
Bezárnak a korábbi kis 
üzletek, jelentős részüket át-
építjük, a házakban szállo-
dai szolgáltatás lesz, 60 db 
luxus bungaló és különböző 
szórakoztató helyek; disco, 
étterem, üzletek nyitnak ki 
már ezen a nyáron az igé-
nyesebb fiatalok számára. A 
hivatalos megnyitót a július 
18-ai hétvégére tervezzük. 
Célunk, hogy megváltoztas-
suk a park eddig kialakult 
rossz imázsát – válaszolta 
kérdésünkre Gáspár Tamás 
ügyvezető. Annak ellenére, 
hogy a biztonság miatt beke-
rítették a parkot, természete-

Az Új Magyarország Fej-
lesztési Terv Közép-Dunán-
túli Operatív Program tá- 
mogatási rendszeréhez be-
nyújtott A Balaton-part ék-
köve elnevezésű pályázat 
révén megújul és részben új 
funkciót is kap Füred törté-
nelmi városrésze.
- A projekt egyik fő célja, 
hogy a széles partneri 
együttműködés segítségével 
a Balaton északi részén ne 
csak lokálisan, hanem régi-
ós szinten is erősödjön a tu-
risztikai ágazat. A második 
nemzeti fejlesztési terv első-
sorban a kulturális turizmus-
ra koncentrál, emellett 
olyan beruházásokat támo-
gat, amelyeket a magántőke 
valószínűleg nem finanszí-
rozna. Mindehhez viszont 85 
százalékos támogatást ad, eh-
hez igazítottuk elképzelése-
inket – fogalmazott dr. Bóka 
István polgármester.
A pályázatot Balatonfüred 
önkormányzata még tavaly 
májusban nyújtotta be azzal Július elseje a köztisztvi-

selők napja. Ebből az alka-
lomból Balatonfüred város 
önkormányzata Balatonfü-
red Közigazgatásáért Díjat 
adományozott dr. Gulyásné 
dr. Harcos Veronika kistérsé-
gi tiszti főorvosnak, akit  dr. 
Bujdosó László terjesztett 
elő a díjra. A megyei tiszti 
főorvos ünnepi beszédében 
hangsúlyozta: ideális köz-
szolga az a hivatalnok, aki 
az emberséget a bürokrácia 
fölé tudja helyezni, mégis 
maradéktalanul végrehajtja 
az állam által kitűzött fel-
adatokat. Dr. Harcos Veroni-
ka ilyen szakember. 2001 
óta tiszti főorvos. Négy  kis-
térség; Füred, Almádi, Ta-
polca, Sümeg tartozik irá- 
nyítása alá. Úttörő szerepe 
volt abban, hogy Balatonfü-
reden bevezették a vastag-
béldaganat szűrést és abban, 
hogy Balatonfüred lett a kis-
térségi központ. Korábban a 
megyei kórházban belgyó-
gyászként, valamint a füredi 
állami szívkórházban kar-
diológusként dolgozott. Ez 
év november 30-án nyugdíj-
ba vonul. A díjat dr. Bóka 
István polgármester adta át, 
majd a Pannon Várszínház 
színészei vidám zenés-tán-
cos műsorral kedveskedtek 
a köztisztviselőknek.

a céllal, hogy a projekt első 
ütemében megvalósított vá-
rosrészi rehabilitációt foly-
tassa, illetve kiteljesítse, és 
ezzel a tó északi partján 
egyedülálló turisztikai látvá-
nyosságot és kulturális szó-
rakozási lehetőséget bizto- 
sítson. 
Az önkormányzat vala-
mennyi tervezett beruházás-
hoz jogerős építési és 
kivitelezési engedéllyel ren-
delkezik, így már nincs sem-
mi akadálya, hogy még 
júliusban hivatalosan is alá-
írja az önkormányzat a ki-
emelt projekt támogatási 
szerződését. A közel 1,8 mil-
liárdos beruházáshoz az ön-
kormányzat önrészként 270 
millió forinttal járul hozzá. 
A munkálatok még a nyáron 
elkezdődnek és 2010 márci-
usára befejeződnek.
A Balaton-part ékköve pá-
lyázat révén megújul több a 
reformkori városrészben lé-
vő műemlék illetve helyi vé-
delem alatt álló villaépület 
és új kulturális turisztikai 
funkciót kapnak. Felújítják 
a Jókai Mór Emlékmúzeu-
mot, a Blaha utca 3 szám 
alatti helyi védelem alatt ál-
ló, volt fürdőigazgatói villa 
épületét és Vaszary Kolos 

hercegprímás villáját. A Jó-
kai Emlékmúzeumban új 
koncepciójú Jókai kiállítást 
rendeznek be, a Vaszary kas-
télyban a rekonstrukció után 
európai színvonalú kiállítá-
soknak helyet adó képtár il-
letve galéria létesül, a Blaha 
utcában álló villában pedig 
a városi helytörténeti gyűjte-
mény és az úgynevezett láto-
gató központ kap majd 
helyet.
Rendezik az államtól térítés-

mentesen megkapott volt 
orosz üdülő területét is. A 
valamikori jobbára tiszti 
üdülő épületet lebontják, he-
lyén közparkot létesítenek.
A fejlesztés részeként a ré-
gió kulturális emlékeihez 
kapcsolódó turisztikai téma-
parkot valamint a város tör-
ténelmi hagyományaira 
építve két turisztikai temati-
kus utat alakítanak ki, A re-
formkor személyiségei és 
hatásuk Balatonfüreden va-

lamint az „Írók, költők Bala-
tonfüreden - Gyógyító iro- 
dalom Balatonfüreden cím-
mel. A tematikus utakhoz 
kapcsolódóan felújítják a 
Gyógy-teret, a Széchenyi 
parkot, az Indiai ligetet, a 
Nobel díjasok ligetét, a Vi-
torlás teret illetve a Rózsa-
kertet is. Emellett új útbur-
kolatot és közvilágítást kap-
nak a városrészre rávezető 
önkormányzati utak is.

sen mindenki - nemcsak a 
bungalókat igénybevevők, 
szabadon látogathatja a szó-
rakoztató helyeket. Az első 
alkalommal igazolvánnyal 
kell regisztrálni, majd attól 
kezdve a tagkártyával ingye-
nes a belépés. A társasházi 
formában működő Sun-
dance Parkban eddig kb.10-
15 tulajdonos jelezte, hogy 
nem kívánja eladni ingatla-
nát, ők továbbra is saját ma-
guk működtetik üzleteiket- 
tette hozzá Gáspár Tamás.
A Masped Zrt. bízva a bala-
toni idegenforgalom fellen-
dülésében további fejlesz- 
téseket tervez, ősszel meg-
kezdik egy egész évben nyit-
va tartó 50 szobás három- 
csillagos hotel építését az 
aquapark főbejárata mellett. 
Kautz István elnök-vezér-
igazgató szerint van szállo-
dai tapasztalatuk, hiszen 
Siófokon, az Azúr szállodá-
ban is tulajdonosok voltak. 
Balatonfüreden pedig egy 

már meglévő infrastruktúrát 
kell bővíteni, csak szállodai 
szobákat kell építeni a már 
működő vízi vidámparkhoz. 
Azt szeretnénk, hogy a ven-
dégek ne csak nyáron, ha-
nem télen is használják az 
aquaparkot, hiszen eddig is 
működött egy téliesített 
wellness rész, ezt szeret-
nénk kihasználni a szálloda-

építéssel. Egyelőre 50 szo- 
bát terveznek, 10-12 ezer Ft-
os szobaárakkal, ingyenes 
vízipark használattal, és be-
fednének még egy jelenleg 
külső részt, a nagycsúszdát 
is. A hotel közvetlenül egy 
üvegfolyosóval kapcsolód-
na az aquapark főbejáratá-
hoz. 
A Masped Zrt.- mivel az 

aquapark igen nagy vízfo-
gyasztású- jó minőségű vi-
zet keresve sikeres próba- 
fúrásokat végzett a terüle-
tén. 40 méter mélyen talál-
tak savanyúvizet, 150-en 
méteren pedig karsztvizet. 
Hamarosan megkezdik a ku-
tak kiépítését, amellyel ter-
veik szerint ellátják a 
medencéket, de a jó minősé-
gű víz ivóvízként is használ-
ható majd, tájékoztatott az 
őszi építkezésekről az elnök.
Arra a kérdésre adott vála-
szában, hogy terveznek-e a 
füredieknek az igen drága 
napijegyeken kívül valami-
lyen kedvezményes akciót, 
Kautz István elmondta, 
hogy a füredi aquapark szín-
vonalas üzemeltetése igen 
drága, 100 ezer vendégnél 
térül csak meg. Tavaly 70 
ezren keresték fel a vízi vi-
dámparkot, de ennek ellené-
re gondolkodnak a fürediek 
számára is elérhető kedvez-
ményes belépőkön.



Navratyil Sándor a Bala-
tonfüreden jól ismert és köz-
tiszteletnek örvendő para- 
limpikon, a program megál-
modója szerint, példaértékű, 
hogy az elképzelés három 
minisz- térium összefogásá-
val valósult meg. A tárcák 
összesen 6 millióval járul-
tak hozzá a speciális eszkö-
zök gyártásához és beszer- 
zéséhez.
Az általunk kínált progra-
mok tényleg lehetővé teszik 
azt, hogy bizonyos értelem-
ben szervezetten, mégis in-
tegráltan tudjanak nyaralni 
a mozgássérültek. Család-
jukkal, barátaikkal jöhetnek a 
Balatonra, ahol a megfelelő 

Mint ismeretes (lásd 
2008. május Balatonfüredi 
Napló 9. oldal Változások a 
Széchenyiben című írás) a 
szakképzési reform kereté-
ben nem kis vita árán Veszp-
rém megyében is kialakí- 
tották az ún. szakképző köz-
pontokat.

Június 24-én Veszprémben 
a megyeházán hat várpalo-
tai, fűzfői, zirci és veszpré-
mi iskolával megalakult a 
Bakony és öt iskolával a Ba-
laton-felvidék-Somló Szak-
képzés Szervezési Társulás. 
A Balaton-felvidéki társulás-
ban a megyei közgyűlést 
tagként Hári Lenke, Stolár 
Mihály és Kovács Zoltán Já-
nos, a tulajdonos tapolcai 
önkormányzatot Marton Jó-
zsef, Horváthné Szalay 
Gyöngyi és Buzás Gyula 
képviseli.  Elnöknek Stolár 
Mihályt szavazták meg, alel-
nöknek pedig Marton Józse-
fet. Ebbe a társulásba 
tartozik a tapolcai Széche-
nyi István Szakképző Iskola 
548 diákkal, az ajkai Bánki 

Donát Szakképző Iskola és 
Kollégium 690 tanulóval, 
az ajkai Bercsényi Miklós 
Szakközépiskola Szakiskola 
és Kollégium 800 diákkal, a 
balatonfüredi Széchényi Fe-
renc Kertészeti Szakképző 
Iskola és Kollégium 480 di-
ákkal, a tapolcai Szász Már-
ton Általános Iskola, 
Szakiskola és Speciális 
Szakiskola 81 tanulóval. 
Monostory Zsuzsanna, a me-
gyei önkor- mányzat közok-
tatási referense elmondta 
jelenleg két beadott pályá-
zat eredményét várják. 
Egyik a TÁMOP-2.2.3 szá-
mú pályázat, amelynek cél-
ja többek között  a 
szakképző iskolák együtt-
működésével, integrációjá-
val kapcsolatos szervezet 
kialakítása, fejlesztése, az új 
képzési struktúra kialakítá-
sához köthető, a gazdaság 
igényeihez igazodó, korsze-
rű képzésre való felkészítés, 
valamint a hátrányos helyze-
tű, az oktatási rendszerből le-
morzsolódó tanulók segítése. 
Erre 335 millió forintra pá-
lyázott a megyei önkormány-
zat mint fenntartó. A másik a 
TIOP-3.1.1 számú pályázat, 
amelynek célja a TISZK in-
tézményeiben a gyakorlati 
képzőhelyek korszerű eszkö-
zökkel történő felszerelése, 
az intézményi infrastruktúra 
fejlesztése, eszközök beszer-
zése, épületek építése. Az el-
nyerhető összeg akár 900 
millió forint lehet tíz száza-
lék önrész biztosítása mel-
lett. A pályázat elkészí- 
tésekor az intézményvezetők 
mindvégig együttműködtek 
egymással.

A magyar vasúttársaság és a vonatokat üzemeltető 
MÁV-START Zrt. Siófokon sajtótájékoztatón ismertette 
a  június végétől életbe lépő nyári vasúti menetrendet. Új-
ra jönnek a DESIRO motorvonatok, és lesz közvetlen vo-
nat az osztrák fővá- rosból mindkét partra.
Balaton Intercity néven új vonat közlekedik június 21-
étől, amely a Bécs - Szombathely - Tapolca - Keszthely - 
Siófok - Budapest vo- nalon jár majd. Az északi parton 
napi rendszerességgel gyorsvonatot állítanak be Bécs és 
Székesfehérvár között. Ez a vonat 13.25-kor érkezik 
majd Balatonfüredre és 17:30-kor lehet vele visszautazni 
Ausztriába. A szerelvényhez a MÁV és a GYSEV felvált-
va adja majd a kocsikat. A sajtótájékoztatón bejelentet-
ték, hogy az északi oldalon ismét közlekednek majd a 
népszerű DESIRO motorvonatok, és szolgálatba állnak a 
Németországtól vásárolt, felújított kocsik is. Ilyen kocsik-
ból áll majd a Szombathely - Tapolca - Balatonfüred - Bu-
dapest és a Záhony - Debrecen - Budapest - Balatonfüred 
- Tapolca vonat is, illetve a Budapest - Balatonfüred - Bu-
dapest viszonylatra beállított két pár gyorsvonat is. Ter-
mészetesen a már megszokott menetrend szerint 
közlekednek nyáron a Batsányi és Tihany intercity vona-
tok is. Összeségében 30%- kal több vonat jár majd, mint 
a téli időszakban. Siófokon megállapodás is született a 
MÁV és az önkor- mányzatokat tömörítő Balatoni Szö-
vetség között, mely szerint mostantól az állomások kör-
nyékének tisztántartása, ápolása az önkor- mányzatok 
feladata lesz. A MÁV eddig alvállalkozókkal végeztette a 
munkát, így most az erre fordítandó összeget a Balatoni 
Szövetség kapta. A déli parton 40 milliót, az északi par-
ton 33 milliót költhetnek az önkormányzatok az állomá-
sok tisztántartására.

A bor és a hal kultúrája 
Magyarország jó hírét kelti 
a világban - hangsúlyozta 
Mádl Ferenc volt köztársa-
sági elnök, a rendezvény fő-
védnöke a "Hal- és bor- 
ünnep" megnyitóján június 
27-én Balatonfüreden, majd 
felidézte a hal és borkultúra 
szerepét a magyarság törté-
netében. Mint mondta, a 
bor, ahogy eleinknek bátor-
ságot, szabadságot adott, 
mértékkel fogyasztva úgy 
erősítheti a ma emberében 
is a szabadságszeretetet és 
az önbecsülést. Jókedvről és 
bőségről beszélt szellemi és 
kulturális értelemben dr. Bó-
ka István polgármester is, 
kiemelve, hogy az ünnep-
hez hozzátartozik a bőség a 
kulturális javakból is. Lasz-
tovicza Jenő, a megyei köz-
gyűlés elnöke a megnyitón 
elmondta, hogy elismerés il-
leti Füredet, mivel ápolja a 
borkultúra hagyományait. 
Veszprém megye büszke ar-
ra, ami Balatonfüreden törté-
nik, vélekedett Lasztovicza 
Jenő. A megyei közgyűlés 
elnöke szerint a város sok-
színűsége, a vezetők és a ci-
vil szervezetek összefogása 
növeli a város és környéke 
vonzerejét, és gyarapítja az 

itt élőket. A város kiemelten 
kezeli, hogy megadja a tiszte-
letet a környezetének, a hal-
nak, a bornak, a kultúrának, a 
hagyományoknak. A Tagore 
sétányon tartott ünnepségen 
Korzenszky Richárd perjel 
mondott áldást, és Eperjes Ká-
roly olvasott fel Tinódi Lantos 
Sebestyén Sokféle részögség-
ről című művéből. A nyitónap 
a Hír Tv Péntek 8 című élő 
adásával ért véget, amelyben a 
füredi színpadon dr. Navra- 
csics Tiborral, a Fidesz parla-
menti képviselőcsoportja frak-
cióvezetőjével beszélgettek 
aktuális témákról. A politikus 
többek között a műsorban 
méltatta dr. Bóka István mun-
káját, kiemelve amit a Balaton 
fejlődéséért, fejlesztéséért tett. 
A négy napos rendezvényt ha-
todik alkalommal rendezték 
meg Balatonfüred mellett Cso-
pak és Paloznak részvételével. 
A vasárnap estig tartó hal- és 
borünnepen kitűnő kulturális 
(fellépett többek között Lajkó 
Félix, a Makám Együttes, a 
Magyar Dudazenekar, Gulyás 
Dénes) és gasztronómiai prog-
ramból (halászléfőző verseny, 
borkóstolók a sétányon és a 
helyi pincékben, vendéglők-
ben) válogathatott a nagykö-
zönség.

Az összevont isko-
lák a jövőben önálló 
gazdasági, pénz-
ügyi tevékenységet 
nem végeznek, he-
lyettük a megyei 
kincstár végzi ezt, 
viszont közösen pá-
lyáznak és fejleszte-
nek, és közös fel- 
adat a beiskolázás 
megszervezése is.

A tavaly ősz óta tapasz-
talható konjunktúra-hangu-
latban a természetvédelem 
és a fejlesztési igények kö-
zötti kényes egyensúly meg-
teremtése az alapvető fel- 
adat a Balatonnál, amire le-
hetőséget teremt a napok-
ban megszavazott Balaton- 
törvény módosítás - fejtette 
ki Suchman Tamás a Bala-
ton Fejlesztési Tanács elnö-

eszközök segítségével lova-
golhatnak, kerékpározhat-
nak, kajakozhatnak, aka- 
dálymentesen sportolhat-
nak. Az eszközök elsősor-
ban alsó végtag és gerinc- 
sérültek számára ideálisak. 
Én évek óta sportolok, úgy 
gondolom, hogy társaimnak 
is remek lehetőség lesz. 
Kezdeményezésünkkel nem-
csak az ide látogató magya-
rokat, de a külföldieket is 
várjuk, mondta Navratyil 
Sándor.
Elbert Gábor szakállamtit-
kár a sajtótájékoztatón kü-
lön hangsúlyozta, hogy egy 
társadalom fejlettségének 
megítélésében mérvadó, 
hogy miképp bánik a fogya-
tékkal élőkkel. Ez a prog-
ram, ez az összefogás bi- 
zonyítja, hogy hasonlóan a 
füredi kezdeményezéshez 
Magyarországon van még 
mit tennünk, hogy egyre 
több mozgássérült élhessen 
ilyen lehetőséggel.

ke június 13-án egy az üdü-
lőövezet terhelhetőségéről 
szóló szakmai konferencián 
Siófokon. Hozzátette, a Ba-
laton iránti kereslet növeke-
désére lehet számítani, ami 
azt is jelenti, hogy fejleszte-
ni, korszerűsíteni kell a Ba-
laton-törvény és a 
környezetvédelmi szabá-
lyok betartásával. Ehhez 
szükséges a párbeszéd és az 
együttműködés a lakosság, 

a természetvédők és a fej-
lesztők között, amiben az 
utóbbiak nem bizonyultak 
eddig igazán kooperatívnak 
- mondta Suchman Tamás. 
A júniusban nagy parlamen-
ti többséggel megszavazott 
Bala- ton-törvényről szólva 
elmondta, a törvényelőkészí-
tők a három éves munka so-
rán 358 szakmai észrevételt 
dolgoztak fel. Hangsúlyoz-

ta, akkor jó egy törvény, ha 
szakmai vitákon és nem po-
litikai kompromisszumokon 
nyugszik.
Rosta Sándor, a Balatoni Re-
gionális Idegenforgalmi Bi-
zottság elnöke arról beszélt, 
hogy a magánszálláshelye-
ket is beleszámítva másfél 
millió vendéget fogadott ta-
valy az üdülőkörzet, aminél 
jóval magasabb forgalmat 
tudna bonyolítani még ak-

kor is, ha hozzávesszük, 
hogy 15-20 százalékosra te-
hető a látens, azaz nem ki-
mutatható forgalom, ami 
köszönhető főként annak a 
10 ezer külföldi ingatlantu-
lajdonosnak, aki balatoni há-
zaiban rendszeresen nya- 
raltat családtagokat, de fize-
tő vendégeket is. Az idegen-
forgalmi szakember sajná- 
latosnak nevezte, hogy 25-

28 éve volt utoljára repre-
zentatív felmérés a Balaton-
nál arról, hogy melyik ven- 
dég honnan, mennyi időre 
és milyen céllal érkezik az 
üdülőövezetbe. Hozzátette, 
ahhoz, hogy megállapíthas-
suk, mennyire terhelhető a 
térség, ideje lenne friss fel-
méréseket készíteni.
Csonka Endre, a Danubius 
Zrt. beszerzési igazgatója ar-
ra hívta fel a figyelmet, 

hogy a nyaralóven� dégek 
között megnőtt az idősek 
aránya, akiknek egyre jobb 
az egészségi állapota. Sze-
rinte nincs felkészülve az 
üdülőrégió a manapság leg-
jobb vendégnek számító öt-
venes-, hatvanas korosztály 
szórakoztatására, például 
nincs számura megfelelő es-
ti szórakozóhely. A fiatalok 
igényei is változtak a koráb-
bi évekhez képest, hiszen 
egyre több pénzzel, vásárlá-
si, fogyasztási kedvvel utaz-
nak ide, ugyanakkor a 
családosan nyaralók mellett 
folyamatosan teret hódíta-
nak a szinglik, azaz a tartó-
san egyedül élők is.
Nagy Lajos, a Balaton-felvi-
déki Nemzeti Park ökológi-
ai szakreferense a Balaton 
meglévő természeti értékei-
nek hosszú távú biztosítása 
mellett kardoskodott. Hang-
súlyozta, hogy a tó egész te-
rülete bekerült az unió 
Natura 2000-es programjá-
ba, vagyis különösen védett, 
továbbá a madarak szem-
pontjából nemzetközi szin-
ten kiemelkedő vízi-élő- 
helynek számít. A szakem-
ber szerint a Balaton értékei-
nek megőrzésében egyik 
legfontosabb feladat a náda-
sok mint élőhelyek védel-
me, ezzel pedig ellentétesek 
az egyre sokasodó kikötő-
fejlesztési tervek. „A náda-
sok mennyisége nem csök-
kenhet, a minősége nem 
romolhat, és a napjainkban 
is tetten érhető illegális fel-
töltéseknek gátat kell szab-
ni, mert a tó nem terhelhető 
tovább” - szögezte le Nagy 
Lajos, aki szerint lehetséges 
a már meglévő természeti 
értékekre is turizmust ala-
pozni.



Cserép László az önkor-
mányzat művelődési osztá-
lyának vezetője lapunk kér- 
désére elmondta, a tradicio-
nális eseményt a tavalyihoz 
hasonlóan idén is élőben 
közvetíti a Duna Televízió, 
így öt kontinens nézői élvez-
hetik élő adásban a rangos 
rendezvény pillanatait. A tíz 
legszebb hölgyet egy szak-
mai zsűri választja ki, közü-
lük este kilenc órától vá- 
laszthatja ki a báli – és a né-
zőközönség sms szavazatok 
küldésével a bál szépét és 
udvarhölgyeit.

A Kék hullám minősítést 
idén - a meghirdetés óta ne-
gyedik alkalommal- azok a 
strandok és kikötők nyerhet-
ték el, amelyek a legtisztább 
fürdővízzel és partsza-
kasszal rendelkeznek, meg-
felelő infrastrukturális és 
higiéniai feltételeket biztosí-
tanak, valamint kiemelten fi-
gyelnek a gyerekekre és a 
biztonságra is. Fontos szem-
pont még, hogy a fürdőhe-
lyek a gyermekek számára 
is biztonságosak legyenek, 
kritérium az úszómester-
szolgálat és elsősegélynyúj-
tó hely, de lényeges szem-
pont volt az is, hogy a 
fürdőzők folyamatosan tájé-
kozódhassanak a strand pil-
lanatnyi vízminőségéről. A 
zászlók odaítélésénél figye-
lembe vették a létesítmé-
nyek és a fürdővíz moz- 
gáskorlátozottak számára 
tör- ténő akadálymentesen 
megközelíthetőségét is. A 
megyében idén tizenöt 
strand, köztük a balatonfüre-
di Esterházy és Kisfaludy 
strand is megkapta a zász-

lót, a szomszédos települé-
sek közül Csopakon, Alsóör-
sön, Akaliban és Almádiban 
is leng a kék lobogó. A kikö-
tők közül a balatonfüredi 
közforgalmú és vitorláskikö-
tőket, a tihanyit, a balaton-
szemesit, a szigligetit és a 
balatongyöröki csónakkikö-
tőt értékelték Kék hullám 
zászlóval.

***

Büszkék vagyunk rá, hogy 
térségünkben csupa minősé-
gi strandolóhely van, de né-
hány „apró” dolog mégis- 
csak szemet szúr a strandra 
járóknak. Az első júniusi ká-
nikulai vasárnapon kígyózó 
sorok álltak a büfénél az 
egyik Kék hullámos stran-
don. A sajtos tejfölös így ké-
szül: az éhes strandoló 
előbb kifizeti a már nem ép-
pen olcsónak mondható 
friss lángost, az eladó elve-
szi a pénzt, kasszába teszi, 
majd megfordul és kézmo-
sás nélkül megfogja a várva 
várt étkünket, megtejfölözi 
és szabad kézzel jól meg-
szórja a már reszelve kapha-
tó rossz minőségű növényi 
eredetű „sajttal”. Hát, az ár-
ban ezek szerint minden 
benne van, még az esetleges 
bacilusok is, amit ezzel 
együtt megvásároltunk. Előt- 
tünk álló sorstársaink három 
pofa sört vásároltak, a sörrel 
teli műanyag poharat a pul-
tos a pohár szájánál fogta 
meg, biztos, ami biztos. Ja, 

és kissé fura ábrázattal vet-
te, amikor a vendég csupa 
aprópénzzel és nem papír-
pénzzel fizetett. Aztán a 
mosdók felé haladva valaki 
elejthetett egy pizzát, mert 
az olivabogyó és egyéb da-
rabkák órákig hevertek a jár-
dán. Szinte félóránként járt 
arra strandszemélyzet, de 
senkinek sem jutott eszébe 
eltakarítani az útból a sze-
metet, egyszerűbb volt kike-
rülni azt. Azért a strandoló 
közönség egy része is érde-
mel néhány szót: fiatal pol-
gárőr feliratú pólós férfi- 
társaság egyik tagja már ép-
pen indult volna a mellékhe-
lyiségbe, amikor társa a 
Balaton vizét ajánlotta neki, 
mondván az előbb ő is ott 
végezte dolgát. Kétségtelen, 
biztos hamarabb „sorra ke-
rül” a tó vizében, mint a 
mellékhelységben, hiszen a 
nagy kánikulában ott is kí-
gyózó sorok állnak. De meg-
súgom, még a nagypocakos 
várandós kismama is ki tud-
ta várni a sorát türelmesen, 
noha ebben az állapotban 
már sokszor nem egyszerű 
feladat ez. Mindezek ellené-
re optimista vagyok és remé-
lem a Kék hullám zászló 
méltó helyekre került és a 
strandi büfések, na meg a 
strandoló vendégek is csatla-
koznak ehhez az elismerés-
hez. Még sikerülhet, hiszen 
csak most kezdődött el a 
nyár.

– Célunk, hogy minél több 
eredeti produkciót hozzunk 
ide, mivel Balatonfüred már a 
reformkorban is színházi vá-
ros volt. A programok között 
szerepel színház, tánc, hang-
verseny – fogalmazott Ván-
dorfi László a Pannon Vár- 
színház igazgatója.
A fesztivál július 12-én egy 
ősbemutatóval indul Boldog 
idő címmel, de a Zorán dala-
iból készült musical nem 

lesz ismeretlen a közönség 
számára, hiszen abban egy-
mást követik majd az ismert 
melódiák. A rendezvény 
folytatásaként a Budapest 
Klezmer Band előadásában 
a Klezmer Varázs című pro-
dukciót láthatják az érdeklő-
dők, majd a Kinizsi Pál és a 
Padlás című musicalokat. 
Július utolsó vasárnapján 
egy új bemutató várja a kö-
zönséget. A Muzsika hangja 
című musical a szervezők 
ígérete szerint egy sírásban 
és nevetésben gazdag, gyer-
mekszereplőket felvonultató 
családi színházi előadás lesz.
Augusztusban újra színpad-
ra lép - immár harmadik al-
kalommal - az Irish Dance 
Experience egy fergeteges ír 
sztepptánc showval, amely- 
nek koreográfusa és szóló-
táncosa Catherine Gallag-

her, Írország sztepptánc- baj-
noka. A fesztivál programjá-
ban szerepel még az Utazás 
a szempillám mögött című 
Csukás István mese-musi-
cal, a Hotel Menthol, a Pál 
utcai fiúk premier előadása, 
és a közönség egyik nagy 
kedvence, a Dzsungel köny-
ve. Augusztus 15-én az Ex-
periDance Ezeregyév 
látványos táncshowját élvez-
heti a közönség, a fesztivált 
augusztus 16-án a magyar 
musicalekből összeállított 
Ringasd el magad című mu-
sicalshow zárja.
A belépők árai nem változ-
tak, a tavalyihoz hasonlóan 
a felnőttjegy 2500 Ft, a gye-
rek- és nyugdíjas jegy 1900 
Ft-ba kerül. A füredi önkor-
mányzat négymillió forint-
tal támogatja a rendezvényt.

Nagy változás az előző 
évekhez képest, hogy sok-
kal több, mintegy 400 ven-
déget várnak a bálra, a 
nyitótáncot, a köszöntőket, 
az ünnepi beszédeket, a díj-
átadást pedig az Anna 
Grand Hotel kertjében tart-
ják, a díszterem csak mint 
esőhelyszín szolgál – tájé-
koztatott az osztályvezető. 
A hotel több pontján óriáski-
vetőkön kísérhetik figyelem-
mel a bálozó vendégek a 
Duna tv közvetítését. A 
2007-es bál tapasztalatait le-

vonva a szervezők a teljes 
stábbal, az összes közremű-
ködővel már előző nap, pén-
teken teljes kamerapróbát 
tartanak az élő adás rugal-
mas lebonyolítása érdeké-
ben. A Duna Televízió ren- 
dezője a nagy tapasztalattal 
rendelkező Ordódy György 
lesz, aki a filmgyárban dol-
gozott hosszú évekig, és a 
pirotechnikai, kaszkadőr, 
látvány-és hatáselemek 
nagy szakértője. 
A bált a hagyományokhoz 
híven az előző év bálkirály-
nője – Tóth Katinka Anna – 
nyitja meg. Az est folyamán 
fellépnek a Magyar Állami 
Operaház balettművészei, a 
Mendelssohn Kamarazene-
kar, és egy Anna idéző iro-
dalmi zenés műsor is várja a 
bálozó közönséget, Juhász 

Gyula verseiből Rossa Lász-
ló zenéjére neves Anna ne-
vű színészek – Götz Anna, 
Ráckevei Anna, Kubik An-
na, illetve Blaskó Péter – 
közreműködésével. Éjféltől 
a báli zenét a Netti és a Hol-
landers együttes szolgáltat-
ja. A többfogásos ünnepi 
menüt Balai Attila mester-
szakács és csapata készíti 
el, herendi porcelán étkész-
letben szervírozva.
Cserép László örömmel je-
lentette ki, hogy a meghí-
vott balatonfüredi 18 éves 

lányok szép számban jelent-
keztek és elfogadták a város 
felajánlását, miszerint kísé-
rőjükkel együtt féláron ve-
hetnek részt az impozáns 
eseményen. A belépők 
egyébként ötezer forinttal 
drágultak idén, nagy részük 
elkelt, korlátozott számban 
még az Árkádok alá lehet 
vásárolni jegyeket.
A bállal egy időben a Kisfa-
ludy színpadon fellép a Val-
cer Táncstúdió és az 
utcabáli jó hangulatról a Ru-
lett együttes gondoskodik. 
A Kisfaludy színpad mellett 
felállított kivetítőn pedig az 
érdeklődők figyelemmel kí-
sérhetik a bál eseményeit. 
Az Anna-bálhoz természete-
sen kísérőrendezvények is 
kapcsolódnak, július 25-én, 
pénteken a már hagyomá-

nyos Szívhalászatot rende-
zik meg és megkoszorúzzák 
Szentgyörgyi - Horváth An-
na Krisztina emléktábláját. 
A bál másnapján, vasárnap 
a bál szépe és udvarhölgyei 
végigkocsikáznak a váro-
son, majd a Kisfaludy szín-
padon közelről is megis- 
merheti őket a közönség.
Az Anna-bállal kapcsolatos 
aktuális friss információkat 
a www.annabal.hu oldalon 
olvashatják.



A kicsit talányos címet mindenki megér-
ti, ha az elmúlt napokban látta a tarkára fes-
tett autóbuszt a Zákonyi sétányon. Mert 
állt ott egy mozgó busz. Már úgy értem, 
egy olyan autóbusz, amely járja az orszá-
got s bizonyos helyeken néhány napig tar-
tózkodik. Mint most nálunk Füreden 
június 4-8 között.
Ugyanis a Petőfi Irodalmi Múzeum munka-
társaiban támadt egy nagy ötlet: ha valaki 
nem tud elmenni a Nyugatra, a Nyugat jön 
el hozzá. Év elején készítettek egy egészen 
kiváló irodalmi kiállítást a 100 éves folyó-
irat történetéről Pesten a múzeumban. 
(Csak akkor érdemes megnézni, ha nincs 
kánikula, mert a légkondijuk állandóan el-
romlik.) Szóval, aki nem tud felutazni Pest-
re, ahhoz elviszik másfajta formában ezt a 
jeles eseményt. Ugyanis az autóbuszban 
számos számítógép s egyéb eszköz segítsé-
gével végig sétálhatunk a folyóirat fontos 
évtizedein, s talán még az olvasáshoz is 
kedvet kapunk.
Hogy miért hozták éppen Füredre? Erre a 
választ Spiró György Kossuth-díjas író ad-
ta meg a könyvheti megnyitójában, amikor 
kiemelte, hogy az elsős egyetemistái kö-
zött a füredi gimnazisták messze kiemelke-
dően a legműveltebbek, legtájékozot- 
tabbak. Az író nem tudta, hogy a nézőtéren 
egy osztálynyi – mellesleg gyönyörű – ló-
czys diáklány ült tanáraikkal együtt. Nem 
kivezényelt, hanem érdeklődő diákok! Ne-
kik a Nyugat nem csak égtáj, hanem a ma-
gyar irodalom meghatározó jelensége is.
Másrészt, mert kiváló a kapcsolatunk a 
PIM-mel (ez a múzeum lánykori neve), hi-

szen sok-sok rendezvényükön együttműkö-
dünk, lásd Jókai napok vagy ünnepi 
könyvhét. Na meg a magyar irodalmi mu-
zeológiának egyik vidéki központja Füred 
a fél évszázados Jókai villa miatt is. De 
ami igazán döntő: elég végig nézni a Pan-
teon tábláin s látjuk, a nyugatos nemze-
dék–nemzedékek szinte minden tagja 
kötődik hozzánk.
Ott van Szabó Lőrinc táblája s bennünk fel-
támad a Tücsökzene emlékezete, de az ő 
kortársa volt a Nyugat sokadik virágzásá-
ban Németh László és Illyés Gyula is.  Ott 
van Ady Endre is, s akkor eszünkbe jut 
1917, amikor Ady itt Füreden tölt pár hetet 
Csinszkával, bízva a gyógyulásban, de in-
kább iszik a gyógyvíz helyett gyógybort, s 
nem is keveset. S persze Krúdy Gyula min-
denekfelett, aki a Vörös postakocsival a 
Nyugatban meghatározta az új magyar pró-
zát, s aki Füred rendszeres vendége, és a 
Tó, a füredi hangulat, emberek mind- mind 
meghatározó részét teszik ki életművének.
Egy autóbusz a füredi parton, s máris kide-
rül, ez a város elválaszthatatlan része a ma-
gyar nemzet művelődéstörténetének, 
legyen az bármelyik évszázada is a his- tó-
riánknak.
Persze az is eszembe jut, hogy nagyon hi-
ányzik a Panteonból egy Kosztolányi De-
zső tábla (1932-ben is mondta itt verseit), 
s talán ősszel mi ennek felállításával a ma-
gunk eredeti módján emlékezhetnénk a 
Nyugat 100 éves történetére. Ha már egy-
szer a nyugatos busz továbbment.

Dr. Praznovszky Mihály 
irodalomtörténészként és 
muzeológusként az elmúlt 
húsz évben számos alkalom-
mal volt jelen Füred kulturá-
lis életében. 1988-ban a 
Jókai villa új kiállítását fel-
ügyelte mint megyei igazga-
tó. Már ekkor hangsúlyozta 
a Jókai kultusz füredi köz-
pontú erősítését. Ennek ke-
retében 1993-ban megszer- 
vezte a Jókai napok első ren-

"Isten hozta, dr. Prazno"

Cserép László osztályve-
zető könyvheti bevezetőjé-
ben elmondta, hogy az 
ünnepségsorozat már valójá-
ban előző nap elkezdődött, 
ugyanis a Lipták - házban 
működő Magyar Fordítóház 
tíz éves évfordulóját ünne-
pelte. Ebből az alkalomból 
Miért érdemes támogatni a 
fordítást címmel konferenci-
át tartottak, amelyre  Euró-
pa számos országából ér- 
keztek külföldi fordítók, 
akik szerint  a magyar iro-
dalmi művek iránt nagy a 
kereslet országukban. A ma-
gyar írók művei Európában 
reneszánszukat élik, köztük 
a Kossuth-díjas Spiró Györ-
gyé is, aki az Anna Grand 
Hotel dísztermében megtar-
tott Ünnepi Könyvhét meg-
nyitóján a könyvek és az 
olvasás jelentőségét hangsú-
lyozta. Spiró György kö-
szöntőjében gyermekkori, 
illetve későbbi tanulmányai 
során szerzett olvasási élmé-
nyeiről beszélt. Azokról az 
évekről, amikor a diákok 
még sokkal többet olvastak. 
Akkoriban volt miből válo-
gatni, hiszen hatalmas pél-
dányszámban jelentek meg 
a szépirodalmi könyvek. 

Más kérdés, mondta Spiró, 
hogy egyes művek kiadása 
szóba sem jöhetett. Abban 
az időben, amikor még nem 
lehetett így utazni, az olva-
sás nem csak a tapasztalat-
szerzés hatékony eszköze 
volt számukra, hanem egyút-
tal egyfajta hiánypótlás is. 
Csak a későbbi években jött 
rá az író, hogy olvasni nem 
is olyan természetes dolog. 
A könyvek megszületésé-
ben döntő szerepe az olvasó-
nak van. Sajnos az emberek 
ma kevesebbet, illetve köny-
nyedebb olvasmányokat ol-
vasnak. Minden alkotó befo-
gadóként kezdi, és ha nincs 
olvasó, nincs író sem, foly-
tatta, de kevés olvasni tanító 
intézmény van az ország-
ban. Az általános iskola alsó 
tagozatában még olvasnak 
valamit a gyerekek, még 
nem tömik a fejüket tele ér-
dektelen adatokkal. A felső 
tagozatban jönnek a szabá-
lyok és az irodalom órától 
már ugyanúgy rettegnek a 
diákok, mint a nyelvtantól 
vagy a matematikától. Az 
országban kevés, Budapes-
ten öt, vidéken két gimnázi-
um van, mondta Spiró, 
ahonnét olvasni szerető diá-
kok kerülnek fel az egye-
temre.” Azért merem ezt 
állítani- mondta az író-, 
mert harmincéves egyetemi 
tanári pályafutásom utóbbi 
másfél évtizede alatt már fi-
gyelemmel kísértem, hogy a 
tehetségesebb, műveltebb 
gyerekek honnét is jönnek. 
Az egyik vidéki középisko-

la Pécsett van, a másik Bala-
tonfüreden a Lóczy Lajos 
Gimnázium”. Annak persze 
nem tudott utánanézni, 
hogy kik azok a magyar ta-
nárok, vagy más nyelvet ok-
tatók, akiknek a jövő 
olvasóit köszönhetjük. Mint 
ahogyan, nem tudta azt 
sem, hogy idén Balatonfü-
redre hívják meg. „Azon-
ban, most itt az ünnepi 
könyvhét megnyitóján- fe-
jezte be az író-, hadd kö-
szönjem meg a jövő ol- 
vasóinak a képzését a Ló-
czy Lajos Gimnázium taná-
rainak”. A megnyitót köve- 
tően az íróval Praznovszky 
Mihály irodalomtörténész 
beszélgetett. Az ünnepség 
folytatásaként a 100 éves 
Nyugat irodalmi folyóirat 
emlékére, a Petőfi Irodalmi 
Múzeum felolvasó színpadá-
nak színészei előadásában 
Füst Milán rejtélyes múzsá-
jával ismerkedhetett meg a 
közönség. A múzsát Tóth Il-
dikó, Füst Milánt Kulka Já-
nos személyesítette meg. 
Az ünnepi könyvhéten a 
könyves pavilonokban mint-
egy 30 kiadó könyveivel ta-
lálkozhattak a könyvsze- 
retők, ezen kívül több alko-
tó, köztük   Bodosi György 
Szent Katalin életéről írt 
olaszra is lefordított kamara-
drámáját és Rácz Péter ver-
seskötetét is Füreden elő- 
ször vehették kezükbe az ol-
vasók. 

A Tempevölgy című ki-
advány a kultúráról, művé-
szetről, tudományról kíván 
negyedévente hírt adni. 
Praznovszky Mihály szer-
kesztésében és a Balatonfü-
red Városért Közalapítvány 
kiadásában a Tempevölgy 
című periodika mutatvány-
száma az idei, 79. Ünnepi 
Könyvhéten jelent meg. A. 
folyóirat ötletgazdái úgy 
gondolják, hogy összegyűlt 
annyi szellemi tőke a város-
ban és vonzásában, hogy a 
füredi kiadású folyóirat me-
gyei és országos hírű is le-
het.

Visszatekintés: Könyvhét 2008.

Dr. Bóka István, az „Új du-
nántúli folyóirat Balatonfü-
redről” beköszöntőjében 
írta: Balatonfürednek lelke 
van… Talán ezt érzik azok 
a vendégek, távolabbiak és 
közelebbiek, akik hozzánk 
látogatnak. S ma már mi, itt 
élők is egyre inkább el-
hisszük, hogy ez a mi tit-
kunk - és ne szégyelljük 
kimondani -, talán küldeté-
sünk. A polgármester Márai 
Sándor „Ég és Föld” című 
kötetéből egy idézettel, 
ajánlja a kötetet „Ne siess! 
Pihenj! Hallod a fák zúgá-
sát? Valamit üzennek. S az 
ember megáll, hallgatja a 
zúgást, s egyszerre megérti, 
hogy kár volt sietni”. Majd 

úgy folytatja, hogy kívánja 
a lap minden jövőbeli olva-
sónak, hogy a fenti üzenet 
meghallásához és megérté-
séhez az új folyóirat, a 
Tempevölgy nyújtson segít-
séget.
A folyóirat, amely címét Jó-
kai Mór fent idézett Bala-
tont dicsérő írásából kapta, 
a füredi önkormányzat tá-
mogatásával jelenik meg, 
mivel a város a kultúrába 
történő befektetést, ha nem 
is rövid távon, de minden-
képpen jó üzletnek tartja, 
hangsúlyozta Füred polgár-
mestere a Tempevölgy című 
folyóirat bemutatóján.

dezvényét, amelyet azóta 
újabb másfél tucatnyi köve-
tett. A rendezvényen kiállí-
tást nyitott meg, előadást 
tartott, szakmai beszélgetést 
vezetett, sőt még színjátszó-
ként is szerepelt. Az utóbbi 
években már egy Jókai bab-
levessel teli kondér mellett 
is ott látjuk őt szakácsként. 
Érdekelte a város irodalmi 
hagyományrendszere, ezen 
belül is többször foglalko-
zott Déry Tibor Tamás-he-
gyi életével, a táj és az író 
kapcsolatával. Bekapcsoló-
dott a város képzőművészeti 

életébe is. A Decsi Ilona- 
Kéri Imre házaspár hajdani 
Bagolyvár- béli kiállítóhe-
lyén több tárlatot nyitott 
meg. Bányai Erzsébettel is 
tartotta a kapcsolatot, segí-
tette őt kiállításokhoz jutni. 
Foglalkozott a hajdani Fü-
reddel is. Kandidátusi 
disszertációjának egyik feje-
zete az első, 1860-ban fel-
avatott Kisfaludy Sándor 
szoborról szólt, amely műal-
kotás egyáltalán nem tet-
szett Jókaiéknak. Így aztán 
nem csoda, hogy Jókai is ku-
tatásai középpontjába ke-
rült, több cikket, tanulmányt 
írt Jókai és Füred kapcsola-
táról. De dr. Praznovszky 

Mihály részese volt a város 
napi művelődési életének is, 
nagyrendezvényeken statisz-
tált, szervezett, közre műkö-
dött a versünneptől a Quasi- 
modo versenyig vagy éppen 
az ünnepi könyvhétig sok 
helyen. Legutóbb pedig 
megszervezte, hogy legyen 
elegendő pénz Eötvös Ká-
roly emléktáblájának felava-
tására, s Raffay Béla szob- 
rászművész alkotását márci-
usban fel is avatták a füredi 
Panteonban. Egyébként a 
nagysikerű március 15-i fü-
redi utcaszínházban is fellé-

pett, felejthetetlen alakítást 
nyújtva a múzeum igazgató 
szerepében. Már évekkel ez-
előtt kapcsolatba került a 
Balatonfüred Városért Köz-
alapítvánnyal is. Több 
könyv bemutatóját vezette, 
segített a kiadási tematika 
összeállításában, lektorálta 
a könyveket.
Három az alapítvány kiadá-
sában megjelent kötetét pe-
dig ő maga szerkesztette. 
Az egyik Füredi halhatatla-
nok címen 25 magyar író-
költő füredi kapcsolódásait 
mutatja be sajátos antológia 
formában. A másik Krúdy 
Gyula füredi tárgyú írásai-
ból készített válogatás Hol-

das este Füreden címmel. A 
harmadikat a közelmúltban 
mutatták be, amelyben Ily-
lyés Gyula és Németh Lász-
ló füredi kötödésének irodal-
mi dokumentumait szer- 
kesztette egybe.
Van egy negyedik könyve 
is. A díszpolgáraink sorozat-
ban Gubicza Ferencről írt és 
szerkesztett egy kötetet. 
Legújabb tevékenysége szin-
tén Balatonfüred kulturális 
életét szolgálja ugyanis a 
Tempevölgy című folyóira-
tot főszerkesztőként jegyzi. 



A június 19-22. közötti 
rendezvényen a tánc külön-
böző műfajait képviselő 
gyermek- és ifjúsági tánc-
csoportok mutattak be válto-
zatos műsort. A közönség 
négy napon keresztül élvez-
hette a 42 tánccsoport látvá-
nyos bemutatóit, a klasszi- 
kus balett, karaktertánc, has-
tánc, moderntánc, színpadi 
mazsorett, rock and roll, 
diszkó, hip-hop műfajokban.
A fesztivál iránt évről évre 
egyre nagyobb az érdeklő-
dés, a táncosok az ország 
egész területéről érkeztek 
Balatonfüredre. A rendez-
vény térzenével és a fellé-
pők látványos felvonulá- 
sával kezdődött, több száz 
fellépő vette birtokba a Ta-
gore sétányt. A megnyitón 
Cserép László, a Művelődé-
si, Oktatási, Sport és Idegen-
forgalmi osztály vezetője 
beszédében a táncot, mint a 
kulturális hagyományok leg-
ősibb, közösségformáló sze-
repét emelte ki.
A népes számú nézőközön-
ség a Kisfaludy színpadon, 
a Füred Kemping színpadán 
és a Balaton Szabadidő és 
Konferencia Központban 
tapsolhatott a csillogó ru-

Tíz napon keresztül meg-
állás nélkül szólt a zene a 
Kisfaludy - színpadon, 216 
órán keresztül zenéltek ama-
tőr és profi zenészek, akik 
új Guinness rekordot állítot-
tak fel. - A tavalyi rekordot 
ősszel kétszáz órával meg-
döntötték a kanadiak, ezért 
tettünk újabb rekordkísérle-
tet – jegyezte meg a feszti-
vál művészeti vezetője 
Eötvös József Liszt-díjas gi-
tárművész, a budapesti 
Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem tanára.
Ezúttal nemcsak gitárosok 
szállhattak be a versenybe, 
hanem bármilyen hangszer 
és szólista is felléphetett, 
így a klasszikus zene mel-
lett jazz, latin, világzene, 
könnyűzene és rock is hall-
ható volt a mólónál. A har-
madik gitárfesztivál kere- 
tében 370 előadó és együt-
tes, összesen mintegy ezer 
zenész lépett fel. Az elő-
adók egymást váltották a 
színpadon, a fellépések kö-
zött mindössze öt perc szü-
netet tarthattak. A monstre 

Balatonfüredi fellépők voltak: Balatonfüred Város Koncert Fúvószenekara, karnagy Csincsi Ferenc, BER-
MAZSI csoport mv. Balogh Erzsébet, Talabér néptánccsoport mv. Petneházi Lászlóné, Eötvös L. Ált. Isk. 
Történelmi társastánc csoportja mv. Szűcsné Sallai Margit, X-Tacy tánccsoport mv. Babári Krisztina

koncertbe az interneten ke-
resztül is belehallgathattak 
az érdeklődők, a fesztivál 
honlapján ugyanis élőben 
közvetítették a rendezvényt.
A Guinness felállításának 

társszervezője a Városi Mű-
velődési Központ igazgató-
ja Baán Beáta elmondta: 
egy műszakban nyolc em-
ber tevékenykedett éjjel-
nappal a színpad körül, de a 
VMK munkatársain kívül 
önkéntes fiatalok is segítet-

ték a munkát. Az idén 
egyébként dupla Guinness 
rekord felállítása volt a cél, 
a világ leghosszabb koncert-
je cím mellett a világ leg-
hosszabb élő internetes köz- 

vetítését is igyekeztek meg-
dönteni. A rekord sikeres tel-
jesítése miatt füredi zené- 
szek álltak készen arra, 
hogy bármikor beugorjanak 
egy-egy késő fellépő helyett.
A rekordkísérlettel egy idő-
ben a Kisfaludy Galériában 

hangszerkiállítás, kotta- és 
hangszervásár volt látható, 
az Anna Grand Hotelben és 
a Vasutas Hotelben mester-
kurzusokon vehettek részt 
az érdeklődők. Esténként pe-

dig magyar és külföldi 
együttesek, komolyzenei, 
rock-, jazz-, és flamenco 
koncertek, különleges cse-
megék közül válogathattak 
a zene szerelmesei.

hás, szép mozgású mosoly-
gós fiataloknak. A táncbe- 
mutatókat követően mindhá-
rom este díjakat adtak át, a 
táncegyüttesek ugyanis a tár-
sadalmi zsűri által odaítélt 
fesztiváldíjakért, a támoga-

tók által adományozott elis-
merésekért és a minden na-
pon elnyerhető közönségdí- 
jakért versengtek. A társa-
dalmi zsűri a díjakat két 
nyíregyházi, valamint egy 
pécsi, budaörsi és óbudai 

táncegyüttesnek ítélte oda.
A tervek szerint jövőre a tár-
sadalmi zsűri mellett szak-
emberek is pontoznak majd, 
ezzel emelve a rendezvény 
színvonalát.

Olvasóink írják

A Magyar Szocialista Párt Balatonfüredi Szervezete Elnökségének közleménye

„JÓ KEDVVEL, BŐSÉGGEL”

Sokan irigyelnek bennünket Füredieket azért a látványos fejlődésért, ame-
lyet az utóbbi években az egész ország, és a nagyvilág kitüntető figyelme 
mellett érhettünk el. Az itt élők azt is tudják, hogy jóval többről van szó, 
mint néhány látványos építkezésről, vagy presztizs beruházásról. A város 
egésze fejlődik, gyarapodik, sok évtizedes gondokat sikerült és sikerül 
nap mint nap megoldani. Balatonfüred mára a „Bezzeg Város” lett, ahol a 
józan ész, és a felelősségtudat kerekedett felül a pártpolitika érdekein. 
Mindebben elvitathatatlan érdeme van a város Polgármesterének, és part-
nereinek: az önmérsékletet tanúsító pártoknak és a civil szervezeteknek. 
Senkinek sem kell feladni az elveit, „csak” tisztelni a másikat, keresni az 
együttműködést a fürediek, a város érdekében. Minden épületnél, szobor-
nál, vagy szökőkútnál többet ér ez az évek során felépített, a kormányol-
dal és az ellenzék között kialakult korrekt, és konstruktív kapcsolat, 
amely lehetővé tette Balatonfüred páratlan legújabbkori fejlődését. Ez 
mindannyiunk, valamennyi balatonfüredi polgár közös sikere, amit 
együtt értünk el, és amire joggal lehetünk büszkék. 

Amit elértünk, azt tudnunk kell megőrizni is. Most azért fordulunk a Vá-
ros nyilvánosságához, mert úgy érezzük mindez veszélybe került. Látszó-
lag apróságról van szó, de meggyőződésünk, hogy fürediek jelentős 
részét zavarja az, ami az ez évben megrendezett Balatoni Hal – és Borün-
nepen történt. Rendkívül sértő az, hogy a szervezők szavai szerint „Egy fi-
noman elegáns, könnyed, közéleti, művészeti, irodalmi beütéses ünnep” 
durván pártpolitikai célokat szolgáljon. Mi másnak lehetne nevezni azt, 
amikor Navracsics Tibor a Fidesz MPP parlamenti frakcióvezetője a Ta-
gore sétányon felállított színpadról a Hal- és Borünnep alkalmából pártjá-
nak a koalíciókról, koalíciós tárgyalásokról, az előrehozott választásról 
szóló nézeteit hirdeti? Hasonló rendezvényből jó néhány szerepelt még a 
programban, kivétel nélkül az országos jobboldali médiumok kizáróla-
gos, és aktív közreműködésével. Az egyoldalú politikai programokat bő-
ven tartalmazó rendezvényt Balatonfüred Önkormányzata és szponzor 
partnerei közpénzekből több millió forinttal támogatták. Ez a város polgá-
rai jelentős részének elfogadhatatlan.

A város vezetésének, azaz a Polgármesternek és a Képviselő Testületnek 
kötelessége, hogy valamennyi balatonfüredit egyformán képviselje, füg-
getlenül az illető pártszimpátiájától, vallásától, vagy világnézetétől, hi-
szen a vezetőknek a választóktól kapott felhatalmazásuk, azaz a 
mandátumuk a város teljes egészének a vezetésére vonatkozik. Meggyő-
ződésünk, hogy így kell ennek lennie a közösség ünnepein, közösségi ren-
dezvényein is.
A Hal és a Bor ebben az évben sokak szájában megkeseredett. Az Ő ne-
vükben, és valamennyiünk érdekében, a közös balatonfüredi jövőnk érde-
kében tesszük szóvá mindezt, hogy bízva a józan többség támogatásában, 
hasonló tévedés a jövőben ne fordulhasson elő.
Csak így lesz lehetséges úgy élnünk itt Balatonfüreden, ahogyan a rendez-
vény szervezői a Himnuszt, nemzeti ódánk szavait idézték: „Jó kedvvel, 
bőséggel.”

MSZP Balatonfüredi Szervezetének Elnöksége

Szomorúsággal vegyes értetlenséggel olvastam az MSZP Balatonfüredi 
Szervezete Elnökségének közleményét, melyet a 6. Balatoni Hal és bor 
Ünnep megrendezésével kapcsolatban fogalmaztak meg.

Szomorúsággal és értetlenséggel azért, mert úgy gondolom, hogy a közle-
mény kiadásával pont azok az értékek kerülhetnek veszélybe, amelyeket 
közösen vallva az elmúlt évek látványos fejlődését elértük, s amiért a köz-
lemény megfogalmazói is aggódnak. Minden szavával egyetértek a beve-
zető helyzetértékelésben megfogalmazottakkal: közös sikereink „titka” az 
egymás elveinek tiszteletére épülő, együttműködésre törekvő magatartás. 
Az elmúlt években valóban kiérdemeltük a „Bezzeg Város” titulust, hi-
szen büszkén vallhatjuk, hogy minden cselekedetünket az értékalapú, kö-
zös gondolkodás határozta meg.
Balatonfüreden sohasem mértünk kettős mércével, sohasem mérlegeltük, 
hogy egy beruházás, vagy egy fesztivál szereplői, résztvevői jobb- vagy 
baloldali szimpátiával jellemezhetőek-e!

Hosszan lehetne sorolni azokat a közös – szimbolikus jelentőségű – ese-
ményeket, amelyekkel „rászolgáltunk” a fenti jelzőre. Ha csak a legutób-
bi időszakot idézzük fel igazán példa értékűnek nevezhetjük az 1956-os 
forradalom 50. évfordulójának méltó megünneplését, Nagy Imre emléké-
re ültetett fa megkoszorúzását. 
Rendezvényeinkre meghívott vendégeink esetében mindig csak az érték-
teremtő  teljesítményre voltunk figyelemmel. Az ez évi Könyvhét dísz-
vendége volt például Spiró György, de rendszeresen és örömmel jön hoz-
zánk Baranyi Ferenc és Görgey Gábor is.
Büszkék lehetünk arra is, hogy a Magyar Fordítóházban a magyar szelle-
mi élet olyan kiválóságai dolgoznak együtt, akiket hajlamos a közvéle-
mény külön szekértáborba sorolni.
Nagyrendezvényeink fővédnökeit mindig a hivatalban lévő miniszterek 
közül hívjuk és fogadjuk (Gráf József, Fodor Gábor, Suchman Tamás).
Egyformán örülünk annak, ha -a ténylegesen megosztott- sajtó képviselői 
jót írnak rólunk, beszámolnak eredményeinkről. Az elmúlt időszakban, 
számtalan esetben szerveztünk sajtótájékoztatókat kormányzati résztve-
vőkkel, tavaly nyáron a főszezonban, augusztus 19-én Ringier Lapkiadó 
(Népszabadság, Nemzeti Sport, Blikk stb. kiadója) rendezvényének ad-
tunk helyet és segítséget.
Hosszan sorolhatnám még az azonos mérce „használatát” bizonyító té-
nyeket, de nem tartom szükségesnek.

A Balatoni Hal és Bor Ünnepet negyedik alkalommal rendeztük meg (az 
első kettőt Csopak Önkormányzata szervezte), mindenki előtt ismert volt 
a rendezvény programszerkezete. A Képviselő-testület a 
292/2007.(X.18.) számú határozatával egyhangúan fogadta el a 2008. évi 
nagyrendezvény-tervet, benne ezt a programot is.
Az „egyoldalú politikai programok” mindenki számára választhatók (te-
hát elkerülhetők is) voltak, a médiatámogatók közönség találkozóin kívül 
látványos és magas színvonalú zenei és táncprogramokat kínáltunk min-
den érdeklődőnek. Ismét kiváló minőségű borokkal, s az eddigi legszínvo-
nalasabb halétel kínálattal vártuk a városunkba látogató nagyszámú 
vendégsereget.

Összegezve a fentieket, úgy gondolom, hogy a legfontosabb tanulság: ne 
veszélyeztessük a városunkban szívós munkával elért jókedvet és remény-
beli bőséget azzal, hogy –akár egy közlemény erejéig- teret adunk a nagy-
politikai csatározásoknak.

2008. július 2.
dr. Bóka István
  polgármester



– Én már négy éve nyug-
díjas vagyok, de még két 
éve megpályáztam az igaz-
gatói posztot. Annak ellené-
re, hogy még lenne három 
évem, úgy döntöttem, hogy 
a 42 éves pedagógiai pálya-
futás elég volt. Feladat lett 
volna még ugyan, de utó-
dom Steierlein István, aki 
szintén testnevelő tanár, egy- 
koron tanítványom, majd 
megoldja ezeket – fogalmaz 
Filipovits István a Radnóti 
Miklós Általános Iskola 
igazgatója. 

– Mi vonzotta a pedagó-
gus pályára?

– Kezdetben erdőmér-
nök akartam lenni, de mate-
matikából nem voltam va- 
lami fényes. Sokat voltam 
gyerekek között, szinte ter-
mészetesnek tűnt, hogy a pe-
dagógus pályát válasszam. 
Testnevelő tanár lettem. Egy-
egy évet tanítottam Csetény-
ben és Nagyvázsonyban, 
majd visszakerültem Bala-
tonfüredre sportfelügyelő-
ként. A Radnótiba éppen 30 
éve kerültem, 1986-tól let-
tem igazgató.

– Balatonfüreden három 
általános és egy zenei isko-
la van, hogy tudnak együtt 
működni, hogy mindenütt 
elegendő diák legyen?

Imre, azelőtt a legújabb 
alkotásait először mindig ba-
rátainak mutatta meg, azon-
ban, a művészember már 
csak ilyen. Néha túlságosan 
kitárulkozó, máskor meg, 
éppen hogy zárkózottá válik.
A kiállításon, amelyet Sár-
köziné Sárovits Hajnalka 
nyitott meg Kozma Imre ké-
peit különlegeseknek, misz-
tikusnak, egyedinek és 
megismételhetetlennek ne-
vezte. „Hihetetlen tudást és 
művészi alázatot tükröz-
nek”- majd így folytatta-, 
„érdemes a technikát és ezt 
a szemléletet megtanulni 
Kozma Imrétől, képein sem-
mi nem születik öncélúan, 
önmagáért: képei üzenete-
ket hordoznak.
Kozma Imrét, a füredieknek 
nem kell bemutatni, hiszen 
itt él közöttük. A Pro Comi-
tatu díjas művész, aki ápri-
lisban töltötte be a 75. 
életévét, kora ifjúságától jó 
rajzkézséggel bírt, a sorstól 
kapott talentumaival jól sá-
fárkodott.  A megszerzett tu-
dását tovább adta, hosszú 
évekig vezetve a Füredi Mű-
helyet. A tanítást a mai na-
pig nem hagyta abba. A 

– Az én időszakomban 
csak két iskola volt, a Bem 
és a Radnóti. Az egyiket én 
vezettem, a másikat pedig 
elhunyt jó barátom, Horváth 
Ernő. Jól emlékszem, hogy 
1983-ban, a Radnótiban 900 

tanuló volt. Tanítottunk még 
a Forfa és a DUVIÉP fahá-
zaiban is. Szanaszét volt a 
sok gyerek. Amikor meg-
épült az Eötvös iskola, ak-
kor a Bemből és a Rad- 
nótiból átment 300-300 gye-
rek. És így a három általá-
nos iskolában 600-600 diák 
került, ami pont egy ideális 
létszám volt. Ezek a létszá-
mok csökkentek le mára, 
400 főre, mivel kevesebb 
gyerek született az elmúlt 
20 évben.

– Az iskola működtetése, 
ma nem kis problémát jelent 
a fenntartónak. Voltak gond-
jai, volt, hogy valamire nem 
jutott pénz?

– A pénz az mindig ke-
vés. Az önkormányzat min-

dig messzemenően figye- 
lembe vette az iskolák igé-
nyeit, így a városi iskolák 
viszonylatában nekünk külö-
nösebb panaszunk nem volt.

– Milyen emlékei vannak 
a diákokról?  

– Megemlíthetném egy-
kori diákunkat, Németh Csa-
bát, aki válogatott kézilab- 
dakapus lett, Glatz Laci bá-
csi kezei alatt nőtt fel, és ta-
nulta meg a kézilabdát.  Ma 
vezetőbeosztásban, ha jól tu-
dom technikai igazgatóként 
dolgozik az MKB Veszprém 
kézilabda csapatánál. Említ-
hetném Erős Gábort, aki 
több neves élvonalbeli lab-
darúgó csapatnál játszott, 
vagy ifj. Kugler Nándort, 
aki jelen pillanatban a Bala-
tonfüredi Yacht Club ügyve-
zető igazgatója, és azt sok 
szép kulturális, szaktárgyi 
és sporteredményt, amit 30 
év alatt az iskola tanulói ta-
nítóink és tanáraink felkészí-
tése eredményeként elértek, 
hírnevet szerezve az intéz-
ménynek. 

– Most, hogy véget ér a 
kötöttség, nem kell nap, 
mint nap bejönni az iskolá-
ba, mivel telnek a nyugdíjas 
napjai?

– A szabadidővel nem 
lesz gond, közel negyven 
éve vadászom, 1949-től hor-
gászom és mellette van még 
egy öregfiúk futballcsapa-
tom is. Nagyon jól el tudom 
foglalni magam. Mindemel-
lett bevásároltam különböző 
barkácsgépeket, otthoni 
munkálkodásra, kisebb javí-
tások sajátkezű elvégzésére. 
És több időm lesz a család-
ra, feleségemre, és a két 

gyerekemmel is többet 
együtt lehetek.

– A városi aktivitás 
mennyiben változik meg?

– Az utóbbi időben ren-
geteg feladatom volt, már a 
végén szelektálnom kellett, 
mert egyszerűen nem juthat-
tam el mindenhová. A jövő-
ben azonban, ahová meg- 
hívnak, igyekszem elmenni.

valósult. Kilenc évig voltam 
az intézet igazgatója, na-
gyon jó iskolát vettem át 
elődömtől, Láng Gáspár 
igazgató úrtól. Igyekeztem 
megtartani az iskola hagyo-
mányosan jó hírét. Legna-
gyobb változás nem peda- 
gógiai, hanem építészeti 
volt. A Forfa épület helyett 
korszerű tantermek épültek.

– Kinevezték az új igaz-
gatót. Mit gondol, folytatja 
a hagyományokat? 

– Számomra is megnyug-
vás, az új igazgató, Diósze-
gi Leopoldina, nyolc éven 
keresztül vezetőtársam volt, 
az ő pályázata is az eddigi 
programra épül. Az új veze-
tő, mindig a kornak, a társa-
dalmi követelményeknek 
megfelelően kell, hogy ala-
kítsa a képzést. Azt kell ki-
szolgálni, hogy 6-14-15 
éves gyerekek, olyan alapot 
kapjanak, hogy az oktatás 
következő fokozatában sike-
resek legyenek. A munká-
hoz való szoktatásuk ered- 
ményes legyen és illeszked-
jenek be a felnőtt társada-
lomba.

– Milyen az iskola anya-
gi helyzete, jutott-e pénz, fej-
lesztésekre?

– Az elmúlt kilenc év 
mindegyikében történt fej-
lesztés. Aki közel van a köz-
oktatáshoz, tudja, hogy az 
állami normatíva csak 62-
65%-ban fedezi az oktatás 
költségeit. A hiányzó részt 
mindig a fenntartó, teszi, il-
letve tette hozzá. Egyébként 
minden olyan pályázaton 
résztvettünk, ahol az iskola 
indulhatott. Például a Veszp-
rém megye Közoktatásáért 
pályázaton évente 200-700 
ezer Ft körüli összegeket 
nyertünk. Az alapvető tech-
nikai háttér, ami, kell a kor-

szerű oktatáshoz, azzal mi 
már rendelkezünk. Ehhez 
hozzájárul tanáraink felké-
szültsége is. Nagyon fontos 
tanáraink motivációs készsé-
ge, amivel diákjaink tanulá-
sát segíthetik. Divat ma az 
interaktív tábla. Nálunk még 
nincs, de augusztus 31-re, 12 
olyan tanárunk lesz, akik 
már azt alkalmazni tudják.

– Miért választotta a pe-
dagógus pályát?

– Nálunk ez családi ha-
gyomány volt. Őseim több 
generációra visszamenve pe-
dagógusok voltak. Édes-
apám is általános iskola 
igazgatója volt. Hárman vol-
tunk testvérek, mindhárman 
pedagógusok lettünk. Alap-
képzettségem pedagógus, 
de ebből csak 21 évet töltöt-
tem el ezen a pályán. A 
negyven év munkaviszony-
ból sikerült 19 évet más pá-
lyán eltölteni. Matematika- 
fizika szakos tanár vagyok, 
tehát reálérdeklődésű, de 
mindig az emberi kapcsola-
tok voltak a legfontosabbak 
számomra.

– Nyugdíjasként, hogy 
telnek majd napjai?

– Én azt mondom, hogy 
csak érzelmi töltéssel teli 
emberek legyenek pedagó-
gusok, én is így próbáltam 
egész életem leélni. Ki-
egyensúlyozott életet élek 
feleségemmel, most már 
csak kettesben. Gyermeke-
ink, mindketten már csalá-
dosok, Budapesten élnek. 
Unokáink vannak. Sokszor 
meglátogatnak bennünk. A 
család összetartozása nagy 
öröm számunkra. Remélem 
lesz időm azon könyvek el-
olvasására is, amit időköz-
ben összegyűjtöttem.

– Az emberek nagy ré-
sze már várja, hogy ezt a 
kort megélhesse. Én magam 
előrehozott nyugdíjas va-
gyok, mivel csak a hatvane-
gyedik életévemet töltöttem 
be. Azt hiszem, hogy a mai 
közoktatásban, vezető állás-
ban lenni kizsigerelő. Én hu-
szonegy éves pedagógus 
pályafutásom után, úgy ér-
zem, megérdemlem, hogy 
nyugdíjas legyek – így Kele-
csényi József, az Eötvös 
Loránd Általános Iskola 
nyugdíjazott igazgatója.

– Nem maradtak elvar-
ratlan szálak?

– Nem, mert az a vezetői 
program, amit a tantestület 
és fenntartó 2004-ben elfo-
gadott, abból négy év meg-

Opatija, régi nevén Ab-
bázia városi tanácsa koráb-
ban döntött arról, hogy a 
város hivatalos ünnepnapját 
ezentúl július 25-én, a hor-
vátok között igen tisztelt, és 
szeretett Sveti Jakov, azaz 
Szent Jakab napján tartják. 
A közvetlenül a tengerpar-
ton álló, jól ismert, a város 
nevét is adó ősi apátság 
temploma (apát-opat, apát-
ság, Opatija), továbbá az azt 
körülvevő gyönyörű park 
eddig is a halászok védő-
szentjeként is ismert apostol 
nevét viselte. A jeles alka-

lomra a város lakói kiállítás-
sal készülnek, amelyre a 
szent leghíresebb ábrázolá-
sait gyűjtik össze egész Eu-
rópából. A városban és 
környékén élő magyarok 
képviselői keresték meg Ba-
latonfüredet korábban azzal, 
hogy segítsük testvérváro-
sunk kiállítását gazdagítani 
a magyar Szent Koronát, il-
letve az annak felső részén, 
a keresztpánton található és 
Szent Jakabot ábrázoló zo-
mánckép bemutatásával. 
Szelényi Károly, a kiváló fo-
tóművész, több nagysikerű 
album alkotója, aki Füred-
hez számtalan szállal kötő-
dik, néhány éve kapott 
kivételes lehetőséget nemze-
ti ereklyénk fényképezésé-
re. Munkájának eredmé- 
nyét, illetve az abból ké-
szült válogatást a balatonfü-

redi Kisfaludy Galériában 
rendezett nagysikerű kiállí-
táson ismerhette meg a kö-
zönség. Kérésünkre a mű- 
vész ebből az anyagból vá-
lasztotta ki azt a két felvé-
telt, amely a korona egé- 
szét, illetve Szent Jakab apos- 
tolt ábrázolja. Az 50x70 cm 
nagyságú szépen keretezett 
képeket a fürediek legutób-
bi látogatása során Jan Ber-
nard Urban városi tanácsos 
vette át. A későbbiekben a 
képeket az apátsági temp-
lomban helyezik el, külön 
feliraton feltüntetve, hogy 
azok Balatonfürednek, Ab-
bázia-Opatija testvérvárosá-
nak ajándékai.

festő 75 évesen is fiatalos 
lendülettel alkot, bátrabban 
keveri ki palettáján a színe-
ket, mint bármikor. A festés 
öröméért fest, a lélek belső 
polcáról leemelt érzéseit, 
megélt álmait is megjeleníti 
alkotásain.
A képein megjelenő tájak 
vannak valahol, de nincse-
nek sehol. A tájban, néha jel-
zésszerűen jelennek meg az 
épületek, de a gondolatiság 
uralja mégis a teret. A fi-
nom ecsetkezelésektől kezd-
ve, a spaklival „odadobott”, 
felvitt technikáig mestere a 
festészetnek. 
Sárköziné Sárovits Hajnal-
ka, Borsos Miklós szavait 
idézte, amikor az alakos ké-

pekről beszélt. „Nem a mű-
vek kívánnak magyarázatot, 
azok magyarázzák a más-
képp elmondhatatlan dolgo-
kat„– mondta.
Alakjainak arcai nem hang-
súlyosak, mégis mindjárt rá-
érezni a tekintetükön ke- 
resztül a karakterükre. Koz-
ma Imre a tihanyi kiállításá-
ra bibliai és történelmi 
tárgyú képeket is elhozott. 
Egyik ilyen az Apátság a tó 
felett, amelyen a tihanyi táj 
látképe a légiesen megjele-
nő apátsággal, és a Képes 
Krónikából kimásolt törté-
net a -művész kézírásával – 
látható.

Magyarországot a buda-
foki, egri, és a villányi kül-
döttség mellett a balaton- 
füredi Széchényi Ferenc 
Kertészeti Szakképző Iskola 
delegációja képviselte: Sza-
lay Tibor igazgató, Geipl 
Miklós, Zsargó Péter taná-
rok, az iskola két diákja Ber-
tók Dávid, és Stircz István, 
továbbá dr. Fülöp Lajos, a 
Szőlész-borász Iskolák Eu-

rópai Szövetségének elnök-
ségi tagja. 
A találkozó alkalmából több 
éves kiemelkedő munkájának 
elismeréseként dr. Fülöp Lajos-
nak Trento Autonóm Tarto-
mány Parlamentjének elnöke, 
Dario Pallaoro nyújtott át kitün-
tetést, amelyet ünnepi külsősé-
gek mellett a trentoi Cuminetti 
színházban vehetett át.



A vasércet kibányásszák, és tűzbe tartva ellá-
gyítják, majd összehajtogatják. Ezt a művelet-
sort több ízben megismétlik. Az a fémfelü- 
letet, amely a szénnel érintkezik, szenet vesz 
magában, és ez által megkeményedik. A régi 
korokban, a jó minőségű szénacélt 200-szor 
is összehajtották, éppen úgy, mint amikor a 
háziasszony a pogácsát hajtogatja össze. 
Ilyen formán a rétegek között lesznek lágy és 
kemény részek, ez adja meg az acélból ké-
szített szúró és egyéb szerszámok kemény-
ségét, rugalmasságát.

Szerényen elegáns csalá-
di ház Balatonfüred köze-
pén. A kerítésnek még az 
utca felöli oldaláról látom a 
szépen nyírt pázsitot, a 
mélyzöld tujasort, a sok vi-
rágot, és egyáltalán: minden-
hol rendet és tisztaságot. Jó 
lesz ide betérni - gondolom 
magamban. A csöngetésre 
Ferenc, a háziúr jön elő, de 
a kapukulcsot már Éva 
asszony hozza. Kedvesen 
beinvitálnak, s a házat meg-
kerülve, a madárfüttytől 
hangos, kertre néző tera-
szon ülünk le beszélgetni. 
Az asztalon különböző új-
ságkivágások, dokumentu-
mok és fotók várnak. Fe- 
renc rögtön fölajánlja, hogy 
amelyikre szükségem van, 
lemásolja, s míg ezzel fogla-
latoskodik, Éva asszonyt a 
kezdetekről faggatom.

– A 90-es években Dél-
Németországban, Stuttgart 
környékén dolgoztunk a fér-
jemmel. Egy ottani kollé-
gám, aki egyébként lelkes 
muzsikus is volt, elcsalt ben-
nünket egy ott működő, úgy-
nevezett country-klubba, 
ahol minden szerdán élőze-
ne és tánc volt. Itt „fertőződ-

tünk meg” – most már úgy 
tűnik, egy egész életre – ez-
zel a jellegzetes ritmusú, 
amerikai népzenével és a 
hozzá kapcsolódó, társas 
tánccal. A látvány, a hangu-
lat magával ragadott mind-
kettőnket, sajnáltuk, hogy 
nem kapcsolódhattunk be, 
mert a látszat ellenére a 
megkoreografált lépések-
forgások egyáltalán nem 
könnyűek. Aztán találkoz-
tunk egy magyar származá-
sú, délvidéki barátunkkal, 
aki azzal a feltétellel avatott 
be bennünket a tánc miszté-
riumába, ha fellépünk a cso-
portjával. Nos, ekkor kez- 
dődött meg azaz intenzív 
munka, ami azóta is megha-
tározó az életünkben.
A country-muzsikát szinte 
mindenki ismeri, az már ke-
vesek számára mond vala-
mit, ha meghallja a line- 
dance elnevezést. Ennek Fe-
renc magyarázza el az alap-
jait.

– Már az elnevezésben 
benne van a lényeg: szó sze-
rinti fordításban vonaltáncot 
jelent, és pontosan erről is 
van szó. Persze sok fajtája 
van, mi leginkább azt a for-

Környezetében nem volt 
senki, akitől elleshette vol-
na, hogyan kell bánni a vas-
sal. Olyan embert meg 
pláne nem ismert, akinél lát-
hatta volna, hogyan kell kar-
dot készíteni. Még késes- 
köszörűs sem járt feléjük, 
akitől a kések élezését elta-
nulhatta volna. Mivel egyik 

általános iskolás osztálytár-
sa mutatta meg neki elő-
ször, hogy hogyan kell 
köszörülni, sok késük bánta 
a köszörülésének kezdeti 
próbálkozásait. Amikor már 
úgy érezte, hogy jól tud bán-
ni a köszörűvel, nekibátoro-
dott és hozzáfogott kést 
készítéséhez. Első munkái 
konyhakések, hústöltő ké-
sek voltak. Az anyagok be-

szerzése nehézséget okozott 
számára, hiszen abban az 
időben nem lehetett acélt 
kapni, de mivel az autósze-
relő iparitanuló évei alatt 
megismerte az ott használa-
tos rugó-acélt, ez az ötvözet 
már megfelelt a kések, kar-
dok és a tőrök készítéséhez. 
Az igazi jó acél, amelyből a 

szúrófegyvereket készítet-
ték és készítik, az a szén-
acél. Az acél létrehozása 
még ma is, a modern gyártá-
si technológiák idejében fá-
radságos munkát jelent.
Sárközi Sándor elmondta, 
hogy a magyarok íjai is ez-
zel a „hajtogatós” technoló-
giával készültek, azzal a 
különbséggel, hogy azokat 
fával és csonttal ötvözték, 

azért hordtak sokkal távo-
labbra az így elkészített íjak-
ból kilőtt nyilak, mint más 
népeké. 
Egy karácsonyra könyvet 
kapott ajándékba a vágó és 
szúrófegyverekről. Ez a 
könyv Sándor életében for-
dulópontot jelentett. A régi 
kardok, tőrök, buzogányok 

széles palettáját bemutató 
könyv, az egyszerű fegyve-
rektől kezdve a nemesfé-
mekkel, drágakövekkel ki- 
rakottakig ismerteti a régi 
harci eszközöket. Minden 
nép harcifegyverének meg-
volt a maga jellegzetes for-
mája. Más és más volt a 
hosszuk, a hajlításuk, a mar-
kolatuk. A könyvnek a meg-
ismerése kapcsán elhatá- 
rozta, hogy elkészíti a régi 
szúrószerszámok másolata-
it. A széles választékból az 
évek folyamán kiválasztott 
és elkészített belga, osztrák, 
olasz, francia kardokat és 
azoknak a tokjait is.
A japán kardok iránti érdek-
lődése szintén nem múlt el. 
Ennek a tradicionális japán 
kardnak az elkészítésével 
próbálta ki magát, hogy van-e 
elég tehetsége ahhoz, hogy 
igazi kardkészítő váljon be-
lőle. Az elkészített fegyve-
rekben máig keresi a hibát, 
és azt hogy hogyan javíthat 
rajtuk. A kardokat, tőröket, 
csak akkor tartja szépnek, 
ha a pengéjük is éles. Ter-
mészetesen a külcsínyre is 
sokat ad. Sajnálja, hogy nin-
csenek drágakövei, zafírjai, 
gyémántjai, így meg kell 
elégednie a strassz díszítés-
sel. Az acélt ő maga formál-
ja meg. Szerkesztett egy 
olyan gépet, amivel a kard, 
vagy tőr típusának megfele-
lő formát tudja kialakítani. 
Az elmúlt öt év alatt megkö-
zelítőleg húsz vágó és szúró-
fegyvert készített el. Kezei 
alól került ki többek között 
egy 1880-as stílusú vadász-
kés, tőr-florett, amelynek az 
eredetijét Spanyolországban 

1620-ban készítették. Ezen-
kívül tőr 1650-ből és 1830-
ból, pallos illetve lovagsági 
kard 1850-ből, gyalogsági 
kard 1880-ból, kétélű kar-
dok, mongol rövid szablya, 
egyiptomi vallási dísztőr. 
Ezek közül a vágószerszá-
mok közül több is ajándék-
ként külföldi országba 
került. Kezei alatt a régi kar-
dok, pengék is újra széppé 
válnak. Egy alkalommal ré-
gi, markolat, tok és foglalat 
nélküli pengét vittek el neki 
azzal a kéréssel, hogy újítsa 
fel. A felújítás után a kard a 

Reformkori Hagyományőr-
ző Társasághoz került, és 
már több riportfilmben is 
látható volt. Szép markola-
ta, bojtja feltűnik az embe-
reknek. A mahagónifából, 
bőrvarrattal és sárgaréz ve-
rettel díszített tokját többen 
megcsodálták.
Sárközi Sándor szeretné ki-
tanulni a kovácsmesterséget 

is. Mint mondta, amióta őt 
egyszer a kovácsok tüzének 
a füstje megcsapta, azóta 
érez vonzalmat e mesterség 
iránt. Ezért június végén 
Ausztriába Ybbsitz-be uta-
zott, ahol a nemzetközi ko-
vács mesterkurzuson vett 
részt.

Sárközi Sándor tervei kö-
zött szerepel az is, hogy Fü-
red 800 éves évfordulójának 
az emlékére, amely 2011-
ben lesz (1211-ben, a tiha-
nyi összeírásban szerepelt 
először Füred neve) a város-

nak egy olyan kardot ajándé-
kozzon, amelyet a város cí-
mere díszít. Ez a kard, a 
mindenkori polgármester 
szobájának a dísze lehetne, 
illetve a városi ünnepsége-
ken a mindenkori balatonfü-
redi polgármester viselhetné.

mációt gyakoroljuk, amikor 
a táncosok egymás mellett 
és egymás mögött vonal-
ban, sorokban helyezkednek 
el, és a country-muzsikára 
így mutatják be a különbö-
ző lépéskombinációkat. Per-
sze ehhez kapcsolódnak 
aztán forgások, tapsok és 
egyéb mozdulatok, amik szí-
nesítik a produkciót.

Mennydörgő lábú táncosok a Nádor utcából

– Nagyon nehezen in-
dult, de ezen nem voltunk 
meglepve – vallja Éva asz-
szony. – Az első meghirde-

tett találkozóra mindössze 
hárman jöttek el. Néhány 
hónap múlva már nyolcan 
voltunk, a résztvevők elme-
sélték barátaiknak, ismerő-
seiknek, hogy milyen remek 
hangulatú összejövetelekre 
járnak, így aztán lassan kez-
dett kialakulni a társaságnak 
az a magja, az a 12-14 fő, 
akik azóta is együtt dolgoz-
nak, és akikre mindig lehet 
számítani.
Hamarosan következett az 
első igazi megméretés, az el-
ső, nyilvános fellépés 2005-
ben, a füredi nyugdíjas klub 
Mikulás-ünnepségén. Füle-
pi Pál klubvezető lelkes bíz-
tatására vállalták el a fel- 
adatot, s nagy sikerük volt. 
Az első lépés meghatározó 
és döntő a továbbiak szem-
pontjából, vallják mindket-
ten. Itt kerültek kapcsolatba 
az akkor megalakult Múzsa 
egyesülettel, amihez rögtön 
csatlakoztak is. Azóta már 
körbetáncolták a környék 
falvait, városait, gyakori 
vendégek a különböző szin-
tű rendezvényeken, de hatá-
rainkon túl is egyre is- 
mertebbé válnak, jó kapcso-
latot tartva elsősorban oszt-

rák és német klubokkal.
Eleinte a Macho pubban, ké-
sőbb a Sport panzióban kap-
tak lehetőséget a heti két 
próbára. Mostanság – Va-
nyolai Sándor baráti támo-
gatásával – az Aranykorona 
lett a próbák helyszíne.

– De miért csak höl-
gyek? – kérdezem, megtud-
va a társaság összetételét.

– Nem tudjuk, miért 
olyan nehéz manapság a fér-
finépet táncra bírni – mond-
ják szinte egyszerre. – A 
nőkben, úgy tűnik, inkább 
él még ez irányú vágy, az 
önkifejezés, az önmegvaló-
sítás ilyen formája. Pedig 
annak idején, Amerikában, 
amikor ez a tánc megszüle-
tett, kizárólag férfiak táncol-
ták. A cowboyok hosszú és 
fáradságos nap után, amit 
nyeregben, a tehenek őrzésé-
vel és terelésével töltöttek, 
este pihenni tértek a tábor-
tűz köré, előkerült a ben-
dzsó, a szájharmonika, s a 
zene magával ragadó ritmu-
sára – levezetendő a napi fe-
szültségeket – táncolni 
kezdtek. Férfiak híján azért 
is előnyös számunkra ez a 
formáció, a linedance, mert 

itt nincsenek párok – mint 
ahogy természetesen eredeti-
leg sem voltak –, mindenki 
egyedül, mégis egy közös-
séghez tartozva élheti ki 
mozgásigényét, a ritmus 
iránti vonzódását. Persze 
szeretnénk, ha férfiak is je-
lentkeznének, mert folyama-
tosan bővítjük a reper- 
toárunkat másfajta koreográ-
fiákkal is, már csak azért is, 
mert a csapatban erre meg-
van az igény.
Befejezésül arról faggatom 
őket, mit tegyen az, hová 
forduljon, aki valamiféle in-
díttatást érez a tánc iránt? 
Azonnal kapom a pontos el-
érhetőséget: Schnell Ferenc 
és Éva, telefonszámuk 87/ 
480-206 illetve 30/296-
3899, az e-mail címük: wan-
derer@enternet.hu.
A beszélgetésünk vége felé 
tudom meg tőlük, hogy már 
mindketten nyugdíjasok. 
Ezt hallva rögtön megállapí-
tom magamban: a tánc, a ze-
ne, a közös munka és a sok 
közös élmény nemcsak ön-
bizalmat és teljesebb életet 
ad, hanem bizony fiatalít is.

2003-ban tértek vég-
leg haza Magyaror-
szágra, s egyre az 
motoszkált a fejük-
ben, hogy kár lenne 
veszni hagyni azt a 
rengeteg munkát és 
tanulást, azokat a ta-
pasztalatokat, amiket 
Németországban ez-
zel a zenével és tánc-
cal kapcsolatban gyűj- 
töttek. Adódott a hely-
zet, össze kell tobo-
rozni itt Balatonfüre- 
den is egy ilyen jelle-
gű elfoglaltságot, szó-
rakozást kedvelő tár- 
saságot.



– Úgy tudom az arácsi 
református templom Bala-
tonfüred legrégebbi templo-
mai közé sorolható.

– Nemcsak a templom, 
hanem egyháztörténete is a 
legrégibb. A Balaton-felvi-
déken Dévai Bíró Mátyás 
hatására lobbantak lángra a 
reformáció őrtüzei. Így ter-
jedtek el a reformáció tanté-
telei az 1530-40-es évek- 
ben. Ahogy Visolyi Lázár 

A még életben lévő volt hajógyári dolgo-
zók száma ismét fogyatkozott. Megrendül-
ten értesültünk Wagner Imre (Ricsi, Imre 
bácsi) halálhíréről. 2008. május 24-én vá-
ratlanul távozott el közölünk. Június 06-
án délután három órakor vettünk végső 
búcsút tőle és kísértük el végső nyughelyé-
re. Leróttuk kegyeletünket az előtt az em-
ber előtt, akinek mindene volt a Balaton- 
füredi Hajógyár, és akinek olyan sokat kö-
szönhetett a Hajógyár.

Pályáját vitorlás hajók életre hívásával 
kezdte és a volt munkatárs, Bognár János 
ajándékozta kis vitorlással hajózott el.
Wagner Imre 1921.03.04-én Bácsbokodon 
született egyedüli gyermekként. Édesapja 
asztalosmester helyben, akinek egy 20 fős 
asztalos üzeme volt. Édesanyja a család-
ban tevékenykedett. Elemi iskoláit Bácsbo-
kodon járta. Középiskolásként a 
hajóépítést a Budapesti Állami Felsőipari 
Iskola faipari szakán sajátította el, majd 
1966-ban a Budapesti Műszaki Egyetemen 
szerzett gépészmérnöki diplomát.
Miután Balatonfüreden letelepedett, 1946-
ban megnősült, felesége Keller Zsuzsanna. 
Két fiúgyermekük született. Tamás és And-
rás.1941. május elsejétől 20 évesen mint 
kezdő tervező kezdte meg munkáját a Bala-
toni Hajózási Részvénytársaság Balatonfü-
redi Üzemében. 1941 és 1948 között kezei 
alatt öltöttek nagyszerű formát vezetőjé-
nek, a kor nagyszerű hajótervezőjének, 
Hankóczy Jenőnek az elképzelései, vonal-
rajzai. Megalkották a máig híres Nemere 
II, Big Boy - a mai nevén - Sirocco, majd 
Lillafüred 75-ös versenycirkálók terveit.
A háború utáni újjáépítési korszakot töret-
len lelkesedéssel kezdte. A korszak elvárása-
inak, igényeinek megfelelően tevékenyen 
végezte munkáját. Az elméleti tudását a vi-
torlázásban szerzett tapasztalatokkal egészí-
tette ki, néhány évig versenyszerűen is 
vitorlázott. Mélyen szociális érzelmű em-
ber volt és kiváló kapcsolatépítő tulajdonsá-
gokkal rendelkezett. Az évek során erre 
szüksége is volt, mert -mint különböző veze-
tő beosztásba került embernek-naponta 
meg kellet védeni a termékek, a hajógyár 
és a dolgozók érdekeit.
Az 1950 és 1985 közötti időszak volt a 
gyár életében a legkiemelkedőbb és legje-
lentősebb korszak. Ebben az időszakban 
Wagner Imre meghatározó személyisége 
volt a balatonfüredi hajógyárnak. Minden-
re kiterjedő figyelmét mindig a nagy felada-
tokra fordította. Mint főkonstruktőr, 
főmérnök több szervezeti átalakítást kezde-
ményezett, majd hajtott végre eredménye-
sen. A legjelentősebb megrendelések ebben 
az időszakban az egyiptomi és egyéb ex-
port megrendelésekből, a MAHART-tól, a 
Folyamszabályozó és Kavicskotró Vállalat-
tól és az Országos Vízügyi Hivataltól jöt-
tek. Ekkor készültek a különböző önjáró és 
toló-tolt uszályok, jégtörő hajók, vontatóha-
jók, kitűző hajók, elevátorok, lakóhajók, a 
600 személyes Beloiannisz, a Balaton és a 
Duna kompjai, a jugoszláv önjáró uszá-
lyok, a szíriai tengeri vontatók, a líbiai 

uszályok, kompok, a nigériai hajók, a hol-
land tankuszályok, a portáldaru gémek, to-
vábbá a Delfin, a Balaton sorozatú 
műanyag vitorlások és egyéb csónakok, 
motorcsónakok. A sport és kedvtelési célú 
kishajóépítés technológiájában forradalmi 
változást kellett átvezetni, mivel át kellett 
térni a fából készült vitorlások gyártásáról 
az üvegszálas poliésztergyantából készül-
tekre. 1981-ben, mint a Gyártmánytervező 
Iroda vezetője, a gyár főkonstruktőre ment 
nyugdíjba. Közel 50 mérnök, technikus és 
más végzettségű dolgozó munkáját irányí-
totta, fogta össze. Példát mutatva megírta 
a jégtörőhajók, a műanyag vitorlások bala-
tonfüredi gyártásának történetét, vagy pél-
dául volt tanárával közösen megírták a 
„Műanyag hajótestek és héjszerkezetek ké-
szítése” című ez ideig egyedülálló jelentő-
ségű könyvet.. Ezekkel is öregbíteni 
kívánta a balatonfüredi hajógyár és Bala-
tonfüred hírnevét.
Munkássága elismeréseként megkapta a 
Munka Érdemrend ezüst fokozata kitünte-
tést is.
Az összegyűjtött tudást, tapasztalatokat 
igazságügyi műszaki hajószakértőként is 
kamatoztatta. Lokálpatriótaként haláláig 
tagja volt a Balatonfüredi Helytörténeti 
Egyesületnek. Továbbra is figyelemmel kí-
sérte a nagy múltú gyár működését és gyűj-
tötte az anyagot, hogy az 1981-ben megírt 
100 éves hajógyár történetét folytathassa. 
Bízott benne, hogy lesz még ereje valame-
lyik nevezetes évfordulóig eljutni. Sajnos 
eljött az idő, amikor a nagy múltú gyárban 
1996. május 3.-val megszűnt a hajógyár-
tás lehetősége. A gyárat felszámolták, új 
tulajdonosa lett.
2004-ben, amikor 83 éves volt, az új üzem 
igazgatója felébresztette benne a szunnya-
dó írói képességet és a tulajdonos támoga-
tásával felkérte az 1881-1996 közötti 115 
éves történet megírására. Wagner Imre fe-
lesége ápolása mellett újult erővel nekilá-
tott a nemes, nagy feladatnak. A 
dobozokból előkerültek az évek során pre-
cízen összegyűjtött vázlatos elbeszélések, 
hivatalos leiratok, melyek már az előzete-
sen elképzelt fejezeteknek megfelelően vol-
tak rendszerezve. Kétévi munka után 
elkészült a történeti leírás magyar, illetve 
szűkített formában az idegen nyelvű ki-
adás a Balatonfüred Város Közalapítvány 
28. kiadványaként. A TLC mint tulajdonos 
2006 decemberében ünnepség keretében 
köszönte meg áldozatos munkáját. A régi 
hajógyáriak pedig egy városi rendezvény 
keretében megtartott könyvbemutatón ta-
lálkozhattak a könyvvel és írójával. Végső 
búcsúzással az ő szavait idézzük: „Ha egy 
férfi születik a világon, az mind hajóépítő-
nek születik.”
Wagner Imre hajóépítőnek született és ha-
jóépítőként halt meg.
Imre, Ricsi, Imre bácsi búcsúzik Tőled a 
hajóépítők, a barátok népes tábora. Emlé-
ked kegyelettel megőrizzük.

az egyik régi anyakönyvben 
írja - még lúdtollal - ekkor 
alakult meg egy olyan alap-
sejt, amely itt az arácsi re-
formátusságot jelképezte. 
Hosszú évszázadok teltek 
el, amíg 1784-86 között 
megépülhetett az arácsi re-
formátus templom. Erre II. 
József türelmi rendelete 
adott lehetőséget: a protes-
tánsok is építhetnek imahá-
zat, de torony nélkül, és 
nem az utcafronton. A to-
rony, mely ma is látható, 
1922-ben épült. Egykoron 
külön harangláb állt az ud-
varban, ennek megmaradt 
főtartó oszlopa ma is megte-
kinthető a gyülekezeti há-
zunk folyosóján.

– A mai ember csak cso-
dálni tudja, a szebbnél-szebb 
egyházi épületeket, templomo-
kat, honnan volt erre pénz, ki 
finanszírozta az  építkezéseket?

– Arácson többek között 
a Szilassy, Róka és Őry csa-
ládok támogatták az építke-
zést. A Szilassy család 
adományozta azt a két tel-
ket, ahol a parókia és a 
templom áll, valamint a je-
lenlegi orvosi rendelők terü-
letét is, ahol korábban 
tanítólakás és iskola műkö-
dött.  Mai gyülekezeti há-
zunk, egykoron egy Dö- 
mötör nevű gazda tulajdona 
volt, 1890 körül épült és 
hosszú ideig adott otthont 
az arácsi óvodának. 2001-
2002-ben újítottuk fel a Szé-
chenyi –terv keretében, lel-
ki alkalmakat, gyűléseket, 
összejöveteleket és kiállítá-
sokat tartunk benne. A késő-
barokk stílusban épült temp-
lomunkat pedig 2004-ben 
újítottuk fel.

– Az arácsi református 
gyülekezetnek bizonyára vol-
tak közismert személyiségei?

– Meghatározó szemé-
lyei, lelkipásztorok és taní-
tók többen is voltak. Igaz- 
gatói és tanítói munkában 
Tóth Sándor és Ózdi Imre 
nevét kell megjegyeznünk. 
Lelkészi vonatkozásban a 
gyülekezet élén 1932-ig, Ká-
tay István nagytiszteletű úr 
állt. Őt követte Bakos La-
jos, aki püspöke is lett az 
egyházkerületnek, majd 
1968-ban iktatták be édes-
apámat az arácsi, tihanyi és 
balatonudvari református 
lelkipásztori tisztségbe. Ké-
sőbb ő lett az első demokra-
tikusan megválasztott espe- 
rese a Veszprémi Reformá-
tus Egyházmegyének. Ezt a 
szolgálatát 13 éven át, egé-

szen 1999-ben bekövetkezett 
haláláig vitte. Halálának évé-
ben fejeztem be tanulmányai-
mat a Károli Gáspár Refor- 
mátus Egyetem Hittudományi 
Karán, majd édesapám nyom-
dokaiba léphettem, hiszen en-
gem kért fel mindhárom gyü- 
lekezet, erre a szolgálatra. Bíz-
tak abban, hogy, ami itt koráb-
ban elindult, azt tovább fogom 
vinni és mind a lelkeket, mind 
az épületeket gondozni és épí-
teni fogom. Vallom, hogy akit, 
ahova állított az Úristen, ott 
kell helytállnia, minden körül-
mények között!

– Mi volt a motiváció, hogy 
ezt a hivatást választotta?

– Természetesen semmi-
lyen kényszer nem volt raj-
tam, nem hangzott el a 
kategorikus kijelentés, hogy 
már pedig, fiam neked ezt 
kell tenned! Apai nagyapám 
is református lelkész, sőt es-
peres volt. Édesapám is ezt 
a hivatást választotta, én is 
ezt láttam, és ebbe nőttem 
bele. Mind a mai napig hű-
en él bennem az az idézet, 
amit konfirmációi útravaló-
ul kaptam 1989-ben: „Fiam! 
Az én tanításomról el ne fe-
ledkezzél, és az én parancso-
latimat megőrizze a te 
elméd.” Tudom, hogy hon-
nan indultam, tudom, hogy 
jelenleg hol tartok és persze 
azt is, hogy hová szeretnék 
elérni. Azért dolgozunk 
együtt, egyetértésben a pres-
bitériummal, hogy komoly 
eredményeket tudjunk fel-
mutatni. Ennek ékes bizo-
nyítéka a sok egyházi épület 
felújítása, most éppen az 
arácsi református temetőben 
a ravatalozót és kolumbáriu-
mot építjük, ha ezzel kész 
leszünk, akkor a több mint 
100 éves parókia felújítása 
következik.

– Családjával itt élnek 
Arácson a parókián?

– Bár 1975-ben Budapes-
ten születtem, de óvodába 
már Arácson jártam, 1982-
ben a Radnóti Miklós Álta-
lános Iskolában kezdtem 
meg tanulmányaimat. 1990-
ben Budán folytattam az is-
kolaéveket, a Baár- Madas 
református gimnáziumban, 
majd pedig 1994-től 1999-
ig a református teológián ta-
nultam a pesti oldalon. 
Édesapám halála után segéd-
lelkészként kezdtem meg 
munkámat, majd megválasz-
tásom után a már említett 
három egyházközség (Arács-
Tihany-Udvari) lelkésze let-
tem. E három gyülekezet 

mellett több egyházmegyei 
tisztséget is betöltök, így 
elég sok munkám van ah-
hoz, hogy a napjaimat jól 
osszam be. 2006-ban új feje-
zet kezdődött az életemben, 
hiszen megnősültem, felesé-
gem belgyógyász szakor-
vos. 2007. február 25-én 
született meg a kislányunk 
Enikő, aki nagyon sok szere-
tetet és boldogságot hozott 
a parókia falai közé.

– Mi jellemzi most az 
egyházat a nyári hónapok 
alatt?

– Azt szokták mondani, 
hogy ez az időszak az ün-
neptelen félév. Ünneptelen-
nek ünneptelen, de nem 
eseménytelen. Az arácsi re-
formátus egyházközség min-
dig is azért dolgozott, hogy 
aktívan bekapcsolódjon Ba-
latonfüred kulturális vérke-
ringésébe. Nagyon sok 
rendezvénynek adtunk he-
lyet az elmúlt időben a Jó-
kai napoktól kezdve kiál- 
lításokon és koncerteken ke-
resztül a borlovagrendi ava-
tásig. Program tehát mindig 
van, csak meg kell keresni 
és élni kell vele.

– Arácsra jellemző  egy új-
jáéledt lokálpatriotizmus, ön 
szerint minek köszönhető ez?

– Az itt élők lelkületé-
nek, tenni akarásának, és 
azoknak a húzó embereknek, 
akik különböző közössége-
ket vezetnek, legyen az egy-
házi vagy világi, de egy cél 
érdekében cselekednek! Ná-
lam bölcsebb emberek mond-
ták, és én is vallom, hogy 
nagy dolgokban, legyen min-
dig egység, kis dolgokban 
szabadság, és mindezt ölelje 
körül a szeretet. Ha ez a hár-
masság megvan, komoly 
eredményeket lehet elérni!

A rendezvény elnyerte 
az Európai Unió Bizottsága, 
Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium és a magyar 
Nemzeti Koordinátor Testü-
let támogatását, része lett a 
Kultúrák Közötti Párbeszéd 
Európai Éve programjának. 
A Visegrádi Alap elérte cél-
ját: az egymás kultúráját 
tisztelő és megbecsülő, hatá-
rokon átívelő gyermekkö-

zösség formálódott nem- 
csak a Duna, de a Balaton 
partján is. Dr. Bóka István a 
megnyitó ünnepségen fel-
hívta a figyelmet a fesztivál 
programban szereplő Gyer-
mekeink jövője Európában 
című tanácskozásra. Mint 
mondta, a jövő Európájában 
azt kell keresnünk, ami 
összeköt bennünket és nem 
azt, ami szétválaszt. 
A három napos programon 
nagy sikerrel mutatkoztak 
be a Magyarország mellett 
Csehországból, Szlovákiá-
ból, Ukrajnából, Lengyelor-
szágból és Romániából ér- 
kező művészeti csoportok. 

Természetesen a füredi fellé-
pők is szerepeltek a színes 
program kavalkádban. Nép-
tánc, moderntánc, mazsor-
ett, történelmi tánc, nép- 
dalok, színi előadások válta-
koztak a Kisfaludy színpa-
don. Sakkverseny, gyer- 
mekkönyv bemutató, baráti 
találkozó, az alapítók köz-
gyűlése is a fesztivál része 
volt. A Kovászna parkban 
rendezett gyermeknapi ün-
nepséghez is kapcsolódott a 
program. A Jókai Emlékház-
ban pedig kiállítás nyílt a 
rendezvényre beérkezett pá-
lyaművekből.



– A Piffáth név nem min-
den napi, de mégsem isme-
retlen városunkban.

– Ez édesapámnak, Pif-
fáth Jakabnak köszönhető, 
akinek elég kalandos, rész-
ben szomorú, de végül is 
eredményes, szép hosszú 
élet jutott. Népes sváb csa-
ládjával a Vajdaságban, Gaj-
dobrán éltek. A II. világ- 
háború végén, minden va-
gyonukat hátrahagyva elűz-
ték őket otthonukból. Első 
felesége orosz munkatábor-
ba került, ahol meghalt. A 
család többi tagja, édesapja, 
testvérbátyja, pedig Német-
országba. Münchenből tért 
vissza Magyarországra, a 
Balaton-felvidékre, Szentja-
kabfára, ahol 1954-ben újra-
nősült és új életet kezdett.

– Innen kerültek Balaton-
füredre?

– A hatvanas évek elején 
szüleim a Ferencsik és Ta-
mási utcák sarkán található 

Lichtneckert András le-
véltári kutató a Borászok tit-
kai – titkok gazdái illetve az 
Arácsi szőlőhegy és a szőlő-
hegyi önkormányzat történe-
tét feldolgozó könyvei után 
most egy újabb kötetet írt A 
balatonfüredi szőlőhegy és 
szőlőhegyi önkormányzat tör-
ténete címmel. A könyv mind 
a laikus olvasónak, mind a 
szőlő-bor ágazat szakembe-
reinek fontos olvasmánya le-
het, szűkebb környezetük 
történelmi múltjának megis-
meréséhez.

A kötet feltárja a szőlőter-
mesztés eredetét, mely iga-
zoltan, köszönhetően a 
régészeti feltárásoknak, a ró-
mai kortól származtatható, 
de szót ejt a középkori sző-
lőtermesztéséről is, amikor 
elkülönült egymástól a vilá-
gi, illetve az egyházi terme-
lés. A részletes és akkurátus 
történeti visszatekintést adó 
könyvből kiderül, mi történt 
a szőlőkkel a török hódolt-
ság, az azzal járó pusztítás, 
majd a 17. századi fellendü-
lés korában, bőséges infor-
mációkat kapunk a 18-19. 
századról, a szőlők adózásá-
ról, a szőlődézsma és a 
hegyvám megváltásának le-
hetőségéről és érdekes le-
írás foglalkozik a szőlőhegy 
igazgatásával is.
A hagyományos szőlészet-
borászat kialakulása mellett 
a szerző nagy figyelmet for-
dít a borkereskedelemre is. 
Kiderül egyebek mellett, 
hogy a füredi jobbágyok 

1768–1848 közötti életében 
is fontos szereppel bírt a 
szőlőbirtok. Olyan kifejezé-
sekről olvashatunk, mint a 
nőnemesség vagy móringo-
lás, amely mögöttes tartal-
máról ma keveset tudunk.
Név szerint megismerhetjük 
a hegység elöljáróit is, ki 
volt a hegybíró, kik voltak 
az esküdtek, hegymesterek 
és a jegyző, majd a hegyköz-
ségek megalakulását követ-
hetjük nyomon 1885-től az 
1949-es megszűnésig.
Nagy értéke a könyvnek az 
Epilógus címszó alatt írt fe-
jezet, amely a 20. század-
ban bekövetkezett változá- 
sokat, valamint a Balatonfü-
red-Szőlős Hegyközség 1994– 
2008 közötti történetét tárja fel.
A könyv kitűnő forrásmun-
ka lehet azok számára, akik 
a témával továbbiakban is 
foglalkozni akarnak, akár 
szakdolgozat vagy disszertá-
ciós munkákhoz, de részlet-
gazdagsága miatt a sző- 
lőtermesztőknek is érdekes 
olvasmányt nyújt. A szőlő-
hegyekről szóló köteteivel 
és a Borászok titkaival a 
szerző nem titkolt szándéka: 
felébreszteni az érdeklődést 
minden szőlősgazdában a 
saját szőlőhegyének történe-
te iránt. Biztató kezdet, 
hogy a veszprémi levéltár-
ban máris több Balaton vidé-
ki szőlőhegy képviselője 
jelentkezett és jelezte, hogy 
ki akarják adni szőlőhegyük 
történetét, hegytörvényeit.  

szőlőt vették meg, ahol a há-
zunk és a családi pincészet 
is található. Ugyan én még 
Tapolcán születtem, de már 

itt Balatonfüreden nőttem 
fel.

– A szőlővel való kapcso-
lat innét kezdődött?

– Édesapám a Magyar 
Kábel Művek üdülőjének 
gondnoka volt, mellette mű-
velte a szőlőt. Azt tudom, 
hogy nagyon jó bora volt, 
sokan jöttek hozzánk borért. 
Szívesen társalgott, sok is-
merőse akadt. Születésem-
kor édesapám már 52 éves 
volt, nagy volt köztünk a 
korkülönbség. Azt szerette 
volna, hogy érettségizzem 
és a kertész szakmát vá-
lasszam. Így kerültem az 
arácsi Széchényi Ferenc 
Kertészeti Szakközépiskolá-
ba, ahol 1983-ban szőlő- és 
gyümölcstermesztő szakon 
érettségiztem.

– Sikerült-e a szakmá-
ban elhelyezkedni?

– Kezdetben igen. Elő-
ször a nemesvámosi Csopak 
Tája szövetkezet pincészeté-
ben dolgoztam, majd követ-
kezett a balatonfüredi Pin- 
cegazdaság. Ez a munka a 
katonaság és az érdeklődési 
köröm miatt megváltozott. 
Kitanultam a tv-műszerész 
szakmát. 1992-ig dolgoztam 
egy veszprémi tv szervíz-
ben, 1993-tól pedig önálló 
vállalkozóként javítottam a 
televíziókat. Mindemellett 
egyre inkább átvettem édes-
apámtól a bortermelést.

– Mikor kezdődött a 
„nagyüzemi” borászkodás 
a Piffáth pincészetben?

– Már 1987-ben elkezd-
tük a kannás borok kis 

mennyiségű forgalmazást, 
akkor csak egy fajtával. A 
90-es évek közepére a tv-
szerelést felváltotta a borter-
melés, a forgalmazás több-
szörösére nőtt, a fajtavá- 
laszték is kibővült.

– Van-e saját ültetvénye?
– Édesapáméknak Szent-

jakabfán volt 800 négyszög-
öl szőlője, míg Balatonfü- 
reden a háznál, 700 négy-
szögöl. Mára csak a füredi 
maradt és feleségemmel Pé-
cselyen vásároltunk egy 
hektárt. Két fajtánk van, 
olaszrizling és ottonel mus-
kotály. Borkínálatunk termé-
szetesen ennél nagyobb, a 
hiányzó fajtákat szőlőként 
vásároljuk meg. A saját ter-
mésen kívül 5-6 hektár sző-
lő termését dolgozzuk fel. 
Ezáltal borkínálatunk kiegé-
szül még az alábbi fajták-
kal: juhfark, tramini, rosé és 
kékfrankos.

– A  forgalmazás  tovább-
ra is kannás borként működik?

– Igen, de éttermek, ven-
déglők már igénylik a két li-
teres üvegben való kisze- 
relést is. Részünkről ennek 
sincs akadálya. Ugyanakkor 
0,75 l-es palackban is forgal-
mazunk, bár ennek mennyi-
sége még nem jelentős, 
leginkább a borheteken vá-
sárolják. Legfőbb célunk 
csak egy lehet: a bor minő-
sége. A minőség kezdettől 
azonos kell, hogy legyen, 

egy tétel megkezdésétől an-
nak elfogyásáig!

– A pincét is korszerűsí-
teni kellett a nagyobb igé-
nyek kielégítésére?

– Természetesen ez egy 
hosszú folyamat volt. Mára 
közel 500 hektoliteres táro-
ló kapacitásunk van, mely 
megfelel az erjesztésnek és 
a bortárolásának. SAPARD 
pályázat segítségével hozzá-
jutottunk egy korszerű must-
hűtő- és fűtő berendezés- 
hez, valamint egy pinceklí-
mához. Ma e nélkül, azaz 
irányított erjesztés nélkül 
nem lehet borászkodni.

– Hogy tudnak informá-
ciót kapni a borivók a Pif-
fáth borokról?

– A Balatonfüredi Borhé-
ten 1992-től állandó résztve-
vők vagyunk. Minden 
évben nevezünk a városi 
borversenyre, ami által hí-
rünk, akikhez kell, eljut.

– Ki az, aki segít a sző-
lős gazdaságban és a borter-
melésben?

– Kimondottan családi 
üzem vagyunk, a feleségemre 
támaszkodom. Nemcsak a 
két gyermekünk nevelése a 
fő feladata, hanem segít a sző-
lő- és a pincemunkákban is. 
Végzettsége: szakács, felszol-
gáló és üzletvezető. Ismeretei 
alapján készített borlap nyújt 
segítséget vevőinknek a bo-
rok kiválasztásában.

A kilencven évből, hat-
van év nemesítői munkával 
telt el. Harminc éves volt, 
amikor ausztriai, németor-
szági és svájci tanulmányút-
járól hazatért. Agrármérnöki 
diplomával, szőlőtermesztés 
területén szerzett nemzetkö-
zi tapasztalatokkal pályázott 
a Szőlészeti és Borászati 
Kutatóintézethez. A sikeres 
felvétel után Egerbe került, 
ahol szőlőnemesítőként, gom-
babetegségeknek ellenálló 
fajták nemesítését kapta fel-
adatul.
Az alapok megteremtése, 
vagyis a fajtagyűjtemény lé-
tesítése, a laborfelszerelés, 
növényház építése után kez-
dődhetett a tervezett, szaba-
dalmi értékű keresztezési 
kombinációk elvégzése.
Az első sikeres hibridek 10-
15 év után váltak alkalmas-
sá a kiemelésre, majd több-
évi összehasonlító vizsgálat 
kedvező eredményei kerül-
tek bejelentésre, hogy az Or-
szágos Fajtaminősítő Inté- 
zet újabb többévi vizsgálat 
után megadja az állami elis-
merést.
A kékszőlők közül ismertté 
váltak az alábbi fajták: Ti-

tán, Tizián és Turán, ame-
lyek állami elismerést 1978-
ban kaptak. A Turán Kana-
dában, eredeti nevén Agria 
nagy sikereket ért el. Újabb 
kékszőlő fajták következ-
tek; a Medina 1984-ben, a 
Nero 1993-ben kapott álla-
mi elismerést. A nemesített 
fehérszőlő fajtái közül első-
ként a Zalagyöngyét kell 
említeni, amely a direkt-ter-
mő szőlőfajták leváltását 
szolgálta. Sorban követte a 
Viktor, mely trihibridként, 
nemzetközi együttműködés-
ből született. Kiindulási 
alap a Zalagyöngye volt, re-
pülőn érkezett beporzáshoz 
a pollen, ezáltal egy európai-
ázsiai- amerikai keresztezés 
jöhetett létre.
A nemesítő legbüszkébb 
mégis a Biancára. A fehér 
szőlőfajtát hűséges társáról, 
feleségéről, Blankáról ne-
vezte el. Titkos favorit lehet 
az újabb fehérszőlőfajta, az 
Aletta, értékei a Rajnai riz-
linggel azonosak. A borsző-
lőfajtákat még kiegészítik a 
csemegeszőlő fajtái, mint, 
Áron, Hanna, Néró és Suzy. 
Csizmazia D. József fajtái, 
amivel úgy a hazai, mint a 
nemzetkőzi elismerést kivív-
ták rezisztensek, azaz ellen-
állók, elsősorban a gom- 
babetegségekkel szemben. 
Alig, vagy egyáltalán nem 
kell permetezni fajtáit, ami 
ma, a környezet tudatos vi-
lágban óriási előny. De a 
környezetvédelemi mellett 
nem kevés a gazdasági ha-
szon sem. A Néró szőlőfajta 
magas rezveratrol tartalma 
miatt a rákos megbetegedés 
gyógyszere is lehetne. A Fü-
redgyöngye szőlőfajtát, pe-

dig, amelyet szülővárosáról 
nevezett el, akár a terápiás 
szívgyógyászatban is hasz-
nálhatnák. Balatonfüreden, 
a Széchényi Ferenc Kerté-
szeti Szakképző iskola sző-
lőültetvényében a dr. Csiz- 
mazia Darab József által ne-
mesített, összesen 35 db-os, 
gyűjtemény került eltelepí-
tésre. A hazai szőlőültetvé-
nyekben, már számottevő a 
Csizmazia fajták részará-
nya, de még mindig a világ-
fajták az uralkodók. A 2008. 
évi Balatonfüredi városi bor-
versenyen 369 bormintával 
versenyeztek, ebből csak 
egy Csizmazia fajta volt, a 
Medina, amely a 328-ik he-
lyezést érte el.
Nagyobb sikert ért el vi-
szont a borvidéki bélyeg so-
rozattal. Ötlete alapján a 
Magyar Posta elkészítette a 
borvidékeket népszerűsítő 
bélyegsorozatát. 2007. má-
jus 25-én, Orbán napján je-
lent meg a sorozat utolsó 
három tagja, így lett teljes a 
22 borvidéket bemutató bé-
lyegsor.
Munkásság elismerése Bala-
tonfüreden sem maradt el. 
Szülővárosa 1998-ban Bala-
tonfüred Városért (Pro Ur-
be), 2001-ben Balatonfüred 
város Díszpolgára kitünte-
tést adományozta.
Emellett országos elismerés-
ként 1999-ben kapta a Ma-
gyar Köztársasági Érdem- 
rend Tisztikeresztje kitünte-
tést, valamint 2000-ben a 
Magyar Örökség Díjat.
Külföldi kitüntetései közül 
kiemelkedik az 1994-ben a 
szőlőnemesítői munkáért 
odaítélt Peter Morio Díj.

Régebben, Füreden és Ará-
cson is nagyon készültek az 
aratásra. Éppen ezért, az ara-
tás és betakarítás alatt a pol-
gárok tűzügyeletet tartottak. 
Házanként, két férfiember na-
ponta váltva egymást őrkö-
dött, figyelve a térséget, nem 
száll-e valahonnét fel a füst. 
Az őrhely a tűzoltószertár tor-
nyában volt. Cséplés előtt, a 
gyepűjárásra került sor. A fér-
fiak körüljárták a határt, a 
napszámosokkal kitisztíttatták 
a gyepűket, hogy majd a gabo-
nás szekerek elférjenek az uta-
kon. A tehetősebb gazdák 
vettek részt a gyepűjárásban, 
amit sokszor egy-egy pincénél 
fejeztek be.
A Kéki és a Siske patakokon 
elhelyezkedő öt, a két patak 
összefolyásánál egy a Kéki, 
Vörös, Kubicsek, Újhelyi, Hal-
ápi, Mórocza vízimalmokban 
őröltették gabonáikat a füredi-
ek. Arácson a Koloska völgy-
ből lefolyó séden Tolnay Pál 
vízimalma állt. Azok az embe-
rek, akik nem rendelkeztek ott-
hon darálóval, a kukoricát és 
az árpát is a malomba vitték 
daráltatni. A középkorban a 
malmok azilumok is voltak, 
vagyis az odamenekülteknek 
menedékhelyet biztosítottak, 
ugyanúgy, mint a templomok 
és a nemesi udvarházak. Sok 
parasztember csak akkor őrle-
tett, amikor a lisztjük fogyó-
ban volt, általában 
negyedenként. Volt olyan mol-
nárné, aki főzött is az őrlőik-
nek. A malmoknak a társas 
életben betöltött szerepét az él-
tette a legutóbbi időkig, hogy 
az őrletők a saját gabonájuk-
ból őrölt lisztet akarták meg-
kapni, nem pedig a 
cserelisztet. A molnárság tisz-
tes megélhetést, a malom  a tu-
lajdonosoknak és a bérlőknek 
szép hasznot, gazdagodást tett 
lehetővé. 
Füreden és Arácson a több 
malom ellenére sajnos egy ma-
lom sem maradt épen fenn. 
Így ma már csak más települé-
seken  láthatnak a fürediek 
még működő, illetve múzeum-
nak megtartott malmokat.



2008. június 6-án Buda-
pestre utazhattunk jutalom-
ból. Hogy miért? Mert A 
reneszánsz nyomában  című 
pályázatra készítettünk egy 
– szerintünk – remekművet 
Litkey Eszter tanárnő segít-
ségével. Először készítet-
tünk gyöngyszövést, és az 
iskola névadójának kezdőbe-
tűjéből alkottunk iniciálét. 
A nagy nap előtt egy héttel 
már nem is reménykedtünk 
jó eredményben, így még 
nagyobb örömmel fogadtuk, 
hogy meghívtak bennünket. 
Reggel hét órakor szálltunk 
fel az Intercity-re, Saci néni 
és Eszter néni kíséretében. 
Budapesten rengeteg lép-
csőn jutottunk fel a várba, 
így jól esett, hogy a múze-
umban enni és innivalóval 
fogadtak, igazi fogadáson 
vettünk részt! Az eredmény-

Ősszel egy hetet töltöt-
tek nálunk finn barátaink. 
Az alatt a pár nap alatt 
összekovácsolódott a kis 
finn-magyar csapatunk. Szo-
ros barátságok szövődtek és 
mindenki várta a következő 
találkozást, amire most ta-
vasszal került sor.
Április 28-án a kora reggeli 
órákban indultunk a repülő-
térre. Sokunk ekkor ült elő-
ször repülőn,  ez  fokozta az 
egyébként is nagy izgalmun-
kat. Helsinkiben vártak ránk 
a finn tanárok, akik végig 
nagyon kedvesek voltak ve-
lünk. Kouvolában az iskolá-
nál már a családok fogadtak 
bennünket.
Három délelőttöt töltöttünk 
a finn középiskolában, ahol 
a helyiekkel együtt látogat-
tuk a tanórákat. Pozitív él-
mény volt számunkra, hogy 
a tanárok többsége nem csu-
pán szeretettel üdvözölt ben-
nünket, de angol nyelven is 
tartotta az órát, hogy mi is 
értsük, miről van szó. A diá-
kok a finn nyelv mellett své-
dül és angolul is remekül 
beszélnek, de többségük 
még franciát, olaszt, spa-
nyolt vagy németet is tanul. 
A gimnáziumi tananyag 
mellett művészetet, így ze-
nét és festészetet is oktatnak 
az iskolában. A finnek fon-
tosnak tartják ezeket a tár-
gyakat, hiszen a testne- 
veléssel együtt remek kikap-
csolódási lehetőséget nyújta-
nak a délelőtt során. Az 

hirdetés közben annyira iz-
gultunk, hogy fogtuk egy- 
más kezét, mintha láncot al-
kottunk volna. Amikor ki-
mondták a mi nevünket, 
mosolyogva mentünk ki át-
venni az ajándékot. A jutalo-
mosztás után amikor meg- 
tekintettük a pályázatra ér-
kezett munkákat, jó volt lát-
ni a sok alkotás között a 

sajátunkat, egy üveges tárló-
ban. Ezen a napon a Nemze-
ti Galéria ajándékaként meg- 
nézhettük az időszaki rene-
szánsz kiállítást is az emele-
ten. Itt a legkülönlegesebb- 
nek mindannyian egy hatal-
mas, legalább egy méter ma-
gas kézzel festett énekes- 
könyvet találtunk. Délután 
még egy kellemes sétát tet-

tünk a Várban, majd haza-
utaztunk teli élményekkel. 
Reméljük, hogy a jövőben 
máskor is sikerül hasonló 
szép dolgot készítenünk.

iskolai menzán ebédeltünk, 
ami nagy meglepetésünkre 
svédasztalos rendszerben 
működik, tehát annyit és 
annyiszor ehetünk, ahány-
szor csak akarunk. Ráadásul 
a menzai ebédet az állam fi-
nanszírozza. Az más kérdés, 
hogy az első nap feltálalt 
finn levesből, azt hiszem, 
senki sem repetázott. 

Kedden Kouvolát tekin-
tettük meg. A városnézés so-
rán nem sok régi temp- 
lommal vagy műemlékkel 
találkoztunk, hiszen a város 
elég fiatal. Modern, új épít-
mények a központban és ha-
sonló szerkezetű házak 
sokasága található a tizedik 
legnagyobb finn városban. 
A városházán kedvesen fo-
gadtak bennünket, ahol egy 
film ismertetett meg minket 
a város múltjával, jelenével 
és a közeljövő terveivel. 
Már az első nap meghazud-
tolta magát a finn időjárás, 
hiszen tévesen hittük, hogy 
szükség lesz a télikabátra. 
Minden nap húsz fok feletti 
volt a hőmérséklet, sőt még 
barnultunk is a hét során. 
Egyik legizgalmasabb prog-
ram az első nap estéjén meg-
szervezett "szauna-night" 
volt. Igazi kihívást jelentett 
számunkra a nyolc fokos tó-
ban való fürdőzés! Termé-
szetesen követtük a tra- 
díciót, először felmeleged-
tünk a szaunában, majd fu-
tottunk és megmártóztunk a 
hideg vizű tóban. A hagyo-
mány szerint a bolondozás 
mellett az est része volt a sü-
tögetés illetve a teázás is. A 
csodálatos tóvidék és az iz-
galmas "strandolás" felejthe-
tetlen élmény számunkra.

Április 30-a különösen 
fontos nap a finnek számá-

ra. Mindenki a május elsejei 
Wappu nevezetű ünnepre ké-
szülődik. Az iskolát feldíszí-
tették és a tanárok, diákok 
mind bolondos hippi ruhát 
viseltek aznap. Megtudtuk, 
hogy minden évben más a 
"style", öltöztek már kuká-
soknak és múmiáknak is a 
suliban. A diákok műsort ad-
tak, melyben a tanárok is ak-
tívan részt vettek. Minket is 
bevontak a programba és 
felkértek egy kis bemutatko-
zó előadásra. Énekeltünk és 
finn nyelven verset mond-
tunk. Azt hiszem, jól sike-
rült a műsorszámunk, és az 
egész iskola megkedvelt 
minket. Ezt bizonyította az 
este, hiszen kis csapatokban 
jártuk a várost, a sétáló ut-
cát és a parkokat. Beszélget-
tünk, gumicukrot ettünk és 
lufikat fújtunk. Május 1. 
Finnországban is piros be-
tűs ünnep, senki sem dolgo-
zik és a boltok zárva 
vannak. Ezt a napot minden-
ki a családjával töltötte.

A következő közös prog-
ram a Helsinkibe tett  kirán-
dulás volt. A gyönyörű ki- 
kötővárost busszal körbejár-
tuk, valamint a fontosabb 
műemlékeket, templomokat 
és nemzeti múzeumot láto-
gattuk meg. Jártunk modern 
sziklatemplomban, láttuk a 
parlamentet, megismerked-
tünk a belvárossal. A nap 
második felében szabad-
programot kaptunk, vásárol-
tunk, sétáltunk és néze- 
lődtünk.

Szombat a hét egyik leg-
szebb napja volt. Először a 
Verla papírmalmot tekintet-
tük meg, melyet 1872-ben 
alapítottak és 1964-ig műkö-
dött. Ma az Unesco Világ-
örökség részét képezi. Ez- 

után a Repovesi Nemzeti 
Parkba kirándultunk. Napsü-
tés, együtt a csapat... na-
gyon jól sikerült a túra. 
Sokat nevettünk és izgul-
tunk is, hiszen több kihívás 
is várt ránk. Utunk során 
volt, hogy függőhídon kel-
lett átmennünk a túlpartra, 
de a legizgalmasabb az eve-
zés volt. Visszafele ugyanis 
három 12 személyes csónak-
kal eveztünk. Hatalmas eve-
zősverseny alakult ki, de 
szerencsére sikerült megta-
lálnunk az összhangot és 
mindannyian megtettük a 3 
km-es távot.

A vasárnapot mindenki 
saját családjával töltötte, 
kedvesek voltak vendéglátó-
ink és alkalmazkodtak hoz-
zánk, így este páran össze- 
gyűltünk egy utolsó piknike-
zésre. Aznap jöttünk rá, mi-
lyen gyorsan telt el a hét. 
Este már csomagoltuk bő-
röndjeinket és megpróbál-
tuk a lehető legszebbé tenni 
az utolsó órákat. Habár isko-
lai kereteken belül ez volt 
az utolsó kirándulásunk, de 
többségünk tartja a kapcso-
latot a "saját finnjével" sőt, 
sokunk tervezi a következő 
találkozást is. Szívből remé-
lem és hiszem, hogy ezzel a 
visszautazással semminek 
sem lett vége, sőt csak most 
vette kezdetét sok nemzet-
közi barátság kialakulása.

Szeretnénk köszönetet mon-
dani a Lóczy gimnázium-
nak, Mahelszki Marianna 
tanárnőnek és Pintér Lajos 
tanár úrnak az utazás meg-
szervezésért, valamint Babá-
ri Ágnesnek a tolmácso- 
lásért.

Főiskolai, egyetemi hallgatók figyelmébe!
A polgármesteri Hivatal  Művelődési, Oktatási, Sport és Idgenfor-
galmi Osztálya felhívja a felsőoktatásban tanuló tehetséges bala-
tonfüredi fiatalok figyelmét Balatonfüred Város Önkormányzata 
városi ösztöndíjának következő fordulójára.

A hallgatók a pályázatokat – a kérelemmel, a hozzá tartozóadat-
lappal és mellékletekkel együtt – 2008. július 31-ig nyújthatjákbe 
a Művelődési, Oktatási, Sport és Idegenforgalmi Osztályra.

Tájékoztató a melléklettel a Polgármesteri Hivatalban a portán 
vagy a Művelődési, Oktatási, Sport és Idegenforgalmi Osztályon 
(emelet  20-as iroda) kérhető.

Olvasóink írják



A Kékszalag regatta a 
leghosszabb távú tókerülő 
verseny Európában, mely-
nek célja minél rövidebb 
idő alatt motorhasználat nél-
kül megkerülni a Balatont. 
Az idei év különlegességét 
az adja, hogy a szabályok ér-
telmében, mivel páros év 
van, indulhatnak a legkor-
szerűbb, könnyű építésű, tra-
pézos vitrolások – például a 
Liberák – is. Ezek a hajók 
nemcsak a leggyorsabbak, 
hanem a leglátványosabbak 
is: a hatalmas vitorlafelület 
döntőerejét a legénység a sa-
ját testsúlyával ellensúlyoz-
za, kereteken állva, drótkö- 
teleken lógva a víz felett.
Bár ezek a legmodernebb és 

A Balaton Challenge a 
77,5 km-es távjával a világ 

A Balaton első, hosszában történő átúszása Szénási Imre a nevéhez fűződik , 
aki – bár az egyik lábára béna volt – 1961 augusztusában három szakaszban 
valamivel több mint 36 óra alatt teljesítette a Balatonkenese-Keszthely távot. 
2005. májusában Carlos Peña spanyol környezetvédelmi aktivista négy nap 
alatt úszta át hosszában a Balatont. 2007. augusztus 23-án két fiatalember – 
Rafai Zsolt és Bolvári Dániel – két részletben, alig több mint 25 óra 34 perc 
úszásidővel tette meg e távot. Ők Keszthelyről indultak és Balatonkenesén fe-
jezték be úszásukat. Eddig ők büszkélkedhetnek a legjobb idővel.
Részletes naprakész információ: www.balatonchallenge.com.

Burka Tibor szakosztály-
igazgató köszöntjében ki-
emelte: a legsikeresebb évét 
zárta a füredi csapat azáltal, 
hogy magabiztos játékkal 
benn maradt az első osztály-
ban. A bajnokságban meg-
szerzett tizedik hely nagyon 
értékes, hiszen erre még a 
legelvakultabb szimpatizán-
sok sem számítottak. Mind-

A rajt a füredi Marina 
Hoteltől indul, míg a végál-
lomás a tihanyi hajóállomás 

A nézők leginkább a lát-
ványos sprinttávokat (750 
méteres úszás, 20 kilométe-
res kerékpározás, 5 kilomé-
teres futás) részesítik 
előnyben. Ilyen nívós há-
romtusára eddig Balatonfü-
reden nem volt példa, hi- 

legesélyesebb vízi jármű-
vek, a természet és az időjá-
rás alaposan megváltoz- 
tathatja a papírformát: ext-
rém erősszeles verseny ese-
tén akár a cirkálók, akár a 
szintén trapézos Assok kö-
zül is kikerülhet az első. A 
rendezők évről évre rekord 
számú nevezést könyvelhet-
nek el: sokan családi hajó-
jukkal indulnak el a ver- 
senyen úgy, hogy emberi 
számítások szerint esélyük 
nincs a győzelemre. Könnyen 
lehet, hogy idén felülmúlják a 
tavalyi, 511 induló számát is.
A gyerekeknek is tartogat ki-
hívásokat a versenyhétvége: 
július 17-én ők mérkőzhet-
nek meg a Kékpántlikáért.
A látogatók számára nem-
csak a verseny nyújt izgal-
mas szórakozást, mert igazi 
fesztivál jelleget ölt az idei 
Kékszalag. Vitorlás-modell 
bajnokság, borfalu, hajókiál-
lítás, koncertek és gyermek-
programok várják az érdek- 
lődőket. 

A Kékszalagot 1934-ban 
rendezték meg először, a 
tengeri versenyek mintájára. 
A háborús évek kimaradtak, 
és volt olyan időszak, ami-
kor minden második évben 
rendezték csak meg a nívós 
regattát. A Kékszalag legsze-
rencsétlenebb éve 1951 volt, 
amikor tomboló orkán csa-
pott le a mezőnyre, a keszt-

helyi bóját csupán 25 hajó 
érte el. 1955-ben született a 
rekord, amelyet máig sem 
döntött meg senki: Németh 
Istvánnal a kormánynál a 
Nemere II nevű cirkáló 10 
óra és 40 perc alatt ért be a 
célba. 1989-ben nyerte el 
utoljára a Kékszalagot a Tra-
montana, amely minden 
idők legsikeresebb hajója 
volt a regattán, összesen hét-
szer hódította meg a Bala-
tont, és hagyta a háta mö- 
gött a teljes mezőnyt.

A 2008-as Kékszalag televí-
ziós közvetítése egy új, rá-
diófrekvenciás összekötteté- 
sen alapuló rendszerrel fog 
megvalósulni. A rendszer 
képes lesz a Balaton teljes 
területén (594 km2), a vég-
ső nyerésre esélyes hajókon 
illetve kísérő motorosokon 
elhelyezett videokamerák 
képét a balatonfüredi közve-
títő-kocsihoz eljuttatni. A 
rendszer segítségével a bala-
tonfüredi fesztiválhelyszí-
nen, a tv képernyők előtt 
ülők, most először a Füred 
tv-ben, és a versenyt az in-
terneten követők is folyama-
tos élő képekkel tudják a 
versen alakulását követni.

További információ:
www.kekszalag.hu, Biár Gab-
riella, RedLemon Media

ez az akarat és küzdeni tu-
dásnak köszönhető – fogal-
mazott a szakosztályvezető. 
A jó hangulatú összejövete-
len egyúttal búcsúztatták dr. 
Gerencsér Gábor sportor-
vost, akinek a helyét dr. 
Csordás József veszi át. Az 
évadzáró ünnepségén jelen 
voltak az új játékosok is, il-
letve meleg szívvel köszön-
tek el a távozó kézilab- 
dázóktól. 
Lassan befejeződik az átiga-
zolási időszak. Jelen pilla-
natban a BKC keretét a 

következő játékosok alkot-
ják. Kapusok: Szathmári, 
Szabó I., Kovács S., Kará-
csony. Kovács Sándor való-
színűleg kölcsönben egy 
másik csapatban játszik, 
míg Karácsony Tamás az ifi 
mellett, kettős igazolással 
egy NB I/B-s gárdát erősít. 
Mezőnyjátékosok: Tombor, 
Lelkes, Nagy Cs., Horváth 
Sz., Kovács Gy., Horváth 
R., Heiczinger, Salamon, 
Mohácsi, Frey, Kiss Á., 
Pásztor.

Pásztor István a váloga-
tott mezét 215 alkalommal 
húzhatta magára, míg a baj-
noki serleget tizenkétszer 
emelhette a magasba. Tizen-
öt feledhetetlen évet töltött 
el a bakonyi városban, ré-
szese volt megannyi hazai 
és nemzetközi sikernek. Fü-
reden minden bizonnyal 
több játéklehetőséghez jut, 

mint Veszprémben, a góljai-
ra pedig nagy szükség van a 
Balaton-partján.

– Számos siker után mi 
az ami még motiválhat egy 
többszörös válogatott kézi-
labdázót abban, hogy Bala-
tonfüredre szerződött?

– Elsősorban az, hogy 
minél többet játsszak, illet-
ve a választott „kis hazám-
ban”, a Balaton-partján, mi- 
nél több sikert érjek el. Sze-
retnék a csapat hasznára vál-
ni, hogy a bajnokságban 
előkelő helyen végezzünk. 
Szeretem ezt a környéket, így 
remélem sokáig szerepel a 
nevem a BKC keretében. 

– Jó néhány volt pálya-
társaddal együtt mire lehet 
képes a Balatonfüredi KC? 
Túl lehet-e szárnyalni az el-
múlt évadot?

– Erről még korai beszél-
ni, hiszen nem tudjuk, hogy 
mennyire erős csapatok vár-
nak ránk szeptembertől. De 
úgy gondolom, hogy egy jó 
középcsapat ismét válhat be-
lőlünk, ez már egy reális el-
várás velünk szemben. 

– Feledhetetlen éveket 
töltött Veszprémben, számos 
siker fűződik a nevéhez. Mi-
lyen érzések kavarognak 
majd Önben, amikor volt 
csapata ellen kell majd ját-
szania?

– Nagyon jó! Életemben 
először most megtapaszta-
lom, hogy milyen érzés az, 
amikor egy kis csapat egy 
nagy csapat ellen játszik. 
Plusz motivációt jelent, 
hogy barátok ellen játszom, 
de különösképpen nem le-
het szétválasztani azt, hogy 
most éppen a Veszprém, 
vagy esetleg más csapat az 
ellenfél.

melleti strand lesz. A ver-
senytáv mintegy három és 
fél kilométer hosszú, mely 
egyáltalán nem ígérkezik 
könnyűnek, ismerve a Bala-
ton szeszélyességét. 
Nevezni július 11-ig 19 órá-
ig lehet a Marina Hotelben. 
Kuriózumnak számít, hogy 
minden célba érkező emblé-
mázott pólót kap a szerve-
zőktől.

A versenyről indulás előtt a 
70/383-6870 és a 70/383-
6770-es telefonszámokon, il- 
letve az iroda@marathon.hu 
e-mail címen érdeklődhet-
nek. Vihar, vagy 19 fokos-
nál hidegebb víz esetén 
tartalék időpontok: július 
20-a, augusztus 2-a és 3-a.

leghosszabb állóvízi úszó-
próbája, amit egyvégtében 
teljesítenek.

Az úszópróba alapötlete 
Rafai Zsolttól és Bolvári Dá-
nieltől származik, akik 
2007-ben augusztus 23-24-
én 25 óra 34 perc úszásidő-

vel teljesítették a távot. Az 
idei úszópróbának most ők 
ketten vágnak neki, de már 
komolyabb előkészületek után. 
A tervek szerint jövőre már 
meghívásos alapon többed 
magukkal tudnak indulni.

szen két évvel ezelőtt „csu-
pán” magyar versenyzők áll-
hattak a rajthoz. Idén a 
Veszprémi Triatlon Egylet a 
helyi önkormányzattal, a Ba-
latonfüredi Yacht Clubbal, 
és a rendőrséggel karöltve 
azon munkálkodott, hogy 
minél jobb sporteseményt 
szervezhessenek. Legelő-
ször a hölgyek, majd fél óra 
múlva a férfiak ugorhattak a 
hűs vízbe. Ezután a 40 kilo-
méteres kerékpározás követ-
kezett, ahol hat pálya várt a 
sportolókra. A bringások el-

lepték a belvárost és a 71-es 
utat. Végül a versenyzőknek 
a célba éréshez a Tagore sé-
tányon egy tíz kilométeres 
kört kellett teljesíteniük.

A nőknél a kaposvári Hor-
váth Gréta állhatott a dobo-
gó legfelső fokára, míg a 
férfiaknál Major József, aki 
kemény csatában győzedel-
meskedett, hiszen az úszás 
során még a nem túl bíztató 
tizenötödik helyen állt. 






