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A pontytöpörtyűtől a „balatoni” hekkig 
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című időszaki kiállításra támogatást nyert pályázat megvalósításáról 

Altéma kódszáma 3506/189; Pályázati azonosító A2009/N6990 

 

A kiállítás helyszíne: Kálmán Imre Emlékház 8600 Siófok, Kálmán Imre sétány 5. 

 

 

A kiállítás 2015. július 8-án nyílt meg, és 2015. november 30-ig volt látogatható. Witzmann Mihály 

országgyűlési képviselő megnyitója után dr. Kovács Emőke, intézményünk igazgatója mondott 

köszöntőt. Meglepetésként egy kis „kézműves” édességgel vendégeltük meg látogatóinkat. 

A kiállítást számos beharangozó esemény előzte meg, sőt tavasztól több gasztronómiai témájú 

rendezvénnyel is igyekeztünk az érdeklődést felkelteni. A megnyitón nagy létszámban jelentek meg 

a meghívottak és az érdeklődők. (Kb. 40-45 fő) 

 

Felhívásunkra és megkereséseinkre gazdag anyagot sikerült összegyűjteni, mely látványos, érdekes 

volt és kiegészítette a Történeti Gyűjteményünkből felhasznált írásos dokumentumokat. 

A kiállításhoz magánszemélyeken kívül tárgyi dokumentumokat az alábbi intézmények 

kölcsönöztek: 

 Agrolánc Kft. Vonyarci Pincészeti Szövetkezet, Fonyódi Kulturális Intézmények és Könyvtár, 

József Attila Klubkönyvtár Gyenesdiás, Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, Krúdy 

Gyula Vendéglátóipari Szakközépiskola Siófok, Németh László Művelődési Ház Könyvtára Tihany, 

Városi Helytörténeti Gyűjtemény és Kiállítóhely Balatonfüred, Zánkai Tájház és Galéria. 

Azóta kölcsönösen segítő kapcsolat alakult ki valamennyiükkel. 

 

Az elnyert támogatás összegét 3 db asztali, és 3 db kétajtós álló üveg-vitrin beszerzésére fordítottuk. 

Az időszaki kiállítást a pályázatban leírtak szerint tagolva, előzetes terveinknek megfelelően 

rendeztük be. 

Célunk volt bemutatni Siófok és a Balaton térségének gasztronómiáját, vendéglátó múltjához 

köthető tárgyi, képi és írásos emlékeket. A tárlat közel 100 évet, az 1880-as évek végétől körülbelül 

az 1980-as évekig, a tömegturizmus koráig tartó időszakot ölelte át. 

 

Vendégeink valamennyi teremben az információs tablók alapján tájékozódhattak a balatoni 

vendéglátás történetéről, a helyi gasztronómia meghatározó elemeiről, melyek a halételek, vadak és 

a borok, ezért fő hangsúlyt kaptak  –  valamint az új vitrinekben kiállított tárgyakról, a témához 

kapcsolódó érdekességekről. 

 

A lépcsőházban a belépőt egy szakácsnak öltöztetett bábu fogadta. A kiállításhoz vezető folyosói 

vitrinekben helyeztünk el egy kimondottan siófoki étlapgyűjteményt, melyet kérésre kézbe vehetett 

az érdeklődő. 

 

Az időszaki kiállítás három egymásba nyíló teremben nyert elhelyezést cc. 70 négyzetméter 

alapterületen. 

 

 



A termek bemutatása: 

 

1. terem: 
Ráhangoló, bevezető a kiállításhoz. 

 

A terembe lépve látható volt a kiállítás plakátja, az alatta álló posztamensen a kiállítás 

vendégkönyve. Mellette egy érdekességgel indítottunk, József Attila „verses menülapja” –  kevéssé 

ismert verse, a „Kínálgató” volt olvasható.  

 

További tablókon a kiállítás célja, létrejötte, rövid összegzése, a kiállítás támogatói, a kiállított 

dokumentumokat kölcsönzők felsorolása, köszönet volt olvasható. A látogatók rövid összefoglalót 

olvashattak a balatoni idegenforgalom-, vendéglátás létrejöttéről, a siófoki vendéglátás kezdeteiről, 

valamint a jellegzetes balatoni ételekről általánosságban. 

 

A teremben 2 asztali vitrint helyeztünk el. Mindkettőben korabeli fényképek, emléktárgyak, írásos 

dokumentumokat láthattak kereskedelmi, vendéglátós és idegenforgalmi tárgyú emlékekkel: 

-vásárlási könyvek,  

- csomagolópapír,  

- szállodai számlák,  

- levelek,  

- Siófok első prospektusa 1897-ből,  

- útikalauzok, térkép,  

- egykori nyaralók családi fotói,  

- vasúti igazolvány,  

- kézírásos, személyes visszaemlékezés, 

-„balatoni emlék” üveg levélnehezék. 

E terem érdekessége volt egy korabeli bekeretezett Balaton turistatérkép is, illetve az egyik tablón a 

Balaton körvonalai mentén elhelyezett fotók, melyeken a nagyobb fürdőhelyek egy-egy híres, 

jellegzetes étterme, szállodája, vendéglátóhelye volt látható. 

 

2. terem 
A bemutatott időszak a századelőt és a két világháború közti évtizedeket foglalta magában. 

 

A terem bejáratánál látható volt egy kőnyomatos, Siófok fürdőt reklámozó plakát (1904-ből), 

mellette egy korabeli írás a „hamisítatlan világfürdő jellegű” Siófokról, aztán egy „üdülőhelyi 

szabályzat” is. Ezekhez kapcsolhatók az asztali vitrinben elhelyezett, későbbiekben felsorolt tárgyi 

emlékek a korabeli újsághírek mellett. 

 

A terem sarkában egy „halas” enteriőrt alakítottunk ki. Itt láthatók voltak jellegzetes eszközök, 

halas kosár, merítőháló, rézbogrács, halpikkelyezők, horgászbot.) 

Készült egy tabló a balatoni halászok mindennapjait bemutató képeslapokkal, az egykor híres, 

különleges csemegének számító „Balatoni halpuding” dobozának címkéivel. Itt olvashatták Krúdy 

Gyula Álmoskönyvében összegyűjtött, a halhoz fűződő babonák ismertetését is.   

Egy színes tablón mutattuk meg a legjellemzőbb balatoni halakat. Közzé tettünk néhány kevéssé 

ismert „halas érdekességet”, különböző halételek elkészítését. 

A látogatók olvashatták – többek közt a balatoni halászlé készítésének fennmaradt első leírását, és 

egy híres siófoki halászléváltozat receptjét is. 

 

 



Természetesen a címadó pontytöpörtyű elkészítését is megtudhatták, s a „balatoni ”hekkről is 

tájékozódhattak. A pontytöpörtyű receptjét minden látogatónk ajándékba kapta. 

 

A falakon körben elhelyezett további információs tablókon a vitrinekben kiállított tárgyakhoz 

kapcsolódó tájékoztatókat, érdekességeket olvashattak. 

 

A teremben egy asztali vitrin és két dupla ajtós álló vitrin került elhelyezésre. 

Az asztali vitrin az egykori siófoki fürdőélet, szórakozás emlékeit tartalmazta: fényképes 

strandbelépők az 1920-as évekből, kabinjegy, belépők, helyjegyek lóversenyekre, programfüzet, 

siófoki „pensiók” prospektusai, árjegyzék a két háború közti időszakból, két Siófokon írt Krúdy 

levél másolata, szivarosdoboz, gyufa volt kiállítva. 

 

A nagy vitrinekben is igyekeztünk „tematikusan” elhelyezni a tárgyakat. Az egyikben a cukrászat, 

kávézás eszközei, „kellékei” voltak. 

Ezek: porcelán kávéskészletek, lombikos asztali kávéfőző, különböző korok jellemző kávédarálói 

(réz, porcelán, kávépörkölő, cikóriakávé rollnis csomagban, Meinl kávés zacskó. 

Cukrászati eszközök: fém, illetve agyagmázas kuglófsütők, halas sütő- illetve pástétomformák, 

fagylaltkészítő „kapszulák”, süteménykiszúrók, pudingformák, réz habüstök, mozsarak, régi 

szakácskönyvek. 

 

A másik vitrinben éttermi, kávéházi asztali eszközöket helyeztünk el. 

Ezek: diótörő, étlaptartó, gyümölcsöstál,” asztali patikák”, teríték Siófok egykori híres 

vendéglőjének tányéraival, evőeszközeivel, kevésbé ismert eszközökkel, mint rákvilla, halkés, 

spárgafogó. Nagy sikere volt például a csontos-tányérnak „kérem a csontot” felirattal. 

Az alsóbb polcokra alpakka kancsók, szalvétatartók, pár óntányér, szőlőmosó és feliratos 

mézesüveg került. 

 

A vitrinekben látható tárgyakhoz kapcsolódóan olvashattak a látogatók az egykori balatoni 

kávéházak, kiemelten a siófoki Telepi kávéház jellemzőiről, mint egykor jellegzetes kávéházi ital, 

a krampampuli elkészítéséről, az Anna-bálok történetéről, a balatoni nyarak híres zenészeiről – 

cigányzenekarok, és katonazenekarok jelenlétéről. 

Megismerhették Tarján Vilmos (a New York kávéház igazgatója) „vendéglős tízparancsolatát” és 

olvashatták a „becsületes munka megajándékozása” – avagy hogyan adjunk borravalót – című 

ajánlást az 1930-as évekből. 

 

 

3. terem: 
Utolsóként a háború utáni évektől az 1980-as évekig tartó időszakból emeltünk ki érdekességeket. 

 

Ebben a teremben helyeztük el a pályázati támogatásból vásárolt harmadik kétajtós üveg állóvitrint. 

A vitrinben balatonfüredi Anna-báli emlékek, egy étlap a balatonfüredi Koloska-csárdából, egykori 

boros flaskák, pezsgőspoharak, kaptak helyet. Egyedi darab volt egy alpakkából készült fagylaltos-

kehely, és egy pezsgőspohár, mindkettő „Siófok fürdőtelep” felirattal, különleges, ma már ritka 

darabként egy eredeti krampampulis-pohár a jellegzetes ördögfejjel. 

Az információs tablón olvashattak a leghíresebb Balaton-környéki ásványvizekről, de az üdítőkről, 

sörfogyasztásról is. Az italokhoz kapcsolódva: az ásványvizek palackjai, címkéi és egy agyagkorsó 

a balatonfüredi savanyúvizes kúttól az 1800-as évek elejéről is látható volt a vitrinben. 

Sokaknak volt újdonság a hajdani söröskorsó, sörmelegítő, sörszámláló, egykori „Balatoni világos” 

címkegyűjtemény. 

A helyi szikvízgyártók szódásüvegei mellett megismerhették, a jellegzetes csatos üvegben 

forgalmazott „Bambit”, a 60-as évek első palackozott üdítőitalát. 

 



 

 

 

A teremben elhelyezett már régóta meglévő kisebbik vitrinben a közelmúlt emlékeit láthatták. 

A legfelső polcon helyeztünk el egy válogatást „siófoki emlék”feliratú emléktárgyakból, a háborút 

követő évektől a 1970-1980-as évekig, 

Ebben a vitrinben mutattuk be a tipikusan az 1950-es, 1960-as évekre jellemző, falra szerelhető 

kávédarálót, és az alumínium „zsebkávéfőzőt” is. 

 

Itt tekinthették meg az egykori országos vendéglátó cég, a Pannónia Vendéglátóipari Vállalat 

logójával ellátott reklámtárgyakat, a balatonaligai ma már megszűnt pártüdülő MSZMP címkés 

kávés készletét, illetve mélytányért, egyik BM üdülő étlapját is, melyen  a választék mellett, az árak 

helyett, a kalóriaérték van feltüntetve. 

 

Minden alkalmat megragadunk a Kálmán Imre kultusz ápolására, így, a család és az operettkirály 

kedvenc ételeiről, világhírű magyar szakácsnőjéről, Pervich Máriáról készült tájékoztató sem 

maradhatott el, melyet a belépő elé táruló szemközti falon helyeztünk el. 

 

Mellette láthatták Siófok egykori híres vendégeiről készített tablónkat. A vendégek körében a 

polgárság, a tudományos és művészvilág éppúgy képviselve volt, mint a pénzarisztokrácia. A 

történelem során sok-sok neves vendége volt siófoknak. Sokan tanulmányozták hosszasan, mennyi 

„híresség”, fordult meg Siófokon.  

 

Enteriőrként egy „borsarkot” is berendeztünk. Itt híres balatoni borok címkéiből készült tabló, 

illetve alatta az egykori címkékkel általunk „felszerelt” borosüveg-bemutatót tekinthették meg. Az 

információs tablókon tájékozódhattak a látogatók a jellegzetes balatoni borokról, fogyasztásukhoz 

fűződő szokásokról, hagyományokról, „boros” érdekességekről.  

 

A látogatók körében nagy sikert aratott a teremben elhelyezett látványos, tartalmában is színes 

hirdetőoszlop, melyen a két háború közti híres termékek plakátjaival, balatoni, siófoki hirdetésekkel 

ismerkedhettek. 

 

A terem bal sarkában, egyik helyi cukrászdából fennmaradt 1960-as évek körüli pénztárgép állt, a 

közelében elhelyezett tablón a szocializmus időszakának vendéglátásáról, helyi éttermeiről, illetve a 

Club Aliga – egykori üdülőtelepről tudhattak meg érdekességeket. 

Végül a termet körbejárva, a két utolsó tablón egykori híres siófoki éttermekről, és az ott dolgozók 

mindennapjait megörökíthető életképekből válogatott összeállítással zártuk a kiállítást. 

 

A kiállítás záró rendezvényeként, november 30-án egy előadásnak adott helyet a legnagyobb 

kiállító-terem, 

Zeke Gyula író, történész előadását hallgathattuk meg a Kávéházi kultúránk múltja és a Balaton 

címmel. 

A sikeres előadás méltó lezárása volt kiállításunknak. 

 

A sajtóvisszhang, a vendégkönyv bejegyzései és egyéb visszajelzések alapján megállapíthatjuk, 

hogy kiállításunkkal nem csak tartalmában, de küllemében is egyedi élményt tudtunk nyújtani az itt 

élőknek, és az idelátogató  nyaralóknak egyaránt. 

 

 

 



 

A kiállítás hasznosulásának értékelése: 
Kiállításunk 2015. július 8-tól 2015. november 30-ig volt látogatható. 

A kiállítás összes látogatóinak száma:  1508 fő 

    Ebből a diákok száma: ~ 450 fő 

    Ebből a külföldi látogatók száma: ~ 200 fő  

Kiállításunk témájában és a bemutatott dokumentumokkal a széles közönséget szólította meg, 

hazaiakat, és külföldieket egyaránt. A téma népszerűsége és a kiállítás időtartama miatt 

várakozásunknak megfelelően jelentős közérdeklődés kísérte. 

 

A visszajelzések, vendégkönyvi bejegyzések tanúsága szerint, látogatóink körében sikerült 

látványosan és sokoldalúan bemutatni a balatoni fürdőélet történetének egy szeletét, Siófok és a 

balatoni régió gasztronómiájának, vendéglátásának történetét, mely a gazdag gyűjtemény által 

bármely korosztály számára szemléletesen, jobban megismerhető volt.  

 

Az eddigi, visszatérő látogatói kör mellett célközönségünk volt az idelátogató vendégeken kívül 

természetesen Siófok teljes lakossága is, a lokálpatrióták és bárki helyi érdeklődő. Mivel a kiállítás 

egy „kollektív emlékgyűjtés” eredményeként valósulhatott meg, várakozásunk beigazolódott, a 

gyűjtésben közreműködök – magánszemélyek és civil szervezetek csoportosan is látogatták a 

kiállítást, újabb és újabb érdeklődőket hoztak.  

A látogatócsoportoknak tárlatvezetést biztosítottunk, de egyéni érdeklődőket is szívesen 

kalauzoltunk, válaszoltuk meg kérdéseiket. 

 

Új, a kiállítás témája okán bevont célcsoport volt a helyi kereskedelmi és vendéglátóipari 

szakközépiskola, ahonnan több diákcsoport is érkezett. A középiskolás korosztálynál 

különösen fontosnak tartjuk, hogy a tapasztalható értékvesztés ellenére felkeltsük az érdeklődést a 

múlt iránt, s az igényt a kulturális értékek megismerésére és megőrzésére. Számukra tárlatvezetést 

biztosítottunk. Bízunk benne, hogy tanulmányaikhoz talán hasznosítani fogják a látottakat, 

hallottakat.  

 

Kiállításunkkal csatlakoztunk több országos, illetve városi rendezvényhez, melyek vendégköre 

újabb látogatókat, érdeklődőket eredményezett. 

Ezek az alábbiak voltak: 

 

  Siófoki Borpart és Fröccsfeszt 2015. július 31-augusztus 09. 

  Kulturális Örökség Napjai 2015. szeptember 19-20. 

  Nyitott Balaton 2015. szeptember 25-október 05. 

  Siófoki Halfesztivál  2015. október 09-11. 

  Márton Napi Pálinkafesztivál 2015. november 13-15. 

  A kiállítás záró rendezvénye volt a Kálmán Imre Emlékházban Zeke Gyula előadása      

  Kávéházi kultúránk és a Balaton címmel – 2015. november 30. 

A kiállítás ideje alatt a BRTK Könyvtárban balatoni gasztronómiatörténeti könyveinkből kiállítást 

rendeztünk, hozzá ajánlót készítettünk, mellyel a kiállításra is felhívtuk a figyelmet. 

 

Külön múzeumpedagógiai vállalásunk nem volt. 

 

Marketingkommunikációnk a hagyományos reklámhordozókon, plakátok elhelyezésén, 

sajtómegjelenésen kívül szélesebb célcsoportot elérő online felületeket is használt. 

A kiállítás híre kiemelt helyen szerepelt a múzeum és a könyvtár, a város, a helyi sajtótermékek 

honlapjain és nagy hangsúlyt kapott a facebook-oldalakon is. 

Rendezvényeinkről, programjainkról – így a kiállításról is folyamatosan tájékoztattuk a balatoni 

portálokat. 



A kiállítás sajtó és média megjelenései: 
Balatoni gasztrokultúra 

= Siófoki Szuperinfo online 2015/02.16. 

http://www.szuperinfo.hu/siofok/balatoni-gasztrokultura/2764141 

 

Part FM – a Balaton Rádiója Különleges vendéglátás 

http://partfm.hu/hu/hirek/kulonleges_vendeglatas.html 

 

Gasztronómiai utazás 

A pontytöpörtyűtől a „balatoni” hekkig című gasztrokulturális kiállítás nyílt a siófoki Kálmán Imre 

Emlékházban 

= Siófoki Szuperinfo  

http://www.szuperinfo.hu/gasztronomiai-utazas/2877907 

 

„Balatoni fogast a Balaton mellé ránduló közönségnek!” 

= Somogyi Hírlap 2015. 

http://www.sonline.hu/somogy/kultura/balatoni-fogast-a-balaton-melle-randulo-kozonsegnek-

620594 

Gasztronómiai kiállítás Siófokon 

http://witzmann.fidesz.hu/hirek/2015/07/09/gasztronomiai-kiallitas-siofokon 

 

A ponytytöpörtyűtől a „balatoni” hekkig 

= Siófoki Hírek online 2015/07.10 

http://www.siofoki-hirek.hu/hu/kultura/545-a-pontytoportyutol-a-

%E2%80%9Ebalatoni%E2%80%9D-hekkig.html 

A ponytytöpörtyűtől a „balatoni” hekkig 

= Siófoki Hírek 2015/8. p.13-14. 

http://siofok.hu/images/magazinok/SH_2015_Augusztus.pdf 

Különleges vendéglátás 

= Somogy Televízió 2015./07.09. 

http://www.somogytv.hu/cikkek/109195 

 

 

 

Gasztronómiai utazás a múltba 

= Siófoki Szuperinfo 2015/07.17. 

http://siofok2.szuperinfo.hu/wp-content/blogs.dir/40/files/2015/07/04-copy2.pdf 

 

Ha ősz, akkor Siófok! 

Kulináris őszi finomságok, kiváló borok, színes kulturális programok a Nyár fővárosában ősszel is! 

http://www.nyitottbalaton.hu/hu/hirek/ha-osz-akkor-siofok.html 

 

Az időszaki kiállítás ingyenesen megtekinthető volt, ebből bevételünk nem származott.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.szuperinfo.hu/siofok/balatoni-gasztrokultura/2764141
http://partfm.hu/hu/hirek/kulonleges_vendeglatas.html
http://www.szuperinfo.hu/gasztronomiai-utazas/2877907
http://www.sonline.hu/somogy/kultura/balatoni-fogast-a-balaton-melle-randulo-kozonsegnek-620594
http://www.sonline.hu/somogy/kultura/balatoni-fogast-a-balaton-melle-randulo-kozonsegnek-620594
http://witzmann.fidesz.hu/hirek/2015/07/09/gasztronomiai-kiallitas-siofokon
http://www.siofoki-hirek.hu/hu/kultura/545-a-pontytoportyutol-a-
http://www.siofoki-hirek.hu/hu/kultura/545-a-pontytoportyutol-a-
http://siofok.hu/images/magazinok/SH_2015_Augusztus.pdf
http://www.somogytv.hu/cikkek/109195
http://siofok2.szuperinfo.hu/wp-content/blogs.dir/40/files/2015/07/04-copy2.pdf
http://www.nyitottbalaton.hu/hu/hirek/ha-osz-akkor-siofok.html


Képdokumentáció 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 



 


