
A Melléklet a Magyar Turisztikai Ügynökség szakmai támogatásával készült. 

BARANGOLÁS A LŐVÉREKBEN
Horváth Illés,
 a Pesti Magyar Színház színművésze, rendezője

„Tavaly októberben egy vendégjáték miatt Sopronban 
töltöttünk több napot. Este voltak az előadások, 
napközben pedig rengeteg időt – napi öt-hat órát, sőt, 
még többet is – töltöttem a Lővérekben, fönt az erdőben. 
Gyalogtúrákat tettem, egyedül bandukoltam, ami 
számomra nagy újdonság volt. Ebbe a vidékbe itt 
szerettem bele, ez volt a nagy felnőttkori találkozás. 
Persze biztosan közrejátszott az is, hogy októberben 
fantasztikusan éltek a színek, sárgult a fák lombja, 
a leveleket épp fújta le a szél a fákról. Mindez egy 
különleges élményt adott hozzá a kirándulássorozathoz. 
Annyira átvettem a táj ritmusát, hogy hatórás gyaloglás 
után csak azért kellett visszafordulnom, mert este 
előadásunk volt, és nem értem volna oda időben. 
A térség egyszerűen meseszép, többféle túrázásra, 
terepbringázásra is alkalmas. A város szintén remek 
helyszíne lehet egy pár napos belföldi nyaralásnak, jókat 
lehet ott ebédelni, vacsorázni. Sopron szuper hely.”

ELVONULÁS A BÖRZSÖNYBEN
Harcsa Veronika, dzsesszénekesnő

„A Börzsönyhöz több személyes emlék is köt, és mindegyik 
spirituális élményt jelentett. Ez a szó picit félreérthető, 
nem akarom a dolgot nagyon lila ködbe öltöztetni, de 
nekem a Börzsöny mindenképpen spirituális hely. Az első 
ottani élményem egy jógatáborhoz kötődik, amire ez 
a hegység különösen alkalmas: nyugodt helyszín, kis 
falvai csak szűk utakon közelíthetők meg, a dombok 
nagyon jól védik a forgalmasabb főutak zajától. 
Elvonulásra csodálatosan alkalmas ez a terület, talán ezért 
is szerettem meg annyira. Tavaly a Börzsönyben tartottuk 
az esküvőnket is, ott volt a lagzink. Ehhez a férjemmel 
nem is találhattunk volna megfelelőbb helyszínt: 
egyrészt mert tökéletes terep a rituálékhoz, másrészt 
pedig azért, mert az erdő szélén az ünnep természetessé 
és közvetlenné vált, ami fontos volt számunkra. A lagzi 
hajnalán együtt füleltük a szarvasbőgést, másnap pedig 
kirándultunk egyet a násznéppel. A Börzsöny települései 
egyaránt kedvesek számomra, de ha ki kellene egyet 
emelnem közülük, akkor Kóspallag lenne az.”

Van az úgy, hogy egy táj, egy terület valamiért fontossá 
válik valakinek az  életében, a  szokásosnál jobban 
megérinti látogatóját. Ismert embereket kérdeztünk arról, 
melyik hazai tájat tartják életük nagy felfedezésének.
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REJTETT KINCSEK
Az én titkos helyem
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A FENSÉGES BÜKK-FENNSÍK
Ürge-Vorsatz Diána, klímakutató

„Nagyon szeretem a Bükk-fennsíkot, minden 
évben természetvédelmi táborba megyünk oda, 
lassan húsz éve. Ez tíz napot jelent az erdőben, 
ami fantasztikus élmény. A világ számos pontját 
bejártam, idén is voltam öt kontinensen, de 
egyszerűen sehol nem találkoztam még ennyire 
szép hellyel. A forró nyári napokon fenséges a hűvös 
erdő, és csodálatosak a – bizonyos időszakokban – 
másfél-két méter magasra is feltörő források. Igazi 
természeti csodák ezek. A tábor a Bükk-fennsík 
közepén van, onnan járjuk be a területet, szedjük 
a szemetet a turistaösvényekről, patakokat és 
forrásokat tisztítunk. Nincs a táborban víz sem, 
azt is magunk visszük föl, és figyelünk arra, 
hogy a lehető legkevesebb szemetet termeljük. 
A családom is velem van, mert fontosnak tartom, 
hogy a gyerekek kicsi koruktól ismerjék a természet 
szépségét, ettől egészen más lesz az életszemléletük. 
A Bükk-fennsík mellett nagyon szeretem még a Káli-
medencét is, amely a Balaton-felvidék gyönyörű 
része, tele eldugott borospincékkel, szőlészetekkel, 
bájos kis falvakkal. Egyszerűen csodálatos onnan 
ránézni a Balaton türkiz víztükrére.”  

MINDENT VISZ A BELVÁROS
Zacher Gábor, 
toxikológus főorvos

„Bármennyire furcsa, de az én világom Budapest 
belvárosa, azt tartom az ország legszebb tájegységének. 
A belvárosban futok, már minden részét fölfedeztem, 
hétvégén a Falk Miksa utcából elkocogok egészen 
a Nagycsarnokig, vagy még azon is túl. Fantasztikus 
átfutni a Margit hídon is, majd elmenni a Müpáig. Teljesen 
új aspektusát látjuk úgy a városnak, főleg korán reggel, 
amikor minden kihalt és nyugodt. Vagy imádok üldögélni 
az Olimpia parkban, délutánonként ott olvasni, közben 
zenét hallgatni, nézni a rohangáló, focizó gyerekeket. 
Vagy beülni a kávézókba, meginni a Tóth kocsmában egy 
jó fröccsöt, enni egy sült kolbászt vagy csülköt, elmenni 
fagyizni az V. kerületbe. Vagy fölülni az óriáskerékre 
az Erzsébet téren. Ezek a dolgok sokkal jobban 
megfognak, mint a városon kívüli területek. A fiam 
egyébként építészhallgató, nekik van olyan tantárgyuk, 
aminek lényege a városkép megismerése. A sétáik kapcsán 
olyan érdekességekről mesélt, amelyeket a hétköznapi 
ember nem is vesz észre: egy-egy kapualj, egy-egy szép 
stukkó vagy szobor. Ezeket sokszor le is fotózom, de  
csak azért, hogy később utánanézhessek, mit is láttam.  
Húsz éve nap mint nap így turistáskodom a városban.”
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