodernebb, HACCP minősítést kiérdemlő kiváló konyhával, különteremmel a dohányzó és nem dohányzó vendégek számára.
Az aszfaltozott parkolóban bőségesen jut hely az autóknak és
motoroknak, míg odabent a nádtetőnek köszönhető kellemes
klímában egyszerre akár 350-en is fogyaszthatják a konyhafőnök által készített különlegességeket.
A Csárda további specialitása,
hogy a vendégeket nem ritkán
az étterem tulajdonosa fogadja és szolgálja ki.

InterCity Magazin
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ÍZELÍTŐ

ÍZELÍTŐ

Sülve-főve

a Balatonból

zsírpapíron a sarki árustól, egy barátságos kisvendéglőben vagy a bográcsból frissen kihalászva… Akár
sülve, akár főve, a balatoni halak íze mindig fenséges! A Balaton környékén járva azonban nemcsak a
halételeket érdemes kipróbálni, hanem a kemencében sült finomságokat is.

„Nosza, főjön a hal!”
A Balatonban sokféle jóízű hal megél, természetes tehát, hogy ez az ételfajta kerül
legtöbbet a környéken élők asztalára. Az egyik legismertebb halétel a pikáns balatoni halászlé. hozzáértők szerint akkor legfinomabb, ha minél többféle halból készítik.
állítólag régen még a vizet is a Balatonból merítették hozzá. Az alaprecept szerint a
sűrű, zamatos, paprikás alaplébe többnyire ponty- vagy harcsaszeleteket főznek, s a
kész ételt tészta nélkül kínálják. Friss fehér kenyér és ízletes környékbeli bor dukál hozzá. Több településen versenyt is rendeznek, hogy a környéken élők összemérhessék
halászléfőző tudásukat.
A Balaton legismertebb halfajtája a fogassüllő, amelyet másfél kiló alatt süllőnek, felette fogasnak neveznek. A hal húsa hófehér, ízletes, szálkátlan és nem zsíros. roston,
egyben sütve, rántva, párolva készítik el. klasszikus recept szerint egyben sütik meg,
és semleges körettel kínálják, hogy minél jobban érvényesüljön a hal kellemes íze.

Kemencés ízek
egyre többfelé, így a Balaton mentén is reneszánszát éli a kemence és a kemencében sült étel.
A kemence szót és magát az építményt is keleti szláv segítséggel ismerte meg a magyarság.
A kemencék az ország különböző tájegységein változatos formában bukkannak fel. A Dunántúlon a nyílt tűzhely fölé cserépből vagy kőből formált sütőharangot helyeztek, s rőzsével, náddal, tőzeggel fűtötték. nagysága aszerint változott, hogy mennyi kenyeret akartak benne sütni.
Ünnepek alkalmával kemencében sütötték a húst és a kalácsot is. A XX. században indult el a
kültéri kemencék térhódítása.
manapság a vendéglők, éttermek is szívesen kínálnak vendégeiknek ezen a hagyományos módon készített ételt. Van, ahol régmúltat idéző sütőalkalmatosság, másutt modern változata áll.
házikenyér, péksütemény, libamáj, malac, szárnyasok, egybesült húsok, illetve halak ínycsiklandozó illata száll belőle. A kemencében sütött-főzött ételek különösen ízletesek. A zárt légtérben,
forró levegőben az étel egyenletesen sül meg, porhanyós lesz, mert a hő minden oldalról éri.
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Tihanyban ’Ízes Szombat
a Szabadidőparkban’
elnevezéssel július 5-én,
19-én, illetve augusztus 2-án
és 16-án 13 órára várják a
kemencében sült ételeket
megkóstolni vágyókat.

interCity magazin
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HAZAI PÁLYA

START Klub kártya: 2000!

Balaton mix – Vonatra és hajóra
Ha szereti az aktív pihenést, kivételes ajánlatunk Önnek szól. A Balaton körüli vasútvonalakra és a Balatoni Hajózási Zrt.
menetrend szerinti járataira szóló Balaton
mix jeggyel bejárhatja a magyar tengert és
környékét.
A Balaton mix az érvényesség napján (0–24
óráig) korlátlan számú díjmentes utazásra
jogosít a Balaton körüli vasútvonalakon és
a tavat átszelő hajójáratokon.

A kedvezményes jegy a 2008. május 24-től szeptember 14-ig tartó időszakban vehető igénybe.

A Balaton mix ára
Gyermek
(6–14 éves korig)

Felnőtt
Családi jegy
(két felnőtt, két gyermek):

1500 Ft
2700 Ft
5500 Ft

A felnőtt, illetve a gyerekjegy díjmentes kerékpárszállításra is jogosít.
Balaton-parti állomásra való utazásához
50%-os alkalmi menettérti jegyet válthat,
amely a Balaton mix jegy felmutatása mellett jogosít visszautazásra.
Az ajánlatról részletes tájékoztatást kaphat a www.mav-start.hu honlapon, illetve
a MÁVDIREKT 06 (40) 49 49 49-es telefonszámán.

2008. február 28-án vezette be a MÁV
nemzetközi vasúti kedvezményt nyújtó
START Klub kártyát, nem titkoltan azzal a céllal, hogy támogassa az egyébként kedvezményre nem jogosult utasait.
Az azóta eltelt időszak a kis kék plasztikkártya sikerét hozta, hiszen május végén
már a kétezredik START Klub kártya is
átadásra került. A népszerűség okát nem
kell sokáig keresnünk, a kártyatulajdonosok ugyanis az érvényességi időszakon
belül 2. osztályon pontosan 50%, míg 1.
osztályon közel 50% kedvezményt kapnak a teljes árú belföldi jegyek árából,

azaz a kártya akár néhány utazás alatt is
visszahozza az árát.
Nem elhanyagolható továbbá, hogy a
START Klub kártya nemzetközi forgalomban a RailPlus kedvezmény (25%) igénybevételére is jogosítja tulajdonosát, érdemes
tehát külföldi nyaralásunk idején is tárcánkban hordani.
START Klub kártyát igényelhetünk a
www.mav-start.hu honlapon, illetve bármely menetjegyirodában vagy vasútállomási pénztárban igénylőlap kitöltésével
és igazolványkép átadásával.

A START Klub kártya ára
Fél évre
14 900 Ft,
19 900 Ft,

26 éven aluliaknak
26 éven felülieknek

Egy évre
24 900 Ft,
34 900 Ft.

26 éven aluliaknak
26 éven felülieknek
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Vonattal a rajtvonalra
A nyári hónapokban ellenállhatatlan késztetést érzünk, hogy vízközelben, de legalábbis a természetben töltsük szabadidőnket.
A Balaton állandó csábítás a fürdőzőknek,
de a magyar tengernél az aktív pihenést
kedvelők is könnyedén találhatnak olyan
sporteseményeket, amelyek az egész család
számára szórakoztatóak. Figyelem, érdemes
most is vonattal érkezni!

Családi BringaTúra
A MÁV-START hagyományteremtő szándékkal hirdeti meg a Balaton keleti medencéje körüli kerékpártúrát, amelyen
a fiataloktól az idősebbekig bárki részt
vehet. Célunk: felhívni a figyelmet a vasúti turizmus lehetőségeire, Magyarország
gyönyörű tájainak, kirándulóhelyeinek
felfedezésére. Azok a versenyzők, akik a
helyszínre jutáshoz a MÁV-START szolgáltatásait veszik igénybe, nemcsak kényelmesen utazhatnak, de egyben hozzájárulnak
környezetünk védelméhez is.
A BringaTúra 2008. június 21-én, szombaton kerül megrendezésre, és siófoki rajttal
egy hosszabb (75 km), és egy rövidebb (Balatonalmádi és Siófok között 35 km) távon
várja a kerekezőket.
A MÁV-START 50 %-os menettérti kedvezményt nyújt a rendezvényen indulóknak,
így valóban megéri a futamot a vonaton
indítani.
A versenyre 2008. június 18. 16.00 óráig
lehet benevezni.
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Öbölátúszás 2008
A Balaton egyik legnagyobb szabadidős
eseménye, évről évre több ezer amatőr és
profi sportolóval, és a közös céllal: teljesíteni a 3,6 kilométeres távot Balatonfüred és Tihany között. Az emlékezetes, kihívást jelentő Öbölátúszásra – megfelelő
időjárás esetén – 2008. július 12-én szombaton, a MÁV-START aktív támogatásával kerül sor.
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Információ és nevezés:
iroda@marathon.hu
www.marathon.hu
06 (70) 383-6770

Minden hónap utolsó napján az újságosnál

2008. nyár
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KedvesUtazó!
Kedves Utazó!

A Balatonról mindenkinek van egy képe, ami csakis benne él. Egy éjszakai fürdőzésé a barátokkal, a badacsonyi
borpincék dohos illata, játék a tihanyi visszhanggal, a déli
partoktól, egy nyugányról rácsodálkozni az északi oldal természeti szépségeire, felhőtlen labdázás a kellemesen frissítő
vízben, hajnali horgászás az ébredező természetben, vagy
az elmaradhatatlan lángos és hekk a parti büfékben.
Szerencsés vagyok, mert a munkám egyben a hobbim is, s
„hivatali“ életem nagy részét olyan helyen töltöm, amelyet
pihenésként is örömmel választanék. Gyerekkorom óta minden a Balatonhoz köt, s a vitorlázás révén szinte eggyé váltam a különleges tóval. A Kékszalag és más, kisebb-nagyobb
vitorlásversenyek nemcsak izgalmat és kihívást jelentenek
számomra, hanem utazást: térben és időben egyaránt.
Biztosan ismerik azt az érzést, amikor a vonaton utaznak, s
kinézve az ablakon hosszú percekig csodálják az elsuhanó
világot: a havas tájakat, a szabályos formákat a mezőkön,
vagy éppen a balatoni életképeket. Vitorlázás közben dupla
élményben lehet részünk, hiszen folyamatosan változik a táj,
egyben mindig új arcát mutatja meg körülöttünk a tó. Sokan
kérdezik tőlem, mi a Balaton titka, mitől ez a különleges varázs. Erre azt szoktam válaszolni, hogy előbb járják körbe a
tavat. Akár kerékpárral, a MÁV-START Balaton mix jeggyel
vonaton vagy hajón, és akkor a kérdésre máris megtalálják
a választ.
A Balatonnak nincs titka, nem kell ismerni, csak szeretni.
Ahogy József Attila fogalmazott: „Én nem értem, csak érzem az egészet.“

Dear Passenger,

Everyone has a picture of the Balaton in their mind which
is only theirs. It could be a memory of a night swim with
friends, the musty smell of wine cellars in Badacsony, playing with the echo at Tihany, lying in a deckchair admiring
the beauty of the North bank from the South bank. Or perhaps the care-free pleasure of playing ball in the refreshing
water, going fishing at dawn while nature is awakening all
around or the inevitable hake and savoury doughnuts in the
booths along the waterside.
I think myself lucky because my work is also my hobby and I
spend a great part of my ‘office time’ at a place that I would
gladly choose for recreation. Since my early childhood, everything ties me to Lake Balaton and with sailing I have truly become one with this special lake. The Blue Ribbon and other
sailing contests mean more to me than the mere challenge and
excitement; they are a voyage in space and time alike.
I am sure you all know the feeling when you are travelling on
a train and, looking out of the window, lose yourself for minutes at a time in admiring the world as it rushes by, the snowy
landscape, the regular shapes in the fields or the snatches of
everyday life by Balaton. When you sail, the experience is doubled: the landscape changes all the time and the lake, too, shows
an ever-changing face around us. Many people have asked me
what the secret of Balaton was, where did this special radiance come from. In response, I usually advise them to travel the
whole circumference of the lake. Do it by bike, by train using a
MÁV-START Balaton mix ticket or in a sailing boat – and the
answer will be there. The Balaton has no secret. You do not
need to know it, just love it. As Attila József put it, ‘I don’t understand, I just feel this whole thing.’

Litkey Farkas
Profi vitorlázó
Farkas Litkey
Professionel sailor
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Szabadon zenéltem,
soha nem kellett szülői
nyomásra gyakorolnom.

A

díjnyertes zongoristából lett
karmester legutóbb a MÁV
Szimfonikusok meghívására
érkezett Magyarországra, és
adott a zenekarral közös koncertet. Mellesleg az olasz díva, Sophia Loren fia.
A mindig vidám és rendkívül közvetlen
Carlo Ponti jr.-ral két próba között beszélgettünk magyar feleségéről, magánéletről, zenéről.

Világhírű családba született,
ám neve legtöbbünk számára
a magyar hegedűművésszel,
mészáros Andreával kötött budapesti esküvője után vált ismertté.

Appassionato

Tegnap a sajtókonferencián lehetetlen
volt nem észrevenni, hogy egyszerűen
nem tudja levenni a szemét feleségéről,
Andreáról. Hol találkoztak először?
Ausztriában, a Bécsi Zeneakadémián láttam meg Andreát először.
Első látásra szerelem volt?
Igen, valóban az első látásra. Mindennek
tíz éve, és már négy éve, hogy boldog házasságban élünk. Andrea fantasztikus, az
életem minden apró részletéről gondoskodik.
Soha nem gondoltak még arra, hogy Magyarországon telepedjenek le?
Valójában eddig még nem. Pillanatnyilag
Kaliforniában élünk, ahol nagyon szépen
berendezkedtünk. Kaliforniában van a
zenekarom, a San Bernardino Symphony
Orchestra, emellett pedig az Orosz Nemzeti Zenekar vendégkarmestere is vagyok, így megnehezítené a helyzetet, ha
az otthonom egy harmadik helyen lenne.
Hogyan jött az oroszországi lehetőség?
Ez egy hosszú történet. Amikor tíz évvel
ezelőtt Moszkvában jártam, megismerkedtem a zenekar menedzserével, és egy megbeszélésen sikerült meggyőznöm őket,
hogy adjanak lehetőséget egy közös koncertre. Ez egy nagyon különleges alkalom
volt, hiszen a zenekar is fiatal volt még.
A moszkvai koncert aztán lenyűgözte a
közönséget, és immáron nyolc éve vagyok
a zenekar állandó vendégkarmestere.

Carlo Ponti jr.
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Ön mennyi idős volt ekkor?
29 éves.
Visszatérve Andreához. MegismertetteÖnnel a magyar konyhát, szokott főzni Önnek, amikor mindketten otthon vannak?
Igen, bár nem túl gyakran. Viszont ha főz
nekem, akkor mindig fenséges ételeket
készít.
És fordítva? Ön elvarázsolta már Andreát
néhány olasz specialitással?
Nem (nevet)… nem tudok főzni, ezért ha
nem nagyon muszáj, akkor nem is erőltetem.
Tegnap a sajtókonferencia utáni fogadáson büszkén vette elő a kisfia fotóját.
Nem mindennap láthatjuk így.
Igen, Vittoriónak hívják, és nagyon büszke vagyok rá.
Ön zenei pályafutását zongoristaként
kezdte. Ha játékosan is, de maga mellé
ülteti már Vittoriót a zongoránál?
Még nagyon kicsi, alig múlt egyéves, ám
ha később érdeklődni fog a zene iránt, akkor természetesen örömmel tanítom. De
erőltetni semmiképpen sem szeretném.
A zenének belülről, az egyén tehetségéből kell jönnie. Nem lehet erőltetni.
Az Ön esetében hogyan zajlottak a kezdetek? Világhírű művészcsaládból származik – ez döntőnek bizonyult?
Mint említettem, zongoristaként kezdtem
a zenei pályafutásomat. Aztán az édesapám mindig azt mondogatta nekem:
légy karmester, az sokkal átfogóbb, teljes körűbb zenei foglalkozás. És végül
1995-ben, immáron 13 éve Hartfordba,
Connecticutba mentem, és jelentkeztem
a karmesteri kurzusra. Az Egyesült Államokban aztán olyan sok pozitív visszajelzést kaptam az emberektől, hogy egyszerűen nem volt kérdés a jövő.
Milyen a munkamódszere?
Nem gyártom futószalagon a koncerteket,
kevesebb fellépésem van, ugyanakkor
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azokat valóban jól akarom csinálni. Ehhez pedig rengeteg befektetett munkára
van szükség, sok keményen átdolgozott
órára. De ha egyszer elvégezted a feladatod, a mögötted álló munka megnyugvással és elégedettséggel tölt el. Addig persze
sok türelemre és kitartásra van szüksége
az embernek.
Mennyire volt türelmes a pályája kezdetén? Soha nem lázadt a művészi neveltetés ellen tinédzserként?
Őszintén szólva nem csak erről szólt az
életem, nem gyakoroltam reggeltől estig
a zongora előtt ülve. Játszottam egy-egy
órát, és volt bizonyos tehetségem, ugyanakkor nem voltam csodagyerek. Szabadon zenéltem, soha nem kellett szülői
nyomásra gyakorolnom. Ez nagyon fontos. Egy szólistának rendelkeznie kell
bizonyos szabadsággal, emellett persze
azzal az isteni ajándékkal is, amely szakmai, alaki adottságokban jelentkezik.
Ezen adottságok, készségek eredményezik a művész folyamatos motivációját,
hogy szólista akarjon lenni már nagyon
fiatalon, hogy saját érdeklődéséből gyakoroljon. Soha nem éreztem, hogy különleges lennék, egyszerűen csak zongorázni
akartam. Magamtól.
Keresett karmesterként elég vándorszínészi az élete. Jut elég ideje a családra?
Próbálom megteremteni az egyensúlyt a
karrier és a család között. A koncertek
alkalmával elég feszített a menetrend,
próbák, hivatalos találkozók, ilyenkor a
feleségem a hotelszobában marad. A fiam
még túl kicsi, hogy mindenhova elkísérjen, így most sem tartott velünk Magyarországra.
Budapestre a MÁV Szimfonikus Zenekar meghívására érkezett. A személyes
tapasztalatszerzés után milyenek a benyomásai?
Szeretem ezt a zenekart, nagyon tehetségesek és tapasztaltak. Ha jól tudom, a
MÁV Szimfonikusnak már negyvenéves
múltja van, és egyértelműen profi zenészek a tagjai. Örülök, hogy olyan emberekkel dolgozhatok együtt, akik ennyire
tehetségesek.
Ha már a tehetségeknél tartunk, mesterkurzusokat is vezet fiatal karmesterek számára.
Nagyon szeretek tanítani és megosztani a
tudásomat. Én azt vallom, hogy a karmes-
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A reneszánsz

teré egy értelmező és tolmácsoló szerep.
Önre melyik mestere volt a legnagyobb
hatással?
A legnagyobb hatással a fejlődésemre és
a pályafutásomra a Mehta család volt, Zubin és az édesapja, Soha nem éreztem, hogy
Mehli Mehta. Mindketten fankülönleges lennék,
tasztikus művészek, a legzseegyszerűen csak
niálisabb karmesterek közé
tartoznak.
zongorázni akartam.
Tanulni csak a legjobbaktól!
És folyamatosan!
Pöhacker Gábor

újjászületése

A reNeSZáNSZ ÉV

közel 200 program és pályázatok
országszerte

2008 NYárI

ProGrAmForGATAGA
Bizonyára hallottak már róla, hogy 2008 a reneszánsz Éve
magyarországon, talán már részt is vettek az egyedülálló programsorozat valamelyik nagy sikerű rendezvényén, kiállításán, fesztiválján,
amelyek visszatekintenek a reneszánsz hagyományaira, értékeire, és
bemutatják a jelen kreatív, újjászülető kultúráját.

Reneszánsz
élet

öröm egy barokk
kastélyban

Shakespeare
Fesztivál

2008. május 10. – október 5.,
Nagytétényi Kastélymúzeum,
Nagytétény

A

z évad célja, hogy párbeszédet
teremtsen a két kor között, ezáltal megteremtse a „modern reneszánsz” értelmezési keretét,
közös gondolkodásra ösztönözze a kultúra
létrehozóit és befogadóit.

TAVASZI ÚJJÁSZÜLETÉS
Május-júniusban sorban kezdődnek az új
kiállítások és az egész évet átölelő rendezvények országszerte. A Perényiek és Rákócziak korának másodvirágzását bemutató
kiállítás május 9-én nyitja meg kapuit a
sárospataki Rákóczi Múzeumban. A várkastély termeiben és lépcsőcsarnokában
rendezett kiállítás az északkelet-magyarországi késő reneszánsz tárgyi emlékeit
mutatja be, de a különleges várkertnek köszönhetően megjeleníti a reneszánsz életélmény más aspektusát is.

FIATAL MŰVÉSZEK KIÁLLÍTÁSAI
A budapesti Műcsarnok több rendezvénynyel is részt vesz a Reneszánsz Év nyári
programjaiban, amelyek mind a modern
reneszánsz ünnepei. A ’Na, mi van?’ pro-

2008. nyár

2008. nyár

2008. június 30. – július 12.,
Gyula

vokatív kérdés köré szerveződő kiállítás
együttes témája, hogy mi foglalkoztatja
művészeinket manapság, mennyiben aktuálisak, újszerűek, előremutatóak a kortárs magyar művészet problémafelvetései.
A Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület Lenmechanika című kiállítása az
Ernst Múzeumban azt a kérdést feszegeti, hogy miként viszonyulnak a „táblaképekhez”, illetve hogyan kísérleteznek
vele a legfiatalabb magyar művészgeneráció képviselői. Egy új műfaj, új alkotási

Reneszánsz
2.00.8
2008. május 21. – június 17.,
Videospace Budapest–
Holdudvar Galéria,
Budapest

forma, a fotóblog segítségével pedig három, egymástól távoli kulturális közegben
élő fotográfusnő fotónaplóját ismerhetjük
meg a Műcsarnok Menü Pont Galériájában és a Liget Galériában látható „1 day 1
photo” kiállításon.

RENESZÁNSZ IWIW
A reneszánsz emberét egykor ugyanaz a
kíváncsiság hajtotta az újdonságok megismerése felé, mint manapság minket is.
Újabb és újabb kapcsolatokat keresett
nemcsak a múlttal, hanem kortársaival is,
így ha technikai lehetőség híján nem is,
szellemi értelemben mindenképpen állíthatjuk, hogy megteremtette a maga iwiwjét. Májustól a Petőfi Irodalmi Múzeum
weboldalán a kor legismertebb személyiségeinek kapcsolati hálóját láthatják.
www.reneszansziwiw.hu

www.reneszanszev2008.hu
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Zenekoktél

a MÜPÁ-tól
Komolyzenei, jazz- és világzenei
csemegék minden mennyiségben – a Művészetek Palotája
továbbra is műfajok, stílusok és
előadóművészek sokaságával
várja közönségét.

június 7.,
14., 19., 22.

„HEY, JUNE!”

június 13.
– július 1.

Kora nyári fesztivál a Művészetek Palotájában, amelynek célja a magyar könnyűzenei élet stílusainak, generációinak bemutatása. A június második felében sorra
kerülő koncerteken a műfaj valamennyi rajongója megtalálhatja a saját ízlésének
megfelelő zenét, előadót és együttest. Fellép Kozma Orsi, a húszéves M.É.Z., Ágnes, a Sugarloaf, a Quimby együttes öt tagjának öt zenekara. A pályatársak emlékeznek Cserháti Zsuzsára, s jön Zagar & The Underground Divas. Lesz „Kulturális seregszemle” Marót Vikivel és a Nova Kultúr Zenekarral, a Honvéd Férfikar
és a Törökbálinti Hagyományőrző Néptánccsoport közreműködésével. A fesztivál július 1-jén, a Back II Black és vendégei Funky-Feelingjével ér véget.

BUDAPESTI
WAGNER-NAPOK

július 7.,
14., 19–22.

A 2006-os, nagysikerű Parsifal-előadás után
az egyedülálló technikai lehetőségekkel és
szellemi tőkével rendelkező Művészetek Palotája számára A Nibelung gyűrűjének színrevitele jelentette a következő lépést. A tetralógia alkotói – akik idén mind a négy operát
színpadra állítják a Művészetek Palotájában
– nem interpretálni, hanem elmesélni szándékoznak a germán mitikus hősök történetét. Közös utazásra invitálják a közönséget,
biztosítva az ehhez szükséges zenei élményt,
látványt, hangulatot.
A Művészetek Palotája új színnel gyarapítja
a nyárelő operakínálatát. Új koncepcióval,
új eszközökkel kísérletezve kopogtat az emlékezetes Nibelung-előadásokat őrző szentély
kapuján. Június 7-én bemutatja a Siegfriedet,
14-én Az istenek alkonyát, a 19-e és 22-e közötti négy estén pedig a teljes tetralógiát,
A Nibelung gyűrűjét.
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„HAZAFELÉ” MAGYAR
NÉPZENEI FESZTIVÁL

„BOOK OF LONGING”

június
14.

Mezőségi népzene az 1900-as évekből címmel készített új albumot a Tükrös zenekar,
amely húszéves fennállását ünnepli lemezbemutató koncerttel. Az 1994-től működő
Etnofon Zenei Társulás a veretes, a progres�szív népzenei irányzaton alapuló örökség
ápolása mellett újszerű és autonóm zenei
világot teremtett meg. Népzene, világzene,
műzene és jazz ötvözete virtuóz muzsikusokkal és gyakran színházi, illetve filmes
látványelemek felhasználásával.
Harmincöt éves pályafutása során a Muzsikás együttes a magyarországi táncházmozgalom és az erdélyi paraszti muzsika
metaforája lett, és a világ számos országában megismertette azt. Mindezek jegyében
megkülönböztetett várakozással tekinthetünk az együttes koncertje elé, amelyre
szokás szerint kiváló muzsikus és táncos
vendégeivel érkezik.

július
3–4.

Philip Glass harmincéves volt, amikor európai és indiai tanulmányútja után 1967-ben
New Yorkban létrehozta a Philip Glass Ensemble-t. Legújabb műve, a 2007-ben bemutatott Book of Longing Leonard Cohen azonos című – a kilencvenes években egy Zen
buddhista kolostorban készült verseit és rajzait tartalmazó – kötetén alapul. Az olykor
meditatív, olykor erotikus, olykor játékos,
olykor provokatív verseket egy nyolctagú
zenekar és négy énekes idézi meg, de Cohen
hangját és a Glass-oprákhoz méltó látványt
sem kell nélkülöznie a MÜPA közönségének
július 3-án és 4-én.

JAZZ A PALOTÁBAN

augusztus
20.

Akárcsak az elmúlt három esztendőben,
augusztus 20-án a Művészetek Palotája
ismét ingyenes, délutántól a tűzijátékig
tartó zenei programmal, minőségi jazzmuzsikával köszönti nemzeti ünnepünket és nyitja meg az új, a 2008/2009-es
hangversenyévadot. A délutántól a tűzijátékig tartó ünnepi örömzene művészeti
vezetője Szalóky Béla.

2008. nyár

Kollár Imre
a MÁV Szimfonikus Zenekar
új művészeti vezetője

Húsz év után köszönt le
a MÁV Szimfonikus Zenekar
művészeti igazgatói posztjáról
Gál Tamás karmester,
a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem karmesterképző
szakának vezetője.
A zenekari alapítvány
Kollár Imrét választotta új
művészeti irányítónak.
Debrecen egyetlen társulatát irányította eddig. Mi motiválta,
hogy a sokszereplős fővárosi zeneéletben jusson szerephez?
Fantasztikus tizenkét évet töltöttem ott. Fiatal, 25 éves zeneigazgatóként azt csinálhattam, amit csak
akartam, olyan műsort, olyan
szólistákkal és annyi próbával. De tizenkét év után, ha
alkalom kínálkozik, szeretne
az ember egyet lépni – ez az
egyik magyarázat. Hozzátartozik, hogy még mindig minden Budapesten történik.
Vidéken bármit tesz le az
asztalra valaki, az sajnos
periférikus marad. Ha egy
külföldi menedzsert meghívtam, mindjárt azt kérdezte:
mikor lépünk fel Budapesten?
Groteszk, hogy valaki hajlandó
kétezer kilométert repülni, de további
kétszázvalahány megtételére már nem
vállalkozik… Pedig a vonat most már
tényleg jó. Ez a szemlélet a magyar mentalitásból fakad.

2008. nyár

Mit szeretne a MÁV Szimfonikusok élén
megvalósítani?
Mindenki ezt firtatja, és bevallom,
eleinte csak hebegtem. Ha egy autóban motort cserélnek, akkor nem
kérdezik meg a motortól, hogy mégis, mik a terveid, mert az a cél, hogy
jól menjen a gép. Az együttes közönsége hűséges és tradicionális, ez pedig tiszteletreméltó.
Bármilyen drasztikus irányváltás könnyen vezethet töréshez,
ami megengedhetetlen.
Az együttes hangszeres szólistákkal éppoly jól tud együttműködni, mint énekesekkel?
Remek hagyomány, hogy
ennyi vokális művet játszott, játszik a zenekar. Én
is tanultam énekelni, tudom,
az énekkel való bármilyen kapcsolat egy hangszerest zeneileg hihetetlenül fel tud dobni. Ahogy minden
operazenekar igyekszik kiülni a koncertpódiumra és szimfonikus repertoárt
is játszani, ugyanúgy fontosnak tartom,

hogy egy szimfonikus zenekar minél többet találkozzon a vokális műfajjal.
Kamaraformáció is dolgozik az együttesben.
Pár éve kezdett el Takács-Nagy Gábor
foglalkozni az együttessel. Egy ilyen
mag nagyon jó hatással van a zenekar
egészére. Ha csak egy órát tölt azzal egy
hegedűs meg egy csellista, hogy valamit
összejátszanak, a következő próbán már
jobban figyelnek egymásra, ha csak egy
százalékkal, akkor ennyivel, de így tudunk építkezni. Szeretném, ha TakácsNagy Gábor továbbra is részt venne e
folyamatban.
Van valamilyen elképzelése arról, hogy
a műsoruk szerkezete hogyan változik
majd a 2009–2010-es évadra?
Természetesen, de először a helyszínt
kell megtalálni, és oda kell műsort építeni. Ha lesz új játszóhely, amely a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem
mellett kiváltja a Zeneakadémia Nagytermét, ahhoz kell majd szabnunk a műsorpolitikát.
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CD

KONCERT

Frank Sinatra

lenny Kravitz

Atlantic Press Kiadó

Warner music Hungary

2008. július 22.
Papp lászló Budapest Sportaréna

Leonyid Brezsnyev, a Szovjetunió
nagy hatalmú pártfőtitkára és egy
tornászlány szerelme? Micsoda ötlet,
regény lapjaira kívánkozik! S ha oda
kívánkozik, akkor ott is a helye, pláne,
hogy Alla Sirjajeva történetének minden szava úgy igaz, ahogy papírra lett
vetve. A repülőgépgyárban robotoló
kislány, aki megannyi szenvedés után
egy tornabemutatón elbűvöli a nagy
Szovjetunió első emberét, és megteremti magának a reményt egy szebb és jobb életre. Már csak
egy kérdés maradt nyitva: tud-e élni ezzel a lehetőséggel?

Idén tíz éve, hogy elhunyt minden idők
egyik legkiválóbb énekese, előadóművésze. Frank Sinatra, „A Hang”, ahogy
kortársai elnevezték, megannyi slágert
hagyott örökül, melyeket folyamatosan
játszanak a rádiók és dolgoznak fel az
újabb és újabb zenész generációk. A CD-n,
illetve CD/DVD-n megjelenő gyűjtemény
a jók közül is a legjobbakat kínálja (erre utal a válogatás címe is),
olyan slágerekkel, mint a My Way, a Fly Me To The Moon, vagy
éppen a New York, New York című remekmű. A 22 klasszikus dal
mellett először lesz hallható a Body and Soul című szám eleddig
kiadatlan verziója.

Paulo Coelho

madonna

Kőkemény rocker, érzékeny
trubadúr, férfiak példaképe, nők bálványa. Ő Lenny
Kravitz, aki már másfél
évtizeddel ezelőtt is
világsztár volt, fénye,
dalainak időtállósága
pedig azóta sem kopott meg. Számtalan
sláger, köztük a megunhatatlan Are you
gonna go my way, fogja megmozgatni a szép
számú, és minden stílusra
(pop, rock, soul, jazz) nyitott
közönséget.

Athenaeum 2000 Kiadó

Warner music Hungary

A világhírű brazil regényírónál kevesen tudják jobban, milyen az, amikor
egyszerre kell megvívnunk a belső
harcokat, illetve felvenni a küzdelmet
a külső erőkkel. Az egykori jezsuita
iskolai diák tizenévesen szállt szembe az atyai szigorral, és határozta el,
hogy író lesz – tűzön vízen át. Most
ad egy kis segítséget azoknak, akik
szintén vállalkoznak a nagy harcra.
A fény harcosának kézikönyve a lelkünkben munkáló ellentétes erők megértéséhez, régi álmaink feltérképezéséhez, személyes történetünk beteljesítéséhez nyújt vezérfonalat. Mindannyiunkból lehet olyan harcos, aki képes meghallani a szív
csendjét és félelem nélkül megbirkózni a nehézségekkel.

A pop nagyasszonya immár 11. albumával örvendezteti meg népes
rajongótáborát. Madonnát ugyanis
imádják azok, akik már a Holiday-re
is táncoltak a diszkóban, és azok is,
akik csak legutóbbi slágere, a Hung
Up óta hallgatják a dívát. Madonna
ugyanis mindig képes a változásra, és
mindig tudja, hogy éppen mi az aktuális trend. Ebben is tévedhetetlen. Ezúttal a nagyvárosi hip-hop
kultúra uralja az album 12 számát, a változatosság jegyében
azonban lesznek 80-as éveket időző szintipop, illetve latin betétek is. Az első kislemez, a Justin Timberlake-kel közösen
énekelt 4 Minutes máris óriási siker világszerte.

Alla Sirjajeva

Hívja Leonyid Brezsnyevet!

A fény harcosának kézikönyve

Love Revolution Tour

Nothing But The Best

Hard Candy

Seal
2008. július 15.
Petőfi Csarnok

MOZI
I’m not there (Bob Dylan élete)
Bemutató: 2008. június 26.

Az amerikai Bob Dylan dalai és versei révén nem csupán a popzene, hanem az egyetemes kultúra XX. századi történetében is
megérdemel néhány oldalt. Az I’m not there az első olyan életrajzi film, amely Dylan jóváhagyásával készült. A filmet a Távol a
mennyországtól című munkájáért Oscar-díjra jelölt Todd Haynes
rendezte, sőt a forgatókönyvet is részben ő írta. A szereposztás a
történethez méltóan impozáns, csak a legfontosabb nevek kedvcsináló gyanánt: Cate Blanchett, Richard Gere, Christian Bale,
Heath Ledger, Juliann Moore és Charlotte Gainsbourg.

Szex és New York
Bemutató: 2008. június 5.

Nőből sosem elég! Pláne, akkor, ha régi ismerősöket köszönthetünk a vásznon. A négy hölgy mindegyikével zajlik az élet. Samantha, szokás szerint pasizik, ezúttal Hollywoodban, Charlotte
gyereket vár, Miranda válni készül, Carrie pedig – nos, házasodni. A jeles esemény ismét összehozza a barátnőket, hogy közösen
oldják meg egymás problémáit. Sírás, nevetés, öröm és bánat,
meg persze divat- és szívügyi tanácsadás egyenesen a világ legmenőbb városából, New Yorkból.

SPORT
40. Kékszalag vitorlásverseny
Balatonfüred
2008. július 18.

Európa legnagyobb, legrégibb és leghosszabb nagyhajós tókerülő versenyét első ízben 1934ben rendezték meg a Balatonon. A verseny presztízséből adódóan évről évre újabb és újabb
egységek csatlakoznak a mezőnyhöz, hogy megdöntsék a legendás Nemere II. 1955-ben
felállított rekordját (10 óra 40 perc). Ez eddig nem sikerült, de talán majd éppen az idén.
A páratlan látványt jelentő rajt ebben az évben is a balatonfüredi kikötőben lesz, hogy aztán
ki késő délután, ki kora este, míg más késő éjszaka szakítsa át a képzeletbeli füredi célszalagot, miután elhajózott Balatonkenese, Siófok, Keszthely és Tihany partjai előtt.
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A Budapest Sportarénában rendezett tavalyi nagy sikerű
koncertje után Seal visszatér Budapestre. Ezúttal vadonatúj,
System című albumát fogja népszerűsíteni. Persze azok sem
fognak csalódni, akik már egy évtizeddel ezelőtt is rajongtak
az előadó karakteres hangjáért: Seal a régi nagy slágereket is
megosztja majd a közönséggel.

2008. nyár

2008. nyár
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KULTÚRA EXPRESSZ

DVD

KULTÚRA EXPRESSZ

FESZTIVÁLOK

KIÁLLÍTÁS

Sweeny Todd,
a Fleet Street démoni borbélya

„Fesztivál a fesztiválban”

Kertész – moholy-Nagy – Brassa� – Capa

Intercom

2008. június 10. – szeptember 10.

2008. június 6. – augusztus 24.
Szépművészeti múzeum

Budapesti Nyári Fesztivál”

A megszállott mozirajongók minden évben ezt várják: a rendező, Tim Burton csináljon egy újabb filmet kedvenc színészével,
Johnny Deppel. Az eredmény borítékolható, ugyanakkor mindig lebilincselően új és izgalmas. Ezúttal a gótikus hangulatúvá
varázsolt Londonba visz utunk, ahol az ártatlanul meghurcolt
borbély, Sweeny Todd (Johnny Depp) aprócska üzletében szép
segítőjével (Helena Bonham Carter) kegyetlen bosszút áll azokon, akik egykor tönkretették életét.

A kőszínházi szezon lezárása után sem maradnak élmény nélkül
a műfaj szerelmesei. A három hónapos nyári szezonban ezúttal
két megszokott mellett két új helyszínen várják színes programok
a színházra éhezőket. A Margitszigeti Nagyszínpadon és a Városmajori Szabadtéri Színpadokon prózai, zenés és táncos események
sorozatával teremtenek fesztiválhangulatot. A programokkal gondoltak a fiatalabb korosztályra is. A két új helyszín közül a Szt. Margit-romoknál reneszánsz mesékkel, játékokkal várják a gyerekeket,
míg a Városmajor Parkban minden hétvégén nosztalgikus hangulatú búcsú kíséri a gyerekelőadásokat.

Otthon, biztonságban

Sziget Fesztivál

SPI International

Velünk ilyen nem történhet, szoktuk mondani, amikor egy félelmetes filmet látunk. Rossz hír: bárkivel megtörténhet. Terrortámadás éri Los Angelest, a város fölött mérgező gázokat tartalmazó porfelhő kering, a hatóságok szerint az emberek csak
saját házukban lehetnek biztonságban. Egy fiatal pár egyik fele
azonban a biztonságot jelentő falakon kívül reked, így próbálják meg átvészelni a krízist, amíg meg nem érkezik a hivatalos
segítség. Ettől azonban csak rosszabb lesz a helyzet.
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Lélek és test

Négy név, amelyek nélkül nem lenne
teljes a fotográfia története, négy név,
amelyek nélkül a világon sehol sem lehet
átfogó kiállítást szervezni. Mindannyian
magyarok, igaz, szakmai sikereiket
rendre külföldön érték el. A képek mintegy négy évtizedet ölelnek fel az 1910-es
évek kezdetétől a II. világháború utáni
évekig. Korrajz, művészettörténeti utazás, felfedezés és felismerés egyszerre,
páratlan fotók segítségével.

2008. augusztus 12–18.
Óbudai Sziget

Európa legnagyobb zenei kulturális fesztiváljává nőtte ki magát
a Hajógyári-szigeten megrendezett, ezúttal ötnapos esemény.
Ahogy a korábbi években, úgy
idén is világsztárok adják egymás kezébe az elektromos gitárt
és a dobverőt. A nagyszínpadon
fellép a zseniális új lemezzel jelentkező amerikai R.E.M., az
elmúlt évek egyik legjobb brit
gitárzenekara, a Kaiser Chiefs,
vagy az oly’ régóta várt énekesnő, Roisin Murphy. Persze nem
maradnak szórakozás nélkül a
metál-, a világzene, a hip-hop
és az elektronika kedvelői sem.
A kulturális sokszínűséget ezúttal is több tucat program szolgálja majd.

2008. nyár
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Az emberek megfoghatatlan
módon mindig melegebb helyekre
vágynak. Sokaknak a trópusok és a
mediterráneum a leginkább vágyott
úti cél, és mivel ennyire kívánatosak,
ezért – úgy tűnik – elérhetetlenek.
De valóban így van? horvátország
mindenképp kivétel, hiszen pár óra
alatt leérhetünk a tengerpartra, ahol
simogatóan meleg szél és vakítóan
kék ég vár bennünket.

A

zaklatott történelmű ország csupán bő tíz éve léphetett arra az
útra, amit a magyarok csak rendszerváltásként emlegetnek. Egy
rossz emlékű államalakulat (Jugoszlávia) és
egy véres háború után Horvátország 1995ben elindult a saját útján. Annyi már most
bizonyosnak látszik, hogy jó utat választott,
hiszen az újjáépítéseknek és a fejlesztéseknek hála olyan elképesztő mértékben nőtt a
turisták száma, ami a magyar reményeken
messze túltesz.

Hegyek között, völgyek között

ezer

Horvátország (hivatalosan Horvát Köztársaság, horvátul Republika Hrvatska) középeurópai állam, Magyarország déli szomszédja. Északnyugatról Szlovénia,
északról Magyarország, keletA Balkán-félszigeten
ről Szerbia, valamint Boszniafekvő kis ország
Hercegovina, délkeleten pedig
természeti kincsekben
egy rövid szakaszon Montenegró határolja. Délnyugaton
rendkívül gazdag...
az Adriai-tenger alkotja természetes határát. Geopolitikai
szempontból két fő részre osztható: BelsőHorvátországra (Panonska Hrvatska) és Adriai Horvátországra (Jadranska Hrvatska).
A Balkán-félszigeten fekvő kis ország természeti kincsekben rendkívül gazdag: végtelen
hosszú tengerpartja, magas hegységei, folyók szabdalta síkságai és számtalan szigete
miatt kimondottan változatos képet mutat.
A Dinári-hegység északnyugati–délkeleti
irányban osztja ketté az országot, legmagasabb pontja a hegység névadója a Dinara (1831 m), amely az ország legmagasabb
csúcsa is egyben. A tengerpart 1778 km
hosszú, de ha ehhez még hozzászámítjuk a
szigetek kerületét is, akkor összesen 5835
km-nyi fürdőzési, hajózási és búvárkodási lehetőséget kapunk. Az Adria a maga
1185 szigetével, számtalan öblével és fél-

HORVÁTORSZÁG

Az

sziget
szi

országa
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szigetével a világ legjobban tagolt tengerpartja, és mint ilyen túltesz Skandinávia
erősen csipkézett partvonalán is. A szigetek közül 66 lakott, a legnagyobbak Krk,
Cres, Brač, Hvar, Pag, Dugi Otok, Rab és
Korčula. Valószínűleg ez utóbbin született a híres középkori utazó, Marco Polo.
A két legnagyobb öböl a Kvarner- és a Šibeniki-öböl, legjelentősebb félszigetei pedig az
északi részen található Isztriai-félsziget és
a déli területeken fekvő Pelješac-félsziget.
A jellegzetesen magas sótartalmú víz északdéli irányban fokozatosan mélyül, legmélyebb pontja 1330 m.
Az ország számos nemzeti parkkal és természetvédelmi területtel is rendelkezik:
nyolc nemzeti parkja, tíz természeti parkja,
két szigorúan és hetvennégy különlegesen
védett rezervátuma, nyolcvan természeti
emlékhelye, harminckét védett tájegysége és
harminchat parkerdeje van.

A múlt nyomában
Horvátország történelme meglehetősen eseménydús és összetett, így nincs hiány a látnivalókban sem. Magyarországhoz fűződő
kapcsolata hosszú időre tekint vissza, hiszen
a két ország 1102 és 1918 között perszonálunióban állt egymással.
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Hasznos tudnivalók
Főváros: Zágráb
Hivatalos nyelv: horvát
Pénznem: kuna (HRK) = 100 lipa
Minden bank és szálloda, valamint
a legtöbb idegenforgalmi ügynökség
foglalkozik pénzváltással, de vannak
„csak” pénzváltók is.
Horvátország valamennyi szálláshelyén szombaton van a turnusváltás, és
12 éves kor felett kötelező az üdülőhelyi illeték fizetése.
Amennyiben a közlekedési jelek mást
nem mutatnak: autópályákon, félautóutakon 130 km/h a maximális megengedett sebesség, kétsávos autóutakon 100
km/h, lakott területeken 50 km/h, lakott
területeken kívül 80 km/h. A vérben a
megengedett alkoholszint 0,5 ppm.
Magyar Nagykövetség
Nagykövet: Mohai László
Cím: Pantovcak 255–257 10000 Zagreb
Előhívó: (385)(1)
Telefon: 489 0900, Ügyelet: 489 0900
E-mail: secretary@hungemb.hr
Honlap: www.hungemb.hr
Fontosabb telefonszámok:
Horvátország nemzetközi hívószáma: +385
Mentők: 94
Tűzoltók: 93
Rendőrség: 92
Segélykérés az utakon: 987, 987@hak.hr
(külföldről vagy mobiltelefonról: +3851 987)
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Útvonalterv
Vonattal horvátországba

Maestral nemzetközi gyorsvonat
Budapest-Keleti pu.
15:00

A horvát halételek
közül a sült lignja és a
citrommal tálalt girice
a legnépszerűbb
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Rijeka
5:16
Split
6:47

Rijeka
Zágráb
Budapest-Keleti pu.
0:20
7:20
14:53
Split
MÁVDIREKT
06 (40) 49 49 49
22:22

www.mav-start.hu

Az ország fővárosa, Zágráb, a Száva folyó bal
partján fekszik. Az egymilliós lakosú város
nevezetességei három történelmi városrészben koncentrálódnak, ezek pedig: a Felsőváros, Kaptol és az Alsóváros. Zágrábban
leginkább a templomok és a paloták jelentik
a fő látványosságot, így ha ezeknél izgalmasabb látnivalókra vágyunk, érdemes a többi
horvát városban is széjjelnézni.
Rijeka (Fiume) a Kvarner-öböl partján fekszik. Horvátország harmadik legnagyobb
városa és legnagyobb kikötője is egyben. Elképesztő áru- és utasforgalmat bonyolít le,
Budapestről pedig legegyszerűbben a Maestral nemzetközi gyorsvonattal érhető el. A város neve horvátul és olaszul egyaránt folyót
jelent. A római, középkori és újkori építészeti
emlékeket egyaránt őrző város megér egy sétát, az igazi csodák azonban a kisebb településeken várnak bennünket, hiszen számos, az
UNESCO védelme alatt álló műemléket találhatunk az ország szinte teljes területén. Ezek
közül is kiemelkedik a Diocletianus-palota
Splitben. Az építmény, mely gyakorlatilag
a teljes óvárost is magába foglalja, 293-ban

Trogir óvárosa
1997 óta az UNESCO
világörökség része

4

Zágráb
22:32

épült. A falak mögött található a Szent Doimus-székesegyház, a Papalić-, az Agubio- és a
Cindro-palota, a Szentháromság-templom és
még sorolhatnánk.
Horvátország szinte kimeríthetetlen tárháza a régmúlt emlékeinek, ezért szinte
képtelenség mindent végigjárni. Ha ennek ellenére úgy döntünk, hogy még több
hangulatos óvárost, romot és építményt
szeretnénk látni, akkor feltétlenül keressük fel a következő helyeket: Trogir régi
városrészét, az Eufráziai Bazilikát és az
Amfiteátrumot Porecsben, Krk, Rab, Hvar
városait és természetesen Dubrovnikot
(Raguza), ahol lenyűgöző épségben maradt ránk a reneszánszkori óváros a maga
szűk sikátoraival.

Az igényeinek megfelelő ajánlatokról
érdeklődjön a nemzetközi jegykiadó helyeken, illetve
a máVDIreKT 06 (40) 49 49 49-es telefonszámán

tesen a halételek és a tenger gyümölcseiből
készült fogások dominálnak, melyeket rengeteg zöldséggel készítenek el. Az itt feltálalt levesek közül a legnépszerűbb a brodet,
amelyet agyagtálban, parázs fölött
főznek, és a manestra, amelyet vöAz igazi csodák
rösborral leöntött babbal és piríazonban a kisebb
tott tésztával tálalnak. A dalmátok
településeken várnak
egészen fantasztikus mennyiségű
bennünket.
hal-, kagyló- és rákfélét, valamint
polipot, tintahalat és kalmárt esznek. A halételek közül feltétlenül meg kell kóstolnunk
a sült lignja-t (tintahal) és a citrommal tálalt
girice-t (vékony szardella). A helyi konyha kifejezetten egészséges, hiszen kiemelt szerepet kap benne az olívaolaj, az olajbogyó,
a zöldségek, a mandula, a füge, a szőlő,
a méz, a mazsola és számtalan déligyümölcs. Természetesen húst is fogyasztanak,

Mi szem-szájnak ingere
Egy ország vagy település hangulatát és az
ott eltöltött idő minőségét is nagyban meghatározhatja az, amit ott-tartózkodásunk
alatt eszünk és iszunk. Ez talán nem is véletlen, hiszen enni egyrészt kell, másrészt
pedig olyan élvezet, amit semmiképp sem
szabad kihagyni az életünkből. Horvátország különösen alkalmas arra, hogy kiszolgálja az idelátogató mohó turisták gasztronómiai igényeit; változatos domborzata és
tengerpartja révén igencsak színes konyhaművészetet tudhat magáénak. Ehhez
hozzájárul a szomszédos országok hatása,
némi keleti beütéssel fűszerezve, így a hagyományos horvát ételek mellett könnyen
felfedezhetjük a magyar, a török és az olasz
konyha elemeit is.
Ételek tekintetében két részre osztható az
ország: a tengerparti és a víztől távolabb
eső területekre. A tengerparton természe-
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A Visovac-on található ferences kolostort a remeték
építették a XIV. században

a leginkább közkedvelt húsétel a szélben
szárított dalmát sonka és a parázs alatt sült
bárányhús.
A tengertől távolabb eső területeken elsősorban fűszeres és húsos ételeket főznek. Errefelé különösen kedvelt a manistra od bobica
(bab- és kukoricaleves), valamint a stucklenek nevezett sajttekercs. Bizonyos ételeket
az ország teljes területén megkóstolhatunk,
ezek az igazán tipikus horvát jellegzetességek. Az első ilyen természetesen a csevapcsica, ami egy marha- és sertéshúsból összekevert, fűszerezett fasírt, valamint az ajvár,
amelyet különféle zöldségek (vöröshagyma,
paprika, paradicsom, cukkini) összedarálásával készítenek. Szintén országszerte
népszerű (sőt, ma már Magyarországon is)
a burek, amely egy túróval, sonkával vagy
gombával töltött péksütemény.
És persze nem szabad megfeledkeznünk a
helyi italokról sem. A dalmát borok közül
némelyik a világ tíz legjobbja közé tartozik,
így a tengerparton mindenképp kóstoljunk
meg egy dingacot, egy malvaziját vagy egy
kujundzsusát, a szárazföld belsejében pedig
egy grasevinát vagy egy traminit. Étvágygerjesztőnek pedig az ürmöspálinkát, esetleg a
törkölyt vagy a szolopálinkát javasoljuk.

Víz mellett, víz alatt…
Horvátország az aktív pihenőknek és az alélt
nyugalmat választóknak is nyugodt szívvel
ajánlható úti cél. Ha üdülés, akkor persze
nyár, és ha nyár, akkor elsőként irány a tenger! A horvát tengerpart egész évben gyönyörű, az igazi szezon azonban április és október
között van, mivel ilyenkor a legmelegebb.
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BÜFÉKOCSI

BÜFÉKOCSI

Receptek Horvátországból

Tengernyi
finomság
Töltött paprika

ha a nyaralásból visszatérve
még mindig horvát ízekre
vágynak, segítségünkkel otthon is könnyedén elkészíthetik
az alábbi finomságokat.

Elkészítés:

hozzávalók

Nyáron a levegő hőmérséklete 38 °C körül
van, a víz pedig az ideálisnak mondható
26 °C-ra melegszik fel. Ilyenkor felpezsdül
az élet a parton, a szórakozásnak és a kikapcsolódásnak számos formája közül válogathatunk. Horvátország tengerpartja szerencsére elég hosszú ahhoz, hogy mindenki
megtalálja rajta a saját kis mennyországát,
így a csendesebb szórakozások kedvelői számára is ideális terepet nyújt.
Az aktív pihenők sokféle vízisport közül
választhatnak; hódolhatnak például a búvárkodás egyre inkább terjedőben lévő
szenvedélyének. A horvát tengerparton 85,
hivatalosan jegyzett búvárterep van, ahol
megismerhetjük a lenyűgöző víz alatti világot. A búvárkodáshoz csupán egy a Horvát
Búvárszövetség által kiállított búvárigazolványra lesz szükségünk, amelyet 100 kunáért szerezhetünk be valamelyik búvárközpontban. Az egy évig érvényes igazolvány
birtokában már bátran merülhetünk,
azonban ne feledjük, hogy bizonyos helyeken ez tilos; ilyenek például a kikötők,
a természetvédelmi területek, valamint a
Palagru- és Jabuka-szigetek körüli vizek.
Légpalackos merülésnél az engedélyezett
maximummélység 40 méter.
Horvátország nem nagy ugyan, mégis olyan
bőségben találhatók itt természeti kincsek,
építészeti látnivalók és kipróbálásra váró
számtalan élmény, hogy jól tesszük, ha indulás előtt pontos tervet készítünk. Tengerpart, városnézés vagy túrák a hegyekben?
Bármelyiket is választjuk, biztosak lehetünk benne: jól döntöttünk, ha az idei nyaralásunkat itt szeretnénk eltölteni.

63
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10 nagy paprika
50 dkg darált marhahús
1 fej apróra vágott hagyma
2 gerezd fokhagyma
1 tojás

A megtisztított paprikák magházait vágjuk ki.
Keverjük össze a darált húst, a felaprított hagymát, a rizst és a tojást. Adjuk hozzá a két gerezd
apróra vágott fokhagymát, majd sózzuk, borsozzuk az így kapott masszát, és töltsük bele a
paprikákba.
Egy edényben készítsünk rántást. Forrósítsuk fel
az olajat, majd apránként adjuk hozzá a lisztet.
Folyamatos kevergetés mellett főzzük kb. két
percig. Ezután helyezzük a töltött paprikákat
egy másik edénybe, és öntsük nyakon a paradicsomszósszal. Főzzük lefedve, alacsony lángon
kb. egy órán keresztül. Amikor a paprikák és a
hús is megpuhul, adjuk hozzá a lisztből készült
rántást, és még főzzük néhány percig.

2 evőkanál rizs
1/2 liter paradicsomszósz
4 evőkanál liszt
4 evőkanál olaj
só, bors

Bucnica

Elkészítés:

hozzávalók
A tésztához

40 dkg liszt
1 teáskanál ecet
1 teáskanál só
1 másfél pohár langyos víz
A töltelékhez

50 dkg tök
finomszemcséjű só
50 dkg túró
1 kanál tejföl
5 dkg olvasztott vaj
2 tojás
Tetejére

1 tojás
1 kanál tejföl

Bende Nelly

Szitáljuk át a lisztet, majd adjuk hozzá a sót.
Apránként öntsük hozzá a langyos vizet, majd
addig gyúrjuk, míg egynemű tésztát nem kapunk. Olyan vékonyra nyújtsuk, amennyire
csak lehetséges, de közben vigyázzunk, hogy
ne szakadjon el! Helyezzünk egy konyharuhát
az asztalra, és tegyük rá óvatosan a kinyújtott
tésztát. Nyújtsuk tovább finoman addig, amíg
papírvékonyságú nem lesz. Míg az előkészített
tészta pihen, addig a tököt és a sót keverjük
össze, hagyjuk állni húsz percig, majd préseljük ki belőle a felesleges nedvességet. Adjuk
hozzá a túrót, a tejfölt és a tojásokat. Töltsük a
tölteléket a tészta közepére, és egyengessük el.
A konyharuha segítségével tekerjük fel a tészta elejét, majd görgessük fel. Ezután kenjünk ki
zsírral egy tepsit, és borítsuk rá a tésztát. Süssük
aranysárgára, kb. 40–60 percig.

Y
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NEMZETKÖZI AJÁNLATOK

NEMZETKÖZI AJÁNLATOK

Menetrenden

SVÁJC

A

Információ:
www.mav-start.hu/focieb

I

zt valószínűleg még a focit ki nem
állhatók is jól tudják, hogy labdarúgó-Eb négyévente egyszer van. Ám
azt nehéz megtippelni, hogy mikor
kerül még egyszer a labdarúgás európai ünnepe
ennyire közel hozzánk. Mindenesetre a június
7. és június 29. között, Ausztria és Svájc közös
rendezésében sorra kerülő esemény már csak
földrajzi közelsége miatt is tökéletes alkalom
arra, hogy megcsodálhassuk a profi futballt.
A két ország önmagát nem meghazudtolva rengeteg kulturális eseményt és koncertet szervez
az Eb köré, így annak is érdemes kiruccanni
legalább Bécsig, aki nem, vagy nem csak a gólokra, hanem egy felejthetetlen, multinacionális
hangulatú bulira is vágyik.

Ó-E
ÚG B!

BDAR
LA

NY
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a labdarúgó-Eb!

ne hAGYjA ki A FelejTheTeTlen
PillAnATokAT, SzUrkoljon A mÉrkőzÉSek
helYSzÍnÉn!

Természetesen Svájc esetében is érvényesek kontingentált ajánlataink, amelyekkel
Zürich közvetlen eljutással már 39 euróért
elérhető.
A Svájcba utazók igénybe vehetik azt a speciális menettérti kedvezményt, amely az Európa-bajnokság összes helyszínéül szolgáló
célállomásra, azaz Zürich, Bern, Basel és
Genf városokba is váltható. Az 1 hónapos
érvénytartammal bíró menetjegyek, a „svájci speciálok” azoknak ajánlhatók, akik csak
egy-egy svájci rendezésű mérkőzésre látogatnának ki. Budapesti indulással a 2. osztályú
oda-vissza menetjegy Bernbe 126,20 euró,
Baselbe 119,40 euró, Genfbe 144,40 euró,
míg Zürichbe 109,80 euró. Az első határátlépő vonaton az oda- és visszaúton is kötelező
a helybiztosítás.

AUSZTRIA
Kedvező árú kontingentált ajánlataink a
labdarúgó-Európa-bajnokság idején is érvényesek, így Bécs már 13 eurótól elérhető.
Szintén a bécsi mérkőzésekre kíváncsiak számára ajánljuk a Kirándulójegyet, mely 4 napig érvényes és mindössze 29 euróért a bécsi
tömegközlekedés díját is magában foglalja.
A Kirándulójegy menettérti útra és 2. kocsiosztályra érvényes.
A City-Star Ausztria ajánlat ideális azoknak,
akik egy ausztriai mérkőzés megtekintését
hosszabb-rövidebb nyaralással kívánják öszszekötni. A kedvezmény kisebb csoportok
együtt utazása esetén ideális, menettérti útra,
az utas által meghatározott viszonylatban érvényes. További kedvezmény, hogy a családdal együtt utazó gyermekek után nem kell a
menetdíjat megfizetni.
Az ajánlat árai a következők:

InterRail-ajánlat és kedvezményes
árú csatlakozójegy
egy rendező országot bebarangolni vágyók számára ajánljuk InterRail
Euro08-Ausztria és Euro08-Svájc bérletünket, mely érvénytartamán belül az
adott ország vasútvonalainak korlátlan igénybevételére jogosítja tulajdonosát.

Euro08-Ausztria

Felnőtt

Felnőtt

Ifjúsági(-26)

Euro08-Svájc

1. oszt
(euró)

2. oszt
(euró)

2. oszt
(euró)

3 napos 1 hónapon belüli felhasználással

147

109

71

4 napos 1 hónapon belüli felhasználással

188

139

90

6 napos 1 hónapon belüli felhasználással

255

189

123

8 napos 1 hónapon belüli felhasználással

309

229

149

Az InterRail Euro08-Ausztria és Euro08-Svájc bérlet mindkét országban
felhasználható utazásra érvénytartamán belül. Főleg azoknak éri meg megvenni, akik több mérkőzést szeretnének végigszurkolni a helyszíneken, és mindkét
országon belül szeretnének utazni.

MÁV-START – ÖBB

InterRail Euro08

Felnőtt

Felnőtt

Ifjúsági(-26)

Létszám

100 km-ig
2.oszt.
1.oszt.
(euró)
(euró)

Ausztria-Svájc bérlet

1. oszt
(euró)

2. oszt
(euró)

2. oszt
(euró)

Gyermek
1
2
3
4
5

23
46
69
92
115
138

A két országra érvényes bérlet ára a következő:

3 napos 1 hónapon belüli felhasználással

255

189

125

4 napos 1 hónapon belüli felhasználással

285

209

139

6 napos 1 hónapon belüli felhasználással

363

269

175

8 napos 1 hónapon belüli felhasználással

404

299

194

A máV-STArT az interrail-bérlet tulajdonosának a csatlakozó határpontig, azaz a
vonatút magyarországi szakaszára 50% kedvezményt nyújt.
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35
70
105
140
175
210

400 km-ig
2.oszt.
1.oszt.
(euró)
(euró)

400 km-től
2.oszt.
1.oszt.
(euró)
(euró)

39,30
78,60
117,90
157,20
196,50
235,80

51,80
103,60
155,40
207,20
259
310,80

58,80
117,50
176,30
235
293,80
352,50

77,60
155,20
232,80
310,40
388
465,60

Az euróban megadott árak a MÁV-START Zrt. által meghatározott
árfolyamon, forintban fizetendők.
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TARTALOM

TARTALOM

TÖRZSUTASOK

VENDÉGEK
állomáS

A Balaton nemcsak a vitorlázók és a fürdőzők paradicsoma,
hanem számos szárazföldi programot és szórakozási lehetőséget is kínál.

Siófok – Víz, napfény, nyár…
A nyári tervek között bizonyára mindenkinél szerepel
néhány balatoni nap.
ÍzelÍTő

Vendéglátás Sió- és felsőfokon.

6

22

Appassionato – Carlo Ponti Jr.

úTikAlAUz

32

Horvátország – Az ezer sziget országa
már a hegyek között, völgyek között történő utazás is különleges élmény, de az igazi csodák a tengerparton és a tengernyi szigeten várják a látogatót.
BÜFÉkoCSi

16

kezdődik a szabadtéri szezon!

22

mini petanque nagyoknak.

rögtönzött úti elmebajnokság.

48

AlAGúT

40

46

12

42

reneszánsz évi programkavalkád

zene-koktél a mÜPá-tól

38

nemzeTkÖzi AjánlATok

26

32

48

STATion

Siófok – Summer, water, sunshine…

62

no wonder if you are like anyone in hungary about their summer
plans, most people are sure to say one thing is certain – at some
stage we will go to Balaton.

63
Croatia – The Country of a Thousand Islands

ToUr GUiDe

Fine gastronomy, ancient buildings, a wide range of Beers and
much more. What not to miss in Bratislava, the city that blends
old and new.

jaj, úgy élvezem én a strandfocit! látványos mezítlábas csaták a homokban, igazi beachhangulatban!
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26

kUlTúrA

Cselek a homokban

4

25

kUlTúrA

ENGLISH CORNER

nyáron mindig meleg van… A fő „szabály“ miatt érdemes nekivetkőzni, és feltölteni ruhatárunkat az évszakhoz passzoló
darabokkal. ebben számíthat segítségünkre!

környezetbarát, gyors, korszerű. eddig harminc FlirT érkezett hazánkba, 2010-ig pedig további harminc vonat leszállítása várható.

18

irány a foci-eb!

46

30+30 FLIRT

60

máV-STArT hírek

40

56

Skandináv rejtvény

hAzAi PálYA

Trópusi hangulat

iDőVonAT

59

rejTVÉnY

KALAUZ

Sokan tagadják, de még többen hisznek benne, mi az? A válasz: asztrológia. A csillagok titkai mindig vonzották az embereket, de vajon tényleg megfejthető belőlük a jövő?

SPorTSzeleT

A skót, a rendőr, a bölcs és társai…

hasznos honlapok máról holnapra.

A csillagokba rejtett jövő

STÍlUSkAlAUz

54

TrÉFATár

BehálózVA

reggelire albán kifli és bucnica, délre könnyű halételek, estére pedig jöhet az utánozhatatlan hússal töltött paprika – ízelítő horvát módra.

A nyári hónapok felüdülést jelentenek a lelkünknek, de számos veszélyt jelentenek a testünknek, főleg a bőrnek. nem
árt időben felkészülni!

53

kiSokoS

36

Testünk útonállói

52

jáTÉkSArok

Tengernyi finomság

úTiPATikA

28

kUlTúrA eXPreSSz

kihagyhatatlan falatok a Balatonból és a Balaton környékéről.

Díjnyertes zongoristából lett karmester, aki legutóbb a máV
szimfonikusok meghívására érkezett hazánkba – és nem mellesleg az olasz díva, Sophia loren fia.

14

Ajánló

16

Sülve-főve a Balatonból
SzemÉlY-VonAT

12

ÖSVÉnY

6

36

56
2008. nyár
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home GroUnD

máV-STArT news

65

FUn Corner

laugh and laugh and laugh
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ÚTIPATIKA

ÚTIPATIKA

Testünk útonállói

naptejet vásároljunk. Bármilyen naptejet
is kenünk a bőrünkre, azt az egyet nem
szabad elfelejtenünk, hogy 11–15 óra között mindenképpen kerüljük a napfényt!

A nyár beköszöntével mindenki útra indul: nyaralni,
kirándulni, rég nem látott ismerősöket látogatni.
Érdemes végiggondolni, mire lehet szükségünk a patikából,
hogy elkerüljük a kellemetlenségeket. néhány tippünkkel
most megkönnyítjük a készülődést!

Útipatika-lista nyárra

Coccoline *

Dolobene - ratiopharm gél

Lactiv

Homeopátiás gyógyszerkészítmény,
utazási rosszullétek megelőzésére és
tüneteinek kezelésére (kisgyermekek
és várandós anyukák számára is
ajánlott).

Izületek sérüléseit követő gyulladásos
állapotok illetve duzzanatok és vérömlenyek okozta panaszok kezelésére.

Probiotikumokat és vitaminokat
tartalmazó étrend-kiegészítő.

Coryzalia *

Imodium kapszula

Zyrtec® start filmtabletta

Homeopátiás gyógyszerkészítmény,
szénanátha és nátha tüneteinek kezelésére, pollenallergia elleni hatása
monoszerekkel fokozható.

Különböző eredetű akut
és krónikus hasmenés tüneti
kezelésére.

Különböző eredetű
akut és krónikus hasmenés
tüneti kezelésére.

Igyuk szépre magunkat!
Az óvintézkedések ellenére a bőr a nyári
hónapokban sokszor leég, ilyenkor szárazzá, durvává válik. Ez leginkább abból
adódik, hogy napozás közben nemcsak
bőrünk, hanem szervezetünk is rengeteg vizet veszít, s ha nem pótoljuk folyamatosan, akkor ezt bőrünk is megsínyli.
A kellő mennyiségű – napi 2,5-3 liter – folyadékbevitel mellett azonban tanácsos a
bőrt külsőleg is fokozottan ápolni.

Tankoljunk fel vitaminnal!
A nyári virágzások szinte minden ötödik ember életét megnehezítik – ennyien szenvednek
a szénanátha kellemetlen tüneteitől. A szénanáthát, vagy allergiás náthát nyálkahártyára
kerülő idegen anyagok (virágpor, atkás házipor, állatszőr stb.) okozzák, s ezek olykor
hosszú hónapokig kínozzák az érzékeny pácienst. Már az év elején célszerű elkezdeni a
megelőzést. Immunerősítő vitaminokkal, vassal, cinkkel felfegyverezhetjük immunrendszerünket a betegség tüneteinek enyhítésére.

a Pollens, nyolcféle virágpor homeopátiás
hígítása, melynek a tünetmentes időszakban
deszenzibilizáló hatása van. Ha nemcsak a
virágpor, hanem a parlagfű is rohamokat vált
ki, azok könnyen csillapíthatók az Ambrosia
artemisofolia homeopátiás szer golyócskáival.

Eddzük immunrendszerünket!

Bőrszépítők

A tüsszögéssel, orrfolyással, orrdugulással,
orrviszketéssel, torok- és szájkaparással,
szemviszketéssel járó betegség azonban nemcsak gyógyszerekkel, hanem
homeopátiás készítményekkel
is kezelhető. A természetes
alapanyagokból készült, hígított gyógyszerek olyan
információkat továbbítanak, amelyek segítségével a szervezet
saját, öngyógyító mechanizmusai indulnak be. A homeopátia a
„hasonlót a hasonlóval gyógyítani” elv alapján működik, és nagy előnye, hogy mindezt
mellékhatások nélkül teszi.

A nyári forróság, az erős napsugárzás nemcsak bőrünket, hanem egész szervezetünket
káros hatásoknak teszi ki. Bár a napfényben
lévő D-vitamin csontjaink fejlődését és a jó
hangulat kialakulását segíti elő,
nagymértékben azonban súlyos
irritációt, allergiát, a legvégső
stádiumban pedig akár rákot
is okozhat. Nagyon fontos
emiatt védekeznünk a nem
kívánt napsugarak ellen.
A bőr védekezőképességét
még a napozás előtt erősíti a cink, a szelén,
valamint a B-, C- és E-vitamin, illetve a bétakarotin.

Természetes csodaszerek

Az első és egyik leghatékonyabb módja a
védekezésnek, ha indulás előtt legalább
fél órával megfelelő faktorszámú naptejjel bekenjük bőrünket. Ez nagyon világos
bőr esetében 20-25-ös faktorszám, míg a
világosra 15-20-as, a közepesre 10-15-ös,
a kreol bőrre 5-10-es faktorszámú krémet,

Általánosan használható szerek közé tartozik
a Histaminum. Ez egy hisztaminból készített,
homeopátiás gyógyszer, mely a szervezetben
lejátszódó allergiás mechanizmusokat csökkenti. Az allergiás szezon előtt megelőzésképpen szedhető. Másik csodaszer az allergia ellen

40
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Számoljunk!
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A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
* Konzultáljon homeopátiás szereket forgalmazó gyógyszertárban, szakgyógyszerésszel vagy kérje az Allergia zsebkönyvet gyógyszerészétől!

interCity magazin

interCity magazin

ALAGÚT

ALAGÚT

A csillagokba rejtett jövő
Vajon valóban megvan írva sorsunk a csillagokban? Vajon születésünk
pillanata meghatározza egész életünket? Vajon elkerülhető lett volna a
dallasi merénylet, ha john F. kennedy hallgat az asztrológusokra…?

A horoszkóp létezésére már tízezer évvel ezelőttről is találtak nyomokat

Az első horoszkóp

Platón buzgón
vallotta, e tudomány
által megismerhetővé
válik a jövő.

A

horoszkóp eredetét szinte lehetetlen pontosan megállapítani, bár egyes
kutatások szerint több mint tízezer évvel
ezelőttről is származnak nyomok, bizonyítékok a létezéséről. Az éjszakai égbolt
tanulmányozása az emberiséggel egyidős
tevékenység lehet, hiszen már a paleolit
korból fennmaradtak olyan faragott rénszarvas- csontok, amelyekre a hold ciklikus változásait rajzolták fel. Ez a 2500
éves lelet a csillagászat első őse volt.
A csillagvizsgálat azonban már akkor sem
volt újkeletű, hiszen eszerint végezték a vetést, a szántást, az aratást, és nemcsak hittek
benne, hanem tapasztalataik is azt mutatták, hogy a termés így lesz bőséges és kiváló
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minőségű. Sőt, a nomád népek az éjjel látott
csillagképek alapján döntötték el, hogy melyik területre vándoroljanak, mikor és hol
érdemes éppen letelepedni.
A legismertebb példa talán az ókori Egyiptomból származik, ahol a papok rendkívüli
körültekintéssel őrizték tudásukat, hiszen
úgy tartották: ha nem kerül más kezébe
asztrológiai vizsgálataik eredménye, akkor
megmarad hatalmuk is. Felfedezték ugyanis, hogy a Szíriusz évi első kelése néhány
nappal mindig megelőzte a Nílus nyári áradását, amely termékeny iszapot terített szét
a megművelt földeken. Amint észlelték a Szíriusz felkelését, jelentették a fáraónak, hogy
hamarosan bekövetkezik a folyó áradása.

2008. nyár

Tudta, hogy...?
… a sumérok a lépcsős szerkezetű
piramisokról vizsgálták a csillagokat?
… az ókori görögöknél az asztrológia
szó a csillagtudományt jelentette,
s csak a királyok, a főnemesek és a
katonák kiváltsága volt, hogy saját
horoszkópot készítsenek a papokkal?
… az első személyre szabott
horoszkópokat a kínaiak készítették?
… a sötét középkorban számos tudós máglyán,
vagy majdnem ott végezte az asztrológia
miatt: kopernikusz, Galilei és kepler
megúszta, Giordano Bruno azonban nem?

2008. nyár

I. e. 4000 évvel a sumérok által elképzelt tizenkettes osztás volt az asztrológiai jegyek
őse, sőt, horoszkópokat is készítettek, amelyeket sumér ékírásos agyag- és kőtáblákra
véstek. A horoszkópkészítés tehát a papok
gyakori és kiváltságos elfoglaltsága volt.
Az akkádok saját nyelvükre fordították a
summérok feljegyzéseit, és saját vizsgálataikkal elegyítették. Így született meg az asztrológia kezdetleges formája. Ezeket fejlesztették tovább a görögök, akik úgy vélték: a
bolygók, a csillagok állása hatással van az
emberi életre, befolyásolja hangulatunkat
és meghatározza jövőnket is. Egy igazi mesterük is volt: Platón ugyanis akármerre járt,
népszerűsítette a horoszkópot, és buzgón
vallotta, e tudomány által megismerhetővé
válik a jövő. A görögök által fejlődött az
asztrológia arra a szintre, amit ma, mi is ismerünk. Ezekben az időkben alakultak ki
a Földközi-tenger-szerte népszerű görög és
egyiptomi jósdák is.

Az ördög játékszere
I. sz. 350 körül azonban a keresztény elöljárók már nem nézték jó szemmel az újfajta
„vallás” térhódítását, s üldözték követőit,
használóit. Az asztrológiát az ördög játékszereként tartották számon, és mindenkire
lecsaptak, aki az ördög ámulatba ejtő kincseit csodálja. Hiába volt egyre népszerűbb
a tudomány (mások szerint áltudomány),
rendeletbe foglalták, hogy mindenki, aki
a csillagokat kutatja, máglyahalált, karóba
húzást, vagy egyéb kínhalált érdemel.

interCity magazin
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előre látta, hogy az uralkodó saját fürdőszobájában hal
majd meg, délután háromkor.

A ptolemaioszi rendszer
Andreas Cellarius Harmonia
Macrocosmica című
művében

A horoszkópok hihetősége, a jóslat beteljesülése nem bizonyított, így tudományos magyarázatot ezidáig még nem sikerült találni rá.
Pedig néhány beteljesült jóslat még a szkeptikusok hitét is megingatja. Így történt ez
Ascletarionnal, az ókori Róma egyik legnevesebb asztrológusával is, aki Domitian császár meggyilkolását olvasta ki a csillagokból.
Előre látta, hogy az uralkodó saját fürdőszobájában hal majd meg, délután háromkor.
A császár maga elé hívatta alattvalóját, és
arra várt választ, vajon saját halálát is tudja-e pontosan az asztrológus. Ascletarion
tudta a választ: biztos volt benne, hogy még
aznap kutyák tépik szét testét. A császár
aznap máglyahalálra ítélte a tudóst, de a
nagy szél eloltotta a lángokat, és testét vad
kutyák tépték szét. Domitian császár ezután bezárkózott saját lakosztályába, és a
megjelölt időpontig testőrsége gyűrűjében
várt. Csakhogy testőrei hazudtak
neki, azt állították, a megjelölt
óra már rég elmúlt, így a mit
sem sejtő uralkodó egy kellemes fürdőt indult venni
– akkor ölték meg, ott, a
saját fürdőszobájában.

A leghírese

bb

asztrológus
ok

Platón
Arisztotelész
Pitogratosz
Aquinói Szen
t Tamás
Paracelcus
nostradamu
s
Galileo Galile
i
kopernikusz
johannes kep
ler
William lilly
kral-Brander
Pracht
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Bukások jóslata
Talán a svájci Karl Ernst Krafft, Hitler bizalmas asztrológusa is tudta, milyen vég
vár rá, de kikerülni ő sem tudta. 1938ban Németországban szerzett munkát
úgy, hogy horoszkópot készített az arra
érdemeseknek. Tehetségét akkoriban az
SS is elismerte, s Hitler, aki maga rendkívüli érdeklődéssel hallgatta a csillagok
üzenetét, folyamatosan kikérte Krafft
véleményét, sokszor egyetlen lépést sem
tett meg tanácsai nélkül. Krafft előre
megjósolta azt is, hogy Hitlert gyilkossági merénylet fenyegeti. Erről értesítette
Himmlert is, aki – miután valóban bekövetkezett a robbantásos merénylet, amely
hét ember életét oltotta ki – a Gestapo
„segítségével” bűnrészesnek minősítette,
hosszú és kegyetlen vallatásnak vetette
alá az asztrológust. Ekkor még megmenekült. Csakhogy azt is megjövendölte, hogy a náci siker csak
1941-ig tart majd, utána
egymást érik a vereségek. Rudolf Hess
– aki buzgón hitt
minden csillagokból
kiolvasott jóslatban
– ekkor Angliába utazott, hogy titokban béketárgyalásokat kezdeményezzen, de nem járt
sikerrel. Mint ahogy Krafft
sem, akit horoszkópja miatt bebörtönöztek, majd később útban a koncentrációs tábor felé halt meg. A sors fintora, hogy még a megjövendölt háborús
vereség előtt, így horoszkópjának pontosságát már senki sem tudta elismerni.
Talán John F. Kennedy élete is másként fejeződik be, ha hallgat az asztrológusokra.
Választási győzelme után ugyanis több, egymástól független asztrológiai folyóiratban is
szörnyű krízisről írtak a világ horoszkópkészítői. Az angol Carter, valamint a német Ebertin igazi katasztrófát jövendölt az
újdonsült elnöknek, mindezt mindketten a
nyár végén adták hírül. JFK 1963. november 22-én lett gyilkosság áldozata...
Kiss Henrietta

2008. nyár
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STÍLUSKALAUZ

STÍLUSKALAUZ

Trópusi hangulat

Forró, égető nappalok, szellős, de fülledt esték. A nyár már csak ilyen. Nem tehetünk
mást, alkalmazkodunk az egyébként várva várt forrósághoz. A hosszú tél és hűvös tavasz után reklamációnak nincs helye: élvezzük a trópusi hőmérsékletet! A kényelmes,
vékonyított lenek és az idén kedvelt élénk árnyalatok a tengerpartokon és hazai vízpartokon egyaránt kényelmes és divatos viseletek!

Fotó: Szilvágyi Balázs, SXC, Stylist: Krea/Szlávik Veronika

Trópusi virágmintás bikini
Quelle, 6990 Ft

Kék-barna bikini
H&M, 3080 Ft

Beach-papucs
C&A, 1690 Ft

Kék, sárga-barna mintás
vékonyított vászontunika
Promod, 8490 Ft

Virágmintás szoknya
Promod, 9990 Ft

Arany szalmakalap
Deichmann, 1690 Ft

ÜZLETEK
Pink-narancs
vászon kisruha
H&M, 2690 Ft
Virágmintás szalmatalpú,
magasított szandál
C&A, 4990 Ft

Promod MOM Park
Bevásárlóközpont, 1123 Budapest,
Alkotás út 53.,
Mammut II. Bevásárlóközpont,
1023 Budapest, Lövőház u. 1–3.
Mango 1052 Budapest,
Váci u. 24–26.

Piros kagyló fülbevaló
H&M, 1290 Ft

H&M Árkád Bevásárlóközpont,
1103 Budapest, Örs Vezér tere
C&A Fontana Üzletház,
1052 Budapest, Váci u. 16.
Deichmann MOM Park
Bevásárlóközpont, 1123 Budapest,
Alkotás út 53.
Quelle www.quelle.hu
Louis Vuitton 1060 Budapest,
Andrássy út 24.

Sárga fonott öv
Mango, 6999 Ft
Élénk színű
műanyag gyűrű
H&M, 490 Ft/db
Napszemüveg:
Louis Vuitton,
35 000 Ft-tól
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Karkötő
Promod, 2690 Ft

Pink-fehér
vászontáska
C&A, 3490 Ft
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ebben a sportágban
csak a labda puha,
minden más kőkemény.

N

em kell nagy tudomány ahhoz, hogy belássuk, már jóval
a bevezetőben jelzett dátum
előtt is focival ütötték agyon a
nehezen múló időt a hőguta határán leledző kiváló férfiak. Elvégre mi mást is csinálhatna bizonyos számú férfiú, ha egy
időben, egy helyen, jelesül egy strandon
tartózkodik, és még egy labda is akad a
közelben. Labda pedig valahogy mindig
akad a közelben…
1993-ig azonban csak úgy ad hoc módon,
helyben hozott és strandonként változó
szabályok szerint rúgták a bőrt a legények (most kérjük a hölgyek elnézését,
de a strandfoci ma még szinte kizárólag
az urak szórakozása). Jelzett évben azonban az amerikai Giancarlo Signorinit
olyannyira megihlette az, amit a kaliforniai strandokon látott, hogy maga kezdett
szabályalkotásba, valamint egy hivatalos
torna szervezésébe. Utóbbira még 1993ban sor került Miami Beachen, majd nem
sokkal később már világbajnokságot is
rendeztek Rio de Janeiróban, amelyet a
házigazda Brazília nyert meg.

STrAnDFoCi

Cselek
a homokban
48

interCity magazin

2008. nyár

Annyira, de annyira kézenfekvő volt, hogy mi magunk is csodálkozunk: miért kellett 1993-ig várni, hogy hivatalosan is
megszülessen a strandfoci? hiszen egyértelmű: nyár, strand,
vízpart, hideg sör, forró homok és foci. Így teljes az élet! mivel csak órák kérdése és máris itt a nyár, foglalkozzunk egy
kicsit ezzel a szép sporttal.
2008. nyár

Kulacs
2490 Ft
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Mediterrán uralom

Csíkos póló
9490 Ft

A rendkívül gyors, dinamikus, változatos
és látványos, akrobatikus elemekkel sűrűn telitűzdelt játék felkeltette a szponzorok és – ami még fontosabb – a média,
elsősorban a televíziós társaságok érdeklődését is. A tévének, valamint a strandfoci szolgálatába álló világsztároknak köszönhetően rekordgyorsasággal fejlődött
a sportág, és ma már a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) égisze alatt rendezik a világbajnokságot. A következőt
2008. július 17–27. között a franciaországi Marseille-ben. Ha már az előbb szóltunk a sztárokról, akkor Franciaországot
említve nem feledkezhetünk el a legendás
Eric Cantonaról, aki mellett feltűnt még a
spanyol Michel, valamint a brazil Romario, Zico és Junior is. A sportág legjobb
csapatai, érthető okokból, a mediterrán
országokból (Brazília, Franciország, Portugália, Olaszország) kerülnek ki, ahol
hosszú a nyár, és a srácok reggeltől estig
a süppedős homokban rúgják a labdát.
De a legjobbak közé tartozik Uruguay, és
talán némi meglepetésre Japán is.

First string slide papucs
6990 Ft
T90 omni labda
27 990 Ft

Az európai cs
apatok világ bajnoki selejte
zőjét a spanyolországi Be
nidormban
rendezték meg
május 11–18.
között. A mag
yar válogatott
3-1- re legyőzte
Ausztriát,
6-2- re litvániá
t, és 5-1- re
kikapott Svájct
ól, így a cso port második
helyén jutott
tovább. A nyol
caddöntőben
Csehország 41- re győzte le
a mieinket, így
elszálltak a
világbajnoki ál
mok. A marseille- i vb -dön
tőben európá
t
(a házigazda m
ellett) a selejtező első négy
helyezettje,
Spanyolország,
Portugália,
oroszország és
olaszország
képviselheti.

Le a cipővel!
Slide papucs
7990 Ft

Windrunner széldzseki
27 990 Ft
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A strandfoci hivatalos változatát természetesen szabályok sora határozza meg.
Ezek közül mi csak a legfontosabbakra
térünk ki.
A pálya hivatalosan 35–37 méter hosszú
és 26–28 méter széles, melyet 8–10 cm
széles kék szalag határol. A játékteret
40 cm mély, nagyon finom, többször átszitált homok fedi – figyelni kell, hogy
semmilyen anyag ne maradjon a homokban, ami esetleg sérülést okozhat a játékosoknak. A kapu 5,5 méter széles és
2,2 méter magas. Minden más futballjátékhoz hasonlóan a strandfociban is az
számít gólnak, ha a labda teljes terjedelmével áthalad a gólvonalon. A játékteret
két, képzeletbeli vonallal három szekcióra osztják. A kapuktól 9-9 méterre
ún. büntetőterületek vannak, az ezeken
belül elkövetett szabálytalanságok után
büntetőrúgás jár, melyet a 9 méteres vonalról kell elvégezni. Egy csapat részéről
a pályán egy időben legfeljebb öt játékos
tartózkodhat, közülük egyik a kapus.
A játékosok csak rövidnadrágot és trikót
viselhetnek, a strandfocit ugyanis mezítláb játszák (a lábvédő, vagyis az ún. ban-

Portugál mez
15 990 Ft

dázs használata azonban engedélyezett).
A mérkőzések 3x12 percesek, a periódusok között 3-3 perc szünet van.
A mérkőzés mindhárom periódusa középkezdéssel indul (ezekből közvetlenül nem lehet gólt rúgni). Ha a labda
elhagyja a játékteret, kézzel és lábbal
egyaránt játékba lehet hozni (tehát van
bedobás és berúgás is – utóbbi átvitt értelmét szigorúan a pályán kívülre kell
tartogatni). A labda sem egészen olyan,
mint azt a zöld füvön megszokhattuk.
Bár a mérete ugyanakkora (68–70 cm
átmérőjű), mint a „nagyoknál”, a nagy-

Short
10 490 Ft

2008. nyár

2008. nyár

pályás játékszernél azonban valamivel
könnyebb (400-440 gramm) és jóval puhább. Míg a nagypályás foci esetében a
labda 0,6-1,1 atmoszféra nyomásra van
felfújva, addig a strandfoci esetében ez
az érték csupán 0,4-0,6 atmoszféra. Ebben a sportágban azonban csak a labda
puha, minden más a homok ellenére is
kőkemény.
Hegyi Áron

www.nikefootball.com

Football World
központok
Kecskemét malom, tel.: 76/403716
Nyíregyháza kossuth tér 6–7.
06/42/506724
Győr Győr plaza 06/96/525299
Budapest Váci út 43.
06/1/4505365
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JÁTÉKSAROK

TÁRSASJÁTÉK

KISOKOS

SUDOKU

Mini petanque

TUDTA-E?
Vajon hol épültek az első fürdők?
A természetes vizek által nyújtott fürdési lehetőségeken túl a
Közel- és Távol-Keleten már az ókorban is léteztek mesterséges, épített fürdők. Ötezer esztendős fürdőkultúráról tanúskodnak az Indus folyó melletti Mohendzso-Daro romjai, amelyek között közművesített fürdőszobákra leltek a régészek.

Vajon mi az, ami mindig kéznél van vonatozás közben? mi az, ami
szinte minden utazó
táskájából elővarázsolható? Természetesen
az üdítősüveg. Üssük
el az érkezésig hátralévő időt a kupakpetanque-kal!

Miért van kád a házak
tetején?
Izrael fiainak-lányainak elsősorban
főleg vallási okból kell megfürdeniük és ruhát mosniuk, amennyiben
„tisztátalanná válnak”. A hőségtől
sújtott tájakon ráadásul kellemesek
a hűsítő vízcseppek. A ház tetején
elhelyezett bronz, később terrakotta kád nem volt ritkaság, ez
a hagyomány a mai napig megmaradt a délvidéken.

IQ-TESZT
KÉPLOPÓ
A jobb oldalon álló kilenc négyzetből négyet
kiválasztva kiegészítheti
a hiányos ábrát. Válassza
ki a megfelelő négyzeteket, és illessze őket
vissza a helyükre!

A KÉPZELETÉRE BÍZZUK
Helyezzen két festett üveglapocskát egymásra úgy, hogy a mellékelt ábrát kapja! Melyik kettőre
van szüksége?

Melyik Szlovákia legmagasabb vízesése?

Thomas mann: A Buddenbrook-ház

NOBEL-DÍJAT ÉRDEMELT

2008. nyár

KÉPLOPÓ

2008. nyár

MEGFEJTÉSEK

1–e, 2–h, 3–i, 4–F

A leghűvösebb nyári frissítő
egyértelműen a Dobsinai jégbarlang (Dobšinská ľadová jaskyňa). Nincs is annál kellemesebb, mint az augusztusi napok
egyikén betérni ebbe a fantasztikus, jeges színházba, amit a
Sztracenai-hegyvidék rejteget
Szlovákiában. Az érdeklődők
többsége, akik már itt megálltak, vágyat éreznek arra, hogy
legalább még egyszer visszatérhessenek. A jeges fellépések
júniustól szeptemberig tekinthetők meg.

Járja végig az ábrát lóugrásban, ha megkereste a kezdőbetűt, és érintsen minden
betűt egyszer! Ha a sorrend megfelelő
volt, vagyis jól dolgozott, egy politikus
nevét kapja. Ki is ő?

LÓUGRÁSBAN
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Hová menjünk hűsölni?

LÓUGRÁSBAN

ronald reagan
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A híres író arcképét kissé megváltoztattuk, remekművének címéből anagrammát készítettünk. Két kérdésünk: ki az
író, és mi a mű címe?

Milyen volt a Balaton régen?
A Balaton legmagasabb vízállása 3-4 m-rel volt magasabb a
mainál a múlt század közepén. Vízszintjét a klimatikus viszonyok határozták meg, az ingadozás 3–5 m-t is kitehetett, ezért
a tó területe a mainál lényegesen nagyobb volt.

Nézzük, kik játszanak:
KÖZELÍTŐ játékos a csapatban az, akinek szerepe elsősorban
a célkupak megközelítése. Ez a játékos a kupakokkal aprókat
pöckölve juttatja el azokat a célgolyóhoz. Szükség esetén természetesen lőni is tud.
LÖVŐ vagy KIÜTŐ a csapat azon játékosa, akinek feladata az
ellenfél jó pozícióban lévő kupakjainak kilövése, így változtatva meg a kupakok állását. Ez a játékos úgy pöcköli a kupakját,
hogy az ellenfelét kiüsse, azért, hogy ezzel stratégiailag kedvező pozíciót érjen el a csapata.
A játék célja, hogy saját kupakjaink minél közelebb legyenek
az Öcsihez, mert azok érnek pontot. A verseny a 13. pont eléréséig tart, az a csapat nyer, amely előbb eléri. Minden Öcsit
érintő kupak egy pontot ér.
Kezdődhet a pöckölés! Mint a gombfociban. Egy menet addig
tart, amíg mindkét csapat el nem pöcköli az összes kupakját.
Utána összeszámolják a szerzett pontokat.

NOBEL-DÍJAT ÉRDEMELT

A KÉPZELETÉRE BÍZZUK

A helyes megfejtést beküldők között egy-egy darab laptop táskát sorsolunk ki a Hama jóvoltából.

A legmagasabb vízesés 65 méteres sziklákról
zuhan a völgybe Szlovákiában. A Sólyomvölgyi (Sokolia dolina) túra során Csingóból a Fehér-patakon (Biely potok) keresztül juthatnak
el ide. Gyönyörű, de nagyon nehéz túra, amin
a legügyesebbeknek is megremegnek a térdei,
mikor a 90 méter hosszú létrán felfelé kapaszkodnak a Sziklás- (Skalný), Felső- (Vyšný) és
Fátyolos- (Závojový) vízesések körül.

7 és 9

Átírtuk a petanque szabályait üdítőskupakra és vonatasztalra,
ötvöztük a gombfocival, és kölcsönvettünk ezt-azt a téli curling szabályaiból. Íme: megszületett a mini petanque.
Játszhat két játékos kettő ellen (játékosonként azonos számú,
minimum 2 kupakkal), esetleg egy-egy ellen (fejenként minimum 3 kupakkal). A lényeg, hogy az ellenfelek kupakjai különböző színűek legyenek, illetve a hagyományosan kisebb vagy
más anyagból lévő „célgolyót” is egy harmadik színű kupakkal
helyettesítsük. Ezt nevezzük el Öcsinek. Ha kifogynának a kupakból, csak rendeljenek a büfékocsiból – vagy bátran kérjenek kölcsön utastársaiktól!

Töltse ki az ábrát a hiányzó számokkal 1-9-ig úgy, hogy minden sorban és oszlopban, valamint a kilenc darab háromszor
hármas rácsban ugyanaz a számjegy csak egyszer szerepelhet.
A rejtvény megfejtését augusztus 8-ig nyílt levelezőlapon szerkesztőségünk címére beküldeni szíveskedjenek! (InterCity Magazin, Hamu és Gyémánt Kiadó, 1012 Budapest, Pálya utca 9.).
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TRÉFATÁR

TÉRKÉP

IDÉZETEK

VICCEK

„Az emberek az hiszik, hogy birtokolnak
egy elmét, pedig az elméjük az,
ami fogva tartja őket.”
Bob Marley
„Minden nagy játékos önmagát motiválja.”
Kevin McHale

„Mindig látjuk, melyik lenne a legjobb út,
de mindig azon az úton járunk,
amelyikhez hozzászoktunk.”
Paulo Coelho
„A mosoly egy görbe vonal, amely egyenesbe hozhat mindent.”
Phyllis Diller
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Egy tizennyolc éves fiú randevúzik egy
lánnyal. A fiú kisöccse meg akarja tudni,
milyen egy randi, elbújik a csomagtartóban. A fiatal pár kihajt a város szélére.
– Na, igen vagy nem? – fordul a fiú a lányhoz.
– Hát nem! – így a lány.
– Jól van, akkor én hazamegyek kocsival, te pedig kiszállsz, és mehetsz vissza
gyalog.
Másnap a hatéves kisfiú randevúra hívja a kis szomszédlányt. Felülteti a bicikli
csomagtartójára, és kihajtanak az erdő
szélére. Megkérdezi a kisfiú a kislánytól:
– Na, igen vagy nem?
– Hát ez meg mit jelent? Legyen igen!
– feleli a kislány.
– Tudtam, hogy pechem lesz! – sóhajt fel
a fiú. – Itt a bicikli, menj vissza vele, én
meg megyek gyalog…
Az egyirányú utcában szemben a forgalommal halad egy személygépkocsi.
A közlekedési rendőr megállítja, és mérgesen indul a kocsi felé. Ekkor észreveszi,
hogy a főkapitány ül a volánnál. Tiszteleg, még mindig mérges arckifejezéssel
megjegyzi:
– Mit szól, főkapitány úr? Már megint
rosszul tették ki a közlekedési táblákat.

TIC
S AR LE IN
HI

65
PAGE

GLISH ON
EN

Kiskacsa úszik a tavon és sír. Odamegy
hozzá a krokodil és megkérdi:
– Miért sírsz kiskacsa?
– Mert nem tudom, ki vagyok és mi vagyok...
– Ó, hát ez egyszerű: sárga csőr, sárga
tollak, úszóhártya – kacsa vagy!
– Szuper! Kacsa vagyok! – örül a kiskacsa. És te mi vagy?
– Találd ki! – mondja a krokodil.
– Hmm, rövid lábak, nagy száj, bőrdzseki ... olasz vagy!?

A kamionsofőr a telefonfülkéből hívja a
központot:
– Főnök, van egy kis baj! Összetört a bal
oldali visszapillantó tükröm.
– Nem nagy gond, cseréld ki!
– Nem lehet, főnök, rajta fekszik az egész
kamion!

CAN READ
T
OU

„Tartsd a kezed egy percig a forró kályhán, meglátod, egy órának fogod érezni. Beszélgess egy csinos nővel egy órát,
mintha csak egy perc lenne.
Na, ez a relativitás.”
Albert Einstein

– Mi a különbség a kutya és a malac
között?
–?
– Kutyából nem lesz szalonna…

Y

„Mikor én festek, a tenger tombol. Mások csak pancsolnak a fürdőkádban.”
Salvador Dalí

Nyuszika faggatja az anyukáját:
– Mondd mama, én hogy lettem?
– Majd megtudod, ha nagyobb leszel.
– De mama, én most akarom megtudni!
– Nem lehet!
– De mamaaa…
– Hogy lettél, hogy lettél?! Hát egyszerűen csak kihúztak egy cilinderből, és
kész!

2008. nyár

2008. nyár
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IDŐVONAT

30+30 FLIRT
SÍnen A jÖVő

Utasbarát környezet, energiatakarékos üzemmód,
extra gyorsulási és fékhatás, 140 km/h-s közlekedési sebesség – ezek az elmúlt egy év legfontosabb eredményei a hazai síneken a most már
teljes létszámban közlekedő FlirT-villanymotorvonatokról. Az utasok és a
szakemberek pozitív véleménye alapján
2009 februárjában újabb 30 darab
FlirT hazai beszállítása
kezdődik el.
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A

z új és korszerű villamos motorvonatok beszerzése annak
a modernizációs programnak
a része, amelyet a MÁV az
elővárosi vasúti közlekedés fejlesztése,
a szolgáltatási színvonal emelése, és az
elővárosi vonalakon közlekedő vonatok
menetidejének csökkentése érdekében
indított el. A Magyar Államvasutak és
a Stadler Rail Group között létrejött 30
darab villamos motorvonat szállítására
vonatkozó szerződést 2006-ban írták
alá. A megállapodásnak megfelelően az
első két FLIRT 2007
áprilisában állt forgaA 030-as sorszámú vonat lomba. Az első motorforgalomba kerülésével lezárult a vonatok leszállításával
FlirT-beszerzés első fejezete. egy időben megkezdte
működését a Stadler
pusztaszabolcsi bázisa is, amely a magyar vasútvonalakon
közlekedő FLIRT-vonatok karbantartását látja el. Az első szerelvényeket a
megérkezésüktől kezdve folyamatosan
állították forgalomba a Budapest–Győr,

a Budapest–Székesfehérvár és a Budapest–Pusztaszabolcs-vonalakon. A 030-as
sorszámú vonat forgalomba kerülésével
lezárult a FLIRT-beszerzés első fejezete,
immáron 30 szerelvény fut a magyarországi vasútvonalakon.

Külcsín és belbecs
A MÁV által rendelt, ütközőtől ütközőig
négy kocsiból álló FLIRT-motorvonat öszszesen 211 ülő- és 164 állóhellyel rendelkezik. A kocsik padlószintje alá szerelt
kitolható lépcső az alacsony peronszintű
vasútállomásokon is megkönnyíti a fel- és
leszállást. A 2008-as menetrend életbe lépésekor lehetővé vált, hogy a Budapest és
Győr között közlekedő személyvonatok
sebességét az új motorvonatok képességeinek megfelelően 140 km/h-ra emeljék,
ezáltal gyorsabb közlekedést biztosítva
több ezer embernek Tatabánya és Győr
vonzáskörzetében is. Ez akár vasúttörténelmi előrelépésnek is nevezhető, hiszen más vonalakon az InterCity-vonatok
is csak 120 km/h sebességgel haladnak.

interCity magazin
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REJTVÉNY

A motorvonatok az új feladatkörben
messzemenően beváltak, hiszen nem
egyszer tíz percnél nagyobb késés behozására is képesek. Ez az ütemes menetrend tartása szempontjából hatalmas
előny, erre hazánkban jelenleg egyetlen
más típusú motorvonat sem képes.

Biztonság és kényelem

A FlirT a környezeti
terheket is csökkenti, a
kisebb szennyezőanyagkibocsátás révén.

A FLIRT kiemelkedő gyorsulása mellett
fékezési technikájában is jelentős eredményekkel rendelkezik: 120 km/h-ról
üzemi fékkel fékezve is képes úgy megállni, hogy közben nem használja a légféket,
vagyis a felhalmozott mozgási energiát
villamos energiává alakítva, szinte teljes
egészében visszatermeli azt a felső vezetékbe. Az energiafelhasználás terén ez
olyan jelentős, hogy ugyanakkora szállítási teljesítmény létrehozása mellett egy
V43-as mozdonnyal vontatott vonathoz
képest napi 100 ezer forint megtakarítás
realizálható. (V43-as mozdonyt látha-

2010-ig további
30 FLIRT érkezik
hazánkba
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tunk például sok InterCity-járat élén is.)
Vészhelyzet esetén azonban még ennél
is nagyobb fékhatás áll rendelkezésre.
Konkrét példán bemutatva ez azt jelenti, hogy ugyanolyan sebességről fékezve
más motorvonat még közel 90 km/h-val
halad ott, ahol a FLIRT-motorvonat már
megállt. A jól áttekinthető, tágas és teljes
hosszában akadálymentesen átjárható
belső tér, a légkondicionálás, illetve a
videokamerás felügyelet mind az utasok kényelmét és biztonságát szolgálják.
A korszerű utastájékoztatásról műholdról vezérelt, kívül és belül is látható vizuális, valamint hangos tájékoztató rendszer gondoskodik a járműveken. Emellett
a FLIRT-vonatok a környezeti terheket is
csökkentik a kisebb menetzaj, a kevesebb
energiafelhasználás, és kisebb szennyezőanyag-kibocsátás révén.

Plusz 30 FLIRT
A FLIRT-ök elismerésének és népszerűségének is köszönhetően a vasúti járműpark korszerűsítése tovább zajlik. További harminc szerelvény érkezik ugyanis
Magyarországra, amelyek első két vonatát 2009 februárjáig adják át, míg a fennmaradó 28 motorvonat leszállítását, havi
két FLIRT átadásával, 2010-ig teljesíti a
vonatokat gyártó svájci Stadler. Az újabb
beszállítás kapcsán a MÁV-START jövőbeni tervei között szerepel a FLIRT közlekedési útvonalának bővítése, és ezáltal
a dunántúli villamosított vonalak színvonalas kiszolgálása. Elsődleges cél a Budapest–Győr–Hegyeshalom-vonalon kívül
a Budapest–Székesfehérvár, a Budapest–
Pusztaszabolcs és a Pusztaszabolcs–Dunaújváros–Paks-vonalakon az elővárosi
forgalomban közlekedő vonatok cseréje
a most megismert korszerű piros-fehér
motorvonatra. A FLIRT további felbukkanására, a hosszú távú tervek és kapacitásvizsgálatok szerint, Budapest és
Hatvan között is lehet majd számítani.
A vasúti járműveket érintő modernizációs program ugyanakkor túlmutat a
FLIRT-ön. A már jól ismert Desiro és
Talent, illetve a balatoni kirándulók által közkedvelt, felújított német kocsik
mellett rövidesen legördülnek a gyártósorról a harmadik generációs InterCitykocsik is, elősegítve ezzel a vasút megújulását.

2008. nyár

A rejtvény megfejtését július 18-ig nyílt levelezőlapon szerkesztőségünk címére beküldeni szíveskedjenek! (InterCity Magazin, Hamu és
Gyémánt Kiadó, 1012 Budapest, Pálya utca 9.).
A helyes megfejtést beküldők között három darab Balaton mix jegyet sorsolunk ki. Előző rejtvényünk megfejtése: „A nemzetközi vasúti utazáshoz legjobb választás a RailPlus igazolvány! Utazzon RailPlusszal!” Nyerteseinket postán értesítjük. Gratulálunk!
2008. nyár
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Siófok

ÁLLOMÁS

SióFok

Víz, napfény, nyár…
Ami kihagyhatatlan, az…

Budapestről mindössze két óra vonattal,
de ahogy a siófoki állomáson leszállva
megcsap bennünket a víz illata, ezernyi
érzés és emlék villan át rajtunk egyszerre. Az itt töltött gyerekkori vakációk, a
lángos és a sör íze, a barátaink nevetése
és a hosszú nyári esték bódítóan kellemes melege és illata.
És ami újra vár: a balatoni nyár!

...Ültünk a mólón és néztük,
hogyan járja táncát a vízen
a fény...
– énekelte a nyolcvanas évek derekán a KFT. Azok, akik akkoriban ismerték a Balatont, leginkább a sült kolbászos
bódékkal és a biciklijüket toló, forró kukoricát árusító nénikkel azonosítják a vízparti nyaralásokat („Meis bitte!”). Pedig a néhány évtizedes „német uralom” előtt is volt
élet a Balaton körül, sőt! És ami a kilencvenes évek óta végbement a parti településeken – elsősorban Siófokon – az már egy
olyan egészen új
fejlődési vonalat mutat, amely
leginkább a kozmopolita hangulatú mediterrán
tengerpartokra
jellemző.

Nyáron benépesül a siófoki
vasútállomás is

6
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…a makovecz imre által tervezett evangélikus
templom az oulu parkban (Siófok testvérvárosa)
…széjjelnézni a város jelképének is számító
víztorony tetejéről
…egy balatoni halvacsora
…asztalon táncolás a Petőfi sétány valamelyik
mulatóhelyén
…szalonnasütés a közeli Töreki Természetvédelmi
Terület egyik pihenőjében
…a Galerius császár nevét viselő fürdő

Az elit fürdőhelye

Útvonalterv

Minden út Rómába vezet – tartották, nem
is alaptalanul, a hatalmuk csúcsán lévő
Római Birodalom polgárai. Ez olyanynyira igaz volt, hogy bárhol jártak, le is
tették névjegyüket, azaz a nyílegyenesen
épülő római utakat, többek között az egykori Pannónia területén is. A Sopianaeból
(Pécs) Triccanán (Ságvár) át Arrabonába
(Győr) vezető út az I. században érintett
egy tavat is, a Lacus Pelsót, amelynek
partján, a jelenlegi Siófok területén
Galerius császár 292-ben zsilipet építtetett és erdőket irtatott
ki. Ezzel kezdődött a Balaton
meghódítása. Ami ezek után
következik, az már a minden
helyi számára jól ismert történelem: 1055-ben a Tihanyi
alapítólevélben említik először
Fuk nevét. Majd ugrunk egy nagyot, és a következő igazán fontos esemény az, amikor 1846-ban
megalapították a Balatoni Gőzhajózási
Részvénytársaságot, és még ebben az évben vízre bocsátották a Kisfaludy gőzöst,
az első balatoni gőzhajót.

Vonattal Siófokra!

Budapest

Siófok

Budapest-Keleti pu.
Kvarner IC
6:05
Budapest-Déli pu.
Siófok Expresz
8:15
Budapest-Keleti pu.
Hernád IC
10:00
Budapest-Keleti pu.
Balaton IC
13:20
MÁVDIREKT
06 (40)
Budapest-Keleti
pu. 49 49 49
www.mav-start.hu
Kanizsa-Zala IC
16:05
Budapest-Déli pu.
Személy
21:30

Siófok
Siófok
4:03
Siófok
7:35
Siófok
12:29
Siófok
16:26
Siófok
18:40
Siófok
19:56

Siófok
8:02
Siófok
10:10
Siófok
11:55
Siófok
15:17
Siófok
18:07
Siófok
23:57

Budapest
Személy
Kanizsa-Zala IC
Balaton IC
Hernád IC
Siófok Expressz
Kvarner IC

Budapest-Déli pu.
6:28
Budapest-Keleti pu.
9:38
Budapest-Keleti pu.
14:23
Budapest-Keleti pu.
18:23
Budapest-Déli pu.
20:48
Budapest-Keleti pu.
21:53

MÁVDIREKT: 06 (40) 49 49 49
www.mav-start.hu

2008. nyár
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A város leghíresebb szülötte 1882. október 24-én vagy 25-én született Siófokon. A pontos dátumban a család
sem tudott megegyezni, így a zeneszerző mindkét napot „megtartotta”.
A koppstein imreként napvilágot látó
művész gimnáziumi évei alatt magyarosította nevét kálmánra. 15 éves volt,
amikor beiratkozott a zeneakadémiára, ahol annak a koessler jánosnak
lett a tanítványa, akinél Bartók, kodály és Dohnányi is tanult. kálmán
imre elsősorban operettjeivel szerzett világhírt, ezek közül a legismertebbek: A bajadér, a marica grófnő,
A cirkuszhercegnő, Az ördöglovas és
a Csárdáskirálynő. műveit a mai napig
nagy sikerrel játsszák Siófokon a nyári szezonban, német nyelven is. halálának 40. évfordulóján szülővárosa
poszthumusz díszpolgárává avatta,
szobra a millenium park zenepavilonjában áll.

Siófok igazi felvirágzása azonban a századfordulóra tehető. Ekkor olyan pezsgő szellemi és társadalmi élet indult meg, amely
a II. világháború után jó ideig nem is tért
vissza. Az érdeklődés elsősorban természetesen a Balatonnak volt köszönhető, hiszen
miután 1878-ban megépült az első „Magyar Tenger” nevű fürdőház, egyre többen kezdték felfedezni a tavat. 1880-ban
Székelyhidi Szekrényessy Kálmán átúszta
a Balatont, és ezzel történelmet írt; pontosabban egy olyan verseny alapját teremtette
meg, amelyet azóta is minden évben megrendeznek a Siófok és Balatonfüred közötti szakaszon. Szobrának kicsinyített mását
– melynek eredetije a siófoki Hajóállomás
közelében található – kapják trófeaként a
verseny győztesei mind a mai napig.
1900-ban aztán megépült a lóversenypálya, és megélénkült a színházi élet
is. Mindezeknek köszönhetően
olyan lüktető fürdővárosi élet zajlott, hogy a budapesti nagypolgárság számára egyre inkább sikk
lett itt tölteni a nyarakat. De nem
csak a pénz, hanem a művészvilág elitjét is megfogta a tó varázsa, így nem kisebb egyéniségek
látogattak rendszeresen Siófokra, mint Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula,
Latabár Kálmán és Kabos Gyula.

A 40 éves város
1968 jelentős év volt Siófok történetében, ekkor kapta meg a település a városi rangot. Ez
idestova 40 éve történt, de szerencsére a város ez alatt az idő alatt nem nőtte ki kellemesen kisvárosias jellegét. Siófok a kulturálisan

Programajánló
Programok
Palace DanceSiófokon
Club és környékén

Az ezüstparton található komplexumban egy
helyen megtalálható minden, ami egy
átmulatott éjszakához szükséges: club,
garden, erotic bar, lounge, pizzéria, café és
középkori étterem – egyetlen épületben. Az
olyan sztárvendégeket, mint Tiësto vagy a
Deep Dish, felvonultató Club, vagy éppen a
loungban szóló chillout zene élvezete előtt,
után és közben kipróbálhatjuk a koktéloktól és
a kávéktól kezdve az olasz és középkori
ételeken át a világ valamennyi ízét és illatát,
ha hiszünk az évente idelátogató háromszázezer vendégnek, és felkeressük a Palace-t.
www.palace.hu

Tópart, séta, fagyi

a jelen részévé válik: a régi épületek együtt élnek, együtt lélegeznek a várossal.
Siófok sokszínű város, talán túlságosan is az.
Nem lehet egyetlen képben megragadni, hiszen mindenkinek más. Más a nyári turistáknak és az őslakosoknak, más
télen és más nyáron. Más gye- ...a régi épületek
rekként és más egyetemistaként. együtt élnek, együtt
Ami állandóságot jelent ebben a
lélegeznek a várossal...
folytonos változásban, az a tó.
Regék és népdalok szereplője,
modern slágerek és klasszikus versek ihletője.
A Balaton az, ami megteremti a város hangulatát, legyen bármilyen évszak, trend vagy
kor. Talán ezért nem véletlen, hogy akárkit
kérdezünk nyári terveiről, a legtöbben azt
fogják mondani: a Balatonhoz mindenképp
lemegyünk…
Bende Nelly

Siófok Expressz

ha nagy a hőség, ugorj le egy napra a Balcsira!
A máV-STArT a nyári hétvégéken felár nélkül új, légkondicionált FLIRT-motorvonatot
közlekedtet a magyar tengerhez akkor, amikor neked a legjobb: reggel Siófokra, este
pedig vissza Budapestre!
A „Siófok Expressz” Budapestről 8.15-kor indul, és 10.10-kor érkezik Siófokra,
majd a 18.40-es visszaindulást követően 20.48-kor érkezik meg a Déli pályaudvarra.
Megállói: Budapest-Déli pu. » Budapest-kelenföld » Székesfehérvár » �
Szabadisóstó » Szabadifürdő » Siófok
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A legtöbb nyaraló elsősorban fürödni jön Siófokra. A fiatalok a bulik miatt, a családosok
a gyerekek miatt, a nagyszülők az unokák
miatt… Aki a víz miatt érkezik, az nem fog
csalódni: gyakorlatilag a város teljes hosszában le lehet jutni a partra, mindenhol homokos meder és sekély, kellemesen langyos víz
hívogatja a strandolni vágyókat. Némi retró
érzet is kezd ismét eluralkodni a Balaton-parti városokban, már ami a vendéglátást illeti.
Lassanként ugyanis rájöttek az étterem- és
büfétulajdonosok, hogy nem méregdrága
menüsorokkal lehet leginkább megfogni az
éhes turistát, hanem az olyan egyszerű, ám
tápláló ételekkel, mint a sült kolbász mustárral, vagy az örök klasszikus hekk és társai.
Ha esetleg mégsem akarjuk egész napunkat
a parton heverve tölteni, miközben félig lehunyt szemmel tapogatózunk egy korsó jéghideg sör után, hanem szeretnénk inkább egy
kis múltidéző sétára indulni, akkor itt bizony
nem lesz könnyű dolgunk. Mára a gyönyörűen felújított századfordulós épületek és ősi
fasorok olyannyira szervesen illeszkednek a
városképbe, hogy nem is lehet rájuk igazi műemlékként tekinteni. A Jókai-villában étterem
üzemel, Kálmán Imre szülőházával szemben
pedig a róla elnevezett sétálóutcában tarka
bazársoron lehet nézelődni. A múlt ily módon

N

sokszínű 20-as
évek, a vállalati
üdülések és a keletnémet, nyugatnémet találkozók
hosszú időszaka után a ’90-es években
újra elkezdte keresni identitását. Elsősorban
a múltban, hiszen ekkor fedezték fel újra azokat az értékeket, amelyekre korábban nem
lehetett, vagy nem volt érdemes költeni. Ilyen
például a platánokkal szegélyezett vízparti
villasor felújítása vagy a századfordulós vasútállomás újjáépítése. Siófokot ismét elkezdték látogatni nem csak a külföldi, hanem a
magyar turisták is, hiszen a korábban valóban kirívóan drágának számító fürdőhely
árai lassanként mindenki számára megfizethetővé váltak.
A város nemcsak a Balaton közelségével
szeretné fenntartani az idelátogatók érdeklődését, ezért egyre nagyobb figyelmet fordítanak arra, hogy minden generáció számára
érdekes és izgalmas legyen. Nyáron Siófok
igazi fesztiválvárossá alakul, ahol a könnyűzenei koncertektől a vásárokon át az operettig mindenféle program képviselteti magát.
Kortárs képzőművészeti kiállítások, sportrendezvények, irodalmi estek – a lista szinte
végtelen. Annyi bizonyos, hogy aki nyáron
nem tudja magát elfoglalni Siófokon, annak
sehol máshol sem fog ez sikerülni.
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BEHÁLÓZVA

nyár
van,
alig fürdőruhában wifizünk a napon...
Csapjuk a hónunk alá legújabb laptoptáskánkat, és irány a Balaton-part.
Persze a mobil internetünket se hagyjuk otthon!

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

Tisztelt Szerkesztőség!
Mindig örömmel veszem kézbe a magazint, és
lehetőleg meg is őrzöm. A tartalommal kapcsolatban csak egy kicsit kéne bővíteni, és mivel a
kicsi országunkat részben innen ismerik meg
az utazók, kicsit többet kéne írni és bemutatni
országunkat, nevezetességeinkkel karöltve tudatosítani az olvasókkal, hogy igenis megéri
vonattal elutazni. Mivel részben kicsit élmény
az utazás. A megjelenés sajnos elég hosszú távlatokban van. Ezt az időt kéne csökkenteni és
legalább kéthavonta megjelenni.

Egészítse ki!
www.hama.hu

Kedves Olvasónk!

Az újdonságok zóna
adagokban érkeznek
www.zona.hu

Törekszünk a belföldi és nemzetközi úti célok
közötti helyes egyensúly megtalálására, valójában az Önök visszajelzései alapján is mindkettőre van igény. Az Ösvény rovat témáival az
egyes városon túl régiókat is bemutatunk, így,
reméljük, idővel az ország összes fontos látnivalóival megismerkedhetnek az olvasók.
A szerk.

Kezdje napját internetes napilapok olvasásával! A www.zona.hu újabb és különlegesebb honlap ezen a palettán. A naponta
háromszor frissülő magazin főszerkesztője
Szombathy Pál – neve garancia azoknak,
akik minőséget és hitelességet igényelnek.
A weblapon riportokat, útleírásokat, esszéket, nagyinterjúkat, napi, heti és kétheti sorozatokat olvashatnak.

Utazz velem!
www.veledutaztam.hu

Hasznos információk
Tartozékokra van szüksége, de nem tudja,
hol keresse? Klikkeljen a www.hama.hu oldalra és tekintse meg Európa legnagyobb
tartozékszállítójának kínálatát!
Több ezer hasznos mobil-, multimédia- és fotovideo-kiegészítő egy helyen.

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

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

Szolgáltatásainkkal kapcsolatos észrevételeit
• e-mailben az: eszrevetel@mav-start.hu,
• telefonon: a máVDirekT hatos menüpontjában,
• levélben: máV-STArT zrt.
Ügyfélszolgálat
1426 Budapest Pf. 56.
mAGYAr TUrizmUS zrT.
hungarian Tourism office
Telefonos szolgálat: (1) 438 80 80
e-mail: mtrt@itthon.hu
internetcím: www.itthon.hu

VIDÉKI MENETJEGYIRODÁK ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Láttál a vonaton valakit, aki több, mint szimpatikus? Esetleg rendszeresen együtt utaztok reggelente? Ki tudja látod-e még?! Ne szalaszd el a lehetőséget és keresd meg Őt a neten! Írd be
az internetes böngésződbe a www.veledutaztam.hu címet, és nézd végig utasaink személyes
adatlapjait, így megtalálhatod, akit keresel!
A www.veledutaztam.hu -val nem csak útitársra lelhetsz, de igazi közösséggé formálhatod a
veled együtt utazók táborát.
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Várjuk az InterCity Magazinnal kapcsolatos
olvasói leveleket a MÁV-START Zrt. 1087 Budapest, Kerepesi út 1–5. címre. A borítékra kérjük, írják rá: „InterCity Magazin”.
E-mail: szerkesztoseg.icmagazin@mav-start.hu

BÉkÉSCSABA 5600 Andrássy út 24–28.
DeBreCen 4027 rózsa u. 4.
kAPoSVár 7400 Csokonai u. 8.
miSkolC 3530 Arany j. út 2.
PÉCS 7621 jókai u. 4.

2008. nyár

2008. nyár

SzeGeD 6720 Tisza l. krt. 28–30.
Szolnok 5000 kossuth l. út 18.
SzomBAThelY 9700 király u. 8/A
zAlAeGerSzeG 8900 Tüttősy u. 6/A
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CroATiA

The
Country
of a Thousand
Islands

A

nyone who knew Lake Balaton ‘back in the old days’ associates it with sausages sold
from huts and old ladies pushing their bikes selling hot sweet-corn (‘Meis
bitte!’). It is hard to believe that in fact the
lakeside was just as much alive before the
few decades of ‘German rule.’ What’s more:
the development that towns and villages by
the lakeside, and particularly Siófok, have
undergone since the 1990’s, fits more into
a trend reminiscent of Mediterranean seasides with a cosmopolitan air.

Lakeside walks and ice cream
Most holidaymakers come to Siófok mainly
for the bathing. Young people do it for the
partying, families for the children’s sake,
grandparents for the grandchildren’s sake.
If you come for the water, you will not be
disappointed – virtually the whole length
of the town offers access to the sandy
beaches and the warm shallow water. The
Balaton towns are also assuming a kind of
‘retro’ air lately, at least as far as catering
is concerned. Restaurant and café owners
have realised that the best business does
not come from offering expensive menus
but from simple, nourishing foods such as
sausage and mustard or the perennial fried
hake and accompaniments.
Should anyone wish to make a little excursion into the past rather than spend the
whole day with their eyes closed, then groping for a tumbler of ice-cold beer they will
have a hard time. The restored fin-de-siécle
buildings and age-old alleyways are now
such an organic part of the townscape that
it is hard to see them as a historic sight. The
Jóki villa has a restaurant in it while in a
side street opposite Imre Kálmán’s house
of birth a colourful line of bazaars offers
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For some inconceivable reason
people always want to go to warmer
places. For many of them the tropics
and the mediterranean are the most
desired destinations and, as so many
desirable things, seem to remain
unattainable. But is that really the
case? Croatia is certainly an exception
– after only a few hours’ drive you
reach the seaside where you are met
with warm winds and azure skies.

Summer,

water, sunshine…
only two hours from Budapest by train,
as soon as you reach Siófok, get off the
train and the smell of the water hits
your nose, you feel there are no end of
memories and emotions evoked by this
place. Childhood holidays, the taste of
lángos (savoury doughnuts) and beer,

an exciting source of entertainment. This is
how the past becomes a part of the present:
old buildings live and breathe as part of the
modern town.
Siófok is a place of many colours – perhaps
too much so. It is hard to capture it in one
image – it means something different to
everybody. It is one thing to the summer
tourists and another to the original inhabitants; it has its summer face and its winter
face. The child gets one view and the college student another. What is stable and
continuous in all of this is the lake itself. A
permanent fixture in legend and folk song,
it inspired many a modern song and classical poem. Balaton creates the town’s unique
ambiance whatever the season, the trend or
the age. No wonder if you are like anyone in
Hungary about their summer plans, most
people are sure to say one thing is certain
– at some stage we will go to Balaton.

A

country with a troubled history,
it has only been ten years since
Croatia started out on the road
that Hungarians just call ‘the
transition.’ After an ill-fated state formation
(Yugoslavia) and a bloody war, Croatia set
off on its own path in 1995. It seems already
certain that they chose the right direction.
Thanks to all the development and reconstruction of the recent period, the number of
tourists has risen far beyond anything imaginable in Hungary.

In search of the past

What you must
not miss…
…is the lutheran church designed by imre makovecz
in oulu Park (oulu being Siófok’s twin city)
…take a panoramic look around from the top of
the water tower, a symbol of this town;
…a dinner of Balaton fish;
…dance on the table at one of the places of
entertainment along Petőfi sétány;
…roasting bacon on an open fire at one of the
resting points of the Törek national Park;
…the public baths named after the emperor Galerius.

summer 2008

Croatia’s history is rather eventful and complex, so there is plenty to see. Relations with
Hungary also have a rich past, as the two
countries were ruled by the same monarchy
from 1102 till 1918. The capital, Zagreb, is
on the left bank of the river Sava. This city of
one million has three historical old districts,
which contain most of the notable sights: the
Upper Town, Kaptol and the Lower Town.
In Zagreb, the most impressive features are
churches and palaces – for anyone with a
taste for the more spectacular, the other cities and towns in this country might be worth
visiting.
Rijeka (formerly Fiume) lies on the bank of

summer 2008

Kvarner Bay. It is Croatia’s third biggest city
and largest seaport. It handles an astounding turnover of goods and passengers, and is
most easily reached from Budapest by international express Maestral. The name of this
city means ‘river’ in both Croatian and Italian. Rich in architectural features from Roman times, the Middle Ages and the modern
period alike, this city is certainly worth taking a walk in. The real treasures, however,
await us in the smaller towns and villages as
almost the entire country is rich in historic
treasures, many of them under UNESCO
protection. Most spectacular among them is
the Palace of Diocletian in Split. This architectural structure, which comprises almost
the entire old city, was built in 293. Behind
its walls, you find St. Domius Cathedral,
the Papalić, Agubio and Cindro palaces and
many other beautiful buildings.
Croatia may not be big but it is so amazingly
rich in natural treasures, spectacular architectural sights and other exciting features
that it is a good idea to make a detailed plan
before you leave home. Is it to be a seaside
holiday, a city tour or hiking in the hills?
Whichever you choose you can be sure you
made the right decision when you decided to
spend your holiday in Croatia.

Good to know
Capital: zagreb
Official language: Croatian
Curreny: kuna (hrk) = 100 lipa
You can change money at all banks, hotels and
most tourist agencies and there are offices that
specialise in changing money. At all places of
accommodation, Saturday is the end of the
weekly shift and a holiday tax is charged on all
persons over the age of 12.
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Balaton mix – for trains and boats
If you like active recreation, our special offer is for you. Using a Balaton Mix ticket you
can travel all around the circumference of
Lake Balaton on the trains that run along the
coastline and on the regular boats of Balaton
Sailing Co.
Balaton Mix gives you unlimited travel on the
day of validity (from 00:00 to 24:00 hours)
on the railway lines surrounding Lake Balaton and on the boats that cross the lake. The

special ticket is available in the period between May 24th and September 14th 2008.

Prices for Balaton mix are:
Children
(6 – 14 years)

Adults
Family tickets
(two adults, two children):

hUF 1500
hUF 2700
hUF 5500

Both adult and child tickets entitle you to free
transport of a bicycle.
In order to reach Lake Balaton more easily, this
special ticket also entitles you to a one time discount of 50% on a return ticket that gets you to
your point of destination by the lakeside and
back to your point of departure – just show your
Balaton Mix ticket to the conductor!
MÁVDIREKT: +36 (1) 371 94 49
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’None but ourselves can free our
minds.”
Bob Marley

A smile is a curve that sets
everything straight.’

Phyllis Diller

‘All great players motivate themselves.’
Kevin McHale
‘When I paint, the sea roars. The
others splash about in the bath.’
Salvador Dalí
‘Put your hand on a hot stove for a
minute, and it seems like an hour.
... put it on a girl for an hour, and
it seems like a minute. THAT’S
relativity.’
Albert Einstein
’We can always see which would
be a better road, but we always go
down the way we are used to.’
Paulo Coelho
’A smile is a curve that sets everything straight.’
Phyllis Diller

START Club card: 2000!
On February 28th 2008 MÁV-START introduced a set of discounts on both domestic and international travel called START
Club Card with the openly acknowledged
aim of supporting passengers who are not
otherwise entitled to any cuts in prices.
These little blue plastic cards have so far
proved a success in the period since their
introduction – by the end of May no less
than two thousand START Club cards were
sold. It is not difficult to see the reason for
this popularity: cardholders are entitled to
a discount of exactly 50% on 2nd class travel and almost 50% on 1st class travel on
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full price tickets within this country during
the period of validity. This means that the
card pays for itself after only a few trips.
Your START Club Card also entitles you to
use a RailPlus discount of 25% on international travel, so it is a good idea to carry it
in your wallet before you start out on your
summer holiday abroad.
You can apply for a START Club card at
the website www.mav-start.hu or in any ticket office at the railway stations or elsewhere by filling out an application form and
providing the usual portrait photograph.

Prices of START Club
cards are as follows:
Six months:
under the age of 26
over the age of 26

hUF 14 900,
hUF 19 900,

One year:
under the age of 26
over the age of 26

hUF 24 900,
hUF 34 900,

summer 2008

– What is the difference between a dog
and a pig?
–?
– You can’t make bacon out of a dog!

– That’s no big deal, go and have it replaced!
– I can’t, boss, the lorry is lying on top
of it.!

A little bunny rabbit is questioning its
mother:
– Tell me, mum, how was I made?
– You’ll find out when you are older.
– But mummy, I want to find out now!
– Well, you can’t!
– But Muuuum!
How were you made, indeed... Well, you
were just pulled out of a top hat, and that
was that.

An eighteen-year-old boy is having a date.
His little brother wants to find out what a
date is like, so he hides in the boot of the
car. The young couple drive to the edge
of the town.
– So, is it yes or no? – says the boy to the
girl.
– No! – replies the girl.
– Well then, I’ll drive home and you get
out and walk back home if you like.
The next day the six-year-old boy takes out
the girl next door for a date. He sits her
on the back of his bike and they ride out
to the side of the woods. He asks her:
– So, yes or no?

A lorry driver phones the company headquarters,
– Hi, Boss, there is a bit of a problem.
My off-side mirror is smashed.

summer 2008

– What is that about? OK, let it be yes!
– answers the girl.
– I knew I’d have no luck, – sighs the
boy.
– OK, here’s the bike, you go back on it
and I’ll walk.
The little duckling is floating along on the
water of the lake, crying. The crocodile
goes up to her and says,
– Why are you crying, little duckling?
– I am crying because I don’t know who I
am or what I am.
– Oh, that’s not difficult: yellow beak, yellow feathers, webbed feet – you are a duck!
– That’s super! I’m a duck! And what are
you?
– Guess! – says the crocodile.
– Let’s see - short legs, big mouth, leather
jacket – are you an Italian?
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ŐSZI AJÁNLÓ

Stíluskalauz: Őszi trendek

Állomás: Hajdúszoboszló

Sportszelet: Squash

Következő számunkból:
ÁLLOMÁS

Hajdúszoboszló – A gyógyvizek hazája

Immár nyolc évtizede keresik fel a Hajdúszoboszló fürdőjét a regenerálódásra,
újjászületésre vágyók. Az áldásos hatású
gyógyvíz azonban nem az egyetlen olyan
élmény, amely miatt érdemes ide ellátogatni, hiszen a közelmúltban épült fel az
a harminc hektáros Aquapark, amely hullám- és pezsgőfürdőivel, valamint gyógy-,
strand- és gyermekmedencéivel az egész
család számára remek hétvégi kikapcsolódást jelenthet. Ismerje meg velünk a várost és nevezetességeit!

SPORTSZELET
Squash

Évszázadok óta népszerűek azok a labdajátékok, amelyekben a játékosok a labdát
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a falnak ütik. Ilyen többek között a rackets, a racket ball, a hard ball, a pelota és
a squash is. Összeállításunkból mindent
megtudhatnak, amit a squash-ról tudni
érdemes. Például azt, hogy milyen szabályok szerint játsszák, milyen felszerelésre
van szükség a játékhoz, mi az a „let” és
mi az a „stroke”. Reméljük, hogy a cikk
elolvasása után önök is kedvet kapnak
majd a játékhoz.

STÍLUSKALAUZ
Öltözködjön velünk!

Őszi trendek az InterCity magazinból: a legnépszerűbb színek és formák. Divatajánlatunk segítségével most ön is felújíthatja ruhatárát, hogy a hűvösebb napokon is igazán
jól érezze magát a bőrében. Tartson velünk
a divat világába!

Megjelenik negyedévente. A lapot a kiadói jog tulajdonosa, a MÁV-START Zrt. Megbízásából a Hamu
és Gyémánt Kft. készíti. Hamu és Gyémánt Kiadó
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