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A pestiek
Füreden
Írhattam ugyan volna más
településen lakókat is, de a
tény az tény. Van egy igen
kedves házaspár barátom,
akik pestiek. Évtizedek óta ta-
lán, hosszabb-rövidebb időt
töltenek Füreden, de aztán
„húznak” vissza a fővá-
rosba, oda köti őket életük
sodra. Ők mesélték nekem
egy meghitt délutánon, arany-
színű bort kortyolgatva egy
diófa alatt, hogy ha fizikai-
lag még nem is füredi lako-
sok, de lélekben már azok
lettek. Mostanában vették
észre, hogy fokozottan fi-
gyelnek fel arra, ami Füred-
ről szól. A helyi lapot is
elolvassák az utolsó betűig,
de bekarikázzák az országos
lapokban megjelent füredi
vonatkozású írásokat is.
De ami igazán megerősí-

tette őket füredi mivoltuk-
ban, hogy ha a televízióban
feltűnik Füred, már kiabál
az egyik a másiknak: Erika
gyere, Füred van a tévében!
(ugyanez érvényes a rádióra
is!) És ez már egyértelmű
jele annak, hogy igazi helyi
polgárok lesznek. Mert ez
más város, más hír esetében
soha nem fordul elő velük,
csak Füred megjelenése vált
ki osztatlan érdeklődést be-
lőlük. Így az ember vagy a
szülőföldjének örül vagy
annak, amiről régen hallott,
vagy, ha nagyon szereti.
Vagyis Balatonfüred ma már
több mint egyszerű hétvégi
kikapcsolódási helyszín.
Több mint egy kellemes fa-
ház élménye, netán egy vil-
láé vagy bérlakásé. Füred
észrevétlenül köti magához
az ideérkezőket, mondhatom
új szóval: elfürediesíti őket.
Nem a programok sokszínű-
sége, nem a víz csodája, nem
a bor varázsa, nem a táj má-
gikus szépsége, hanem egy-
szerűn az, amit nem lehet
nevén nevezni, mert nincs
neve. Füred úgy ahogy van,
a hosszabb-rövidebb idejű
ittlét alatt mássá tesz. Itt
megérezni az idő múlását
vagy éppen lassuló múlását,
itt látni a táj láthatatlan szí-
neit, hallani a természet ősi
hangjait, amelyek máshol el-
enyésznek a modern világ
zajtömegében. Itt egy haj-
nali ébredés nyitott ablaknál
felér száz gyógyulással. De
elég csak csendben ülni a
ház előtt, a kertben,a mólón
a padon s a világ kikapcsol
bennünket.
Ezt érezték meg a pesti bará-
tiam s ezért váltak  füredi-
ekké. El is mondják mások-
nak, fővárosi barátaiknak,
de azok csak megmosolyog-
ják buzgó lelkesedésüket, 
füred-lelkiségüket. Moso-
lyognak persze az értetlenek,
amíg csak ide nem érkeznek
ők is. Aztán adunk nekik egy
kis időt, s majd meglátják,
mit tesz velük Füred! Én már
tudom előre az eredményt!

Praznovszky Mihály

Meira Kumar, az Indiai Köz-
társaság Parlamentjének első
női elnöke és delegációja tett
látogatást a városban. Meg-
ható, ahogy Tagore emlékét
őrzik itt. Tisztelet és köszönet
érte – mondta az indiai Alsó-
ház elnök asszonya, aki a
költő emlékére egy gömbkő-
rist ültetett. 

– Tagore, nem csupán költő
és politikus volt, hanem a jö-

vőbe látó gondolkodó is. Egy
igazi fénysugár. Itt Füreden be-
tegségekor szeretettel és gon-
doskodással árasztották el, ami
meggyorsította gyógyulását. A
Füreden töltött idő enyhülést
hozott Tagore-nak, mély be-
nyomást tettek rá az itt élők,
ezért szeretném tiszteletemet
kifejezni. Megható látni, ahogy
a fürediek őrzik Tagore emlé-
két. Köszönet és tisztelet érte –
mondta Tagore szobránál tar-

tott beszédében Meira Kumar,
aki hangsúlyozta, Indiát és Ma-
gyarországot egyfajta lelki ro-
konság köti össze, a költészet,
az irodalom, a művészetek sze-
retete. Az elnök asszony, aki
maga is költő, végül felidézte
Tagore szavait a maga ültette
hársfáról: Ha már nem leszek
ezen a világon, akkor ez a fa
adjon enyhülést azoknak, akik
alatta járnak.
Bóka István polgármester kö-
szöntőjében kiemelte: Tagore
az ősi hindu szokás szerint
gyógyulása emlékére fát ülte-
tett a városban, amely köré idő-
vel liget épült, és amelyből
mára már igazi emlék- és kul-
túrhely lett. A faültetés a termé-
szettel harmóniában élő, attól
elszakadni nem akaró ember
szakrális cselekedete, amely-
nek példáját aztán többen kö-
vették itt a sétányon. A kőrisfa
és a szívkórházi szobája őrzi
Tagore emlékét, és őrizzük mi
is, akik generációkon át foly-
tatjuk ezt a szép hagyományt –
fogalmazott Bóka István.
A Parlament alsóházának elnök
asszonya magyarországi hiva-
talos útjának első állomásaként
járt a városban, ahol látogatást
tett a szívkórházban illetve a
Vaszary Villában, és kétoldalas
bejegyzést írt a város emlék-
könyvébe. Delegációjának tag-
jai között többek között ott
volt Gauri Shankar Gupta
nagykövet illetve Rakesh Pra-
sad, a Felsőház igazgatója.

www.balatonfured.hu

Magasrangú indiai vendég

A TARTALOMBÓL

EGYEZZÜNK MEG
ÉS ÍRJUK ÍGY!

Hogyan írjuk a füredi föld-
rajzi neveket, többek között
ezt is összefoglalja Bakonyi
István tanár úr.

Több mint tíz könyvvel és
szerzővel ismerkedhettek
meg a fürediek a 81. könyv-
hét keretén belül. 

A KÖNYV ÖRÖK

8. OLDAL

BORVERSENY UTÁN

4. OLDAL

A beküldött mintákat a szer-
vezők kóstolási sorrendbe ál-
lították – fajtánként, évjára-
tonként, cukortartalom sze-
rint csoportosítva – és sor-
számmal látták el azokat.
Ettől kezdve a borok termelői
és a termőhely csak a szer-
vezők előtt volt ismert, más
számára nem.

5. OLDAL

A Balatonfüred kulturális
életét markánsan meghatá-
rozó új intézmény ünnepélye-
sen is kinyitott május 29-én.
Olyan tárlatokkal várják a lá-
togatókat, amelyekkel több-
féle ízlésű műértőnek vagy
egyszerűen a festményeket,
műtárgyakat kedvelő nagykö-
zönségnek járnak a kedvében
a Vaszary Villában.

Az ötvöstárgyakat  bemu-
tató Szomolányi Gyűjtemény a
kifinomultan megmunkált ne-
mesfém, elefántcsont, gyöngy-
házból készült, tükrökön
kiállított csillogó tárgyaival,
mellette Vaszary János több
festői korszakot, országot, tájat
ecsettel is bejáró képei, és a B
épületben Nádler István abszt-
rakt, nagy energiákat megidéző

színei – egész napos elmélye-
désre, nézelődésre csábítják a
betérőt.
Nem véletlen, hogy a megnyitó
ünnepségen Pozsgay Imre –
nemcsak mint  harminc éve itt
házat vásárló lokálpatrióta –
arról beszélt, hogy Balatonfü-
red ezzel az intézményével  ki-
lépett a karaván szerájt fogadó
vendéglátó szerepéből és áttért

egy nagy ívű kulturális pályára.
A Vaszary Villával és mellette
a Jókai Emlékházzal, a Városi
Múzeummal az ország egyik
legfontosabb értékőrző  és ér-
tékteremtő városa lett Füred,
ahol ismét bizonyították, hogy
magyarnak lenni nem Isten
csapás, hanem óriási lehetőség,
fogalmazott Pozsgay.

(Folytatás a 3. oldalon.)

Három kiállítással nyitott a Vaszary Villa

A nemzeti összetartozás
emléknapján, a trianoni béke-
diktátum aláírásának 90. évfor-
dulóján avatták fel Balatonfü-
reden Lugossy László szobrász-
művész alkotását, a két gránit-
tömbön álló turulmadarat. Az
ünnepség a Himnusszal kezdő-
dött, majd a Balatonfüredi Pol-
gári Nyugdíjas Egyesület elnöke,
Schindele György mondott kö-
szönetet mindazoknak, aki segí-
tették az egyesületet az em-
lékmű felállításában.

Az ötlet Gutai Antaltól szár-
mazik, aki már a 2007-es emlék-
tábla avatásnál is szorgalmazta
egy nagyobb emlékmű elkészí-

tését. Az egyesület kezdeménye-
zésére 2004-ben tartottak elő-
ször megemlékezést Balatonfü-
reden a trianoni békediktátum
évfordulóján.
A megjelenteket dr. Kiszely Pál
alpolgármester is köszöntötte,
hangsúlyozva, hogy Balatonfü-
reden már régóta az összetarto-
zás emléknapja június 4-e.
Majd hozzátette, hogy ha 2004.
december 5-én mindenki úgy
szavazott volna a kettős állam-
polgárság kérdésében, mint
ahogy azt a fürediek tették,
akkor már réges-régen túl len-
nénk a mostani politikai viha-
rokon.

(Folytatás a 2. oldalon.)

Felavatták a turulszobrot

A nyugdíjas egyesület továbbra is várja a szobor elkészítését támogató
felajánlásokat

Tagore igazi fénysugár volt, mondta Meira Kumar elnökasszony

Kállói Judit, a kiállítás rendezője, Hegyi Lóránd művészettörténész, Nádler István fesőművész és Doncsev András igazgató a Vaszary Villában
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Különvonattal érkeztek
Csopakra és Balatonfüredre a
MÁV és a MÁV-Start vezetői,
hogy több témában is satón
keresztül tájékoztassák az itt
élőket. Napirenden volt a
nyári menetrend, a kerékpár-
szállítási lehetőségek bővü-
lése és az állomások
környékének állapota.

A különvonat elsőként Cso-
pakon állt meg, ahol dr. Mo-
sóczi László, a MÁV Zrt.
infrastruktúra általános igaz-
gató-helyettese arról beszélt,
hogy a vasúttársaságnak is sze-
repet kell vállalnia a balatoni
idegenforgalomban, ezért több
fejlesztés is történt és történik
a tó körül. Az akarattyai löszfal
kapcsán elmondta, bejárásuk
után is úgy tűnik, hogy a lösz-
fal tovább csúszik, a vasúti for-
galmat azonban nem fogják
leállítani, sebességkorlátozás
mellett megkezdik annak vég-
leges megerősítését. Hozzá-
tette, a nyári szezon előtt nem
tehetik meg, hogy vonatpótló
buszokkal szállítsák az ideuta-
zókat. Megújult több állomás,
így Balatonszepezd, Balaton-
akarattya, Csopak, Balatona-
rács állomások peronja, több
helyen festés történt és virág-
okkal próbálják szebbé tenni a
vasút környezetét - tette hozzá
a MÁV szakember. 
Bár a déli parton közlekedik,
érdemes megemlíteni, hogy
ezen a nyáron közvetlen vasúti
összeköttetés létesül Lengyel-
ország és a Balaton között, hi-
szen indul a Varsovia nevű
nemzetközi vonat, amely Varsó
és Keszthely között szállít
majd utasokat. Kozák Tamás
beszámolt arról is, hogy a
MÁV-Start bővülő szolgáltatá-
sokat kínál a kerékpárral uta-
zók részére, hiszen forgalomba
áll az a 5 darab speciális kerék-
párszállító kocsi, amelyben
egyszerre akár 30 kerékpár is
elfér.
Az elhangzottakra dr. Bóka Ist-
ván a térség képviselője, Bala-
tonfüred polgármestere úgy

reagált, az észak-balatoni oldal
többszörösen hátrányban van a
délivel szemben, hiszen sem
autópálya, sem villamosított
vasútvonal nincs. Ugyanakkor
örvendetesnek nevezte a vasút-

társaság idei fejlesztéseit, a
szolgáltatások bővítését. A vas-
útállomásokkal kapcsoltban

utalt arra az összefogásra,
amely az önkormányzat, a
MÁV Zrt., a MÁV-Start Zrt. és
a Balaton Volán Zrt. között jött
létre, és amely sikeres pályá-
zati részvétel esetén lehetővé
teszi, hogy Balatonfüred vasút-

állomása és buszpályaudvara
jövő nyárra teljesen megújul-
hasson.
A MÁV vezetői ismertették azt
a vasúti dolgozóknak kiírt pá-
lyázatot is, amely 70 Balaton-

parti megállóhelyet érint. A
MÁV ösztönözni szeretné mun-
katársait, hogy önszorgalomból

szépítsék az ál-
lomásokat. A
hat tagú zsűri,
amelyben helyet
kapott a Nők a
B a l a t o n é r t
Egyesület is, há-
romszor látogat
el a nyár folya-
mán a vasútállo-
másokra és au-
gusztusban dön-
tenek a legszebb
megállóról. A
szempontok kö-
zött nemcsak
egy adott állo-
más tisztasága

lesz a döntő, de vizsgálják a ki-
szolgálást, vagyis a személyzet
kedvességét is. Az első helye-
zett csapat 400 ezer forintot
kap, amelyet természetesen sza-
badon felhasználhatnak.

Bán L.

Kétóránként járnak a gyorsvonatok
Nyári MÁV hírek fejlesztésekről, tervekről

Kozák Tamás, a MÁV-Start Zrt. vezérigazgatója Balatonfüreden
elmondta, a nyári menetrend értelmében, június 19-től augusz-
tus 29-ig az északi partra Budapestről kétóránként járnak
majd a gyorsvonatok. Az előző évhez képest változás, hogy a
7 pár (oda-vissza) gyorsvonatból 3 pár Balatonfüred és Tapolca
között mindenhol megáll, javítva ezzel a part menti települé-
sek és a főváros közötti közvetlen összeköttetést. Mivel a ko-
rábbi helyi személyvonatok többségét ezek a gyorsvonatok
váltják ki, változik a Desiro motorvonatok közlekedési rendje.
Ezek a szerelvények zömében Székesfehérvár és Balatonfüred
között közlekednek majd, illetve találkozhatnak vele az utasok
a Tapolca-Keszthely-Balatonszentgyörgy vonalon is. Szomba-
ton és vasárnap pedig egy-egy gyorsvonat is Desiro lesz. A 7
pár gyorsvonaton felül további 2 pár személyvonat indul Bu-
dapestről az északi partra. Záhonyból, Nyíregyháza-Debrecen-
Szolnok érintésével, az idén is biztosított lesz a közvetlen
eljutás Tapolcára. Vasárnaponként pedig a Tapolcáról 18:45-kor
induló személyvonat (Desiro szerelvény) Budapestig közleke-
dik, amellyel az esti órákban közvetlenül is megközelíthető
lesz a főváros.

Nincs még egy olyan
munka, ahol nap mint nap
ennyi kudarc és siker éri a
dolgozót, nincs még egy ilyen
munka, amiben egy-egy jókor,
vagy épp rosszkor kimondott
szónak ekkora hatalma és
súlya lenne. Ezzel kezdte be-
szédét dr. Bóka István polgár-
mester, a június 4-én meg-
tartott pedagógusnapi ünnep-
ségen, az Anna Grand Hotel
dísztermében.

A polgármester beszélt a
recesszió és átszervezések mi-
atti kényszerű döntésekről is,
ezzel kapcsolatban hangsú-
lyozta, a nehéz helyzet ellenére
úgy sikerült az átcsoportosítás,
hogy az pedagógus egziszten-
ciát nem érintett. Az eddigi és
várható intézményi beruházá-
sokról bejelentette, hogy hama-
rosan indul az Eötvös és
Radnóti iskolák energiahaté-
konyságot célzó felújítása, a 2.
számú óvoda 20 millió forint-
ból újulhat meg és nyáron el-
kezdődik a Ferencsik János
Zeneiskola külső és belső fel-
újítása is. A napokban nyújtott
be a város pályázatot az arácsi

óvoda korsze-
rűsítésére, re-
mélve, hogy
ezt a támoga-
tást is sikerül
megszerezni. 
A pedagógus-
napon adták át
a város legma-
gasabb rangú,
oktatással kap-
csolatos kitün-
tetéseit, a

Balatonfüred
Város Közok-
tatásáért díjat.
Ezt az idén
Barta Imréné,
a Radnóti is-
kola tanító-
nője, Ráczné
Németh Er-
zsébet, a 3.
számú óvoda
óvónője és Ve-

csei István, az Eötvös iskola
nyugalmazott igazgatóhelyet-
tese vehette át a polgármestertől.
Ugyancsak oklevelet vehettek át
azok a pedagógusok, akik 20,
25, 30, 40 éve vannak a pályán.
Az ünnepségen a város iskolái-
nak diákjai is szerepeltek, akik
verses, zenés műsorral kedves-
kedtek a tanároknak, tanítóknak
és óvónőknek.

Bán László

Elismerések a pedagógus napon

Bár az ORFK részéről egy
május 20-i siófoki rendezvé-
nyen azt ígérték, hogy június
1. és augusztus 31. között meg-
erősítő rendőri erők érkeznek
a Balatonhoz, a füredi kapi-
tányság egyelőre nem kapta
meg a 12 fős készenléti állo-
mányt. Így a helyi rendőrség
62 rendőrrel, 9 gépkocsival, 2
nagy motorral és kerékpárok-
kal indul neki a nyári szezon-
nak.

A készenléti egység remé-
nyeink szerint hamarosan meg-
érkezik és az ígéretet beváltják,
mondta Anda György városi

rendőrkapitány a június elsejei
szezonnyitó értekezleten. Ezen
felül számítunk a rendészeti is-

kolák diákjaira is, akik a meg-
előzésben kapnak fontos sze-
repet és a megyei átszervezé-
sek is lehetővé teszik néhány
rendőr Füredre vezénylését –
tette hozzá, mivel a statisztikák
szerint a legtöbb bűncselek-
ményt (50-60 százalék) Bala-
tonfüreden, nyáron (30-40 szá-
zalék) és vagyon ellen (60-70
százalék) követik el. A füredi

rendőrkapitány elmondta, fon-
tos feladatnak tartja az épített
környezet megóvását, a ga-
rázda cselekmények visszaszo-
rítását és a csendrendelet
betartatását. Fokozott rendőri
jelenlét várható egész nyáron a
Jókai, Zákonyi, Kisfaludy,
Blaha utcákban, a Vitorlás
téren és a Tagore sétányon.

Bán

Megerősített létszámra várnak
Még nem érkeztek meg a szezonra
ígért megerősítő rendőri erők a városba

(Folytatás az 1. oldalról.)

Az emlékműavatáson Tömöry
Péter író mondott ünnepi be-
szédet.

– Gyászról és ünnepről is
beszélhetünk a mai napon.
Gyászról, mert 1920. június 4-
én Trianonban amputálták az
ezeréves Magyarországot és
ünnepről, mert bár keserűen,
de még mindig él a nemzet. Az
elmúlt 90 évben keserűen kiál-
tott a nemzet, de a nagyvilág
hallgatott. Most is kiálltunk, de

a globalizálódó világ most is
hallgat. Trianont nem szabad
bezárni egy emléknap egyetlen
lapjára, Trianon nem csak volt,
de van is. Gyalázatos volt, amit
nemzetünkkel tettek, hiszen
még meg sem száradt a tinta a
békediktátumon, máris nekiáll-
tak a beolvasztásnak. Még az
írmagját is ki akarták irtani a
nemzeti tudatnak. Sokan félnek
ma is attól, ha a magyarok ki-
ejtik a revízió szót. De mit je-
lent ez pontosan? A történe-
lemmel való őszinte szembené-

zést, a cselekvést és a trianoni
szégyen kimondását. A turul-
madár csak addig védi meg a
nemzetet, ameddig mi magunk
is megóvjuk ősi életterünket –
hangsúlyozta az író.
Az ünnepi beszéd után Gyűrű
Géza pápai prelátus, Miklós Fe-
renc református lelkész és Ric-
zinger József evangélikus
lelkész is megáldotta az új em-
lékművet. A koszorúzást köve-
tően a megjelentek elénekelték a
Szózatot és a Székely himnuszt.

Bambek Gabi

Felavatták a turulszobrot

Három pedagógusnak ítélték oda a Balatonfüred
Közoktatásáért díjat. Fent: Barta Imréné, jobbra
fent: Ráczné Németh Erzsébet, lent: Vecsei István

Hagyományosan a
térség vendéglátó-
sainak tartott sze-
zonindító tájékoz-
tatót a füredi rend-
őrkapitány

Anda György rendőrkapitány szálloda- és panziótulajdonosokat tájé-
koztat a nyári felkészülésről

Június 19-től nyári menetrend szerint közlekednek
a vonatok

Balatonfüredi Napló
Balatonfüred Város Önkormányzatának havilapja
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Vaszary János (1867–1939)
kirobbanó tehetségű művész
volt. Kitűnőt alkotott a hagyo-
mányos festészetben, ezt jól
mutatják Balatonfüreden is
látható zsánerképei, ugyanak-
kor a szecesszió lényegét
talán ő értette meg a legjob-
ban. A Vaszary Villában látha-
tók késői modern szemléletű
képei is, ahol a színek erejével
alkotott nagyvonalú kompozí-
ciókat – méltatta a több ki-
tűnő festőművészt a Képző-
művészeti Főiskolán tanító
Vaszary Jánost Bereczky Ló-
ránd, a Magyar Nemzeti Galé-
ria főigazgatója a füredi
kiállítás megnyitóján.

„Tiszta, nyílt, de acélos te-
kintete mintha mindig a lénye-
get fürkészné a felszín látszat-
takarója mögött.”

A kiállítást rendező művé-
szettörténész, Plesznivy Edit
szerint Vaszary János a modern
magyar művészet egyik kulcs-
figurája volt, életműve nemzet-
közi összehasonlításban is

megállja a helyét. Jelen volt a
nagy európai kiállításokon,
ahol ma is gyakran bukkannak
fel képei. Hihetetlen termé-
keny, stilárisan sokszínű mun-
kássága már életében is el-
lentmondásos fogadtatásban
részesült. Lelkesedtek érte a
modernitásra nyitott szakmai
körök, a kifinomult látású kö-
zönség és mereven elzárkózott
előle a konzervatív ízlésű pub-
likum, de a művészetét övező
kitüntető figyelem töretlen ma-
radt halála után is.

„Hajókirándulás a Spree-n, Ist-
vánnal a hajó orrában a két első
széken foglalunk helyet. Mögöt-
tünk Vera fotóz, Jutka filmez…
Mi Istvánnal, némázunk. Né-
zünk. Két ágra. Érzem, szinte
fáj, a valós, erős szélre gyanítok,
mennyire más az én szemem.
Egy szövögető, csipkét ve- rő író
szeme, aki szemmel ver…
Érzem, érint, súrol, ahogy István
lát. Nem szemmel ver, noha ver
fekete szögeket, ő inkább talán
szemmel old, oldoz, feloldoz…
Milyen más ez az oldás és kötés,
még akkor is, ha ez a feloldás,
meglazítás egyben még mindig
pontosítás is, ő mintha egzakt-
mód tudná, ez már nem a geo-
metria egzaktsága, de azt a nagy
tapasztalatot, tudást is göngyöli

szögfeketében… milyennek kell
lenni az alapnak, háttérnek, igen
térről van szó inkább, mert az
alapozás is többszörös, amely
előtt, amelyben a szalagot, a
széles, meleg, lágy köteget,
sávot fonja, pontosabban irá-
nyítja egyfajta ideogrammává,
ám mivel éppen ez a lényege,
hogy a gesztust kioldja, vissza-
vonja, visszafordítja, mint pozi-
tív hullámot, ellen ideogram-
máról beszélhetnénk…”

(Tolnai Ottó Nádler István
Berlini ciklusáról)

Talán nem véletlen, hogy
Vaszary tanítvány volt Barcsay
Jenő, Vajda Lajos, Korniss De-
zső mellett Hincz Gyula is, aki-
től Budapesten a Képzőmű-
vészeti Főiskolán a másik nagy
kiállítást jegyző festőművész, a
Kossuth- és Munkácsy-díjas
Nádler István tanult – hívja fel
a figyelmét a villában nézelődő
látogatónak a kiállítások foly-
tonosságára, összefüggésére
Kállói Judit, a Vaszary Villa
művészettörténésze. 
Nádler művészete is, akárcsak

Vaszaryé, folyton változik –
szövődik tovább már magától a
párhuzam. Korai absztrak exp-
resszionizmusa után, homogén
színmezők, a színek után a fe-
kete és a feketében az ecsetvo-
nások, majd újra a színek
világa, ami nem visszalépés,

hanem nagyon is a megtett út
hozadéka, tapasztalata. És
most a ragyogó arany és ezüst,
matt és fényes felületek válta-
kozása a Vaszary Villában.
Belépve a terembe fény és

energia, kifinomultság és indu-
latok, ugyanakkor derű a képe-
ken, és derű a nézőben, hogy
találkozhat a kor egyik legna-
gyobb modern festőjével és ké-
peivel itt Balatonfüreden.
A Nádler kiállítást nem kisebb
személyiség, mint Hegyi Ló-
ránd a nemzetközi képzőmű-
vészet meghatározó művészet-
történésze, művészetszerve-
zője nyitja meg.
Hegyi Lóránd Bécs, Nápoly
után most a legnagyobb francia
modern művészeti múzeumot,
a Saint Etienne-i múzeumot
igazgatja. Kiváló ismerője
Nádler festészetének, Párizs-
ban is rendezett már Nádler Ist-

ván műveiből kiállítást, ezért is
hangsúlyozza a Vaszary Villára
irányuló kérdésre adott vála-
szában: nincs különbség a he-
lyek, intézmények, közönség
között. 

Hogy hol, kit lehet bemutatni?
Bonyolult, de nem lényegi kér-
dés. A művészet ugyanis min-
denütt oszthatatlanul ugyanaz,
univerzális létezési forma. Egy
sziget, ahova a művész meghív
bennünket, ahova beléphetünk
élettapasztalatunkkal, pillanat-
nyi érzelmeinkkel, és ahol lét-
rejöhet a találkozás az alko-
tással, ami által ott, akkor, ha
csak egy pillanatra is, de része-
sülhetünk a halhatatlanságból.
Érezzük, hogy ez nem hétköz-
napi világ, hanem egy olyan in-
tenzitás, ami megérint minket

a művészettel való találko-
záskor.
Nádler István festészetében a
kezdetektől ott van ez az inten-
zitás, az univerzálissal való fog-
lalkozás. A villában látható ki-
állítás az utóbbi nyolc év műve-
iből válogatás. Látszatra abszt-
rakt festészet, ugyanakkor na-
gyon közel az élet alapkérdései-
hez egy világos áttekinthető
struktúrába rendezve, foglalta
össze Nádler festészetét Hegyi
Lóránd segítve a befogadást egy
rögtönzött esztétikai elemzéssel.
A Vaszary Villa tárlatainak meg-

nyitóján a mai magyar képzőmű-
vészeti élet több jeles képviselője
ott volt; alkotók, műgyűjtők, mű-
értők, akiket visszavárnak a villa
kortárs képzőművészetet bemutató
kiállításaira és a többi rendez-
vényre. Mert ahogy Doncsev And-
rás igazgató hangsúlyozta, a
Vaszary Villa különböző korok és
különböző művészetek, így a zene,
irodalom, képzőművészet találko-
zási pontja is, ahova a Bergmann
kávéházzal, a gyermek-foglalko-
zásokkal, a könyvesbolttal az
egész családot várják.

Csorba Kata

Vaszary Jánostól Nádler Istvánig
A művészet mindenütt ugyanaz, akár egy párizsi vagy füredi
kiállítóteremben. Egy sziget, ahova a művész meghív minket

A Vaszary Villa az egész családnak nyújt látnivalókat

A Szomolányi és a Nádler kiállítás augusztus végéig, a Vaszary tárlat október 31-ig látható Füreden

Hegyi Lóránd (bal oldalon) több Nádler monográfiát írt már

Vaszary János önarcképe 1887-ből
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Tizenkilencedik alkalom-
mal hirdettek eredményt a
város életében rangos ese-
ménynek számító borverse-
nyen. Az ünnepségnek helyet
adó Annabella Szálloda étter-
mében több mint száz érdek-
lődő gyűlt össze május utolsó
vasárnapján, hogy gratulál-
hasson a boros gazdáknak,
köszönthesse az Év borterme-
lőjét és az új füredi borkirály-
nőt.

Minden eddiginél nagyobb
számú, 377 bort neveztek be a
termelők, melyek 26 fehér és 8
kékszőlő fajtából készültek. Az
57 termelő többsége a kis- és
középvállalkozói réteget kép-
viselte és mindössze 2 cég szá-
mított a borászati nagyüzemek
kategóriájába. A borverseny
iránti nagy érdeklődést nem
csak az magyarázza, hogy már
évek óta nem tartanak külön
hegyközségi és borvidéki bor-
versenyt, hanem az a tény is,
hogy az itt szerzett érmek egy-
ben értékes pontokat is jelente-
nek a borhétre kitelepülni
vágyó borászatoknak. Ha úgy
tetszik, a borverseny a borheti
borok megmérettetésének a fó-
ruma is.
A beküldött mintákat a szerve-
zők kóstolási sorrendbe állítot-
ták – fajtánként, évjáratonként,
cukortartalom szerint csoporto-
sítva – és sorszámmal látták el
azokat. Ettől kezdve a borok
termelői és a termőhely csak a
szervezők előtt volt ismert,
más számára nem.
A nagy mintaszám miatt idén is
két napot vett igénybe a borok
bírálata. A borverseny levezető
elnöki tisztét dr. Kállay Miklós

tanszékvezető és dr. Nagy
Ákosné egyetemi adjunktus a
Corvinus Egyetem Borászati
Tanszékének vezető munkatár-
sai látták el. A bíráló bizottsá-
gokban pedig okleveles
borbíráló vizsgával rendelkező
gyakorló borászok ültek. Őket
nem csak a Balatonfüred-Cso-
paki Borvidékről hívták a szer-
vezők, hanem más történelmi
borvidékről is (Badacsonyi,
Szekszárdi, Boglári, Ászár-
Neszmély, Budai). 
A versenyre benevezett borok
közül 44 aranyérmes lett
(11,6%), ezüstöt 182 bor érde-
melt ki (48,2%), míg bronzé-
remmel 137 bort tüntettek ki
(36,6%).
Az oklevelek mellé ezúttal
Gaál Krisztina monoszlói faze-
kas gyönyörű mázas kerámiáit
vihették magukkal a gazdák.
Az év bortermelőjét már máso-
dik éve új szempontok alapján
választják ki. Ezúttal is, az egy
termelő által benevezett 5 leg-
jobb bor összpontszáma alap-
ján döntöttek. Ennek alapján
Mészáros József (apa és fia)

vehette át a vándordíjat és a
céhkorsót, amit dr. Lázár János
a Mezőgazdasági Bizottság el-
nöke és dr. Kiszely Pál alpol-
gármester adott át a boldog
nyerteseknek.
Az idén is számtalan különdíjat
ajánlottak fel cégek, intézmé-
nyek, vállalkozások a legjobb
borok termelőinek. Ezek teljes
felsorolása egy külön cikket ér-

demelne, így most csak néhány
díjazott kerül kiemelésre. A
Balatonfüred-Csopaki Borvi-
dék Hegyközségi Tanácsa kü-
löndíját – a legmagasabb
pontszámú fehér, rosé és vö-
rösbor termelője, – a Cse-Ki-
Bor Bt., a Vivamus Bt., és
Szabó József vehették át.
A Balatonfüred-Szőlősi Hegy-

község különdíját Fodor Gyu-
lának ítélték, míg a Danubius
Szállodák Zrt. által felajánlott
értékes Zsolnay vázát ezúttal

Varga Zoltán vihette magával.
A Széchényi Ferenc Szakképző
Iskola különdíját Rozália borá-
ért Szekrényes Tamás kapta.
Ennek szomorú aktualitását az
adta, hogy a Rozália szőlőfajta
nemesítője, dr. Bakonyi Károly
a közelmúltban hunyt el 89
éves korában Keszthelyen. A
híres nemesítő szőlészeti tanul-
mányait a füredi szakiskolában

kezdte.
Hagyománya a
rendezvénynek,
hogy az ered-
m é n y h i r d e t é s
után a közönség
megkóstolhatja a
benevezett boro-
kat. Mielőtt azon-
ban az asztalra
került 377 ver-
senybor kóstol-
gatására sor
kerülhetett volna,
Koczor Kálmán a
Balatonvin Bor-
lovagrend elnök-
n a g y m e s t e r e
bemutatta a kö-
zönségnek az
újonnan megvá-
lasztott borkirály-
nőt, Péringer
Imolát.
Az érettségi előtt
álló diáklány sző-
lész-borász csa-

ládból származik, saját
bevallása szerint borkedvelő és
segít is szüleinek a családi bir-
tokon, elsősorban a zöldmun-
kákban és a szüret idején.
Az elnök-nagymester megkö-
szönte Varga Marcellának a le-
köszönő borkirálynőnek az
eddigi munkáját és reményét
fejezte ki, hogy az új borki-
rálynő is ugyanolyan lelkesen
végzi majd tevékenységét a fü-
redi bor jó hírnevének terjesz-
tésében, mint azt elődje tette
2006 óta. Van tehát új borki-
rálynője Balatonfürednek,
megválasztottuk az év borter-
melőjét, ráadásul vége szakadt
az esős, hűvös időnek is ami az
idén komoly károkat okozott a
gazdáknak. Minden okunk
meg van arra, hogy bizakodóan
nézzünk az idei nyár, az ide-
genforgalmi szezon és egy
jobb év(járat) elé.
Az eredmények ismeretében
rövidesen összeül a képviselő-
testület, hogy kiválassza az
aranyérmes Olaszrizling borok
közül azt, amelyik a Balatonfü-
red Város Bora kitüntető címet
viseli majd a következő bor-
verseny időpontjáig.

Müller István

Borverseny után

Évek óta visszatérő kérdés – melyet idén is többen megfogal-
maztak – vajon etikus dolog-e olyan személyeknek is bírálni a
borversenyen, akik a saját boraikat is benevezték? E sorok írója
is azok közé tartozik, akik meg vannak győződve arról, hogy –
bár kicsi a valószínűsége annak, hogy éppen arra a napra és
éppen abba a bizottságba kerüljön egy bor, ahol termelője
éppen helyet foglal - egy borász szakmai szempontokat érvé-
nyesít munkája során és nem egyéni érdekeit. Egyébként is,
ha valaki 40-50 bor kóstolása után felismeri a sajátját, az a
szakma olyan csúcsára jutott el, ahol az érzékszervi kifino-
multsághoz már morális tartás is társul s az nem engedi be-
folyásolni az objektív ítéletalkotást. Az pedig, hogy a
borversenyen anonimitás és pártatlanság érvényesüljön, a szer-
vezők jól felfogott érdeke is. Az idén már tizenkilencedik alka-
lommal kapott ugyanaz a személy megbízást annak
szervezésére és lebonyolítására az önkormányzattól.

2010-ben nyolcadik alka-
lommal rendezik meg a Bala-
toni Hal- és Borünnepet. Az
egyedülálló hangulatú, azonos
értékrendű emberek találko-
zóinak szervezőit a gasztronó-
miai és kulturális élményeken
túl a Balaton szeretete inspi-
rálja. A helyi tradíciókon
nyugvó Balatoni Hal- és Bor-
ünnep szervezője Balatonfü-
red mellett Csopak, Paloznak,
Lovas, és Tihany település. A
program célja a kultúra, a bor
és a gasztronómia minél szé-
lesebb körben történő megis-
mertetése.

A rendezvényre a szerve-
zők mindig szívesen hívnak
határon túli magyar írókat, köl-
tőket, előadóművészeket. A
rendezvény örökös fővédnöke
Mádl Ferenc, a Magyar Köz-
társaság volt elnöke. 

Állandó program a borvásár és
a borbemutató a Tagore sétá-
nyon, de a borvidék híres pin-
céi is megnyílnak ilyenkor a
vendégek előtt. Van mit kós-
tolni, hiszen a helyi borászok
mellett az ország különböző tá-
jegységeinek neves borászai is
bemutatkoznak, így például
rendszeres vendég Füreden
Villány, Szekszárd, Tokaj,
Mád, Köveskál egy-egy híres
pincészete. 
A jó bor mellé jó könyv és kitűnő
zene is társul. Napközben könyv-
bemutatók, könyvvásár, beszél-
getések, az alkalmi szabadtéri
színpadon koncertek, folklórmű-
sor várják a vendégeket.
Az elmúlt évek során vendég-
szerepelt Balatonfüreden a
Kormorán Együttes, Lajkó
Félix és zenekara, a Dűvő Nép-
zenei Együttes, a MAKÁM
Együttes, Herczku Ágnes,

Palya Bea, a Csillagszeműek
Gyermektánc Együttes.
Rendszeres program a gyere-
keknek a régmúlt idők legked-
veltebb játékaival felszerelt
játszótér, Gulyás Dénes és ta-
nítványainak koncertje a Fehér
Templomban, az ökumenikus
istentisztelet a Papsoka Árpád-
kori templomromnál. 
Esténként neves vendégek kí-
nálják a saját receptjeik alapján
készített ételeket a füredi, cso-
paki, lovasi, paloznaki, tihanyi
csárdákban, borospincékben,
vendéglőkben.
A Balatoni Hal- és Borünnep
olyan találkozó, amely nélkü-
lözi ugyan a bombasztikus
fesztiválok látványszenzációit,
harsányságát, de éppen nyugal-
mával, méltóságával, csendes
derűjével vonzza ide a látoga-
tók ezreit.

Csorba Kata

Balatoni Hal- és Borünnep
2010. június 25-26-27.

Május végén, immár ne-
gyedik alkalommal népesítet-
ték be Füred utcáit a római
kortól kezdve különböző ko-
rokat képviselő egyesületek,
társaságok. Korhű ruháikban
vonultak fel a város utcáin, és
a régi idők társasági életét be-
mutató kisebb–nagyobb elő-
adásokkal szórakoztatták a
fesztivál résztvevőit.

A Reformkori Hagyomá-
nyőrzők Társasága meghívá-
sára számos, hagyományőrző
csoport, közel 800 fő vonult a
Kossuth tértől a Kisfaludy
színpadig. A színpadon a Ha-
gyományőrzők Társasága fel-
elevenítette Laborfaly Róza és
Jókai Mór közös életének egy-
egy részletét. 
Az ünnepségen kiemelt szere-

pet kapott a Hagyományőrzők
Társasága megbízásából Somo-
gyi Győző Munkácsy Mihály-
díjas festő-grafikusművész
által tervezett zászló felszente-
lése. A zászlón Balatonfüred
jelképei láthatóak, továbbá La-
borfalvy Róza és Jókai Mór és
egy reformkori hölgy. A lehe-
tőséget a zászló elkészítéséhez
Bódisné Csikortás Tünde és

Bódis László teremtették meg.
A zászlóanya Borbás Mária te-
levíziós szerkesztő volt. A
zászlót Gyűrű Géza atya pápai
prelátus, Miklós Ferenc refor-
mátus és Riczinger József
evangélikus lelkészek szentel-
ték fel.
Szerencsére az idő kedvezett
az ország minden tájáról, vala-
mint Balatonfüred testvérváro-

saiból: Germeringből, és a hor-
vátországi Opatijából-Abbá-
ziából érkezett hagyományőr-
zőknek. 
A zászlódobálók, a néptánco-
sok, dobosok, a hastáncosok, a
Rákóczi kurucai, a bécsi balett-
intézet táncosai, a reneszánsz
táncosok, az Anjou-hagyomá-
nyőrzők, a táltos dobosok, a
Brillante Éneklő Egyesület, a

füredi hagyományőrzők által
előadott palotás, újabb és újabb
élménnyel, meglepetéssel szol-
gált a nézőközönségnek. Köz-
ben lehetett íjászkodni, ismer-
kedni a páncélingekkel, a régen
használatos fegyverekkel, vá-
sárolni népművészeti tárgya-
kat, magyaros, stilizált ruhákat
és finomakat enni.

Hanny Szabó Anikó

Színes történelmi kavalkád
A római kortól a reformkorig

Felhívás
Balatonfüred Város Önkormányzata a 15/2003. (X.30.) Kr. számú rendeletével
Balatonfüred Város Díszpolgára  és Balatonfüred Városért kitüntető díjat
alapított.
A díszpolgári cím olyan személynek adományozható, aki 

– kiemelkedő közéleti, gazdasági munkásságával, maradandó életművel hoz-
zájárult Balatonfüred fejlesztéséhez

– hosszú időn át kifejtett tudományos, művészi, kulturpolitikai, sport tevé-
kenységével hírnevet, elismerést szerzett Balatonfüred városának.

– tevékenységével erősítette Balatonfüred város nemzetközi kapcsolatait.

A Balatonfüred városért kitüntetés annak a természetes vagy jogi személynek
adományozható, amelynek tevékenysége huzamosabb időn át kedvezően be-
folyásolta a város gazdasági, társadalmi, sport és kulturális fejlődését, nem-
zetközi kapcsolatait.

A díjakat 2010-ben az augusztus 20-i városi ünnepségen kívánjuk átadni. Vár-
juk a magánszemélyek, civil szervezetek, intézmények részéről történő javas-
latokat, amelyet írásban, részletes indoklással legkésőbb 2010. július 10-ig
kérünk benyújtani a Polgármesteri Hivatal Művelődési, Oktatási, Idegenfor-
galmi és Sport Osztályára.

Tisztelettel kérjük, amennyiben van javaslatuk a kitüntetésre, szíveskedjenek
azt részünkre eljuttatni. 

Cserép László
osztályvezető

Mészáros József öt benevezett borával a legtöbb
összpontszámot érte el a borversenyen
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A város imponáló megújulá-
sával, fejlődésével párhuzamosan
új épületek, új intézmények szü-
letnek, természetesen új megne-
vezésekkel. A füredi lapokban,
plakátokon, utcai névtáblákon
gyakran bizonytalankodó helyes-
írással találkozunk, de hibásak
sokszor a parkban, esetenként az
épületeken elhelyezett új emlékt-
áblák is, a régiekről nem is be-
szélve. A rend, az egységes
írásmód kedvéért ezért néhány
javaslattal jelentkezünk.

A magyar helyesírási szabá-
lyok – bár sokan szidják őket –
többnyire egyértelműen rendelkez-
nek az írásmódról, de néhány eset-
ben, főképp a helyi földrajzi nevek
írásánál, építmények megnevezé-
sénél, rendezvények címének írá-
sánál bizonytalanság is tapasztal-
ható.
Ezért a füredi középületek nevének
írására a következő formákat
ajánljuk.
A templomok esetében: Piros
templom, Fehér templom, Kerek
templom. A kezdő nagybetűt azért
ajánlhatjuk, mert ezek az épületek
Füreden már „intézményesültek”,

tájékozódási pontok nevei lettek.
Felekezeti megnevezésüket viszont
írjuk kisbetűvel: evangélikus
templom, katolikus templom, re-
formátus templom.
Az állami intézmények hivatalos
nevét természetesen nagybetűvel
kell írni: Állami Szívkórház, de
röviden csak szívkórháznak írjuk.
Az ismertebb épületek neve így he-
lyes: Jókai-villa, Vaszary-villa,
Horváth ház. (A ház szót akkor
kapcsoljuk kötőjellel az előtte álló
névhez, ha dinasztiát jelölünk:
Árpád-ház, Habsburg-ház)
A kastély, kúria szavakat kötőjellel
kell kapcsolnunk az előtte álló ne-
vekhez: Gombás-kúria, Széché-
nyi-kastély. Ha a jelzett épüle-
tekben intézmények működnek,
akkor az „és” kötőszó és a névelők
kivételével minden tagot nagybe-
tűvel kezdünk: Jókai Emlékház.
Szobák, emlékművek esetében a
helyes írásmód: Széchenyi-szobor,
Deák-emlékmű, tehát a kötőjeles
írásmód a helyes.
Szállodák neveit ugyancsak nagy-
betűvel kell írni: Annabella Szál-
loda, Ipoly Szálloda, a hotel szó
esetén: Anna Grand Hotel, Hotel
Silver. (A hotel szó elöl és hátul is

állhat.)
Az utca, tér, köz, sétány, szavakat
mindig külön és kisbetűvel kell
írni: Kossuth utca, Szent István
tér, Felső köz, Tagore sétány. A
rendezvények, programok nevét ál-
talában kisbetűvel írjuk: borhét,
vitorlás évadnyitó, de néhány nem-
zetközi hírű rendezvény nevét
nagybetűvel szokás írni: Buda-
pesti Nemzetközi Vásár, Vadászati
Világkiállítás.
Az ünnepnapok neveit is kisbetűvel
írjuk: március 15., karácsony,
honfoglalás.
A leggyakrabban használt füredi
földrajzi nevek írásánál a követ-
kező alakokat ajánljuk: Tamás-
hegy, Öreghegy (ez már régen
összetapadt), Kiserdő, Kéki-
patak, Koloska-völgy, Balaton-
part, fürdőtelep. A fenti esetek
természetesen mindenütt csak pél-
daként szolgálnak, minden előfor-
duló névre nem térhetünk ki.
A helyesírási szabályok nem tör-
vények, megsértésük esetén senki-
nek sem veszik a fejét. De mindig
megtiszteljük olvasóinkat, ha be-
tartjuk őket.

Bakonyi István

Kis füredi ortográfia

Az ember kicsit hiú, főleg
ha elfogult füredi is. Márpedig
ha Füred valamelyik barátja
magas pozícióba kerül, kivált-
képp örül az ember szíve.
(Ámbár az is igaz, hogy a
magas pozíciók nem tartanak
örökké, de a fürediség viszont
maga az örökkévalóság).
Így vagyok Szőcs Gézával, aki
magam sem tudom, miként és
mikor került Füredre. Még csak
azt sem tudom, melyik lehetett
az első látogatása a városban.
Talán a Quasimodo költőver-
seny lehetett, amelyen mint az
egyik legjobb kortárs költő, még
2000-ben elindult és díjat is
nyert terjedelmesebb művével, a
901 évvel később című törté-
nelmi poémájával. Aztán meg-
sokasodtak a látogatásai. A vers
és a könyv városi ünnepein min-
dig jelen volt. Együtt utazott a
fürediekkel Arpínóba, ahol a
testvérvárosban az ő versét fa-
ragták-vésték kőbe és helyezték
el az egyik kis utcácska ezeréves
házának a falán. Sok könyvének

volt itt a bemutatója, teremben,
szabad ég alatt, ahol éppen érte
a nap. Tagja a Tempevölgy fo-
lyóirat szerkesztőbizottságának
s már néhány tehetséges ifjú po-
étát be is ajánlott a lapnak,
mindamellett hogy maga is pub-
likál a folyóiratban. Valamint
fontos szerepet tölt be a Hamvas
Béla asztaltársaságban is, lévén
annak tiszteletbeli elnöke. 2009-
ben pedig megkapta a Kiss
Ernő-díjat, amelyet az Anna-
bálon adnak át a várost segítő te-
vékenységért.
Most miniszterként volt leg-
utóbb jelen. Igaz, hivatalos titu-
lusa államtitkár, de magunk
között szólva, mint a magyar
kultúra első számú irányítójának,
legalább ha nem hivatalosan is,
de kijár neki ez a cím. Megnyi-
totta az ünnepi könyvhetet s
igyekezett eloszlatni félelmein-
ket a könyv, a vers, a betű, az
emberlét jövőjét illetően. Hogy a
könyvkiadás nagy számai ne té-
vesszenek meg, a művek pél-
dányszáma egyre csökken. Hogy

a szövegértés veszélyesen rossz
tartományokba süllyedt. És
mégis. Két lábon járásunk fejlő-
déstani története és motivációi
nem engedik elbizonytalanítani
a ma olvasóját. Az értelmiséget
és az értelmes embert. Hogy ko-
runk legnagyobb kihívása, a
szellemi leépülés (nem irodalmi
nyelven bunkóságnak hívják),
legyen bármennyire is veszélyes,
netán „irányított”, nem lehet az
ember végső állapota.
Jó volt hallgatni meggyőző
szavait, s akire ez nem hatott,
hallhatta a miniszter után a köl-
tőt is. Hiszen szavainak éppen
költészete adott hitelességet. 
Most megjelent 33 versét még
Faludy György állította össze s
bár lehet, hogy nem ez a leg-
jobb 33 verse (ő maga bizony-
talan ebben), de a felolvasott
verseiből kiderült: a hite meg-
rendíthetetlen. Versben, könyv-
ben, olvasóban. Vagyis az
értelemben. És az értelem le-
győzhetetlenségében.

(p.m.)

Füred barátja: Szőcs Géza

A jámbor olvasó kedvéért
elmondjuk, hogy Szindbád, a
nyughatatlan hajós idők és
végtelenek örök vándora nem
más, mint Krúdy Gyula. Azt is
tudjuk, mit keresett mondjuk
száz évvel ezelőtt a füredi sé-
tányon. Vagy gyógyulást vagy
nőt. Ámbár nála a kettő
ugyanaz volt.

Erről beszélt lapunk közked-
velt írója, Praznovszky Mihály a
könyvheti könyvének bemutató-
ján. A rá jellemező vehemenciá-
val és széles gesztusokkal
bizonyította be, hogy Fürednek
szüksége van egy Krúdy kul-
tuszra is. Jókai kultusz van,

Blaha Lujza és a magyar színját-
szás füredi kultuszát is lehetne
bővíteni, de Krúdyval aztán
tényleg kellene valamit csinálni
Füreden. Ezért is állított össze
Krúdy füredi írásaiból egy kö-
tetre valót pár évvel ezelőtt Hol-
das este Füreden címmel. Ezért
hozta ide a Krúdy kiskönyvek
bemutatóit a városba és ezért
kezdte szervezni a Krúdy vacso-

rákat is, melyek kultikus, sőt kul-
turálisan kultikus nagy evésze-
tek, kimondottan az irodalom
jegyében.
Új könyve többek között egy
terjedelmesebb Krúdy írást tar-
talmaz, még ifjonti korából,
ahogyan fogalmazott. Krúdy
Kálmánról van szó, az író
nagyapjának testvéréről, aki
mellesleg közönséges bűnöző
volt, ám Krúdynál alakja fel-
magasodik, megnemesül, és
tisztára mosottan beépül az
életműbe. Ez volt a szerző első
nagyobb Krúdy írása, még
nógrádi muzeológus korából.
Amely Nógrád a Krúdyk igazi
hazája, tette hozzá elfogultan,

elutasítva a nyírségiek Krúdy
igazságát.
Azután van a kötetben több pan-
nóniai Krúdy tanulmány, keresve
azt, hogy az írót mi köti Füreden
kívül Várpalotához vagy éppen
Veszprémhez, vagy egyszerűn
csak a Bakonyhoz, a betyárok
szent erdejéhez. Végül csak oda
jutott ki, hogy Krúdy igazi tájél-
ménye mégsem Nógrád, hanem

Balatonfüred!
S ott a rejtélyes című írás,
amelyben 18 utószót ad közre,
amely valójában tizenhét. Az
eddig megjelent Krúdy kis-
könyvek utószavai ezek, ame-
lyekben lépésről lépésre lehet
követni, miként bővültek, mó-
dosultak a szerző Krúdy-táj is-
meretei, mígnem végleg be-
bizonyítja, hogy Krúdy szá-
mára a legszebb táj a Dunántúl,
a legszebb évszak a füredi
nyárutó vagy őszelő az egykori
Eszterházy fogadóban.
Mindent elhittünk Praznovszk-
ynak könyve bemutatása során.
Főleg úgy, hogy a füredi Krúdy
írásokból Oberfrank Pál olvasott

fel részleteket. A Petőfi színház
igazgatója (belőle is lassan fü-
redi lesz), szemmel láthatóan
megérett arra, hogy színpadra ál-
lítsa a Vörös postakocsit, de még
inkább, hogy színészként ma-
gára kanyarítsa a Szindbád-
Krúdy köpenyeget, mert igazi
varázslat volt, amit ezen az estén
produkált.

cs.l.

Mit keres Szindbád a Balaton partján?

1.) „Akkoriban azonos voltál halhatatlan önmagaddal, egy
örök időkre szóló szerződés alapján, amelyet ismeretlen írás
betűivel véstek bele három marsbeli kőszobor felemelt te-
nyerébe egy Nyerges-tetőnek nevezett ottani fennsíkon,
amely annak a bolygónak egyik veszedelmes hágója.” (A fá-
roszlakó memoárjából)

2.) Itt ez Trója. S itt így szokásos:
dúlják a sáros, véres várost.
Mindig dúlás és mindig ostrom
mindig frász van és mindig Trója
(Sz. G.: Dal a Fennvalóról)

A kilencvenes évek

Volt, akiből pénztáros lett, volt, akiből parlamenter.
Volt, ki fölfelé haladt és megint másik balra ment el.

S volt még az a pásztoróra, pár percre a műteremtől.
Volt egy sál is, honnan volt is, tudom már, a mutteremtől.

Volt, ki arra szólított, hogy lépjek be a papi rendbe
s volt egy másik: őrjöngött, hogy tűzzenek már napirendre.

Fölkészülve Hölderlinből,
volt még az a hölgy Berlinből …
S volt az a dínom-dánom,
Bármi volt, mégsem bánom.

Nem voltam Távozó,
nem voltam Eljövő.
Sem Első Bálozó,
sem Chelsea-i cselszövő.

Találkoztam nem is egyszer ama úri lócsiszárral,
mindannyiszor besározott, telefröcskölt úri sárral.

S míg a fényes díjesőkben örökké csak mások áztak,
hasonmások hozsannáztak, hajlongtak és hasonmástak.

•

Segéd voltam,
füzetemben segédigékkel

melyek hatalma
úgy hittem, égig ér fel.

Kengyelfutóként futottam:
ez is rámlőtt, az is lőtt rám
mintha vérmedvére lőne,
vadkanra vagy őzsutára.

Sztrogoff Mihály, hírnök voltam,
s olykor hölgyek hölgyfutára.

Valahol a tengeren túl mintha búgócsiga szólna.
golyó által? jól hallottam? mintha üveggolyó volna…

„Örülj, mert a sors kezéből…” – üvegfegyver, miazisten?

Tengeren vagy földön túli hang volt az és mellbe vágott.
TIED LESZ MINT ÜVEGGOLYÓ. MEGKAPOD
A TÁVOLSÁGOT.

Vitorlámat bévonom.
Isten veled, démonom.

Szőcs Géza: A fároszlakó
(részlet)

Praznovszky Mihály Krúdy Gyula füredi írásaiból jelentetett meg egy kötetet Holdas este Füreden címmel

Pályaösszegző
könyv jelent
meg a Pécse-
lyen élő 85 éves
Bodosi György-
től

A Könyvhéten mutat-
ták be  a 85 éves Bodosi
György (Józsa Tivadar)
Curriculum című kötetét is.

A Pécselyen élő, ott
nyugdíjazásáig körorvos-
ként dolgozó mester írásait
Balatonfüred önkormány-
zata adta ki, ezzel is tiszte-
legve a Füred kulturális
életére is erős szellemi ki-
sugárzással ható Bodosi
György munkássága előtt. 

A kötetben tanulmá-
nyok, irodalomtörténeti ér-
tékű önéletrajz, pályakép és
„valós és kitalált történe-
tek” olvashatók – mutatta
be a könyvet és beszélgetett
az íróval Cserép László a
Blaha pódiumon. Aki nin-
csen még teljesen megfer-
tőzve a mai világ mate-
rialista-technicista vírusá-
val, az követni fogja a szer-
zőt az úton, mert felismeri
Bodosiban a bölcs(elő)-
Mestert, akinek a segítségé-
vel eljutunk a végponthoz:
a Semmihez és a Minden-
séghez – méltatta a kötetet,
a köny előszavát  is író Cse-
rép László.

A Curriculum bemuta-
tóján Bodosi György uno-
kája olvasott fel az írá-
sokból, majd a szerző a
szép számú érdeklődőnek,
barátnak és  tisztelőnek de-
dikálta könyvét.

Csorba

Curriculum
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Sok embernek okoz fejfájást,
ha a szomszédja fűnyírással, fú-
rógéppel vagy hangos kalapácso-
lással zavarja meg a környék
nyugalmát. A nyaralótulajdono-
sok, de a helyi lakosok közül is
csak kevesen vannak tisztában
azzal, hogy a városban hatályban
lévő környezetvédelmi rendelet
pontosan szabályozza, mikor mi-
lyen tevékenységet lehet foly-

tatni. Aki hétvégén például túl
korán vagy a déli pihenő idő-
szakban, netán késő este zavarja
a környezetét – például füvet nyír
–, komoly pénzbüntetésre szá-
míthat, ha a szomszéd bejelenti a
csendrendelet megsértését.
Az önkormányzat 13/2004. (IV.
30.) rendelete külön részben fog-
lalkozik a zaj- és rezgésvédelem-
mel. A városban tilos hangos
gépeket működtetni (pl. fűnyíró,
betonkeverő, fúrógép) hétköz-
nap este 20 órától másnap reg-
gel 7 óráig. Szombaton és vasár-

nap valamint ünnepnapokon
azonban, egészen reggel 9 óráig
nem szabad megzavarni a csen-
det. Balatonfüreden a nyári idő-
szakban még szigorúbb a ren-
delet, biztosítva a pihenni vágyók
nyugalmát. Június 1. és augusz-
tus 31. között az imént felsorolt
időpontokon felül, minden nap
12 és 15 óra között tilos bármi-
lyen gép, készülék használata,

amely kellemetlen, zavaró, veszé-
lyeztető vagy károsító hang-, il-
letve rezgésterhelést okoz. A
fűnyíró, láncfűrész, betonkeverő,
de még a kalapálás is ide tartozik.
A vendéglátó helyek, rendezvé-
nyek helyszínén a kültéri zene 24
óráig szólhat, téli időszakban csak
este 10 óráig. Aki a rendeletben le-
írtakat megszegi, 30 ezer forintos
bírságra számíthat és ez akár egy-
más után többször is kivethető. A
teljes rendelet a www.balatonfu-
red.hu oldalon is megtalálható.

Bán László

A fűnyíró dala
„Az esőt azért szeretem,
mert nem nyír senki se füvet”

A 19. Beauty Forum Hun-
gary Szakkiállításán, Közép-
Európa legnagyobb szépség-
ipari szakvásárán már máso-
dik éve tartott bemutató me-
zoterápiás kezeléseket Bene-
dekné Szögedi Ágnes. A Nobel-
díjas, tű nélküli plasztikai mű-
tétet is helyettesítő mezote-
rápiás kezelés forradalmasí-
totta a bőrfiatalítást.

Benedekné Szögedi Ágnes
a balatonfüredi MATIS refe-
rencia kozmetikai szalon tulaj-
donosa. A kozmetikus a 80-as
évek közepén végezte el az Ál-
lami Kozmetikus Iskolát. A Hi-
giénia Szolgáltatónál kezdte
pályafutását, majd önálló sza-
lont nyitott. Az üzlet külső
megjelenése mellett, fontosabb
számára a belső tartalom, és az
ő szakmai tudása. Épen ezért,
az évek folyamán állandó to-
vábbképzéseken vett részt. A
Matis szervezésében Párizs-
ban, majd tavaly Bolognában
vett részt szakmai képzésen. 
A Köztársaság úti szalonja Fü-
reden egyedülálló gépparkkal
rendelkezik. A mezoterápiás
kezelés a sejtekbe való bejutást
elősegítő hatásra épül. Az arc
és testkezeléseket Meso Bea-
uty géppel végzik, homeopata-
ias hatóanyagokat jutatva a
sejtekbe.
A mezoterápiás bőrfiatalítás
mellett, IPL, azaz intenzív pul-
záló fénnyel is kezeltethetik
magukat a szépülni vágyók. A
kozmetológiában és a gyógyá-
szatban egyaránt használatos
gép csodákat művel. A pigment
foltok, a májfoltok a hajszálér-
tágulatokat és a pattanásos,
problémás bőrt is hatékonyan

lehet vele kezelni.
Az sem elhanyagol-
ható, hogy a nemkí-
vánatos szőröket is
véglegesen eltün-
teti. Most, majd egy
új irányzattal az en-
zimes szőrtelenítő
krémmel, a hölgyek
szélesebb körét
lehet abszolút fájda-
lommentesen szőr-
teleníteni. 
Ágnes,1998-ban ta-
nulta meg a tartós
sminkkészítést, a te-
toválást. 2003-tól. A
Long-Time-Liner
tetováló géppel –
amely egy precíziós
orvosi műszer – ké-
szíti el a tartós
sminkeket. A legú-
jabb, most vásárolt
gépe a 2010 év
szenzációja. Az új
fejlesztésű L.T. L. géppel, már
orvosi eseteket is lehet korri-
gálni. A sminktetoválás vérzés
nélkül történik, a szem kieme-
lésére kontúr vonalakat, a száj
kiemelésére rúzsozott hatású
ajkakat, a tar fejbőrre hajszála-
kat lehet az L.T. L.-el készíteni.
Sőt műtéteket követően, mell-
bimbót is ki lehet alakítani. A
hiányos, vagy a nem szép ívű
szemöldököt, szálanként tudja
korrigálni Ágnes.
Az L.T. L. elit partneri rend-
szernek az országból 14-koz-
metikus tagja van. Veszprém
megyéből Ágnes az egyedüli
tag. Évente háromnapos tanfo-
lyamon vesznek részt és rend-
szeresen vizsgán kell számot
adniuk tudásukról.
Ágnes 11 éve foglalkozik tanu-

lóképzéssel. Az
idén is szárnyra
bocsát két tanulót. 
A szalon vissza-
járó vendégei hű-
ségkártyát kapnak
és ajándékokat is
kisorsolnak közöt-
tük. A kozmetiká-
ban bankkártyával
is lehet fizetni, és
új program, hogy
amíg a kismamák
szépülnek, addig
gyermekfelügyele-
tet is vállalnak.
Benedekné Szögedi
Ágnes honlapjain, a
www.agikozme-
tika.hu és a www.agisminkteto-
valas.hu oldalon és a Köz-
társaság u. 16. szám alatti sza-

lonban minden információ az
érdeklődők rendelkezésére áll.

(X)

A hivatás szeretete a legfontosabb

Az elmúlt hónapokban az
önkormányzattal folytatott
tárgyalások következménye-
ként sikerült elérnie az Észak-
balatoni Ebmentő Egyesü-
letnek, hogy a város gyepmes-
teri telepét állatmenhellyé
nyilvánítsák. Balatonfüred vá-
rosa támogatta az ötletet, és
az egyesület rendelkezésére
bocsátotta a szükséges terü-
letet.

Az egyesület ezen a terüle-
ten szeretné felépíti a menhely
épületét, és ezt összekapcsolni
majd a jelenlegi gyepmesteri
teleppel, amely a tervek szerint
a jövőben karanténállomásként
fog működni. Fontos, hogy a
létesítmény a kutyák szükség-
leteinek megfelelő legyen, il-
letve megakadályozza a beteg-
ségek terjedését.
Dr. Bóka István, Balatonfüred
polgármestere elismerte, hogy
a városnak szüksége van egy
állatmenhelyre. Az Észak-bala-
toni Ebmentő Egyesület el-
nöke, Inga Wagner és a meg-
bízott állatorvos dr. Ticz Gab-
riella ismertették vele a men-
hely terveit, melyek elnyerték
a polgármester úr tetszését.
Biztosította az egyesületet a tá-
mogatásáról, és örömét fejezte
ki, hogy ilyen építő jellegű
együttműködés kezdődik az ál-
latok védelmében.
A szerződéseket időközben
aláírták, az egyesületet pedig
már meg is bízták az állatok el-

látásával. Az egyesületnek
német vezetői vannak és a cég-
jegyzékbe közhasznú szerve-
zetként került bejegyzésre.
Inga Wagner-nak és a csapatá-
nak nagy tervei vannak: „Kizá-
rólag úgy van esélyünk a
legmegfelelőbb ellátást biztosí-
tani az állatoknak, ha újjá épít-
jük, átalakítjuk az állatmen-
helyet. Azt akarjuk, hogy a ku-
tyák azt az időszakot, amelyet
a menhelyen kénytelenek eltöl-
teni, a lehető legkellemesebben
éljék meg.” Az első lépéseket
már megtették: új kenneleket
vásároltak, amelyeket már fel
is állítottak. Természetesen va-
donatúj, szigetelt kutyaházakat
és puha takarókkal bélelt kosa-
rakat is helyeztek el bennük.
Az egyesület úgy döntött, hogy
mobil kenneleket vásárol, ame-
lyeket már fel is állítottak a je-
lenlegi gyepmesteri telep
területén. Az idei év végén,
amikor az állatmenhely építke-
zése megkezdődik, ezeket a
kenneleket egyszerűen csak le-
bontják majd, és a végleges he-
lyükre átköltöztetik őket. 
„Azért hoztuk ezt a döntést,
mert nagyon kevés a rendelke-
zésünkre álló 14 nap ahhoz,
hogy gazdit keressünk a men-
helyen található kutyáknak, így
a két hét letelte után (eddig tart
a megfigyelési időszak) az ál-
latok az új kennelekben várhat-
nak új gazdájukra.”

(Folytatás a 7. oldalon.)

Állatmenhely
Balatonfürednek

Levél az Olvasónak

A homeopátiáról (1.)
„Az Amerikai Orvosi Egyesület folyóirata (JAMA) sze-

rint a szívbetegséget és a rákot követően az Egyesült Álla-
mokban az orvosi kezelés képezi a harmadik leggyakoribb
halálokot. A homeopátia és a kínai orvoslás két példa a le-
hetséges alternatív megközelítésre, amelyek nem ellenség-
ként kezelik a betegséget, és ezért nem teremtenek újabb
kórokat.” (Echart Tolle: Új föld)

„A homeopátia olyannyira ellentmond a megszokott, ma-
teriális látásmódnak, hogy elismertetése a klasszikus orvos-
tudomány végét jelentené.” (Josef Rau: Klasszikus
homeopátia)

A fenti két idézetet elolvasva, gondolom, a legtöbben föl-
mordulnak: mi ez már megint? Valakinek talán nem jó, ami
van, ezért követ dob a tóba, hogy megzavarja a víztükröt?
Igen, valójában erről van szó, csakhogy ez az egész – bár-
mily meglepő is – nem most kezdődött. A klasszikus orvos-
tudomány egyeduralma a 18. század vége felé
kérdőjeleződött meg először meglehetősen markáns módon.
Ekkor kezdte meg működését egy Samuel Hahnemann ne-
vezetű német orvos. Az ötlet nem volt egészen új, de az
1700-as évekig nem öltött konkrét formát, s minden komo-
lyabb próbálkozás elhalt. Hahnemann volt az, aki olyannyira
ennek a mentalitásnak szentelte az életét, hogy kutatásai
során ő maga és a családja is kísérleti alanyok voltak – erről
a későbbiekben még szólok.

Az előbb tudatosan nem használtam a gyógyítás szót,
mert a homeopátia, ellentétben a köztudatban élő, meglehe-
tősen szűk ismeretekkel, sokkal több puszta gyógyításnál.
Valójában egy életszemléletről van szó, ami a Létezéshez
való eddigi viszonyulásunk gyökeres megváltoztatásával jár,
s ez rögtön választ is ad arra, hogy miért jut el olyan nehezen
a mai kor elanyagiasodott, pusztán a fogyasztásra koncent-
ráló emberéhez.

Hogy lehetne röviden összefoglalni Hahnemann műkö-
désének a lényegét? Bóna László: Szenvedésben hasonló
című kitűnő könyvét hívom segítségül: „Hahnemann német
orvos és gyógyszerész (1755-1843) alkotta meg a homeopá-
tia rendszerét. Rendszerének alapja a természetnek egy ősi,
ámde feledésbe merült törvénye, amit az ókori gyógyítók is-
mertek és használtak, és amelynek nyomai rendszertelenül,
lappangó hagyományként éltek a népi gyógyászatban, így
néha újra és újra felelevenedtek, mint például Paracelsus
munkáiban, de nem álltak össze értelmes rendé. Hahnemann
rendszerbe foglalta azt a jelenséget, hogy a gyógyító szerek
olyan sajátos állapotokat hoznak létre, amit képesek meg
is gyógyítani egy másik emberben, ha ő ehhez hasonló ál-
lapotban van.”

Ha Hahnemannak lett volna zászlója, akkor arra bizo-
nyára az lett volna felírva: „Similia similibus curantur”, ami
annyit tesz: hasonló a hasonlót gyógyítja. Ez az első hallásra
meghökkentő elv a következőket jelenti. A természetben ta-
lálható szubsztanciák (= a dolgoknak és jelenségeknek a vál-
tozás közben is állandó lényege, alapelve) majdnem mind
mérgezőek, a kérdés csak az, hogy milyen mennyiséget ve-
szünk magunkhoz? Gondoljunk arra, hogy mennyivel több
konyhasót kell megennünk ahhoz, hogy mérgező legyen,
mint például higanyt vagy arzént. A mérgező mennyiség be-
vétele – legyen az ásványi, növényi vagy állati eredetű – az
egészséges emberen különböző tüneteket okoz. Hahnemann
megkezdte ezen tünetek pontos rögzítését, de ezek a kutatá-
sok még ma is folyamatosan zajlanak. A későbbiekben, ha
egy megbetegedett embernél valamely már ismert tüneteket
tapasztalt, akkor azt az anyagot adta számára – természete-
sen erősen higított, úgynevezett potenciált formában -, ami
egészséges emberen hasonló tüneteket okozott, ha ez az
anyag megmérgezte.

Meghökkentőnek neveztem ezt az elvet, mert mai gon-
dolkodásmódunkkal nehezen értjük meg. Ahhoz szoktunk
hozzá, hogy olyan kemikáliákat vegyünk be, ami a tünetek
ellen hat. A leggyakoribb és legjellemzőbb ilyen tünet a fáj-
dalom, amit manapság egyre ritkábban vagyunk hajlandók
elviselni, marékszámra fogyasztjuk a különböző fájdalom-
csillapítókat, közben megfeledkezünk a legfontosabbról: a
fájdalom egy nagyon fontos üzenet számunkra, s ha külön-
böző gyógyszerekkel elnyomjuk, akkor olyasmit teszünk,
mint amikor a gépkocsiban kiszereljük az olajnyomás csök-
kenését jelző égőt, hogy ne lássuk a piros villogását. Valóban
megszűnik a jel, de hamarosan az egész motor tönkremegy.

Igen, a betegségeknek nagyon fontos üzenete van. A be-
tegség nem ellenségünk, nem legyőzni kell, hanem odafi-
gyelni rá, és megváltoztatni azt a lélektani hátteret, ami
miatt a szervezetünk jelzett, hogy nem a saját utunkat jár-
juk.

Hahnemann elmélete homlokegyenest szembefordult a
betegségekről szóló klasszikus gondolkodásmóddal, mert
hosszú és dolgos élete során megtapasztalta, hogy a valódi
gyógyulást a beteg embernél olyan anyagok idézik elő, amik
az egészséges embert megbetegítik. Hogy ezek az anyagok
hogy lehetnek egyszerre mérgek és gyógyszerek, az valójá-
ban mennyiségi kérdés – elég csak arra gondolnunk, hogy
az ókori görög nyelvben a pharmakon szó egyszerre jelent
mérget és orvosságot. S hogy mi módon készítik el ezeket a
gyógyszereket, s miként hatnak, arról a következő levélben
szeretnék beszámolni. Előzetesen hadd írjak még ide egy
Paracelsus-idézetet, ami szorosan kapcsolódik a homeopátia
által használt szerekhez: „Amit a fogak rágnak, az nem
gyógyszer; a gyógyszer nem látható. Nem a testen múlik,
hanem az energián.”

Gaál Antal

Benedekné Szögedi Ágnes folyamatosan képzi
magát és a legújabb gépparkot használja a
kozmetikában
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A Hit Gyülekezete balaton-
füredi közössége 25 éves jubi-
leumát ünnepli. Grósz István
lelkészt kalandos történetük-
ről kérdeztük.

– Hogyan kapcsolódott be a
füredi gyülekezet életébe?

– Leszerelés után, a bala-
tonfüredi mólón találkoztam
egy régi barátommal, Petrőcz
Leventével. Alig ismertem rá,
mert a korábban kábítószeres,
lázadó életű hippi fiú helyett,
egy tiszta tekintetű fiatal nézett
velem szembe, és hitelesen be-
szélt Jézus Krisztusról. Mélyen
megrázott, amikor rádöbben-
tem, a lehető legvagányabb
dolog a Názáretit követni. 

– A nyolcvanas években a
pártállam igyekezett elfojtani
minden olyan mozgalmat, ahol az
emberek szabad véleményformá-
lását nem tudta befolyásolni,
kontrolálni.  Az önöket ért atroci-
tások már-már legendásak.

– Miután Németh Sándor, a
gyülekezet vezetője először tar-
tott összejövetelt egy füredi pa-
nellakásban, a lakás tulajdonosát,
Galambos nénit felkereste két tit-
kosrendőr és életveszélyesen
megfenyegette. Az idős hölgy
annyira megrémült, hogy még a
városból is elmenekült. Később,
amikor a parányi füredi gyüleke-
zetünk egy aszófői házat isten-
tiszteleti célra átalakított, az első
összejövetel után az épület rejté-
lyes körülmények között leégett.
Az egész olyan volt, mint Bacsó
filmjében, a Tanúban: a tűzoltók
egy órát késtek, de amikor meg-
érkeztek, kiderült, hogy nincs
vizük… Ezután az istentisztele-
tek hosszú ideig a Tamás-hegyen,
a szabad ég alatt zajlottak, ahová
a hívők hétről-hétre, rendőrségi
kísérettel gyalogoltak fel. A zak-
latások egészen a rendszerváltá-
sig tartottak.

– A 90-es években a gyüleke-
zet társadalmi elfogadottsága fo-
kozatosan erősödött Balaton-
füreden. Megvásárolták az egy-
kori kommunista pártházat, azt

jelentősen átalakították, és Ke-
resztény Kulturális Központ
néven üzemeltetik. A füredi gyü-
lekezet itt tartja istentiszteleteit,
de a központ ad otthont számos
kulturális rendezvénynek, köny-
nyű- és komolyzenei koncertek-
nek, vagy épp a Pegazus báb-
színház előadásainak. Hogyan in-
tegrálódtak a város életébe?

– A Biblia azt tanítja: igye-
kezzetek a város jólétén, mert
annak jóléte lesz a ti jólétetek.
Fontos a hívőknek, hogy lakóhe-
lyük hasznára legyenek, és ez az
elv különösen kötelez minket itt,
Balatonfüreden. A város csodá-
latosan fejlődik, és ebben kie-
melt szerepet játszik, hogy a
város vezetői integráló személyi-
ségek: különböző politikai meg-
győződésű, etnikumú, vallású
emberek tudnak itt együtt dol-
gozni, alkotni! Bízom benne,
hogy ezt a társadalmi harmóniát
a jövőben is meg tudják védeni a
környékünkön is erősödő, radi-
kális politikai erők kirekesztő,
antiszemita, rasszista megosztá-
sától! 

– Az emlékezés gyakran ösz-
szekapcsolódik a jövőkép kiala-

kításával. A Hit Gyülekezete Ba-
latonfüreden milyen célokat tűz
ki maga elé.

– Komoly kihívások előtt
állunk. A gyülekezet buda-
pesti istentiszteleteit élőben
közvetítő televíziós műsor-
nak, a Vidám Vasárnapnak
Füreden és a környező telepü-
léseken is nagy a nézettsége, a
műsor kapcsán olyan érdeklő-
dők, szimpatizánsok is igényt
tartanak egyházi szolgála-
tunkra, akik korábban nem
jártak az istentiszteleteinkre.
Mivel a gyülekezetünk több-
nyire 30-40 éves fiatalembe-
rekből, családokból áll, akik
szívesen vállalnak gyermek-
eket, ezért jelentős igény fo-
galmazódik meg saját egyházi
oktatási intézmények alapítá-
sára. A Hit Gyülekezetének
országszerte vannak egyházi
oktatási intézményei, olyan
nagy múltú iskolavárosokban
is, mint pél- dául Debrecen
vagy Pécs. Az elkövetkezendő
évek feladatai közé tartozik,
hogy a térségünkben is meg-
válaszoljuk ezt az egyre sür-
getőbb kérést.

A hit útján

Grósz István negyedszázada áll a gyülekezet élén

Az én balatonfüredi fotóim
A tabló 1946-ban készült, egy évvel a háború befejezése után. Ezek a gyerekek a legnehezebb 1942-1946-
ban tanultak ebben az iskolában. Átélték a félelmet, látták a pusztulást, szüleik küszködését, és a háború
utáni újrakezdést is. A képen látható, hogy a szülők mindent megtettek azért, hogy a kisdiákok ünneplő
ruhában, tisztelettel búcsúzhassanak kedves iskolájuktól és tanáraiktól.

Polonyiné Herczeg Edit

36 diáklány – 1942-1946, Polgári iskola
Tanárok: Bérczi Júlia, Havas Erzsébet, Vámos Géza ref. lelkipásztor, Dr. László Gáborné isk. orvos,
Nagy Károly igazgató, Járosy Lászlóné oszt. főnök, Vojacsek Nándorné, Parragh Krisztina, Szá-
deczky Klára, Kerner Irén, Országh István, Lázár Sándor, Szakács János, Járosy László, romk. plé-
bános. Diákok balról jobbra: 1. sor: Horváth Ilona, Héra Mária, Perger Mária, Passagi Viktória,
Rózsa Erzsébet, Kerekes Margit. 2. sor: Vincze Irén, Kovacsics Rozsi, Palásti Mária, Jeges Piroska,
Kellek Magdolna, Bertók Erzsébet, Herczeg Edit, Gisz Vilma, Cukeltek Zsuzsa, Tóth Anna, Alföldi
Mária. 3. sor: Jurich Mária, Hollosi Ilona, Mikszovics testvérek, Heilig Mária, Király Jolán, Dani
Lea, Sándor Éva, Palásti Mária, Kenyeres Zsuzsa, Horváth Ilona. 4. sor: Mátyás Éva, Kántás Anna,
Szalai Margit. Hivatalsegédek: Gutvánek József, Izock Gyula.

A képet beküldte: Hirsch Lászlóné, Gisz Vilma

Állatmenhely Balatonfürednek
(Folytatás a 6. oldalról.)

Az egyesület, amelyet a Wagner
házaspár alapított, immáron több
mint 10 éve foglal- kozik kóbor
kutyák gondozásával. Egészsége-
sen ápolják és nagy szeretettel
bánnak a kidobott, sérült és bántal-
mazott állatokkal. Az állatorvosi
költségek mellett az állatok elhe-
lyezését és etetését is kizárólag a
lelkes állatbarátok adományaiból
finanszírozzák. Az egyesület veze-
tője így fogalmaz: „Ma nem tarta-
nánk itt, ha nem kapnánk annyi
támogatást állatbarátoktól és más
állatvédő szervezetektől! Ennek
ellenére további segítségre van
szükségünk, különösen ahhoz,
hogy az állatmenhely felépítését
megvalósíthassuk. A mi kis egye-
sületünk nem képes arra, hogy ezt
a projektet egyedül véghezvigye.”
Wagner asszony emellett fontos-
nak tartja kihangsúlyozni, hogy az
egyesületnek nem célja, hogy az
összes bajba került állatnak külföl-
dön találjanak szerető gazdit: „Az
egye- sületünk Magyarországon
működik és szeretnénk, ha a ku-
tyák az ország határain belül talál-
nának otthonra. A magyar kóbor
kutyák problémájának megoldása
nem az, hogy az összes állatot Né-
metországba visszük!” És a való-

ság igazolta. Egyre több hazai ál-
latbarát áll készen arra, hogy men-
helyről fogadjon be kutyát, ezzel
visszaadva nekik az emberek iránti
bizalmukat. Ezért kéri az Önök se-
gítségét az Észak-balatoni Eb-
mentő Egyesület nevében Inga
Wagner. 
Segíteni Mindenki tud! Hamaro-
san szükségünk lesz befogadó gaz-
dákra. különösen a Balaton északi

partján, olyan emberekre, akik ké-
szen állnak arra, hogy ideiglenesen
befogadjanak kutyákat, ezzel biz-
tosítva nekik egy szebb jövő kez-
detét. Emellett természetesen
szükségünk van nemcsak termé-
szetbeni, hanem anyagi adomá-
nyokra is: „Minden támogatást
szívesen fogadunk, etetőtálakat,
meleg takarókat, nyakörveket és
pórázokat is! Nem is beszélve a
hatalmas mennyiségű táp- és

gyógyszerfelhasználásunkról.”  Az
egyesületnek olyan önkéntesekre
is szüksége van, akik a családok-
hoz került kutyákat meglátogatják,
és megbizonyosodnak arról, hogy
az állatoknak megfelelő gondos-
kodásban van részük. 
Inga Wagner szerint már sokkal
többet elértek, mint amiért más ál-
latvédők évekig küzdenek. Még-
hozzá azt, hogy a városi önkor-

mányzat és az állatvédő egyesület
összefogott az állatok érdekében.
Bízunk benne, hogy más szerveze-
teknek is követendő példaként
szolgálunk majd!  Azt gondolom,
hogy mindenkit, aki minket támo-
gat jó érzéssel tölt el, ha elmond-
hatja: „Ezeknek a terveknek a
megvalósítását én is segítettem.”

Észak-balatoni
Ebmentő Egyesület

MEGHÍVÓ 
A Magyar Tudományos Akadémia Balatoni Limnológiai Kutatóintézet 

NYÍLT NAPOT 
rendez, melyre tisztelettel meghívja Önt. 

A rendezvény célja a Balaton élővilágának bemutatása és az 
intézetünkben folyó kutatások megismertetése 

A nyílt nap ideje: 2010. június 30 (szerda), 9.00-16.00 óra között 
Helyszín: MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet 

Cím: 8237 Tihany, Klebelsberg Kuno u. 3. 

Kapcsolat: E-mail: takacsp@tres.blki.hu. Telefon: 87/448-244 (120-as mellék) 

Minden érdeklıdıt szeretettel várunk! 

Dr. Bíró Péter intézet igazgató, projekt szakmai vezető
Dr. V.-Balogh Katalin projektmenedzser 

E-mail: vbalogh@tres.blki.hu. Telefon: 87/448-244 (121-es mellék) 

A rendezvény a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - Új Magyarország Fejlesztési Terv - Társadalmi 
Megújulás Operatív Program - TÁMOP-4.2.3-08/1-2008-0005 projekt keretében az Európai Unió 

támogatásával az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 

Talán tíz éves lehettem, amikor először találkoztunk.
Egy kis széken üldögélve horgásztál a parton. Odaültettél magad
mellé és a következő pillanatban már mindenről tudtunk beszél-
getni. Figyeltem, hogy is kell horgászni. Nagyon sok türelemmel
mindent elmagyaráztál az utolsó apró részletig. Közben észre-
vétlenül tanultunk verseket és dalokat, amiket már olvastál
valahol vagy épp kigondoltad őket. Minden nap tudtál új mesét
mondani Dugó Daniról, amit szájtátva hallgattam. A képzelet és
a pillanat szülte őket, könyvben sincsenek meg, csak az emléke-
zetemben.
Aztán a nagy horgászat közben egyszer valahogy vízbe pottyan-
tam, de olyan gyorsan kivettél, hogy szinte fel sem fogtam mi
történt. Mindig ott voltál, ha kellett. Azon a nyáron tanítottál
meg úszni. Nem voltam könnyű tanítvány, de minden nap újra és
újra megpróbáltuk, míg végre egyedül is ment. Ma sem tudok
úgy a vízbe menni, hogy ne jutna eszembe, pedig lassan húsz év
telt el.
Általában délután jöttél a „Clubba”. Nagyon vártalak, az ebédet
már nagyon izgatottan  tudtam csak megenni. Végre meghallot-

tam a „közös füttyjelet” a konyhaablak alatt. Anyám azt kérdezte: Hova sietsz kisfiam? Futva böktem oda:
Mennem kell megjött a „Nándi bácsi”!
Sajnos közben teltek az évek, felnőttem. Jöttek a barátnők, és én egyre ritkábban mentem hozzád megkér-
dezni: hogy vannak a halak?
Csodák csodájára leérettségiztem. Megmutattam a bizonyítványt, na nem azért, mert büszke voltam rá,
hanem, mert elkérted. Megnézted és azt mondtad, amikor már túl voltál  a 70.-en: „Gyere koccintsunk, és
ezután azt mondd: szia Nándi bácsi. Ez az én érettségi ajándékom.” Meg sem tudtam szólalni a megle-
pettségtől, mint ahogy most is csak nehezen.
Képzeld, már nincs meg a kis stég, amit együtt szegeltünk össze, és a horgászbódé sincs már a parton,
amit napokig festegettünk.
Furcsa hogy minden egyszerre tűnt el hirtelen.
Jó horgászatot Neked odafent is! Sosem felejtünk el!

Csákány Péter

Elment Tilesch Nándor

Észak-balatoni Ebmentő Egyesület
8248 Veszprémfajsz,  Fő u. 27. Telefon: 0036 30/509 35 64 

http://www.hundehilfe-nordbalaton.eu 

Inga Wagner - inga@hundehilfe-nordbalaton.eu 
Jutta Servatius - js@hundehilfe-nordbalaton.eu 
Julia Fischer - julia@hundehilfe-nordbalaton.eu

Folyószámlaszám, amelyre az adományokat várjuk:
10918001-00000445-19570001 
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Dédpapa 1928-ban úri tár-
saságban bemutatta a dédma-
máról 30 évvel korábban
készült dagerrotípiát, és ezen
Gandhi nagyon elgondolko-
dott.

Ilyen, és ehhez hasonló,
fantáziánkat megmozgató kép-
címeket olvashatunk Mester
Béla kaposfüredi szürrealista
festőművész alkotásai alatt a
Polgármesteri Hivatal folyosó
galériájába.
A Kaposváron született mű-
vész már gyermekkorában el-
kötelezte magát a művészettel.
Előszeretettel raj-
zolta le az utcájuk-
ban várakozó lova-
kat. A nemzetközi
gyermekrajz kiállítá-
son tízéves korában,
Újdelhiben 1960-
ban első díjat nyert.
Még csak 17 éves
volt, amikor Pécsen
megrendezték szá-
mára az első önálló
kiállítását. 
Mester Béla egyházi
felkérésre freskókat
is fest, és a régi mes-
terek műveit restau-
rálja. A festő szám-
talan kitüntetéssel,
díjjal rendelkezik.
Vallomások a Dráváról: A
Dráva múltja és a Dráva jövője
című alkotásaiért Barcson kü-
löndíjat kapott. Mester Bélát
Fellini munkássága, filmjei
rabul ejtették. Egy egész soro-
zattal adózik az 1993-ban e vi-
lágból elköltözött művésznek.
A sorozatból, Fellini, Julietta és
Fellini bohóca című képeivel
találkozhatunk. Fellini emlé-
kére úgynevezett forgatható
festményeket is alkotott. A
Kezek sorozatából láthatjuk a
Föld teremtését. A költők –
írók arcképcsarnokából is kap-
hat a néző ízelítőt. Berzsenyi

Dániel portréja köszönt ránk,
körbevéve a megírott verste-
kercsekkel. Lukács György
gondolatisága a képen realizá-
lódik. A Modern Mítoszok so-
rozatból az Én és a robot című
alkotást láthatjuk. Angyalok,
idő, és újabb és újabb mesevi-
lág, amelyben megmerítkez-
hetnek a látogatók. 
Mester Béla iskolás korában az
Alföldön volt művésztáborban.
Elhatározta, hogy gyalog indul
neki az országnak.  Debrecenig
jutott el, ahonnét a szülők haza-
vitették. Ennek a gyermekkori
kalandozásnak egyik művészi

emléke az alföldi idős asszony
portréja, a Dédi. Az ütött, ko-
pott portrét kimondottan a kiál-
lítást is megnyitó dr. Heintz
Tamás jó barát, országgyűlési
képviselő kérésére hozta el. 
Hunyadkürti György a Kapos-
vári Csiky Gergely színház Já-
szai Mari-díjas színművésze,
Ilyés Gyula Két kéz című ver-
sét tolmácsolta. 
A megnyitón Angyal Boglárka
és Csincsi Ferenc harsonán ját-
szottak. A kiállítás július 12-ig
tekinthető meg a hivatal ügy-
félfogadási idejében.

Hanny Szabó Anikó       

Fellini bohóca

Kolozsvár és Miskolc után
Balatonfüreden épült meg 1831-
ben közadakozásból Magyaror-
szág harmadik nemzeti
színháza, a Magyar Játékszín.
Otthont adott a vándorszíné-
szeknek, akik ebben az időben
az anyanyelv és a nemzeti érzés
ápolói voltak.

A Füredi Játékszín Köz-
hasznú Alapítvány azon munkál-
kodik, hogy ma is élő legyen
Balatonfüreden a színjátszás, ne
csak a várostörténet része. Szán-
dékunk találkozott a Szlovákiá-
ban és Romániában élő magyar
kisebbség kulturális hagyomá-

nyőrző és anyanyelv-ápoló szán-
dékaival, és Brüsszelben is meg-
értették céljainkat. Kultúránk és
arculatunk megőrzése fontos a
Sokszínű Európa arculatának
megőrzése szempontjából is.

Az EU Oktatásügyi és Kulturális
Főigazgatósága Kultúra Prog-
ramjától (Education, Audiovi-
sual and Culture Execultive

Agency) főszervezőként 65000 €
támogatást nyert alapítványunk
– Amatőr Színjátszók Nemzet-
közi Tanácskozásai és Találkozói
című projektjének megrendezé-
sére három városban: Rév-Ko-

máromban (Komárno), Balaton-
füreden és Székelyudvarhelyen
(Odorhei Secuiesc).
Partnereinkkel a találkozók

megszervezésére munkaérte-
kezletet tartottunk Balatonfüre-
den a Blaha Étteremben és a
Városi Múzeumban. A kisebb-
ségi együttélés nehézségei és
lehetőségei címmel drámaíró
pályázatot is hirdetünk,
amelyre szín- játékokat várunk
(jeligével, név, cím lezárt borí-
tékban) a Városi Könyvtár,
8230 Balatonfüred, Kossuth u.
35. címre. Beadási határidő
2010. december 31. Részletes
kiírás megjelenik a www.kul-
turpont.hu, a www.pafi.hu,
www.furedijatekszin.hu honla-
pokon.

Benke Györgyné 

Az amatőr színjátszók nyári találkozói

A támogatásból kölcsönösen színjátszó csoportokat küldünk
egymás rendezvényeire: Komáromba június 17-20: Jókai Napok,
Balatonfüreden július 1-4: Játékszíni Napok, Székelyudvarhelyen
november 17-20: Az echós szekér nyomában.

Nem tudok elfogódottság
nélkül írni az arácsi kiállítás-
ról. Már a tavalyi huszárruha
kiállításon felvetődött az
ötlet, hogy 2010-ben egy közel
60 évig (1944-től 2001-ig) til-
tólistára tett ünnepről, a Ma-
gyar Hősök Emléknapjáról
kellene megemlékezni. Ezen a
napon mindazok előtt tisztel-
günk, akik történelmünk
során a hazáért, a magyaro-
kért harcoltak a külső ellen-
séggel.

Mit kellene kitalálni, hogy
a rendezvény valóban emléke-
ket, valódi érzelmeket ébresz-
szen? Szinte az utolsó pil-
lanatban, idén februárban szü-
letett meg az ötlet abból az el-
gondolásból, hogy most még
szinte minden családban van
valamilyen emléktárgy a múlt
század háborúiban harcolt, ele-
sett, eltűnt hozzátartozókról.
Hozzuk el ezeket egy kiállí-
tásra, és a hozzájuk fűződő
szívszorító történeteket fel-
idézve így hajtsunk fejet mi, a
mai kor kisemberei a régi,
szenvedéseik által hőssé vált
kisemberek előtt.
Az első dokumentum nagyon
lassan akart megérkezni. Talán
azért, mert nagyon sokáig kel-
lett rejtegetni ezeket a régi ké-

peket, iratokat, hallgatni róluk.
Idő kellett a több évtizedes fé-
lelem legyőzéséhez, a szívek-
lelkek őszinte kitárásához.
Koltai Edit hozta az első emlé-
ket: egy fényképet az első vi-
lágháborúban háromszor is

megsebesült keresztapjáról, és
egy százesztendős bibliából ki-
másolt lapot, mely azt tanú-
sítja, hogy a bibliát hősies-
ségéért ajándékozta a kereszt-
apának református gyüleke-
zete.

Editnek a képhez írt szövegét
mindenki megkönnyezte, aki-
nek megmutattam, hogy lás-
sák: nem várok én semmi
különlegeset csak ilyen egy-
szerű, családi emlékeket. Újra
eltelt majdnem két hét. Sűrű-
södtek körülöttem az aggódó
hangok: nem lesz semmi a ki-

állításból, nem fogják a nyilvá-
nosság elé tárni féltve őrzött
emlékeiket az emberek. Pedig
ekkor már elfogadta a fővéd-
nöki felkérést Jókai Anna Kos-
suth-díjas író, a Nemzeti Em-
lékhely és Kegyelet Bizottság

első elnöke. És első szóra el-
vállalta a kiállítás megnyitását
Havasi János, a Magyar Tele-
vízió szerkesztőségvezetője,
aki legalább húsz évet tett már
fel az életéből arra, hogy a hoz-
zátartozók által máig kétségbe-

esetten keresett egykori ka-
tonák, hadifoglyok, elhurcoltak
végső nyughelyét segítsen fel-
kutatni. 
Nem tudom, mitől, de egy-
szerre csak megtört a jég: má-
jus elejétől nem volt olyan nap,
hogy ne hozott volna valaki va-
lamit. Gyűltek a fényképek, a

megsárgult, megkopott tintájú
tábori lapok. Az „újak” végig-
nézték a már összegyűlt anya-
got; már többen is érkeztek
egyszerre, hosszú, szép beszél-
getések kezdődtek, és ahogy a
lelkek összeértek, úgy eleve-

nedtek fel a múlt sokszor ösz-
szefonódó, közös emlékei. 
Fantasztikus tárgyak kerültek
elő: az első világháborúból ha-
zahozott rongyos-tépett csapat-
zászló, 1914-től 16-ig naponta
vezetett napló, a Don kanyar-
ból egy nyírfa kérgére írt levél,
egy orosz hadifogolytáborból
hazatérő fogoly túlélést segítő
négylábú társának, egy kisku-
tyának az útlevele. 
A kiállítás híre eddigre már
gyűjtőkhöz is eljutott: kaptunk
tőlük fegyvereket, rádióadót
(rajta a felirat: vigyázz, az el-
lenség lehallgat!) SŐT! Már a
kiállítás megnyitása után egy
hatalmas páncélos lovag is ér-
kezett! A szenvedélyes gyűjtő,
Kutas Árpád, akitől nemrég
vettünk végső búcsút, gyere-
kein keresztül küldte el hábo-
rús relikviáit. A régi viseleteket
megszállott alkotói hittel ku-
tató veszprémi mesterszabó,
Tóth István kifejezetten erre az
alkalomra több öltözéket is ké-
szített: törökkori ruhát, Vak
Bottyán öltözetét, I. és II. vi-
lágháborús egyenruhákat.
Miközben az összegyűlt leve-
lek, tábori lapok közül válogat-
tam, kitörölhetetlenül belém
vésődtek az egyszerű, de mér-
hetetlen fájdalmat rejtő sorok:
egymástól hosszú évekre elsza-
kított szerető családtagok a szi-
gorú cenzúra által csak köz-
helyes mondatokat engedé-
lyező levelekbe is bele tudták
írni reményeiket, vagy éppen
azt, hogy már elveszítették a
hazatérésbe, a viszontlátásba
vetett minden hitüket. 
Hogy ne lettem volna meg-
hatva, mikor a megnyitón zsú-
folásig telt a hivatalosan még át
nem adott Arácsi Népház nagy-
terme, sőt jó néhányan az elő-
csarnokba szorultak ki! 
A szemem láttára született meg
a csoda: Császár Attila arácsi
református lelkész szavaira az
összegyűlt sokaság eggyé
válva, nemcsak saját, de a töb-
biek fájdalmát is átérezve,
abban osztozva hajtott fejet a
hozzátartozók emlékén keresz-
tül minden emberi szenvedés
előtt!
Többen búcsúztak úgy a kiállí-
tás megtekintése után: miért is
nem figyeltek fel hamarabb,
miért is nem hozták el ők is az
emlékeiket, ugye lesz még egy
ilyen alkalom?
Ha a jóság és az egymás iránti
figyelem – már pedig ezek
olyan értékek, amelyeket őriz-
nünk kell – nem alszik ki ben-
nünk, akkor biztosan lesz!

Tarnai Katalin

Kiállítás emlékekből

Révkomáromban 1991-től
minden év április végén ren-
dezik meg a Komáromi napo-
kat. Ez a kulturális ren-
dezvény hosszú évek óta
vonzza a városba a hazai és a
külföldi vendégeket. A Füredi
Játékszín Alapítvány kulturális
cserekapcsolatot tart fenn
Jókai Mór szülővárosával.

Így, az idei XIX. Komá-
romi napokra is meghívást ka-
pott a balatonfüredi kulturális
küldöttség. A Kék Balaton
Nyugdíjas Klub, a Füredi Já-
tékszín Alapítvány segítségé-
vel tavaly vette fel a komáromi
Nyugdíjas Klubbal a kapcsola-
tot. Meghívást kaptak a Komá-
romi Napokon való fellépésre,
majd ezt a meghívást a füredi
Borhétre való visszahívással
viszonozták. A komáromi
Klapka György férfi népdalkör
sikerrel szerepelt a Móló szín-
padon. Idén a fürediek 50 tagja
utazott Komáromba. Bónyai
Mária karnagy vezetésével vit-
ték el a szép balatoni dalokat,
nekik viszont, alkalmuk volt
szlovák népdalokból is össze-
állítást hallgatni. 
A Jókai Alapítvány meghívá-
sára a komáromi könyvtárban
Jenei Gabriella könyvtáros ve-
zetésével összeállított A mi Jó-
kaink című játékos vetélkedőn
a Radnóti Miklós Általános Is-

kola diákjai, Tárnoki Dorottya,
Rostási Réka, Csóri Szabina,
Kovácsné Kiss Ildikó magyar

tanárnő vezetésével vett részt.
Balatonfüred Város Koncert
Fúvószenekara április 28-án
vendégszerepelt a Komáromi
Napokon. 
A füredi zenészek nagy sikerű
előadása után felvezetésükkel
Lehár Ferenc szobrához vonult
Bastrnák Tibor Révkomárom
polgármestere és a város veze-
tősége, hogy megkoszorúzzák
az operett királyának szobrát.
Révkomáromban mintegy 250
rendezvényen vehettek részt a
Komáromi Napokra érkező lá-
togatók.

Hanny

Sem csellel, sem erővel

A fürediek megnézték Újvár
egy részét. A XVII. század-
ban megépített erőd, a tör-
ténelem során sok ost-
romot állt ki, de soha senki
nem tudta elfoglalni. Beve-
hetetlenségét az Újvár nyu-
gati bástyáját díszítő Kő-
szűz és az alatta olvasható
felirat hirdeti: Nec Arte, Nec
Marte, vagyis: sem csellel,
sem erővel. Az erődöt,
hosszú viszontagság után
Révkomárom városa meg-
vásárolta.

Tóth István mesterszabó erre az alkalomra készített török kori ruhákat

Sok háborús emléktárgy gyűlt össze az arácsi kiállításon

Mester Béla kaposfüredi festőművész tár-
latát a Folyosó Galériában láthatjuk
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Februárban hirdette meg
Ki mit tud? versenyét az or-
szág középiskolai kollégiumai
számára a Kollégiumi Szövet-
ség.

A fiú kollégium rendészei –
mint már annyiszor az év során
– rögtön jelentkeztek is a ver-
senyre, mondván: ki kell pró-
bálni, mit is tudunk?
Színjátszás kategóriában lépett
fel a Rendész? Nem vész el

nevű csapat, kiegészülve egy
szintén lelkes szakközépisko-
lás hallgatóval. 
Rövidke, ámde ütős darabjuk
címe a Fantasztikus ötös volt. Az
öt ifjú a Balatonalmádiban meg-
tartott márciusi selejtezőn kate-
gória győztesként jutott tovább a
fehérvári regionális döntőre,
ahol a zsűri különdíját érdemel-
ték ki, s egyúttal lehetőséget az
országos szintű megmérettetésre
is, amit május 28-29-30-án Ka-

posváron rendeztek meg. Az is-
kola kisbuszával vágtak neki a
megmérettetésnek, profi sofő-
rük, Dankó Tibor rutinosan szál-
lította le a kis csapatot és
felkészítő tanárukat, Müller Pé-
tert Kaposvárra. Somogyország
fővárosa sok programmal várta a
versenyzőket, úgymint festészeti
kiállítás, utcabál és térzene, vá-
rosnézés, séta a korzón, majd
reggel megkezdődött a hosszú,
mégis izgalmas verseny, min-

tegy 58 indulóval. (Országos
szinten 550 csapat volt eredeti-
leg) Az eredményhirdetés hűen
tükrözte a hosszú felkészülést:
ezüstérem, második helyezés!
Az elismerés sem maradt el: vas-
taps, pénz-és tárgyjutalom, majd
tartalmas bulizás reggelig. Más-
nap kora reggel kissé kábán, de
elégedetten hagyták el a széche-
nyisek Kaposvárt, azzal a meg-
győződéssel: ez jövőre sem
maradhat el!

Széchényisek a kaposvári Ki mit tud?-on

A Radnóti iskola az elmúlt
években számos sikert köny-
velhetett el a sport terén. Stei-
erlein István igazgató azonban
már az idei évet is számba
vette.

– 2008-ban mi lettünk
Veszprém megye legeredménye-
sebben sportoló iskolája, de az
elmúlt tanévben is hasonló ered-
ményeket értünk el. Huszonki-
lenc érmet szereztünk a megyei
diákolimpiai döntőkön, szám
szerint 11 arany, 11 ezüst és 7
bronzérmet szereztek fiataljaink.
Az országos versenyeken is szép
eredményeket értünk el, ahol 2
arany, 3 ezüst és 2 bronzérmet
nyertek tanulóink.

– Mely sportágak dominálnak el-
sősorban?

– Az atlétika, a labdarúgás és
a kézilabda mellett a teniszt, a tor-
nát és az úszást emelném ki. Ki-
mondottan örülök annak, ha
csapateredményeket érünk el, mert
az több gyerekkel való kollektív
munkát bizonyít. Ugyanakkor az
asztalitenisz, a sportlövészet, a
lábtenisz és a darts is egyre nép-
szerűbbé válik, és vele együtt az
eredmények is jönnek.

– Milyen terveik, elképzeléseik
vannak?

– Szeretnénk, ha minél több
gyerek sportolna nálunk és büszkén
mondhatom, hogy a városban meg-
rendezett sporteseményeken diákja-
ink jelentősen képviseltetik magu-

kat. Jó példa erre a Fut a Füred vagy
a mezei futóverseny, illetve nemré-
giben a Balaton jegét is sok gyerek
igénybe vette. A tanév végén egy tú-
ranapot szervezünk tanítványaink-
nak, és a már sikeresen lezajlott
sítábor mellett ismét meghirdetjük a
vízi tábort. Terveink szerint ezen a
nyáron a Dunán, Esztergomtól Bu-
dapestig evezünk és túrázunk.

– A feltételek mennyire adot-
tak? 

– Egy kicsi fájdalmunk van
csupán, hogy a tornatermünk mé-
rete nem a legmegfelelőbb, de alap-
jában véve kihasználjuk az adott-
ságainkat, lehetőségeinket. Az biz-
tos, hogy a műfüves-pálya megépí-
tése nagyon sokat lendített az iskola
helyzetén. A létesítményt alaposan

igénybe vesszük, mindez egy jó be-
fektetés volt. Természetesen vannak
vágyaink, de mindez pénz kérdése.
Más jellegű felújításokat tervezünk
az iskolában, egyelőre nincs az el-
képzeléseink között új tornaterem
megépítése. Az intézmény épületét
és néhány osztálytermet szeretnénk
felújítani.

– A mostani gazdasági válság-
ban mennyire kap támogatást a tö-
megsport?

– Szerencsére mi nem panasz-
kodhatunk, hiszen az önkormányzat
biztosítja azokat a feltételeket, mely
a diákok számára elengedhetetlen.
Versenyek, utazások még nem ma-
radtak el, továbbra is aktívan részt
veszünk a sporteseményeken. 

Szendi Péter

Adottak a feltételek az eredményes sportoláshoz
A Fantasztikus ötös darabbal léptek fel a széchényis rendészek Kaposváron

Az elmúlt évek során már
megszokhattuk, hogy a horgá-
szok zsörtölődnek a halászok-
kal, folyamatosan szajkózzák,
hogy miért nincs a Balaton
mentén horgászturizmus.
Most úgy néz ki, hogy változá-
sok lesznek e tekintetben.
Rajnai Árpád a Bakony-Balaton
Horgász Szövetség ügyvezető
elnöke bizakodó. 

– Örvendetes, hogy a
Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Hor-
gász Egyesület csatlakozott a
Bakony-Balaton Horgász Szö-
vetséghez, így negyvenhá-
romra nőtt tagegyesületeink
száma. Folyamatosan látogat-
juk a közgyűléseket, meghall-
gatjuk az egyesületek tagságát.
Tapasztalataink szerint javult a
horgászok helyzete az elmúlt
évek során, kirívó negatívu-
mokról nem tudok beszámolni. 
– Ha a halak nem is, de a ma-

darak azt csiripelik, hogy változások
léptek életbe, mely hatással lehet a
sokat emlegetett horgászturiz-
musra. Miről is van szó?
– Előreláthatólag 2013-ig

megvalósul a Kis-Balaton II-es
programja, így nagyobb terület
biztosítja a Zala folyó és befo-
lyó vizeinek tisztítását. Kulcs-
fontosságú kérdés a vízmi-
nőség javítása mellett e vizek
„halbölcső” szerepe. A prog-
ram tervezői meghallgatták a
horgászokat, így a hallépcsők
megépítése a terv egyik sarka-
latos pontja lett. Az ivási idő-
szakban a halak feljönnek a
Kis-Balatonba, a kikelő ivadé-
kok a számukra létfontosságú
táplálékkal megerősödnek, fel-
nőve a Balatonba visszaúsz-
nak, ezáltal növekszik a hal-
állomány. Az újjászerveződő
halászati társaság a tavalyi
évben őshonos halfajt, arany-
kárászt is juttatott a Balatonba,
ami a tervek között nem szere-
pelt. Ugyanakkor a süllő tele-
pítési előíráson változtatni kell,
mert az éves 50 ezer darab egy-
nyaras, illetve 1 millió előne-
velt süllő kihelyezése messze

nem biztosítja e nemes hal
utánpótlását, különösen, ha
számba vesszük, hogy az elő-
nevelt 3-4 centiméteres ivadék
életben maradási esélye mind-
össze öt százalék.
– Milyen a viszonyuk a halá-

szokkal?
– Jónak mondható. Mint is-

meretes a Balatoni Halászati
Zrt. szerepét átvette a Balatoni
Halgazdálkodási Nonprofit
Zrt., mely eddig pozitívan be-
nyomást tett ránk.  A társaság
feladatai közé tartozik az állo-

mányszabályozó szelektív ha-
lászat, az angolna, a busa és a
törpeharcsa gyérítő halászata.
A feladatok folyamatos végre-
hajtásával a Balaton természe-
tes halállománya megerősöd-
het, növekedhet. A tervek
nagyon szépek, de továbbra is
hiányolom azokat a fejlesztése-
ket, melyek a horgászturizmus
fellendítéséhez elengedhetetle-
nek. Az utóbbi években nem
jelent meg olyan pályázat,
amellyel stégeket, tanyákat,
csónakkikötőket építeni, kor-
szerűsíteni lehetne. Jó példa
erre a MOHOSZ tulajdonában
lévő tihanyi, illetve szepezdi
horgásztanya, melyek kiváló
horgászlehetőségeket biztosíta-
nak, de a körülmények nem
éppen ideálisak. A fejlesztése-
ket a horgásztársadalom pénzé-
ből képtelenség megvalósítani.

Pályázati források bővítésére
lenne szükség, hiszen a hor-
gászturizmus alapvetően az
egész infrastruktúra fejlődését
segítené. Ami elszomorító,
hogy nemzeti kincsünknél
nincs olyan partszakasz, ahol
rangos versenyeket lehetne
szervezni.
– Ugyanakkor most már a hor-

gászok is részt vehetnek a Leader
programban.
– Nemrégiben a nagyvá-

zsonyi horgászok kaptak jelen-
tős pályázati támogatást, így

remény van arra, hogy más
szervezetek is hasonló elbírá-
lásban részesülnek. A pályá-
zatra gyorsított ütemben kell
felkészülniük a horgász szerve-
zeteknek, mert csak hatósági
engedélyek birtokában van
mód a pályázatok benyújtására.
Ha a Balaton mentén folyama-
tos fejlesztések lennének, akár
a nyolcvanas éveket is vissza
lehetne hozni, amikor is „tom-
bolt” nemzeti kincsünknél a
horgászturizmus. 

Szendi P.

Erősödő 
horgászturizmus?

Örök dilemma, hova küld-
jük a csemetét a nyáron, és a
kifejezetten bővülő kínálat
még nehezíti is a dolgunkat! A
Táborfigyelő.hu portál gyűj-
tötte össze a legfontosabb té-
nyezőket, ami jó, ha befo-
lyásol a döntéskor.

Ne magunkból induljunk ki

Észrevette ugye, hogy ha Ön
fázik, akkor a gyermekre is pu-
lóvert ad, függetlenül attól, ő
fázik-e? Kerüljük ezt a tábo-
roknál, ha van rá mód.
„A legtöbb szülő a mindenna-
pos robotolás után arra vágyik,
hogy a Balatonon, vagy esetleg
egy tengerparton pihenjen, egy
jó könyvvel a kezében. Mindez
a gyermekeknek borzalmasan
unalmas”- állítja Tóth Béla, a
Táborfigyelő.hu vezetője.
Egy gyermektábor választásá-

nál nagyon ügyeljünk arra,
hogy a gyerekeknek jóval több
az energiájuk, mint amit otthon
tapasztalunk… mert ezek jó ré-
szét vagy az óvodában, vagy az
iskolában vezetik le, amire
nyáron nincs mód. Ennek okán
kifejezetten sűrű napi program
választása indokolt, de semmi-
képpen ne legyenek órák,
amikben nincs eldöntve, mit
csinálnak a gyerekek.

Ne kényszerítsünk

A legfontosabb egy tábor ese-
tében, hogy a lurkó jól érezze
magát. Egy tematikus tábor, pl.
angol nyelvi esetén egy életre
megszerettethetjük a nyelvet,
de egy életre el is kedvetlenít-
hetjük tőle. Ha valamit nem
akar a gyermek, akkor egy
tábor esetén ne kényszerítsük
bele, mert pont a visszájára for-

dulhat az elképzelés. Ha van
kedve hozzá, vagy nem ódzko-
dik a példánál maradva az
angol tábortól, akkor nyugod-
tan küldhetjük oda.
„Tudni kell, hogy a nyelvi tá-
borok esetén egy óra nem
egyenértékű és nem is hasonló,
mint az iskolában tapasztaltak-
kal. Sokkal inkább felszaba-
dult, jó kedélyű együttlétről
beszélhetünk, ami nagy kedvet
tud csinálni a gyerekeknek az
idegen nyelv tanulásához” –
mondja a Tóth Béla.

A gyermekhez illő
tábort keressünk

Napközis vagy ott alvós?
Nyelvi- kézműves-, lovas-,
színjátszó-, kaland-, sporttá-
bor… csak, hogy néhány kate-
góriát említsünk. A nyilvánvaló
pénztárcaméret mellett gondol-

junk bele, hogy mit szeret cse-
meténk, mit csinál szívesen.
„Nem kell feltétlenül ragasz-
kodnunk a tematikus táborok-
hoz” – folytatta Tóth Béla.
„Manapság is fellelhetők a
klasszikus táborok, azaz a víz-
part melletti, fürdőzős, szám-
háborúzós, esti tábortüzes,
diszkós táborok, illetve ma már
a tematikus táborok közül is
egyre többen veszik át a klasz-
szikusabb elemeket. Az ott
alvós vagy napközi tábor
közül, ha megtehetjük, dönt-
sünk kor alapján. A kisebbeket
nem nagyon lehet több napra
elkülöníteni a szülőktől, míg a
nagyobbakat érdemes ott alvós
táborba küldeni, mert sokat
nyom a latba a gyermekek
könnyebb szocializációjában
is.”

www.taborfigyelo.hu

Hogyan válasszunk tábort a gyereknek?

Kevés a süllő
a Balaton-
ban, a telepí-
tés mellett a
vizek halböl-
cső szerepe
is egyre fon-
tosabb
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A 2009/10-es szezont érté-
kelve a BKSE szakvezetése két
posztot jelölt meg, ahol egyér-
telműen előrébb szeretne
lépni a játékban. Az egyik a
balátlövő-, a másik a beállós
posztja. Balátlövőben és beál-
lóban egyaránt visszaesett a
csapat támadó játéka. Előre-
lépés azonban csak akkor vár-
ható, ha olyan játékosokat
tud szerződtetni az egyesület,
akik a támadások mellett a
védelemben is használhatók,
mi több, a beállós kemény, jó
értelemben vett agresszív
hármas védőként lesz bevet-
hető.

Miután különféle csapatok
mérkőzéseit tekintette meg a
szakmai stáb, illetve többeket
hívtak próbajátékra, hamar tu-
domásul kellett venni, hogy
olyan hiányposztokról van szó,
ahol az igényeknek megfelelő
magyar játékosok vagy a hazai

élcsapatokat erősítik vagy kül-
földön játszanak. Így a végén
egy fiatal horvát lövő és az
édesanyja révén magyar szár-
mazású szlovákiai beállós mel-
lett döntött az egyesület. Velük

együtt egy fiatal magyar tehet-
séget is sikerült Füredre csábí-
tani.
Beállósnak igazolt Füredre
Alexander Ivanov (vagy ahogy
szereti szólíttatni magát: Iva-
nov Sanyi). Ivanov 26 éves
102 kilós 191 cm magas játé-
kos. Füredre a cseh Kravina-
ból érkezik 33-as mezszám-
mal, ahol idén cseh bajnoki
címet szerzett. Előtte Érsekúj-
várott szerepelt, ahol ötszörös
bronzérmes lett a szlovák baj-
nokságban. Ivanov Sanyi 15-
szörös felnőtt szlovák válo-
gatott és 45-ször szerepelt a
korosztályos válogatottakban.
A balátlövő posztjára Josip
Sandrk 20-as mezszámmal ér-
kezett a horvát RK Dubrava
csapatából. A 2009/10-es sze-
zonban Sandrk a horvát gólva-
dászat bronzérmese volt. 
Sandrktól kivételes adottságai
miatt – 209 cm magas és 98 kg
– a klasszikus átlövő játékot

várják el tőle Balatonfüreden
is, amellyel a legmagasabb vé-
dőfal is átlőhető. Emellett ma-
gassága miatt a védelemben is
komoly szerep vár rá. A horvát
sportoló nem tagadja, hogy Fü-

redre a nemzetközi szereplés
lehetősége vonzotta, ahol meg-
mutathatja a tehetségét.
Szintén balátlövő, bár a jobb
keze mellett a ballal is kiválóan
lő a Békéscsabáról Füredre
igazoló fiatal magyar tehetség
Zdolik Bence 29-es mezzel. 18
éves, az érettségit Füreden a
Széchényi Szakiskolában fogja
letenni. Ő a következő szezon-
ban még erősítheti az ifjúsági
csapatot is, de már egyértel-
műen a felnőtt kerethez iga-
zolta őt a füredi kézilabda
egyesület.
Ezzel együtt a keret lejárt szer-
ződésű tagjai közül nem újítot-

tak szerződést Horváth Ro-
landdal és Frey Jánossal, il-
letve a sérülés miatt tavasszal
gyorsan leigazolt Szabó Tamás
kapussal. Hármójuk munkáját
megköszönte az egyesület és
elköszöntük tőlük. Frey János
egyébként lehet, hogy marad,
mivel felkérték, hogy vállalja
Füreden a legfiatalabb korosz-
tályokkal való foglalkozást,
melyet köszönettel elfogadott,
de kérte, hogy még körülnéz-
hessen a “játékospiacon”, mi-
vel érez magában erőt játékos-
ként is a folytatásra.

dr. Király

Három új játékos a kéziseknél

A Balatonfüredi Kölyök
Labdarúgó Club idén nyártól
Csopakon folytatja működé-
sét. A BKLC-t érintő változá-
sokról, illetve a BFC-vel való
kapcsolatról őszintén nyilat-
kozott a klub vezetősége.  

„A Veszprém Megyei Lab-
darúgó Szövetség kiírásában
szerepel, hogy nekünk is ren-
delkeznünk kell U 7, U 9 és U
11-es csapatokkal. Sajnálatos
módon a BKLC nem fogadta el
az együttműködési megállapo-
dást, így rákényszerültünk arra,
hogy saját korosztályt alakít-
sunk ki.” Mindezt Lantai Ba-
lázs a BFC vezetőedzője nyi-
latkozta előző számunkban. 
A BKLC szerint a Balatonfü-
redi Futball Clubnak nem azért
kell előkészítő csoportokat
szerveznie, mert ők nem mű-
ködnek velük együtt, hanem
mert a megyei labdarúgó szak-
szövetség versenykiírása mind-
ezt megköveteli. A BKLC
mind a 2009/2010-es bajnok-
ságban, mind azt megelőzően a
Balatonfüredi FC-t képviselte,
az utóbbi számára előírt U7,
U9 és U11 korosztályú torná-
kon. 
Továbbá cáfolták Lantai Balázs
korábbi kijelentését, amely
szerint aláírt szerződés köttetett
a két egyesület között. 

– Az elmúlt több mint egy
évben minden esetben kezde-
ményezőként léptünk fel a
helyi labdarúgó egyesülettel
való együttműködés érdeké-
ben. Eredetileg a BFC szerve-
zeti keretein belül szerettük
volna megvalósítani tevékeny-

ségüket, amit azonban a klub
jelenlegi vezetése két évvel ez-
előtt elutasított. Több egyezte-
tést követően sem született
együttműködési megállapodás
a két klub között – állítja a
BKLC.
A vezetőség szerint nem jel-
lemző, racionálisan nem indo-
kolható, hogy egy ilyen kis
felvevő piaccal rendelkező te-
lepülésen két azonos profilú
egyesület működjön. 

– Semmilyen módon nem
érthető számunkra, hogy miért
kell egy felépített struktúrával
rendelkező, többségében bala-
tonfüredi gyermekeket és ed-
zőket foglalkoztató egyesületre
rászervezni. Azzal pedig, hogy
a BFC önálló előkészítő cso-
portok kialakítása mellett dön-
tött, klubunk számára világossá
vált, hogy gyakorlatilag feles-
legesek voltak korábbi koope-
rációért tett erőfeszítéseink.
Tudomásul vettük, hogy nem
kellünk.
Nemrégiben egyeztető tárgya-
lásokat kezdeményeztek a cso-
paki önkormányzattal. A
szomszédos település vezetői-
vel minden részletben megálla-
podtak, aminek eredményeként
április végén a helyi képviselő-
testület ellenszavazat és tartóz-
kodás nélkül döntött a BKLC
befogadása mellett. 
A Balatonfüredi Napló a maga
részéről lezártnak tekinti a két
egyesület közötti vitát. Termé-
szetesen az eredményekről, a
klubokat érintő változásokról
továbbra is hírt adunk a Bala-
tonfüredi Naplóban. 

Szendi Péter

Két klubban focizhatnak
a füredi gyerekek
„Tudomásul vettük, hogy
nem kellünk!”

Több mint 80 veteránautó
vágott neki június 5-én Bala-
tonalmádiból az év második
Oldtimer Szuperkupa futamá-
nak. A Balaton Classic Ramada
Grand Prix mezőnye a Bala-
ton-felvidék legszebb útjain, a
partot többször érintve tette
meg a 230 km-es távot. A kü-
lönleges autókat Balatonfüre-
den is megcsodálták.

Az idén ötéves Oldtimer
Szuperkupa versenysorozat ed-
digi legnagyobb létszámú me-
zőnye rajtolt el június első
szombatján Balatonalmádiból.
A verseny nem a gyorsaságról
szólt, a résztvevőknek minde-

nütt előírt időpon-
tokat és sebessé-
geket kellett a
KRESZ szabályai
mellett betarta-
niuk. Az autóban
ülő páros – vezető
és navigátora – az
ügyességi szaka-
szokon próbálták
hozni századmá-
sodpercre az előírt
szintidőt. Itt az
győz, aki a leg-
pontosabban telje-
síti az előírt időt,
összhangban van a
mechanikus stop-
perével, autójával

és versenyzőtársá-
val. A sportélmény
mellett a fő cél egy
kellemes autózás az
ország egyik leg-
szebb vidékén.
A 100 éves Alfa
Romeo tiszteletére az
abszolút győztesek
mellett külön kategó-
riában díjazták az Al-
fával induló páro-
sokat. Egyik különle-
gesség volt az 1936-
os évjáratú Bentley,
de az érdeklődők
megcsodálhatták az
1956-os Mercedes-

Benz 300 II SC Coupét és a Cit-
roën Traction B 11-es modellt.
Nem hiányoztak a sportos Fer-
rarik, Porschék, amerikai autók
és a keleti gyöngyszemek sem a
Balaton Classic Ramada Grand
Prix futamon, hiszen 21 külön-
böző márka képviseltette ma-
gát. A teljesség igénye nélkül
láttunk Alfa Romeo, Bentley,
Citroën, Dodge, Ferrari, Fiat,
Ford, Jaguar, Jensen, Matra,
Mercedes-Benz, MG, NSU,
Opel, Peugeot, Porsche, Rena-
ult, Triumph, VAZ, Volkswagen
és Volvo típusokat a füredi
utcán is.

B. L.

Ahol nem a gyorsaság számít
Oldtimer autók kifogástalan állapotban

21 különböző márkát láthattunk a balatoni utakon

Képeinken az újonnan igazolt játékosok. Forrás: www.kezilabda.com

A Balatonfüredi Yacht Club
2010. június 11.-13. között ren-
dezi meg Balatonfüreden a
JÓHAJÓ Nagydíj - Kővári
Károly emlékversenyt. Az
1912-ben alapított, és azóta
megszűnt BKV Előre SC ha-
gyományait őrizve, a BYC im-
máron harmadik alkalommal
ad otthont az olimpiai hajóosz-
tályoknak szóló viadalnak.
A BYC évadnyitó versenyén
nyolc hajóosztály magyar ifjú-
sági és felnőtt versenyzői száll-
nak hajóba. Itt lesznek a Finn,
a 470, Laser, Laser Radial va-
lamint a 49er, a Katamarán, a
Repülő Hollandi és a Csillag-
hajó osztályok hazai legjobb-
jai. Várhatóan közel 120
versenyző méretteti majd meg
magát a háromnapos regattán.
A pályaversenyt a két leggyor-
sabb egységnek a 49er és a Ka-
tamarán hajóknak 10, a többi
osztálynak 8 futamra írták ki a
rendezők. Az első futam figyel-
meztető jelzése, június 11-én
10.55 óra, további futamokat
ráindítással indítják.
A JÓHAJÓ Nagydíj – Kővári
Károly emlékverseny több ha-
jóosztályban egyben ranglista

és válogató verseny is a nem-
zetközi versenyekre, ezért ko-
moly küzdelmekre számítha-
tunk. 

A BYC az egyik legeredmé-
nyesebb vitorlás klub Magyar-
országon, tizenöt éve folya-
matosan vezeti az egyesületi
ranglistát.

JÓHAJÓ Nagydíj
Kővári Károly emlékverseny 
az olimpiai hajóosztályoknak
Balatonfüred, 2010. június 11-13.

A rendező Balatonfüredi
Yacht Clubról:
Magyar főurak egy cso-
portja 1867. március 16-
án megalapította Bala-
tonFüredi Yacht Egylet
néven hazánk első vitor-
lás klubját. A klub elnöke
gróf Batthány Ödön lett,
aki Angliában vitorlázott
és versenyeket is nyert.
Az egyesület ma fiatal
edzőket foglalkoztat, aki-
ket folyamatosan segít a
szakmai továbbképzés-
ben. 






