
Az első díjas költemény 
szerzőjének szeptember 6-
án, az Anna Grand Hotelben 
megtartott gálaesten dr. Bó-
ka István polgármester adta 
át az Emlékdíjat, a Salvato-
re Quasimodot ábrázoló 
bronzplakettet és az idén 
400 000 Ft-os ösztöndíjat. A 
ma már rangos kulturális 
eseménynek számító füredi 
költőversenyen, amelyre ed-
dig még sehol nem publi-
kált két-két verssel 135 ma- 
gyar költő pályázott, könyv- 
és filmbemutatót is tartot-
tak, és az idén negyven éve 
elhunyt olasz Nobel-díjas köl-
tőre életét bemutató fotóki-
állítással is megemlékeztek.

(Folytatás a 3.oldalon)

Én biztosan nem. Egyszer 
már próbáltam egy idegen 
városban, ahová a sorsom so-
dort (amit rendszerint én sza-
bályozok, mármint a sor- 
somat), beolvadni a helyi pol-
gárok közösségbe, de nem 
ment. Rá kellett jönnöm, csak 
a szülőföld megtartó ereje 
köthet valahová. Vagy az, ha 
személyes kötődések húznak 
a helyi közösséghez, akár fel-
menői ágon is. Vagyis érez-
nem kell azt a várost ahol 
élek, mindenestül benne kell 
élnem a múltjában. Még pon-
tosabban: egy város históriá-
ja megtanulható ugyan, de 
egy város lelke nem tan-
anyag.
Mindez túl nyersnek és per-
sze cáfolhatónak tűnik, itt-ott 
sántít is az érvelés, de gon-
doljunk bele: hogyan lehe-
tünk füredivé, ha már nem itt 
születtünk, nőttünk fel? Ez 
azért is fontos kérdés, mert 
igen sok ismerősömtől hal-
lom mostanában, hogy Fü-
redre készül, lakást venne, 
ide telepedne. Ez persze csak 
az első lépés, amelyet majd 
sok követ. Ismerkedés a vá-
rossal, megtalálni intézmé-
nyeit, felismerni útjait és 
rejtekútjait, de mindenekelőtt 
megtalálni a hangulatát, 
amely nemcsak a vízparton 
lelhető fel. Füred minden 
pontjáról szép, legutóbb ép-
pen a Ferencsik villa erkélyé-
ről kinézve ájultam el, hogy 
ezt a szép kilátást még nem 
élhettem át.
De ez még mindig csak han-
gulat s nem lélek. Nekem a 
fürediség a polgárokban ér-
hető tetten. Akik nem csak 
lakni akarnak itt, hanem élni 
is. Azokban, akik nem passzí-
van, hanem aktívan élik át a 
város mindennapjait. Nem-
csak elfogadnak, de adnak is. 
Nemcsak örülnek a sok szí-
nes, igényes és ingyenes ren-
dezvénynek, de amikor sze- 
repet kell vállalni a közösség 
életében, ott is megtalálha-
tók.  Több ez, mint a külföl-
dön ismert önkéntesség, mert 
nem csak egy napra, egy ese-
ményre szól. Az igazi füredi 
még álmában is füredi.  Vala-
hogy megtestesül és egyesül 
benne a város múltja, emléke-
zete és személyes emlékeinek 
sora.  Az igazi füredi nem-
csak elmereng a város szép 
múltján, élvezi a sokat kínáló 
jelent, hanem részt kér a jövő 
formálásából is. Olykor még 
áldozatokat is hoz érte. 
Mondjuk, még esős időben is 
hajlandó felkelni a tévé elől, 
begyalogolni egy rendezvény-
re, hangversenyre, sportese-
ményre. Vagy maga készítette 
jelmez-ruhát ölt, és végigsé-
tál a korzón, hadd fotózzák 
az idegenek, hadd csodálkoz-
zanak rajta vagy netán még 
ostoba megjegyzéseket is el 
kell viselnie.
Az igazi füredi elismeri, hogy 
a világ most éppen rossz felé 
megy, de közreműködik ab-
ban, hogy Füred a jó úton ha-
ladjon. Az igazi füredi el- 
fogad és befogad. Sajnálja, 
hogy nem itt születtél, de se-
gít neked, hogy itt maradj a 
következő nemzedékeidben is.

A valamikori SZOT üdü-
lőt a füredi önkormányzat-
tól 2004-ben vásárolta meg 
Lengyel Ernő. Az építkezés 
nem ment minden zökkenő 
nélkül, a műemlékvédelmi 
előírások miatt folyamato-
san át kellett tervezni az 
épületet, a növekvő kivitele-
zési költségek láttán a kez-
detben az építkezést finan- 
szírozó bank és a többi be-
fektető is kihátrált a felújí-
tásból. Ezért is nagy siker, 
hogy 2008. augusztus 20-án 
ünnepélyesen is megnyitot-
ták a füredi Anna-báloknak 
is helyet adó százszobás, a 

vendégeket háromszintes 
mélygarázzsal, squash és 
bowling pályával, wellness 
részleggel, vitál szigettel, ét-
teremmel, sörözővel, vinoté-
kával, kávéházzal is váró új 
hotelt. A kétszázéves vala-
mikori füredi Nagyvendég-
lő, Gyönyörde kávézó és az 
úgynevezett Kurszalon fel-

újított, átépített épületegyüt-
tesét dr. Bóka István pol- 
gármester, Lengyel Ernő tu-
lajdonos és az építkezést 78 
millió Ft-os uniós támoga-
tással segítő Közép-Dunán-
túli Regionális Fejlesztési 
Tanács elnöke, Pál Béla nyi-
totta meg.

előző évjáratú bor termelője 
nyeri a Balatoni Borok Mes-
tere címet.

A verseny legeredménye-
sebb bora ezúttal egy késői 
szüretelésű tramini bor lett, 
amelyet a balatonboglári 
borvidéken a Bujdosó szőlő-
birtok állított elő.

A bírálók négy bizottság-
ban, dr. Urbán András, a 
Hegyközségek Nemzeti Ta-
nácsa korábbi főtitkára veze-
tésével dolgoztak. A száz 
pontos rendszerben, egy fő-
díjat és huszonegy aranyér-
met osztottak ki. Különösen 

jól szerepeltek az olaszriz-
ling borok, összesen nyolc 
aranyérmet kaptak.

A Veszprém megyei borá-
szok közül többen értek el 
aranyérmet, többek között a 
Németh Pince és a Borbély 
Családi Pincészet Bada-
csonyból, a Vargabor Kft. 
Badacsonyörsről, Mészáros 
József Pécselyről, a Feind 
Pincészet Balatonfőkajárról 
és Szászi Endre a Szent 
György-hegyről, hallottuk a 
szeptember 7-én Badacsony-
tomajon megtartott ered-
ményhirdetésen.

Dr. Lázár János a Bala-
toni Szövetség titkára mint 
a verseny főszervezője el-
mondta, hogy ezúttal 59 ter-
melő, 149 borral nevezett. A 
hagyományok szerint a leg-
magasabb pontszámot elérő, 



A Hotel Füredben meg-
rendezett konferencia az an-
gol nyelvoktatás legjelen- 
tősebb és legrangosabb nem-
zetközi szintű eseménye 
lesz. A találkozó a nyelvtaní-
tás területén dolgozó nyelv-

A novemberben induló 
és áprilisig tartó évadban öt 
előadást tartanak. A Pannon 
Várszínház Veszprémben is 
a megszokott színes prog-
rammal várja az érdeklődő-
ket, az ottani előadások 
mellett és nem helyett indul 
a füredi színház. Vándorfi 
László igazgató a Balatonfü-
redi Naplónak elmondta, 
hogy azért esett éppen Fü-
redre a választásuk, mivel 
itt nagy hagyományai van-
nak a kultúrának, a jelenleg 
is sokszínű palettát kibővít-
heti a színház. Az igazgató 
nemcsak a füredi közönség-
re számít, de azzal a 150 
ezer emberrel is számol, 
akik az északi parton élnek. 
Emellett a helyi iskolákkal 
is jó kapcsolatot alakítottak 
ki. Dr. Bóka István füredi 
polgármester a sajtótájékoz-
tatón elmondta, a város és a 
Pannon Várszínház között 
egy ötéves együttműködési 
megállapodás van érvény-
ben, amely alapján minden-
ben segítik a társulatot. Bár 
a most induló színházhoz 
konkrét anyagi támogatást 

Első körben, április kö-
zepén a Balaton régióban 
megvalósuló turisztikai je-
lentőségű rendezvények 
szervezésére, valamint a tu-
risztikai marketing eszkö-
zök készítésére és a tu- 
ristautak felújítására lehetett 
forrást igényelni, majd má-

nem ad az önkormányzat, 
erkölcsileg a kezdeménye-
zés mögött állnak. Az első 
színházi előadás november 
15-én lesz, ekkor a Boldog 
idő című musical kerül szín-
padra, ezt követi december-
ben a Miniszter félrelép, 
majd januárban a Kinizsi 
Pál. Februárban jön a Kak-
tusz virága, áprilisban pedig 

a Táncdalfesztivál című da-
rabot láthatja a közönség. 
Két helyszínen, a Balaton 
Szabadidő és Konferencia 
Központ átalakított belső 
színpadán, illetve az Anna 
Grand Hotelben rendezik az 
előadásokat. A jegyeket 
2500 Ft-ért kínálják, a nyug-
díjasok és a gyerekek 1900 
Ft-ért nézhetnek meg egy-

egy műsort. Természetesen 
bérletek is válthatók, ezek 
ára 8000 illetve 5000 forint 
lesz. A Pannon Várszínház 
azt tervezi, hogy kifejezet-
ten az iskolások számára kü-
lön előadásokat tartanak 
majd, pl. a kötelező olvas-
mányok színpadi változatait 
is bemutatják.

sodik körben a június köze-
pén megjelent animátorok 
foglalkoztatása a strando-
kon, illetve kereskedelmi 
szálláshelyeken témára lehe-
tett pályázni. 
Rosta Sándor, a Balatoni Re-
gionális Idegenforgalmi Bi-

zottság elnöke elmondta, 
hogy idén kiemelt szempont 
volt, hogy a rendezvény or-
szágos turisztikai vonzerő-
vel bírjon, és legalább or- 
szágos szintű marketingkom-
munikáció álljon mögötte – 
amelyet szintén támogatott 
a pályázat –, a marketing-
eszközök újszerűek legye-
nek és új célpiacokat kap-
csoljanak be. Az animáció, 
azaz a szállodai, strandi moz-
gásprogram vezetők, szerve-
zők támogatásánál, úgy 
érezte a bizottság, hogy to-
vább kellene fejleszteni az 
animációs tevékenységet a 

Balatonnál. A Balaton regio-
nális turisztikai pályázatok 
nyerteseinek részletes listá-
ja megnézhető és letölthető 
a www.mth.gov.hu, illetve a 
www.gyereabalatonra.hu in-
ternetes oldalról.

FELHÍVÁS
Folyamatban van Balatonfüred Város Szabályozási Tervé-
nek a Kemping területére vonatkozó módosítási eljárása.

A módosítás célja, hogy lehetővé váljon egy hotelből és üdü-
lőházakból álló üdülőpark fejlesztés konferencia-, kulturá-
lis, vendéglátó, szórakoztató és sport szolgáltatásokkal, 
szabadtéri sportpályákkal.

Tájékoztatom a lakosságot, gazdálkodó szervezeteket, intéz-
ményeket, hogy a tervezett módosításhoz elkészült a környe-
zeti értékelés, amely honlapunkon (www.balatonfured.hu), 
valamint ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Vá-
rosrendezési és Építési Osztályán megtekinthető és azzal 
kapcsolatban 2008. szeptember 22-ig írásban észrevétel te-
hető.

dr. Bóka István
polgármester

tanárok, nyelviskolák, tan- 
eszköz és könyvkiadók, fel-
sőoktatási szakemberek éven-
te megrendezett fóruma, 
amelyen a nyelvoktatás terü-
letének legismertebb hazai 
és külföldi előadóit hallhat-
ja a közönség.
A három nap során öt plená-
ris előadás, három szekció 
program, negyvenhat mű-
helyfoglalkozás, kulturális 
programok, könyvkiállítás 

és kedvezményes vásár, pá-
lyázati lehetőségek ismerte-
tése és hajókirándulás várja 
a résztvevő nyelvtanárokat. 
A konferencia programjá-
ban azok a korszerű elméle-
ti megközelítések, eredmé- 
nyek, módszertani újítások 
és tanítás-technikai eszkö-
zök kerülnek bemutatásra, 
amelyek segítik a szakmai 
munkát, a hazai nyelvokta-
tás színvonalának emelését. 

A találkozó egyedülálló le-
hetőséget nyújt a szakmai 
kapcsolatépítésre hazai és 
külföldi tanárok és szakem-
berek valamint az intézmé-
nyek között.
Az 1990-ben alakult egyesü-
let már 18. alkalommal ren-
dezi meg a nemzetközi 
konferenciát, amelyet az Ok-
tatási és Kulturális Miniszté-
rium is támogat.

A III. alkalommal meg-
rendezett Bor–Kép–Tár kiál-
lítására a művészeknek 
július elején kellett elkülde-
niük a szőlő, a bor dicséreté-
ről, a szőlészet, borászat 
szépségéről készített művei-
ket. A beérkezett alkotások 
között volt festmény, fotó, 
faliszőnyeg és kerámia is. 
Praznovszky Mihály iroda-
lomtörténész, a zsűri elnöke 
egyaránt gratulált az egyre 
rangosabbá váló kiállítás lét-
rehozóinak és a művészek-
nek. Mint mondta, az alko- 
tók nem illusztrálták Ham-
vas Béla írását, hanem egye-
di, független gondolatisá- 
gukat fejezték ki műveik-

ben. Balatonfüred Város kü-
löndíját Keremtes Zsuzsa 
textilművész (rongyképész) 
és Láng Tibor fotóművész 
kapta. A Hamvas Béla Asz-
taltársaság díját Heitler Lász-
ló festőművész nyerte el.

A Balatonvin borlovagrend 
díját Gazsi József fotómű-
vésznek, és Györgyeák 
György grafikusművésznek, 
a Balatonfüred-Csopaki Bor-
vidék Hegyközség díját 
Józsvainé Kislőrincz Edit-

nek grafikájáért, Kézdy Évá-
nak kerámiájáért, Kozma Im-
rének festményéért ítélték 
oda. A Balatonfüred és Kör-
nyéke Borút Egyesület a 
Képíró Műhely munkáját, 
Boda Balázs és Oláh Kata-
lin festőművészek művét, 
Pálffy Károly festőművész 
festményét és a Pégyő festő-
páros alkotását jutalmazta. 
A Balatoni Borok Háza Mo-
gyoró István festőművészt 
és Balogh János rézgrafi-
kust, a Balaton Szabadidő 
Központ Katona György fes-
tőművészt díjazta. Balaton-
füred Város Önkormányza- 
tának díját Németh Árpád 
grafikusművész és Németh 
Anna festőművész vehette át.

A szervezők visszavárják a 
művészeket a két év múlva 
újra megrendezendő füredi 
borhetekhez kötődő Bor– 
Kép–Tár kiállítására.



TÓTH  KRISZTINA:

A világ minden országa 
Forgott a nyárfavatta, nem volt kitáblázva az égető,
aztán feltűnt a műút végén a csavart kéményű pléhtető,
és tudtam, hogy az az, valaki mobilozott az udvaron,
a kapu tárva-nyitva állt, köszöntem, gondoltam, úgy hagyom,
megállított egy férfi, kérdeztem, hogy jutok az irodába,
szóval maga jött egyre, akkor a maga nagymamája,
éppen időben, mondta, már be van kezelve a néni,
nem mertem rákérdezni, hogy ezt pontosan hogy is érti,
de még igazolnom kellett, hogy a magyar állam polgára,
s az elhunyt ily módon jogosult a hamvasztásra.
A papírokat az asztalra tettem, egy nő meg a gépen
babrált: az útlevél a fűzésnél, pont középen
kinyílt a levegőtlen szobában, mint egy ablak,
pecséttel tanúsítva, hogy birtokosa
a világ minden országába utazhat.

A világ minden országának csarnokában
egy szürke, zúgó monitor előtt álltam,
és figyeltem a nagyanyám útra felöltött arcát,
ahogy a sínen lehunyt szemmel haladt át,
és még hasonlított magára, csak hegyesebb volt az orra,
de már jobban hasonlított az összes földi halottra,
májfoltos, sárga tokká változott, puszta testté,
ez hamis világ timnüce belől menté,
amikor becsúsztatták, hirtelen elnéztem máshová,
és odutta vala neki paradicsumut hazoá,
és széket toltak alám, üljön le, ha kivárja,
de menni kellett a gyerekért az iskolába,
nyomogatták a gombokat, zúgni kezdett az áram,
egy óra negyvenhat volt. Nem hiszek
az örvénylő test feltámadásában.

Nyár turbinája, száraz esőt hadart az égbolt,
hunyorogtam, odakint meleg szél volt,
karcos felhőt kavart, vitte, besodorta középre,
nem őt sirattam, nem beszéltünk már vagy öt éve,
nem azt az arcot, kezet, nem a sápadt gyerekkort,
hanem a testet, a testet, a testet, hogy csak ez volt,
hogy ennyi az egész, leváló bőr, lila körmök, hogy ennyi,
hogy üres test vagyok és hogy nem bírlak nem szeretni, 
hogy a világ minden országa egyetlen test maga,
hogy mégsincs otthona, hogy másban sohase ér a test haza,
autók dudáltak és jött egy biciklis, kikerült,
a por a bőrön át lassan a szikkadt szívre ült,
két óra múlhatott, mikor tudtam, még mindig égett –
Mentem valahol az Auchan mögött,
hogy megtaláljam a HÉV-et.

„A Salvatore Quasimodo 
költőverseny kiváló lehető-
ség az olasz-magyar kulturá-
lis kapcsolatok szélesíté- 
sére, ezenkívül a költészet, 
a képzőművészet ünnepe, és 
nem a pénzről, a hatalomról 
szól. Igazi versengés, ahol a 
legjobb győz” – mondta a 
16. balatonfüredi verspályá-
zat gálaestjén dr. Bóka Ist-
ván polgármester, megkö- 
szönve Paolo Guido Spinel-
li leköszönő olasz nagykö-
vet eddigi támogatását, aki 
magyarul búcsúzott a füredi-
ektől. A hivatalos úton Ka-
nadában lévő Bogyay Kata- 
lin államtitkár üdvözlő leve-
lét dr. Budai Katalin főtaná-
csos olvasta fel a részt- 
vevőknek. A díjkiosztón 
Tóth Krisztina verse nyerte 
el az emlékdíjat, különdíjas 
lett Barna T. Attila (lásd 1. 
oldal, tartalom) Nagy Gás-
pár költőre emlékező verse, 

Salvatore Quasimodo halálának 
negyvenedik évfordulója alkalmá-
ból a Kerek Templomban látható 
életét bemutató fotókiállítás mel-
lett hetven nyelvre lefordított 1930-
ban írt világhírű háromsorosának 
kiadásával is megemlékeztek a No-
bel-díjas költőre, aki egyébként 
maga is kiváló és fáradhatatlan 
műfordító volt. A kötetet Arnaldo 
Dante Marianacci (a kötet szer-
kesztője Alessandro Quasimodo 
mellett) az Olasz Kultúrintézet ré-
gi, és új igazgatója, Salvatore Etto-
re mutatta be Balatonfüreden.

Dante Marianacci legújabb 
verseskötetét Balatonfüre-
den mutatták be. A jelenleg 
Bécsben dolgozó kultúrdip-
lomata élete utóbbi huszon-
öt évét Európa különböző 
országaiban, legutóbb Buda-
pesten töltötte. Sokat tett az 
olasz magyar kultúra közelí-
téséért és a Quasimodo köl-
tőversenyért. Verseiben az 
egyetemes emberi érzések, 
szerelem, halál, nosztalgi-

A legjobb írások

Minden ágacska üdvözlet...

Ed e subito serra...

Levelek Ulcisiából

Romartigianart...
Kerámiák Lazio tartományból

és a legjobb tíz beérkező 
költeményért - köztük a fü-
redi J. Kovács Ivánnak Aka-
rattya-Szemesi requiem cí- 
mű verséért oklevelet adott 
át a zsűri. Az est folyamán 
bemutatták a tavalyi pályá-
zat pár megfilmesített ver-
sét, és Bertha Bulcsúra em- 
lékezve kiosztották az iro-
dalmi publicisztika nyertese-
inek díjait. Bertha Bulcsú 
díjat kapott Jókai kertjében 
című írásáért többek között 
Praznovszky Mihály is. Az 
ünnepi esten Lukács Sándor 
és a költő fia, Alessandro Qu-
asimodo olvasta fel magya-
rul és olaszul Tomaso Ke- 
mény fordításában a díjnyer-
tes verseket. Az est befejezé-
seként az Olaszországban is 
jól ismert és sikeres Érdi Ta-
más Chopin, Kodály és Bar-
tók műveket játszott zon- 
gorán.

kus gyermekkor cizellált, 
megérlelt megjelenítése mel-
lett szerepelnek a magyar 
költők, a magyar táj, termé-
szetesen Füred és a Balaton 
is (A balatoni szél szobra 
Füreden). Ulcisia Castra, az-
az magyarul farkasvár pedig 
Szentendre római kori neve, 
ahol, ahogy Dante Maria-
nacci elmondta, megszüle-
tett ennek a verseskötetnek 
az ötlete.

A Rómát körül ölelő Lazio 
tartomány keramikusainak 
kiállítását október 6-ig lát-
hatja a közönség a Kisfa-
ludy Galériában. A Quasi-
modo költőverseny alkalmá-
ból Francesco Angelis, a tar-
tomány tanácsosa, Frances-
co Scalia, Frosinone megye 
elnöke és Massimo Struffi, 
Füred testvérvárosának, Ar-
pinonak képviselője, a 
Mastroianni Alapítvány el-
nöke hozta el az ott élők 
üdvözletét és a kiállítást 
Balatonfüredre. Az alkotók 
kitűnő kortárs keramikusok, 
köztük van Antonio Gabri-

ele, Arpino szülötte is. A 
vándorkiállítás, amelyet ar-
pinoiak építettek fel Füre-
den, Budapest után Bécsben 
is látható lesz majd.

”Örömteli szívvel fácskát ültetek a hul-
lámzó Balaton partján, melynek levelei 
túlélik majd mulandó életemet. Gyökerei 
mélyen fúródnak a büszke magyar földbe, 
melyet a történelem örökké meggyötört. 
Legyen minden ágacska üdvözlet annak, 
ki eljön ide és szereti a költészetet, mely 
megszüli a finomságot és az igazságot 
minden nemzet fiainak nevében.”

(S. Quasimodo kőbe vésett felirata a 
Tagore sétányon, Boksay György fordí-
tásában)



– Tudtam a javaslatról, 
de úgy gondolom, hogy a 
rendszerváltás előtti mun-
kásságom is hozzájárult az 
elismeréshez.

– Hol kezdődött a pálya-
futása?

– Tősgyökeres balatonfü-
redi vagyok, annyi kikötés-
sel, hogy az akkor még 
önálló Balatonarácson szü-
lettem 1932-ben. Balatonfü-
reden elvégzett négy elemi 
iskolai osztály után Buda-
pesten, a Lónyai utcai Re-
formátus Gimnáziumban 
érettségiztem. A gimnázium 
nyolc éve alatt a szolgálatra 
neveltek, ami máig is a re-
formátusok hitbéli küldeté-
se. 1951-ben felvettek a 
Budapesti Műszaki Egye-
tem Gépészmérnöki Karára 
és 1956-ban kaptam meg a 
gépészmérnöki oklevelet. 
Ma már mint aranydiplomás 
töltöm nyugdíjas életemet.

– Hogy került a füredi 
hajógyárba?

– 1956-ban kezdtem el 
dolgozni Balatonalmádiban 
a 4. sz. Mélyépítő Vállalat-
nál, majd 1958-tól folytat-
tam munkám mint tervező 
mérnők, főtechnológus, fő-
konstruktőr, termelési veze-
tő és főmérnök a balaton- 
füredi hajógyárban. 1974-
től 1980-ig a görög pireuszi 
kikötő fejlesztését irányítot-
tam mint szerelési irodave-
zető. 1984-85-ben Angliá- 
ban mint építési ellenőr, a 
hajószerelésért voltam fele-
lős a Magyar Hajó és Daru-
gyár képviseletében. Sok- 
szor felvetődött bennem a 
gondolat, mit tettem hozzá a 
hajógyár működéséhez? Úgy 
gondolom, a legtöbbet a 
technológiai fejlesztésért tet-
tem, ami hozzájárult a gyár 
hazai és nemzetközi elis-
mertségéhez.

– A rendszerváltáskor 
politikai pályára lépett.

– A rendszerváltásig pár-
ton kívüliként éltem, úgy 
gondoltam, magam is tudok 
tenni a városért, így vállal-
tam a polgármesterséget, 
ami tartott 1994-ig, amikor 
nyugdíjba vonultam.

– Polgármestersége ide-
je alatt kezdődtek el azok a 
folyamatok, amelyek máig 
is tartanak.

– Örülök annak, hogy el-
ültettük annak gondolatát, 
hogy Balatonfüred városá-
ban ne az aktuálpolitika, ha-
nem a város érdeke legyen 
az elsődleges. Ténykedésem 
alatt számos olyan dolog tör-
tént, ami ellen harcoltam. 
Ilyen volt a kárpótlás, ami 
Balatonfüreden botrányosan 
sikerült. A városunkba érke-
zéskor az üdvözlő táblán ol-
vasható, hogy Balatonfüred 
a Szőlő és Bor Nemzetközi A városháza melletti 

Szent István téren Navra-
csics Tibor országgyűlési 
képviselő, a FIDESZ frak-
cióvezetője augusztus 20-át 
a legnagyobb ünnepünknek 
nevezte.
Szent István örökségét ápol-
va, őseink ezer éven át fenn-
tartották a magyar államot. 
Úgy, hogy néha elveszni lát-
szott az államiság, és néha 

elveszni látszott a magyar 
nemzet. És fenntartjuk most 
is, amikor már nagyon so-
kan elveszettnek hiszik. De 
fenntartjuk a hétköznapok-
ban, és dolgozunk, és hi-
szünk abban, hogy a ma- 
gyar állam nemcsak múlttal, 
nemcsak küzdelmes jelen-
nel, de jövővel is rendelke-
zik, és érdemes érte dol- 

gozni. És hiszünk abban, 
hogy az államnak a közös-
ség szolgálatában kell állnia 
– mondta Navracsics Tibor.  
Az ünnepi megemlékezésen 
Simon Károlynak, Balaton-
füred volt polgármesterének 
eddigi munkásságáért Bala-
tonfüred díszpolgára kitünte-
tő címet adományozta a vá- 
ros képviselő-testülete. Bala-
tonfüred Városáért kitünte-
tésben részesítették, Fekete 
Gyulát, a PROBIO Zrt. ker-
tészeti részlegének vezetőjét.
Balatonfüred Városáért Pos-
tumus díjat adományozott a 
város Móri Jánosnak, aki ha-
láláig a Balatonfüredi Köz-
biztonsági Alapítvány Kura- 
tóriumának elnöke volt, va-
lamint Figula Mihály bo-
rásznak, akit 2000-ben a 
Magyar Bor Akadémia az Év 
Bortermelőjévé választott.
Az ünnepségen a Pannon 
Várszínház tagjai, Vándorfi 
László és Kiss T. István szín-
művész mondott verset, a 
Balatonfüredi Néptánc 
Együttes és a Tegnap zene-
kar, valamint Balatonfüred 
Város Koncert Fúvószene-
kara, Csincsi Ferenc kar-
nagy vezetésével ünnepi mű- 
sorral lépett fel.

Városa, ezzel szemben a vá-
ros határában nagyobb a 
gaz, mint maga a szőlő. Az 
új tulajdonlást a spekuláció 
vezérelte, ami ellen tiltakoz-
tam, minek következtében 
Antall József miniszterel-
nöknél is feljelentettek, 
hogy akadályozom a nemze-
ti program megvalósulását.
A görögfaluval kapcsolato-
san is számtalan megjegy-
zést kaptam, de sajnálom, 
hogy nem az eredeti elkép-
zelések valósultak meg. Ha 
azonban azokra a fejleszté-
sekre gondolok, mely tény-
kedésem alatt valósult meg, 
mint a gázvezeték és a 
szennyvízcsatorna-hálózat 
kiépítése, amiről viszont ke-
veset beszélnek, erre méltán 
büszke lehetek. Az arácsi 
városrész ekkor kapott csat-
lakozási lehetőséget a 
szennyvíz hálózatra. A gáz-
vezeték Füredre hozása kü-
lönösen a szívkórháznak 
kedvezett, mert igénybe ve-
hette a német energiaracio-
nalizálási hitelt, mellyel 
fűtésrendszerét korszerűsít-
hette.
Ténykedésem idejére esett a 
szívkórház előtti Kossuth for-
rás pavilonjának felújítása is, 
mely mára városunk egyik 
kedvelt szimbóluma lett.

– A Balatonnal több vo-
natkozású a kapcsolata, a vi-
torlás sportban eredményt 
eredményre ért el, úgy Ma-
gyarországon, mint külföldön.

– Eredményeket hossza-
san lehetne sorolni, ame-
lyek közül az alábbiakra 
szívesen gondolok ma is 
vissza: két nemzetközi baj-
nokságon elért első helye-
zés, kétszer elnyert első 
hely a görög bajnokságon, 
valamint nyolc alkalommal 
megnyert magyar bajnokság.

– A Balaton érdekében is 
sokat dolgozott.

– 1991-95 között a Bala-
toni Szövetség elnöke vol-
tam és 2003-2007-ig ügyve- 
zető igazgatójaként tevé-
kenykedtem. Jelenleg a szö-
vetség tiszteletbeli elnöke 
vagyok.

– Honnét ez az elkötele-
zettség, a munka, a közös-
ség és a Balaton szeretete?

– Sokat köszönhetek a 
szüleimnek és a családom-
nak. Édesapám Balatonará-
cson és Balatonfüreden volt 

postamester. Tagja volt a Ba-
latoni Yacht Clubnak. Részt 
vett a Halászati Rt. szám-
vizsgáló bizottságának mun-
kájában. 1928-tól tagja volt 
a Balatoni Szövetségnek és 
dolgozott annak felügyelő 
bizottságában. A Balatonfü-
redi Hitel Szövetkezet igaz-
gatóságában is részt vett. 
Édesanyám tanítónő volt, 
majd postai alkalmazott, leg-
végül a füredi Jókai Múze-
um gondnokaként dolgo- 
zott. Sokat köszönhetek fele-
ségemnek, Zákonyi Tündé-
nek, akivel 46 éve boldog 
házasságban élek. Felesé-
gem szintén a Balaton sze-
relmese, kezdeményezésére 
alakult meg a Nők a Balato-
nért Egyesület, melynek 
1995-től 2005-ig elnöke 

volt. Két felnőtt gyerme-
künk van, András és Kinga, 
akik ugyan családjukkal tá-
vol élnek a várostól, de 
gyakran látogatjuk egymást. 
Örömünkre, büszkék lehe-
tünk arra is, hogy unokánk 
is megszületett.

– A négy év polgármes-
terség után következtek a 
megérdemelt nyugdíjas évek, 
de aktivitása nem csökkent. 
A Balatoni Szövetség mel-
lett elnöke a Balatonfüredi 
Széchenyi Társaságnak, és 
a város krónikása lett, hisz 
az elmúlt években több írá-
sa, könyve jelent meg.

– Fontosnak tartom Szé-
chenyi István szellemi ha-
gyatékának megőrzését és 
ápolását. Különösen megka-
pott, hogy még ma is 

mennyire aktuálisak Széche-
nyi a haza felvirágoztatása 
érdekében megfogalmazott 
gondolatai. Magyarorszá-
gon több Széchenyi Társa-
ság működik, de a legak- 
tívabbak mi vagyunk.
Szeretném, ha az, amire em-
lékszem, ha az elkövetkező 
nemzedék számára is fenn-
maradna. Apósom, dr. Záko-
nyi Ferenc mint a Balaton 
polihisztora, kutatója és a 
háború utáni idegenforga-
lom újjáélesztője erősítette 
bennem a Balaton szeretetét 
és inspirált arra, amiről tu-
dok, azt írjam meg. Szeret-
ném emlékirataimat megír- 
ni, hisz egy érdekes és izgal-
mas időszaknak lehet kordo-
kumentuma.

– Melyek voltak az eddi-
gi írások, és hol lehet hozzá-
juk jutni?

– A Városi Könyvtárban, 
Helytörténet Gyűjtemény-
ben vagy a Balatonfüredi 
Yacht Clubban vannak. Ír-
tam a füredi vitorlás sport 
nagyjairól, a Nemere II-ről, 
feldolgoztam a Balatonfüre-
di Yacht Club 140 éves tör-
ténetét. A Márványtábla 
helyett című könyvben em-
léket állíthattam édesapám 
élettörténetének, tevékeny-
ségének. Legbüszkébb va-
gyok a legutóbbi mun- 
kámra, A Széchenyi család 
és a Balaton című könyvem-
re. A mai napig is lenyűgöz 
az a szeretet és kötödés, ami 
úgy Széchényi Ferencet, 
mint fiát, Széchenyi Istvánt 
a Balatonhoz kötötte. A Szé-
chényi család nemzetébresz-
tő hivatást választott, nem- 
csak a Nemzeti Múzeum, 
Magyar Tudományos Aka-

démia létesítése végett, 
vagy a Balatoni Gőzhajózá-
si Rt. megalakítása végett, 
hanem a nemzeti tudat meg-
erősítése miatt. A gondola-
tok napjainkban is jó 
szolgálatot tehetnének.

– A köztudatban két Szé-
chényi van, akikről gyakran 
beszélünk, gróf Széchényi 
Ferenc és annak fia, Széche-
nyi István. Könyvedből, azon- 
ban több Széchenyiről is ol-
vashatunk, akik fontosak vol-
tak úgy a nemzetnek, mint a 
Balaton fejlődésének.

– Többeket lehetne kü-
lön megemlíteni, kezdve a 
sort gróf Széchenyi István 
két fiával, Bélával és Ödön-
nel. Béla tagja volt az 1867-
ben alapított Balaton-Füred 
Yacht Egyletnek. Gróf Szé-
chenyi Imre fontos szerepet 
vállalt a Balaton déli part-
ján, a filoxéra vész miatt ki-
pusztult szőlők újra telepí- 
téséért. A mai Balatonmária-
fürdő feleségéről kapta ne-
vét. Balatonföldvár különö- 
sen sokat köszönhet gróf 
Széchenyi Imrének, aki a 
mai fürdőhely és a park ki-
alakítását kezdeményezte. 
Az 1904-ben létrejött Bala-
toni Szövetség megalakulá-
sáért is sokat fáradozott. A 
sort még tovább lehetne 
folytatni, de még külön 
meglehetne említeni gróf 
Széchenyi Emilt, aki a bala-
toni társadalmi élet fejlődé-
séért is sikeresen tevé- 
kenykedett.

– Gratulálunk a Balaton-
füred Díszpolgára címhez, 
és várjuk az újabb Simon 
Károly könyv megjelenését.



Az Eötvös Loránd Általános Iskolába 
399 diák jár, ebből 48-an kezdték az első osz-
tályt. A Radnóti Miklós Általános Iskolába 394-

en kezdték meg a tanulást, ide 51 kis elsőst írat-
tak a szülők. A Bem József Általános Iskola már 
csak a fő épületben működik, hiszen a korábban 
használt „piros iskolát” az egyház visszavette. 
Ebbe az iskolába 230 tanuló jár, 11-en az első 
osztályt kezdték. A új tanévben nem volt problé-
ma a tankönyvellátással, minden diák idejében 
hozzájutott a könyvekhez. A tanulók most októ-
ber 22-éig járnak iskolába, utána másfél hetes őszi 
szünet következik. A tanév június 15-éig tart.

1.A osztály: Osztályfőnök: dr. Kiszelyné P. Edit, napközis tanító: Vajay Zita
Hátsó sor: Nagy Áron, Turán Áron Barnabás, Piffáth Ádám Jakab, Hollósy Sára, Lipták Luca, 
Csabai Dorina, Molnár Attila, Kuzma Regina Eszter, Barcza Bálint, Fazekas Bence, Török 
Zsolt, Majercsik Ákos
Első sor: Rummel Petra Judit, Kun Botond Benedek, Tamon Sára Eszter, Söptei Dávid, Babos 
Patrícia, Pethő Zalán, Boór Bianka, Kohl János, Rákos Zita, Lavza Zizi, Bartus Brigitta, Liebha-
user Márk, Balogh Eszter

1.B osztály: Osztályfőnök: Virágh Hajnalka, napközis tanító: dr. Hargitai Zsoltné
Hátsó sor: Gyóni Ádám, Pauer Kitti, Koppány Cintia, Erki Adrienn, Szabó Petra, Schütz And-
rás, Bodnár Milán, Király Ádám, Gyömörei Soma, Pis Olivér, Czaun  Benjamin, Lakatos Zsófia, 
Szalai Bence
Első sor: Frank György Dániel, Bocskay Bálint Dominik, Kiss Vanda, Matulka Blanka, Maurer 
Kinga, Duna Dominik, Bruckner Bernadett Mária, Biczó Szabina Mária, Gyarmati Bence, Maro-
si Zoltán Fedor, Szűcs Kira, Pákh Lilla, Papp Norbert

Kiállítást nyitni készü-
lök az Óvárosi Művészkávé-
házban. Idegyűlnek, 
hónapról-hónapra a füredi 
alkotók és meghívott baráta-
ik. Ez az ő törzshelyük, itt 
tervezgetik következő tárla-
taikat, itt szemlélik meg a 
legújabb művek bemutatása 
során, ki mit teremtett egy-
egy tárlatnyitás között? 
Most lekerültek a falról Jo-
ga színes portréfotói, más 
technika, más látásmód, 
más megközelítés nyer teret.
Grafika, amolyan Németh 
Árpis módra.
A grafika, amelynek külön-
böző ágazataiba botlunk 
napról-napra, akár egy üdí-
tős dobozt fogunk a kezünk-
be, vagy egy logókkal teli 
reklámújságot lapozgatunk, 
vagy netán autónkból kinéz-
ve akad meg a szemünk egy 
óriásplakáton. Az alkalma-
zott grafika ezernyi változa-
tával vettük magunkat 
körül. Anno csak egy színes 
krétával került a barlangfal-
ra a célpont, az elejtendő 
vad, meg ami még. Most 
meg itt töprengek, hogy a 
rajz, mint belső késztetés, 
és mint tanulható kifejezési 
mód mennyire hozzátarto-
zik az emberi kommunikáci-
óhoz. Ha van motiváció, a 
legtöbb ember, megtanul jól 
rajzolni, mert a rajzolás a 
látvány megragadása és ki-
fejezése.
Árpi is ezt tanítja a rábízott 
gyerekeknek, az elemző és 
objektív látást, mint alapot a 
jó megjelenítéshez. Na meg 
a számtalan technikát, ame-
lyeket ő maga is ismer, 
ahonnan kiválasztotta azt a 
technikát, amelyben a pon-
tok, vonalak és foltok külö-
nös egyvelegével létrehozza 
a művet. Igazi rajzolóként 
alkot, méghozzá a maga 
gyönyörűségére.
Ceruza, toll, tus és ecset, 
kréta és szén, pasztell, filc-
toll, markerek, meg rézmű-
ves eszközök, no meg a 

papírok, esetleg egy kifo-
gyott toll. Amolyan művé-
szi rendetlenség, amelyből 
mindig a megfelelőt keresi 
elő. Ez a várpalotai születé-
sű fickó, a nyolcvanas évek-
ben, gimnáziumi éveiben is 
a rajzot tanulta. Persze, 
hogy szerelmese lett, és ter-
mészetes, hogy Pécsett, a Ja-
nus Pannonius Tudomány- 
egyetem földrajz-rajzszakát 
végezte. Milyen csodálatos, 
a földnek is van rajza, az 
egyetemes világban kirajzo-
lódik alakja, s rajta a terem-
tett természet minden 
csodája, megfoghatóan, be-
mérhetően, érzékletesen és 
színesen rajzolódik elénk. 
Ebből a valóságból emel ki 
megjelenítendő szőlővesz-
szők közé rejtőzött mitológi-
ai alakot, vagy éppen, az 
emberi formákat firkálgatja, 
körkörös vonalakkal elemei-
re szedve, s újra összekonst-
ruálva. Örvénylő vonalak 

közül tűnnek elő az ismerős 
formák, új felismerésekre 
késztetve bennünket.
Beszédes képek. Árpi csen-
des, befelé forduló, zárkó-
zott alkotó.
Mint fiatal gyakran járt Koz-
ma Imre műtermébe, eszmét 
cserélni, tanulni, ahogy az 
őt felfedező tanárához, Új-
helyi Gáborhoz is. Régi al-
kotói barátság ez a füredi 
mester és ő közte. De Árpi 

nem kérkedik vele. Ahogy a 
tanítás melletti alkotótábori 
időkkel, korábbi tárlataival 
sem. Azzal az emlékezetes 
„Veszprém a Bakony fővá-
rosa” című kiállítással sem, 
ahol második díjat nyert 
1994-ben. Meg a Gizella na-
pok alkalmából rendezett ki-
állítások sikereivel, meg 
azzal a számos művésztársa-
ival közös kiállításon való 
bemutatkozással, vagy egyé-
ni tárlattal és elismerésekkel 
sem, melyeknek részese 
volt az eltelt évtizedekben.
Csak csendben feltűnik a 
művésztársak és a nézők kö-
zött.
Nálam mindennapi vendég. 
Gyűjteményem részeként 
naponta állhatok meg grafi-
kája előtt. 
Igen, belemerülve kell szem-
lélni műveit, akvarelljei mel-
lett nagyobb arányt képvi- 
selő grafikai munkáit. A tó-
nusok, festői fekete-fehé-

Szeptember 1-jén már nem kezdődhe-
tett meg az új tanév a füredi piros iskolában. Az 
épületet 2005-ben visszakapta a katolikus egy-
ház, bár az elmúlt három évben a Bem József Ál-
talános Iskola még bérelhette a 80 éves épületet. 
Szeptember 8-án, az épület felszentelésének évfor-
dulóján emléktáblát avattak, amely mostantól 
mindenkit emlékeztet a város első általános isko-
lájára. Az emléktábla ötlete a Helytörténeti Gyűj-
temény dolgozóitól származik. A megemléke- 
zésen Baán Beáta a művelődési központ igazgató-
nője, akinek nagyapja, Baán László az első taní-
tók között volt, mondott beszédet, majd a jelen- 

lévők megkoszorúzták a frissen leleplezett em-
léktáblát. Gyűrű Géza pápai prelátus a Balatonfü-
redi Napló kérdésére válaszolva elmondta, hogy 
a felszabadult épületet iskolaként az egyház sem 
tudja tovább üzemeltetni, mivel annak fenntartá-
sa (villanyszámla, fűtés) magas költségeket je-
lent. A piros iskola a jövőben éppen ezért a 
katolikus egyház közösségi háza lesz, ahol a kó-
rus gyakorolhat majd,  és ahol a gyerekek felké-
szülnek az elsőáldozásra, bérmálásra. Emellett 
valószínűleg megmaradhat az népszerű játszó-
szoba és az egyház szívesen ad helyet az épület-
ben a város egyesületeinek is.

rek, sűrű vonalak, finom kis 
rezdülések változhatatlanul 
papírra vetett üzeneteibe. A 
csendben szóló, a csendből 
küldött vonalak és foltok tá-
volságokon és időkön átha-
tó muzsikáját. Enyhe hu- 
morral közbe vetvén, hogy 
”a legjobb rajz az elrontott, 
mert azt tovább kell gondol-
ni és akkor lesz belőle iga-
zán jó alkotás”.
Mi szemlélők meg találjuk 

ki, hogy melyik volt elront-
va, mielőtt a tárlat anyaga-
ként megcsodálhatjuk. A 
retro textilmintákat idéző 
tánckar nőalakjai? Vagy a 
szinte láthatatlanul papírra 

karcolt és aztán satírozással 
„előhívott” figurák csipke-
szerű alakjai? Az akvarellek 
és akrilok kombinációiban 
testet öltő nők? A tollrajzok, 
amelyekben a kompozíciós 

rendszer és formavilág Árpi 
számára a legjobb önkifeje-
zés és alkotói megtestesí-
tés? Árpi ezt is a nézőre 
bízza.



Egy személyes élmény-
nyel kezdem. Az idei far-
sang jelmezbálján a szerve-
zők közös asztalhoz ültettek 
Balogh Erzsébettel. Amikor 
megtudtam a hírt, örültem, 
mert régi ismerősök lévén 
jó beszélgetésekre számítot-
tam. Jómagam és párom sze-
mélyes okokból nem öltöt- 
tünk jelmezt, Erzsi a huszas 
évek amerikai stílusa szerint 
öltözött. A legjobb jelmeze-
ket a közönség szavazta 
meg, előtte mindenki bemu-
tatkozott egy rögtönzött 
színpaddá kinevezett he-
lyen: a jelmezeknek megfe-
lelő mozgás, esetleg beszéd, 
hangok is belefértek – kinek 
mi felelt meg a leginkább. 
Amikor Balogh Erzsébetre 
került a sor, intett a techni-
kusoknak, és egy remek 
charleston szólalt meg a 
hangszórókból. És ő elkez-
dett táncolni. Tudom, hogy 
évtizedek óta tanítja a külön-
böző füredi korosztályokat 
a tánc, a mozgás rejtelmei-
re, de őt még soha nem lát-
tam táncolni. Az egész pro- 
dukció egy percig, ha tar-
tott, mégis sugárzott belőle 
valami megfoghatatlan, va-
lami teljes. Valami, ami je-
lezte, hogy aki most pár 
tánclépést mutat be, ennél 
mégis sokkal többet tesz: át-
adja magát nekünk. Teljes-
séggel, feltétel nélkül kiáltja 
felénk: nézzétek, én ez va-
gyok, ez az életem, ezt sze-
retem, és nagyon élvezem, 
amit teszek, mert eggyé tu-
dok válni vele. Vagyis egy-
gyé tudok válni önmagam-
mal. És tehetünk-e ennél 
többet?

Másnap otthon előkeres-
tem Paulo Coelho, a népsze-
rű, brazil származású író 
egyik regényét, A portobel-
lói boszorkány-t. A könyv 
főszereplője is táncol, nem 
is akárhogy, s Coelho az 
egyik fejezetben így ír erről:
„Behunyta a szemét, és úgy 
tűnt, mintha már nem is tud-
ná, ki ő, hol van, mit keres 
ezen a világon; mintha le-
begne, megidézve a múltját, 
feledve a jelenét, megjósol-
va a jövőjét. Alakjában keve-
redett egymással az érzéki 
és a szűzies, a pornográfia 
és a kinyilatkoztatás, Isten 
és a természet imádása. 
Már nem ő követte a zenét, 
hanem a zenészek kísérték 
az ő lépéseit, és a kis étte-
rem egy csapásra egyiptomi 
templommá változott, ahol 
Ízisz imádói gyűlhettek ösz-
sze, hogy elvégezzék termé-
kenységi szertartásukat. Úgy 
táncolt, mintha máshol len-
ne, más szférákban járt, 
olyan világok határán, ame-
lyek érintkeznek ugyan a mi-
énkkel, de soha nem mutat- 
koznak meg.”
Amikor Balogh Erzsébetet 
otthonában fölkerestem egy 
beszélgetésre, azzal kezd-
tem, hogy fölolvastam a fen-
ti idézetet, s megkérdeztem 
– mint szakember – a véle-
ményét. Valóban erről szól 
a tánc? Az igazi tánc? Lát-
tam, hogy néhány másodper-
cig elnéz valamerre, csak 
utána válaszol.

A programsorozat szeptem-
ber végén már elkezdődik egy 
színháztörténeti tárlat megnyi-
tásával, majd novemberben Bul-
gakov: Molière (főszereplő Eper-
jes Károly, rendező Vidnyánsz-
ky Attila) című darabjának dísz- 
bemutatójával folytatódik. 
A centenáriumi rendezvény-
sorozat központi programja-
ként rendezik meg a Petőfi 
Színházban a Vidéki Színhá-
zak Találkozóját. Hét vidéki 
társulat: a kecskeméti, a 

szolnoki, a békéscsabai, a 
miskolci, a soproni, a szé-
kesfehérvári és a debreceni 
repertoárjának egy-egy elő-
adását mutatja be Veszprém-
ben, ezzel is köszöntve az 
ünneplő teátrumot – jelentet-
te be Bujtor István a Petőfi 
Színház igazgatója. Tervei 
szerint a találkozóból hagyo-
mány lesz, más vidéki szín-
házakkal érdemi párbeszé- 
det, szakmai együttműkö-
dést kezdeményez.

„Már nem ő követte a zenét, hanem a zenészek kísérték az ő lépéseit.”

– Igen, idáig eljutni na-
gyon nagy dolog, s valóban 
csak nagyon keveseknek 
adatik meg. Ez már egy 
másféle létállapot, de valójá-
ban ez minden művészetnek 
a lényege. Kapcsolatba ke-
rülni az égiekkel, elérni egy 
olyan dimenzióba, amit Co-
elho úgy fejez ki, hogy érint-
kezik ugyan a miénkkel, de 
valójában soha nem mutat-
kozik meg. Legalább is csak 
nagyon keveseknek.

– Szeretném, ha nem 
csak általános dolgokról, 
hanem személyesen rólad is 
beszélgetnénk. 

– A szüleim pedagógu-
sok voltak, az Alföldről ke-
rültek Balatonfüredre, én 
már valóban itt születtem.

– Gondolom, hamar be-
lépett az életedbe a tánc.

– A fiatalok kivételével 
talán mindenki emlékszik 
Buci nénire, én már óvodás-
ként jártam hozzá táncot ta-
nulni. Emlékszem az édes- 
anyám által varrt „fellépő 
ruhára”, ami természetesen 
gyönyörű volt. Az óvoda 
után a Bem iskola követke-
zett, ami már akkor ének-ze-
ne tagozatosként működött. 
Természetesen én is énekka-
ros voltam, és fölléptem az 
először megrendezett Ko-
dály-hangversenyen is, ami-
re a Mestert is meghívták, 
de a halála miatt csak a fele-
sége tudott eljönni. Az isko-
lában népi táncot is lehetett 
tanulni. Később az úgyneve-
zett Koszorúcska követke-
zett, ami nagy népszerű- 
ségnek örvendett Füreden. 
A mai könyvtár épülete még 
olajos padlójú kultúrház-
ként funkcionált, oda jár-
tunk VII-VIII-asként társas- 
táncra, amit Lesz Vince 
tánctanár szervezett és irá-
nyított.
A Lóczyban érettségiztem. 
Ezután – egy barátom hatá-
sára és kapacitálására – kira-

katrendező szerettem volna 
lenni, de először nem vettek 
föl. Füreden maradtam, és 
az akkori ÁFÉSZ-nél egy 
évig mint dekoratőr, dolgoz-
tam. Aztán sikerült bejut-
nom a fővárosban a kira- 
katrendezői szakra, amit két 
év alatt elvégeztem. Csodá-
latos időszak következett az 
életemben: fiatal voltam, az 
iskolában tehetséges és am-
biciózus művésztanárok fog-
lalkoztak velünk. Renge- 
teget jártunk kiállításokra, 
koncertekre. Az oklevelem 
megszerzése után vissza kel-
lett térnem Füredre, mivel 
az ÁFÉSZ-szal ilyen jellegű 
tanulmányi szerződést kötöt-
tem. A szövetkezetnek volt 
egy néptánccsoportja Ta-
kács Kálmánné, Kati néni 
vezetésével – természetesen 
itt is aktív résztvevő voltam 
addig, amíg egy év múltán 
ismét visszakerültem Buda-
pestre ahhoz a ruházati cég-
hez, ahol a szakmai gya- 

korlatot is végeztem. A mun-
ka mellett akkor már komo-
lyan táncoltam a Fővárosi 
Művelődési Házban. Elő-
ször a néptánc, aztán a ver-
senytánc alapjai következ- 
tek Benkő Dánielné, Zsóka 
néni irányításával. (Ő volt 
az édesanyja a híres lantmű-
vésznek.) Itt már füredi kap-
csolat is fölmerült, mivel 
évekig ez a csoport adta elő 
a nyitótáncot az Anna-bálon.

– Eddig csak hagyomá-
nyos táncokról beszéltél, pe-
dig tudtommal a jazzbalett 
sem áll távol tőled.

– A barátnőmmel egy 
plakáton fedeztük föl a to-
borzót egy jazzbalett-táncs-
túdióba. Ez akkor még 
ugyancsak újdonságnak szá-
mított Magyarországon, mi 
természetesen jelentkez-
tünk. Ez még keményebb 
munkát követelt. Indítás-
ként fél év klasszikus balett, 
csak ez után térhettünk át a 
modern formációkra. Jó is-
kola volt, sokat tanultam. 

Igaz, eleinte meglehetősen 
ügyetlennek éreztem ma-
gam, de a félévenkénti érté-
keléseken mindig nagyon 
megdicsértek, és ez komoly 
önbizalmat adott. Azóta is há-
lásan gondolok Gál György 
és Jelinek Edit tanáraimra.
Egy Füreden töltött nyári 
szabadság alatt ismerked-
tem meg egy fiúval, s ez az 
ismeretség – miután a fér-
jemről van szó – meghatá-
rozta a további életemet. 
Itthon szerettem volna dol-
gozni. Persze jöttek a gyere-
kek, ami teljesen betöltötte 
akkor az életemet, aztán a 
férjem egy alkalommal lel-
kesen újságolta, hogy talált 
nekem valamit: modern tánc 
oktatói tanfolyam, amely a 
végén okleveles táncoktatói 
képesítést biztosít. A férjem 
és anyósom hathatós segítsé-
ge nélkül persze nem tud-
tam volna kéthetente Buda- 
pestre utazni, de mindent si-
került megoldanunk, így az-
óta hivatalosan is bejegy- 
zett, okleveles táncoktató 
vagyok.

– Úgy tudom, akkor még 
igen népszerű volt a táncta-
nulás a városunkban.

– Nagy örömömre sok-
sok gyerekkel dolgozhattam 
az iskolákban, s ebben ko-

moly támogatást kaptam 
Cseh Tibortól, a Művelődé-
si Ház akkori igazgatójától. 
Később még egy feladatot 
kaptam, Szűcs Károlyné, a 
művelődési osztály vezetője 
fölkért, hogy szervezzek és 
tanítsak be egy mazsorett-
csoportot. No ez megint 
nagy kihívás volt számom-
ra, mert konkrétan ezzel ko-
rábban nem foglalkoztam.

– Mit jelent számodra a 
tánc, illetve a tánc tanítása?

– Azt gondolom, megta-
láltam az utamat. Táncot ta-
nítani egészen más, mint 
táncolni. A tánctanítás gyö-
nyörű dolog, s külön pozití-
vum, hogy ezt a gyerekek 
önként teszik, mert szeretik, 
mert jól érzik magukat 
együtt. Amikor először lé-
pett föl az általam betanított 
csoport, az elmondhatatlan 
élményt jelentett számomra. 
Bevallom, elszorult a tor-
kom, és majdnem elsírtam 
magam. Önmagamat, a saját 
mozdulataimat láttam to-
vábbélni a gyerekekben.

– Aztán következett be a 
2005-ös fordulat.

– Igen, ezt nehéz volt 
földolgozni. Majdnem az 
összes tanítványomat elvesz-
tettem, máshoz kezdtek jár-
ni. Így pillanatnyilag óvo- 
dásokkal foglalkozom, bár 
időnként összejön egy fel-
nőtt társastánc-csoport is, 
de sajnos egyre kisebb az 
emberekben az igény. Azért, 
hogy valaki bizonyos moz-
gáskultúrával rendelkezzen, 
hogy elfogadható színvona-
lon táncoljon, nagyon sokat 
kell dolgozni. Ezt nem lehet 
pénzért megvásárolni, ezért 
áldozatokat kell hozni, így 
ez egyre kevésbé népszerű 
manapság. Valójában most 
fölszabadultabbnak érzem 
magam, kevesebb az elvá-
rás felém, több a szabad 
időm, magam határozhatom 
meg, hogy az aktuális cso-
portommal mi módon fog-
lalkozom. Mindebből per- 
sze nem lehet megélni, így 
váltanom is kellett. Áttér-
tem az egészségmegőrzés te-
rületére – bár tudom jól, 
hogy természetesen a tánc-
nak is van ilyen hatása. Egy 
orvostechnikai fényterápiás 
készülék népszerűsítésével 
foglalkozom.

– Köszönöm a beszélge-
tést és sok-sok táncolni vá-
gyó, vidám csöppség jelent- 
kezését kívánom neked!

– A tánc egyidős az emberiséggel, sőt talán még ko-
rábbi, mert az állatok is táncolnak. Ennek a célja 
egyértelmű: a nőstény vagy a hím föl akarja kelteni 
a párja érdeklődését. Hívja, jelzéseket küld neki. Az 
állatoknál ez minden esetben a párosodáshoz kötő-
dik. Az ősembereknél ennek már más funkciója volt, 
más területre tevődött át a ritmusos mozgás célja és 
értelme. Valamiféle emelkedett lelkiállapotot keres-
tek, mert tudták, hogy így kerülhetnek kapcsolatba a 
természetfelettivel, így próbálták befolyásolni az iste-
neket, hogy segítséget nyújtsanak a bőséges táplálék, 
az élhető környezet megtalálásában. Ez elsősorban a 
sámánok, a varázslók vagy táltosok feladata volt, de 
a tánc mégis közös élmény. Mindenki táncolt, s eb-
ben a közösséghez való tartozásban hatalmas erő rej-
lett. A dobok hangjára, amelynek a ritmusa közvet- 
len kapcsolatban lehetett a szívdobbanás ritmusával, 
no és némi kábítószert is tartalmazó növények rág-
csálása következtében extázisba estek, s hittek ab-
ban, hogy így elnyerhetik az égiek jóindulatát. A 
táncban az egyik legnagyobb változás például Francia- 
országban, a Napkirály, XIV. Lajos idejében történt. 
Tudjuk, hogy ő meglehetősen különc figuraként élt 
és uralkodott. A tánc korábban mindig közös élmény 
volt, ő viszont nem akart azonosulni másokkal, s ki-
talált mindenféle furcsa mozdulatot, amit nem na-
gyon tudtak a többiek utánozni. Pipiskedett, kifor- 
dította a lábfejét vagy épp lábujjhegyre állt, közben 
ezzel teljesen ellentétesnek látszó törzsmozdulatokat 
végzett. Valójában ebből az akkor még különösnek 
tetsző mozgásból kezdett kialakulni a hagyományos 
balett, amely aztán a saját útján fejlődött tovább.



Az „Új Biológia” elmélet szerint, 
amely dr. Robert O. Young sejtbiológus 
professzor nevéhez fűződik, minden be-
tegség alapja a testünk elsavasodása. 
Arról már olvashattak (Balatonfüredi 
Napló 2008. június), hogy az elsavaso-
dott környezetben különféle gombák-
nak, baktériumoknak és penészgom- 
báknak adunk életteret testünkben. 
Ezek a különféle életformák anyagcse-
réjük következtében végtermékeket – 
súlyos méreganyagokat – juttatnak 
szervezetünkbe. Ezért elsősorban a táp-
lálkozásunk és a mindig változó és kihí-
vásokkal teli felfokozott, stresszes 
életvitelünk, már kialakult lelki, fizikai 
problémáink a felelősek.
A jó emésztés – a szájban, gyomorban, 
vékonybélben – létfontosságú az egész-
ség megőrzéséhez. Az emberi testnek 
hatékony emésztésre és megfelelő kivá-
lasztásra van szüksége a jó közérzet és 
energiaszint fenntartásához. Az emész-
tés valójában már a szájban elkezdődik 
az étel összezúzásával és a nyállal való 
lebontással. Itt megfigyelhető és mérhe-
tő is, hogy amennyiben a szánkban az 
étel bevétele előtt savas pH-t mérünk 
az étel alapos megrágása után lúgos 
kémhatású lesz a szánk pH-ja. A nyá-
lunk lúgosító összetevőket –bikarboná-
tot – ad az ételhez. Amikor az étel eléri 
a gyomrot, a gyomorsav tovább folytat-
ja annak lebontását, majd az emésztett 
étel a vékonybélbe, a táplálék felszívó-
dásának helyszínére kerül. A kb. 8 mé-
teres kanyargós utazás végén a vas- 
tagbélbe jut, ahol a víz és bizonyos ás-
ványi anyagok szívódnak fel. Ami ad-
dig nem szívódott fel, az salak- 
anyagként kiürül.

Nagyon fontos dolog a probiotikumok 
néven ismert barátságos baktériumok 
jelenléte az emésztőrendszerünkben, 
melyek biztosítják a bélfal  és a belső 
környezet épségét, előkészítik az ételt a 
tápanyagok felszívódásához és beépülé-
séhez. A probiotikumok számos jóté-
kony hatású anyagot választanak ki, 
vitaminokat termelnek, pl. a B-vitamin 
különböző fajtáit, megvédenek a  káros 
mikroorganizmusokkal szemben, semle-
gesítik a méreganyagokat. A pH érték 
itt megint kulcsfontosságú, hiszen a vé-
konybél kémhatásának lúgosnak (7.5-
8.0) kell lennie! Ezzel szemben a gyo-
morban és a vastagbélben enyhén sa-
vas pH-val találkozunk, mely az 
elfogyasztott ételek függvényében válto-
zik. Ahhoz hogy a vékonybélbe mégis 
lúgos legyen a bekerülő táplálék, a has-
nyálmirigy – ha szükséges – lúgos (8.0-
8.3) anyagokat termel, amelyek az étel-
lel összekeveredve emelik a pH-t. Lát-
hatjuk tehát, hogy a szervezetünknek 
megvan a maga módszere arra, ho-
gyan állítsa be a sav-bázis egyensúlyt, 
de ezt a rendszert a rendkívül savasító 
étrendünkkel jelentősen túlterheljük. 

Hallgassák meg előadásaimat az „Új 
Biológia” elméletéről, ilyen és hason-
lóan fontos témakörökben, és éljenek 
némi változtatással  egy sokkal energi-
kusabb egészségesebb életet!

Legközelebbi előadás: 2008. szeptem-
ber 18. csütörtök 17 órakor. Helyszín: 
Közösségi Ház Balatonfüred, Kossuth 
u. 3. További információk az előadások 
időpontjáról a Füred TV képújságjá-
ban vagy a www.sejtlugositas.shp.hu 
oldalon.
Tóth Attila – Új Biológia Tanácsadó 
0670-371-1200 
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Egészségünk új nézőpontból:
Miért fontos a sejtlugosítás?

– A kezdet 1997, kizáró-
lag laboratóriumi tevékeny-
séggel, melyhez speciális 
felszereltséggel rendelkez-
tünk. Magyarországon épp 
ez időtáj kezdődött a mole-
kuláris diagnosztika, a gén 
alapú vizsgálatok sorozata. 
Mivel én előtte külföldön 
dolgoztam, lehetőségem nyílt 
ahhoz, hogy a legkorsze-
rűbb berendezéseket haza 
hozzam. Először a szívkór-
házban jelentkező csontrit-
kulásos és cukorbetegek la- 
boratóriumi vizsgálatát vé-
geztük, majd a gyógyszer-
vizsgálói tevékenységet kezd- 
tük meg, ami ma a főmun-
kánkat adja. A gyógyszer-
vizsgálat azt jelenti, hogy a 
gyártó cég, gyógyszerfej-
lesztő társaság által előállí-
tott terméket kipróbáljuk. 
Mielőtt egy gyógyszer for-
galomba kerül, ellenőrizni 
kell, van-e valamilyen mel-
lékhatása. Arra a betegség-
re, amelyre  a gyógyszert 
fejlesztették a gyakorlatban 
hat-e.

– Kiktől kapják a megbí-
zásokat?

– A magyar Richter Ge-
deon Rt.-től, az összes töb-
bit, pedig külföldi társaság- 
tól. A szívkórházon belül 
van egy elkülönített részleg, 

amit mi bérlünk, itt történ-
nek a korai fázisú vizsgála-
tok, amelyeket kórházi 
körülmények között kell vé-
gezni. A vizsgálatra jelentke-
ző önkénteseket itt ke- 
zeljük, felügyeletüket mi vé-
gezzük, a kezelés során 
összegyűlt adatokat doku-
mentáljuk, és a gyógyszer-
gyártó cég rendelkezésére 

bocsátjuk. Végeztük vese-, 
májbetegek vizsgálatát, de a 
legtöbb a cukorbetegséggel 
kapcsolatos megbízás. A 
gyógyszervizsgálat sem me-
rül ki az első fázissal, azt 
követi az un. kettes fázis, 

amikor azt vizsgáljuk, hogy 
a gyógyszer tervezett hatása 
kimutatható-e? Továbbá vizs-
gáljuk, hogy a gyógyszer 
milyen interakciókkal ren-
delkezik, ha egyéb készít-
ménnyel kell együtt szedni. 
Ezt követik a harmadik fázi-
sú, általában már multinaci-
onális vizsgálatok, melyek 
egyszerre zajlanak több or-

szágban, több ezer betegen. 
Ezeket a vizsgálatokat már 
járó betegeken végzik.

– Hogy kerülnek a bete-
gek az Önök látókörébe?

– Hozzánk a jelentkezés 
önkéntes. Háziorvosokkal va-

gyunk kapcsolatba, ők java-
solnak bennünk. A vizsgálat-
ban való részvételnek van 
előnye és hátránya is. A be-
tegnek teher, hisz többször 
kell nálunk, vizsgálaton 
megjelenjen, viszont ingyen 
kapják a gyógyszert. Azt a 
gyógyszert, ami hatásosabb, 
mint ami eddig rendelkezés-
re állt. A kezelésben való 
részvétel kizárólag önkéntes 
alapon működik. Egyes vizs-
gálatokért, ahol a betegnek 
bent kell feküdni, még pénzt 
is kapnak az önkéntesek. Ál-
talában 12-16 fő szokott egy-
szerre a vizsgálatban részt 
venni.

– Tevékenységüket ki el-
lenőrzi?

– Az Országos Gyógy-
szerészeti Intézet, valamint 
a megbízó, aki adja a gyógy-
szert. Velük szinte napi kap-
csolatban állunk. Ezenkívül 
van egy független monitor, 
aki mindent ellenőriz, ezál-
tal igen szoros kontroll alatt 
állunk.

– De a csontritkulásos 
és a cukorbetegek vizsgála-
ta továbbra is a feladatkö-
rükhöz tartozik.

– E két betegségcsoport-
ban szenvedő betegek ná-
lunk, ambuláns ellátásban 
részesülnek. A három terü-
let, a laboratórium, a beteg-
ellátás és a gyógyszer- 
vizsgálat adja a főtevékeny-
ségünk. A többi munkánk, 
amivel foglalkozunk, az a 
kutatás. Fiatal korom óta a 
cukorbetegségek probléma-
körével foglalkozom. Ame-
rikai munkám során a be- 
tegségek örökletes okait ku-
tattam. Ezért hoztuk létre, 
és most is fejlesztjük a cu-
kor- és csontbetegek gén-
bankját, a Korányi András 
Dunántúli DNS Mintatárat. 
Ez azt jelenti, hogy a cukor-
betegek és csontbetegek és 
hozzátartozók vérmintáit gyűjt-
jük, a családmintákat. Az 
örökletesség vizsgálata mi-
att fontos, hogy lehetőség 
szerint a papa, mama, testvé-
rek és az unokák mintái is 
rendelkezésünkre álljanak. 

Ezeket a mintákat mínusz 
nyolcvan fokos jégszekrény-
ben tároljuk, de van olyan 
minta, amit folyékony nitro-
génben kell tartanunk, mert 
nagyon érzékeny. Azért 
tesszük ezt, mert remélhető-
leg Magyarországon is elkö-
vetkezik az az időszak, ami- 
kor nem lesznek anyagi kor-
látai a kutatómunkának, mely- 

hez ezeket a mintákat ren-
delkezésre tudjuk bocsátani.

– Az elmúlt 11 év igazol-
ta, hogy amit végeznek, ar-
ra szükség van?

– Én azt gondolom, 
hogy bizonyos mértékben 
megelőztük a hazai kutatást, 
működő génbankja a két be-
tegségcsoporttal kapcsolato-
san senkinek sincs. Mi ezt a 
Semmelweis Orvosegyetem-
nek és a Tudományos Aka-
démiának felkínáltuk, élhet- 
nek a lehetőséggel, hogy ezt 
igénybe vegyék. 

– A Korányi név Magyar-
országon a legismertebb or-
vos dinasztiákhoz tartozik.

– A dinasztiához való tar-
tozás igaz, de én már gye-
rekkoromtól orvos akartam 
lenni, annak ellenére, hogy 

akkor még nem tudatosult 
bennem, hogy kik a rokona-
im. Az én édesapám a mű-
egyetemen volt tanár, híd- 
építő mérnök. Több mint 
száz hidat tervezett és épí-
tett Magyarországon. Ami-
kor kiderült, hogy orvos 
akarok lenni, Korányi  And-
rás nagybátyám felkarolt és 
támogatott. Gimnazistaként 
már bejártam hozzá az Inté-
zetbe, és már ott kezdtem 
el, részben a cukorbetegsé-
gekkel foglalkozni, vala-
mint a laboratóriumi alapis- 
mereteket elsajátítani. Amint 
végeztem az egyetemen 
1966-ban, nála kezdtem el 
dolgozni. Többször voltam 
külföldön, többek között Dá-
niában, az aarhusi egyete-
men. Négy évig az Egyesült 
Államokban, a Washingtoni 
Orvosi Egyetemen, St. Louis-
ban, ahol diabetesz genetiká-
val foglalkoztam. Ezt a té- 
makört választottam nagy-
doktori értekezésemnek is. 
Hazatérésem után 1992-ben 
lettem az Állami Szívkór-

ház főorvosa, majd igazgató-
helyettese. 

– Miért éppen Balatonfü-
redre került?

– A szívkórház akkori 
igazgatójával, dr. Tahy Ádám-
mal, az egyetemet együtt vé-
geztem, ő hívott és tett 
olyan ajánlatot, ami akkor 
nagyon tetszett. Ha tudok 
egy kutató laborhoz pénzt 

szerezni, akkor ehhez sza-
bad kezet ad, mondta. Nos 
ezt a laboratóriumot egy év 
alatt sikerült megvalósítani. 
Időközben amerikai mun-
kásságomnak köszönhetően 
megbízást kaptam Svédor-
szágban, a malmői Wallen-
berg Intézetben, a diabétesz 
öröklődést kutató labor ve-
zetésére, amelyet itthonról 
ingázva láttam el. Majd dön-
tenem kellett, fél állásban 
már nem lehetett ellátni a 
svédországi munkát, de az 
állandó lekötöttséget nem 
vállaltam. Így következett a 
veszprémi Biorex Gyógy-
szergyár, melynek kutatási 
igazgatójaként dolgoztam 
1997-ig, amikor is létrehoz-
tuk a DRC Gyógyszervizs-
gáló Központot, mely kez- 

detben csak a betegellátás-
ban és a laboratóriumi szol-
gáltatásban volt érdekelt. 
Egyedüli speciális laborként 
két megye csontbetegségek-
kel kapcsolatos laboratóri-
um vizsgálatait végeztük. 
Sajnálatosan az OEP, min-
den szerződést felmondott, 
ami a munkánk ellehetetle-
nítette, ekkor álltunk át a 
gyógyszervizsgálatokra.

– Családjával Balatonal-
mádiban él, gyermekei kö-
vették-e Önt a pályaválasz- 
tásban?

– Két tanár és egy jo-
gász lányom van, hogy mi-
ért nem az orvosi pályát 
választották? Talán megijed-
tek tőle, hogy olyan keveset 
voltam a otthon, amit ők 
nem találtak elfogadhatónak.

– Egykoron aktívan spor-
tolt, kosárlabdázott, jut-e 
idő ma sportolásra?

– Úgy, mint régen, nem. 
De szívesen vállalom vitor-
lás versenyeken a sportorvo-
si teendőket.



Keller Ágnestől, a Borlo-
vagrend hölgytagozatának 
vezetőjétől megtudtuk, hogy 
a hölgytagozat alapító tagjai 
közül többen a borlovag-
rend alapító tagjai is voltak.
A Borrendi Nagytanács volt 
főpohárnoka, Baksa Erzsé-
bet javaslatára tíz taggal ala-
kult meg a női tagozat, 
amely most 13 rendes hölgy-
taggal dicsekedhet.
Rendes taggá, ahogy a férfi-
ak esetében, az válhat, akit 

Polyák Sándor kereske-
delmi és főiskolai tanulmá-
nyai után pályafutását a 
Pannonker Vállalatnál kezd-
te. Különböző beosztások 
után – Fórum Rt. elnök-igaz- 
gató, Komfort Rt. ügyveze-
tő igazgató – következett a 
Csopak Rt. kereskedelmi ve-
zérigazgató helyettesi beosz-
tás, mely egyben utolsó vál- 
lalati beosztása volt. 1998-
ban újra váltott és a magán-
vállalkozást választotta. Tíz 
éve Várpalotán, Pétfürdőn 
és Balatonfüreden kezdte 
élelmiszerkereskedelmi te-
vékenységét. Kezdetben há-
rom üzlettel, amely mára 
tizenkettőre növekedett és 

közel kettőszáz embernek 
biztosít munkát. Pétfürdő 
lett a központ, mert az egy-
kori négyszintes munkás-
szálló méretei biztosították 
ehhez a technikai lehetősé-
get. Saját és bérelt üzletei 
Veszprém megyében találha-
tók a székesfehérvári kivéte-
lével.

– Mi vonzotta húsz évvel 
ezelőtt Balatonfüredre?

– Mi a feleségemmel, a 
családdal nagyon szeretjük 
a Balatont. Ha az ember el-
megy külföldre, és újra ha-
zatért, úgy érzi, hogy hiány- 
zott valami, az a csodálatos 
látvány, amit a Balaton kí-
nál. A nyári nyüzsgést köve-
tő téli nyugalom jól harmo- 
nizál egymással.

– Hogy állják a hiper-
marketekkel a versenyt?

– Az elmúlt tíz év első 
felében sikeresek voltunk, 
de ma nagyon küzdelmes. 
Az utolsó két év nagyon 
kedvezőtlenül alakult. Nem-
csak a konkurencia miatt, 
hanem a kedvezőtlen gazda-
sági folyamatok miatt is. A 
csökkenő jövedelmek miatt 
az emberek kevesebbet fo-
gyasztanak. A másik ok az 
inkorrekt verseny. Ma cél a 

másik ellehetetlenítése. Tal-
pon maradásunk titka, hogy 
megbízható munkatársakkal 
dolgozom, továbbá nyolc 
éve tagjai vagyunk a CBA 
üzlethálózatnak, ami sokat 
segít a vállalkozásunknak. 
Egyébként a kis- és közép-
vállalkozásoknak nehéz len-
ne talpon maradni, magán- 
kereskedőként pedig nem le-
hetne megélni.

– Egyik üzlete Balatonfü-
reden a Silver üzletközpont-
ban található, kétszáz méter 
közelségében új hipermar-
ket létesült, de ott van a vá-
sárcsarnok is, lehet így ver- 
senyben maradni? Mi lesz, 
ha kinyit a Tesco?

– Forgalmunk már jelen-
tősen csökkent, ennek követ-
keztében fele személyzettel 
dolgozunk. Hála a törzsvá-
sárlóinknak, még létezünk. 
Áruválasztékunk, frissessé-
günk, áraink pedig verseny-
képesek. Ha veszteségesek 
leszünk, kénytelenek le-
szünk bezárni, az ma már 
nem megy, hogy egy másik 
üzlet nyeresége tartson el 
egy veszteséges üzletet.

– Élelmiszerüzletek mel-
lett van Arácson egy teahá-
zuk is.

– Az épület adottságai kí-
nálták a lehetőséget. Az élel-
miszerüzlet feletti tetőtér 
szabad volt, így teaházra gon-
doltunk. Köszönhetően fele-
ségemnek, aki az emeleten 
egy bensőséges miliőt tu-
dott kialakítani, mára már 
közkedvelt lett. Kialakult 
egy törzsközönség, akik szí-
vesen visszajárnak.

– Családja is részese vál-
lalkozásának?

– Csak részben, két lá-
nyom közül Georgina veze-
ti az arácsi teaházat, Bar- 
bara angolnyelvtanárként ta-
pasztalatokat gyűjt Angliá-
ban, szintén egy londoni 
kávézó helyettes vezetője-
ként. Feleségem Márta fes-
tőművészként dolgozik, el- 
sősorban vallási témájú iko-
nokat fest.

– Közismert sportbarát-
sága is, főként a kézilabdas-
port iránt vonzódik.

– Valóban, a hajdani, 
veszprémi Fotex kézilabda 
klub elnökségi tagja voltam 
és vagyok ma is, de a füredi 
csapatot is kedvelem, sőt 
erőm szerint támogatom is 
őket.

valamelyik borrendi tagunk 
javasol a tagságra, és a je-
lölt vállalja, hogy a felavatá-
sát követő két évben te- 
vékenyen részt vállal a bor-
lovagrend munkájában, nép-
szerűsíti a borvidék borait, a 
borrendi rendezvényeken a 

vendéglátásban tevőlegesen 
is dolgozik. Ezenkívül fog-
lalkozik a magyar borok tör-
ténetével és a borkultúrához 
kapcsolódó gasztronómiá-
val. Ha mindennek megfe-
lelt, a támogatója kérheti a 
jelölt rendes borrendi taggá 

történő felvételét. Egyéb-
ként az alapszabály szerint 
nem fontos a tagoknak sző-
lőbirtokkal rendelkezniük, 
de a hagyományokon alapu-
ló borfogyasztás tanítását 
fel kell vállalniuk, ami nem 
is olyan nehéz, hiszen a nő-
tagok közül többen is szak-
képzett borászok. Baksa Er- 
zsébet, Koczor Dóra, Varga 
Marcella, Simon Cecília és 
jómagam tartunk oktató kur-
zusokat a Balatoni Borok 
Házában a borkultúráról – 
teszi hozzá Keller Ágnes.
Mivel a nők ízlése és ízlelé-
se kifinomultabb, harmoni-
kusabb, szeretnének a höl- 
gyek közül is kinevelni egy-
két borgasztronómust. A ter-
veik között szerepel többek 
között az is, hogy a nagy 
családi ünnepek előtt, segít-
séget nyújtsanak az ünnepi 
étkek és italok összehango-
lásában. Na és persze fontos 
kérdés a ruha, amit ebben 
az esetben nem a divat hatá-
roz meg. A borrendi höl-
gyek öltözete hosszú kutató- 
munka eredménye. A veszp-
rémi múzeum munkatársa, 
Laczkovics Emőke muzeoló-
gus javaslatára Balaton-felvi-
déki kisnemesi viselet alapján 
készítették el ruháikat a Bor-
rendi Nagytanács engedélyé-
vel. Egyébként a füredi bor- 
lovagrend hölgytagozata, bár 
megtehetné, nem kívánt a fér-
fiaktól külön válva önálló lo-
vagrendet alapítani, hanem 
továbbra is olyan harmoniku-
san szeretnének velük együtt-
működni, mint ahogyan a jó 
borban az ízek és az illatok 
harmonizálnak egymással.

Boldog, pogány nő, boldog százezerszer.

Szüretre zendül minden táj körötted

Csiklandja orrod erjedt muskotály.

„A multik mellett is van élet”



– Norbi, tart még az 
olimpiai láz?

– Nekem már ott vége 
volt, 20-án értünk haza, most 
már csak a pihenésnek élek 
és a jövőbeli felkészülések-
re szeretnék jól „odaállni” 
szeptemberben.

– Hányszor kellett elmon-
danod, hogy volt, mi volt, 
merre jártál. Van egy sab-
lon szöveg, kitaláltad már?

– Hát nagyon sokszor 
kérdezték, nagyon sok él-
ménybeszámolóm volt, 
ugye szüleimmel napi kap-
csolatba voltam, nekik sze-
rencsére nem kellett elmon- 
danom, de a barátoknak, ro-
konoknak, mindenkinek be 
kellett számolnom.

– Nem nagyon tudják ró-
lad, hogy te olimpikon vol-
tál, mi ennek az oka?

– Nem tudom. Nem kap-
tam nagy hírverést ez tény 
Füreden, de biztosan azért, 
mert én már Pesten készü-
lök és nem itt Veszprém me-
gyében. Veszprémben úsz- 
tam valójában, ott kezdtem 
a pályafutásomat, majd 
edzőm halála miatt fel kel-

A legnépszerűbb magyar 
filmek közül jó néhány cse-
lekménye az 1800-as évek-
ben játszódik. Például a női 
szíveket ma is megdobogta-
tó fiatal Darvas Iván fősze-
replésével készült Liliomfi 
vagy a Jókai klasszikusok – 
A kőszívű ember fiai, az 
Egy magyar nábob, a Kárpá-
thy Zoltán, Az arany ember –, 
és biztos vagyok benne, 
hogy valamennyien tudnánk 
még folytatni a sort. De em-
líthetném e kor kiemelkedő 
személyiségeinek portréit, 
vagy a herendiek egyik leg-
ismertebb figuráját, Déry-
nét, vagy akár az első hazai 
divatrajzokat is, amelyek 
mind-mind szemléletesen 
idézik az akkori gyönyörű 
női és férfi viseletet.
Éppen ezért döbbenek meg, 
hogy mikor a magyar múlt 
megőrzésének zászlaja alá 
sereglett Balatonfüredi Re-

lett költöznöm Budapestre 
és Turi György vezénylete 
alatt és Cseh Laci barátom-
mal együtt készülök a verse-
nyekre.

– Azt láttam, hogy a fo-
tód azért a Radnóti iskolá-
ban kitüntetett helyen van.

– Igen, én még Filipo-
vics igazgató úr idején jár-
tam oda, most még minden- 
képpen küldök nekik egy ké-
pet, amelyen az olimpiai 
díszruhában vagyok.

– Hogyan tudtad meg, 
hogy kijutottál az olimpiára?

– Július végén volt az or-
szágos bajnokság és ott dőlt 
el, az utolsó pillanatban, 
hogy ki megy az olimpiára. 
Szerencsére nekem nagyon 
jól sikerült. Eddig nem na-
gyon ment úgy az úszás, 
ahogy kellett volna. Egy 
szakításon is túlestem, de 
amióta szingli életet élek, 
nagyon beindult az úszás. 
Az egyéniben és a váltóban 
is szerepeltem, Volt egy 
szint, 1 perc 51 másodperc 
200 gyorson, és aki ezt meg-
úszta, az mehetett ki. A B 
szintesekből csak a legjobb 
úszhat egyéniben, de csak 
akkor, ha az indulás jogáról 
lemond egy A szintes. 

– Mi fogadott titeket Pe-
kingben?

– Hihetetlenül nagy volt 
a felhajtás, én eddig csak 
egy Eb-n szerepeltem, vb-kre 

még nem jutottam ki. A kí-
naiak hihetetlenül aranyo-
sak, mindenki körül- 
rajongott minket. Pekingben 
az utcán nem tudtál úgy vé-
gigmenni egy Hungary-s 
melegítőben, hogy ne állítsa-
nak meg, mint egy nagy 
sztárt, ünnepeltek és fotóz-
kodtak velem.

– Milyen az élet az olim-
piai faluban?

– Szenzációs, akkor me-
hettünk enni-inni, amikor 
akartunk, óriási volt a kíná-
lat, nagyon jó volt a hangu-
lat is, nagy sportolókkal is 
volt szerencsém találkozni. 
A „madárfészek” csodálatos 
építmény, rengeteg ember-
rel, de még annál is na-
gyobb a közönség hangja a 
„vizeskockában”, ahol az 
úszószámokat rendezték, mi-
vel ez egy zártabb építmény.

– Elégedett vagy az ered-
ményeddel? Igaz, hogy mé-
lyebb volt a víz és ez se- 
gített?

– Igen, a víznek a felhaj-
tóereje sokat számít, és én 
meg voltam magammal elé-
gedve, egyéniben egy kicsit 
többet vártam magamtól, de 
a váltóban országos csúcsot 
is úsztunk.

– Mennyire jutottak el 
hozzátok a hazai hírek, ami-
kor mindenki egyre türelmet-
lenebbül várta az aranyakat?

– Interneten olvasgattuk 
a magyarországi véleménye-
ket. Engem nagyon felhábo-
rított, hogy csak aranyból 
lehet építkezni, ez szerin-
tem egy magyar butaság. 
Egy ezüst, egy döntő, hihe-
tetlenül nagy érték, és él-
mény odáig eljutni. Az ajkai 
Kis Gergő is olimpiai hato-
dik lett, és senki nem említi 
meg, nagyon ritkán mennek 
oda hozzá, pedig az is na-
gyon nagy eredmény. Egy 
olimpiai döntőben bármi 
megtörténhet, hogy ezüstök 
vagy aranyak, nekem valójá-
ban teljesen mindegy.

– Komolyan vették a ha-
zai rosszallást a sportolók?

– Ilyen szempontból mi 
nem foglalkozunk a médiá-
val, dolgozunk tovább.

– Mit tudtatok megnézni 
odakint a versenyeken kívül?

– Nagyon sokfelé jár-
tunk, megnéztük a Nagy fa-
lat, a Tiltott várost, a Nyári 
palotát, szóval sok helyen 
voltunk.

– Hány olimpia van még 
benned?

– Remélem egy minden-
képpen, 2012-ben még na-
gyon szeretnék Londonban 
lenni, utána ez már a jövő 
zenéje. Most kezdem a kom-
munikációs főiskolát Buda-
pesten, a jövő héten pedig 
már újra elkezdek „kicsit 
mozogni”, mert három hó-
nap múlva Eb van, jövőre 
vb, és ott már szeretnék jól 
helytállni.

formkori Hagyományőrzők 
korhű öltözetükben végigsé-
tálnak a város utcáin vagy a 
Balaton parton, milyen „ta-
lálgatások” kísérik ruháikat. 
Csak néhány a leggyakorib-
bak közül: lakodalmasok, 
táncosok? Forgassuk hát 
vissza az idő kerekét majd’ 
háromszáz esztendővel!
Akármilyen hihetetlen, de 
több tanulmányban is szere-
pel, hogy a magyar ruhákat 
Mária Terézia „hozta divat-
ba”. Ő volt az, aki a bécsi 
királyi udvarban szinte köte-
lezővé tette a magyar díszru-
hák viseletét, ha magyar 
vendégek jelentek meg a fel-
ségek előtt. Ennek alapja az 
lehetett, hogy trónját már 
uralkodása elején komoly 
veszély fenyegette, és azt a 
magyar nemesek mentették 
meg az 1741. évi pozsonyi 
országgyűlésen. Biztosra ve-
hető, hogy e gesztusban 
nem kis része volt annak, 
hogy a segélykérésen a fia-
tal királynő és két gyermeke 
magyar díszruhában jelent 
meg. Bécs később is igyeke-
zett politikai tőkét kovácsol-
ni a magyarok hazafias 
érzéseiből. Például bő száz 
esztendővel később – a sza-
badságharc bukása után alig 
négy évvel – Zsófia anyaki-
rálynő Ferenc József és Er-
zsébet esküvőjére Párizsban 
készíttette menyének azt a 
gyönyörűséges díszma-
gyart, melyben az ifjú ara a 
magyar főurak látogatását 
fogadta. Bizonyára sokan is-
merik Székely Bertalannak 
azt a festményét, amely ab-
ban a ruhában örökíti meg a 
szép királynét, amelyet egy 
nem sokkal a kiegyezés 
előtt (1866. febr. 6.) rende-

zett bálon viselt, hogy a ma-
gyarok iránti vonzódását 
hangsúlyozza. „Erzsébet fe-
hér ruháját piros rózsák és 
zöld levelek díszítették, 
amellyel megdobogtatta a 
honfiak szívét” – írta a Va-
sárnapi Újság. No de ne sza-
ladjunk ennyire előre, tér- 
jünk vissza az 1800-as évek 
öltözeteihez.
Tény, hogy a magyar ruhák 
divatja a díszöltözékekkel 
kezdődött. A nemzeti jelkép-
rendszer részeként a reform-
korban alkották meg a 
díszmagyart – vagyis az ün-
nepi úri viseletet – a 17. és 
18. századi nemesi, udvari 
viselet kisebb módosításá-
val. A férfi díszmagyar ha-
gyományőrzőbb, keletie- 
sebb a nőinél. Színe legin-
kább fekete, de lehetett sö-
tétkék, bordó, zöld, sőt 
piros is, testhez álló ún. tri-
kó-nadrággal. A dolmány – 

a török kaftán rövidített vál-
tozata – selyemből készült, 
térdközépig ért és kis álló-
gallérja volt. Alatta alsóne-
műként szolgáló kemény 
gallérú, fehér inget viseltek. 
A prémszegélyes mentét 
vállra-panyókára vetve hord-

ták, vagy a dolmányra vet-
ték fel. Mindkét ruhadara- 
bot gazdag zsinórozás díszí-
tette és régies hatású, zo-
mánccal, üvegpasztával, 
fél- és drágakövekkel ké-
szült ezüst, ritkább esetben 
arany ékszerek egészítették 
ki sok-sok pitykével, a 
prémszegélyes süvegen da-
ru- vagy kócsagtollas forgó-
val. Az urak felöltvén a 
díszmagyart oldalukra kar-
dot függesztettek. Lábukra 
leginkább zsinórral díszített 
csizmát, ritkább esetben 
hosszú szárú gombos cipőt 

húztak.
A férfi díszmagyarhoz ha-
sonlóan a női magyaros 
díszruha kialakulása is a re-
formkorra tehető, és a ko-
rábbi öltözködési minták 
felelevenítésén alapszik. A 
16-17. századi késő rene-
szánsz főúri-asszonyi visele-
tet idomították a karcsú 
derekak és nagyméretű szok-
nyák divatjához. 
A női díszmagyar fűzött, zsi-
nórral díszített, legtöbbször 
bársony derékból, buggyos 
ujjú fehér – batiszt, csipke 
vagy muszlin – ingvállból, 
selyem vagy bársony rán-
colt aljból és csipkekötény-
ből állt. A pártáról dús 
csipkefátyol omlott alá. Ré-
gies hatású karkötők, füg-
gők, nyakékek egészítették 
ki a ruhát, amely inkább sö-
tét színű – bordó, zöld, feke-
te – volt. A díszruhához 
szűr szabású zsinóros kabá-
tot vagy díszes kendőt hasz-
náltak. 
Sajnos a pompás ruhadara-
bok idővel elkallódtak, ele-
nyésztek. Legfeljebb egy- 
egy legyező, kesztyű, kard, 
ékszer őrzi a régiek emlékét 
szülőről gyermekre hagyo-
mányozódva napjainkig. „A 
több mint száz évvel ezelőt-
ti ősök mindennapjai, gon-
dolatai, reményei titokként 
néznek velünk szembe, csak 
sejtések ébredhetnek szí-
vünkben a róluk mesélő Jó-
kait, Krúdyt olvasva” – 
fogalmaz tanulmányában 
Korhecz Papp Zsuzsanna. 
„Illatuk, hangjuk, mozgásuk 
elröppen a bálokon felcsen-
dülő keringők dallamával; 
ringó, suhogó selyemszok-
nyáik zizzenése, szivarjaik 
fűszeres illata, kecses mégis 
büszke mozdulataikkal kar-
öltve immár tovaszállt.”
De Balatonfüreden újra meg-

idézi őket az Anna-bál. És 
egyre gyakrabban tűnik fel 
nemcsak a hagyományőrző-
kön, de a bálozókon is szép-
séges alkalmi, ünnepi vise- 
letünk, a díszmagyar.

(Írásomhoz felhasználtam a 
Korhecz Papp Zsuzsanná-
tól, F. Dózsa Katalintól, 
Endrei Valtertól olvasotta-
kat, Wieber Marianne-től 
hallottakat.)



Sajnos nagy versenyeket 
nem tudunk rendezni idén, 
mert nincsenek meg hozzá a 
feltételek – kezdte a beszél-
getést Kovács István elnök. 
– A májusban szervezett ver-
senyre sajnálatos módon ke-
vesen jöttek el, pedig pró- 
báltuk az emléktornát a ma-
gunk szerény módján reklá-
mozni. Talán az időpont 
sem volt szerencsés, hiszen 
akkortájt voltak a ballagá-
sok. Mentségünkre szolgál-
jon, hogy a strandnyitások 
miatt későbbre nem tudjuk 
tenni a sporteseményt, míg 
áprilisban a hűvös időjárás 
szól közbe.

– Mit remélnek a szep-
tember 27-én sorra kerülő 
Kutassy László emlékverseny-
től, azaz a Süllő Kupától?

– Mindenesetre több hor-
gászt, mint májusban, hi-
szen tavaly harminchárman 
ragadtak botot, reményeim 
szerint ezt idén még többen 
teszik. Hagyomány, hogy 
testvértelepüléseinkről is 
jönnek horgászok, ezzel is 
erősítvén a sokat emlegetett 
horgászturizmust. Az elmúlt 
évben szép eredmények szü-
lettek, ha emlékeim nem 
csalnak, akkor egy négy ki-
lós süllő „diadalmaskodott”. 

A klub célja, hogy szer-
vezett és profi körülménye-
ket biztosítson a futballozni 
vágyó fiatalok számára. 
Fontosnak tartják a labdarú-
gás tömegbázisának bővíté-
sét, az egészséges életmód 
népszerűsítését, a versenyzé-
si lehetőség megteremtését, 
valamint a közösségfejlesz-
tést – tájékoztatta a sajtót if-
jú Makó István, a BKLC 
titkára. 
Majer Tamás megválasztott 
elnök szerint szeptember kö-
zepén a Radnóti iskola mű-
füves-pályáján, míg télen a 
sportcsarnokban és a Szé-
chenyi iskola tornacsarnoká-
ban edzenek az U7-es és 
U9-es korosztályok. A gye-
rekek az iskoláikon keresz-
tül, valamint a klub fel- 
hívásaiból értesülhetnek a 
részletekről. A klub vezető-
sége arra törekszik, hogy 
megfelelő körülmények mel-
lett minőségi munkát végez-
hessenek az edzők. Az 

A hagyományos napkö-
zis táborok mellett a Radnó-
ti iskola ebben az évben is 
több lehetőséget kínált, ahol 
életkortól és érdeklődési 
körtől függően mindenki 
megtalálhatta az igényének 
megfelelő kikapcsolódási le-
hetőséget.
A hagyományos vízitábort 
ebben az évben a Rába ma-
gyarországi szakaszára szer-
vezte Steierlein István tá- 
borvezető. A nyolc napos 
vándortábor alatt a 39-en 
összesen 202 km-t tett meg. 
A fő cél a természet megis-
merése volt. A sportteljesít-
mény mellett az érintetlen 
természet védelme is fontos 
szerepet kapott a túra során. 
Az első napokban a vadvízi 
evezés során veszélyes ka-
nyarok, nagy sodrás tette iz-
galmasabbá a kihívást. Az 
igazi nomád hangulatot a 

A Füred Touristnál, illetve a 
helyszínen, a Yacht étte-
remben lehet leadni a nevezé-
seket. Természetesen előtte 
megrendezzük a gyerekek 
küszfogó versenyét is. 

– Információink szerint 
a horgásztanyánál is várha-
tóak változások, de erről 
maga az érintett, nevezete-
sen a horgász egyesület csak 
utólag szerzett tudomást.

– A tanya nyugati oldalá-
ra, a kerítés mellé egy bejá-
rót terveztek, mintegy tizen- 
öt méteres sávban pedig sé-
tányt. Sétányon horgászni 
pedig nem igazán szeren-
csés, ráadásul az egyesüle-
tet senki nem kérdezte meg 
ezzel kapcsolatban, holott 
mi vagyunk a terület tulajdo-
nosa. Állítólag a terveket ki-
függesztették, de minket 
senki nem keresett meg. Ter-
mészetesen tiltakozni kívá-
nunk ez ellen, hiszen a 
kétszáznegyven horgászunk 
nem ért egyet ezzel a rende-
zési tervvel. 

– A sokat emlegetett hor-
gászturizmus megvalósul Ba-
latonfüreden?

– Jelen pillanatban nem. 
A tanya környéke főidény-
ben a strandoknak köszön-
hetően nem válik horgász- 
paradicsommá, de itt egy 
székházat el tudok képzelni, 
ahol a vendégeket fogadni 
lehet. Információim szerint 
az önkormányzat Füred és 
Tihany között kíván a horgá-
szok számára olyan helyet 
biztosítani, amely az euró-
pai normáknak megfelelő, 
így idővel megvalósulhat a 
horgászturizmus. Követen-
dő példa a csopaki önkor-
mányzat fejlesztése, ahol a 

strand mellett, több tízméte-
res stégekből álló horgászpa-
radicsomot hoztak létre. 

– Sláger még a horgász-
turizmus kifejezés mellet a 
„van-e hal a Balatonban, és 
ha igen, mennyi” kérdés is.

– Természetesen van hal 
a Balatonban, de hogy pon-
tosan mennyi, ezt senki sem 
tudja megmondani. Egy biz-
tos, hogy pontyból igen ke-
vés van, holott a horgászok 
leginkább erre „vadásznak”. 
Mindez annak tudható, 
hogy az ivási feltételek rom-
lottak, valamint sok a rab-
sic, így érthető, ha a hor- 
gász nem fogja ki a várt 
mennyiségű halat. A Halá-
szati Zrt. mindig is egy nye-
reségérdekelt cég volt, 
természetesen ők is aktív, és 
egyben negatív szereplői a 
korlátozott számú halmeny-
nyiségnek, bár hozzá kell 
tennem, hogy évről-évre 
egyre kevesebbet fognak ki 
a Balatonból. 

– Mennyire nehéz ma-
napság egy horgász egyesü-
let elnökének lenni?

– Nem könnyű feladat, 
hiszen a tagdíjakból mini-
mális összeg folyik be. Az 
elmúlt években nem volt 
olyan pályázati kiírás, mely 
a fejlesztésekre összponto-
sult volna, mi magunk pe-
dig képtelenek vagyunk ko- 
moly beruházásokat megva-
lósítani. A problémát még 
az jelenti, hogy rajtunk kí-
vül Balatonfüreden még két 
horgászegyesület van, de ar-
ra sajnos nem látok esélyt, 
hogy együtt, közösen, egy 
célért dolgozzunk. 

A győzelmet végül a fő-
városi Pénzügyminisztéri-
um szerezte meg, bebizo- 
nyítván azt, hogy nemcsak a 
pénzügyekben, hanem a lab-
darúgásban is jártasak. A 
Korona Panziónak „csak” 
az ezüstérem jutott, meg-
előzvén a kerepesi Zöld Sa-
sokat. A Füredi Zebrák 

pedig éppen hogy csak le-
csúsztak a dobogóról. A csa-
patok nemes küzdelemben, 
színvonalas játékkal ragad-
tatták tapsra a nagyérdeműt, 
többször is jelezvén, hogy 
„jövőre, veletek, ugyanitt”.

alakuló közgyűlést megtisz-
telte Glázer Róbert volt szö-
vetségi kapitány, a Hévíz 
jelenlegi edzője is, aki üdvö-
zölte a fürediek lelkesedé-
sét, mert szerinte sok ilyen 
kis „műhelyre” van szüksé-
ge a magyar futballnak ah-
hoz, hogy ismét régi fé- 
nyében tündököljön. Tapasz-
talatát szívesen megosztja 
majd a füredi szakemberek-

kel – ígérte az edző. A füre-
diek komoly szándékát mi 
sem bizonyítja jobban, 
mint, hogy egy füredi vállal-
kozó, Magyar Zoltán több 
százezer forinttal támogatja 
a helyi utánpótlást. Ugyan-
akkor szükség van a havi 
kétezer Ft-os tagdíjak besze-
désére is, hallottuk az alaku-
ló ülésen.

bográcsozás, sátorozás tette 
teljessé.
Tizenötödik alkalommal ke-
rült sor a hátrányos helyzetű 
gyerekek honismereti tábo-
rára Tatán, ahol dr. Hullerné 
Takács Ilona ebben az év-
ben is rendkívül változatos 
programokat szervezett. 
Nem véletlen, hogy a tábo-
rozás egybe esett a tatai Víz-
Zene-Virág Fesztivállal, ahol 
különleges kulturális progra-
mok, csodálatos tűzijáték 
varázsolta el a gyerekeket. 
Látogatást tettek Budapest-
re a Nemzeti Bankba, ahol a 
pénzverés tudományával is-
merkedtek meg, megnézték 
a Budavári Labirintust, a 
Mezőgazdasági Múzeumot 
és a Fővárosi Nagycirkusz 
előadását. Nagy sikere volt 
az éjszakai túrának, a tatabá-
nyai, bábolnai, komáromi, 
lébényi, abdai kirándulás-
nak. Egész különleges él-
mény volt a halászi kavics- 
bánya, ahol mindenki külön-
leges kövek, ősi kövületek 
után kutathatott, melyeket 
emlékül el is vihettek tábo-
rozók.
A festőtábort dr. Véghné 
Gaál Ágnes szervezte. A tá-
borozók a Radnóti iskolából 
jártak ki a különleges hely-

színekre. Az érdeklődési kö-
rüknek megfelelően a sza- 
badban rajzoltak, festettek, 
jártak a vízparton, a Tamás-
hegyen, s természetesen 
megihlették őket a felújított 
reformkori városrész csodá-
latos, patinás épületei. Ősz-
szel a rajz-szakkör kereté-
ben műhelymunka folyik, s 
reményeik szerint október-
ben kiállítják a kész műveket.
A Táltos iskola által szerve-
zett művészeti tábor a Füre-
di Játékszín Alapítvánnyal 
együtt szervezte programja-
it a Széchényi Ferenc Szak-
iskolában. Kovácsné Kiss 
Ildikó vezetésével ezen is 
azok a gyerekek vettek 
részt, akik szeretik a zenét, 
táncot, kreatívak és érdeklő-
dők, hiszen a napi elfoglalt-
ságok között színjátszás és 
tánc is szerepelt.
A számítástechnika tábor is 
jó hangulatban telt el. Ma-
nóczkiné Barcsa Gizella irá-
nyításával a sok játék mel- 
lett 26 diák rajzolt Paintben, 
írt Wordben. Az interneten 
zenét, verset hallgattak, ke-
resgéltek, a Logs-ban prog-
ramot írtak, és már a tan- 
évkezdésre gondolva elké-
szítették az új tanév képes 
órarendjét is.



Az első napon még a pa-
pírforma érvényesült, hi-
szen a horvátok két góllal 
győztek a Császár Gáborral 
felálló dán Viborg ellen, 
míg a veszprémiek gólgaz-
dag mérkőzésen 44-35-re 
„elintézték” a tavalyi bronz-
érmes Dunaferrt. Másnap 
ugyan nem volt telt ház - kö-
szönhetően talán az élő tele-
vízió közvetítésnek -, de a 
szurkolók így is parázs han-
gulatot teremtettek, hiszen 
végig űzték, hajtották ked-

– A csapat július elején 
kezdte meg a felkészülést. 
Az alapozás során tíz edző-
mérkőzést játszottunk, és 
hét győzelmet, egy döntet-
lent, valamint két vereséget 
könyvelhettünk el – mondta 
„távirati stílusban” Szász 
Sándor, a labdarúgók edző-
je. – Rövid volt a felkészülé-
si időnk, így nagy hangsúlyt 
fektettünk az erőnlétre. Hat 
új, meghatározó játékos ér-
kezett, őket fokozatosan kel-
lett beépíteni a csapatba. 
Jelenleg egy huszonöt fős 
kerettel tudok dolgozni, de 
vannak olyan labdarúgók, 
akik még el sem kezdték az 
edzéseket a munkahelyi 
problémáik miatt. Hónapok 
óta sérült Steirlein, Nagy T., 
Zojácz, míg az első bajnoki 
után Szabó vált harcképte-
lenné. Jónak ítélem meg a 
nyári alapozásunkat, a baj-
noki nyitányon az első két 
találkozót úgy nyertük meg, 
hogy még csak gólt sem 
kaptunk. Célunk egyértel-
műen a feljutás, erre maxi-
málisan képesnek tartom a 
gárdát. A feltételek biztosí-
tottak, a játékosok tisztában 
vannak azzal, hogy ha baj-
nokok akarunk lenni, ahhoz 
igen kemény munkára van 
szükség. Új labdarúgóink: 
Szabó Patrik (Hévíz), Sza-
lai T., Bognár Cs. (Csopak), 
Lantai (Herend), Lukács 
(Peremarton), Klausz (Sió-
fok), míg Petneházi és Har-
di távozott.

– Nagy dolognak tartom, 
hogy olyan játékosokat sike-
rült igazolnunk, akik napon-
ta kétszer együtt edzenek. 
Ebben mindenképpen elő-
rébb léptünk a tavalyi évhez 
képest – válaszolt optimis-
tán Velky Mihály kézilabda-
edző. – Erősödtünk, de mind- 
ez elmondható a bajnokság- A kontinens viadalra ed-

dig hat országból (Hollan-
dia, Olaszország, Görögor- 
szág, Svédország, Anglia, 
Németország) 11 egység je-
lezte részvételi szándékát. 
Az elsők között jelentkezett 
a többszörös Európa-baj-
nok,  az  angol  Chris  
McLaughlin kormányozta 
Hedgehog nevű egység, de 

1. forduló (2008.09.10.) MKB Veszprém KC – Balatonfüredi KC
2. forduló (2008.09.14.) Balatonfüredi KC – Tatabánya Carbonex KC
3. forduló (2008.09.21.) PLER KC – Balatonfüredi KC
4. forduló (2008.09.24.) Balatonfüredi KC – Dunaferr SE
5. forduló (2008.09.28.) DKSE-Airport Debrecen – Balatonfüredi KC
6. forduló (2008.10.05.) Balatonfüredi KC – Pick Szeged
7. forduló (2008.10.12.) Delfin KC – Balatonfüredi KC
8. forduló (2008.10.19.) Balatonfüredi KC – Csurgói KK
9. forduló (2008.10.26.) Mezőkövesdi KC – Balatonfüredi KC
10. forduló (2008.11.09.) Balatonfüredi KC – Győrhő ETO FCK SE
11. forduló (2008.11.16.) Gyöngyösi FKK – Balatonfüredi KC 
12. forduló (2008.11.23.) Százhalombattai KE – Balatonfüredi KC  
13. forduló (2008.12.07.) Balatonfüredi KC – Komlói BSK
14. forduló (2008.12.10.) Balatonfüredi KC – MKB Veszprém KC
15. forduló (2008.12.14.) Tatabánya Carbonex KC – Balatonfüredi KC
16. forduló (2008.12.21.) Balatonfüredi KC – PLER KC
17. forduló (2008.12.28.) Dunaferr SE – Balatonfüredi KC
18. forduló (2009.02.15.) Balatonfüredi KC – DKSE-Airport Debrecen
19. forduló (2009.02.22.) Pick Szeged – Balatonfüredi KC
20. forduló (2009.03.01.) Balatonfüredi KC – Delfin KC
21. forduló (2009.03.08.) Csurgói KK – Balatonfüredi KC
22. forduló (2009.03.15.) Balatonfüredi KC – Mezőkövesdi KC
23. forduló (2009.03.29.) Győrhő ETO FCK SE – Balatonfüredi KC
24. forduló (2009.04.05.) Balatonfüredi KC – Gyöngyösi FKK
25. forduló (2009.04.15.) Balatonfüredi KC – Százhalombattai KE
26. forduló (2009.04.26.) Komlói BSK – Balatonfüredi KC

A három napon át tartó 
versenyen, kitűnő szélben 

indul a magyar vitorlázás 
színe-java: a kétszeres Euró-
pa- és ötszörös Repülő Hol-
landi világbajnok, valamint 
tizenegyszeres magyar baj-
nok Majthényi Szabolcs, va-
lamint az eddig egyetlen 
magyar olimpiai vitorlásér-
münk szerzői, a Detre fivé-
rek is. Érdekesség, hogy a 
J24-es osztály meghatározó 
kormányosain kívül a nyolc-
szoros Kékszalag győztes 
Litkey Farkas is elindul a 
versenyen.
Az egyik legdinamikusab-
ban fejlődő nagyhajós One 
Design osztály a Balatonon 
a J24-es hajóosztály, amely 
a „legkisebb” olyan nagyha-
jó típus, amellyel külföldön 

már Match Race páros-ver-
senyeket rendeznek, amely 
jó alap a legnézettebb vitor-
lásverseny, az Amerika Ku-
pa első lépcsőjéhez.
Mivel várhatók még hajók 
Szlovéniából, Monacóból és 
a tengerentúlról is, annak ér-
dekében, hogy még köny-
nyebb legyen idecsábítani 
távolról is a jó vitorlázókat, 
a BYC 4 db, szinte új (2008-
as gyártású) charter hajót biz-
tosított azok számára, akik 
nem rendelkeznek saját ha-
jóval, vagy nem akarnak a 
szállítással bajlódni. Ezek a 
hajók, tekintettel a nagy ér-
deklődésre már el is keltek. 

összesen hat futamot rendez-
tek 28 csapat részvételével. 
A második helyen végzett 
Wossaléák egyik legna-
gyobb riválisa, a Koch-
Koch-Bornemann összeállí-
tású német csapat. A harma-
dik helyen az Authe- 
ried-Autheried-Mouser oszt-
rák trió zárt. A bajnokságon 
még egy magyar egység in-

dult. A Szűcs-Szűcs-Gyula 
összeállítású trió a huszon-
kettedik lett. Wossala György 
a verseny után elmondta: 
„Végig nagyon jó szélben 
vitorláztunk. Örülök, hogy 
elsők lettünk, mert ezen a 
bajnokságon itt volt az 
összes nagy riválisunk, és 
ez jó előjel az olasz világ-
bajnokság előtt.” 

ra is, hiszen a korábbi gyen-
ge csapatok elvéreztek, két 
„tőkeerős” ellenfél (Kecske-
mét és Csurgó – a szerk.) pe-
dig feljutott az első osz- 
tályba. Idén a tizennégyes 
mezőnyből négy csapat esik 
ki, úgyhogy a három nagy 
kivételével mindenki az éle-
téért küzd. Ahogy tavaly, 
úgy ebben az évben is egy 
új csapatot kell építenünk, 
hiszen nyolc új játékossal 
erősödtünk. A felkészülési 
mérkőzések azt igazolták, 
hogy jó úton haladunk, de 
tisztában vagyok vele, hogy 
ez nem jelent semmit, hi-
szen a bajnokságban kell 
majd nagyot produkálni, jól 
játszani. Védekezésben ja-
vultunk, de a támadójáté-
kunkon még csiszolnunk 
kell. Ez valamivel hosszabb 

időt vesz igénybe, de szerin-
tem nem lesznek problémá-
ink. Borzasztó nehéz a 
sorsolásunk, hiszen az első 
hat fordulóban itthon fogad-
juk a Tatabányát, a Duna-
ferrt, valamint a Szegedet, 
míg idegenben a Veszprém-
hez, a PLER-hez és Debre-
cenbe látogatunk. Nyugod- 
tan mondhatom, hogy Ma-
gyarország elit csapatai el-
len játszunk. Túl azon, hogy 
a kézilabdában meghatáro-
zó szerepet játszik az egyé-
ni tudás, nem szabad fi- 
gyelmen kívül hagyni a csa-
patszellemet, no meg a sze-
rencsét. Célunk, hogy a 
tizedik helynél előrébb vé-
gezzünk, azaz biztosan 
bennmaradjunk.

venceiket. A füredi közön-
ség lelkesen megtapsolta a 
két egykori veszprémi bál-
ványt Lazarovot és Mirza 
Dzombát, akik nem tisztel-
ték korábbi csapatukat, hi-
szen nemegyszer mattolták 
a veszprémi védelmet. Vi-
lágsztárok sokasága lépett 
fel a Balaton partján, ezzel 
is „továbbfűtve” a szeptem-
ber elején még csak „hő-
emelkedésben égő” várost. 
A döntőben a KEK győztes 
MKB Veszprém végig egyen-
rangú ellenfele volt a „hor-
vát nemzeti tizenegynek”, 
hiszen déli szomszédainktól 
sokan a pekingi olimpiáról 
csatlakoztak a felkészülési 
tornára. A bakonyi alakulat 

végül a büntetődobásokban 
maradt alul, ráadásul úgy, 
hogy a kilencedik pár (!) 
döntött a kupa sorsáról. A 
szervezők gondoskodtak ar-
ról is, hogy hazai környezet-
ben a Balatonfüredi KC is 
pályára lépjen a gyöngyö-
siek ellen, ezzel is tovább 
emelvén a kupa hangulatát. 
A veszprémiek a Bajnokok 
Ligájára való felkészülést 
szeptember 20-ától folytat-
ják, amikor is a kétnapos 
Bajnokok Tornáján a német 
bajnok THW Kiel, a spa-
nyol bajnok és BL-győztes 
Ciudad Real és a német 
Nordhorn lesz az ellenfél a 
Veszprém Arénában.






