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Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy
most már a rajtkövön állunk,
várjuk, hogy eldördüljön a pisztoly
és végre kiszabaduljunk az
elmúlt egy év bezártságából,
a szokásosnál ingerszegényebb
hétköznapjaiból. Ez a mostani
időszak még a tervezgetésé, hiszen
bármelyik pillanatban nyílhatnak
a határok, de a megfontoltság és az
elővigyázatosság nem lesz kevésbé
fontos a jövőben sem. A várakozás
utolsó perceire jövőbeli tervekhez
és aktuálisan megvalósítható
kalandokhoz is hoztunk inspiráló
embereket és remek ötleteket
a via ferratától a lovas túrákon és
a legszebb magyar zsinagógákon át
II. Erzsébet királynő Londonjáig.
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FOTÓS:

KONCZ-BISZTRICZ
TAMÁS
TAMÁS A MOL
ALAPÍTVÁNY 2018AS ÉS 2020-AS
TÁMOGATOTTJA.
TOVÁBBI
DÍJAK:

AZ ÉV IFJÚ
TERMÉSZETFOTÓSA
2019
NEMZETKÖZI
MEZŐNYBEN
AZ ÉV FIATAL
MADÁRFOTÓSA
ÉS AZ ÉV IFJÚ
MAKROFOTÓSA
(2019, 2020)

A MÓRAHALMI NAGYSZÉK-SÓSTÓNÁL,
EGY KÉSŐ DÉLUTÁN KÉSZÜLT KÉP
A GÓLYATÖCSÖK ROMANTIKUS NÁSZÁT
ÁBRÁZOLJA. A FOTÓVAL TAMÁS
ELNYERTE A NATURART – AZ ÉV
TERMÉSZETFOTÓSA PÁLYÁZATÁN
A UNIQBALL KÜLÖNDÍJÁT.
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A HÓNAP KÉPE
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RÖVIDEN

1. A JÖVŐT FORMÁLÓ ÉPÜLETEK KÖZÖTT A MAGYAR ZENE HÁZA
Melyek lesznek a 2021-es év legizgalmasabb építészeti projektjei
szerte a világon? – az év elején erről közölt összeállítást a CNN,
s a felsorolásba bekerült a Városligetben épülő Magyar Zene Háza
is. A Fudzsimoto Szú által tervezett és a Liget-projekt kiemelkedő beruházásaként kezelt épület koncepciójának a zene mellett
a természet adott ihletet. Erről árulkodik a javában készülő és már
most híres hullámzó tetőszerkezet: a lebegés a hang rezgésének
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vizuális képét szimbolizálja, miközben utat enged a fáknak az ég
felé. A nyitott, átjárható és rendkívül harmonikus épület egyszerre
lesz zenei rendezvényhelyszín, oktatási központ és múzeum, és
világszerte olyan izgalmas építmények mellett várja az átadást,
mint a New York-i Far Rockaway Library, a rønnei Green Solution
House, amely a világ első klímapozitív szállodája, vagy egy úszó
zenei központ a Zöld-foki Köztársaságban.

RÖVIDEN
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2. ÉPÜL A PÁRIZSI „CENTRAL PARK”
Bár Párizst már így is a világ egyik legszebb városaként tartják
számon, úgy tűnik, a tökéletességet is lehet fokozni. Anne Hidalgo,
a város polgármestere ugyanis bejelentette, Párizs egyik legfontosabb nevezetessége, a Champs-Élysées egy 250 millió eurós projekt keretein belül fog megújulni a 2024-es olimpiai játékok után.
A tervek szerint rengeteg fát ültetnek majd, csökkentik az autóforgalmat, az elzárt utakat zöldövezetekké alakítják át parkokkal, játszóterekkel és egy közel húsz kilométernyi gyalogosútrendszerrel.

3. MEGNYÍLT ABU-DZABI ELSŐ ÖKOMENEDÉKE
Úgy tűnik, a klímaváltozás problémája annyira sürgető kezd lenni, hogy a zöld
szemlélet végre az arab államokba is megérkezett. Ennek jegyében nyílt meg
az első, úgynevezett ökomenedékhely Dzsubail szigetén, amely a lelassulásra
és az élet apró örömeinek felfedezésére hívja leendő látogatóit. A vendégek
a mangroveerdők közepén létrehozott kupola alakú luxussátrakban tölthetik az
éjszakát, wifi nincs, lehet viszont kajakozni, biciklizni, jógázni, madarakat lesni
és hatalmas sétákat tenni a fehér homokos parton vagy a mangrovefák alatt.

4. ERDEI VASÚT KÍNAI MÓDRA
A selyem otthonának is nevezett kínai Csiahszing (Jiaxing) városában
az erdő vasútállomása épül. Mit takar ez pontosan? A MAD építészeti
stúdió az 1907-ben épült és 1937-ben pusztító kínai–japán háború
során megsemmisített pályaudvar teljes rekonstrukcióját tűzte ki célul,
amelynek keretében 35 hektáron egy kétszintes állomást fognak létrehozni. Az épület szerkezete a föld alatt lesz, így a földszinten történő
erdősítésnek és parkosításnak köszönhetően igazi városi oázissá válhat,
míg a régi állomás romjait vasúttörténeti múzeummá alakítják.

FOTÓ: LIGET BUDAPEST

5. USA: CSAK NEGATÍV TESZTTEL LEHET BEUTAZNI
Január 26-án lépett életbe az a rendelet, amely szerint nem léphet be az Egyesült
Államokba olyan ember – beleértve a külföldről hazaérkező amerikai állampolgárokat is –, aki nem tud felmutatni negatív koronavírustesztet. A döntés azután
született, hogy az Egyesült Királyságban egyre több esetet regisztráltak a vírus új
mutációjával. A 72 óránál nem régebbi tesztet nemcsak érkezéskor, de már az
induláskor is ellenőriznie kell a légitársaságoknak, amelyek ennek hiányában megtagadhatják a beszállást.

6. MICHELIN-CSILLAG A TURISTAOSZTÁLYON
A British Airways leszámolva a first class privilégiumaival a Michelin-csillagos Tom Kerridge-et bízta meg, hogy tervezzen egy menüt
kizárólag a turistaosztály utasai számára, hogy ne csak a kiváltságosok ízlelőbimbóit kényeztessék. A sztárséf a brit gasztrohagyományok figyelembevételével olyan finomságokat sorakoztatott fel, mint
a húsos-sörös pite, a füstölt sajtos-csülkös szendvics, a fűszeres,
vegán karfiolos wrap, vagy a brie sajtos szendvics a vegetáriánusoknak – mindezt ötcsillagos verzióban.
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SZEZON

LÓHÁTON
• 2 6 éve
nyeregben
• 9 hosszú, akár
több hónapos
lovas expedíció
• Többtucatnyi
rövidebb túra
• közel 60 ezer
lóháton
megtett km
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SZEZON
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EGY ÉLET
A NYEREGBEN
Hat ló nyargal szabadon a „Csepin-birtokon”.
Hármukon egy órával korábban még nyereg volt
és ember ült. „Kilovagoltunk, hogy megkeressük
a szamarainkat, mert a vadászok szóltak, hogy látják
a vadkamerán, ahogy a szarvasokkal spannolnak.
Leléptek velük” – mondja Csepin Péter. Ebben
a környezetben ez szinte hétköznapi történet.
Az övé nem az.

A

Bakony lábánál vagyunk: alattunk a bántai tavak, felettünk
a Várpalotához tartozó Badacsony szőlő. A hosszabb-rövidebb túrái során lóháton megtett kilométerek másfél földkerüléshez elegendőek
lennének (nem csalunk, az Egyenlítő mentén!), a szélrózsa minden irányába bejárta
Európát és keletről nyugatra tartva fél Ázsiát. Péter utazó – aki itt van otthon.
Bent, az asztalon jogi tankönyvek és
jegyzetek.
„Kilencedik félév, munkajog 2. és polgári
jog vizsga vár még rám. Egyrészt nem lovagolhatok végig az életemen, kell foglalkozni valamivel, ha megállapodok, másfelől nemcsak a testet, a szellemet is karban
kell tartani. Katona, matróz, egy időben
állatorvos akartam lenni, de úgy fest, jogász leszek. Miért a jogot választottam?
Gyerekkorom óta erős az igazságérzetem.
A bürokrácia a lovas ember zablája, a közigazgatási joggal nehezen is birkóztam
meg az elején, de tapasztalatból mondom:
hasznos tudás ez” – mondja Péter.

DRIVE MAGAZIN
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„HOSSZABB ÚTON ELŐFORDUL,
HOGY HETEKIG NEM KERÜLÜNK
ÉPÍTETT KÖRNYEZETBE, AMI
NAGYON JÓ, MERT ILYENKOR
VISSZAMEGYÜNK AZ IDŐBEN.”

E LKÖTEL EZŐDÉS

CSEPIN PÉTER
Lovas utazó, író,
szabadegyetemi óraadó,
a Bakonyi Poroszkálók
Hagyományőrző- és
Sportegyesület elnöke.
Nyolc hosszabb (akár
több ezer kilométeres) és
több tucat rövidebb lovas
expedíció vezetőjeként
mintegy 60 ezer kilométert
tett meg lóháton, négy nagy
„portyájukról” útinaplót írt.
A magyar mellett olaszul,
spanyolul, franciául,
angolul, oroszul, törökül és
németül is beszél – jelenleg
lengyelül és arabul tanul.
2017-ben teljesítette az
Elite Challenge programot.
Kétszer is megkapta
a Honvédelemért bronz
fokozatú kitüntetést (2003,
2012), a Várpalota Városért
érdemérem (2010) és
a Magyar Köztársasági
Érdemrend tisztikeresztje,
polgári tagozat (2016)
birtokosa.
50 éves, nős, négy
gyermek apja.
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Négyévesen ült először lovon, Tihanyban.
„Még a ruházatomra is emlékszem. Szörnyű volt: kockás rövidnadrág, anyagban
és mintában hozzáillő kockás zakó, hos�szú zokni és egy fekete csatos, krumpliorrú
cipő, amit nem szerettem, mert szerintem
az unokanővéremtől kaptam, és lányosnak
tartottam. Később apukám és keresztapám
is sokszor vitt lovagolni, amikor pedig megtehettem, rögtön vettem is egy lovat. 1997ben már azzal mentem le Szicíliába, később
Törökországba, annak a fiával jártam Santiago de Compostelában, majd Svédországban.
Látod azt a lovat a fánál? Az pedig az unokája, tavasszal ráülök, megérett rá, 5 éves. Azért
nem ülünk rá előbb, mert a csontrendszer
kalcifikációja akkor fejeződik be. A 6 éves
gyereknek sem pakolunk a hátára 40 kilós
hátizsákot. Erősödjön, de ne rokkanjon bele.
Ha van időnk kivárni a ló teljes érését, akkor
egy nagyon hosszan és jól használható állatunk lesz, de ha korán kezdjük, könnyen
előfordulhat, hogy az állat megsínyli az első
három-négy évet, és nem heveri ki az ekkor
összeszedett nyűgjeit a következő tíz évben
sem. A lóhoz türelem kell.”
1994-óta tart lovat. Most hat futkos a tanya körül. Volt több is, de elajándékozta, illetve kellett a pénz az egyetemi tandíjra.
„Az első lovam egy arabosított hucul ló
volt. Az történt, hogy elszökött, és megerőszakolta egy barátom lovát –, illetve erőszakkal tört be a karámba, de a többi már
szerelemből történt. Abból született egy csikó, amit a barátom később nekem adott. Őt
már csak arab lovakkal párosítottam, szóval
a mostani állomány jellemzően arab vérvonalú. Van egy mondás: a ló az arab telivérnél
kezdődik – és ott is fejeződik be. Nem kell

vele egyetérteni. Egyébként meg minden
ló jó valamire, csak meg kell találni, mire
használjuk. Látod, ezek az állatok szabadon
poroszkálnak és futnak, nem is lovagolom
le őket mindennap. Ő a szolgálati hátasom,
Tomaj, tiszta, arab vérvonal, 14 éves, herélt.
Őt váltja majd Koheilan Béla, az 5 éves.”

G I BRALTÁR SZI KL ÁJA
Péter szeret beszélni – és jó mesélő. Egy
kérdést sem kerül ki, de mielőtt válaszolna rá, megvillantja az előzményeket. Ez

SZEZON

Valahol belső-Ázsiában,
a viszontagságos kazah
út során

történik akkor is, amikor szóba kerül az első
hosszú útja, amelyet egyébként szamárháton
tett meg.
„Szerintem 14 évesen nem tudja még az ember, mit kezdjen magával – én is csak időt akartam nyerni, ezért gimnáziumba mentem, aztán
már célirányosan katonai főiskolára, de láttam,
hogy ami szerettem volna lenni, igazi katona,
az akkoriban nem létezett Magyarországon.
Úgy éreztem, indulnom kell, hát nekivágtam az
útnak. Legalább a távolból látni akartam Afrikát,
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így 1994-ben szamarakkal lementünk az első
feleségemmel – ő daganatos betegségben elhunyt – Gibraltárig. Oda-vissza 8 ezer kilométer, két év. Tudni akartam, hogy azokon a vidékeken, amelyeket csak az olvasmányaimból
ismertem, milyen lehet végigmenni úgy, hogy
azt a vizet iszom, azt a gyümölcsöt, kenyeret
és sajtot eszem, amit az ott élők.”
Miért szamárral ment?
„A szamár intelligens állat, kicsit félre van
ismerve. De a teljes igazsághoz hozzátartozik,
hogy nem volt pénzem három lóra. Három
szamár ellenben kijött egy ló árából. Kettőn
ültünk, egy vitte a málhát. Lassabban haladtunk, de stabilan. A gyümölcs ott termett az

DRIVE MAGAZIN
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FOTÓ: ZSOLNAI GÁBOR

EGY TÚRA
SORÁN
A TEREPTŐL
IS FÜGGŐEN
NAPONTA
MAXIMUM
40–50 KM-T
TESZNEK MEG.

út mentén, nem voltak nagy igényeink. Ha
nagyon megszorultunk, egy-két napot
dolgoztam: lelovagoltam néhány lovat.
Amikor Szicíliába mentünk le 1997-ben
lóháton, elindultam hosszútávú lovaglóversenyeken, a helyiek meg szóltak, hogy
menjek, és lovagoljak le olyan állatokat,
amelyek aztán a bajnokságban indulnak.
Ilyen munkákból éltem.”

E GY E D Ü L N E M M E GY…
Sosem indult útnak szólóban.
„Nem vagyok én rabló! Ha egyedül
mégy, nem tudod megosztani az élményt.
A Bakonyi Poroszkálókkal szeretek a leginkább portyázni, ez 7-11 embert jelent.
Mindenki jó valamiben, ezért elfogadjuk az
illető szavát azon a területen – más területen pedig a gyengeségeit. Van, aki lassabban szedelőzködik, de ha kezelésre szorul
egy állat, egész éjszaka gyógyítja. Mostanában autó is jön velünk, van, aki megszerelje, más a biológiához ért, a harmadik az
állatokhoz, a negyedik az emberekhez, ő
a csapat pszichológusa. Én meg össze tudom válogatni azokat az embereket, akik
hónapokig képesek egymás mellett menni
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úgy, hogy nincs köztük konfliktus. Sokan
mondják nekem: legközelebb elmegyek
veled. Ez nem hangzik jól. A reményt nem
veszem el senkitől, de tudom, hogy aki
egy-két évvel mindig elhalasztja a maga
nagy útját, az sosem indul majd el.”

F E LK ÉSZÜL ÉS: NEM MA KEZDI
Egy túra (vagy, ahogy ő mondja, portya)
során a tereptől is függően naponta maximum 40–50 km-t tesznek meg.

„Ezek a lovak már csikókoruktól szabadon, ménestartásban vannak. Amikor
a szüleikkel kirándulunk a környéken, a csikók jönnek velünk, hozzászoknak a folyamatos menethez, és ha megállunk, ők
is akkor esznek – szopnak vagy legelnek.
Így nőnek fel. A bevésődés időszakában
szoktatjuk őket az emberi világhoz, hogy
nem kell megijedni az embertől, a hirtelen
csattanástól, a mellettük kinyíló esernyőtől.
A természet nem tud annyira félelmetes
lenni, mint egy városon való áthaladás. Az
ingerszegény környezetben élő lóval sokkal

drive.hu

BALATON-FELVIDÉK

FEDEZD FEL
A KÖRNYÉKET PÁR
KATTINTÁSSAL!
A drive.hu oldalon most
megtudhatod, mennyi
érdekesség vár még rád.

MI KERÜL A MÁLHÁBA?
• Némi enni- és innivaló.
• Lázcsillapító, kötszer, varrószerszám
(hogy Péter össze tudjon varrni
embert, állatot, ha szükséges).
• Víztisztító: vastagabb szívószálszerű eszköz, kiszűri a vízből
a kólibaktériumot. A segítségével
akár pocsolyából is lehet inni.
• Váltás ruha.
• Lótakarmány három napra, ezt
folyamatosan pótolják.
• Pluszpatkók, patkolószerszám –
ők patkolnak.
• Lógyógyszerek, iratok, köztük
lóútlevél. Utóbbi nélkül Péter a saját
portáját sem hagyhatja el lovon.

több gond van. Az, amelyik alapvetően egy
3×4 m-es boxban, bőven bealmozva és beszénázva éli az életét, lehet, hogy az első alkalommal, amikor felszáll mellette egy madár, szívrohamot kap – meg a rajta ülő is.”

E R D Ő N , M E Z Ő N Á T –
HA LEHET
A fentiekből következően egy egyhetes útra
ugyanolyan felkészüléssel indul el, mint
egy több hónaposra. Utóbbinál irányokat
határoznak meg, nem pedig azt, melyik
nap hová érkeznek. Ez hatalmas megkötés
lenne, és nem is biztos, hogy tartani tudnák. Havi lebontásban 1000–1200 km-t
kell teljesíteniük heti egy pihenőnappal.
Nagyon-nagyon jó szállás esetén kétnapos
lazítás után muszáj nyeregbe ülni.
„Hosszabb úton előfordul, hogy hetekig nem kerülünk épített környezetbe, ami
nagyon jó, mert ilyenkor visszamegyünk
az időben. Élvezzük az utazásnak azt a valamikori minőségét, amiért az ember évszázadokkal ezelőtt elindult. És, ha lehet,
erdőn-mezőn át haladunk, bár ez itthon
egyre kevésbé megtehető. Kerítés kerítés
hátán. Amerika a korlátlan lehetőségek országa, a miénk meg sokszor a lehetetlen
korlátoké. Mit tehetünk? Felderítjük a terepet, hiszen vannak még földutak, beszélünk
a helyiekkel, erdészekkel, merre haladhatunk, de ez csak rövid, két-három hetes
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„HALLOD A TERMÉSZET NESZEIT,
A MADÁRCSICSERGÉST, ÉR A NAPFÉNY,
AZ ESŐ, FÁZOL VAGY MELEGED VAN,
A LOVAD A SZABADBAN VAN ÉS
RÉTEKEN LEGEL – ENNÉL JOBBAT NEM
TUDOK ELKÉPZELNI.”
portyákon és itthon működik. Egy nyolc
hónapig tartó, több országot érintő utat
nem járhatsz be előre. Olyankor toronyiránt megyünk, de ésszel, használjuk az
utakat is, hiszen egy mocsárvidék például
nem annyira barátságos. Van romantikája,
ha a terepen haladsz, de rettentő fárasztó,
ha fákon kell átmásznod, és a lovakat is át
kell emelned rajtuk.”

É BER ÁLMODÓ VÉGVÁRI
ÖLTÖZETBEN
Szabad ég alatt, ha nem várható eső, Péter
nem állít sátrat.
„Így jobban hallom a lovaimat is. Ha nem
hersegnek, felébredek, hogy mi ez a nagy
csend. Sátorban csak ítéletidőben alszom, ha
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PÉTER ELSŐ GONDOLATAI A NAGY UTAKRÓL

2006
Országkerülés az 1000 éves határok
mentén (4700 km)
„Erdély, 96 km a hegyek között, meseszép.
Négy nap várakozás az ukrán határnál,
hogy be tudjunk lépni. És sok eső.”

1994

2009

Gibraltárig szamárháton és vissza
(8 ezer km)
„Andalúzia, a napfényben ragyogó,
fehérre meszelt házfalak. Egy olívafa
alatt ül egy öreg férfi, fonott butykos
van a kezében, bort kortyolgat. Amikor
elhaladtunk előtte, elmosolyodott, és
elismerően biccentett felénk.”

Kazahsztánból Magyarországra
(6714 km)
„Sivatag Belső-Ázsiában, homok,
56 fok. Érzed, milyen apró vagy,
elvesztünk a homokdűnék között.”

Szicília (5340 km)
„Kietlen vidék, minden kiégett, sárga.
Messziről világít egy homokszín kőfal,
előtte egy pálmafa. Vörösbor. Olaszul
anyanyelvi szinten beszélek, néhány
szicíliai dialektust is megtanultam.
Szicíliából hazaszállítottak, elütött egy
autó, a bal lábam térd alatt leszakadt.”

Északi portya (6843 km)
„A fjordok északon, a dániai és
a lengyel fogadtatások – és az
emberi ostobaság. Svédországban
egy állatvédő feljelentett minket
állatkínzásért, mert szerinte nem
kérdeztük meg a lovainkat, akarnak-e
ilyen hosszan menni… Néhány nap
börtön, 35 nap dekkolás a világ egyik
legdrágább országában bevétel
nélkül.”

2003

2014

Rodostó (3131 km)
„Szerbia ugrik be elsőként, 16. századi
viseletet idéző öltözetben lovagoltunk
át egy falun. Merőn nézett minket
egy nagydarab, kopasz fickó. Aztán
a következő faluban a kocsmából
kilép elénk ugyanaz a figura.
Ti vagytok azok, akik Törökországba
mentek? Igen, mi vagyunk.
Elfogadtok egy italt?”

Limanova (3600 km)
„A csata 100. évfordulójának
emlékére. December eleje, odaút,
ránk szakad a Pilis. Az ónos esőtől
a karvastagságú ágacskák felhíztak
80-90 kilóra, leszakadtak, fák dőltek
ki. Le volt zárva a Pilis, csakhogy mi
ösvényeken mentünk, nem tudtunk
a lezárásokról, és egyszer csak
a jégvihar kellős közepén találtuk
magunkat. Pozitívum: kijöttünk alóla.”

1997

folyamatosan esik az eső vagy a hó. Egyébként legfeljebb egy sátorlapot feszítünk ki –
vagy azt sem. Kazahsztánban például akkor
éreztük magunkat a legjobban, ha nem kellett házban aludnunk. De ennek külön története van. Egy évvel az indulás előtt felvettük
a kapcsolatot a Kazahok Világszövetségével.
Várnak minket – mondták. Aztán az indulás
előtt kevéssel azt üzenték, hogy inkább ne
abban az évben menjünk. Mi viszont addigra
elintéztünk mindent: vízumot, repülőjegyet
– megyünk! Na, ha ilyen makacsok vagytok,
akkor nem támogatunk titeket, jött a válasz.
A kazahok szavatartó emberek, tényleg nem
várt minket senki a repülőtéren. Elkezdtünk
szállást keresni meg lovakat – amikor találtunk, hívott a világszövetség elnöke, és
megpróbált lebeszélni az útról azzal, hogy
veszélyes. Addig azt állították, hogy övék

2012

2006
Spanyolország (El Camino), majd le
Portugáliába (7058 km)
„Az Atlanti-óceán, öszvérek vagy
szamarak húzta kordék, amelyekre
a hínárt meg a tengeri algát dobálták fel.
A falusi kiskocsmák, amelyek egyébként
szatócsboltok, ahol a sörétes lőszertől
a sonkáig mindent lehet kapni, és
decis pohárban adják a sört. A spanyol
búzamezők fölé feszülő kék ég.”

2020
Szög nyomában (733 km)
„Somogyvártól a Szabolcsi földvárig.
A világ bezárva, én lóháton, jó
idő, csak kétszer esik az eső, az
egyik éppen a pihenőnapunkon,
amikor fedél van a fejünk felett.
Könnyen haladható, gyönyörű táj,
át az országon, hegyen-völgyön át.
Jutalomjáték.”
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BENYÓ KRISZTIÁN
LOVASÍJÁSZ
Élet lóháton – ahogy azt a MOL
Alapítvány 2021-es támogatottja látja.
Mely három dolog
a legkedvesebb számodra
a lovasíjászatból?
1. Együtt mozdulni a lóval
csodálatos élmény.
2. Amikor a nyílvessző ellövésekor
biztosan érzem, hogy az
tökéletes találat lesz.
3. A
 pályán minden külső inger
megszűnik, csak a céltábla van,
én és a ló.
Melyik a két kedvenc helyed
itthon?
A pomázi Majdán-fennsík, mert
gyönyörű természeti értékei
vannak, kiváló lovas túrákra. Itt
található a Némethy Lovasíjász
Akadémia. A másik a Szigetköz, ami
maga a megnyugvás. Egyedülálló
a vízi és szárazföldi állatvilága.
Az idei lovasíjászvilágbajnokságot a pandémia
miatt részben online rendezték
meg. Mesélnél erről?
Az országok különböző
korosztályú csapatai otthon
versenyezhettek saját pályán és
lovon, kijelölt időintervallumon
belül, nemzetközi bírók
részvételével. A teljes összesített
rangsorban, illetve a fiatalok
kategóriában is a mi csapatunk,
a Hungarian Young Rider nyert.
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a világ legbiztonságosabb országa. Na, most
légy okos! Azt javasolta, menjünk inkább
haza. Megfogadtuk a tanácsát: felnyergeltük
az ott vett lovainkat, és elindultunk Magyarország felé. Látták, hogy bolondok vagyunk,
ami megint fordított egyet a kapcsolaton:
leszervezték a szállásainkat, az útvonalat is
kontrollálták. Polgármesterek fogadtak minket a hazaúton, ami azt is jelentette, hogy két
hónapon át minden nap ugyanazt a birkából
készült nemzeti ételt tették elénk. Végül levették rólunk a kezüket, szabadon mehettünk – na, az csodálatos volt. Máshol is értek
minket utólag vicces élmények. A Bakonyi
Poroszkálók hagyományőrző csapat, ennél
fogva gyakran a 16. századi végvári öltözetben lovagolunk, szablyával az oldalunkon,
amihez mindig van engedélyünk. Romániában a rendőrök a bemutatott dokumentumok ellenére is azt feltételezték, hogy
mindazt, ami rajtunk volt, valamelyik helyi
múzeumból hoztuk ki…”

H ÚSZ ÉV MÚLVA
Nyolc hosszabb és több mint egy tucat
rövidebb lovas (szamaras) út van mögötte,
26 év tapasztalatával pedig határozottan
állítja: lóval vagy szamárral menni bizonyos
szempontból ugyanolyan.
„Hallod a természet neszeit, a madárcsicsergést, ér a napfény, az eső, fázol

vagy meleged van, a lovad a szabadban
van és réteken legel – ennél jobbat nem
tudok elképzelni.”
Most lengyelül és arabul tanul, a következő úti cél az előbbihez kapcsolódik:
Varsóba szeretne ellovagolni a Sobieskiünnepre, és lengyel barátaival a saját nyelvükön szeretne végre beszélni.
Mit szólna hozzá, ha becsatlakoznék
a következő útra, kérdezem.
„Előbb tegyél bele húsz évet – hidd el,
nem árt.”
Addigra a szamarak is biztosan előkerülnek…
Lipcsei Árpád

SZEZON
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GÖMÖRI LOVASUDVAR
A gömörszőlősi birodalomban nem csak lovagolni
lehet, egyenesen egy másik világba érkezünk. Petraskó
Tamás álmodta meg az önfenntartó falut, amelyet
csapatával folyamatosan fejleszt, mellette pedig lovas
túrákat szervez környékbeli és távolabbi célpontokkal.
A szálláslehetőséggel is rendelkező mesevilágban
az úgynevezett „parasztwellness” keretében a városi
embernek is lehetősége nyílik megismerkedni
a gazdálkodás kétkezi feladataival.
gomorilovasudvar.hu/parasztwellness.hu

ÖREGMAJOR

TEREPRE!

A bajai lovardában akár egyéni igények szerint is
szerveznek túrákat. Amikor pedig nincs korlátozás,
a hétvégi pihenést akár wellnesslehetőséggel
is kombinálhatjuk, így a napközbeni lovaglást
luxuskörülmények között zárhatjuk. Ha a természet
közelében szeretnénk maradni, választhatjuk
a vadkempinges változatot, vagy részt vehetünk egy
csillagtúrán a Gerecsében.
oregmajor.hu

ZABOLÁZÓ HOTTÓI LOVASUDVAR

Ha Péter élményei felébresztették a vágyat a lóháton
való világjárás iránt, mutatunk néhány helyet, ahol akár
kezdőként is szívesen látnak, és megteszik velünk az
első lépéseket, hogy idővel hosszabb lovas túrákon is
részt vehessünk.

A házigazdák Zalaegerszeg mellett kínálnak családias
hangulatú lovas túrákat a hozzájuk ellátogatóknak.
Számukra a lovaglás olyan életforma, amellyel
mindenkit szeretnének megismertetni és elvarázsolni.
zabolazo.hu

GYULA VEZÉR LOVASBIRODALOM

ÓPUSZTASZERI AKHAL TEKE MÉNES

Harminc évvel ezelőtt, családi vállalkozásként nyitotta
meg kapuit Gyulakeszin. Egész évben folyamatos
a lovasok oktatása és rendszeresek a Gyulakesziről
induló lovas túrák is, sőt vírusmentes időkben
szerveznek egyszeri rendezvényeket, nyári táborozást is.
gyulavezer.hu

Egy lovarda, amelyet a műfaj rajongóinak biztosan nem kell
bemutatni. Igény szerint néhány napos vagy akár hosszabb
lovas túrákra is jelentkezhetünk, melyek során egyedi
nyeregben vágtathatunk a Tisza és a puszták vidékén,
magunkba szívva e különleges kirándulástípus esszenciáját.
opusztaszerimenes.hu
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AUTÓTESZT

CROSSLAND – X NÉLKÜL
A Mokkánál megismert új családi fazonra igazította az Opel
a Crossland fizimiskáját, és ha már hozzányúltak, a lemezek alatt
sem hagyták érintetlenül a sikeres típust.
DRIVE MA GAZIN

AUTÓTESZT

TECHNIKAI
ADATOK
MOTOR:
3 benzines, 2 dízel
LÖKETTÉRFOGAT:
1199-1499 cm3
MAXIMÁLIS
TELJESÍTMÉNY:
83-130 LE
MAX. FORGATÓNYOMATÉK
118-300 Nm
MÉRETEK:
(h/sz/m):
4212/1825/1605 mm
TENGELYTÁV:
2604 mm
CSOMAGTARTÓ:
410-520 liter
LEGNAGYOBB
SEBESSÉG:
170-206 km/h
GYORSULÁS:
(0-100 km/h):
9,9-14,0 s
GYÁRI
KOMBINÁLT
FOGYASZTÁS
3,6-4,8 l/100 km
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A

már csak Crossland néven futó
szubkompakt crossover roppant
kedvelt és fontos modell az Opel
palettáján, talán ezért is frissítették nyomban a testvérnél jól működő stílusjegyekkel.
Bár az autó formája eddig sem hagyott kívánnivalót maga után. A Vizor névre keresztelt orr-rész ezzel együtt is kifejezetten jól
áll neki. A dizájnereknek sikerült úgy integrálniuk a kasztniba, hogy az nem „dobja le”
magáról, mint azt oly gyakran láthatjuk az
autóipari frissítések esetében.
A karakteresebb megjelenés részeit képezik továbbá a sötétített burájú hátsó lámpák, az opcionálisan elérhető fényes-fekete csomagtérfedél és az ezüstszínű első
ködlámpakeretek, de új, tetszetős felnik is
érkeztek a kínálatba. Mindezekkel együtt
jobb kiállású, optikailag szélesebbnek ható
lett a Crossland.

OKOS BARÁT
A külső megjelenést tehát mondhatjuk,
hogy sikeresen tökéletesítették és igazították az aktuális márkaarculathoz, de vajon
mi a helyzet a fém- és műanyag idomok
alatt? Noha az Opel talán az X elhagyásával is azt kívánta megerősíteni, hogy nem
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AUTÓTESZT

A FRISSÍTÉS
ALKALMÁVAL
TOVÁBBFEJLESZTETTÉK
A FUTÓMŰVET ÉS
A KORMÁNYZÁST
IS, EZÁLTAL AZ
EDDIGIEKNÉL
IS STABILABB ÉS
DINAMIKUSABB LETT
A CROSSLAND.

terepjáróval van dolgunk, hanem egy roppant praktikus családi kocsival, azért tettek
bele egy adaptív, IntelliGrip fantázianevű
kipörgésgátlót, amely az észszerű keretek
között értelmezett valamennyi talajtípuson
nagyban megkönnyíti az elindulást és a haladást. Ráadásul a frissítés alkalmával továbbfejlesztették a futóművet és a kormányzást
is, ezáltal az eddigieknél is stabilabb és dinamikusabb lett a Crossland. Ezek a módosítások olyan jól sikerültek, hogy elkerülhetetlenné vált egy új, a sportosságra kihegyezett
GS Line felszereltségi szint bevezetése. Ez
16 colos fekete felnikkel, szintén fekete tetővel és vörös karaktervonallal érkezik, igény
esetén pedig még tovább vadítható a GS
Line Plus csomag megrendelésével, amihez
a további optikai kiegészítőkön túl már AGR
minősítésű, vagyis kiemelten ergonomikus
első ülések is járnak.
Az agilis kisautó odabent feltűnően tágas
térrel várja utasait. Alapkivitelű ülései is nagyok és kényelmesek, ezért négy felnőtt
számára is értelmezhető utazóautóként
a Crossland. Természetesen a praktikumról sem feledkeztek meg a tervezők, a sínen csúsztatható hátsó üléssor 150 mmen mozgatható, így lehetővé teszi, hogy
az alapból sem kicsi csomagtartót akár
1255 literig bővítsük.
A biztonsági felszereltség szintén teljes, és
a kényelmi extrák közül is szinte minden
rendelhető, ami ma létezik a kategóriában.
A különböző szinteken (Radio, Multimedia,
Multimedia Navi Pro) elérhető multimédiás
rendszer az alapverzió kivételével 8 colos
érintőképernyővel felszerelt, és nemcsak
jól kezeli az Apple CarPlay és Andriod
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3 KEDVENC
EXTRÁNK
FÁRADTSÁGJELZŐ
A kormánymozdulatokból és a menetidőből
következtet a vezető
esetleges elfáradására,
és három fokozatban ad
optikai és hangjelzéseket.

SZEMMAGASSÁGÚ
KIJELZŐ
A vezető látóterébe
vetíti a sebességet,
valamint a navigáció és
a vezetési asszisztensek
legfontosabb adatait,
így le sem kell vennünk
a szemünket az útról.

PARKOLÁSI
ASSZISZTENS
Felismeri és jelzi az
alkalmas parkolóhelyeket a sofőrnek, aki
csupán a pedálokat és
a sebességváltót kell,
hogy kezelje, a többit –
180 fokos tolatókamerája segítségével – a kocsi
magától megoldja.

Auto kontaktusokat, de vezeték nélküli telefontöltést is lehetővé tesz. Rendelhető
továbbá a modellhez OpelConnect okosautó-rendszer is valós idejű navigációval
és vészhelyzeti segélyhívóval.

JÓL KALI BRÁLT
A motorok tekintetében maradtak a jól bevált megoldások: az Euro6d károsanyagkibocsátási normákat teljesítő 1,2 literes
benzines blokk turbófeltöltéssel is rendelkezésre áll, így mindenki eldöntheti, hogy
az igényeinek melyik teljesítményszint felel
meg a 83, 110 és 130 lóerőket felvonultató
palettán. A szintén a környezeti szempon-

tokat is szem előtt tartó 1,5-ös dízelmotor
110 és 120 lóerővel kapható, és szolid fogyasztásával a szintén nem iszákos benzines társainak is alákínál. Az erőforrások
hibátlan összhangban állnak a már említett,
tökéletesített futóművel és kormányzással,
valamint az öt különböző üzemmóddal
rendelkező kipörgésgátlóval.
Összefoglalásul: a megújított Opel Crossland
fejlesztői kiváló alapokra építkezve korrigálták
azokat a pontokat is, amelyeknél még egy
kicsit javíthattak a modellen. Így végeredményül a folyamatosan bevezetni szándékozott
családi arculathoz igazított megjelenéssel egy
egységesen, kívül-belül átgondoltan összerakott, jól használható és szerethető kocsival
rukkoltak elő a 2021-es modellévre.

OLVASSA A HAMU ÉS GYÉMÁNT

DIGITÁLIS VÁLTOZATÁT!
Nem kell tárolni,
virtuális könyvespolcán bármikor eléri

Ajándékba
is vásárolható

Kiadványát
több eszközön
is elérheti

Pár kattintással
azonnal olvasható,
előfizethető

D I G I T A L S T A N D . H U/ H A M U E S G Y E M A N T
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ADDIKTÍV

KAPASZKODJ!
Hasznos intelem azok számára, akik megismerkednének a via ferratával,
vagyis a vasalt utakon való kirándulással. Több mint túrázás, de még nem igazi
sziklamászás – egy kis adrenalinfröccs a hétvégi csavargásokhoz.
KÖTELEZŐ
FELSZERELÉS
• Minősített
mászóbeülő
• Via ferrata
kantár
• Sisak
• Erősebb
sportcipő,
beszállócipő
•V
 ia ferrátás
vagy kerékpáros-, illetve
edzőkesztyű
AZ ALAPFELSZERELÉS
3000 FT-ÉRT
BÉRELHETŐ.

A

via ferrata olasz eredetű kifejezés, magyarul vasalt utat, mászóösvényt jelent. Olyan hegyi utakat
jelölnek így, amelyeken különböző, stabilan telepített kábelek, láncok, vaslétrák, lépcsők teszik lehetővé
a biztonságos áthaladást. Így, bár a terep – adottságaiból
fakadóan – alapvetően képzett hegymászótudást igényelne, ezen segítséggel „földi halandók” számára is élvezetes
lehet. A via ferrata túrák nagy részéhez azonban még így is
megfelelő fizikum és felszerelés szükséges, és csak annak
érdemes elindulnia, akinek van némi gyakorlata a túrázás-
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FOTÓ: TASSY MÁRK/MAGYAR TERMÉSZETJÁRÓ SZÖVETSÉG

ban. Nem árt továbbá, ha az illető nagy szintkülönbségek
láttán sem szenved tériszonytól, hiszen a túrázók ugyan
felcsatolják magukat a rögzített vasakhoz, ami maximális
biztonságot nyújt, de elengedhetetlen, hogy képesek
legyenek magabiztosan közlekedni nehéz terepviszonyok
között, akár komolyabb mélységgel a lábuk alatt is. Ha
pedig megvolt a hazai bemelegítés, érdemes ellátogatni
a közeli országok gyönyörű helyszíneire is, hiszen Ausztriában, Szlovákiában és Olaszországban is számos útvonal
közül válogathatunk az Alpoktól a Garda-tóig.
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NEHÉZSÉGI SZINTEK
A via ferrata útvonalak nehézségi szintjeit egy A-tól E-ig terjedő skálán jelzik,
ahol a minősítést mindig a jelölt szakasz
legnehezebb pontja határozza meg.

FOTÓ: VASALT UTAK

A (könnyű): sétaútvonal, klasszikus felszerelés nem szükséges hozzá, a Pilisben
található Rám-szakadék is idetartozik.
B (közepesen nehéz): alkalmanként
mászást igényel, a felszerelés már jól
jöhet, gyakorlásra tökéletes.
C (nehéz): gyakoriak a meredek falak,
így fárasztó, de aki ezt képes teljesíteni, annak érdemes folytatnia a via
ferrata túrákat.
D (nagyon nehéz): itt gyakran függőleges sziklafalakon kell mászni, ajánlatos
mászócipőt is magunkkal vinni, gyakorlat szükséges hozzá.
E (extrém): nagy technikai tudást igénylő
terep, pl. sziklaáthajlásokkal, komoly
gyakorlat és erőnlét szükséges.

1. TATABÁNYA

2. CSESZNEK

A település a Vértes és a Gerecse találkozásánál helyezkedik el, a könnyű
megközelíthetőség miatt az itt található
útvonalak nagyon népszerűek, a kezdők
és a haladók számára egyaránt megfelelő
terepet biztosítanak. Ez egyúttal azt is
jelenti, hogy már a 4-5 éves gyermekek is
bátran próbálkozhatnak a Makk Marci úttal (B nehézségű), a kezdő, kissé bátortalanabb felnőttek számára pedig a Kezdő
Pálya épült B-C nehézségi fokozatban.
Azonban az Öt vezér út sportosabb
családoknak sem okozhat gondot a maga
260 méteres hosszával, ami legfeljebb
egy-másfél óra alatt végigjárható. Az
útvonalon kívül érdemes figyelni a természeti kincseket rejtő tájra is. A gyakorlottabbak a Turul, a Kata vagy a Hét vezér
utat is kipróbálhatják, ám ezek már jóval
nehezebbek, még ha a szintkülönbség itt
is 100 méter alatt marad.

A Bakonyban fekvő község a Dunántúl
egyik legkedveltebb kirándulóhelye. Itt
valóban minden túrázó megtalálhatja az
ideális útvonalakat, hiszen a „Futrinka ucca”
(nem elírás) a B nehézségi szinttel még
akár enyhébb tériszonnyal és gyerekkel is
könnyedén teljesíthető, míg a Tálos Zoltán
Emlékutat csak profiknak ajánlják, hiszen
70 méteres hossza mellett a szintemelkedése 45 méter. De itt van az Ostromlók útja,
az első magyarországi via ferrata útvonal,
ahol a C nehézségi szintű akadályokkal már
az első öt méteren meg kell küzdeniük a túrázóknak. A Várpanoráma út pedig gyönyörű kilátást biztosít a Cseszneki várra – persze csak akkor, ha végigjárjuk a 180 méteres
pályát, amelyet helyenként kitett részek
és néhány meredekebb felszökés tesz
nehéz, D szintű pályává. A legsportosabbak
számára épült MZ/X nevű út ( E-F ) jelenleg
a legnehezebb hazánkban.

NEHÉZSÉGI SZINT:
C, D, E
HOSSZ:
MAX. 300 MÉTER

NEHÉZSÉGI SZINT:
B, C, D, E-F
HOSSZ:
MAX. 180 MÉTER

CSAK ANNAK
ÉRDEMES ELINDULNIA,
AKINEK VAN NÉMI
GYAKORLATA
A TÚRÁZÁSBAN.
FOTÓ: NÓGRÁDI ATTILA/MAGYAR TERMÉSZETJÁRÓ SZÖVETSÉG
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Csesznekhez nagyon közel, a Bakonyban
található a kezdőknek is ideális Bucsek
Henrik Emlékút, a jelenlegi leghosszabb
hazai via ferrata útvonal (350 m), amely
nevét a magyarországi hegymászás
jelentős alakjáról kapta. Gyönyörű tájon
vezet át, az élővilág zavartalanságát
pedig azzal igyekeznek fenntartani, hogy
költési időszakban, február közepétől
július közepéig az útvonal felső része nem
mászható. Külön előnye azonban, hogy
akár háromnegyed óra alatt is teljesíthető.
Ugyanitt a profi via ferrata túrázók is találhatnak érdekességeket, hiszen az Ariadné
fonala útvonalon változatos környezetben,
sziklák között próbálhatják ki magukat,
de ez a vasalt út csak edzett és technikai
tudással is rendelkező túrázóknak ajánlott.
NEHÉZSÉGI SZINT:
C, D, E
HOSSZ:
MAX. 350 MÉTER
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FOTÓ: VASALT UTAK

3. CUHA-VÖLGY

4. SÁROSPATAK
A Megyer-hegyi tengerszemnél található útvonalak adják a negyedik hazai via
ferrata helyszínt, amely nagyszerű példa
a természet és az ember harmonikus
együttműködésére. A hat különböző,
több nehézségi fokozattal is rendelkező
pálya különlegessége, hogy a túrázók
a víztükör felett mászhatják meg a Zempléni-hegység legszebb sziklafalait.
NEHÉZSÉGI SZINT:
C, D, E
HOSSZ:
MAX. 25-200 MÉTER

KERESS
VEZETŐT!
Mielőtt bárki nekivágna egy
via ferrata útvonalnak, fontos
tudni, hogy első alkalommal
csak túravezetővel lehet
elindulni, és nélkülözhetetlen
az is, hogy előtte elsajátítsuk a felszerelések helyes
használatát! Ha segítség
kell az induláshoz, az építők
minden helyszínen szívesen
segítenek: vasaltutak.hu.

GOD SAVE THE QUEEN
E R Z S É B E T K I R Á LY N Ő B R I TA N N I Á J A
Az Egyesült Királyság uralkodója, II. Erzsébet a világ
legmenőbb ingatlanait tudhatja magáénak, melyek, akárcsak
a királyi család, lenyűgöző múltat rejtenek.

ÉLETRE KELT LEGENDÁK

KENSINGTONPALOTA
– AMELY DIANA
HERCEGNÉ
EGYKORI
LAKHELYE VOLT

BALMORAL

CLARENCE HOUSE
– A KIRÁLYI PÁR
KORONÁZÁS ELŐTTI
LAKHELYE
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EZEKET SE HAGYD KI!
SANDRINGHAM HOUSE

BUCKINGHAM-PALOTA

ILLUSZTRÁCIÓ: PIROS ZOLTÁN

WINDSOR-KASTÉLY

WESTMINSTER
ABBEY
– A KORONÁZÁS
HELYSZÍNE

Buckinghampalota

Windsorkastély

Balmoral,
Skócia

Erzsébet hivatalos főhadiszállása ez az 1837-re
elkészült neoklasszicista
palota, amely London
szívében áll. A királynő
itt él és dolgozik, és
minden héten itt egyeztet a mindenkori miniszterelnökkel. A 80-as
években a szigorú
biztonsági előírások
ellenére egy elégedetlen állampolgár bejutott
a királynő hálószobájába, ahonnan rövid csevegés után a rendőrök
tessékelték ki.

Londontól mindös�sze egy rövid vonatútra
találjuk a királynő hétvégi
rezidenciáját, ahol az
ünnepek idején hosszabban is elidőz. A maga
45 ezer m2-ével a közel
ezeréves középkori
épületegyüttes a világ
legnagyobb, ma is használt kastélya. A királyi
pár itt vészelte át például
a téli karanténidőszakot
– még szerencse, hogy
el lehet férni benne.

A birtokot még Viktória királynő vásárolta,
és azóta is ez a család
nyári rezidenciája.
Gyönyörű, zöld vidéken áll a kastély,
mely a királyi család
magánbirtokát képezi,
ellentétben a Buckingham-palotával, amely
az államé. Nyaralásuk
alatt gyakran vadásznak, és saját bevallása
szerint Erzsébet itt érzi
magát a legjobban
a birtokai közül.

i

mmár a leghosszabban trónon lévő
brit uralkodó II. Erzsébet, aki idén április 21-én betölti 95. életévét. Ez alatt
a közel száz év alatt óriási változások mentek
végbe, egészen más volt a világ és a birodalma is, amikor 1952-ben édesapja, VI. György
halála után a trónra lépett. Akkor mindössze
26 éves volt. Bár birodalma a 20. század so-

A család másik magánbirtoka Balmoral mellett, szintén Viktória királynő
óta. A kelet-angliai palota 1870-es
építésekor hipermodernnek számított,
mert vízöblítéses vécével és gázlámpás
világítással volt felszerelve. A királynő
ide jár „telelni”, és a karácsonyt is itt
ünnepli. Mintegy két hónapot tölt
itt minden évben, ahol szeretett versenylovait és vadászkutyáit is nevelteti.

ASCOTI DERBI
Erzsébet híresen nagy kedvelője a lóversenyeknek, fiatalabb korában sokat
foglalkozott lovak tenyésztésével és
versenyeztetésével is. A derbit 1711 óta
rendezik meg évente, és a királynő is
mindig részt vesz rajta férjével, Fülöp
herceggel. Sőt, több mint húsz alkalommal az ő lova nyerte a versenyt!

BUCKINGHAM PALACE GIN
Tavaly a palota hivatalos ajándékboltja egy izgalmas, új tételt dobott
piacra: egy olyan gint, amelyhez az
ízesítő gyógynövényeket és fűszereket a palota, azaz a királynő kertjében gyűjtötték – Erzsébet maga is
igen kedveli ezt az angol alapitalt.

A KORONA
Mindegy, hogy valaki Erzsébetet és
a királyi családot szeretné jobban
megismerni vagy csak jól szórakozna, A korona című sorozat a Netflix
legelismertebb és legdrágább saját
gyártású tartalma. A történet immár
a negyedik évadnál jár, azt azonban ne
felejtsük el: nem teljesen valósághű.

ESERNYŐ
rán egyre fogyatkozott – édesapja még India
császára is volt –, a (brit) Nemzetközösség
fejeként hivatalosan még ma is egyebek közt
Ausztrália, Új-Zéland és Kanada királynője
is. Neve egybeforrt Angliával, semmi sem
ikonikusabb nála az országban, ezért egy
térképre gyűjtjük a számára legkedvesebb
helyeket, néhány extrával.

Hogy összekössük a két legbritebb
dolgot (eső és uralkodó), eláruljuk,
hol vásárolja esernyőit a királynő. A Fulton Umbrellas cég egy
bizonyos modelljéből (áttetsző búra
színes szegéllyel) őfelsége több mint
százat birtokol, hogy minden ruhájához legyen színben passzoló darab.
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TISZTA VADNYUGAT
Öt férfi, akik szenvedélyesen vonzódnak az amerikai
kultúrához. Olyannyira, hogy hazánkban egyfajta
szubkultúrát építve élnek letűnt korok kulisszái között,
amelyekbe azért a kíváncsi „kívülállókat” is szívesen
beengedik. A magyarországi „Vadnyugat” világába.

Ferenczy András a becenevét a szenvedélyévé vált szórakozásáról kapta. A szerelem
egy 1970-es Buick Riviera képében érkezett,
amelyet meg is vett, felújított, és azóta ezzel
járja szabadidejében az országot. Bandit egyszerűen lenyűgözi az 50–70-es évek Amerikája, a korszak, amikor még az egész Egyesült
Államok „autóban élt”. Az üzemanyag olcsó
volt, a kontinens óriási terei, a felfedezésre
váró természeti környezet pedig vonzóvá tette ezt az életformát, és a szabadság érzésével
ajándékozott meg egy egész nemzedéket.
„Főhősünk” az e világot bemutató amerikai
filmeken szocializálódott, Buickja pedig a szabadidő eltöltésének lényeges szereplőjévé
vált. Barátaival bütyköli, szét- és összeszereli, felújítja, csinosítgatja, majd velük együtt az
ország különböző vidékein barangol. Imádja
a természetet, az új, felfedezésre váró tájakat,
és nem utolsósorban a hasonszőrű, amerikai
autókban „utazókkal” rendezett kirándulásokat. Ha beül a hatalmas masinába, és felbőg
a 7500 köbcentis erőmű, határtalan nyugalom
és béke fogja el. Még a rádiót sem kapcsolja
be, a Buick motorjának zümmögése éppen
elegendő háttérzene. Mindehhez szinte kötelező kellékként tartozik a westernkalap, -ruha
és -csizma, sőt egyes találkozókon még korhű
coltok, winchesterek is előkerülnek. A táj szépsége, a jó levegő, a barátok, a gyönyörű autók, amelyek után megfordulnak az emberek…
ezek az építőkockái Bandi világának.
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FOTÓK: HIRLING BÁLINT

A LÓERŐK BŰVÖLE T É BEN
B UI CK B ANDI

ITTHON
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FOTÓ: TÓTH LILLA

A H A Z A I B I K AROD E Ó A T YJA
N Á D O R J Ó Z S E F, TY UXI
Tyuxi és csapata évekkel ezelőtt úgy döntött,
mindent megtesznek, hogy a bikarodeó, mint
sportág, Magyarországon is képviselje magát. Rendszeresen edzenek, versenyeznek,
szabadtéri rendezvényeket és bemutatókat
tartanak – így jött létre a Tyuxi Rodeo show
is. Eseményeiken van minden, ami csak kell
egy igazi rodeóhoz: amerikai autók, gyönyörű lovak, jellegzetes szerelések, erős bikák
és rengeteg izgalom. A cél: 8 másodpercet
eltölteni egy közel ezer kilogrammos állat
hátán. A cowboyok és a bikák küzdelme emberfeletti, és óriási élmény a nézőknek, amely
mögött sokak komoly munkája áll: Tyuxi kitartóan járja az országot, és rendszeresen
állatokat vásárol, amelyeket aztán a rancson
tovább edzenek. A monorierdei telepen közel 500 bikát tartanak, ezekből kerülnek ki a
rodeós állatok is, melyeket igyekeznek minél
elasztikusabb mozgásra kiképezni, hogy még
jobban hasonlítsanak az amerikai rodeók stílusához, szépségéhez. Tyuxi hosszú távú célja, hogy a 2022-ben megrendezett Európai
Bajnoki Döntőt megnyerjék, ahol amerikai
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nagyágyúk is versenybe szállnak, és ahonnan
egyenes út vezet a világbajnokságra. Ahogy
Tyuxi mondja: „Amerika eddig úgy hirdetett
világbajnokot, hogy európai versenyző nem
is volt a mezőnyben – így maximum kontinensgyőztes születhet. Mindegy, hogy a versenyzőnk akár az első másodpercben kiesik,
az európai zászlónak ott kell lennie!”

ITTHON

A ME S T E RLÖVÉ SZ
N É M E T H B ALÁZS
A történelemtanár, történész Balázs (alul,
középen) számára a régi fegyverek ismerete
és megismertetése hozzátartozik a mindennapokhoz. Vadászni, lőni is csak ilyen darabokkal jár. Nem meglepő, hogy fegyverboltja
mellett otthonát is több muzeális fegyver
díszíti. „Gyerekként minden kisfiú katona
vagy huszár szeretne lenni… aztán van, aki
kinő ebből. Nálam nem így lett.” A fegyverek
szakértője évente többször vesz részt különleges westernlövészversenyeken, amelyek
egyik ikonikus helyszíne Dabas, ahol a versenyzők valamilyen karaktert megálmodva,
annak korhű gúnyájába öltözve mérik ös�sze lövőtudományukat. Balázs egy egyszerű
marhapásztor szerepét szokta magára ölteni,
de vannak például városi bankárok is. A versenyeken a fegyvertok a főszereplő: fontos,
hogy könnyedén ki lehessen kapni belőle
a fegyvert, hiszen ezen egy élet (de itt inkább
a győzelem) múlhat. Maguk a versenyek a szituációs lövészágba tartoznak, ahol a gyorsaság és a pontosság alapelvárás. A feladat pedig például egy vadnyugati szalonban lezajló
lövöldözés – persze a versenyzők fémcélokra
lőnek. A szabályok egyszerűek: a leggyorsabb
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győz. A verseny során csak a kultúrkörbe tartozó westernfegyverek kerülhetnek elő, így
láthatunk itt például 1873 mintájú Winchester
puskákat is. A verseny fődíja az erkölcsi győzelem, értékes jutalom nincs. De ez a legkevésbé sem számít senkinek, mint mondják:
„Azért csináljuk, mert szeretjük!”
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B A RÁ TSÁGOS WESTERNHŐS
HE RB ERT KÖNEKE
Herbert gyerekként Bud Spencer, Terence
Hill és más spagetti westernfilmeken nőtt
fel, és már ekkor megfogalmazódott benne
egy westernpark álma. Többször járt Amerikában, ahol komolyabban belekóstolhatott
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a kultúrába, így tervezgette, milyen lesz
majd az ő vadnyugati birodalma, melyet végül Nemesvitán hívott életre.
Herbert vadnyugati imázsa nem csak kulissza, öltözete a hétköznapokban is egy
igazi westernhőst idéz. Szabadidejében
szívesen jár countryfesztiválokra, saját
birtokán májustól augusztusig mindennap részt vesz a vendégek fogadásában
és a különböző show-műsorokban, télen
pedig, amikor zárva vannak, igyekszik továbbfejleszteni a rancsot, ahol ő maga is
él. Nagyon boldog, hogy az álma megvalósult, és borzasztóan büszke, amikor tíz
éve visszatérő vendégeket köszönthet.
„Ha a vendégek boldogok, akkor én is az
vagyok” – mondja Herbert, aki azt tartja
a park igazi erősségének, hogy család- és
gyerekbarát szórakozást nyújt. Minden
kicsi nagyon élvezi a kisállat-simogatót, a pónilovaglást, az aranymosást, a
bankrablást és a madárshow-t, ahol egy
betanított sivatagi ölyv ejti bűvöletbe a
nézőket. Herbert számára fontos, hogy
minden elődadás a gyerekek bevonásával történjen, szerinte ezért járnak vissza
minden szezonban a vendégek.

ITTHON

A Z Á L O M GYÁ ROS
TÓTH HENRIK
A Komárom-Esztergom megyei településen,
Császáron található Henryxcity megálmodója már gyermekként is vonzódott a vadnyugathoz, de igazán felnőttként szeretett bele.
Tizenhét éve is ez a fajta nosztalgia hajtotta
az Egyesült Államokba, ahol sorra végigjárta
a történelmi emlékhelyeket, hogy azután ott-

hagyja a szíve egy darabkáját. Az élmény an�nyira erős volt, hogy hazatérve vásárolt egy kis
farmot, és felépítette az első két vadnyugati
házat, hogy legyen valamije, ami emlékezteti
a vágyott világra. Majd újra és újra visszatért a
vadnyugatra – Nevadába, Arizonába, Kaliforniába –, és régi bútorokat, nyergeket vásárolt.
Így gyűltek az 1800-as évek Amerikájának
relikviái, itthon pedig egyre többen jártak a
korhű westernfarm csodájára. Népszerűségének egyik kulcsa, hogy bár birodalmában
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egyre több mindent lehet kapni, bikára és
kisvasútra is fel lehet ülni, sőt, mára az egykori büféből is sok száz embert ellátni képes
étterem lett, Henrik mégsem szed belépőt
vadnyugati Disneylandjében, így a látogatók örömmel érkeznek. Henryxcity emellett
mára a legnagyobb motoros-találkozóhely is
lett Magyarországon, így mindig történik valami errefelé. A city pedig évről évre fejlődik,
Henrik és csapata jelenleg egy fegyverkiállításon és ásványgyűjteményen dolgozik.
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VÁROSI MEGÁLLÓ

CSODÁS SZENTÉLYEK,
DÍSZES TÓRAOLVASÓK
A L E G S Z E B B M AG YA R Z S I N AG Ó G Á K
A világ legnagyobb zsinagógája a New York-i Emánu-Él, Európa legméretesebb
zsidó imahelyével azonban Budapest büszkélkedhet. A magyarországi
zsidóság gazdag kultúrájának része a kivételes zsinagógaépítészet, amelynek
legizgalmasabb alkotásai közül mutatunk be néhányat.
DRIVE MA GAZIN
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HÁNY VAN
ITTHON?
A jeruzsálemi Héber
Egyetem két
évvel ezelőtti
felmérése 162
zsinagógát
számlált meg
hazánkban.
A II. világháború előtt
600-nál is
több állt a
jelenlegi
Magyarország
területén.

D OH Á N Y UT CAI ZSI NAGÓGA
Budapest emblematikus épülete a magyar
zsidóság jelképe. Az egykori zsidónegyed
bejáratánál álló Dohány utcai épület hazánk legimpozánsabb imahelyeinek egyike, amely 53 méteres hosszúságával és
43 méter magasságával Európa legnagyobb zsinagógája – földszinti és karzati
részén összesen közel háromezer ember
számára biztosít helyet. A tervezésére kiírt
pályázatot a bécsi nagyzsinagógánál már
bizonyító német építész, Ludwig Förster
nyerte el, az építkezéssel pedig a beruházás nagyságához mérten rekordidő, négy
év alatt végeztek. 1859-re így teljes pompájában állt a kor kivételes alkotása, amely

mór, bizánci és török hatásokat egyaránt
mutat, és e keleties hatások a tornyok
aranyozott hagymakupolái miatt már
messziről látszanak. A vörös téglahomlokzaton, a főbejárat felett a „Készítsenek
nékem szentélyt, hogy lakjam közepettük” Tóra-idézet olvasható. A zsinagóga
csodás belső szentélyét Feszl Frigyes, a
Vigadó építésze tervezte, és a látogató
csak ámul az épület gazdag ornamentikája és a gyönyörű csillárok láttán.
Az épület mögötti kertben a rendszerváltás után készült el a Magyar Zsidó
Mártírok emlékműve a vészkorszak 600
ezer magyarországi zsidó áldozatának
tiszteletére, akiknek nevét a fűzfát formázó, krómacél téralkotás levelein örökítették meg.
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ZSINAGÓGÁK
HATÁRON TÚL
A Szlovákia területén
található Zsolna modernista
stílusú zsinagógája egykor
a felvidéki ortodox zsidóság
temploma volt, ma kortárs
művészeti központként
működik. A szabadkai Jakab
és Komor téri zsinagóga
a magyar szecesszió igazi
ékköve, amely 1902-ben épült
Komor Marcell és Jakab
Dezső tervei alapján, külsejét
pedig Zsolnay díszcserepek
borítják. A romániai Nagyvárad zsidó hitközsége a 19. század második felében először
neológ, majd egy évtizeddel
később ortodox zsinagógát
építtetett magának. A század
végén már hét zsinagóga
működött a településen, melyekből ma öt áll, de csak egy
látja el eredeti funkcióját.

A SZOCIALIZMUS
ÉVTIZEDEIBEN AZ
ÜRESEN ÁLLÓ ZSIDÓ
TEMPLOMOKAT
VÁLTOZATOS
FUNKCIÓKNAK
RENDELTÉK
ALÁ, MŰKÖDTEK
ISKOLAKÉNT,
LAKÓHÁZKÉNT
VAGY ÉPP
BÚTORRAKTÁRKÉNT.

1

S Z E GE D I Ú J Z SIN A GÓGA ( 1 )
A Dohány utcait követő, második legnagyobb hazai zsinagóga nem csak méreteivel hívja fel magára a figyelmet: Szeged
látványosságát szintén gyakran emlegetik
a világ legszebb zsinagógái között. Nevét
onnan kapta, hogy a város első, „régi” zsinagógája mellé a kortársak szerettek volna egy nagyobb és impozánsabb épületet.
Megtervezésére ezért Baumhorn Lipótot,
a magyarországi zsinagógaépítészet legnagyobb szaktekintélyét kérték fel, akinek irányításával 1900-ban kezdődtek el
a munkálatok, három évvel később pedig
elkészült a „napfény városának” legszebb
eklektikus épülete. Az Új zsinagóga a
századforduló mérnöki újításainak egész
sorát felvonultatja (ezek közé tartozik például a vasbeton tartószerkezet), stílusával
pedig a zsidóság sokszínűségét szerették
volna kifejezni: a divatos szecesszió mellett barokk, gótikus és román jegyeket
is megfigyelhetünk rajta. Üvegablakai a
szakma leghíresebb hazai mestere, Róth
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Miksa műhelyében készültek, de a látogatónak érdemes elidőznie a belső terek
arany és kék díszítésein, a nílusi akácfából
faragott frigyszekrényen vagy a féldrágakövekkel díszített menórákon is.

M AKÓI ORTODOX ZSINAGÓGA (2)
„Kis Jeruzsálem” – így emlegették a magyar Alföld első és legnépesebb zsidó közösségét adó városát, hiszen a II.
világháború előtt a makói népességnek már több mint 6 százalékát adták.
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években el is kezdődött a közel 4 ezer
főt számláló pécsi zsidó hitközség első
zsinagógájának építése, amit a város
polgárai 1869-ben vehettek birtokba. A
zsinagóga belseje ma is eredeti állapotát tükrözi, benne 448 férfi és 476 női
ülőhellyel. Az épület főhomlokzatának
óra fölötti félkörívén „Az imádság háza
minden nép számára” héber felirat olvasható, ezzel is jelezve, hogy az istentiszteleteket mindenki látogathatja.
A homlokzat legtetején szintén héber
nyelvű frigytáblák láthatók, amelyekbe a
Tízparancsolat számjegyeit vésték, míg
a Tóraolvasó asztalon található Könnyek
Könyvében a koncentrációs táborokban elpusztult 3022 helyi áldozat neve
olvasható. Az egykori híres pécsi Angster Orgonagyár készítette orgona ma is
működik a zsinagógában, igaz, ma már
elektromossággal.

3

Ennek a zsidó közösségnek volt a tagja
a modern újságírás atyja, Pulitzer József
is, aki azonban az országból való emigrálása miatt már nem láthatta, amint
1895-re elkészül szülővárosában Magyarország második legnagyobb ortodox zsinagógája. A romantikus stílusú
épület egyik jellegzetessége kétszintes
női karzata, valamint falainak díszes festése – egyebek közt Júda oroszlánjai is
láthatók, amelyek mancsukban Mózes
kőtábláit tartják –, míg a mennyezetet
arany csillagok borítják.
A makói épület az ezredfordulóra használhatatlan állapotba került, majd miután felújították, a közelmúltban egy
látogatóközpontot is kialakítottak mellette, ahol a helyi zsidóság történetével
ismerkedhetünk meg, belső udvarán
pedig emlékparkot találunk, a mártírok
emléktábláival.

P ÉCSI ZSI NAGÓGA (3)
Hazánk egyik legdíszesebb, ma is működő neológ zsinagógája a romantika építészetének kiemelkedő alkotása.
Tervezésére anno a 19. század jeles
magyar építőművészeit, Feszl Frigyes,
Gerster Károly és Kauser Lipót hármasát kérték fel, és a kiegyezést megelőző

M ÁDI ZSI NAGÓGA (4)
Az ország egyik legszebb falusi zsinagógájával a Tokaj-Hegyaljai Borvidék büszkélkedhet. Nem véletlen, hogy finanszírozását is két gazdag borkereskedő család
vállalta egykor. A mádi zsidóság temploma 1795-re készült el, a feljegyzések szerint építésében a közösség tagjai is részt
vettek: férfiak, nők és gyerekek hordták a
köveket a környező hegyekből és bányákból, hogy azokat „idegen kéz” ne érintse.
Az épület, amely másfél évszázadon át
szolgálta a helyieket, ma is a község egyik
látványossága. Pedig a tájból kiemelkedő
fehér zsinagóga meglehetősen puritánnak tűnik. Külső jegyeit a copf stílus uralja,
belépve azonban már megmutatkozik a
barokk pompa: látványos stukkódíszekben és rozettákban, díszes csillárokban
gyönyörködhetünk. Az épület meghatározó eleme a tóraolvasó pultot körülvevő
négy oszlop, ezek a hagyomány szerint az
égi trónus lábaira utalnak, így közvetlen
kapcsolatot biztosítanak a „mennyei hatalmakkal”.
Miután a vészkorszakot alig félszáz mádi
zsidó élte túl, a zsinagóga gyorsan pusztulásnak indult és sokáig romosan állt,
mígnem a 2000-es évek elején rekonstruálták, így ma is látogatható.
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„AZ UTAZÁSNAK KIVÁLTSÁGNAK
KELLENE LENNIE”
M ÁT É B E N C E
Az Antarktisz kivételével járt Földünk valamennyi kontinensén, Európában,
Afrikában és Közép-Amerikában többtucatnyi fotóslest épített már fel, élt külföldön
és egyszerűen imádja az otthonát. Bencével az utazás kétélű voltáról, hazai értékekről,
pazarlásról és arról is beszélgettünk, miért olyan lenyűgöző a Maasai Mara.
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A hivatásodból fakadóan rengeteg helyen
jártál. Utaztál, ha fotózásról volt szó, és utaztál, ha a terepet kellett felmérni egy-egy les
építése előtt, majd akár hónapokat is eltöltöttél egy-egy helyen, míg az újabb projekted
felépült. Számolod, hol tartasz?
Ötvenvalahány országban jártam, ráadásul
mindezt igen fiatalon. Huszonéves koromban
sok olyan helyre eljutottam, ami még az idősebb
korosztálynak sem adatik meg. Országokba, ahová mások csak a nyugdíjas éveik környékén merészkednek, mert addigra gyűjtenek össze elég
pénzt és bátorságot. Ehhez képest én viszonylag korlátlanul mehettem a világ minden tájára –
de nem azért, mert megteremtettem a rávalót.
Akkor?
Általában hívtak. Mindig volt valamilyen esemény vagy egy fotós barát, aki meghívott
magához, így az utak jelentős része nekem
jóformán semmibe sem került.
Ez alapján valamiért azt is gondolnám,
hogy az utazásaid elég funkcionálisak voltak.
Elmentél, beültél a lesbe, vagy éppen megépítetted azt, fotóztál, majd összepakoltál és
hazajöttél. „Kinyitottad” bármennyire is ezeket a külföldi látogatásokat?
Tulajdonképpen semennyire.
Ez most komoly? Ott vagy a világ végén, és
nem érdekel, mi történik az objektíven túl?
Ez hogy lehet?

FOTÓK: MÁTÉ BENCE

P

usztaszert elhagyva egy földútra kanyarodok és hosszan autózom rajta, miközben jobbról-balról őzek ugrálnak át előttem. Pár perce még az autópályán hasítottam,
most pedig itt „szafarizok” a városlakó számára
valószerűtlenül nyüzsgő erdőszélen. A környezet könnyű és gyors átszellemülést tesz lehetővé
egy természetfotóssal folytatott beszélgetéshez,
akitől tűpontos itinert kaptam arra vonatkozóan,
hogyan találok el a leshez, interjúnk helyszínére,
ahol „jégmadarazni” fogunk.
Most pedig, hogy túl vagyunk rajta, már azt
is tudom, ez a gyakorlatban mit jelent: jó négy
órán át ülünk egy félig a földbe süllyesztett, detektívtükrös (belátni nem lehet, kifelé viszont
pompásan), gazdagon párnázott, de ami ennél
is fontosabb, fűtött bunkerben. Az egész lehet
olyan 2 m2. A tükör túloldalán szemmagasságban apró, mesterséges itató, amelyben halak
nyüzsögnek, míg az üveg belső felén két objektív figyel, ezek századmásodpercnyi eltéréssel
„sülnek el”, így egyetlen kattintással a két gép
120 képet rögzít másodpercenként. A villámként lecsapó jégmadarat azonban a fotósnak
kell időben kiszúrnia, így Bencével rendhagyó
módon szemkontaktus nélkül beszélgetünk, ő
egy pillanatra sem veszi le a tekintetét az itatóról. Ám a kitüntetett figyelem ellenére a madár
mindössze talán négyszer teszi tiszteletét előttünk, a látogatás a másodperc törtrésze alatt
lezajlik. De legalább bőven jut idő kifürkészni,
miként viszonyul az utazáshoz a világ egyik legelismertebb természetfotósa.
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Lehet azt mondani, hogy dolgozni mentem…
És igen, azt is lehet mondani, hogy nem érdekelt. De ennek több oka is van. Az egyik,
hogy mindig rettentően elszomorított, hogy
mennyire tönkre van téve a környezet, hogy
mennyire szemetes minden. Ha nem Európa nyugati felére utazol, akkor rengeteg az
olyan terület, ahol túlzás nélkül a szemétben
járkálsz. Ott van India, Afrika és Ázsia bizonyos
részei… Azt gondolom, Magyarország nagyon
szerencsés ebből a szempontból. És talán az
is közrejátszik, hogy nem érzem jól magam
olyan közegben, amit az ember épített.
Ebből még nem következik egyértelműen, hogy például a természeti környezet felfedezése miért nem épült be
az utazásaidba. De említetted, hogy több
okod is van.
Mivel egész fiatalon sokat jöttem-mentem,
elég nagy a rálátásom arra, hogy hova, miként, mennyiért, milyen felkészültséggel érdemes elutazni, és talán éppen ezért fontos,
amit mondok: szerintem egyszerűen nem
kapsz annyival többet, ha elmész a világ másik felére, és elköltesz akár többmillió forintot,
mint ha itthon maradsz, és az itthoni értékeket a helyükön kezelve teszel felfedezéseket.
Én például pont a kiállításom kapcsán jöttem
rá, és rosszul is érintett, hogy a világot kis híján körbeutaztam, Magyarország egy csomó
vidékét pedig egyáltalán nem ismerem –
mivel, ha valahol nem volt fotós téma, akkor
arra egyszerűen nem jártam. De most, hogy
a COVID mindenkit beszorított, elkezdtem
itthon utazni, egy-egy helyen akár heteket is
eltöltve, és elképesztő dolgokat láttam.
Miket? Tudnál akár tippeket is adni,
hogy mit érdemes felkeresni?
Ott van például Keszthely és környéke: elmentünk arrafelé barlangászni, de csodás
volt azt is felfedezni, hogy micsoda kincs a
Hévízi-tó és annak a kifolyója vagy éppen
a Balaton környéke, aztán evezni a Tiszán
vagy a Dráván. Tippeket azért adok nehezen, mert az én érdeklődésem viszonylag
szűk körű. Nem a kultúra vagy a társadalom
irányába mutat, hanem a természet felé.
Igaz, az is kimeríthetetlen. Viszont szerintem
csak úgy juthatsz élményhez, ha felkészülsz.
Ha tudod, mit keresel és így felismered, amikor látod – akár a saját lakókörnyezetedben
nézel szét, akár a település határába mész
ki, és ott fedezed fel az élőlényeket. Vagy,
ha nem tudod előre, akkor utólag kikeresed, hogy tudd, mit láttál – így válik értékké.
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„NAGY LUXUS
LENNE AZON
KESEREGNI, HOGY
NEM UTAZHATUNK.
A COVID EGY
POFON, AMI ARRA
FIGYELMEZTET,
HOGY
GONDOLKODJUNK
EL AZ IGAZI
ÉRTÉKEKEN.”
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Mindezzel csak azt akarom mondani,
hogy ha az ember kikapcsolódásra vágyik,
a kapott élmény nem lesz arányban azzal,
hogy milyen messzire megy és mennyit
költ rá. Most viszont itt a lehetőség, meg
lehet nézni azt a millió dolgot, ami ebben
a kicsi országban van.
Mondhatjuk, hogy miután annyifelé jártál
a világban, rájöttél, hogy mindenütt jó, de…?
Én borzasztóan jól érzem magam itthon.
Azzal együtt is, hogy mindössze talán két
olyan hely van, ahova nem vágyódom vis�sza: Tanzánia és a Nyugat-Szahara.
Mi az ok?
Utóbbi nagyon koszos, az előbbi helyen
pedig átvertek, kiraboltak, így ezek az országok felkerültek a feketelistára.
De azért csak volt olyan utazásod is,
ami különösen pozitívan maradt meg az
emlékezetedben…
Persze! Éppen az egyik utolsó az elmúlt időszakból, amelyik egyben talán a legélvezetesebb utam is lett, így nagyon örülök neki,
hogy ennyit váratott magára. Egy fotóstúrán
vettem részt a Maasai Mara Nemzeti Parkban,
ami azért is volt nagyon érdekes, mert én
ugye részben abból élek, hogy embereknek
mutatok meg olyan dolgokat egy-egy élőhelyen, amit ők nem vesznek észre. Így Afrikában egészen döbbenetes élmény volt „a
másik oldalról” látni, ahogy a helyi vezetőnk
dolgozott. Jóformán kilométerekről kiszúrta,
hogy hol lesz például zsákmányszerző akció.
Olyan semmitmondó helyeken, ahol a legapróbb jelét sem láttuk bármi izgalmasnak,
majd egyszer csak puff, tényleg ott történt
minden a kameráink előtt. Egyszerűen nem
jöttem rá, hogy honnan, miből tudja.
Emellett egészen lenyűgöző volt a lelegelt, végtelen pusztaság, amelyen bármerre
néztél, mindenhol valamilyen állatot láttál.
Elképesztő arrafelé az állatvilág gazdagsága.
Ezzel viszont picit elkanyarodtunk az
eredeti kérdéstől. Tehát az afrikai szavannák után hogy is van ez az otthonnal, az
Alföldhöz való ragaszkodással?
Az évek során megadatott a lehetőség,
a világon szinte bárhova elköltözhettem
volna. Anno nézegettem is, hogy hová, de
nem igazán találtam megfelelőt. Egyszerűen olyan jó helyen lakom…
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Mi adja a nagyszerűségét?
Nem filozofálgattam még arról, hogy mik
az értékei a lakóhelyünknek, de tessék, itt
van például a négy évszak. Nem nagyon van
olyan tája a világnak – ahol el is tudnám
képzelni magam –, ahol télen hóembert
építhetsz, nyáron viszont leéghetsz a vízparton. Plusz, ha világviszonylatban megnézed az életszínvonalat, elég kövéren az
átlag fölött vannak a lehetőségeink. Egy
csomó vidéken, ahol jártam, végiggondoltam, hogy ott milyen életet tudtam volna
kialakítani, és a közelébe nem ért annak,
amit itt, Magyarországon sikerült. Egyedül
talán Közép-Amerika nagyon alkalmas arra,
hogy élvezd az életet, de arra, hogy létrehozz olyan dolgokat, amiket én szeretek
létrehozni, arra alkalmatlan. Szóval erősen
szemléletet kellene váltanom.

„SZERINTEM CSAK
ÚGY JUTHATSZ
ÉLMÉNYHEZ,
HA FELKÉSZÜLSZ.
HA TUDOD,
MIT KERESEL ÉS
ÍGY FELISMERED,
AMIKOR LÁTOD.”
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MÁTÉ BENCE
• Hazánk és a világ egyik legismertebb természetfotósa. 2002ben az Év Ifjú Természetfotósa
világcímmel, 2010-ben Az Év
Természetfotósa világcímmel
tüntették ki a BBC versenyén,
mely két kitüntetés megszerzésével a világon egyedüliként
büszkélkedhet számtalan más
hazai és nemzetközi elismerése
mellett.
• Egyik védjegye a „detektívtükrös” fotósles kifejlesztése.
• A munkásságát bemutató látványos kültéri, LED-falas kiállítása
2019-ben országjáró roadshow-n
volt látható, s 1 milliónál is több
látogatót vonzott.
• „A láthatatlan madárfotós”
a több kontinensen folytatott
lesépítések után napjainkban
fotóstúrákat szervez, előadásokat tart, és élőhelymegóvással
foglalkozik.

Mégis elgondolkodtál rajta. Miért?
Az emberek, az egymáshoz való viszonyulásuk miatt. Mert élhető a közeg. Bár az is
egy örök igazság, amire szintén az utazásaim
során jöttem rá, hogy az emberek tulajdonképpen mindenhol egyformák. Amilyen az
input, olyan output. Ahogy viselkedsz a környezeteddel, azt fogod visszakapni.
Ez az adok-kapok nagyobb léptékben
gondolkodva is igaz. Mostanában egyre
hangsúlyosabban foglalkozol a környezet
megóvásával, az egyén felelős szemléletének fontosságával. Mire jutottál eddig?
Ezen az egészen akkor gondolkodtam el
először igazán, amikor a kiállítás mellett elkezdtem előadásokat is tartani több ezer civil
érdeklődőnek. Ezt a ziccert akartam kihasználni, hogy beszéljek a környezetvédelem irá-

nyairól, lehetőségekről. Ahhoz, hogy hiteles
lehessek, tartottam egyfajta önvizsgálatot, és
rájöttem, hogy elég cefetül állok. Nagyon pazarlónak gondolom azt az életet, amit élünk,
a sajátomat is beleértve. Ez olyan két éve volt.
Tehát tudatosan két éve foglalkozom ezzel a
kérdéssel. Azóta egy-egy vásárlásnál például
már nemcsak a termék árát nézem, de az is
fontos, hogy honnan jött, mennyit utaztatták.
Lehet, hogy ez a felismerés is szerepet
játszik abban, hogy inkább a hazai értékekre koncentrálsz? A pandémia okozta
helyben maradási kényszerre egyébként
is sokan a Föld egyfajta fellélegzéseként
tekintenek. Te hogy látod ezt?
Félreértés ne essék, szerintem semmi baj
nincs azzal, ha valaki utazik. Inkább a mértéktelenség a probléma. Maga az utazás egy

zseniális dolog. Eleve az, hogy ott tartunk,
hogy beülsz egy szerkezetbe, és egy nap
múlva kiszállsz a világ másik felén. Ez önmagában felfoghatatlan élmény számomra. Kétszáznál is több repüléssel a hátam
mögött én még mindig rá vagyok tapadva
az üvegre, indulás előtt kiguglizom, hogy
merre megyünk majd, fentről próbálom
azonosítani a földrajzi alakzatokat. Alapvetően tehát nem utazásellenes vagyok,
és nem azt hangoztatom, hogy mindenki
maradjon otthon, de azt érdemes lenne
helyretenni, hogy micsoda érték az, hogy
utazhatunk. Annak, hogy eljuthatsz a világ
túlsó végére, sokkal nagyobb kiváltságnak
kellene lennie. Nagy luxus lenne tehát azon
keseregni, hogy nem utazhatunk. A COVID
egy pofon, ami arra figyelmeztet, hogy
gondolkodjunk el az igazi értékeken.
És a kérdés első fele, arra mi a válasz?
Tudatos döntés, hogy nem terheled például repüléssel a környezetedet?
Nem megyek sokat mostanában, mert itthon is jól érzem magam, és örülök, hogy
nem okozok terhelést. De bevallom, nem
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BENCE FOTÓGALÉRIÁJÁT
ITT NÉZHETED MEG

ez a fő szempont. Ha itthon rosszul érezném magam, akkor nem helyezném az
önös érdekeim elé, hogy ne okozzak terhelést. Összességében egyébként azt gondolom, nem a környezetet kell megmenteni,
hanem az emberiséget. Annál viszont szerintem sokkal durvább beavatkozásra lenne
szükség, mint amit az egyének felelős viselkedése eredményezhet. Ezzel együtt, már
csak a saját lelkiismerete miatt is, fontos,
hogy mindenki megtegye, amit csak tud.
És te mit teszel?
Egyrészt sokat gondolkodom azon, hogy miként lehet a környezet megóvását olyan melléktermékké tenni, aminek az a folyománya,
hogy csökkenti a környezeti terhelést, viszont
az emberek nem lemondásként élik meg.
Vagyis nem a megoldást akarom eladni, hanem az igényt, hogy minél többen keressék az
életükben azt az utat, amely figyelembe veszi
a terhelést. Hogy az emberek úgy alakítsák az
étkezéseiket, az energiafelhasználásukat, az
utazásaikat, hogy az mind-mind fenntartható
legyen. Másrészről itthon élőhely-létrehozással is foglalkozom, így amint van egy kis
pénzem, földeket vásárolok. Mezőgazdasági
területeket, és azokat vadítjuk vissza. Pont az
ellenkezőjét csináljuk annak, mint ami az 50es években történt –, akkor mindenből szántóföld lett, mi viszont erdősítünk, gyepesítünk,
és igyekszünk minél változatosabb vegetációt
létrehozni. Ez jó az élővilágnak, így nagyon kicsi helyen nagyon sok fajt meg lehet figyelni.
A környezet tehát jól jár, és még én is élvezem.
Szarka Tünde
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ÉPÍTETT KINCSEINK

Aki járt már Budapest nemzetközi repülőterén, valószínűleg legalább egyszer
elgondolkozott: annak idején miért éppen Ferihegy lett a légikikötő neve, és egyáltalán,
ki az a Feri?
DRIVE MA GAZIN

FOTÓ: FORTEPAN/UVATERV

FERIHEGY TITKAI

ÉPÍTETT KINCSEINK

A

Ferihegyi repülőtér tervezése ugyan
már 1939-ben, építése pedig 1942ben elkezdődött, de a második világháború miatt az építkezés félbeszakadt,
s végül 1950. május 7-ére fejeződött be.
Bár budapestiként hivatkozunk rá, területe
részben Pestszentlőrinchez (ezt a települést
is csak 1950-ben csatolták a fővároshoz),
részben Vecséshez tartozik. Hegyet mutatóban sem látni errefelé – de akkor honnan
az elnevezés?
A 19. században kezdett el itt gazdálkodni gróf Széchenyi István barátja, Mayerffy
Xavér Ferenc és családja, egyrészt állattenyésztéssel foglalkoztak, másrészt szőlőültetvényeket is telepítettek néhány,
elnevezésében végül heggyé nemesült
homokdombra, ezek közül a legnagyobb
kapta a családjukban gyakran előforduló
Ferenc név alapján a Feri-hegy nevet, de az
egész terület is a Feri-major nevet viselte.
Innen ered tehát a repülőtér elnevezése,
noha magát a „hegyet” éppen a repülőtér
kialakítása során le kellett gyalulni. A hivatalos elnevezés a nagy magyar zeneszerző
születésének 200. évfordulóján, 2011-ben
változott Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre. Termináljai közül az 1-es
2012 októberétől már csak magángépeket fogad, illetve rendezvényközpontként
működik, a 2A és a 2B terminálok szolgálják jelenleg a kereskedelmi légiforgalmat. A reptér bázisául szolgált a nemzeti
légitársaságnak, a Magyar Légiforgalmi
Vállalatnak (Malév) annak 1954-es megalakulásától egészen a 2012-es leállásáig. A budapesti repülőtér aktív szereplője
a nemzetközi légiforgalomnak, számos
légitársaság gépei megfordulnak itt, utasforgalma 2019-ben meghaladta a 16 millió
főt – sajnos a koronavírus-járvány okozta
leállások miatt tavaly ez a szám a 4 millió
főt sem érte el.
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MOZAIKOK
KÜLÖNLEGES
TERMINÁL
A repülőtér első fogadóépületének felhúzását 1942-ben
kezdték el ifj. Dávid Károly
tervei alapján, aki olyan
épületegyüttest álmodott
ide, amely felülnézetből egy
repülőgépet formáz.

LEKÖRÖZI
A HEATHROW-T!
Bár utasforgalmát tekintve
messze elmarad London fő
repülőterétől, 1500 hektáros
méretével területét tekintve
túltesz a világ egyik leghíresebb repterén.

MŰEMLÉK
2005-re az üzemeltető
Budapest Airport az eredeti
tervek alapján teljesen
felújította az 1-es terminált, szigorúan szem előtt
tartva a műemlékvédelmi
szempontokat. A végeredmény elnyerte az Europa
Nostra díjat.

KISVÁROS
A NAGYVÁROSBAN
Saját működtetésű közművekkel is rendelkezik: önálló
víz- és elektromos hálózattal, víztisztító rendszerrel,
üzemanyagtöltő-állomással,
szemétégetővel és még saját
hőerőművel is. Összesen
több mint kétszáz épület
tartozik közvetlenül a repülőtérhez.

TITOKZATOS ÉPÜLET
A reptér közepén egy
nagyjából százéves majorsági épület áll, amely előbb
szolgálati lakásoknak, majd
raktáraknak, műhelyeknek,
végül – 2002-ig – egy üvegházakat is magába foglaló
kertészetnek adott otthont.
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EURÓPA, ÉDESEM!
Az öreg kontinens utcáit járva számos nyalánkságra akadhatunk,
szerencsére jó néhányat már akár itthon is végigkóstolhatunk.
Cukorsokkra fel, lássuk a legmenőbb, édes street foodokat!

S

ósra édeset, édesre sósat? Örök körforgás, ami soha nem ér véget, főleg
akkor, ha Európa utcáit barangoljuk
be éppen. És ahogy azt már megszokhattuk,
ahány ház, annyi szokás, így minden egyes

nemzetnek megvan „utcán majszolós” kedvence. A legnépszerűbb ételek között találunk fánkot, gofrit, de a megszokott fagylalt
egy érdekesebb változatát is, így mindenki
megtalálhatja az ízlésének valót.

CANNOLI

PASTEL DE NATA

Ropogós tésztakéreggel borított édes ricotta, néhol pisztáciával vagy kandírozott
gyümölccsel feldobva. A szicíliai konyha
egyik legismertebb édességéről van szó,
amely eredetileg a farsangi szezont fémjelezte, ma már azonban egész évben
kedvünkre falatozhatunk belőle.

A miénkhez hasonlóan a portugál krémesnél is a lágy, főzött krém és levelestészta égben köttetett frigye csökkenti a
szénhidrát utáni sóvárgásunkat. Eredetvédett változata a Pastel de Belém, ez kizárólag a Fábrica de Pastéis de Belémben
kapható, még a receptje is titkos, de azért
a „másolatok” is megérnek egy kóstolót.

Ahol a legjobb: Dolcissima – Budapest
III., Frankel Leó út 21.

CHURROS
A legtöbb európai nemzetnek megvan a
maga fánkja, a spanyolok pedig különösen
büszkék a saját változatukra. A számos utcai árusnál kapható hosszúkás formában
kisütött tésztarudacskákat nemcsak cukorba hempergetik, hanem forró csokoládészószt is kínálnak mellé a tunkoláshoz.

Ahol a legjobb: Dos Puertas – Székesfehérvár, Fő u. 11.

STROOPWAFEL

Ahol a legjobb: Lisboa Pastry & Bakery
– Budapest VII., Holló u. 12.

BELGA GOFRI
Brüsszel különösen nehéz terep a diétázók számára, hiszen szinte minden sarkon
találunk egy helyet, ahonnan a frissen sült
édes tészta illata lengi be a teret. A tömör
tésztából készült finomsághoz kérhető
feltétek közül semmiképp se hagyjuk le
a kiváló tejszínhabjukat.

Ahol a legjobb: Panna – Belga gofri
& fagyizó – Budapest III., Csemete u. 1.

Ha Amszterdam utcáin bolyongunk, semmiképp sem hagyhatjuk ki a gofriszerű
édességüket, amelynek eredete egészen
a 18. századig vezethető vissza. Két vékonyabb lap összeragasztására sűrű karamellszószt használnak, majd jellemzően kávé, kakaó vagy tea mellé fogyasztják.

BRIOCHE CON GELATO

Ahol a legjobb: Pohánka Tallér – Hódmezővásárhely, Szabadság tér 96.

Ahol a legjobb: MAMO Gelato – Budapest IX., Ráday u. 24.

Bizarrul hangzik egy szendvics, amely édes
zsemlébe töltött fagylaltból áll? Az ötlet csak
elsőre tűnik képtelenségnek, hiszen az olaszoknak még ebből is sikerült egy imádni
való fogást alkotni, amit – ha ez nem lenne
elég – előszeretettel fogyasztanak reggelire.
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MOL-BAZÁR

KER ESD A

T Ö LT Ő Á L L O M Á S O K O N !
TAKLER TRIÓ CUVÉE
(0,75 l)

1990 Ft
2653 Ft/l

FONTE VERDE
ÁSVÁNYVÍZ

JÄGERMEISTER

(1,5 l, többféle)

(0,7 l)

6 db vásárlása esetén

7856 Ft/l

90 Ft/l

5499 Ft

135 Ft/db

CLEANIC KENDŐ

BELGIAN TÁBLÁS CSOKOLÁDÉ

(15 db, többféle)

(100 g, többféle)

849 Ft

2 db vásárlása esetén

8490 Ft/kg

TÖ LT S D

GD

AZ APP

BÓ

Y

LE

K I VA
G

299 Ft/csomag

A magazinban szereplő összes promóció a kijelölt töltőállomásokon érvényes. A töltőállomás-listát keresd a mol.hu oldalon!
A választék töltőállomásonként eltérhet. A promóciók az aktuális hónapban, illetve a készlet erejéig érvényesek.

MÁRCIUSI AJÁNLATAINK

MÁRCIUS-ÁPRILISI KEDVEZMÉNYEK

L!

VÁ

(0,75 l)

(100 g, többféle)

–350 Ft

–250 Ft

Jana és Jana
baby ásványvíz

–100 Ft



Lindt Lindor
desszert







Hungária
Extra Dry
pezsgő

Aszalt
paradicsomos
mozzarellas
croissant

–100 Ft

Minden TY
24 cm-es plüss

–500 Ft

A termék vásárlása
esetén 350 Ft
kedvezmény az aktuális
fogyasztói árból.

A termék vásárlása
esetén 250 Ft
kedvezmény az aktuális
fogyasztói árból.

A termék vásárlása
esetén 100 Ft
kedvezmény az aktuális
fogyasztói árból.

A termékek vásárlása
esetén 100 Ft
kedvezmény az aktuális
fogyasztói árból.

A termék vásárlása
esetén 500 Ft
kedvezmény az aktuális
fogyasztói árból.

A kupon 350 Ft kedvezményre jogosít a termék aktuális fogyasztói árából.
Egy kuponnal egy termék vásárolható
és a kupon csak egyszeri kedvezményre
jogosít. A kupon csak készpénzes és
bankkártyás fizetés esetén váltható be.
A kedvezmény más kedvezménnyel nem
vonható össze, a kupon készpénzre nem
váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2021.
03. 01. – 04. 30., illetve a készlet erejéig.

A kupon 250 Ft kedvezményre jogosít a termék aktuális fogyasztói árából.
Egy kuponnal egy termék vásárolható
és a kupon csak egyszeri kedvezményre
jogosít. A kupon csak készpénzes és
bankkártyás fizetés esetén váltható be.
A kedvezmény más kedvezménnyel nem
vonható össze, a kupon készpénzre nem
váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2021.
03. 01. – 04. 30., illetve a készlet erejéig.

A kupon 100 Ft kedvezményre jogosít a termék aktuális fogyasztói árából.
Egy kuponnal egy termék vásárolható
és a kupon csak egyszeri kedvezményre
jogosít. A kupon csak készpénzes és
bankkártyás fizetés esetén váltható be.
A kedvezmény más kedvezménnyel nem
vonható össze, a kupon készpénzre nem
váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2021.
03. 01. – 04. 30., illetve a készlet erejéig.

A kupon 100 Ft kedvezményre jogosít a termék aktuális fogyasztói árából.
Egy kuponnal egy termék vásárolható
és a kupon csak egyszeri kedvezményre
jogosít. A kupon csak készpénzes és
bankkártyás fizetés esetén váltható be.
A kedvezmény más kedvezménnyel nem
vonható össze, a kupon készpénzre nem
váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2021.
03. 01. – 04. 30., illetve a készlet erejéig.

A kupon 500 Ft kedvezményre jogosít a termék aktuális fogyasztói árából.
Egy kuponnal egy termék vásárolható
és a kupon csak egyszeri kedvezményre
jogosít. A kupon csak készpénzes és
bankkártyás fizetés esetén váltható be.
A kedvezmény más kedvezménnyel nem
vonható össze, a kupon készpénzre nem
váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2021.
03. 01. – 04. 30., illetve a készlet erejéig.

ÉHES AZ EXKLUZÍV
AJÁNLATOKRA
ÉS A KEDVEZMÉNYEKRE?

SZERETI A KÉNYELMI
SZOLGÁLTATÁSOKAT?

A BOROK ÉS
A GASZTRONÓMIA
SZERELMESE?
SZERETNÉ
ISMERNI
A TRENDEKET?

LÉPJEN BE A VINCE KLUBBA

ÉS ÉLVEZZE A KLUBTAGSÁGGAL JÁRÓ EXKLUZÍV ELŐNYÖKET!
A havi csomag értéke 20 000 forint.
Ha most csatlakozik, mindez csupán havi
10 900 forintért az Öné lehet.

Tagsági csomag már 5 990 Ft-tól
elérhető. Nincsenek további költségek,
szerződések, bármikor lemondható!

CSATLAKOZZON MOST:
WWW.VINCEKLUB.HU

ÚJ JAGUAR F-PACE

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

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

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

