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Kedves Utasunk, kedves Olvasó!
Örömmel üdvözöljük hajónk fedélzetén!
A 2022-es év a Balatoni Hajózási Zrt. (BAHART) 
megújulásának jelentős mérföldköve.

Társaságunk arculatfrissítésének célja egy 
modernebb, letisztultabb, fiatalosabb  
kép elérése. A változás érinti a hajóflotta  
külső és belső felületeit, a 18 balatoni kikötőt,  
a szolgáltatásokat, weboldalunkat, valamint 
egyéb online és offline felületeket egyaránt. 
Bízunk benne, hogy a letisztult felületek és 
kommunikáció egységes, valamint könnyen 
értelmezhető megjelenést és tájékoztatókat 
eredményez. A fejlesztések részeként megújultak 
menetrendi hajóink, műszaki, utaskomfort és 
esztétikai szempontok szerint egyaránt.

Régóta várt újdonság rajtolt el idén nyáron, 
hiszen a hajójegyek megvásárlása már online 
felületen is lehetséges. Akár a jegy.bahart.hu  
oldalon, akár a megszokott www.bahart.hu 
oldalról, kényelmesen, otthon, az autóban 
vagy a kikötőben is sorban állás nélkül 
megvásárolhatók a menetjegyek a menetrendi, 
séta vagy programhajókra. Ráadásul időről-
időre különböző akciókkal, promóciókkal további 
kedvezményeket is adunk az online vásárlóknak. 
Érdemes tehát gyakran felkeresni megújult 
honlapunkat!

Az újdonságok sora a nyári menetrendben, 
programválasztékban és a hajóbüfékben 
folytatódik. Intenzívebb menetrend kialakításával, 
a kiemelt desztinációk, mint Balatonfüred, 
Tihany és Badacsony még könnyebb elérése 
valósul meg az idei nyáron. Augusztus hónap 
folyamán a megszokott varázshajó és bulihajó 
indulások számát növeltük meg, hiszen rendkívül 
népszerűek ezek a programjaink. A különleges 
események sorát bővíti a siófoki PLÁZS-zsal 
közösen megálmodott PLÁZS bulihajó és 
a szeptemberi Be Massive Horizon sorozat 
állomása a Kossuth kompon. 

Összeségében a nyár folyamán 17 kikötőben 
találhat menetrendi hajójáratokat, 15 kikötőből 
séta és nosztalgia hajókat, míg 9-9 kikötőből 
varázshajó és bulihajó programunk indul. 

Utazása során próbálja ki a hajóbüféink 
megújult választékát, akár a saját márkájú 
BAHART kézműves söröket, a balatonvilágosi 

Hedon sörfőzde jóvoltából, akár neves balatoni 
borászatok finom borait és díjnyertes pezsgőit, 
és hallgassa meg velünk együtt a Balatoni 
Hajózás dalát, hiszen június 10-én debütált 
a BAHART dal, melyet a New Level Empire 
zenekarral együttműködve készítettünk el.  
A könnyed, nyári sláger az Áthajózhatnánk címet 
kapta, és hol máshol készült volna a klip, ha nem 
a Balatonon, egy hajó (komp) fedélzetén. 

Valamennyi munkatársammal együtt kívánunk 
nagyon kellemes utazást, időtöltést a hajóink 
fedélzetén és a Balatonon! Találkozzunk újra, 
mielőbb!

Veigl Gábor
vezérigazgató
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Programok a Balaton közepén!
Legyen napsütéses, vagy borongós az idő, nyár, vagy tavasz, ősz vagy tél, reggel, vagy naplemente,
romantikus kikapcsolódás, vagy egy esti bulihajó, sétahajó vagy komp, családdal, vagy barátokkal,
gyerekekkel, vagy kettesben, hajózni egész évben élményt nyújtó program!

Ha kikapcsolódásra vágysz, akkor egy kellemes 
sétahajózás keretében megcsodálhatod a Balaton 
világát és a part menti látnivalókat egyaránt.  
A sétahajók 15 kikötőből indulnak és a nap bármely 
szakaszában elérhetők. Ha romantikus sétahajózásra 
vágysz, a nap kora esti szakaszában, a tavon hajózva  
a naplementében, díjnyertes balatoni pezsgőt  
kortyolva megteheted. 

Nálunk nem csak a felnőttek, hanem a legfiatalabbak  
is megtalálják a legizgalmasabb szórakozást. 
Varázshajóink olyan vizekre eveznek, ahol kalózokkal, 
bűvészekkel és bohócokkal találkozhatsz. Varázsolunk, 
kincset keresünk, szórakozunk, játszunk és élményekkel 
teli perceket töltünk együtt a hajó fedélzetén.
A programok 1 órásak és magyar nyelvűek.  
A hajók a program végén az induló állomásokra  
érnek vissza.

Ha többre vágysz, mint egy hagyományos
szórakozóhely, bulizz egy különleges helyszínen 
a Balaton közepén! DJ-vel, fényekkel, balatoni 
panorámával, mai zenékkel és retro slágerekkel egyaránt! 
A hajók a program végén az induló állomásokra érnek 
vissza. A bulik alatt a hajóbüfében idén még színesebb 
kínálattal, balatoni borokkal, kézműves sörökkel várunk!

Idén neves fellépőkkel 5 alkalommal 20:30-as indulással 
a siófoki hajóállomásról várunk a 2 órás PLÁZS 
bulihajók fedélzetén!
2022. június 11. DJ METHA
2022. július 8. DJ Metzker Viktória
2022. július 29. DJ Metzker Viktória
2022. augusztus 13. Peter Makto (Dandy)/Truesounds
2022. augusztus 19. DJ Metzker Viktória

VARÁZSHAJÓ

SÉTAHAJÓ

A Balaton egyetlen révátkelője Szántódrév és Tihanyrév 
között található, ahol a kompok folyamatosan szállítják  
a gépjárműveket és az utasokat egész éven át. Legyen 
akár egy kirándulóhely, látogatás, kerékpáros túra vagy
munkamegbeszélés a cél, komppal 8 perc alatt 
átszelheted a Balatont! A kompok csak szélsőséges 
időjárás és kedvezőtlen jégviszonyok esetén nem 
indulnak. A forgalmasabb időszakokban a menetrend 
felfüggesztésével sűrítjük járatainkat, hogy a lehető 
legrövidebb időn belül elérd a túlpartot.  
Ha sürget az idő, és egy gyors megoldásra van 
szükséged, vagy egyszerűen csak gyönyörködnél 
a balatoni panorámában a kocsiban ülve a családi 
kiránduláson, esetleg kerékpárral körbe tekernéd  
a Balatont, akkor a legkényelmesebb, ha felgurulsz a 
fedélzetre, hiszen a kompokkal kényelmesen és gyorsan 
eljuthatsz bárhová a Balaton északi és déli partja között!

Honlap: www.bahart.hu
Online jegyvásárlás: jegy.bahart.hu

Facebook: @balatonihajozasizrt
Instagram: @balatonihajozasizrt

YouTube: BAHART
LinkedIn: BAHART

2022-BEN IS A YACHT CHARTER GURU SZERVEZÉSÉBEN

2022.  JÚNIUS 11 .  FONYÓD
2022. JÚLIUS 2-3.  BALATONFÖLDVÁR

2022. AUGUSZTUS 13.  BALATONSZEMES
2022.  SZEPTEMBER 3.  BALATONBOGLÁR 

WWW.YACHTCHARTERGURU.COM/REGATTA

BahartRegatta_2022_Hirdetes_210x148mm.indd   1 2022. 07. 05.   20:08

KOMP

BULIHAJÓ

PLÁZS PARTY BOAT 

Zárd a nyarat velünk a komp fedélzetén egy felejthetetlen 
Be Massive Horizon bulival szeptember 3-án szombaton 
15:30–20:30 között! 

BE MASSIVE HORIZON & BAHART:
KOMP DAYTIME BOAT PARTYKóstold körbe a Balatont a komp fedélzetén! 

Gyere el október 8-án és vegyél részt 
velünk egy gasztrokalandban, mely során 
megkóstolhatod számos balatoni étterem  
és borászat különlegességeit!

GASZTROKOMP
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helloveb.hu

JÁRJUK BE EGYÜTT
Történetek Veszprémről, a Bakonyról és a Balatonról

2022 AUG 18-21    ZAMÁRDI

ALVARO SOLER • CLEAN BANDIT 
PAROV STELAR • SEAN PAUL
TIMMY TRUMPET • TOM WALKER
AZAHRIAH • BAGOSSY BROTHERS COMPANY
BARELY ALIVE • CARSON COMA • DZSÚDLÓ 
FOLLOW THE FLOW • HALOTT PÉNZ • KUNGS 
MAJKA & CURTIS • SAM FELDT • THE STICKMEN 
TRAMPA B2B BADKLAAT • VALMAR • WELLHELLO
 HALOTT PÉNZ 18 FESZTIVÁL  BETON.HOFI • BYEALEX ÉS A SLEPP
BLAHALOUISIANA • HIPERKARMA • HŐSÖK • KRÚBI • IRIE MAFFIA
MARY POPKIDS • OHNODY • SUPERNEM 
 HAJÓGYÁR X STRAND : LEGENDÁK  KFT X CARSON COMA
CHARLIE X WELLHELLO • JÓNÁS VERA EXPERIMENT • VALMAR
ANALOG BALATON • MENYHÁRT JENŐ X IVAN & THE PARAZOL
30Y • AUREVOIR. • BËLGA • BSW • BOHEMIAN BETYARS • CLOUD9+
CSAKNEKEDKISLÁNY • ДEVA • DEEP GLAZE • ELEFÁNT 
ESTI KORNÉL • FRAN PALERMO • GALAXISOK • KISCSILLAG
KONYHA • KRISTOAF • LOTFI BEGI • MARGARET ISLAND
METZKER & FRIENDS • PÉTERFY BORI & LOVE BAND
NEW LEVEL EMPIRE • PLATON KARATAEV • PUNNANY MASSIF
RÁCZ GERGŐ & ORSOVAI RENI • RICSÁRDGÍR • SAYA NOÉ  
SOULWAVE • STADIUM X • VAD FRUTTIK
 ON THE LOW   WORLD IS MINE END SHOW   NEXT LEVEL 
 VALMAR MAIN STAGE SHOW   PETŐFI ELEKTRIK   NECC PARTY 
 I. PODCAST FESZTIVÁL   FILMIO KERTMOZI   TELEKOM KRAFT KERT 
 NAGY STRAND KALAND   TÁBORTŰZ    ÉS MÉG SOKAN MÁSOK...

WWW.STRANDFESZTIVAL.COM  A BALATON
LEGNAGYOBB 
TŰZIJÁTÉKA! 



A hajózás ezer oldala  
- Némó nyomában
A Balatoni Hajónaplókban kollégáink szemszögéből mutatjuk meg a hajózás kulisszatitkait és a 
legkülönfélébb munkaköröket, valamint a hozzájuk tartozó történeteket. Az interjúk és rövid cikkek 
elrepítenek majd a balatoni hajózás csodaszép világába.

Németh Péterrel, azaz Némóval beszélgettünk, aki 25 éve dolgozik a Balatoni Hajózásnál. Kollégánk 
mesél arról, hogy a gépkezelő matróz munkakörtől a hajóparancsnokon át milyen úton jutott el a 
jelenlegi hajózási művezető pozícióhoz.

Miért döntöttél úgy, hogy a hajózást  
választod hivatásodnak?
Eleinte nem is tudtam, hogy létezik hajózási 
szakirányú képzés, egészen addig, amíg nem 
jelentkeztem teljesen véletlenül a Lékai János 
Magyar Hajózási Szakközépiskolába. Csupán 
azért véletlen, mert egy akkori jó barátom 
hatására döntöttem emellett az iskola mellett. 

Tanulmányaimat szerettem volna folytatni 
az érettségi megszerzése után is, azonban 
nem tudtam, hogy milyen irányba is induljak 
el. Időközben annyira megszerettem, hogy 
1996-ban az iskola utolsó évében, a Balatonon 
kötöttem ki, és itt teljesítettem a szakmai 
gyakorlatomat. Fantasztikus közösségbe 
találtam magam, ahol egy igazán összetartó 
csapat vett körül. Ez véleményem szerint 
nagyon fontos ahhoz, hogy az ember igazán 
megszeresse a munkáját. A gyönyörű táj 
mellett sem mehetünk el szó nélkül. Egyszerűen 
beleszerettem a Balatonba, a Balatoni Hajózásba.

Milyen pozíciókban dolgoztál a BAHART-nál?
1997. májusában már aktív dolgozóként 
folytattam munkámat a vállalatnál. Végigjártam a 
ranglétrát, először gépkezelő matrózként láttam 
el a feladataimat a vízibuszokon és mellette 
vendéglátásban is dolgoztam a hajóbüfékben. 
Elvégeztem különböző tanfolyamokat, mint 
a gépkezelői, géptiszti, kormányosi képzések. 
Összességében minden hajótípuson szolgáltam, 
ami itt a Balatonon megtalálható.

Van esetleg olyan meghatározó történeted, 
amire szívesen emlékszel vissza?
Amikor még a kezdetekkor tanuló gépkezelő 
matróz voltam csodálattal néztem a hatalmas 
hajókat a kikötőben, mint például a Beloianniszt, 
vagy a katamaránokat. Hihetetlenül izgalmas volt 
számomra, ahogy irányítják ezeket a hajókat, 
hogy milyen manővereket végeznek, milyen 
kötélkezelések vannak. Egyik reggel a forgalmi 
oldalról odajött hozzánk a kikötőőr, hogy a 
Beloianniszra az egyik matróz nem érkezett meg. 
Tanulómatrózként engem ért a megtiszteltetés, 
hogy helyettesítsem. Csak álltam ott a több 
emelet magas hajó mellett, és elgondolkodtam, 
hogy hogyan fogok jól helytállni, hiszen akkor 

BALATONI HAJÓNAPLÓK

még a pályám elején nem sok tapasztalatom 
volt. Úgy éreztem, hogy ilyen amikor „bedobnak 
a mély vízbe”. Ez akkoriban kiváltságnak 
számított és igazán felemelő érzés volt.  
Ekkor megbizonyosodtam arról, hogy jó  
helyen vagyok, ez lesz az én utam.

A következő mérföldkő akkor érkezett el 
a pályafutásom során, amikor 2005-ben 
kineveztek a Siófok motoros gépészének. 
Kishajóról egy hatalmas hajóra kerültem, ami 
ugyanakkor nagyobb felelősséggel is járt. 
Emellett jó érzéssel töltött el, hogy a munkámat 
ekképpen honorálták, ugyanis nem mindenkit 
neveztek ki erre a pozícióra, ezt ki kellett 
érdemelni. 
3 év után elvégeztem a hajóvezetői vizsgát és 
kineveztek az Arács motoros parancsnokává, 
ahol legelőször tanuló matróz voltam.  
Másfél év után a Csobánc sétahajóra kerültem 
parancsnokként, ezután pedig meg sem álltam 
a Siófok katamarán parancsnoki beosztásáig. 
Számomra ez akkor hatalmas előrelépés volt. 
Az átépítéstől végigkísértem a hajó életét, 
aktívan részt vettem a munkákban, és ezt a 
modern hajót volt szerencsém vezetni 5 éven át. 
Csodálatos időszak volt, rengeteg szép emlék 
fűz hozzá.

Miért döntöttél úgy, hogy a pályádat  
mégis az irodai oldalon folytatod?
A magánéletemben következett el egy nagy 
fordulópont, ugyanis családot alapítottam, 
a munkámban pedig kerestem a további 
lehetőségeket. Ezért döntöttem úgy, hogy 
a másik oldalon folytatom a munkámat a 
hajózásnál, hiszen tudjuk, hogy az irodai 
dolgozóknak ugyanolyan fontos szerepük van 
a vállalatnál, mint a hajósoknak. Nincs egyik a 
másik nélkül. 2021 januárjában olyan pozícióba 
kerültem, ahol már nem csak egy, hanem a teljes 
BAHART hajóflottáért felelek a csapattal.  
Ezen a szakterületen igyekszünk mindent 
megtenni a hajókért, a hajósokért és az utasok 
kényelméért egyaránt.

Összefoglalva egy igazán nagy és igazán 
egyedi tudással rendelkezel, hiszen 
bepillantást nyertél a hajózás minden 
szegmensébe a gépkezelőn át a matróz 
feladatokig, vezettél több hajót is, és  
jelenleg az irodai környezetből az egész 
BAHART hajóflottát ismered és felügyeled.  
Jelenleg milyen munkák elvégzése  
tartozik hozzád?
Jelenleg a hajók műszaki állapotáért felelek,  
az átépítések, az aktuális munkálatok, tavasszal 
hajók felkészítése, hajózási szezonban a hajók 
üzemeltetése, a fekete flotta karbantartása 
tartozik a szakterületemhez. A tavalyi évben a 
hajóflotta felújításokban is aktívan részt vettem, 
de a 2022-es év is izgalmas lesz az új hajók 
érkezése kapcsán, amit izgatottan várok.

Szerinted mi kell ahhoz, hogy valaki  
igazán jó hajóssá váljon?
Sokat kell tanulni és érdeklődni, mint bármelyik 
másik szakmában. Ez nem is szakma, hanem  
egy hivatás. Mindenképpen kell szeretni,  
mert aki így tesz, abból biztosan jó hajós lesz.  
Véleményem szerint ez a titka az egésznek, 
illetve a becsületes és alázatos munkavégzés.

Miért ajánlanád ezt a hivatást azoknak,  
akik még a pályaválasztás előtt álnak?
Szerintem egy gyönyörű hivatás. Csodás 
helyeken járhat az ember, rengeteg élménnyel 
gazdagodhat, testközelből tapasztalhatja 
meg mi, hogyan épül fel, mit tudunk megtenni 
egymásért, a hajóért. Az igazán elhivatott 
embereknek ajánlom, akik szeretnek csapatban 
dolgozni, emellett szeretik a Balatont,  
amely minden napszakban más arcát mutatja,  
és egyszerűen nem lehet megunni.
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Hajózzunk át  
a Balaton minden pontján a  
New Level Empire zenekarral!
Megszületett a BAHART dal 

Van-e a Balatonhoz és a Balatoni Hajózáshoz 
fűződő emléketek akár gyermekkorból, akár 
most felnőttkorból az elmúlt évekből?
N: Nekem nagyon sok. Szüleim 
„balatonmániásak” voltak világ életünkben, 
ezáltal nekünk a nyaralásunk minden évben 
a Balatonon zajlott. Apukám a Gödöllői 
egyetemen tanított, így annak az összes 
üdülőjében megfordultunk minimum egy hetet 
minden évben. Ezen kívül addig ment a móka, 
amíg Kenesén vettek egy telket, amire nem 
sikerült megszerezni az építési engedélyt, ezért 
budival és 3 db sátorral 10 évig ott kínlódtunk, 
majd aztán lett egy kisebb nyaraló rajta. Ebből 
kifolyólag nekem gyerekkorom óta a kedvencem. 
Z: Nekem a fél gyerekkorom a Zalában 
történt, Zalakaroson volt 2 telkünk is, illetve 
házunk. A másik pedig a Tihanyi-félszigethez 
kötődik, ott egyébként a mai napig vannak 
rokonaim és sokat járunk Tihanyba. Most 
felnőttkorban egyébként nekem Balatonvilágos 
és Balatonaliga lett nagyon kedves számomra, 
ott majdnem minden évben nyaralunk. Sokat 

szoktam biciklizni is a környéken, egy fél Balaton 
kört-szoktunk megtenni, mert egy egészhez 
már öreg vagyok, de egy fél az pont jó. Tavaly 
is pont átmentünk így komppal Szántódról 
Tihanyba. A Balaton tehát ahogy Newlnak, 
úgy nekem is gyerekkori kötődésű. Illetve azt 
még megemlíteném, hogy Newléknak ez a 
Balatoni nyaralójuk még megvan, és a zenekari 
csapatépítő programként, legalább egy évben 
egy éjszakát eltöltünk ott. Akkor általában 
valamelyik barátunkat megkérjük, hogy főzzön 
ránk, és onnan megyünk a következő napra 
koncertezni. Úgyhogy mindig van egy ilyen jó 
kis kenesei éjszakánk, kb. 8-9 fővel. 

Ilyenkor van valami csapaton belüli 
megmérettetés, hogy kié volt a legjobb? 
Konyhafőnök-szerűen képzeljük el az ilyen 
alkalmakat, vagy teljesen más?
N: Nem, a Fekete Atti főz mindig, őt neveztük 
ki, mert ő a legügyesebb. Úgy is mondhatnánk, 
hogy egyszemélyes versenyző. Ő hajlandó 
esőben is bográcsozni, gyakorlatilag ezért. 

Ujvári Zoltán Szilveszter „Zola” és Nyújtó Sándor „Newl” a New Level Empire tagjai elmondták 
nekünk az ő szemszögükből, hogy hogyan is született meg a BAHART dal és milyen dolgok kötik 
őket a Balatonhoz.

Hóban, szélben, fagyban mindig járnak a hajók 
itt a Balatonnál. Amikor megjött az e-mail, 
a telefon, hogy kereste meg a BAHART a 
zenekart, hogy írjanak nekik egy dalt?
N: Nekünk viszonylag egy nagy 
managementünk van, nagy cégnél és ott 
van erre szakosodott ember, aki ezekkel a 
megkeresésekkel foglalkozik. Ő mondta az 
ötletet. Utána rögtön hívtam a Petit meg a 
Zolát, hogy mit szólnak hozzá. Mindegyikőnk 
egyetértett abban, hogy ez egy jó téma. Ha a 
rotációs kapákról kellett volna egy vidám dalt 
írni, akkor az valószínűleg nehezebb lett volna. 
Egy nyári dalt a Balatoni Hajózásról szerintem 
egy olyan zenekarnak, akinek az összes slágere 
nyári dal és balatoni hajózásról szól, az nem 
annyira bonyolult. 
Z: Pedig egy jó belédfűrészelnék az még mindig 
működik. 

Ilyenkor mihez nyúlsz? A tájhoz,  
az évszakhoz, a hangulathoz, a szerelemhez?  
Mik azok a kellékek, amik kellenek egy  
zene születéséhez?
Z: Alapvetően van egy lista ilyenkor. Ha 
tematikus dalról van szó, mint ez a BAHART 
dal, a balatoni hajózás dala, akkor ez a tematika 
és ez alapján elkezdek összeírni szavakat. Van 
benne természetesen külső segítség, hogy 
van-e valami elképzelés. Például ilyen volt „Az 
élményhez Hajó visz!”. Az egy elképzelés volt, 
ami bele is került a szövegbe. Ezután olyan 
szavakat írok össze, ami nem a krumpli, nem 
a papucs, hanem a Balatonhoz kötődik, majd 
abból írok valamit. Ez most annyira jó volt – 
amit el is mondtam a sajtótájékoztatón –, mert 
volt egy alapötlet és a harmóniakör, az ének, 
dallam, a szöveg is rögtön átment a fiúkon. 
Mondták, hogy ezt csináljuk meg New Level 
Empire stílusra. Annyira adta magát az egész, a 
tematikus dalok pont ezért jók szerintem. Pont 
a Newlnak volt egy ilyen bókja irányomba (8 év 
alatt egyszer belefér), hogy tematikában nagyon 
jól tudok mindig dalt írni. Ez olyan jól esett, de 
sajnos csak egyszer volt ilyen. 

Hányas voltál irodalomból, nyelvtanból?
Z: Ötös, magyarból mindig ötös voltam.

Akkor ez innen jöhet. Mennyi idő volt, amíg 
összeállt az egész? Ezek szerint a szöveg volt 
meg elsőként és utána jött a dallam. 
Z: Volt egy alapötletem, egy alap dallam, amit 
eljátszottam a fiúknak, és mondták, hogy 
minden jó, csak hangszereljük meg rendesen, 
mert én csináltam belőle egy funky dalt. 
Mondták, hogy ez ’86-ban is ciki volt, úgyhogy 
csináljunk ebből egy NLE dalt. Mindig úgy 
zajlik, hogy a Peti, a Newl, meg én ülünk a 

stúdióban és a Newl produceri munkája alatt 
születnek meg a dalok, ő határozza meg, 
hogy milyen legyen a hangszerelés, milyen 
legyen a hangulat, a tempó, milyen hangszerek 
kerüljenek bele. Magát a hangzásvilágot, a 
NLE-nél mindig a Newl határozza meg, ez így 
van jól, ez egy bevált dolog, 8 éve így működik. 
Mindenkinek megvannak azok a részfeladatai, 
amiben jó. A mostani egy jól működő, proaktív 
munkafolyamat volt. Elsőre átmentek a szavak, a 
dallam, minden. 

Amikor megkeresésre készít dalt a zenekar, 
akkor kicsit olyan, mint amikor tábori 
vetélkedőn megadnak 5 szót és ez alapján írj 
egy verset, dalt, dallamot, csapatindulót stb. 
Megvolt az az érzés, vagy nem? Mert azért ez 
nem egy belső feladat volt. 
N: Ha olyan téma lenne, vagy például a 
tábortűznél olyan feladatot kapsz, hogy 
mondjuk a baseballról kell írnod egy dalt,  
akkor az szerintem mindegyikőnknek nehezebb.  
Ki kéne wikipédiáznunk a baseballnak a 
szabályait, hogy megértsük a lényegét, de egy 
olyan dolognál, amiben 40-50 éve benne élsz 
és tapasztaltad minden nyáron, mert utaztál 
komppal, hajóval, vitorlással, motorcsónakkal. 
Szóval, ha megvan a tapasztalatod, hogy ez  
miről szól, ott azért ez nem akkora kihívás. Ezért 
volt szerintem a Zolának is egy örömteli feladat, 
bár volt egy kicsi megbízás jellege, de mégis,  
ha ezt kihozta volna úgy, hogy nem kéri senki,  
hogy szóljon erről a dal, simán előjöhetett volna  
egy olyan pillanata, amikor ezt a 
szövegkörnyezetet teremtette volna meg. 
Z: Nagyon sok magyar zenekar írt már a 
Balatonról, a balatoni hangulatról, igaz? 
Mindenféle tematikában. Viszont amikor csak 
a hajózásra hegyezzük ki a dolgot, a fókusz a 
hajókon, a kompon van, és erről az életérzésről 
szól, az egy nagyon szűkített dolog, de 
mégis benne van a balatoni élet feeling. Ilyen 
szempontból szerintem ez egy könnyített 
feladat, ha jobban belegondolsz. Van egy olyan 
szövegvilága ennek az egésznek, amiről jobban 
tudsz gondolkodni, mert fókuszáltan megy  
a gondolkodás. Én legalábbis így működöm. 

Mondjuk egy VOLT himnusz, vagy bármelyik 
fesztiválnak a himnusza elindult és új életre 
kelt. Szerintetek a ti dalotoknak mi lesz az 
iránya ebben a nyárban? 
N: Ez egy nagyon érdekes kérdés, sosem lehet 
tudni előre, hogy elindul-e egy spontán siker 
útján, vagy nem. Volt olyan dalunk, ami fesztivál 
himnusz volt, és azt hittük, hogy letarol majd 
mindent, de nem történt vele szinte semmi. 
Volt olyan is, amire nem számítottunk, hogy 
nagy siker lesz és végül az lett. Régen ez egy 
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A BAHART dal kulisszatitkai hajós 
kollégánk szemszögéből
Egy életre szóló hivatás, hajós élmények, klippforgatás a kompon…. Sárközi Lajossal beszélgettünk, 
aki nemcsak a Kossuth Lajos komp hajóparancsnoka, de az új BAHART dal fontos szereplője is…

Mesélj kérlek egy kicsit arról, hogy mióta dolgozol 
itt a hajózásnál, és hogy kerültél a céghez?
1985-ben kezdtem a pályafutásom az akkor még 
MAHART-nál, a Balatoni Hajózásnál. Már előtte is 
hajós iskolába jártam, amit Lékai János Hajózási 
Szakközépiskolának hívtak. Jelenleg szerintem 
én vagyok a cégnél a legidősebb hajós, aki 
nappali tagozaton végzett ebben az iskolában. 
Oda úgy kerültem, hogy a 70-es években volt 
egy sorozat, melynek főszereplője Onedin 
kapitány volt. Amikor azt néztem, eldöntöttem, 
hogy hajós leszek, pedig semmit nem tudtam 
erről a szakmáról, majd elvégeztem a hajós 
iskolát. Mivel siófoki, vagyis balatoni vagyok, 
mégiscsak balatoni kötődésem van, itt kezdtem 
el a hajózást és azóta is itt vagyok. Mindig is 
ezzel foglalkoztam. A komp előtt nagyrészt 
személyhajón voltam, de az már a feledés 
homályába merült. Tűnhet szürke dolognak is, 
hogy elkezdtem 85-ben, és azóta itt vagyok,  
de nagyon sok érdekes dolog történt.

Mióta vagy a Kossuth Lajos komp hajóvezetője?
Akkoriban a Beloiannisz hajónak voltam a 
kapitánya és miután nem közlekedett, 4 évet a 
Kisfaludy Sándor kompon töltöttem. Ezután a 
Lelle motorosra kerültem, és csak utána helyeztek 
át a Kossuth kompra. Ennek immáron 10 éve. 

Említetted, hogy sok élményben volt részed a 
munkád során. Milyen érzések voltak benned, 
amikor felkértek a klipben való szereplésre?
Összességében örültem neki. Amikor még a 
Kisfaludy Sándor kompon hajóztam, akkor is 

voltak ilyen filmforgatások, és mindegyik jól 
sikerült. Az egyikben szerepelni is kellett, szóval 
többször is előfordult már hasonló. Amit meg 
tudtam tenni hajóvezetőként, azt megtettem, 
szerintem megfeleltem ebben a szerepben.  
Úgy éreztem, hogy felkészültem a feladatra,  
és nyugodt volt a lelkiismeretem.

Hogy érezted magad a klipforgatáson?
Nagyon jól éreztem magam. A zene is nagyon 
megtetszett, lehet azért, mert itt is folyamatosan 
szólt a forgatás alatt és otthon a gyermekeimmel 
is sokszor meghallgatjuk. 

A stábnak vagy a zenekarnak volt valamilyen 
különleges kérése a forgatás alatt?
Egyes rendezvényeken szoktak kérni olyat, hogy 
forogjon a komp, de itt az volt a különleges, 
hogy több órán keresztül kellett forognia a 
kompnak, ezért a végén le is lassítottam a hajó 
mozgását, mert valószínűleg rosszul lettek 
volna. A stáb nagyon rendes volt végig. Minden 
rendezvényen és filmforgatáson így van, hogy 
kell keresni egy olyan embert, aki megmondja, 
hogy mit kell csinálni. A gyártásvezető srác 
feljött, telefonszámot cseréltünk, és ha volt 
külön kérésük éppen, akkor felhívott és adta az 
instrukciókat. Ha ő azt mondta, hogy induljunk, 
menjünk, forogjunk jobbra balra, nappal 
szemben, napnak háttal, akkor azt csináltuk.

Volt esetleg valami akadály, akár időjárási 
körülmény, ami nehezítette a munkát?
Nem volt különösebben akadály. Úgy látszódott, 
hogy jön egy nagy vihar, de szerencsére nem ért 
el bennünket.

A családod mit szólt hozzá, hogy szerepeltél  
a klipben? Örültek neki?
Hogyne! Mindkét gyermekem nagyon büszke 
volt rám. Az unokámnak is megmutattuk volna, 
de ő még csak 2 éves, így őt még annyira nem 
kötötte le, de majd idővel.

Összességében mit gondolsz a 
végeredményről?
Jó lett szerintem, a hajós személyzet részéről 
mindent megtettük, ami elvárás volt. Én nagyon 
büszke vagyok a végeredményre.

könnyebb dolog volt, mert volt egy nagy 
kereskedelmi rádió, ott azt mondták, hogy igen, 
akkor ügy lezárva, kipipálva. Utána sláger lett 
a dalod. Azonban, ha azt mondták, hogy nem, 
akkor kezdhetted a következőt, mert teljesen 
esélytelen volt. Nekünk viszonylag szerencsénk 
van, mert könnyen befogadják a dalainkat a 
rádióállomások. Manapság viszont már annak 
sem kell elkeserednie, akinek ez nem sikerül. 
Rengeteg ilyen példát lehet látni például 
a YouTube felkapottak listáján, akik sosem 
szerepeltek rádióban.

Ha nem a megbízásról beszélünk, hanem saját 
dalról, ami teljesen belülről jön, akkor van 
változás abban, hogy a digitalizáció hatására, 
a social felértékelődésnek megfelelően írjátok, 
komponáljátok és utána építitek fel annak a 
zenének a stratégiáját?
Z: Ezt úgy fogalmaznám meg, hogy inkább  
a közönség szemszögéből is nézzük ezt.  
A NLE-nek a 8 év alatt kialakult egy közönsége, 
szemmel jól látható és körbe rajzolható  
életkori és szociográfiai faktorral rendelkezik. 
Tehát van egy egyébként roppant szimpatikus 
közönségünk, másrészt pedig egy érett 
közönségről van szó. Érett, felnőtt,  
30 pluszos nők, és ezzel semmi baj nincsen,  
épp ellenkezőleg. Nem mehetünk el amellett  
a fizikai tény mellett, hogy mi alapvetően nem 
tinédzsereknek zenélünk. Ha a koncertjeinken 
látunk egy-két tinédzsert, az nagyon jó érzés, 
nagyon szuper. Van egy felnőtt közönségünk,  

és nekik szerintem teljesen más dalokat kell írni. 
Lehet, hogy amiatt működik jól ez a popzene 
náluk is, amit mi képviselünk. Roppant széles a 
paletta a popzenében, de amilyen szegmenset 
mi képviselünk, az pont az érett közönségnek 
szól. Mi erre tudatosan rá is fókuszálunk. 

Melyik lenne az a szó, amit soha egyszer 
sem írnátok bele se egy dalszövegbe, se egy 
Facebook posztba? 
N: Zola sok olyan szót ír bele, amit mi sosem 
írnánk bele egy dalszövegbe. A benzinkút volt 
egyszer ilyen a Valahol című dal refrénjében.

Majd a Belga kijött egy benzinkúttal.
Z: Hát ennyit erről.
N: Szóval szerintem sok olyan szó van, ami nem 
illik bele. Én személy szerint a trágár szavakat 
sem érzem annyira jó megoldásnak. Biztosan 
nem írnék trágár szót egy refrénbe. Lehet, hogy 
valakinek a közönsége ezt veszi. Zola beszélt 
a közönségünkről, nálunk ez biztosan nem 
működne.
Z: Én is ki vagyok élezve a szavakra, de tovább 
vinném ezt a gondolatot, hogy ez inkább 
műfajspecifikus. Tehát valamely műfaj igényli. 
Belgánál például igényelnek olyan szavakat, 
amiket a sláger popzenekar nem rakhat bele,  
ez egyértelmű. Ami nekem vesszőparipám,  
az a kínrím. A nyárra a már és még sorolhatnám, 
és ezeket még most is bevállalják, amitől én 
falramászom. Az szerintem sokkal cikibb.
N: Mennyire érdekes dolog ez a szóhasználat, 
amikor kijött a Belédfulladnék című dalunk,  
ami jelen pillanatban még mindig a legnagyobb 
slágerünk, a koncerten is mindig azt várják  
a legjobban. Annál a dalnál a megjelenés után 
rengeteg olyan hozzászólás volt, hogy miért 
kellett ilyen durva szót használni. Nem értették, 
hogy ez mit akar jelenteni, és hogy ebbe csomó 
minden rosszat bele lehet gondolni. Idővel  
az emberek megszokták, és túlhaladtak rajta. 
Ha a belédfulladnék szót abban a környezetben, 
kontextusban nézed, ahogy a mi dalunkban 
szerepel, az egy aranyos kifejezés arra, hogy 
beléd estem, vagy beléd zúgtam. Mégis nagyon 
vigyázni kell, hogy az ember milyen szavakat 
használ, hogyha a saját közönségét szeretné 
megszólítani. 

Sőt, szerintem a belédfulladnék még ennél is 
többet jelent.  

Riporter:
Juhász Bálint – Next FM

12 13



Papucs, fürdőnadrág,  
semmi flanc, irány a Balaton…!

Mit jelent számotokra a Balaton?  
Minden nyarat itt töltötök?  
Milyen sűrűn pihentek a Balatonnál? 
A Balaton a legfontosabb kirándulóhely és 
tartózkodási hely nekünk Budapesten kívül, 
mindig Zamárdiba megyünk. Zamárdi a bázis, 
régebben volt, hogy voltunk Füreden vagy más 
helyen is, de már több, mint 10 éve Zamárdi 
a központ. A gyerekkori emlékek is a déli 
parthoz kötnek. Feleségem Zamárdiban nyaralt 
kiskorában, én pedig általában Balatonszemesen, 
úgyhogy ”ős délipartosok” vagyunk, szeretjük 
az itteni életérzést: papucs, fürdőnadrág, semmi 
flanc, irány a Balaton, minket egy picit sem zavar, 
hogy nem olyan magas a vízszint. 

Örültök, hogy a Balatoni Hajózás arcai 
lehettek? Mit jelent nektek az, hogy a BAHART 
nagyköveteivé választottak benneteket?
Nagyon nagyra tartom a BAHART munkáját, 
gyerekkoromtól járok a különböző balatoni 
hajókkal, a matrózókat, a hajóskapitányokat mindig 
csodáltam. A vízi romantika nagyon tetszik,  
nem is értem, hogy miért nem vitorlázok. 

Mit jelent nektek a balatoni hajózás?
Nem csak egy közlekedési eszköz, annál szebb 
és kellemesebb élmény. Az, hogy a Balaton 
közepén vagy, az egy csodálatos élmény, és nem 
utolsó sorban praktikus, fontos eszköz többszáz 

ezer embernek. Mi is a gyerekekkel a Tihany-
Szántódi komppal sokat megyünk. Nagyon jók 
és gyorsak ezek a járatok, egy Siófok-Füred  
45 perc, ami pikk-pakk.

Mi volt az első balatoni hajózáshoz köthető 
élményetek?
Egy gumimatrac,  amin anyámmal 
ringatóztunk, persze ez vicc, egyébként 
gyerekkoromban már mentünk hajóval, van egy 
olyan élményem, hogy hullámzik nagyon a víz, 
gyerekként félelmetesnek tűnt, persze semmi 
nem történt, de a büfés az üdítős rekeszeket 
fogta a parton, mert dobálta őket a vihar. 

Melyik a kedvenc balatoni hajótok?
A Kelén, a régi nosztalgiahajó. 

Milyen sűrűn hajóztok a Balaton északi és  
déli partja között?
Körülbelül két hetente, de a Tihanyi kompot 
sokkal sűrűbben használjuk.

Mi a legkedvesebb útvonalatok? 
Siófok-Füred, illetve Füred-Tihany.

Kipróbáltátok már a programhajókat?  
Bulihajó, varázshajó, sétahajó…
Bulihajón voltunk már igen, az nagyon jó,  
ahogy Fonyódról a naplementében elindul.

Mik a terveitek az idei nyárra?  
A programok között szerepel hajós kaland?
Hajós kaland biztos, folyamatosan vízen 
vagyunk, használjuk a BAHART hajókat,  
a feleségem családjának is van hajója,  
illetve rendszeresen sup-ozok a Balatonon.

Tavaly is együtt dolgoztál már  
a Balatoni Hajózás csapatával?  
Mi volt a legemlékezetesebb élményed?
Tavaly sikerült az év legnagyobb viharát 
elcsípnem, csodálatosan szép volt a zivatar 
körbe-körbe a Balaton közepén. Ömlött az eső, 
a kapitányi állásból néztem végig, hogy a hajóval 
így is simán visszament a kapitány a kikötőbe 
annak ellenére, hogy semmit sem lehetett szinte 
látni az esőtől, tényleg nagy élmény volt.

Nekem a Balaton a Hajózás!

Mit jelent számotokra a Balaton?  
Minden nyarat itt töltötök?  
Milyen sűrűn pihentek a Balatonnál?
Nekünk a Balaton második otthon, nem „csak” 
egy nyaralóhely. Ez a mi döntésünk volt, 
hogy ennél sokkal több dolgot szerveztünk 
ide Balatonakarattyára, de nem csak nyáron 
vagyunk itt sokat, hanem egész évben. Sőt, ha 
őszinte akarok lenni, akkor a szezonon kívüli, 
nyugisabb időszakokat jobban is szeretem itt a 
Balaton partján. Nagyon szeretjük a tó látványát, 
az energiáit, a víz közelségét. Amikor van egy kis 
szabadidőnk ülünk az autóba és jövünk ide.

Örültök, hogy a Balatoni Hajózás arcai 
lehettek? Mit jelent nektek az, hogy a BAHART 
nagyköveteivé választott benneteket?
Azokat az együttműködéseket szeretjük a 
legjobban, amik valódi kapcsolódásokon 
alapulnak és a Balatonnal való szoros 
kapcsolatunk teljesen egyértelmű évek óta. 
Nagyon testreszabottnak éreztük ezt a felkérést, 
szívesen népszerűsítjük a balatoni hajózást. 
Szerintem, ha Balatonra jön az ember, akkor 
alapprogram kell legyen, hogy vízre száll.

Mit jelent nektek a balatoni hajózás?
A hajózás élménye az maga a közvetlen kapcsolat 
a vízzel és azon túl, hogy strandolunk, a hajózás 
az, amivel nagyobb távokat át lehet ívelni és még 
inkább befogadni azokat az élményeket, amiket 
a Balaton nyújt. Mi a legtöbbször a kompot 
használjuk Tihany és Szántód között, mert ez 
nem csak praktikus, hanem élményprogram. 
Az esküvőnk Tihanyban volt, romantikus 

kompozásaink voltak Palkóval és ez nagyon 
élénken él bennem. Nekünk is van egy kicsi 
csónakunk. A Nemzeti Regatta rendezvény 
volt még hatalmas élmény évekig, ahol műsort 
vezethettem több alkalommal, ott fantasztikus volt 
megtapasztalni, hogy a balatoni hajózás élménye 
mennyire összeköti az embereket. A Balaton nem 
csak a környékbelieknek egy fogalom, hanem az 
egész országnak a dobogó szíve.

Mi volt az első balatoni hajózáshoz köthető 
élményetek?
Nagymamám egyszer elhozott minket a 
testvéreimmel a Balatonra nyaralni, ahol 
sétahajóztunk. 

Melyik a kedvenc balatoni hajótok?
A kedvenc hajónk a komp. Az pedig, hogy 
koncertek is vannak rajta, az külön élmény 
számba megy, remek ötletnek találom.

Milyen sűrűn hajóztok a Balaton északi és  
déli partja között?
Most, hogy már a Balaton számunkra a második 
otthonunk, a kompot rendszeresen, havonta 
többször is használjuk, átszeljük a tavat.

Mi a legkedvesebb útvonalatok?
Egyértelműen Szántódrév - Tihanyrév, mert a 
visszafelé irány, az mindig a haza indulást jelenti, 
de mikor Szántódrévből indulunk Tihanyrévbe, 
az még csak az érkezést, amikor még az 
élmények előtt állunk.

Kipróbáltátok már a programhajókat?  
Bulihajó, varázshajó, sétahajó…
Sétahajóztunk az iskolai szünetben a családdal, 
szuper élmény volt, szeles volt, de sütött a 
nap, szép romantikus arcát mutatta a Balaton. 
A bulihajót sokszor láttam működés közben, 
de még nem jutottam fel. A varázshajó 
pedig a gyerekeknél ott van az első helyen, 
mindenképpen ki fogjuk próbálni.

Mik a terveitek az idei nyárra?  
A programok között szerepel hajós kaland?
A tervünk az, hogy ne csak a munkáról 
szóljon az egész nyarunk, sokkal több élmény 
programot szeretnénk a gyerekeknek is 
beszervezni, egyértelmű, hogy a hajózás is 
benne van, így például a varázshajó.

Ördög Nórával és Nánási Pállal a BAHART nagyköveteivel beszélgettünk arról, hogy mit jelent nekik 
a Balatoni Hajózás, a Balaton és milyen programokat terveznek az idei nyáron a gyerekekkel.

Till Attilával a BAHART egyik nagykövetével beszélgettünk, hogy mit jelent neki a Balaton,  
a Balatoni Hajózás, milyen emlékei, élményei vannak a tóról és mik a tervei idén nyáron  
a magyar tengernél.
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Kóstoltad már  
az új BAHART söröket?!
Ha egy igazi frissítő sör élményre vágysz a fedélzeten kóstold meg a BAHART saját márkás HEDON 
kézműves söreit! Hajóbüféinkben megtalálod mind a négy ínyencséget! Neked melyik jönne be igazán?

A Kapitány kedvence, az édeskés,  
de mégis kellemesen komló keserű 
félbarna SMASH IPA sör. Hidd el,  
a BAHART zászlóshajója, hamar  
a kedvenceddé válik! 

A Matrózok kedvence, a világos  
sör, mely egy korty csillogás  
a hajó fedélzetén. Telt, elegáns  
ízű pilseni, mely még a tengeri  
betegségre is gyógyír.

Könnyed, friss és ropogós világos  
ale (Blond Ale), szőke kísértés  
nemcsak part menti kalandokhoz!  
Váratlan csobbanás esetén egy  
igazi megmentő!

A Szirén egyszerre fanyar, frissítő  
és csábítóan szőke! Ízig-vérig  
bajor szűretlen búzasor, amit lassan 
kell a pohárba önteni az alján lévő  
élesztővel együtt!

KAPITÁNY

MATRÓZ

MENTŐCSÓNAK

SZIRÉN

Fedezd fel a hajóbüfékben  
a balatoni pincészetek borait!

Bortermelő őseink 1721-ben ültették el azt a gondolatot, 
amely végül, megannyi szüret után, 1988-ban érett 
meg arra, hogy generációk tudására alapozva pincét 
építsünk, 1 hektárnyi szőlőterülettel. Azóta 25 hektárra 
bővültünk, amely teret ad nem csak kiváló borainknak, 
de vendégszeretetünknek is: Borbirtokunk étteremmel, 

szálláshelyekkel és wellness részleggel várja a feltöltődni vágyókat. Az ízből akkor válik élmény, ha az 
érzékeken keresztül a szívhez is szól. Ezért organikus gazdálkodásunk alapja, hogy a bort nem elég inni, 
értékelni is kell. A természetet nem elég használni, becsülni is kell. Hisszük, hogy a bornak két útja van. 
Az egyik a szőlőszemtől a palack mélyéig tart. A másik akkor kezdődik, amikor kiengedjük a palackból. 
Családunk mind a két úton a természet bölcsességét, a mértéket követi. Bioorganikus gazdálkodásunk 
vegyszermentesen ötvözi évszázadok hagyományát és a jelenkor innovációit. Borbirtokunk minden 
gasztronómiai és közösségi élményt megad, hogy az érzékeken túl, a szívhez is eljusson az aroma.

DOBOSI PINCÉSZET

Családunk alapvetően tradicionális, helyi szőlőfajtákkal 
foglalkozik, amelyek a vulkanikus eredetű tanúhegyek 
legjobb területein teremnek. A borok köré épültek a 
vendéglátóhelyek, ahol a kóstolók mellett izgalmas ízekkel 
és programokkal várunk minden Badacsonyba látogatót 
egész évben. Badacsony központjában, a Hableányban 

karnyújtásnyira készülnek a borok a látványborászatban, ahol a tartálytérben túra közben mutatjuk be a 
borkészítés fázisait – a pincében már pezsgőüzem is helyet kapott. A hegy lábánál, Badacsony turisztikai 
központjában kikerülhetetlen a Hableány felújított, faltól falig üvegablakos modern épülete. Az 1800-as 
évek végétől vendéglátóhely és találkozó pont volt, az 1883-ban nyitott szálló 1963-ban nyerte el maihoz 
hasonló alakját. Az ikonikus épület 2019-ben megújulva nyitott újra a Laposa Birtok központjaként. Lépj 
be a többfunkciós térbe, ahol bisztró, borbár, borbolt, a környék legmodernebb borászata, sőt, egy hely- 
és családtörténeti kiállítás is helyet kapott. Igazi borvidéki találkozópont ez, közös kóstolók, rendezvények 
helyszíne. A Laposa Birtok borainak és a helyi alapanyagokra építő, modern balatoni bisztró konyha 
fogásainak kóstolása közben a pince életébe is beleshetsz. Nagy örömünkre szolgál, hogy a 2022-es 
szezonban a mi termékeinkkel is találkozhattok a megújult BAHART hajók fedélzetén.

LAPOSA PINCÉSZET

A pezsgőgyártás és borászat világában jól ismert 
családnév mögött három, együtt dolgozó generáció összes 
tapasztalata, a Dél-Balatoni Borvidék legszebb dűlői, 
és évtizedek óta töretlen elhivatottság és kreativitás áll. 
Boraik nem csupán a legrangosabb hazai és nemzetközi 
versenyeken értek el kiváló eredményeket, de kiválóan 
bemutatják a régió legszebb arcait a kóstoló, és mostantól 
a BAHART hajókon utazó közönség számára is.

GARAMVÁRI SZŐLŐBIRTOK

Az idei évtől a BAHART sörök mellett a hajóbüfékben neves pincészetek borait és díjnyertes
pezsgőit is megkóstolhatod. Próbáld ki a 2020-as Balaton Bort a Dobosi olaszrizlinget,
a Laposa Pincészet Illatos Ottonel muskotály, a Garamvári Szőlőbirtok RoséGold és Kadarka borát,
vagy a Martinus olaszrizlinget. A díjnyertes Laposa extra dry Furmint pezsgőt akár egy naplemente
sétahajó fedélzetén is élvezheted. Látogass el a pincészetekhez is, hiszen mindegyik gyönyörű
helyszínen vár számtalan izgalmas programmal és kóstolóval!
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Balatonfüred az ország egyik nyári fővárosa. 
176 évvel ezelőtt innen indult útjára a balatoni 
gőzhajózás, de 1867-ben itt alakult meg hazánk 
első vitorlás klubja, a Balaton-Füredi Yacht Egylet 
is. A város fokozatosan növekvő népszerűségével 
együtt sorra nyíltak a környékbeli üdülők, 
fürdőintézmények, melyek közül a legismertebb az 
oly sokaknak gyógyulást hozó Állami Szívkórház.

A település fejlődésének 18. századi lendületét 
ma is érzékelhetjük, ha ellátogatunk a számtalan 
kulturális programnak otthon adó remformkori 
városrészbe, ahol 1825 óta évről-évre minden 
júliusban megrendezik az Anna-bálokat.  
Híres Tagore-sétánya a helyszíne az augusztusi 
Balatonfüredi Borheteknek, a szeptemberi 
Romantikus Reformkor Fesztiválnak, vagy a 
pünkösdi Hal- és Borünnepnek. Az egész napos 
időtöltéshez a város múzeumai, így a Vaszary 
Galéria, a Jókai Villa, a Vitorlásmúzeum interaktív 
vitorlástörténeti kiállítása, a Bodorka Balatoni 

Vízvilág Látogatóközpont, a Zsidó Kiválóságok 
Háza és az Arácsi Tájház nyújtanak alternatívákat 
az idelátogatóknak.

A város földrajzi fekvésének és klímájának 
köszönhetően számos aktív programlehetőséget 
kínál vendégeinek, amilyen például az először 
1934-ben elstartoló Kékszalag vitorlásverseny 
is, de a festői Koloska-völgyben nordic walking-
pálya és vadaspark is várja az érdeklődőket.

Az egykori „Magyar Királyság dísze” 
gasztronómiai téren is új virágkorát éli. Városunk 
a Balatonfüred-Csopak borvidék központja, 
1987 óta pedig a „Szőlő és Bor Nemzetközi 
Városa” cím büszke tulajdonosa is. Az itt fakadó 
savanyúvizek testet-lelket gyógyítanak, a part 
menti éttermek és cukrászdák, a wellness és 
gyermekbarát hotelek, a város Kék Hullám 
Zászlós strandjai pedig tálcán kínálják a 
felejthetetlen balatoni nyaralás lehetőségét.

Lehet tavasz, nyár, ősz vagy tél Balatonfüred mindig élmény!

„Nyájas táj, hívogató. Ezt mondja: ne siess. Pihenj. Hallod a fák zúgását? Valamit üzennek.  
Az ember megáll, hallgatja a zúgást, s egyszerre megérti, hogy kár volt sietni.” 

Márai Sándor
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