
Ezen a szép eseményen 
ünnepeljük Castricum (Hol-
landia), Germering (Németor-
szág) és Kouvola (Finn- 
ország) testvérvárosainkkal 
fennálló húsz éves együttmű-
ködés évfordulóját. A jelentős 
eseményen szeretnénk vala-
mennyi testvérvárosunkat ven-
dégül látni, hiszen kivételes 
alkalom, hogy a partnertelepü-
lésekről érkező csoportokat 
egy időben fogadhatjuk.
Az eltelt húsz év során igazi 
sorsfordító napokat élhettünk 
át, ezért igazi sikernek köny-
velhetjük el, hogy a három ju-
biláló kapcsolat mindegyike 
szép fejlődést mondhat magá-
énak a kapcsolatok számát, 
intenzitását és a kapcsolattar-
tás területeit tekintve egy-
aránt. Reményeink szerint a 
továbbiakban is hasonló fejlő-
désnek lehetünk majd tanúi.
Külön örömmel tölt el, hogy 
ezek a partneri kötődések 
egyedi jellemzőkkel és sajátos 
arculattal hordozzák maguk-
ban az összetartozás felemelő 
érzését. A kapcsolatot lelkesen 
ápoló szervezetek és magán-
személyek mind megújuló lel-
kesedéssel készülnek az újabb 
feladatokra és a közösen meg- 
fogalmazott kezdeményezé-
sek megvalósítására.
Köszöntő soraimban feltétle-
nül szeretném megemlíteni az 
1988 után hivatalosan is kiala-
kult újabb három partneri kap-
csolatunkat. Bízunk abban, 
hogy Opatija (Horvátország), 
Kovászna (Románia – Erdély) 
és Arpino (Olaszország) váro-
sokkal hasonlóan gyümölcsö-
ző kapcsolatot építhetünk a 
továbbiakban is.
Balatonfüred külföldi partner-
kapcsolatai igen széles terüle-
tet ölelnek fel: az önkor- 
mányzati igazgatás, a telepü-
lésrendezés és környezetvéde-
lem, az intézményi kapcsolat- 
tartás, a turizmus, az ifjúságvé-
delem, a szociális és oktatási 
ügyek területén kifejtett közös 
tevékenységek, a sport és a 
kulturális kapcsolattartás mind- 
mind az együttműködés meg-
határozó része. 
Az áprilisi három nap prog-
ramja minden bizonnyal meg-
teremti a lehetőségét annak, 
hogy testvérvárosaink küldöt-
tei egymással is találkozza-
nak, új kapcsolatok vegyék 
kezdetüket, s ezzel egy időben 
felfedezzük azt a kulturális 
sokszínűséget és örökséget, 
amellyel mi együtt, itt Európá-
ban rendelkezünk.

51 alkotó 204 képe érke-
zett be a Balatonfüred ké-
pekben című fotópályázatra, 
amelyet a Múzsa Művészeti 
Egyesület Nagy Tímea el-
nök ötlete alapján a Városi 
Művelődési Központtal 
együtt rendezett meg. A fo-
tópályázat célja, hogy minél 
több új, minőségi fotó ké-
szüljön a városról, a Bala-
tonról. A szervezők tervei 
szerint a fotópályázatot a jö-
vőben is kétévente megren-
dezik majd. A zsűri tagjai: 
Szabó Béla, Veiland István 
fotóművészek és Pálffy Ká-
rolyné képviselő, a Művelő-
dési, Oktatási és Sport 
Bizottság elnöke szerint a 
legjobb fotókat Szabó Mik-
lós, dr. Abonyi János és 
Nagy Balázs készítette. Kü-

löndíjat kapott még Mezei 
Katalin, Koroknai Péter, 
Papp Judit, Dobos Szilvesz-

Április első hetében dönt a Magyar Nemze-
ti Vagyonkezelő a Balatoni Hajózási Zrt. 
49%-ban még állami tulajdonban lévő rész-
vényeiről. Az eddig már többségi (51%-
ban) tulajdonos balatoni önkormányzatok 
szeretnék a maradék részvényeket is meg-
szerezni, hogy teljes jogú tulajdonosai le-
gyenek a balatoni hajózásnak. A vagyon- 
kezelő döntését még a kormánynak is jóvá 
kell hagynia.

A zászlófelvonást köve-
tően dr. Bóka István Bala-
tonfüred polgármestere kö- 
szönetét fejezte ki a Hajózá-
si Zrt. vezérigazgatójának 
és dolgozóinak, hogy elhoz-
ták Balatonfüredre az első 
hajót, hivatalosan is meg-
kezdve ezzel az idei hajózá-
si szezont. A polgármester 
reményét fejezte ki, hogy a 
Balaton vize, amely  évek 
óta kifogástalan,  idén is ki-
tűnő minőségű  marad.  
Dr. Balázs Árpád, Siófok 
polgármestere ünnepi beszé-
dében kiemelte,  vitathatat-
lan, ahogy a Balaton meg- 
éledt, mindenütt érezhető, 
hogy egyre több tőke áram-
lik a térségbe. „A reformkor 
idején Magyarország nagy-
jai is a tó partján tanácskoz-
tak. Balatonfüred, úgyneve- 
zett nyári egyetemként mű-
ködött, ahol  kidolgozták a 
nemzeti programokat.  Már 
akkor is tudták, hogy a Bala-

Sok fórum adott hangot 
a horgászok elégedetlensé-
gének, miszerint kevés hal 
van a Balatonban. Ezek a 
panaszok a Balatoni Halá-
szati Zrt.-hez is eljutottak, 
hiszen elsősorban ezt a cé-
get hibáztatta a horgásztársa-
dalom a kialakult helyze- 
tért (lásd előző számunk 11. 
old.: Hal a horgon c. írás). A 
cég vezetése ezért döntött 
úgy, hogy a tavaly telepíten-
dő 350 tonnás pontymennyi-
ségből 50 tonnát átcsoporto- 
sítanak erre az évre. A halak 
vízbe eresztését március 17-
e és 31-e között végezték 
Szántód, Balatonboglár, Sió-
fok, Balatonederics, Keszt-
hely, Balatonfüred, Balaton- 
szemes kikötőiben és nyílt 
vízén. A sajtónyilvánosság 
előtt megtartott első telepí-
tésnél dr. Korzenszky Richárd 
tihanyi perjel mondott ál-
dást, hangsúlyozva, hogy a 
természet rendjébe csak fe-
lelősséggel avatkozhat az 
ember. A Balatoni Halászati 
Zrt. vezetője Kiss György 
Károly szerint a most betele-
pített halmennyiség segíti 
majd a horgászturizmust is.

(Folytatás a 3. oldalon,
Látványos haltelepítés 

címmel.)

ter. A pályázat legjobb képe-
iből nyílt kiállítást a Silver 
Resort Hotel Sunset éttermé-

ben április végéig láthatja a 
közönség.

ton nemzeti kincs! Széche-
nyi István és Kossuth Lajos 
önálló esszében vázolta fel 
a Balaton jövőjét. Amikor 
tenni kellett valamit a bala-
toni hajózás érdekében, Szé-
chenyi kidolgozta a balatoni 

hajózás feltételeit, és Kos-
suth mint ügyvéd, saját ke-
zűleg írta meg az alapító 
okiratot. Nem tudjuk, mikor 
fogja a felső vezetés a bala-
toni hajózást jó révbe kor-
mányozni. Ma a Balaton– 

parti önkormányzatok érzik 
felelősnek magukat a balato-
ni hajózásért”- tette hozzá a 
siófoki polgármester. Man-
ninger Jenő, a Zala megyei 
közgyűlés elnöke, ünnepi 
beszédében kiemelte: „Bala-
tonfüred, Keszthely és Sió-
fok, e három város fejlődése 
is jelzi Balaton erősödő fé-
nyét. A Balatonról ma is 
sokan felelősen gondolkod-
nak, akik felelősnek érzik 
magukat nemzeti kincsün-
kért. Keszthelyen tervezik pél-
dául a Balaton Múzeumban 
lévő állandó kiállítás felújí-
tását.” A közgyűlés elnöke 
büszkén számolt be a keszt-
helyi új hajókikötőről is. 
Dr. Horváth Gyula a Balato-
ni Hajózási Zrt. vezérigazga-
tója ünnepi beszédében utalt 
a Helkáról szóló balatoni re-
gére, hiszen minden évben a 
Rohan herceg szépszavú lá-
nyáról elnevezett hajón, a 
Helkán érkeznek meg Sió-
fokról, amelyet tíz éves part-
ra vetettség után sikerült 
mint  hajót feléleszteniük. A 
vezérigazgató a Hajózási Zrt.-
nél történtekről is beszámolt, 
hiszen két nappal az ünnep-
ség előtt 19 balatoni hajóstisz-
tet avattak fel. Dr. Horváth 
Gyula köszöntötte hajóstársa-
it, akikre, mint mondta, az el-
következendő hónapokban 
nagyon sok munka, remélhe-
tően igazi forró balatoni ha-
jós szezon vár.



A Balaton Fejlesztési Ta-
nács elnöke, dr. Suchman 
Tamás szerint az előző 
keszthelyi tanácskozáson vi-
lágosan kirajzolódott, hogy 
milyen elvárások fogalma-
zódnak meg a Balatonról 
felelősen gondolkodókban. 
Többen javasolták például a 
kulturális attrakciók bővíté-
sét. Mivel a Balaton mint 
vonzó táj adott, a kulturális 
események körét kell bővíte-
ni, magas színvonalú, a táji 
adottságokhoz és a történe-
lemhez illő létesítményeket 
kell létrehozni, ahol megfe-
lelő színvonalú rendezvé-
nyek tarthatók. Másod- 
sorban, egyre többen hang-
súlyozzák, hogy egy Bala-
ton van. A fejlesztési elkép- 
zelések úgy szülessenek 
meg, hogy a kínálat egyenle-
tes legyen. „A tó nemcsak 
táji adottságaiban, de tevé-

Az utóbbi években folya-
matosan csökken a napele-
mek ára, és szakmai előre- 
jelzések szerint 2020 körül 
várható, hogy a napelemmel 
termelt áram ára megegyez-
zen a fosszilis energiaterme-
lés költségével.
Hazánkban a Nógrád me-
gyei Rétságon indul meg a 
termelés hamarosan a Helio-
grid gyárában, ahol a kor-
szerű vékonyrétegű techno-
lógia alkalmazásával készül-
nek napelemek. A cég egy 
éve kezdte meg a gyár építé-
sét, főként az exportpiacok-
ra tervezve termelését.
Tavaly érezhetően megnőtt 
a megújuló energiák iránti 
érdeklődés Magyarországon 
is, és több önkormányzat je-
lezte érdeklődését a Helio-
gridnél. Ezek közül a cég 
Balatonfüred önkormányza-
tával készül stratégiai együtt-
működésre, a Balaton-parti 
településen több beépítést is 
tervezve, bemutató céllal. 
A tervek között szerepel a vé-
konyrétegű napelem techno-
lógiák két fontos előnyének 
valós példákon keresztüli be-

Minden évben tavasszal 
a munkaügyi központ füredi 
kirendeltsége rendezi meg 
az állásbörzét. Az előző 
évekhez képest jóval keve-
sebb érdeklődő jelent meg 
március 18-án  a közösségi 
házban. Dr. Bóka István pol-
gármester köszöntőjében el-
mondta, jó lenne, ha a kö- 
vetkező években nem lenne 
szükség állásbörzére, mert az 
azt jelentené, hogy nincs 
munkanélküli a városban. 
Persze nem lehet figyelmen 
kívül hagyni az ország gaz-
dasági helyzetét sem, hiszen 
az egy százalékos gazdasági 
növekedés mellett a vállal-
kozók nem tudnak beruház-
ni, és ezért nem létesülnek 
új munkahelyek sem. „Bár 
Füred a statisztikai adatok 
alapján éves átlagban nem 
áll rosszul, egy ember életé-
ben viszont nincs rosszabb 
a bizonytalanságnál, amikor 
csak a szezonban van, vagy 
egyáltalán nincs biztos mun-
kahelye” – tette hozzá a pol-
gármester. 
Az Állami Foglalkoztatási 
Szolgálat adatai szerint Vesz-
prém megyében a február-
ban 15.276 fő álláskereső sze-
repelt a nyilvántartási rend-
szerben, amely az előző ha-
vi adatnál mindössze 1,0%-kal 
nagyobb, a 2007. februári-

Cserép László a polgár-
mesteri hivatal osztályveze-
tője elismerően szólt a két 
éve alakult turisztikai egye-
sület tevékenységéről. Ki-
emelte, az egyesület meg- 
erősödött, és meghatározó 
szerepet tölt be Balatonfü-
red turisztikai és városmar-
keting tevékenységében. Pél- 
damutató közösségi összefo-
gást sikerült elérniük a ren-
dezvények szervezésében, az 
idegenforgalmi kínálat szé-
lesítésében, népszerűsítésé-
ben, és a szezon meghosz- 
szabbításának érdekében.  
Rádóczy Andrea elnök be-
számolójában összegezte az 
elmúlt időszak eredményeit, 
és felvázolta az előttük álló 
feladatokat A 37 alapító tag 
mára 77 aktív tagra bővült, 
de ez a szám jelentős mér-
tékben kiegészül az egyesü-
letet kívülről támogatók kö- 
rével, akik vállalkozókból és 
magánszemélyekből állnak. 
A Balatonfüred önkormány-
zatával kötött együttműkö-
dési szerződésben rögzített, 
általuk felvállalt turisztikai, 
városmarketing feladatukat ma-
radéktalanul ellátták. 2007-
ben a hétmillió forintos ön-
kormányzati támogatás mel-
lé tagdíjakból, támogatásokból, 
szponzoroktól további majd 
tízmillió forintot sikerült hoz-
zátenni az egyesület műkö-
déséhez. Tevékenységükkel 
immár országos ismertségre 
tettek szert. Működésük lé-
nyegét a helyi turisztikai ter-
mékfejlesztésben, a város- 

marketingben megvalósuló, 
az önkormányzattal, gazda-
sági, üzleti és civil szféra 
szereplőivel való hatékony 
együttműködésben látják. E-
redményességüket annak az 
alulról építkező turizmusirá-
nyítási modellnek tulajdonít-
ják, amely az idegenfor- 
galom vérkeringésébe be-
kapcsolódó vállalkozók ak-
tív részvételére számít. Kö- 
zösen tehát a helyi turizmus 
szereplőivel és egy kreatív 
csapattal sikerült igazi ven-
dégcsalogató programokat 
szervezni és népszerűsíteni. 
Hosszú távon a már ismert 
Romantikus Reformkor, Flo-
riália  két nagyrendezvényre 
szeretnének koncentrálni, de 
idén  az utóbbi  a  rali ver-
seny díjkiosztója miatt elma-
rad. Tevékenységük szerteá- 
gazó: információs irodát mű- 
ködtetnek, szakmai kiállítá-
son mutatják be a helyi ide-
genforgalmi kínálatot, kiad- 
ványokat készítenek, a Fü-
red kártyával, óriásplakát kam-
pánnyal célozzák meg a bel-
földi turistákat.
2008-ban kapcsolódnak a 
Magyar Turizmus Zrt. Vi-
zek Éve kampányához és a 
Balatoni Regionális Turiszti-
kai Projektiroda akcióihoz. 
Balatonfüredre és környéké-
re egy háromnyelvű kiad-
ványban hívják fel a fi- 
gyelmet. Mivel a minőségi 
turizmus felé lendült el a ba-
latoni turizmus, így a minő-
ségi turisztikai termék- 
kínálatra kell az egyesület-
nek is fókuszálni. Ebben az 
évben turisztikai informáci-
ós pontok kiépítését terve-
zik, és a vállalkozókkal ösz- 
szefogva  elsősorban a ha-
zai vendégkörnek a rendez-
vényekre épülő vonzó szol- 
gáltatás csomagokkal ké-
szülnek.

kenységében is egy egysé-
ges rendszer, ahol minden-
ütt mindennek kell lenni” – 
hangsúlyozta dr. Suchman 
Tamás. A harmadik fontos 
tényező, annak az egyen-
súlynak a megteremtése, 
amely szociológiai és ökoló-
giai terhelésre vonatkozik. 
„Az ökológiai terhelést nem 
növelheti tovább a fejleszté-
sek üteme, ugyanakkor fej-
lesztés nélkül nem lesz több 
vendég a tónál, és nem lesz 
idegenforgalmi bevétel. Ez 
tehát ma igen fontos kérdés: 
az egyensúly fenntartása” – 
tette hozzá a BFT elnöke.

A füredi tanácskozáson is 
többen kiemelték, a tömeg-
turizmus helyett igényes, 
minőségi turizmusra van 
szükség, nem fordulhat 
azonban elő, hogy egy szűk, 
jópénzű elit kisajátítsa a Ba-
latont. Konjunktúráját éli a 
tó, egyre több pénzzel, egy-
re többen szeretnének befek-
tetni itt. A Balaton Tör- 
vényben – noha folyamato-
san az igényekhez alakítgat-
ják – nincs a fejlesztések 
megakadályozására vonat-
kozó jogszabály. A Balaton 
nagyon érzékeny ökológiai 
rendszer, minden fejlesztést 

a hosszú távú természetvé-
delemnek kell alárendelni.

Dr. Suchman Tamás szerint 
mivel a Balaton törvénnyel 
kapcsolatban állandóan új 
vélemények jelennek meg, 
a törvény tavaszi tárgyalását 
későbbi időpontra kell ten-
ni, hogy addigra időben el-
készüljön egy a tervezett 
fejlesztéseket feltérképező 
térkép, egy fejlesztési ka-
taszter, amelyet a települé-
sek bevonásával a Balaton Fej- 
lesztési Tanács készítene el.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL FELHÍVÁSA

Tájékoztatjuk a lakosságot, gazdálkodó szervezeteket, in-
tézményeket, hogy Balatonfüred Város Szabályozási Ter-
vének Annagora Park, Vízipark és Heliport területe, 
valamint a Szabadidőközpont és a Kéki patak közötti része 
módosításához a jogszabályban előírt egyeztetési folyama-
tot lezártuk.

A módosítás anyaga a képviselő-testület elé terjesztést 
megelőzően – 2008. április 7-ig – a városházán, a Polgár-
mesteri Hivatal Városrendezési és Építési Osztályán meg-
tekinthető, véleményezhető.

nál viszont 0,3%-kal alacso-
nyabb. 
A mostani füredi állásbör-
zén 32 munkáltató közel 200 
munkahelyet kínált, többsé-
gük szezonális jellegű, ide-
genforgalmi, vendéglátóipari 
munkakör, tájékoztatta la-
punkat Nagy Gábor a mun-
kaügyi központ kirendelt- 
ségének vezetője. A legutób-
bi adatok alapján a kistérség-
ben nyilvántartott álláskeresők 
száma 1000 fölött van, en-
nek 55-60 %-a füredi lakos. 
Mintegy 90 fő pályakezdőt 
tartanak számon a helyi ki-
rendeltségen, az álláskere-
sők életkorát tekintve legna- 
gyobb számban a 20-40 év 
közötti korosztály van jelen, 
kisebb mértékben az 50 fö-
löttieket érinti ez a problé-
ma. Nagy Gábor felhívta a 
figyelmet arra is, hogy az ál-
láskeresőknek átképzéseket 
tudnak kínálni, a munkálta-
tókat pedig különböző támo-
gatásokkal tudják ösztönözni 
arra, hogy munkanélkülieket 
alkalmazzanak.
Noha a regisztrált munkanél-
küliek száma még mindig 
magas, az idei állásbörzén 
az érdeklődés minden eddi-
ginél lényegesen alacsonyabb 
volt. 

mutatása Balatonfüreden:
– egyrészt a másra nem hasz-
nált területeken (gyárak, rak-
tárak, áruházak tetején, vagy 
meg nem művelhető mező-
kön és domboldalakon) ki-
helyezett kisebb és közepes 
teljesítményű napenergia-erő-
művek építése, ahonnan az 
elektromos áramot közvetle-
nül az elektromos hálózatba 
táplálják vissza, és amit az 
elektromos műveknek köte-
lező átvennie államilag tá-
mogatott áron;
– másrészt a vékonyrétegű 
napelemek egyenletes (és vál-
toztatható) színe és megjelené-
se miatt kiválóan alkalmasak 
épületbe integrált beépítésre: 
déli oldalon a cserepek helyett 
a tetőre helyezve, vagy falba 
építve félig áttetsző üvegfal-
ként, vagy színezve irodahá-
zak üvegbevonatának helyet- 
tesítésére is alkalmasak.
Bár jelenleg a magyarorszá-
gi megújuló forrásból szár-
mazó áramtámogatás meg 
sem közelíti a nyugat-euró-
pait, azonban az olcsóbb 
technológiát kínáló vékony-
rétegű napelemekkel hosszú 
távon már most is gazdasá-
gos lehet használatuk, és a 
Heliogrid ezt szeretné bemu-
tatni Füred példáján keresz-
tül. Mert a szigorú gazda- 
sági érveken túl már itthon 
is mind többen vallják, 
hogy megújuló energiák 
használata a jövőnk és kör-
nyezetünk megőrzésének zá-
loga is lehet.



(Folytatás az 1. oldalról.)
Kiss György Károly: „Kí-
sérleti jelleggel telepítünk 
most halat a Balatonba ta-
vasszal, mert azt tapasztal-
tuk, hogy ha a Balaton nem 
fagy be, és jön egy rendkí-
vül enyhe tavasz és korai 
nyár, akkor előfordulhat, hogy 
a kifogható pontyállomány-
nak a nagysága a főszezon-
ra jelentősen lecsökken, és 
ez természetesen a horgász-
turizmusnak nem tesz jót. 
Egyébként 60-80 tonna 
ponty az, amit a horgásznap-

lók leírása alapján évente 
kifognak a Balatonból, eh-
hez képest hagyományosan 
350 tonna pontyot telepí-
tünk. Úgy látjuk, hogy azt a 
mennyiséget, amit betelepí-
tünk, ki is fogják a Balaton-
ból. Nagy részük, úgy 
gondoljuk, hogy becsületes, 
tisztességes horgász, egy 
részük, akik ezen túl fognak 
halat a Balatonban, a másik 
részük, a rabsicok, akik saj-
nos mindig is jelen voltak.” 
A Balatoni Halászati Zrt. el-
nöke a telepítő kompon 

megnyugtatott mindenkit, 
hogy a most betelepített 
pontyokat nem fogják leha-
lászni, hiszen elsősorban a 
busát és a keszeget ha-
lásszák. Júniustól pedig ha-
vi bontásban megkezdik 
újabb 350 tonna ponty bete-
lepítést, és ezenfelül 250 
ezer darab csuka is kerül a 
Balatonba. A pontytelepítés 
során 10 halat színes jelző-
csíkkal is elláttak, aki eze-
ket kifogja, ajándékot kap a 
halászati cégtől.

Nevezetes balatoni viharok

Harmadnap, 1972. május 
21-én a Veszprém Megyei 
Napló ezt írta: „A víztöl-
csért felszippantó forgószél 
a tihanyi révtől keletre, a so-
mosi partszakaszon keletke-
zett. Végigsöpört a műúton, 
és mintegy nyolcvan fát tört 
derékba vagy csavart ki tö-
vestől… Balatonfüreden az 
első becslések szerint leg-
alább hatvan épület szenve-
dett súlyos kárt…a pénteki 
vihar több mint húszezer 
négyzetméter ablaküveget 
tört össze.”

A Tagore sétányon a de-
rékban kettétört vagy töves-
től kicsavart fák látványa az 
embereket elszomorította. A 
sétányon nemhogy áthalad-
ni nem lehetett, hanem még 
átlátni is lehetetlen volt. A 
vihar és az eső elcsitulásá-
val azonnal hozzákezdtek a 

A tihanyi intézet alapve-
tő kutatómunkája az elmúlt 
évben is hagyományosan 
két nagy tudományterületre: 
a hidrobiológiára, ezen be-
lül elsősorban a Balaton ku-
tatására, valamint a gerinc- 
telen állatok, elsősorban a 
puhatestűek neurobiológiá-
jára összpontosult. Csak 
címszavakban felsorolva a 
művelt témákat, a tihanyi 
hidrobotanikusok intenzíven 
vizsgálták a planktonikus és 
bevonatlakó algák tápanyag 
felvételét és elsődleges ter-

törmelékek és a fák eltakarí-
tásához. 

Majdnem egy évre rá, 
1973 tavaszára a város a 
mohácsi erdészettől 300 db 
földlabdás 7-8 éves platánt 
szerzett be, amelyek mára 
szép terebélyes fává nőttek.

)

Sokan vannak azok a fü-
rediek, akik azon a neveze-
tes napon déltájban villanyt 
kellett gyújtsanak, hiszen 
akkor az elsötétülő városra 
ítéletidő közeledett. Az 
Olaszország feletti alacsony 
nyomású örvény robbanás-
szerű gyorsasággal zivatarrá 
fejlődött, valamint a viha-
rok kialakulásának kedvező 
több légköri tényező együt-
tesen közrejátszott a városra 
lesújtó tornádószerű vihar-
nak, a trombának az eljöve-
telében. A felhőkből alányú- 
ló tölcsérszerű örvénytest 
szélsebessége elérte a 140 
km/óra gyorsaságot is, ami-
nek következtében, ahogy 
Szekér Ernő a Föld és Ég 
1982/8. számában emléke-
zett a tízéves évfordulókor, 
„… a levegőben kutyaólak, 
deszkák, virágvázák, lepe-
dők, gyermekkerékpárok, 
gyökeres fák, ablakok röp-
ködtek…zuhogni kezdett az 
eső, amelyet néhány perc 
múlva jég váltott fel: előbb 
bab, majd dió nagyságú jég-
darabok hullottak…” 

Másnap, 1972. május 20-
án a Veszprém Megyei Nap-
ló közölte: „…szemtanúk, 
korai nyaralók elmondása 
szerint a kékesfekete felhők-
ből kivált egy vízoszlop a Ti-
hanyi-félsziget sarkánál. 
Becslések – és a későbbi 
pusztítások tanúsága szerint 
– százötven-kétszáz méter 
széles lehetett…” A cikk 
megemlíti többek között, 
hogy a vihar elmúltával 
még másfél óráig szakadt az 
eső, a megrongálódott tető-
nélküli házak alaposan beáz-
tak. melését, a vízszint ingado-

zás és a különféle növényi 
tápanyagok hatását a növé-
nyek nitrogénkötésére, a Rá-
ba, a Mura és a Dráva 
vízének hatását a Balaton al-
gáira, valamint vizsgálták a 
hínárfélék, és a nádasok 
morfológiai, genetikai sokfé-
leségét, fotoszintézisét, terje- 
dését és visszaszorulását. A 
hidrozoológusok intenzíven 
kutatták a tó planktonikus, 
üledék- és bevonatlakó kere-
kesférgeinek, rákjainak, csi-
gáinak és kagylóinak fajösz- 
szetételét, biomasszáját, sőt, 
ezeket a vizsgálatokat a be-
folyókra és a Hévízi-tóra is 
kiterjesztették. A halbiológu-
sok pedig hagyományos há-
lós, és elektromos próbahalá- 
szatok, valamint akusztikus 
módszerek segítségével vizs-
gálták a tó és befolyói halál-
lományának összetételét, kor- 
csoport eloszlását, és a kü-
lönböző halfajok táplálkozá-
sát, táplálékváltásának termé- 
szetét egyedfejlődésük so-
rán. A halbiológusok figyel-
me a vízszint ingadozás 
esetleges hatására is kiter-
jedt az ívóhelyek nagyságá-
nak alakulása, és a tó 
halállománya természetes után-
pótlása szempontjából. 
A neurobiológusok anatómi-
ai, immuncitokémiai, korre-
latív fénymikroszkópos, kro- 

matográfiai és elektrofizio-
lógiai módszerekkel vizsgál-
ták a puhatestűek (első- 
sorban különféle csigafa-
jok) idegrendszerének fejlő-
dését, a különféle adap- 
tációs és tanulási folyama-
tok sejtszintű szabályozásá-
nak mechanizmusát és a 
különféle fizikai és kémiai 
környezeti hatások mani-
fesztálódását a kísérleti álla-
tok viselkedésére és anyag- 
cseréjére. Ennek során töb-
bek között a különféle alga-
toxinok (amelyek időről időre 
a média célkeresztjében áll-
nak, ám jelenlétük a Bala-
tonban szerencsére kimutat- 
hatatlan) hatását is intenzí-
ven vizsgálták modellkísér-
leteikben rákokra és ponty 
ivadékra. 
Az intézet igazgatója, prof. 
Bíró Péter és a gazdasági 
igazgatóhelyettes, Pásti Hri-
czu Valéria beszámolójából 
kiderült, mindez a sokirá-
nyú kutatómunka 2007-ben 
összesen 31 kutatási pályá-
zatra támaszkodott. A tiha-
nyi kutatók tavaly összesen 
98 tudományos dolgozatot 
jelentettek meg és 132 hazai 
és nemzetközi előadást tar-
tottak. Az év napjaira ará-
nyosan elosztva minden ne- 
gyedik nap megjelent vala-
hol a nagyvilágban egy tu-
dományos közlemény az in- 

tézet kutatóitól és az intézet 
neve alatt, és legalább min-
den harmadik napon elhang-
zott egy tudományos elő- 
adás Tihanyból. 
2008-ban továbbra is a prio-
ritások között szerepel a Ba-
laton ökológiai állapotának 
rendszeres vizsgálata az al-
gák, a hínarak, a gerinctelen 
állatok és a halak életén át, 
és a gerinctelen idegrendszer 
szerveződésével és idegrend-
szeri mechanizmusokkal 
kapcsolatos világszintű kutatá-
sok. Mindez azonban nem 
csupán a kutatók és az 
asszisztensek tudománysze-
retetén és lelkesedésén, ha-
nem a pénzen is múlik. Az 
előbbiből soha sincs hiány, 
ám a pénzből annál gyakrab-
ban. Ezért ma már a tihanyi 
kutatók sem csak a kutatá-
sokra koncentrálnak, hanem 
hosszú évek óta miden tőlük 
telhetőt megtesznek, hogy 
eredményesek legyenek a 
különféle hazai és nemzet-
közi pályázati pénzekért va-
ló versenyben is. Feladatuk 
lesz ez tehát ebben az évben 
is, hogy hivatásuknak élhes-
senek és új eredményeikkel 
tovább segítség a Balaton 
környezetvédelmét.



Finnországban sokan iri-
gyelnek bennünket, hogy 
ilyen gyönyörű és közked-
velt testvérvárosunk van 
Magyarországon. A külön-
böző szervezetek és csopor-
tok minden alkalommal lel- 
kesen készülődnek a ma-
gyarországi látogatásra. Rend- 
őrök, sportcsapatok, iskolai 
csoportok, zenekarok és kó-
rusok már számos alkalom-
mal élvezhették a fürediek 
vendégszeretetét. 
A látogatók a viszontfoga-
dásban is kiveszik részüket; 
így ezen a nyáron például 
egy nagy létszámú csopor-
tot várunk Balatonfüredről, 
akik a kouvolai Finn–Ma-
gyar Baráti Társaság meghí-
vására látogatnak el hoz- 
zánk. Ennek a helyi szerve-
zetnek teljesen új vezetése 
van, így biztos vagyok ab-
ban, hogy kapcsolatunk még 
gyümölcsözőbb lesz, mint 
valaha.
Jelenleg Kouvola város köz-
igazgatási rendszere hatalmas 
változáson megy keresztül.

Az a  húsz év idő, ami je-
lentős egy ember életében,  
csak néhány pillanat egy vá-
ros történelmében.

Ez  azonban nem akármi-
lyen húsz év volt, a hihetet-
len dolgok két évtizedét 
éltük meg: felbomlott a Szov-
jetunió, és egyesült a két Né-
metország. Egyenként is 
világtörténelmi események. 
Kiléptünk a Varsói Szerző-
désből és beléptünk a NA-
TO-ba. Magyarországon 
megszűnt a sorkatonai szol-
gálat, konvertibilis lett a fo-
rint, nem kell engedély az 
útlevélhez, mindenki szaba-

Aldo Mészáros nyugdíj-
ba vonulását követően egy-

don utazhat. A magyarok is-
mét teljes jogú tagjai lettek 
az európai népek közösségé-
nek, beléptünk az Unióba, 
visszatértünk Európába. Oda, 
ahová mindig is tartoztunk.

Húsz éve lett testvérváro-
sunk a bajor Germering, a 
holland Castricum és a finn 
Kouvola. Ma már hihetet-
len, hogy az első látogatók 
még szovjet tankokat keres-
tek az utcasarkon, és nem ér-
tették, hogy miért nincs 
minden lakásban telefon. 
Sokat kellett és lehetett egy-
mástól tanulni; és volt is 

mit. Mi megtanultuk, hogy 
a gazdag Nyugaton sincs 
kolbászból a kerítés, és az 
egyénnek  magának kell 
megharcolnia önnön boldo-
gulásáért. 

Új barátaink megismer-
hették legféltettebb kincsein-
ket: ezerévesnél is idősebb 
kultúránkat, tehetségünket 
és szorgalmunkat, mindazt, 
ami lehetővé tette, hogy 
ennyi évig talpon marad-
junk és boldoguljunk itt, Eu-
rópa közepén.

Sokasodtak a tapasztala-
tok és gyarapodtak a barát-
ságok. Az évek során egy- 

mást megismerve igaz, 
őszinte kapcsolatok alakul-
tak ki a családok, azaz az 
egyszerű polgárok között is. 
Papok és politikusok, taná-
rok és diákok, művészek, új-
ságírók, sakkozók, tűzoltók 
és sokan mások idézik fel 
most az együtt töltött a húsz 
év legszebb napjait, a nagy 
rácsodálkozásokat, a meg-
hitt perceket. 

Ebbe a baráti társaságba 
csatlakozott később a horvát 
Opatija, az erdélyi Kovász-
na, az olasz Arpino. Belépé-
sükkel nemcsak új bará- 
tokra tettünk szert, hanem 

velük kibővülve és megerő-
södve immár egy közösség-
ben mondhatjuk: ez a mi 
Európánk.

„Együtt a sokszínűség-
ben” – ez a 2008. év jelmon-
data az Európai Unióban, 
amely ezt az esztendőt „A 
kultúrák közötti párbeszéd 
európai évének” nyilvánítot-
ta. Ez a párbeszéd nálunk 
húsz éve kezdődött, majd 
folytatódott, és folyik ma is. 
Párbeszéd, amiben odafigye-
lünk a másikra, értő figye-
lemmel hallgatjuk egymást. 
Elfogadjuk a másik vélt 

vagy valós hibáit és vele 
együtt vagyunk büszkék eré-
nyeire. Keressük egymás-
ban mindazt, ami nemes, 
ami érték, ami felemel, és 
ami segít abban, hogy en-
nek a közösségnek a büszke 
polgárai lehessünk az északi 
sarkkörtől az olasz csizmá-
ig, a Keleti tengertől az Ad-
riáig. Egymást szeretve és 
tisztelve itthon, nálunk, Eu-
rópában.

A régió hat önkormányzata 
egyesül, és ezzel egy jóval 
nagyobb település kialakulá-
sának lehetünk a szemtanúi. 
Az eddigi 30 ezres lakosság-
szám helyett az új Kouvola 
már 90 ezer lakossal büsz-
kélkedhet majd.
Ennek a hat önkormányzat-
nak jelen pillanatban össze-
sen 18 testvérvárosi kapcso- 
lata van, így rövidesen dön-
tenünk kell majd, hogy 

Az eltelt 20 év során 
mély baráti kapcsolatok ala-
kultak ki a két város polgá-
rai között. Egyházi közös- 
ségek, tűzoltóságok, sport-
egyesületek, zenekarok és 
más szervezetek találkozá-
sai töltötték meg élettel ezt 
a kapcsolatot.

Külön köszönet illeti a test-
vérvárosi egyesületeket, akik 
nélkül nem valósulhattak 
volna meg ezek a sokszínű 
találkozások. Köszönet az ő 
elköteleződésükért, azért 
hogy kezdeményezték a sok-
oldalú kapcsolattartást és a 
baráti kötődések kialakulá-
sát. Köszönet jár a két tele-
pülés azon polgárainak is, 
akik bármiképpen segítették 
a kapcsolat elmélyülését.

Balatonfüred többi testvér-
városának ezúton kívánok 
eredményes, szép jövőt. A 
városnak gratulálok az óriá-
si fejlődéshez és egyúttal kö-
szönöm a meghívást erre a 
nagyszabású eseményre.

Az ünnepi találkozó és a vá-
ros ez évi nagyrendezvénye-
inek megvalósításához sok 
sikert kívánok!

mely kapcsolatot tartjuk 
fenn továbbra is. Hivatalos 
döntés e tárgyban ez év 
őszén várható. Mindannyian 
reméljük, hogy Balatonfü-
red közöttük lesz...

Áprilisi rendezvényükhöz 
minden jót, szép napos időt 
kívánok!

re aktívabban vette ki részét 
a Baross Gábor nevét viselő 
Opatija környéki magyar ha-
gyományőrző egyesületben és 
bekapcsolódott Balatonfüred 
és Opatija testvérvárosi prog-
ramjainak szervezésébe is.
Így ismertük meg őt mi, ba-
latonfürediek. Az elmúlt né-
hány évben fokozatosan 
egyre többet támaszkodtunk 
Aldo segítségére, és az opa-

tijai polgármesteri hivatal is 
rajta keresztül intézte közös 
ügyeinket. 
A 2007. év kiemelkedően 
nagy jelentőségű volt a két 
város kapcsolata szempont-
jából, hiszen ekkor került 
sor a két város eddigi legna-
gyobb szabású bemutatkozá-
sára. Nélküle bizonyosan 
nem sikerülhetett volna ilyen 
jól, hiszen egy ilyen össze-
tett, sok helyszínes és sok-
szereplős nemzetek közötti 
programnál alapvetően fon-

tos, hogy legyen egy, mind-
két felet egyformán jól isme-
rő, végtelenül türelmes és 
lelkes összekötő, szervező 
személy!
És Aldo ilyen volt! Ennek 
újabb bizonyítékát Füreden 
2007 őszén adta a viszontlá-
togatásnál. A tolmács szere-
pét messze meghaladó, ösz- 
szekötő-szervező munkája 
nélkül ez a rendezvény is 
sokkal szerényebb lett vol-
na. Bizony sokat veszítet-
tünk Aldo váratlan szívha- 

lálával! Elvesztettünk egy 
tehetséges, lelkes aktivistát 
és egy kitűnő barátot, aki 
Füred és Opatija kapcsolatá-
ban oly sokat tett és tehetett 
volna még!
Elment az a világot járt, szé-
les látókörű tisztességes, jó 
szándékú ember, aki egyfor-
mán volt jó horvát állampol-
gár és magyar hazafi, akivel 
minden témában olyan jól 
el lehetett beszélgetni, aki-
től annyit lehetett tanulni és 
aki méltó utódja volt és még 

lehetett volna sokáig Apró 
Mátyásnak, szeretett Matyi 
bácsinknak, a testvérvárosi 
kapcsolat megálmodójának 
és létrehozójának.
Köszönjük nekik, köszön-
jük Nektek, hogy veletek és 
általatok a Füred–Opatija 
kapcsolat olyan példamuta-
tóan, eredményesen alakult!

Drága Aldo! Drága Matyi 
bácsi!
Köszönjük! Nyugodjatok bé-
kében!!



Fontos mérföldkő ez a 
jubileum, hiszen nem sok 
önkormányzat büszkélked-
het ilyen hosszú testvérváro-
si kapcsolattal. Amióta meg- 
választottak Castricum pol-
gármesterének, többször is 
alkalmam nyílt személyesen 
megtapasztalni ezt a meleg 
baráti kapcsolatot.

Az eltelt idő alatt sok 
minden történt. 1989-ben le-
omlott a berlini fal, 2004-
ben pedig Magyarország is 
csatlakozott az Európai Uni-
óhoz. Ez az a két legjelentő-
sebb esemény, amely 
komoly hatással volt a test-
vérvárosi kapcsolat további 
alakulására. Mindenekelőtt 
az EU-hoz való csatlakozás 
kínál új lehetőségeket. A ha-
tárok megszűnésével lehető-
vé vált az áruk és a 
személyek szabad mozgása. 
Egyazon törvények vonat-
koznak ránk, lehetővé téve 
azt, hogy több területen mű-
ködjünk együtt. Sokat tu-
dunk tanulni egymástól és 
különösen jó ötletnek tűnik, 
hogy közös projekteket dol-

– A Balatonfüred–Castri-
cum Testvérvárosi egyesü-
lettel, először 1999 ápri- 
lisában kerültem kapcsolat-
ba, amikor lehetőségem 
nyílt castricumi utazásra. 
Akkor még nem tudtam, 
hogy ez a kiutazás életemet 
gyökeresen megváltoztatja. 
Az ELTE Tanárképzőn a 
biológia–testnevelő szakos 
tanári diplomám megszerzé-
se után világossá vált szá-
momra, hogy kevés esé- 
lyem van egy elfogadható fi-
zetésű állásra. Ekkor Pet-
rőczné Marika néni és a van 
der Sluis család ösztönzésé-
re felvettem a kapcsolatot a 
Berkhout családdal, hogy 
egy évre Hollandiába szeret-
nék menni angolt és hollan-
dot tanulni. A család lel- 
kesedéssel fogadta ötlete-
met és felajánlotta, hogy 
szállásról és ellátásról gon-
doskodnak. Abból az egy 
évből pedig egyre több év 
lett, hogy pontosak legyünk 
mostanára kilenc. Ez alatt a 
kilenc év alatt amikor csak 
tehettem, részt vettem és tol-
mácsoltam a cserelátogatá-
sokon, így módomban állt 
sok emberrel megismerked-
ni, sok barátra szert tenni, 
mind magyar mind pedig 
holland részről.

– Hogyan alakult pálya-
futásod az elmúlt kilenc év 
alatt?

gozzunk ki pl. az ifjúságpo-
litika területén. Ez a lehető-
ség mindkét önkormányzat 
látókörét szélesítheti. Nem 
a saját önkormányzatunk, 
hanem az önkormányzat Eu-
rópán belül elfoglalt helye 
az, ami a figyelem közép-
pontjába kerül.

Képviselő-testületünk 
delegációja már kíváncsian 
várja a füredi ünnepségsoro-
zatot. Korábbi tapasztalata-
ink birtokában biztosak le- 
hetünk abban, hogy ez alka-
lommal is kellemes és hasz-
nos lesz az együtt töltött idő.

Végezetül szeretném 
megköszönni azok munká-
ját, akik egészen a kezdetek-
től sokat tettek a test- 
vérvárosi kapcsolat fejlődé-
séért. Az ő szorgalmuk és ki-
tartásuk biztosította a kap- 
csolat szilárd alapját. Köszö-
net érte mindenkinek!

Szívélyes üdvözlettel:

– Amikor kikerültem 
Hollandiába, beiratkoztam 
egy speciális nyelvtanfo-
lyamra, amely egy előkészí-
tő év volt az itt élő kül- 
földiek számára, akik ké-
sőbb főiskolán vagy egyete-
men szerettek volna tovább- 
tanulni. A holland nyelv 
mellett speciális, szakirány-
nak megfelelő tantárgyakat 
is tanultunk, ami meglehető-
sen nehéz volt, hiszen az 
adott szakszavakat magya-
rul sem ismertem. A záró-
vizsga sikeres letétele után 
automatikusan felvételt 
nyertem az amszterdami fő-
iskola közgazdasági szaká-
ra. Négy évvel később 
2003-ban lediplomáztam 
marketing-management spe-

cializációval. Három év szü-
net után 2007 novemberétől 
az ABN-Amro Banknál dol-
gozom itt a castricumi bank-
fiókban mint tanácsadó.

– Milyen állampolgár 
vagy most, magyar marad-
tál vagy holland lettél?

– Mindkettő. Azt mond-
hatjuk, hogy én még azon 
szerencsések táborába tarto-
zom, akik élvezhetik a ket-
tős állampolgárságot. Saj- 
nos ez a lehetőség mára már 
megszűnt.

– Hogyan lehet valaki 
holland állampolgár? 

– Két módon: 5 éves hol-
land tartózkodás révén vagy 
3 éves házasság révén. Én 
ez utóbbit választottam, 
mert különben le kellett vol-

na mondanom a magyar ál-
lampolgárságról, amit nem 
szerettem volna. 

– Milyen érzés kettős ál-
lampolgárnak lenni?

– Jó érzés, csak gazda-
godtam vele. Sok minden át-
értékelődött bennem, már 
más szemmel nézek mind a 
magyar, mind pedig a hol-
land szokásokra és hagyo-
mányokra. Megpróbálom 
mindkét kultúrából a pozití-
vumokat magamévá tenni. 
Érdekes ezt a változást meg-
tapasztalni. Szeretek Hollan-
diában lakni, de haza, Ma- 
gyarországra menni is. 
Hál’Istennek gyakran (há-
rom-négy havonta) sikerül 
hazalátogatnunk. Az egyet-
len ami egy kicsit hiányzik, 
hogy nem tudok csak úgy 
egy órára szüleimhez, ottho-
ni családtagjaimhoz, baráta-
imhoz elugrani látogatóba. 
Ezt leszámítva azt mondhat-
juk, hogy itthon vagyok és 
haza megyek.

– Mennyiben változott 
meg magánéleted?

– A tanulmányaim alatt 
megismerkedtem férjemmel 
Richarddal (Ricsivel). 2003-
ban házasságot kötöttünk 
Castricumban és Balatonfü-
reden. Két gyermekünk szü-
letett: Tündi (3 éves) és 
Mark (1,5 éves). Ők is 
mindketten kettős állampol-
gárok, és minden tőlünk tel-
hetőt megteszünk, hogy a 
gyerekeket két anyanyelven 
neveljük. Számunkra a leg-
fontosabb, hogy Tündi és 
Mark magyarul tudjanak be-
szélni a nagyszülőkkel, ott-
honi családtagokkal, és ki 
tudja, lehet hogy ők lesznek 
az egyesület jövőbeni tolmá-
csai?

2002 óta öt szép falu: 
Akersloot, Bakkum, Cast-
ricum, de Woude és 
Limmen alkotják együt-
tesen Castricum önkor-
mányzatát. Sokan lak- 
nak, dolgoznak és pi-
hennek itt. Az Alkmaar-
ral, Haarlemmel és Amsz- 
terdammal való kiváló vo-
natközlekedés Castricu-
mot egy vonzó ingázó 
településsé is tette. Ezen-
kívül a kellemes étter-
mek, teraszok és hotelek 
teszik teljessé a képet. 

Már Krisztus előtt a harma-
dik században éltek ezen a 
dűnés területen emberek. 
Castricum növekedése 1865-
ben kezdődött, amikor hasz-
nálni kezdték a vasutat. A 
kereskedelem ekkor fellen-
dült és megindult az ingá-
zás. Castricum, Akersloot és 
Limmen eredetileg agrár fa-
luk voltak. Időközben ez 

megváltozott. A lakosság nö-
vekedése következtében új 
lakásokra volt szükség. Az 
önkormányzat felvásárolta 
a parasztok termőföldjeit, 
hogy ezeken új házakat léte-
síthessen. Bizonyos mérték-
ben mégis megőrizték a 
faluk eredeti karakterüket. 
Limmen például még min-
dig a virághagymáiról híres.



Jól döntöttek a város ve-
zetői, hogy elfogadták Ván-
dorfi László javaslatát. A 
Pannon Várszínház igazga-
tó-rendezőjének vezetésével 
egész napos program kereté-
ben elevenítették fel a forra-
dalom kitörésének napját. 
A színészek szóban és tett-
ben egyaránt hűen idézték 
fel az eseményeket. Játékuk-
hoz csatlakozott a beavatott 
„forradalmi ifjúság”, a bala-
tonfüredi iskolák tanulóiból, 
a hagyományőrzőkből és 
művészeti csoportokból ver-
buválódott lelkes csapat. 
Előzetes megbeszéléseken 
egyeztették a műsort, min-

denkire szükség volt, aki 
részt kívánt venni. Többször 
próbáltak, lassan hangolód-
tak rá a rendező elképzelésé-
re, de mire eljött a nagy 
nap, és felvették a korhű jel-
mezeket, sikerült átérezniük 
az esemény jelentőségét és 
maguk is egyre lelkesebbek 
lettek. Nagy szerepe volt eb-
ben a daloknak és az azt kí-
sérő mozgásnak, amelyet 
annyiszor énekeltek-táncol-
tak el a nap folyamán, hogy 
végül már belülről jött, az 
övék lett és másokat is ma-
gával ragadott. Szép szám-
ban jöttek el a város lakosai 
is, akiket részletes program-
mal, levélben invitált a ren-
dező a közös ünneplésre. 
Délután felgyorsultak az 
események: minden prog- sérték végig a színészeket a 

helyszíneken, majd önálló 
műsoruk is nagy sikert ara-
tott. 

len nem tudtam, hogy 1848-
at, vagy 2008-at írunk-e…

A két leglényegesebb 
helyszín a börtön (Feren-
csik János Zeneiskola) és a 
Nemzeti Színház (Sportcent-
rum) volt. Az előbbibe mi 
(néptáncosok) sajnos nem 
tudtuk elkísérni a tömeget, 
mert a „színházi” fellépés 
előtt még próbáltunk egyet 
a Tegnap zenekarral. Két 
színész is velünk tartott, Ko-
vács Ágnes Magdolna és 
Kis T. István, akik a Bánk 
bán című darabból adtak 
elő egy részletet. Negyed 
hat körül megérkezett a Tán-
csics Mihályt akkorra már 
kiszabadító vonuló tömeg is 
a Nemzeti Színházba, és há-

romnegyedkor kezdetét vette 
a rendkívül látványos és tö-
kéletesen megszervezett esti 
műsor. A fellépésünk előtti 
kis időben szerencsém volt 
megismerni az aznap Labor-
falvy Rózát, valamint Gert-
rudist alakító Kovács Ágit, 
aki egy mindig mosolygós, 
nagyon kedves, örökké vi-
dám művész, fergeteges szí-
nészi teljesítménnyel. Alkal- 
mam nyílt még beszélgetni 
Mag Dorinával is, akinek 
gyönyörű hangját bárki 
megirigyelné, a színpadon 
pedig csak úgy ragyogott. 
Kiss T. István egyszerre szel-
lemes és komoly, remek szí-
nész, mindenkivel barátsá- 
gos, a próbák alatt végig szi-
porkázott. Nagyon nagy 

örömmel töltött el, hogy lát-
tam az összes színész, de fő-
leg a Petőfi Sándort alakító 
Zayzon Csaba arcán az 
őszinte örömöt egy-egy frap-
páns csujjogatásunk, vagy 
jó, látványos  lépésünk, csa-
pás alatt… Nekem nagyon 
tetszett az egész nap, remek 
volt a hangulat, amihez per-
sze elengedhetetlen volt egy 
olyan jó rendező mint Ván-
dorfi úr. Bátran állíthatom, 
hogy nem volt még ilyen 
szép és forradalmi hangula-
tú március 15-ém, bár még 
elég fiatal vagyok, így remé-
lem, még sokszor lesz ilyen-
ben részem.

Balatonfüred szinte kivi-
rágzott március 15-én, az 
1848-49-es forradalom 160. 
évfordulóján. Fiatalok nótá-
zása, éneke töltötte meg a 
várost, s teremtett varázsla-
tos hangulatot minden hely-
színen a tavaszi jó időben. 
Sok próba és megbeszélés 
előzte meg a nagyszabású 
műsort…Be kell, valljam, 
hogy a próbák alatt végig 
azt hittem, hogy nem tudunk 
majd forradalmi hangulatot 
teremteni, és nem leszek ké-
pes átélni a szerepem. Hi-
szen az ének ereje nem volt 
éppen fülsiketítő, de kételye-
im azonnal szertefoszlottak, 
mikor délelőtt fél tizenegy-
kor megszólalt a Marseilles 
az ideiglenesen Pilvax kávé-
háznak kinevezett Anna 
Grand Hotel udvarában. A 
150 éneklő gyermek hangja 
csak úgy hasította a levegőt. 
Miután a lóczysok, és a már-
ciusi ifjak is csatlakoztak 
hozzánk, együtt előadtunk 
egy látványos körtáncot, az-
tán pedig nagy vivátozás és 
éneklés közepette elindul-
tunk a medikusokhoz. Itt 
már tudtam, hogy ez csak 
egy fergeteges nap lehet! 
…. Délutánra – ha lehet – 
még jobb kedvünk lett, az 
ebédszünet utáni első hely-
színre már hangosan énekel-
ve érkeztünk, így magunkkal 
sodortuk, vittük a többieket 
is. Elkezdődött a délutáni sze- 
repjáték. Ekkor már sok olyan 
pillanat volt, amikor hirte-

A fáklyás felvonulásra min-
den évben sokan jönnek el, 
most láthatták azok is, akik 
éppen átutazóban voltak a 

Györök György (1815– 
1888) emléktáblájánál, em-
lékezett meg a hálás utókor 
arról az újságíróról, aki ala-
pítója, és útjára indítója volt 
a Balaton-Füredi Naplónak.
A szabadságharc után a 60-as 
évek elején a cenzúra enyhü-

lésével, vidéken is megjelen-
hettek az újságok. Györök 
György lapja 1861. július 
15-én jelent meg. A felelős 
szerkesztő és a kiadó tulaj-
donos „Tihanyi Visszhang” 
álnéven rejtőzködött. Az új-
ság hetilap volt, a címlapot 
Füred látképe díszítette, elő-
térben a Kisfaludy gőzhajó-
val, középen Kisfaludy Sándor 
babérkoszorús képével. 
Hámoriné Duna Katalin a 
Lóczy Lajos Gimnázium ta-
nára megemlékező beszédé-
ben 1848. március 15-ét a 

szabad magyar sajtó szüle-
tésnapjának nevezte. Éppen 
ezért – mondta – születésna-
pot jöttünk ünnepelni. Ugyan-
akkor kitért arra is, hogy a 
mai magyar sajtó vajon meny- 
nyire szabad? 
Az ünnepi beszédet követő-
en az önkormányzat, a Fü-
red Televízió, a Balaton- 
füredi Napló, a Füredi Sport, 
a diáklapok, valamint a regi-
onális rádió képviselői ko-
szorúztak. 

városon keresztül, hogyan 
ünnepelnek közösen Bala-
tonfüred lakói.
A Tizenkét pont és a Nemze-
ti dal kinyomtatása, a nyom-
da elfoglalásával és a többi 
sokszor hallott forradalmi 
tett, a színészek játékával 
megelevenedett, érthetővé 
vált a gyerekek számára, 
akik biztosan sokáig emlé-
kezni fognak erre a napra. 
Ami még ennél is több: egy 
kisfiú boldogan újságolta 
édesanyjának a fáklyás fel-
vonulás közben, hogy most 
értette meg, hogyan, miért 
tört ki a forradalom 1848-
ban.
Köszönet az élményért min-
den résztvevőnek.

ram előbb zajlott a tervezett-
nél. Sajnos az Anna Grand 
Hotelben történteket csak 
kis közönség láthatta. A tö-
meg kint várakozott a dísz-
kertben, pedig hiteles alakí- 
tást nyújtottak a város elöljá-
rói a korabeli helytartóta-
nács szerepében! 
Azután a rendező kimozdí-
totta a szereplőket a reform-
kori városrészből. Követtük 
őket a „börtönhöz”, azaz a 
zeneiskolához, Táncsics ki-
szabadítására. A színészek 
több helyen kerestek maguk-
nak alkalmi szószéket, hogy 
a magasból, érthetően és lel-
kesen szólva, bevonjanak 
bennünket a játékba. Az em-
berek lassan megtanulták a 
sokszor hallott dalszövege-
ket és együtt énekeltek, tán-
coltak a szereplőkkel. Volt, 
hogy spontán módon kérték 
„Petőfit”, szavalja el a Nem-
zeti dalt. 
Méltóságteljes volt az esti 
színházi előadás, a drapériá-
val és a világítással ünnepé-
lyessé varázsolt sportcsar- 
nokban. Az egész napos ren-
dezvény után még este is 
kb. ezer ember gyűlt össze, 
hogy együtt élje meg azt a 
pillanatot, amikor a színpa-
don Bánk bán megszabadít-
ja a cselszövőtől az orszá- 
got, és a balatonfüredi fú-
vószenekar kíséretében fel-
csendül a Győzelmi kórus. 
Kiemelkedő volt a néptánco-
sok fellépése, akik lelkesen 
és hihetetlen energiával kí-

Eötvös Károly 1848–49-
ben csak 6-7 éves kisfiú 
volt, mégis egész életét, írói 
műveit, írásainak szellemi-
ségét a szabadságharc hős 
emlékének szentelte. Úgy 
vélte, hogy a mi nemzeti 
múltunk a legdicsőbb, eb-
ben az országban csak 
hősök laknak. Veszprémet 
az ország legszebb megyéjé-
nek nevezte. Jókaihoz mél-
tón mindig nagy elragadta-
tással köszöntötte a Bala-
tont. Eötvös Károly édes-
anyja Rózsási Újhelyi Lídia 
balatonfüredi lány volt. 
Ismerte Deák Ferencet, Vö-
rösmarty Mihályt, Jókai 
Mórt, Laborfalvy Rózát. 

Látta a Balatonon úszni a 
Kelént, fedélzetén Keöd 
József kapitánnyal. Eötvös 
Károly (1842–1916) a neves 
ügyvéd és balatoni író mell-
szobra, Zalai Csiszár János 
alkotása, a híres Horváth 
ház előtt áll. 1957. július 1-
jén leplezték le, erre az 
alkalomra a Szépirodalmi 
Kiadó új kiadásban megje-
lentette az író Utazás a 
Balaton körül című híres 
könyvét.
Az új, március 14-én fel-
avatott emléktábla, Raffay 
Béla salföldi szobrászmű-
vész alkotása tiszteletére, 
Kálay Szilárd kiadásában 
újra megjelent az író Utazás 
a Balaton körül című re-
génye. Az ünnepségen Ba-
ranyi Péter színművész a 
Bakony című részből olva-
sott fel.

(Folytatás a 7. oldalon,
Emléktáblát avattak

a Pantheonban címmel.)



– Húsvét ünnepe ez év-
ben a lehetséges legkorábbi 
időpontban, március 23-24-
én volt. Miért változik évről-
évre az ünnep időpontja?

– Az egyház örökölte az 
őseinktől, az őskereszté-
nyektől, húsvét mindig a ta-
vaszi nap-éj egyenlőség 
utáni holdtöltét követő első 
vasárnap. Húsvétot követő 
ötven napra jön pünkösd és 
az Úrnapja.

– Vannak húsvéttal kap-
csolatos hagyományok, hús-
véti tojás, locsolkodás, 
vesszőzés, ételek megszente-
lése, de még a határjárási a 
húsvéttal kapcsolatos. Hogy 
alakultak ki ezek a szoká-
sok?

– Tulajdonképpen az 
ételszentelés azért van, mert 
húsvétot megelőzte a negy-
ven napos böjt. A böjtöt őse-
ink nagyon komolyan vet- 
ték. Annyit jelentett, hogy 
hamvazószerdától nagy-
szombat estéig, a felnőttek, 
a 18 és 60 év közöttiek, na-
ponta háromszor étkeztek, 
de csak egyszer laktak jól. 
Ez komoly önmegtagadás 
volt, és az emberek az ünne-
peket kiéhezetten várták. 
Következtében az ételeket 
nagy becsben tartották, 
ezért megszenteltették. Az 
evangéliumban bent van, 
hogy az asszonyok elmen-
tek a Krisztus sírjához, alig, 

Az újságíró, lapalapító 
Györök György emléktáblá-
ja előtt ünnepeljük minden 
évben a magyar sajtó nap-
ját. Ünnepeljük a sajtósza-
badságot, a tizenkét pont 
legelső követelését, 48 első 
vívmányát.. Abban az érte-
lemben, ahogyan a márciusi 
ifjak kívánták, megvalósult 
ez az eszme. A cenzúrát  az-
óta többször eltörölték. S ez 
azt jelenti, hogy a politiká-
nak nincs többé hatalma a 
sajtó felett. Százhatvan év 
távlatából a kérdés azonban 
már  az, hogy megvalósult-e 
ezáltal a márciusi ifjak ere-
deti szándéka is? Megvaló-
sult-e a gondolat és a vé- 
lemény szabadsága, megva-
lósult-e minden magyar pol-
gár szellemi szabadsága? 
Elegendő volt- e  a politikai 
cenzúrát eltörölni ? Vajon 
az az újság, televízió, rádió, 
amelyik a szellemi igényte-
lenséget, az ízléstelenséget 
szolgálja ki, szabad-e, füg-
getlen-e csupán azért, mert 
már nincs cenzúrahivatal? 
Az a sajtó, amelynek ered-
ményességi mutatója kizáró-
lag a példányszám és a né- 
zettségi arány, vajon szabad-e? 
Független-e a piactól, a kül-
ső kényszerektől, a hirdető-
kért folytatott harctól? 
Amikor a sajtó szabadságá-

(Folytatás a 6. oldalról.)
A legmagyarabb író emlék-
táblájának az elkészítése és 
elhelyezése nagyrészt köz-
adakozásból történt. Füred 
polgármestere ünnepi beszé-
dében köszönetét fejezte ki 
a kezdeményezőknek és az 

hogy megvirradt. Erre épült 
fel az a szokás, hogy húsvét 
reggelén kimennek a határ-
ba egy kereszthez, ott imád-
kozni és onnét mentek az 
ünnepi misére, ez a határjá-
rás eredete.

– A locsolkodásnak is 
biztos, hogy van története, 
ami mára, főként a fiatalok 
körében egy vidám, népi ha-
gyomány lett.

– Nálunk, katolikusok-
nál elő van írva, hogy leg-
alább a húsvéti időben, 
mindenki tartson szentgyó-
nást, bűnbánatot és járuljon 
a szent áldáshoz. Ennek a 
megtisztulásnak volt jelké-
pe a víz, ami mára egy vi-
dám locsolkodássá alakult. 
Legfontosabb, azonban a lel-
ki megtisztulás volt. 

– Prelátus úr, a biblio-
gráfiájából kiderül, hogy 
Gyűrű Géza pápai prelátus, 
nagyprépost, általános érse-
ki helynők, főesperes, plébá-
nos. Balatonfüredre 1984- 
ben került, lassan egy ne-
gyed évszázada, milyen em-
lékei vannak az elmúlt idő- 
szakról?

– Hála Istennek, jók. 
Igaz, hogy az egyháznak 
kezdetben nem volt akkora 
szabadsága, mint napjaink-
ban. Olyan dolgok, mint 
egykoron az ötvenes évek-
ben, üldözések, itt nem tör-
téntek. Nem bántott senki. 
A hívek kezdettől fogva elé-
gedettek velem. Nagy tiszte-
lettel tartozom elődömnek, 
aki jó légkört hagyott maga 
után.

– Közismert, hogy aktív 
közéleti tevékenységet foly-
tat. Tagja a Balatonfüred 

Városért Közalapítvány Ku-
ratóriumának.

– Megmondom őszintén, 
amikor a püspök úr Zala-
szentivánról idehelyezett, 
nem szívesen mozdultam ki. 
De idővel úgy éreztem, mint-
ha ide születtem volna. Ezál-

tal részese vagyok majd 
minden várossal kapcsola-
tos eseménynek.

– A piros templom, 
ahogy itt hívjuk, melynek 
plébánosa, szívesen ad ott-
hont, komolyzenei hangver-
senyeknek.

– Balatonfüreden kevés 
olyan hely van, ahol ötszáz 
ember kényelmesen elfér, és 
helyet adhat ebbéli rendez-
vényeknek.

– A sok-sok hangverseny 
közül akad-e olyan, amelyre 
visszaemlékezne?

– Majd mindegyikre. 
Amikor idekerültem Bala-
tonfüredre, akkor került 
vissza Veszprémbe Zámbó 
István karnagy, aki osztály-
társam volt a veszprémi Lo-
vassy, egykori piarista gim- 
náziumban. Gyakran meg-
hívtam őt a Veszprém Váro-
si Énekkarral fellépésre. De 
a mi énekkarunk dr. Peuser-
né Kis-Szölgyémy Gabriella 
vezetésével is sok sikeres 
koncertet tartott. Az énekka-
ri találkozók karácsony előtt 
már rendszeressé váltak.

– Balatonfüreden is álta-
lánossá vált, az ökumenikus 
imahét, jelzi ez egyúttal, 
hogy a különböző egyházak 
között jó az együttműködés?

– Tulajdonképpen ez ko-
rábban nem volt, de amikor 
már lehetett szabadon léle-
gezni, a történelmi egyhá-
zak közötti kapcsolatok fel- 
erősödtek. Amikor még élt 
Petrőcz László, a református 
fehér templom lelkésze, a 
kapcsolatépítést vele kezd-
tük, majd később az evangé-
likusok is csatlakoztak. Így 
évről-évre megtarthatjuk az 
ökumenikus imahetet. Vagy 
éppen nem rég történt, hogy 
a városi Önkéntes Tűzoltó-
ság új tűzoltóautót kapott, 
mindegyik egyház képvise-
lője jelen volt, hogy megáld-
ja a tűzoltók új autóját.

– A 2008-as év a Biblia 
éve, milyen rendezvények 
kapcsolódnak ehhez Bala-
tonfüreden?

– Lesznek országos ren-
dezvények, kiállítások, he-
lyi állomásokkal Úgy tu- 
dom, Pápán lesz egy közös, 

evangélikus, katolikus és re-
formátus kiállítás, amelyet 
szeretnénk közösen megláto-
gatni. Természetesen emel-
lett feladatunk, hogy az 
istentiszteleteken a Bibliára 
a figyelmet felhívjuk, nép-
szerűsítsük. Egyébként 
könyvkiadóink, akik a Bibli-
át kiadják, ez évben ötven 
százalék kedvezményt ad-
nak. A szentbeszédekben rend-
szeresen visszatérünk a Bib-
liára, vagy felhívjuk híveink 
figyelmét, hogy adott idéze-
teket hol találnak. Az öku-
menikus imahéten az evan- 
gélikusoknál a hívők figyel-
mét felhívtam, hogy amiről 
beszéltem, este otthon olvas-
sák el még egyszer a Bibliá-
ból.

– Balatonfüred már köz-
ismerten a béke, építés, al-
kotás városa, van-e ebben 
az egyházaknak szerepe?

– Én azt gondolom, 
igen. XXIII. János pápa 
klasszikus mondását idéz-
ném, hogy soha ne azt keres-
sétek, ami szétválaszt, ha- 
nem ami összeköt.

– Könyvolvasók körében 
ismert, hogy több könyvet 
írt. Hitéleti munkája mellett, 
mikor jut idő könyv írásra?

– Több mint tizenöt 
könyvet írtam, még leg-
alább újabb ötöt tudnék írni. 
De sajnos nem úgy megy a 
könyvvásárlás, mint úgy ti-
zenöt évvel ezelőtt. Emiatt a 
könyvkiadók nem szívesen 
vállalkoznak újabb könyv 
kiadására.

– Befejezésül van-e még 
olyan gondolat, amit a füre-
diekkel megosztana, vagy a 
füredieknek üzenne?

– Én azt gondolom, 
hogy csak-csak szelídülje-
nek az emberek a Jóisten-
hez. Legyenek hűségesek, 
akik megkeresnek, szívesen 
várjuk Őket.

adakozóknak egyaránt. A 
koszorúzáson a város kép-
viselőin kívül részt vettek 
Eötvös Károly leszárma-
zottai és a Veszprémi Ügy- 
védi Kamara is.

ért folytatott harcot éljenez-
zük, mellé kellene tennünk 
még egy fogalmat: a felelős-
ségét is. Ettől függ ugyanis, 
hogy mit kezd a kivívott 
szabadságával. 
Ezt a felelősséget fogalmaz-
ta meg Prohászka Ottokár: 
„A szabad sajtó természeté-
nél fogva inkább erkölcs, 
mintsem jog”. Benedek Ist-

ván pedig így : „A sajtó sza-
badságát az alkotmánynak 
kell biztosítania és a lelkiis-

meretnek kell fenntartania. 
Amelyik országnak nincs al-
kotmánya, és amelyik író-
nak, szerkesztőnek nincs lel- 
kiismerete, annak a sajtója 
eleve nem lehet szabad, és 
ezen semmiféle jogrend vagy 
igazságszolgáltatás nem se-
gíthet.” 
A sajtó veszélyes hatalom. 
Felemelhet arra érdemtelen 

egzisztenciákat, személyi-
ségtorzulást, véleményformá- 
lást, gondolat-befolyásolást 

végezhet az egyénnel szem-
ben. A politikainál is súlyo-
sabban manipulálhatja er- 
kölcsileg és szellemileg a fo-
gyasztót. Az ember legősibb 
szabadságjogainak egyike 
azonban az, hogy dönthet 
saját sorsa felől. Választhat 
a jó és a rossz, a hamis és az 
igaz között.  Az újságíró 
éppúgy, mint az olvasó. Így 
gondolta Táncsics Mihály, 
amikor 1843-ban megírta 
gondolatait a Sajtószabad-
ságról nézetei egy rabnak 
című művében. „A szabad 
akarattal bíró ember semmi 
állítást nem fogad el addig, 
míg arról nincs meggyőződ-
ve, nincs bizonyítva. Rá-
kényszerítés nem képzel- 
hető el, mert akkor nincs az 
embernek szabad akarata. 
Szabad akaratától nem lehet 
senkit megfosztani, mert min-
denki szabadnak született. 
Minden egyes állításban nem 
kell vakon hinni, hanem 
azon el kell gondolkodni, 
mert a gondolkodásra éb-
resztés kimondhatatlan nagy 
haszon.”
Ma sem lehet nemesebb fel-
adata a magyar sajtónak: fe-
lelősséggel, lelkiismerettel 
írni, az olvasókat pedig gon-
dolkodásra késztetni. 



A Bruckner család, a 65 
éves Bruckner József család-
fő, 36 éves ikerfiaival, Sza-
bolccsal és Barnával, vala- 
mint a legfiatalabb 35 éves 
Balázzsal hajókat építenek, 
de elsősorban javítanak. A 
műhely Balatonfüred ará-
csi városrészében, a Péter-

Szokol Tibor Iszkázon 
született, majd Budapesten 
lakott, és mint a MALÉV 
képviselője kiküldetései so-
rán bejárta az egész világot. 
Éveket töltött Athénban, Bar-
celonában, Belgrádban, Mün-
chenben, Stockholmban. De 
több alkalommal járt Auszt-
ráliában, ahol az ősi ausztrál 
művészet, az aboriginal mű-
vészet, mély benyomást gya-
korolt rá. Sikerült közel 
kerülnie az ott élő természe-
ti népekhez, gondolataik-
hoz, érzéseikhez. Megismer- 
kedett az általunk kevéssé 
ismert, több ezer éves auszt-
rál kultúrával, hitvilággal. 
Csodálattal töltötte el a föld-
höz, a vízhez, a csillagos ég-
bolthoz való viszonyuk, szim- 
bólumrendszerük Elsajátítot-
ta festészeti technikájukat, 
az atomos, pöttyözéses, mű-
vészi kifejezést. Az ausztrál 
bennszülettek egyszerűen bo-
tokat mártogatnak be a festé-
kekbe, és úgy alakítják ki 
festményeiket. Már több 
ezer évvel az európai kultú-
ra megjelenése előtt ezzel a 

Nagy Tímea még tíz 
évet sem töltött el a fotós 
„szakmában”, de ez alatt az 
idő alatt már 11 egyéni, 31 
csoportos kiállítása volt, 
munkásságát nyolc alkalom-
mal díjazták.
Az elmúlt évben két ízben 
hosszabb időt töltött el Er-
délyben. Tavaly júniusban 
egy nyári egyetemen képez-
te tovább magát, október-
ben a nemzetközi székely- 
földi fotóművészeti mester-
műhely munkájában vett 
részt. E két alkalommal kb. 
1500 felvételt készített, ame-
lyek közül a mostani kiállí-
tására 43-at, a tájat, az ott 
élő embereket bemutató ké-
pet választott ki. 
Tímea a „Szénégetők” című 
sorozatához csatolt önvallo-
másában így ír: „az elmúlt 
év októberében volt szeren-
csém fél napot eltölteni Bá-
lint Lajos és felesége társa- 
ságában, reményeim szerint 

hegyen található. A panorá-
ma csodálatos, gyönyörű lát-
vány a Balaton közelsége. A 
virágba boruló mandulafák 
szinte körbefogják a mű-
helyt, ahol a család dolgo-
zik. A négyes szám, akár 

szerencseszám is lehetne, 
négyen dolgoznak, és már a 
negyedik generáció, akik 
ezt az ősi mesterséget vég-
zik.

Az alapok a múlt század 
húszas éveire nyúlnak visz-

sza, amikor Bruckner János 
épület-, bútor- és koporsóké-
szítő asztalos e tevékenysé-
get elkezdte.
Akkoriban még nem önálló-
an, sorsa szorosan kötődött 
a füredi Hajózási Részvény-
társasághoz. A második és 

harmadik generáció is a ha-
jógyárban dolgozott, logi-
kus következmény, hogy a 
jelenlegi családfő 1964-ben 
ott kezdte tevékenységét. 
Mindez tartott 1984-ig, ami-
kor is úgy döntött, hogy ön-

álló kisiparos lesz, és elkez-
di a vitorlás hajók javítását. 
Fiai csak a 90-es évektől 
csatlakoztak hozzá.

A feltételek akkoriban 
sem voltak jobbak, de a pre-
cíz, megbízható munkának 
hamar híre ment. Egyik 

munka hozta a másikat. Kü-
lönösen a német nyelvterüle-
ten jó a hírük, gyakorta 
kapnak onnét megrendelést. 
A jövedelem pedig arra volt 
elég, hogy a már felnőtt gye-
rekek családalapítását biz- to-
sította. Az egykori szülői 
ház, inkább muzeális jelle-
gű, felújításra szorul, de 
előbb meg kell teremteni az 
anyagi feltételeket. Ma min-
denki másutt lakik, csak dol-
gozni járnak a Bél Mátyás 
utcába. És hogy miért nem 
alapítottak gazdasági társa-
ságot, akár Bt-t vagy Kft-t, 
a jelenlegi gazdasági és adó-
zási viszonyok mellett nem 
lenne kifizetődő, így marad-
tak mindannyian egyéni vál-
lalkozók.

Tevékenységükhöz elen-
gedhetetlen a fa ismerete, az 
asztalosmunka minden titka. 
A fafajok közül még mindig 
meghatározó a tölgy és a 
mahagóni. A gyalu még ma 
is az egyik legfontosabb 
munkaeszköznek számít.

Természetesen a kor vív-
mánya, a számítástechnika 
sem nélkülözhető, amely-
nek segítségével nemcsak a 
tervezés, költségvetés, ha-
nem sok egyéb tevékenység 
is elvégezhető. A felújítások 
alapját az egykori fotók, ne-
tán eredeti rajzok adják. A 
szükséges anyagok beszer-
zése sem lehet ma gond, 
hisz a határok nélküli Euró-
pa, sem időben sem térben 
nem jelent akadályt. Néha 
akár Hamburgig is el kell 

menni, vagy onnan rendel-
ni, mert ott a legkedvezőbb 
a beszerzési ár. Alkalmazot-
tak nincsenek, mert ebbe a 
szakmába bele kell születni. 
A fiatalok már az ötödik ge-
nerációt képviselik, sőt a 
megszületett unoka, Kristóf 
a további jövő biztosítéka. 
Meg lehet-e tanulni ezt a 
szakmát? Alapjait szakkép-
zésben biztos, de az igazi tu-
dást csak a gyakorlatban 
lehet elsajátítani.
Mely munka volt, amire a 
mesterek a legbüszkébbek?

A Tramontana 8R jacht, 
Magyarországon a második 
legrégebben nyilvántartott 
vitorlás, valószínűsíthető 
gyártási éve 1905. Bruckne-
réknak köszönhetően telje-
sen újjá született. Ez év 
tavaszától a Balatonon lehet 
majd megcsodálni. Újabb 
munkára sem kell várni, az 
1927-ben készült vitorlás, 
mely egykoron szintén Bala-
tonfüreden készült, romjai-
ban várja a felújítást.

Ebben az ősi manufaktú-
rában nincs nagy versengés. 
A szakma csak négy mű-
helyről tud. A verseny, ha lé-
tezik, csakis a munka mi- 
nőségében lehetséges.

A Bruckner családi vál-
lalkozásnál követelmény a 
tökéletes munka. Csak ilyet 
hajlandók kezükből kiadni, 
és ez egyben vállalkozásuk, 
és remélhetően  jövőjük tit-
ka is.

pöttyözéses módszerrel fes-
tették le a környező táj, a 
földgolyó, az égbolt térké-
pét, ugyanakkor az aurát, az 
ember éltető energiáit is.
Szokol Tibor érdeklődésé-
nek másik meghatározó vo-
nulata a repülés, a repülő- 
gépek iránt érzett elkötele-
zettség. A fellegekbe való 
múlhatatlan vágyódását a re-
pülőgépekről készített fest-
ményeivel, repülőkről írott 
könyveivel, újságcikkeivel fe-
jezi ki. A levegő királya cí-
mű könyve a Jumbo legen-
dájáról szól. Kovács Imrével 
együtt írott és szerkesztett 
könyve a Repüljünk című 
könyv az utasoknak ad szé-
leskörű tájékoztatást a repü-
lés történetről, a közismert 
utasszállítókról, a légitársa-
ságokról. Szokol Tibor évek 
óta egyik szerzője az AERO 
magazinnak is. 
Festményei több kiállításon, 
többek között az Átrium Ga-
lériában, az Antenna Hungá-
riában, az Újpesti Műve- 
lődési Központban, Csepe-
len voltak már láthatóak, 
most a balatonfürediek is 
megismerkedhetnek külön-
leges technikájú és témájú 
képeivel.

idén két hétre utazok ki hoz-
zájuk”.
A kiállításon a diaporámás 
vetítés alatt Kövi Szabolcs 
zenéje szólt. A zene és a lát-
vány még közelebb hozta a 
nézőhöz a csodás erdélyi tá-
jat. Szinte ott jártunk mi né-
zők is. Beléptünk a faragott 
székelykapun és kinyílott a 
világ: templom, mező, fake-
rítések sora, szénaboglyák, 
méhkaptárok, terelőkutyák, 
kacsák, krumpliszedők, zöld-
ségpiac. Emberek, akik ar-
cuk redőiben hordozzák sor-
sukat. Virágok, amelyek szin- 
te szemünk előtt nyílnak ki. 
Nagy Tímea képeivel részt 
vett A sokszínű Erdély be-
mutatása a 21. század Euró-
pájában alcímű 100-féle Er- 
dély fotópályázaton, amely 

keretében márciusban Buda-
pesten a Szabadság téren, 
szabadtéri fotókiállításon vol- 
tak láthatóak a képek. Most 
a balatonfürediek a polgár-

mesteri hivatalban április 
végéig nézhetik meg ezeket 
a fotókat.



Új stílust teremtő, országosan is elismert kiváló borász volt. 2000-ben az Év Borászává választották, korábban több-
szörösen az Év Szőlősgazdája lett Füreden. „Akkor érzem jól magam, ha minden borról el tudom mesélni, hogy ho-
gyan született” – mondta. Művészetnek tartotta szakmáját. Barátai, ismerősei elkötelezett, korrekt, becsületes és meg 
nem alkuvó embernek ismerték. A családi pincészetet fia, ifj. Figula Mihály viszi tovább.

A közgyűlés fontos ese-
ménye volt az új borrendi ta-
gok felvétele. A borrendi 
avatáskor, mely általában ren-
dezvényeken, nagyközönség 
előtt történik, tiszteletbeli 
taggá fogadják a borkultúra 
követeit. Az egyesület tagja 
az lehet, aki elfogadja az 
egyesületi szabályokat, vál-
lalja borrendi ruha készítte-
tését, rendezvényein rend- 
szeresen részt vesz, valamit 
rendelkezik három egyesüle-
ti tag ajánlásával. Ennek 
alapján most 14 új taggal 
egészült ki az egyesület. 
2007-ben összesen hét alka-
lommal 32 új tiszteletbeli 
taggal bővült a Balatonvin 
Borlovagrend.
Már hagyomány, hogy a 
Borlovagrend évről-évre meg- 
rendezi az egyesületi tagok 

A magyar szőlő-borkul-
túra rendszerváltás utáni át-
alakulásának aktív közre- 
működője, de a rendszervál-
tás előtt is, mint az Aszófő 
székhelyű Badacsonyi Sző-
lő- és Bor Termelési Rend-
szer, majd később a Bala- 
ton-felvidéki Szőlő- és Bor-
termelők Egyesülése vezető-
jeként tevékeny formálója 
volt. Vele beszélgettem egy 
tea elfogyasztása közben a 
balatonfüredi Karolina kávé-
zóban.

– Hol kezdődött  pályafu-
tása?

– Zánkán születtem 
1951-ben. Általános iskolá-
ba Zánkán és Révfülöpre 
jártam, középiskolát Kősze-
gen a kertészeti technikum-
ba végeztem, majd onnét a 
Kertészeti Egyetem Ter-
mesztési Karának Szőlőter-
mesztési szakán folytatód- 
tak tanulmányaim, ahol ok-

Boraid arany csillogását
Tükrözi szemünk,
Míg könnyeinket 
Nyelni kényszerülünk
Helyette.
Finom pezsgése,
Illata
Szánkban
Itt van 
Csendesen, 
Mint szavaid 
Voltak,
Ha szóltál
Kedvesen,
Nem hivalkodón,
Bölcsen,
Méltatva a szőlőt,
A bort, a hordót,
A pincét, az alkotót, 
A jó borászt, 
Velük magad is,
Aki voltál.
*
Csitulj pince-duhajság!
Elcsendesülj cigány,
Hegedű, muzsika,
Gyümölcsös fáid madara!
Boltívek alatt hallik
Fáradt lépteid. 
Gyászod sóhaja,
Rég eltakarta
Kisfiús mosolyod,
Míg szemed gyönyörködött
Hordók ding-dong ütemén,
Íven, bordán, 
Csapokon.
Ragyogó folyamán,
Korsódba
Locsogó Kánaán
Borokon.
Gyöngyöznek.
Izzadt homlokod
Verejték cseppjeit
Ki törölje le
Asszonyod, fiaid
Elvesztett harmadik?

Nem szólhatsz már,
Csak ha üzensz
Palackba zárt
Zeusz énekeidben.
Neked a tőke volt
A Dávidi-hárfa,
Kordonaidnak
Büszke muzsikája
Fel-fel száll
A hegyoldalon,
Téged sirat
Könnyel telt Balaton,
Bánat csónakjain
Itt hánykódunk mind,
Kiket szerettél,
Akár 
őszült hajad fürtjei
A hullámok
Fehér habkoszorúja,
Kivetődve a partra 
Jajdul a kőhöz verődve,
Nem vagy velünk
Itt hagytál örökre.
Haragos zöld üvegekként,
Fog-szorítva
Sikolt szívünk utánad,
Felsorakoztunk, feketén,
Mint hegyen a tőkék,
Mint tornácod előtt 
A búcsúzó fecskék.
Mandulavirágok
Fehér szirom lepelbe
Takarják hantod,
Finoman, csendben.
Felhő sirat,
Nap bujdokol,
S Te, messze fölötte
Az Úrral,
S Bacchus-szal 
Mulatozol.

                 Soltész Mária

Balatonfüred, 2008.03.21.

Pedagógus családban született a Nyírségben. A kertészeti 
egyetem elvégzése után első fontos munkahelye a Bada-
csony Vidéki Pincegazdaság, ahol egyre feljebb jutva a 
füredi, soproni majd győri pincészetet irányította. 1985-
ben feleségével Fecser Edittel, aki maga is borász, mikro-
biológus, visszaköltöztek Füredre, ahol Figula Mihály a 
Füred–Csopak Tája TSZ borászati ágazatának vezetője 
lett, felesége magánlabort üzemeltetett. Családi borásza-
tuk a 93-as évjárattal már nagy sikerrel indul, 97-re meg-
építik saját pincéjüket is.

borversenyét. A megállapo-
dás szerint, két borral lehet 
nevezni, amelyek közül az 
egyik fajta a borrend zász-
lósbora, az olaszrizling, míg 
a második szabadon válasz-
tott fajta lehet. Idén 40 bor 
érkezett a versenyre, a húsz-
pontos bírálati módszer sze-
rint, három bor kapott ok- 
levelet, míg a többi érmes 
helyezést.
A legmagasabb pontszámot 
Koczor Dóra 2007-es késői 
szüretelésű olaszrizling bo-
ra kapta (19,55 pont), ezzel 
az arany érmen kívül elnyer-
te a Borrend vándor díját is. 
Második lett Nagy Imre 
2006-os olaszrizlingje (19,51 
pont), amely az elmúlt év-
ben volt a verseny győztese. 
A jelenlévők nagy örömére, 
lehetőség kínálkozott a szi-
gorú zsűri munkájának el-
lenőrzésére is, ugyanis a ver- 
senyre benevezett borokat 
meg lehetett kóstolni.
A közgyűlésen ismertették a 
borrend 2009-es program 
tervezetét. Az egyesület jö-
vőre 25 éves fennállását ün-
nepli, amely alkalmával Bala- 
tonfüred ad otthont az orszá-
gos kongresszusnak. Az egye-
sület a jubileumra évköny- 
vet jelentet meg. Az ünnepi 
rendezvény  2009 márciusá-
ban lesz. A közgyűlés alka-
lomhoz illően a Koczor 
Pince által készített disznó-
toros vacsorával zárult.

leveles kertészmérnökként 
végeztem.

– Miért éppen a Kerté-
szeti Egyetemre esett a vá-

lasztás?
– Szüleim, nagyszüleim 

szőlőtermesztéssel foglal-
koztak, ennek révén gyerek-

korom szabadidejét, szinte 
állandóan a szőlőben töltöt-
tem. Nagyobb fiúként sokat 
segítettem édesapámnak a 

pincében is. Emlékszem 
olyan esetre, amikor be kel-
lett másznom a fahordóba  a 
borkövet eltávolítani, érdek-

lődésem már gyerekkorom 
óta adott volt a szakma 
iránt. A családi kötödésem 
meghatározta pályaválasztá-
som. Ha már az iskolánál 
tartunk, amint elvégeztem 
az egyetemet, továbbtanu-
lásra felkínálták a marxista 
esti egyetemet, de én helyet-
te inkább a vállalatgazdálko-
dási szakmérnöki képzést 
választottam. Külön érde-
kesség, hogy ezt a képzést 
jelen sorok jegyzetelőjével 
együtt végeztük.

– Egyetem után, hol kez-
dődött a szakmai pályafu-
tás?

– Egyetemi tanulmánya-
im során a kővágóörsi Béke 
Termelőszövetkezetnek vol-
tam az ösztöndíjasa, ott töl-
töttem a gyakornoki éveket. 
Voltam brigádvezető,  terü-
letfelelős, később ágazatve-
zető. A Badacsonyi Állami 
Gazdaság igazgatójának ké-
résére kerültem a Badacso-
nyi Szőlő- és Bor Termelési 
rendszerhez 1978-ban. Eb-
ben az évben költöztünk Ba-
latonfüredre a feleségem- 
mel, aki a helyi OTP-ben 
dolgozott, és itt neveltük fel 
iker gyermekeinket.

– És közben jött olyan 
feladat is, mint Balatonfü-
red város pályázata a Szőlő 
és Bor Nemzetközi Városa 
rangjáért.

– Erre a szakmai mun-
kámra is büszke vagyok, mi-
vel ezzel a város egy újabb 
előkelő címhez jutott. Az el-
múlt húsz év igazolja, hogy 
rendezvényeivel, a szőlő és 
borkultúrához való ragasz-
kodásával, méltó erre a meg-
tisztelő címre.

– Időközben elérkeztünk 
a rendszerváltás korához, 
ami új feladatokat eredmé-
nyezett.

– A rendszerváltás ide-
jén a termelési rendszerek is 
átalakultak, szolgáltató szer-
vezetből, részben gazdálko-
dó szervezettekké váltak. 
Sőt nevükben is megváltoz-
tak, ahogy mi is a Balaton-
felvidéki Szőlő- és Borter-
melők Egyesülése lettünk, 
amelynek igazgatójává vá-
lasztottak az ebben résztve-
vő nagyüzemek vezetői. A 
rendszerváltáskor felkérést 
kaptam a Földművelésügyi 
Minisztériumtól a Badacso-
nyi Állami Gazdaság válla-
lati biztos posztjára. Felada- 
tom volt az eladósodott ÁG 
helyzetének felmérésére és 
privatizációra való előkészí-
tése. E program része volt a 
balatonvilágosi traubisoda 
üzem, valamint a bada-
csonyörsi pincészet értékesí-
tése. Örömömre szolgál, 
hogy a badacsonyörsi üzem-
re többen pályáztak, külföl-

diek is, de végül egy ma- 
gyar pályázó nyert, aki fel-
fejlesztette az üzemet, és a 
borvidéken eladásra kínált 
szőlőtermés felvásárlója lett.

– A rendszerváltás a sze-
mélyes sorsod változását is 
eredményezte?

– Az Állami Gazdság 
vállalati biztosa feladatkör 
mellett voltam a Veszprém 
Megyei Agrárkamara ügyve-
zetője is. Ebben az időben 
kezdtük otthon a családi vál-
lalkozás kialakítását. Sok 
más kollégához hasonlóan 
nálunk is gyorsan pörögtek 
az események. Veszprém-
ben egy általam vezetett 
megbeszélés folytatását kel-
lett más időpontra áthelyez-
nem, mivel édesanyám tele- 
fonált, hogy elkezdett kifut-
ni az erjedő vörösbor a tar-
tályból, azonnal menjek 
Zánkára. Ez volt az a pont, 
amelynél beláttam, hogy 
egy vállalkozás egész em-
bert kíván, és ezután már 
csak ezzel foglalkoztam. Édes-
apám iránt érzett tisztelet is 
vezérelt, hogy a családi vál-
lalkozás élére álljak. Na-
gyon vágyott arra, hogy régi 
szőlőültetvényeit visszakap-
ja. A kárpótlás során ez rész-
ben sikerült is.

(Folytatás a 10. oldalon,
Beszélgetés Varga Zoltánnal... 

címmel.)
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A nézőtér zsúfolásig 
megtelt. Az est háziasszo-
nya, Baán Beáta ünnepi kö-
szöntőjében az idén 73 éves 
zenekar története helyett, 
fontosabbnak tartotta elmon-
dani, hogy a város mennyit 
köszönhet a zenekarnak. 
Megemlékezett a fúvószene-
kar néhai karizmatikus kar-
nagyáról, Horváth Ernőről, 
ugyanakkor kiemelte Csin-
csi Ferenc karnagy áldoza-
tos munkáját. Köszöntötte a 
zenészeket, akik minden je-
lentős városi rendezvényen 
fellépnek, együtt és egymá-
sért dolgoznak. Az elmúlt 
évek alatt a fúvószenekar si-
keresen szerepelt úgy belföl-
dön, mint külföldön egy- 
aránt, mondta, majd üdvö-
zölte a Magyarországi Né-
met Nemzetiségi Zenekarok 

Balatonfüred Város Önkor-
mányzata és a Bem József 
Általános Iskola 42. alka-
lommal rendezte meg márci-
us elején a Kodály Emlék- 
hangversenyt. A Bem isko-
la, már hosszú évek óta el-
kötelezte magát az éneklés- 
sel, a zenével, és mint Záko-
nyi Ferenc Balatonfüred cí-
mű könyvében olvashatjuk: 
„A Bem József nevét viselő 
iskola udvarán 1978. márci-
us 12-én leplezték le Kodály 
Zoltán mellszobrát, Borbás 
Tibor alkotását.”
Az est, Kodály emlékéhez 
méltón a Bem József Általá-
nos Iskola Kiskórusa műso-
rával kezdődött, természe- 
tesen a zeneszerző által gyűj-
tött népdallal. Zongorán kí-
sért Steguráné Ormándi Bar-
bara. Vezényeltek Petheő Ba- 
lázsné és Bónyai Mária.
A Radnóti Miklós Általános 
Iskola Gyermekkórusa dr. 
Peuserné Kis-Szölgyémy Gab-
riella vezetésével változatos 
repertoárjában Kodály Zol-
tán Jó gazd’ asszonya is el-
hangzott. Fodor Lídia, Haász 
Alida fuvolán, Bősze Dániel, 
Pressing Roland gitáron, Tóth 
Judit, Tóth Katalin zongo-
rán, Tóth András gordonkán 
játszott.
Az Eötvös Loránd általános 
iskola kórusát, Szűcsné Sal-

„A romlatlan gyermek hangján a felnőttek szí-
véhez is gyorsabban jut el a jó muzsika.”
Kodály Zoltán mondta ezeket a szavakat. Ko-
dály volt az a zeneszerző, zenepedagógus, 
aki számtalan, a nép ajkán élő dalt örökített 
meg az utókor számára, ma már egyszerű-
nek tartott eszközökkel. Énektanítási módsze-
rét az egész világon ismerik és elismerik. A 
japán gyerekek is e módszerrel tanulnak 
meg énekelni.

A Reneszánsz Év prog-
ramjaihoz kapcsolódva Má-
tyás király napokat tartottak 
március 3-a és 5-e között a 
Radnóti Miklós Általános Is- 
kolában, amelyet az Eötvös 
iskola reneszánsz táncosai 
nyitottak meg Szűcsné Sal-
lai Margit irányításával ko-
rabeli öltözetben feleleve- 
nítve az akkori táncokat.
A három nap alatt számos 
érdekes program, versenyek, 
vetélkedők várták a diáko-
kat. Az 1–2. osztályosok rajz- 
pályázaton vehettek részt, a 
3–4. osztályosoknak próza-

Szövetségének képviselőit, 
a Dunántúl fúvószenekarai-
nak karnagyait, a külföldről, 
Opatijából, Lovranból érke-
zett zenei küldöttségek tag-
jait valamint az istriai 
magyarok  képviselőjét, és a 
Szlovákiából, Nemesócsá-
ról érkezett vendégeket is.
A hangverseny első két szá-
ma Erkel Ferenc művéből a 
Hunyadi László című operá-
ból adott ízelítőt. Erkel Fe-
renc 1837-től a Nemzeti 
Színház karnagya volt, ezt a 
művét a színház fennállásá-
nak 50. évfordulójára írta 
1887-ben. Farkas Antal ka-
tonazenész, karnagy szerze-
ményét az Üvegestáncot, 
Brahms Magyar tánca kö-
vette. A „nagy” zenekaron 
belül „kis” zenekarok is van-
nak, így Rojtos Norbert ve-
zetésével a Sforzato Réz- 
fúvós Kvartettől a hallgató-
ság egy egyveleget hallha-
tott. Felcsendült a nagy- 
sikerű Muzsika hangja betét-
dala, az Edelweiss is, ame-
lyet a zenekar kíséretével 

Balatonfüred Város Vegyes-
kara Pileczky Erzsébet kar-
nagy vezetésével énekelt el. 
A koncert első része a Ka-

rib-tenger kalózai filmzené-
jével ért végett, amelyet a 
zenekari tagok stílusosan ha-
lálfejes kalózsapkában ját-

szottak el. 
A szünet után Allen Vizzuti 
művét a Cascades-t hallhat-
tuk. A vízesés hangjait a 

Kordiákból Richter Gábor 
trombita játéka idézte fel. 
Bryan Adams művét, az I 
do it for you című dalt Wol-
ford Alexandra tiszta, telt 
hangja tette felejthetetlenné. 
Majd, Luc Gistel zeneszer-
ző Ünnep a parton című mű-
vét hallhattuk. Pavel Stanek 
a szicíliai népdalok dallam-
világát megidéző művét Sza-
bó Tamás vadászkürtön adta 
elő. Majd a hangulatos pol-
ka a dallamaira a hallgató-
ság már szívesen táncra 
perdült volna. A Csodálatos 
kegyelem című skót népdalt 
Balatonfüred Város Vegyes-
kara énekelte el. Zárásul 
Pálfy András, Angyal Bog-
lárka, Kötél Gábor harso-
nán játszott, majd a hang- 
versenyt egy tüzes induló-
val fejezték be.
A közönség felállva, tapsvi-
harral köszönte meg a fúvó-
sok hangversenyét, majd a 
zenekar ráadásszámokkal ju-
talmazta a lelkes tapsolókat.

lai Margit vezette. Műsoruk-
ban Kodály Zoltán Nagysza- 
lontai köszöntője is szere-
pelt. Zongorán Kecskeméti 

mondó versenyt hirdettek, a 
felső tagozatosok műveltsé-
gi totón mérhették le, mennyit 
tudnak erről a korról, illetve 
az iskola faliújságára kihe-
lyezett kérdésekre kellett he-
lyesen válaszolniuk. Rajz- 
és technikaórán pedig már 
előzetesen Mátyás korabeli 
történeteket illusztráltak a gye-
rekek. A legügyesebb tanu-
lókat díszes, korhű okleve-
lekkel és könyvekkel jutal- 
mazták.
A főszervező, Molnár Judit 
könyvtáros–tanár, a diákön-
kormányzat vezetője szerint, 
a diákok játékos formában 
könnyebben és nagyobb kedv-
vel sajátítják el a tananyagot. 
A szervezők fontosnak tart-
ják, hogy élve az évforduló 
adta lehetőséggel a gyerme-
kek egyre jobban megismer-
jék Mátyás király korát és 
életét.

Gáborné kísérte a kórust. A 
Lóczy Lajos Gimnázium If-
júsági Vegyeskarát Pileczky 
Erzsébet vezényelte, ők az 

első részben Kodály Zoltán 
Pange linguáját is énekel-
ték. Csepely Máté zongorán, 
Bősze Dániel gitáron játszott. 
Katalinka, ezt a Kodály dalt 
is hallhattuk a Bem József 
Általános Iskola Nagykórusa 
előadásában. Szólót énekelt 
Telegdy Kamilla és Kecsedi 
Zsófia. Zongorán kísért Ste-
guráné Ormándi Barbara. A 
kórust Petheő Balázsné és 
Bónyai Mária karnagyok ve-
zényelték.
A hangversenyt Balatonfü-
red Város Vegyeskara zárta. A 
programban természetesen Ko-
dály Zoltán művének, a Pan-
ge linguának a részleteit is 
bemutatták a közönségnek. 
Szólót énekelt Némethné Him- 
mer Jozefina és Radics Ti-
borné. Zongorán kísért Ze-
menné Horváth Orsolya, Kán- 
tor Péter, Lőrincz Gyula. Ve-
zényelt Pileczky Erzsébet.
Az emberiség nagyon régen 
felismerte a zene boldogító va-
lamint az éneklés lélekgyó-
gyító szerepét. Balatonfüre-
den köszönet illeti a zene- 
pedagógusokat és az énekka-
rokat, hogy a közösen ének-
lés amolyan népmozgalom-
má vált, és immáron 42. al- 
kalommal megörvendeztettek 
bennünket dalaikkal.

A Reneszánsz Év 
jegyében

(Folytatás a 9. oldalról.)

– Létrejött a Lídia Bor-
ház Pincészet?

– A névadás az későbbi, 
de mára kialakult egy 16  hek-
táros szőlőgazdaság, ahol 
hat szőlőfajtából készítünk 
bort. Van fehér, rosé és vö-
rösborunk. Külön üzletet 
működtetünk Veszprémben, 
ahol feleségem az üzletveze-
tő. A Balaton-felvidék tele 
van Varga nevű szőlő és bor-
termelővel, ezért a megkü-

lönböztetésünkre valamit ki 
kellett találnunk. Olaszor-
szágban, a friauli borvidé-
ken járva ismertünk meg 
egy családi pincészetet, el-
nevezése női névre utalt. 
Egy női név és egy pince 
szépen összekapcsolható. Mint 
családi vállalkozás, húgom 
családja is velünk dolgozik, 
nagyanyánkat Pálffy Lídiá-
nak hívták, jelentős szőlőte-
rülettel rendelkeztek, így 
nem okozott gondot szá-
munkra, az idegen nyelve-

ken is könnyen ejthető „Lí-
dia” név választása. Minden 
borosgazdának törekvése, 
hogy a saját személyiségé-
nek jegyeit is hordozó bora-
it nevükben is megkülön- 
böztesse, így lett ebben az 
évben egy szép rozé borral 
is, amely nevét Marcella lá-
nyomról kapta, aki az el-
múlt két évben Balatonfü- 
red borkirálynője volt.  

– Beindult és sikeresen mű-
ködik a családi vállalkozás?

– Igen, de most vagyunk 

egy gazdasági átalakulás 
előtt, egy uniós pályázat se-
gítségével, két hónap múl-
tán remélhetőleg át tudom 
adni a gazdaság szőlőterme-
lési részét unokaöcsémnek, 
aki ennek segítségével el-
nyerheti a fiatal gazdáknak 
nyújtandó támogatást.

– Több idő marad más 
elkötelezettségeire?

– Kezdetektől végzem 
munkám a Balatonfü-
red–Csopak Borvidék  Hegy-
községi Tanács elnökeként, 

de minap választottak meg a 
Nivegy-völgyében, öt hegy- 
község összevonásával létre-
jött új szentantalfai hegy- 
község elnökének is.

– Sok rendezvény létre-
jöttét is segítette.

– Úgy gondolom a bala-
tonfüredi Vince napi borün-
nep igazolta létjogosult- 
ságát. Három évvel ezelőtt, 
egy munkaebédre hívtam a 
borvidék fiatal szakembere-
it és talán ez a találkozás in-
dította el őket, hogy a 

Viniciale társaságot megala-
kítsák.

– Visszagondolva a kezde-
tekre, jó döntés volt-e a csa-
ládi vállalkozás beindítása?

– Az indulásnál talán 
kényszer volt, de ma már jó 
tudni, hogy a családtagok 
számára is bizonyos anyagi 
biztonságot nyújt, és az utó-
doknak, ha akarják, nem 
kell nulláról kezdeniük.



Akár kvízkérdésként is 
szerepelhetne, hogy mikor 
kapott ki utoljára a Balaton-
füredi KC a kézilabda NB I-
ben. Minden bizonnyal so-
kunknak a telefonos, vagy 
éppen a számítógép segítsé-
gét kellene kérni ahhoz, 
hogy „megfejtsük” a felad-
ványt. November 14-e óta 
egyszer sem hagyta el vesz-
tesen a pályát a BKC, így 
joggal reménykedhettünk az 
eredményes folytatásban a 
Hort SE ellen. 
Hatszáz néző és jó hangulat 
várta a Budapest Bank kézi-
labdaliga alsóházi rájátszá-
sának soron következő der- 
bijét. Az ellenfél a nem túl 
acélos Hort SE volt, akik a 
játék elején igyekeztek meg-
lepni a füredieket. A BKC 

Kora tavaszias napsü-
tés, 15°C, és rengeteg szur-
koló fogadta március 16-án 
a XI. Tihany Kupa országúti 
kerékpárverseny több mint 
250 indulóját. A verseny 
igen rangossá vált azáltal, 
hogy szinte a teljes magyar 
élmezőny rajthoz állt, a P-
Nívó, az Atlantisz Casino, 
az FTC, a Team Kátay, és 
három osztrák csapat is je-
len volt. 
A rajtot követően az első 
körben rögtön kialakult egy 
ígéretes szökés Kusztor, Ma-

Négy osztályban, össze-
sen harmincöt csapat részvé-
telével zajlottak a tél fo- 
lyamán a Balaton Szabad-
idő Központban a kispályás 
labdarúgó mérkőzések. Ahogy 
tavaly, úgy idén is a Racer 
lett a bajnok, ezzel újabb 
egy évig őrizheti a vándor-
serleget. A dolog érdekessé-
ge az, hogy az ezüstérmet 
az Aromax szerezte meg, 
méghozzá úgy, hogy nem ta-
lált legyőzőre. A dobogó 

szépen, fokozatosan felőröl-
te ellenfele erejét, és a fél-
időben már négy góllal 
vezetett. A kissé enerváltan 
játszó hazaiak végül maga-
biztos, tíz gólos győzelmet 
(31-21) arattak Kotormán 
vezérletével, aki nyolc gól-
lal járult hozzá csapata sike-
réhez.

Azóta a Füred győzött Nyír- 
egyháza ellen is 37:28 
arányban.
Amennyiben a fürediek az 
elkövetkezendő mérkőzése-
ken is hozzák azt a bizo-
nyos „kötelezőt”, akkor el- 
mondhatjuk, hogy biztosan 
bent maradtak az első osz-
tályban, és készülhetnek az 

őszi találkozókra.
Szintén az egyesülettel kap-
csolatos hír, hogy nemrégi-
ben közgyűlést tartott az 
elnökség. A tagság előbb 
meghallgatta az elnökség 
beszámolóját, amelyet egy-
hangúlag elfogadott a veze-
tőség. A közgyűlés további 
bizalmat szavazott meg a 
BKC vezetőségének.

harmadik fokára a Vitrolás-
Laguna állhatott, akik a leg-
több gólt szerezték az első 
osztályban, szám szerint har-
minchetet. A másodosztály-
ban a Heuréka Balatonfő- 
kajár százszázalékos teljesít-
ménnyel utasította maga mö-
gé a mezőnyt, ráadásul úgy, 
hogy ők szerezték a legtöbb 
gólt (46) a harmincöt csapat 
közül, és kapusuk nyúlha-
tott legkevesebbszer a háta 
mögé, egészen pontosan ki-
lencszer.
A harmadosztályban szintén 
százszázalékos teljesítmény-
nyel az alsóörsi Vitorlás Piz-

A Wossala György–Né-
meth Péter–Vezér Károly al-
kotta trió 2007-ben minden 
idők legszorosabb eredmé-
nyével végzett a világrang-
lista élén: mindössze kettő 
tized ponttal előzték meg a 
második helyezett argentin 
egységet.
A Soling Eb a hazai ver-
senysorozatban szinte évad-
nyitónak számít. A verse-
nyen több mint 15 ország 

versenyzői küzdenek majd 
az Európa-bajnoki címért, 
amelyet a Dán Királyi Yacht 
Klub írt ki. Ezen kívül a 
Svéd Királyi Yacht Klub ál-
tal támogatott Európa-bajno-
ki cím, illetve a legered- 
ményesebb 25 év alatti ver-
senyzőnek járó Angol So-
ling Szövetség díját is át- 
adják.

zéria végzett az élen, míg a 
IV. osztályban a Red Scorpi-
ons győzedelmeskedett.
Március 31-én pedig rajtol a 
szabadtéri kispályás labdarú-
gó bajnokság. Húsz csapat 
részvételével, ideális körül-
mények között, négy pályán 
mérték össze tudásukat a fü-
redi focisták, hogy a már ha-
gyományosnak számító Már- 
cius 15. kupán gigászi csatá-
kat vívjanak egymás ellen. 
A döntőben a Korona Pan-
zió a Kenese Jokerst verte 
meg 2-0-ra, és ezzel elhódí-
totta a kupát. A „kisdöntő-
ben” az Arács FC 3-1-es 
győzelmet aratott a Kanárik-
Nívó csapata felett.

daras (mindketten P-Nívó), 
Specziár (FTC) és Gaubit-
zer (RC Denzel Cilff) rész-
vételével. Hozzájuk nem sok- 
kal később csatlakozni pró-

bált Kiss Gergely (Atlan-
tisz), kinek próbálkozását Ár- 
vai Attila remekül szerelte 
és használta ki úgy, hogy vé-
gül Kiss nélkül csatlakozott 
az élen haladókhoz.
Ezt követően az élen pár kö-
rig viszonylag egységben te-
kertek, majd Kusztor táma- 
dott. Árvai, Madaras, Spe-
cziár és az osztrák kiegyenlí-
tettebb erőviszonyok mellett 
követte. Egy újabb kör után 
Árvainak és Madarasnak si-
került leráznia Specziárékat 
és csatlakoztak Kusztorhoz. 

A mezőnyben ragadt P-Ní-
vósok ekkor magasabb se-
bességi fokozatra kapcsoltak, 
hogy utolérjék a Specziár fé-
le kettőst. Egy kör szágul-

dás után ez meg is történt, 
ezután a mezőny visszaállt 
kényelmes tempójára. Ezt kö-
vetően az elől tekerő hár-
mast már nem is próbálta 
megfogni az üldözőboly, a 
mezőnyben megkezdődött a 
készülődés a sprintre.
A szökevények közül Árvai 
Attila gurult át elsőként a 
célvonalon. A rendező egye-
sület versenyzője a balaton-
füredi most érettségiző, végig 
nagyszerűen küzdő Simon 
Balázs a mezőnybefutó so-
rán a profik között a kitűnő 

hatodik helyezést szerezte meg.
A hölgyek közül Kenyó Ani-
ta szakította át elsőként a 
képzeletbeli célszalagot.

Ami még örvendetes, hogy 
a felnőttek mellet az ifik is 
eredményesen szerepelnek 
az NB I-ben, hiszen az alsó-
ház rájátszásában százszáza-
lékos teljesítménnyel veze- 
tik a tabellát, így joggal el-
mondhatjuk, hogy eredmé-
nyes utánpótlásképzés fo- 
lyik Balatonfüreden.

A hátralévő mérkőzések:
Április 13. 18.00 óra:
BKC–Mezőkövesd
Április 27. 18.00 óra:
Győr–BKC
Május 4. 18.00 óra:
BKC–Tata
Május 18. 18.00 óra:
BKC–Gyöngyös

A „kis Dakaron” állító-
lag itt lesz a mezőny java, 
mindez természetesen Ma-
gyarországra irányítja a fi-
gyelmet, a nézőket és a mé- 
diát egyaránt. Mérföldkő 
lesz ez az autós sportban, hi-
szen eddig ilyen jelentős te-
reprali versenyt még nem 
rendeztek Magyarországon. 
A szer- vezők szerint a mos-
tani verseny jó „előfutára” 
lesz a majdan megrendezen-
dő Buda- pest–Dakar rali-

nak. A hétnapos tereprali 
verseny elvileg az elmaradt 
Dakar pótlására szolgál, de 
amennyiben sikeres lesz a 
sportesemény, úgy minden 
bizonnyal több is követi 
majd. Az első közép-euró-
pai ralit, amelynek költ- ség-
vetése meghaladja az egy- 
millió eurót, mindkét kor-
mány, és a turisztikai szerve-
zetek (információink szerint 
a Magyar Turizmus Zrt. 52 
millió forinttal) is támogat-
ják. A versenytáv hossza 
mintegy 3000 kilométer, 
1500 kilométeres gyorsasá-
gi szakasszal „fűszerezve”. 
A szervezők  kétszázötven 
indulóval számolnak, amely-
ből száz autó, száz motor, a 
többi pedig kamion lesz.
A versenyt hivatalosan ápri-

lis 19. és 26. között rende-
zik, de a programok már né-
hány nappal előbb elkez- 
dődnek. A rajtra Budapesten 
kerül sor. Ezt követően Nagy-
bányára indul a mezőny, 
majd onnan Szovátára, ahol 
eltöltenek egy napot mielőtt 
újra Magyarországra érkez-
nének. A mezőny előrelátha-
tólag 23-án tenné tiszteletét 
Debrecenben, majd másnap 
irány a Bakony, egészen pon-
tosan Veszprém. A végső cél-
állomás pedig Balatonfüred, 
ahol reményeink szerint sok 
érdeklődő is megfordul majd, 
hogy ne csak a különféle au-
tócsodákban, hanem a Bala-
ton  szépségében is gyönyör- 
ködhessenek.






