TARTALOM
Zala megyeiek
a Donnál

BALATONFÜRED VÁROS HAVONTA MEGJELENÕ KÖZÉLETI LAPJA

Busszal
a jövõbe
Mármint az új esztendõbe.
És itt, Füreden. Közlekedjünk
a helyi járattal Füreden 2014ben is! Ez a legfontosabb, mert
úgy hallom, ez váltja ki most
a legnagyobb vitát a városban. Jön a busz, nem jön, jókor jön, rosszkor, van utas,
nincs utas, változik a menetrend vagy sem, jó helyen van
a megálló vagy sem, ráfizetéses az üzemeltetõnek vagy
sem.
Nem kívánom lekezelni a témát, fõleg azért nem, mert én
nem használom a helyi járatot a városban. Nem mintha
nem lennék rászorulva olykor,
de ha lehet, gyalogolok. Nekem így kellemes: olyan részeit ismerem meg így a városnak, amiket még soha nem is
láttam vagy észre sem vettem.
Meg a jó levegõ: az orvosom
is azt mondta, sokat gyalogoljak (ne sétáljak, gyalogoljak),
és ezt meg is fogadtam.
Ez eddig csak szelíd tréfa,
mármint a hozzáállásom. Elvégre mindenki nem gyalogolhat. Mintha ezzel én is azt
mondanám, amit az a rossz
emlékû politikus pár éve: akinek nem tetszik, ami van, az
el is mehet Magyarországról,
vagyis akinek nem jó a buszmenetrend, az gyalogoljon.
Ilyet épeszû ember, felelõs
füredi nem mond és nem gondol. Elvégre a buszjárat értünk
van, nem pedig mi a buszért.
Annyi okos ember intézi ennek
az ügyét, csak kell egy megoldást találniuk. Hiszen ami eddig volt, úgy tûnik, az mind
rossz volt. Valamiért nem jött
be az eddigi menetrend-elképzelés.
Régi és elcsépelt közhely,
magam is vagy húsz éve olvastam tán elõször, hogy egy
nyugati városban, amikor parkot építettek, nem rakták le a
sétány köveit, hanem megvárták, amíg városlakók kijelölték azokat az ösvényeket, amiken jártak. Aztán köveztek.
Vagyis nem a parkhoz kellett
igazodniuk a városlakóknak,
hanem a tervezõk igazították
a parkot õhozzájuk.
Példabeszéd lenne ez? Alighanem, de szerintem sokszor
kikérték már a fürediek véleményét helyi járat ügyében.
Akkor most kérjék ki újra.
Olyan persze nem lesz, hogy
mindenkinek megfeleljen, mindenki háza elõtt megálljon a
neki jó idõpontban, de valami
többségi, ésszerû menetrendi
megoldás csak kialakulhat. S
hogy ráfizetéses lenne ez a
mûködtetõnek? Hiszi a piszi!
Azért szeretnék belenézni a cég
zsebébe egyszer, mert azt már
unom, hogy az enyémbe állandóan belenéz valaki.
Praznovszky Mihály
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A zene minden tehetség alapja
Dr. Hutás Mihályné vehette át a Balatonfüred Város Kultúrájáért kitüntetést
Ragaszkodnunk kell a
kulturális teremtõerõhöz,
amely mindig megtartotta
a nemzetet – mondta a
magyar kultúra napján
Pozsgay Imre. A Balatonfüred Város Kultúrájáért
kitüntetést dr. Hutás
Mihályné, a Ferencsik
János Zeneiskola volt
igazgatója vehette át.
– Napjainkban a gazdasági nehézségek mellett mindenre kiható
kulturális válság és elbizonytala-

nodás húzódik meg. Mi mégis a
kulturális élettõl várjuk az impulzusokat, és ezt jól tesszük, mert
ez értékes kincsünk, amit meg kell
õriznünk és tovább kell adnunk
– mondta az Anna Grand Hotelben rendezett ünnepségen Bóka
István polgármester.
Pozsgay Imre köszöntõjében
kiemelte: a 19. században Magyarország kiemelkedõ kulturális
produkciót hajtott végre, minden
válság és nehézség dacára az országot a kultúra mindig egyben
tartotta.

Dr. Hutás Mihályné 1970-ben végzett a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskolán Budapesten. 1984-tõl Balatonfüreden tevékenykedett zongoratanárként, korrepetitorként. Számtalan kórust, hangszeres mûvészt, énekest kísért megyei és
országos rendezvényeken, versenyeken. Évekig együtt dolgozott Horváth Ernõ
karnaggyal, segítve az akkor országos hírû Bem kórus munkáját.
1992-tõl tíz éven keresztül volt a Ferencsik János Zeneiskola igazgatója.
Megalapította a Balaton-part Zenekultúrájáért Alapítványt, amelynek közremûködésével megszervezte a nyári zenei kurzusokat. Kitartásának köszönhetõen
maradt meg a Pálóczi-kastély a helyi zenetanítás állandó otthonának. Munkája
eredményeként megerõsödött a vonószenekar.
2002-ben gyermekei továbbtanulása miatt költözött Budapestre. Balatonfüred városa elismerõ oklevélben részesítette, 2006-ban pedig Budapest Fõvárosért-díjat kapott. Példás életútja és a város zenei életének fejlõdése érdekében
végzett munkájáért méltó az elismerésre – hangzott el a laudációban. Fia, Hutás
Gergely a Liszt Ferenc Kamarazenekar elsõ hegedûse, lánya, Hutás Erzsébet hegedûmûvész.

kultúra sorsát, akkor én biztos Balatonfüredre bíznám – fogalmazott
Pozsgay Imre.
Az ünnepségen átadták a Balatonfüred Város
Kultúrájáért kitüntetést, amelyet dr.
Hutás Mihályné, a
Ferencsik János
Zeneiskola volt
igazgatója vehetett át.
– Tizenkét éve
mentem el Balatonfüredrõl, nagyon jól esik, hogy
ilyen távlatból is
gondoltak rám. A
A zeneiskola volt igazgatója már Budapesten
zenével foglalkozél, de nem szakadt el Balatonfüredtõl
tam, mindig azt
– Magyarországnak a kultu- csináltam, ami igazán örömet
rális teremtõerõhöz ragaszkodnia okozott, és hogy ezért még díjat
kell. A kultúra mindig is megtartó- is kaptam, az külön öröm száerõ volt. Itt, Füreden is nemcsak momra – mondta meghatottan a
õrzik a kultúrát, de teremtik is. Ha díjazott.
(Folytatás a 3. oldalon.)
egyetlen kamarásra kellene bízni a

Készül a látogatóközpont
Jó ütemben halad a
Balaton élõvilágát
bemutató ökoturisztikai
látogatóközpont építése a
Tagore sétányon. Várhatóan április végére befejezõdik az építkezés. Az épület vázszerkezete már
kész, májusban a kiállítóterek, illetve a látványos akvárium kialakítása
következik.
Mintegy két hónappal ezelõtt
álltak neki a tájba illõ épület kialakításának. Elbontották a rossz
állapotban lévõ egykori WC-épületet, rendezték a területet – csak
három fát kellett kivágni –, most
már a tetõ acélszerkezetét készítik. A szokatlanul enyhe télnek
köszönhetõen nagyon jó ütemben
halad az építkezés.
– Jelenleg harmincszázalékos
készültségben van az épület. Már
jól látható a tömege, nagysága és
a magassága is, amely érdemben

már nem változik. Most készítjük elõ a tetõt tartó acélszerkezetet, a már a végeleges helyükre
került pillérekre egy 40 centiméter vastag félnyeregtetõ kerül,
amely a Balaton felé lejt majd –
mondta Horváth Tamás, az önkormányzati tulajdonban lévõ
Gótika Kft ügyvezetõje.
A füredi cég végzi a látogatóközpont építését, Fehérép Kft.
pedig pályázat keretében a Széchenyi sétány (283 fm) és az
Aranyhíd sétány (315 fm) egy

részének felújítását. A projekt tervezett összköltsége 514 657 655
forint, ebbõl az Új Széchenyitervben elnyert elszámolható költség 450 000 000 forint, melynek
száz százalékát fedezi a támogatás. A projekt keretében újul meg
a Széchenyi, illetve az Aranyhíd
sétány is. A beruházás tervezett
összköltsége 515 millió forint,
ebbõl 450 millió forintot fedez az
uniós támogatás.
A Tagore sétány északi oldalára épülõ látogatóközpont a Balaton jellegzetes
pavilonépítészetét idézi majd, különös tekintettel
az 1950-es évek
második felében
elterjedt modern,
letisztult elemekre, nyugati részén a tervek szerint igényes pihenõparkot létesítenek.
A terveknél külön szempont
volt a tájba illõ építkezés, a sétány hangulatának megõrzése, illetve a balatoni panoráma védelme, azaz az épület nem akadályozhatja a kilátást.
Az új turisztikai és látogatóközpont egy komplex környezetismereti bemutatóhely lesz, ahol
édesvízi akváriumokban mutatják be a Balaton élõvilágát, de lesz
kültéri medence, valamint több
foglalkoztatóterem is. A Balatonfelvidéki hegyi patakoktól kiindulva a Balaton jellegzetes élõvilágának bemutatása a cél.
(Folytatás a 3. oldalon.)

A több mint kétszázezres
létszámú 2. magyar
hadsereg halottjainak
száma 120 000 fõre
tehetõ.
4. oldal

Füredi lány
a dalversenyen
Tóth Johanna a legjobb
harminc között van a
dalversenyben. Az anyai
ágon füredi, de Stockholmban élõ lány maga
írta a dalát.
6. oldal

Továbbépül
a vitorlásklub
Májusban adják át a
felújított hangárt a
legeredményesebb magyar
vitorlásklubban, a
Balatonfüredi Yacht
Clubban, amelynek
színeiben legutóbb Vadnai
Benjamin ifjúsági
világbajnok, Vadnai
Jonatán kategóriájában
bronzérmes lett.
11. oldal

Imázsborokat választanak

Kiss Eliza miniszteri biztos elõadást tartott a Vince-napon
Erõteljesebb marketing,
az ágazat önállósítása,
több pénz és hosszú távú
stratégia – íme, a hazai
borászat fellendítésének
receptje, de elsõsorban a
borászok közötti ellentéteket kell megszüntetni
– hangzott el az idei
Vince-napi ünnepségen.
Karton Hungarikum
névvel imázsborokat is
választanak.
– Történtek változások az elmúlt években, a hegyközségi rendszer megújítása fontos lépés volt,
a cél azonban az, hogy a hegyközségek szakmaközi szervezetekké váljanak. Szabadságot kell
adni a borászoknak, önállóan dönthessenek az ágazat pályázatairól,
szervezzenek maguknak piacot,
jelöljék ki a fejlõdés, terjeszkedés
irányát, ez persze felelõsséggel is
jár. Mennyiségben nem bírjuk tartani az európai versenyt, ezért
csak a minõségi borok értékesítésében van esélyünk. Magyaror-

szágról egyelõre csak a villányi és
a tokaji édes borokat ismerik Európában, húzóneveink egyáltalán
nincsenek, a borkínálatunk árnyalatait nem ismerik, a marketingünk
pedig gyenge lábakon áll. A borászok között sok az irigység, féltékenység, a széthúzás, ezen mindenképp változtatni kell – válaszolta kérdésünkre Kiss Eliza miniszteri biztos.
A Vidékfejlesztési Minisztérium biztosa elmondta: folytatják a
hazai borok ismertségét, minõség
alapú válogatását segítõ Borkiválóságok sorozatot.
A fehérborokat tartalmazó kötet után idén márciusban megjelenik a szakmai zsûri válogatta vörösborokat és rozékat bemutató
könyv is. A kötetbe a beérkezõ
500 tételbõl végül 222 darab bor
került.
A Balaton-régióból harminc
vörösbort és nyolc rozét válogattak be a kiválóságok közé, hat kapott négycsillagos, huszonkilenc
pedig háromcsillagos minõsítést.
(Folytatás a 3. oldalon.)
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BALATONFÜREDI NAPLÓ

Gyógyturisztikai központ lehet
Megújul az Állami
Szívkórház százéves
épületének homlokzata,
ötven év után állítják
helyre a Gyógy térre
nézõ, eklektikus stílusú
fõépületet és az egykori
Esterházy-kastélyt. Most
úgy tûnik, a közeli jövõben
az intézmény történetének
egyik legnagyobb beruházása kezdõdhet, többmilliárdos gyógyturisztikai
fejlesztés az ígéret.
A szívkórház amellett, hogy
az ország egyik legjelentõsebb
egészségügyi centruma, a város
emblematikus épülete is, veretes
históriával.
– A kórház energetikai fejlesztésére 600 millió forintot nyertünk
uniós pályázaton. Modernizáltuk
az épületet, kicseréltük az összes
nyílászárót, korszerûsítettük a
fûtés- és klímarendszert, napelemeket telepítettünk. Sikerült
azonban ebbõl a forrásból 100
millió forintot átcsoportosítani a
fõépület, valamint a gazdasági
épület homlokzatának felújítására. Elkezdõdtek a munkálatok, de
közel sincs vége a rekonstrukciónak, várhatóan nyár elejére lesz
kész az épület homlokzata. Ötven év után ez az elsõ nagy rekonstrukció az épületen – válaszolta kérdésünkre dr. Veress Gábor, az intézmény fõigazgatója.
A homlokzat felújítása a mûemlékvédelem felügyelete alatt
zajlik, a szívkórház épületei a 100
évvel ezelõtti, eredeti külsõ meg-

jelenést kapják vissza, amely harmonizál majd a Gyógy tér jellegével és az ott található többi épülettel.
Megújul a fõépület, a gazdasági épületként használt egykori
Esterházy-kastély és az Erzsébet
udvar déli homlokzata is. Jelenleg
a javított alapvakolat látható az
épületeken, erre még rákerül egy
speciális, hõszigetelõ folyékony
kerámiavakolat, majd ezután következik a végleges pasztellszínezés.
Az idõjárástól függ, mikorra
fejezik be a beruházást, de nyár
elejére mindenképp elkészül a
homlokzat.
– Az elmúlt években elsõsorban a szívkórházban zajló ellátás
szakmai színvonalának fejlesztésével voltunk elfoglalva, ami a legfontosabb egy egészségügyi intézményben. Az aktív szívgyógyászat és a rehabilitáció legmoder-

Megalakult
a Balatonfüredi
Polgárõr Egyesület
A Balatonfüredi Polgármesteri
Hivatal B épületében december
16-án tartotta alakuló ülését a
balatonfüredi polgárõrség.
A régi egyesület megszûnésével létrejött Polgárõr Egyesület
Balatonfüred tagjait Regdon László rendõr alezredes, kapitányságvezetõ köszöntötte. A Balatonfüredi Rendõrkapitányság vezetõje
beszédében örömét és elégedettségét fejezte ki, hogy ismét van
intézményes polgárõr szervezet
Balatonfüreden, és elõre köszönte azt az önzetlen munkát, mellyel
nagyban tudják az egyesület tagjai segíteni a kapitányság munkáját a közrend és a közbiztonság
megteremtésében és biztosításában. Külön öröm, hogy a 15 fõs új
csapatban döntõen a junior korosztály tagjai képviseltetik magu-

kat, akiket a rendészeti pálya iránti
orientáció, illetve a rend és közbiztonság iránti elkötelezettség
hozott az egyesület soraiba. Az
alapszabály elfogadását követõen
az egyesület egyhangú döntése
alapján az egyesület elnöke Karli
Imre rendõr õrnagy, a Balatonfüredi Rendõrkapitányság körzeti
megbízotti alosztályvezetõje, az
ügyvezetõ elnöki tisztséget Udvari Csaba ny. rendõr alezredes
tölti be. Reményeink szerint az
egyesület a helyi közbiztonság és
közrend civil zászlóshajójaként
tevékenykedve segíti a Balatonfüredi Rendõrkapitányság munkáját, elõre is köszönet érte. Az egyesület várja további tagok jelentkezését!
Polgárõr Egyesület
Balatonfüred

Tisztelt Támogatóink!
A Balatonfüred Városért Közalapítvány 2013-ban megjelent
könyvei árvehetõk a Városi Könyvtárban. Megköszönve támogatásukat, boldog új évet kívánunk kuratóriumunk nevében:
Molnár Judit
Csapó Péter
alapítványi elnök
titkár

BALATONFÜREDI
NAPLÓ
Balatonfüred Város
Önkormányzatának
havilapja

nebb eszközeit, eljárásait használjuk, ennek köszönhetjük az intézmény rangját. Tavaly megtörtént
az energetikai fejlesztés, most a
külsõ felújítás, ami már nagyon
ráfért az épületre. A közeli jövõ
pedig a szívkórház történetének
egyik legnagyobb fejlesztése lehet. Balog Zoltán, az emberi erõforrások minisztere a napokban
tájékoztatott arról, hogy a szívkórház bekerült azon négy hazai
egészségügyi intézmény közé,
ahol a kormány támogatásával jelentõs gyógyturisztikai fejlesztések valósulhatnak meg. Ez többmilliárdos beruházást jelentene a
szívkórháznak, amely révén új
funkciót is kapna az intézmény,
és ötven év után megújulhatna a
belsõ infrastruktúránk is. A jövõnk
tehát a magas szintû szakmai
munka megõrzése mellett a gyógyításra épülõ egészségturizmus
lehet – vélekedett Veress Gábor.

A professzor hangsúlyozta, a
gyógyturisztikai beruházás nem
befolyásolja az intézmény jelenlegi státusát, azaz a szívkórházban továbbra is az OEP által finanszírozott kardiológiai, rehabilitációs ellátás zajlik majd, sõt a
betegek az épületek belsõ felújítása után komfortosabb környezetben gyógyulhatnak.
Az Állami Szívkórház jelenleg 3,5 milliárdos költségvetéssel
mûködik. A több mint négyszáz
ággyal rendelkezõ intézményben
évente mintegy hétezer beteg tölti rehabilitációját, és évente egykét ezer betegen végeznek el kisebb-nagyobb szívmûtéteket. Ezzel az intézet a hazai szívgyógyászat egyik csúcscentrumának számít, nem mellesleg a város egyik
legnagyobb foglalkoztatója is, hiszen négyszáz dolgozónak ad
munkát.
Martinovics

Közlemény!
Probio Zrt. (Balatonfüred, Fürdõ u. 20.) értesíti Balatonfüred
gépjármû-tulajdonosait, hogy a 2014. évi lakossági és egyéb
parkolóbérletek értékesítését ügyfélszolgálatán megkezdte. A bérletek vásárlásának feltételei változatlanok. További információ a
www.probiort.hu honlapon található.
Ügyfélszolgálat nyitva tartása:
Hétfõ–kedd: 8–15 óra
Szerda: 8–19 óra
Csütörtök: 8–11 óra
Péntek 8–13 óra

Másfél milliárd
jut a térségnek
Munkahelyteremtés, település- és közlekedésfejlesztés, iskolák, óvodák felújítása – ezek a térség legfontosabb céljai a 2014–20
közötti idõszakra. Csak elegendõ
pénz nincs rá. A megye területfejlesztési koncepciójáról tartottak
megbeszélést Füreden. Számos a
teendõ, eltérõek a gondok.
Február végéig valamennyi
megyének ki kell dolgoznia saját
területfejlesztési koncepcióját, az
így összeállított országos fejlesztési stratégia alapján osztják majd
szét a 2014–2020 közötti idõszakra szóló uniós forrásokat.
– A térségi terveknek összhangban kell lenniük az ezzel párhuzamosan készülõ országos fejlesztési koncepcióval. A megye, a
térség településeinek közös, általános céljait úgy kell megfogalmaznunk, hogy azokból aztán konkrét beruházások valósulhassanak
meg. Életképes, racionális, valós
programot kell összeállítani, úgy,
hogy közben jelezzük azokat a
fontos fejlesztési igényeket is,
amelyeket a jelenlegi keretbõl valószínûleg nem tudunk majd finanszírozni – fogalmazott a polgármesterek, szakemberek részvételével rendezett füredi fórumon dr.
Imre László megyei fõjegyzõ.
A fõjegyzõ elmondta, a települések igényei többszörösen
meghaladják a rendelkezésre álló
keretet, ráadásul vannak önkormányzatok, amelyek olyan fejlesztési célokat jelöltek meg, amelyekhez egyetlen projektötletet
sem csatoltak.
Dr. Bóka István, Balatonfüred
polgármestere aggályait fejezte ki
a támogatási rendszerrel kapcsolatban, mondván, nagyon szûkös
a keret, és elosztása sem feltétlenül igazságos, a megyeszékhely
például aránytalanul sokat kap.
– A füredi térségre jutó, hat
évre szóló, másfél milliárdos támogatás nem nagy összeg, a rendszer szinte magában hordozza a
konfliktust, ezt a pénzt nagyon

nehéz lesz szétosztani a települések között. Nincs más lehetõség,
drasztikusan le kell szûkíteni a
fejlesztési céljainkat ahhoz, hogy
legyen valami eredménye a támogatásnak. Nem szabad a turizmus
irányába elmennünk, egyrészt erre
ez az összeg nagyon kevés, másrészt várhatóan lesznek más pályázatok, amelyek segítséget jeA megye 17,5 milliárd
forint fejlesztési támogatást
kap a következõ hatéves
ciklusra, ebbõl a 21 települést felölelõ balatonfüredi
kistérség 1,5 milliárd forintot. A területfejlesztési koncepció külön kezeli Veszprémet, a megyeszékhely 6,5
milliárd forint fejlesztési
támogatást kap.
Az egyes kistérségek
között pedig az alábbiak
szerint oszlanak meg a támogatások: ajkai kistérség
2,2, Balatonalmádi 1,6,
devecseri 1,1, pápai 3,1,
sümegi 1,1, tapolcai 2, várpalotai 2,1, veszprémi 1,
zirci 1,3 milliárd forintnyi
forrást kap.
lenthetnek ebben. Három fõ térségi fejlesztési célt tudok elképzelni, amelyeket valamennyi település el tudna fogadni: önkormányzati utak, járdák, parkok
építése, az iskolák, óvodák fejlesztése illetve a munkahelyteremtés – fogalmazott Bóka István,
aki hozzátette: várhatóan a balatoni térség külön kap majd egy
mintegy 60–80 milliárdos fejlesztési keretet.
Szoros a határidõ, a teljes fejlesztési programot február végén
el kell fogadnia a megyei közgyûlésnek, vagyis még pár hét van
arra, hogy az egyes térségek kialakítsák végsõ álláspontjukat –
hangzott el a fórumon.
martinovics

Tehetséggondozásért kapott díjat a város
Elsõ alkalommal ítélték oda a
Tehetségbarát helyi és nemzetiségi
önkormányzat címet. A Magyar
Nemzeti Múzeumban tartott rendezvényen adták át a fõdíjakat,
amelyet Szolnok, Tata, illetve két
kisebbségi önkormányzat (Szada,

Hejõkeresztúr) mellett Balatonfüred képviseletében Hári Lenke alpolgármester Hoffmann Rózsa államtitkártól vehetett át.
Az Emberi Erõforrások Minisztériuma (Emmi) köznevelésért felelõs államtitkára azt mond-

ta: vannak közösségek, amelyek
felismerték a tehetséggondozás
jelentõségét, és hajlandóak ezért
komoly áldozatot is hozni, õket
díjaztuk.
A fõdíjat elnyerõk három programon vehetnek részt: egy tízna-

pos nemzetközi tanulmányúton –
amelynek keretében meglátogatják
a CERN kutatóközpontot –, egy
egyhetes mûvészeti alkotótáborban és egy egynapos múzeumpedagógiai programon.
Forrás: MTI

Hári Lenke alpolgármester Hoffmann Rózsa államtitkártól vette át a díjat a népes balatonfüredi küldöttség élén

Kiadja a Füred Stúdió Kft.,
8230 Balatonfüred, Kossuth u. 3.
Szerkeszti a szerkesztõbizottság
Felelõs kiadó: Csorba Kata ügyvezetõ-fõszerkesztõ
Telefon: +36(30)216-1768

Fejléc: Pálffy Károly. Fotók: Füred Televízió. Nyomdai elõkészítés: L-Médium Kft. Nyomdai munkálatok: Prospektus Nyomda, Veszprém.
Hirdetésfelvétel: +36(20)468-5385. A szerkesztõség jogának tekinti az olvasói levelek megrövidítését. Az olvasói leveleket az alábbi címre kérjük
beküldeni: Balatonfüredi Napló szerkesztõsége, polgármesteri hivatal, 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1., vagy Füred Stúdió Kft., 8230
Balatonfüred, Kossuth utca 3. E-mail: bfn@furedtv.hu
Lapunk a www.furedtv.hu és a www.balatonfured.hu honlapon is olvasható.
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Folytatódnak a városban
a turisztikai fejlesztések
63 millió forint uniós
támogatást kapott tavaly a
helyi turisztikai egyesület.
Marketingre, rendezvényre, imázsfilmre, turisztikai látnivalókra költötték
a pénzt. A fejlesztések
folytatódnak.
A támogatás keretében a
Koloska-völgyben nordic walking
útvonal létesült, a Tourinform-iroda földszintjén Tõkétõl a palackig címmel borászati kiállítás
nyílt, tematikus kiadványokat adtak ki, tanulmányokat, felméréseket készítettek, megrendezték a
Romantikus Reformkor – Séta a
századok között fesztivált, és elkészült a várost bemutató turisztikai film is – összegzett Vászolyiné Dobrosi Ágnes, az egyesület elnöke.
– Idén tavasszal átadjuk a látvány szökõkutat az Esterházy
strand mólóján, ez az egyik kedvenc fejlesztésünk, a régióban
egyedülálló, igazi attrakció lesz –
tette hozzá az egyesület elnöke.
A rendezvényen felszólalt
Bóka István polgármester is, aki
hangsúlyozta: nagyon fontos a
helyi turisztikai egyesület megerõsítése, a jelenleginél több füredi vállalkozónak és civil szervezetnek kell csatlakoznia az egyesülethez.
– Az önkormányzat bármelyik
turisztikai feladatot szívesen átadja az egyesületnek, amint az
kellõ legitimitással rendelkezik.
Alulról kell építkezni, ezért fontos, hogy minél több tagja legyen
a szervezetnek. Vannak elõttünk
külföldi példák, tudjuk, hogy a

szemléletváltáshoz idõ kell – vélekedett Bóka István, aki kiemelte: 2014–20 között a tervek szerint tovább folytatódnak majd a
turisztikai fejlesztések a városban.
– Egy 800 milliós projektben
gondolkodunk, amely Füred legszebb tájait, építészeti értékeit
mutatná be, összekötve mindezt
az aktív turizmussal – mondta a
polgármester. A tervek szerint az
említett élményút az Aranyhíd
sétányról indulva, Arácson át, a
Koloska-patak mentén haladva
felérne egészen a Kéki-völgyig,
ahol új szálláshely létesülne, a
Lóczy-barlangnál pedig egy látogatóközpont fogadná a vendégeket.
– Füred neve már önmagában
vonzerõt jelent, ám azzal, hogy a
látogatók elõtt a város eddig kevésbé ismert részeit is látványosan bemutatná, tovább gazdagítaná a turisztikai kínálatát – fogalmazott Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.
A Vaszary Villában rendezett
eseményen megtartották a helyi
turisztikai egyesület tisztújító
közgyûlését is. Az egyesület elnöki tisztére Vászolyiné Dobrosi
Ágnes volt az egyetlen jelölt, akit
a jelen lévõ tagok újabb négy évre
megválasztottak.
Szintén szavazással döntöttek
a szervezet egyes szekcióinak vezetõirõl. A kulturális szekció vezetõje Lakatosné Kositzky Anett,
a sportrészlegé Böröcz István, a
szállodáké Vászolyi Judit, a vendéglátóhelyeké Szöllõsi Tamás, a
borászoké Varga András, a magánszállásoké pedig Gerner János.

A rendezvényen levetítették a turisztikai egyesület támogatásával elkészült, Füredet mint vendégváró várost bemutató kisfilmet. A Ladányi János és Csorba Kata szerkesztette film a
szokásos pr-szöveget elhagyva, pusztán képekkel és zenével
érzékelteti: csupa lehetõség a város. Megmutatja, hogy bár fontos és meghatározó a Balaton, de nemcsak a víz és a nyár Füred.
Hogy kétségkívül az egész tópart egyik leghangulatosabb sétánya, és a közismert történelmi városrész mellett még mennyi
mindent kínál Füred, hogy a nyári zsibongásnál mennyivel árnyaltabb a kép. Tud elegáns lenni, önfeledt és laza. Élhetõ és
kívánatos. A videó a város honlapján, a balatonfured.hu oldalon
és a Füred Televízió honlapján, a furedtv.hu oldalon látható.
Martinovics
A Balaton csak pár
hónapon át érdekes
nyaralóhely, vagy lehetne
vonzó akár egész évben
is? Hiányoznak az egész
éves programok, vagy a
szolgáltatóknak kellene
talpon lenni a szezonon
túl is? Netán mindkettõ
egyszerre? Nyitott Balaton
névvel új kezdeményezés
indulhat a régióban.
Régóta megfogalmazott vágy
és elvárás, hogy a Balaton a szûk
szezonális nyaralóhely helyett egy
egész évben programokat kínáló
régió legyen. Ötletek voltak eddig
is, azonban a változtatás lehetõségeit megfogalmazó koncepció
máig nem készült.
A januárban Füreden rendezett
országos turisztikai konferencián
elhangzott: a turizmus szereplõi
végre felismerték, hogy változtatásra, intézkedési csomagra van
szükség. Addig is, amíg elkészül
egy átfogó terv, itt egy új kezdeményezés.

Egységes Balaton-kép kell
Meg kell újítani a
Balaton-képet. Az uniformizált szolgáltatások
helyett egyediségre van
szükség. A Balaton csak
a Balaton-felvidékkel és
a Bakonnyal együtt lehet
Európa egyik vezetõ
turisztikai régiója –
vélekedett Navracsics
Tibor miniszterelnökhelyettes az év elején
rendezett Európai
desztináció konferencián.
A közigazgatási és igazságügyi
miniszter emlékeztetett arra: kialakult egy új, igényes fogyasztói
réteg, sokat változtak az elvárások, így a nosztalgia övezte egykori balatoni érzés és vendéglátás ma már kudarcot vallana.
– Az egykori tömegigényeket
kiszolgáló, uniformizált vendéglátásnak vége. Árnyalt, minõségi
szolgáltatások kellenek, biztosítani kell a különbözõ célcsoportok
igényeit, az egyediséget kell megmutatni, mindazt, amitõl érdekesek lehetünk – vélekedett az ország térségi turisztikai szakemberei részvételével rendezett konferencia megnyitóján Navracsics
Tibor.
Kiemelte: a térségi turisztikai
egyesületek szerepe nagyon fontos, az õ feladatuk megmutatni a
helyi értékeket, specialitásokat,
általuk kell megújítani a Balatonról kialakult képet.
– Egységes, de sokszínû képet
kell mutatnunk a Balatonról,

amely önmagában meggyõzõdésem szerint nem elég. A térségnek
össze kell fognia a Balaton-felvidékkel és a Bakonnyal, így együtt
alkothatják Európa egyik vezetõ
turisztikai régióját – tette hozzá a
miniszterelnök-helyettes.
Kontrát Károly államtitkár
hangsúlyozta: a közeljövõben
több pénz jut majd a turizmusra
is, amire szükség van, hiszen nemcsak az a cél, hogy minél többen
látogassanak el a térségbe, hanem
az is, hogy jöjjenek is vissza.
Bóka István polgármester kiemelte, a városban már 2006-ban,
az elsõk között alakult meg a helyi turisztikai egyesület, az önkormányzat azóta is támogatja az
alulról jövõ kezdeményezéseket.
– Valós tartalommal kell megtölteni a kínálatunkat. Az elmúlt

Nyárra

Füred kultúrájáért díj

elkészül
(Folytatás az 1. oldalról.)
A tervek szerint a látogatókat
egységesen kialakított akváriumok
fogadják majd, amelyekben valamennyi, a tóban élõ hal megtalálható lesz, kisebb akváriumokban
pedig kagylókat, ritka rákokat láthatnak az érdeklõdõk.
A térségben egyedülállónak
számító látogatóközpont – a remények szerint – a szezonon kívül is tartalmas programot nyújt
majd a turisták számára.
mt

nem egy alvó térség fogadná a
Balatonhoz érkezõket, hanem
nyitott vendéglátóhelyek, valamint az évszaknak megfelelõ programok.
A Magyar Turizmus Zrt. az
elõzetes tervek szerint az akció

években sok értékes turisztikai
beruházás valósult meg Füreden,
de még mindig úgy gondolom, egy
tudati változásra van szükség a
szolgáltatást adó vállalkozók és az
önkormányzat részérõl egyaránt
– fogalmazott Bóka István.
A konferencia szakmai része
Achill Rumpold, a karintiai turizmustörvény egyik megalkotójának
elõadásával kezdõdött. Elmondása szerint egy válsághelyzet szülte a tartomány új turisztikai törvényét, hiszen az elmúlt években
a vendégéjszakák száma jelentõsen csökkent a térségben.
– Ráébredtünk, az nem elég,
hogy szép és jó hely a régiónk,
tennünk kell valamit azért, hogy a
jelentõsen megduzzadt turisztikai
kínálatban minket válasszanak a
vendégek. A politikát elhatároltuk

A nyolcvanéves Pozsgay Imrét köszöntötték
(Folytatás az 1. oldalról.)
A gálamûsoron fellépett Szarvas József Jászai Mari-díjas színmûvész, Szalai Molli, a füredi zeneiskola hallgatója és Hutás Erzsébet hegedûmûvész. A magyar
kultúra napja alkalmából a Lóczy
gimnáziumban 410 diák együtt
szavalta el a Himnuszt, csatlakozva ezzel az országos kezdeményezéshez, amelynek keretében mintegy százezer diák mondta el közösen Kölcsey versét.

Májusi nyitás a Balatonnál
A Balatoni Regionális TDMszövetség együttmûködési megállapodást kezdeményez a Magyar
Turizmus Zrt.-vel annak érdekében, hogy idén egy hónappal
elõbbre hozzák a balatoni szezonnyitót. A tervek szerint májusban
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kommunikációját mintegy 50 millió forinttal támogatná.
– Régi dilemma: azért nem jönnek tavasszal a Balatonhoz, mert
nincsenek nyitva a szolgáltatók,
vagy fordítva, alig van kereslet
ilyenkor a tó iránt, ezért nem éri
meg a szolgáltatóknak a nyitva
tartás. Úgy gondoltuk, egyszer
próbáljuk ki, mi lenne, ha a Balaton-parti infrastruktúra teljes erejével mûködne már májusban is.
Ezért a szövetséghez tartozó 17
balatoni település helyi turisztikai
egyesületeit arra kérjük, szervezzék meg, hogy a szolgáltatók nyissanak ki májusban. Gyõzzék meg
õket, hogy egy hónappal korábban nyissanak ki, nézzük meg,
mennyi lesz így a vendég – értékelt Hoffmann Henrik, a balatoni
regionális TDM-szövetség elnöke.
Persze az akciót programok is
kísérnék. Koncerteket, gyerek- és
sportrendezvényeket, különbözõ
szabadidõs programokat, bicikli-

Az ünnepi gálaest elõtt a 80
éves Pozsgay Imrével a rendszerváltásról, annak elõzményeirõl beszélgetett dr. Stumpf István egyetemi docens, alkotmánybíró a
Vaszary Villában. A harminc éve
Balatonarácson élõ Pozsgay Imre
elmondta: az MSZMP felbomlásakor, a rendszerváltás idején,
mindvégig meggyõzõdéssel vallotta, hogy csakis békés átmenet
útján szabad elérni a változást.
Martinovics
túrákat szerveznének az adott
idõszakra.
A május elsõ két hetére tervezett, a nem túl sikeres Balaton7
programsorozatot váltó akcióban
a regionális TDM-szövetséghez
tartozó mind a 17 település részt
venne. Így a jelentõs Balaton-parti
városok Füred, Keszthely, Siófok,
Hévíz mellett a kisebb településeken is érezhetõ lenne a változás.
– A tizenhét település lefedné
az egész Balatont, mindkét parton érezhetõen felpezsdülne az
élet. Egyelõre a tervezés stádiumában vagyunk, de komoly esély
van az együttmûködési megállapodásra a Magyar Turizmus Zrt.vel, és persze igyekszünk más
partnereket is bevonni, fõleg a
programok szervezésébe. A helyi
turisztikai egyesületeken sok múlik, nekik kell meggyõzniük nemcsak a tagjaikat, de lehetõleg minél több helyi szolgáltatót, hogy
idén a szokásosnál egy hónappal
korábban nyissanak ki – tette
hozzá Hoffmann Henrik.
Martinovics

a turizmustól, nem volt egyszerû
lépés, sokan szkeptikusak voltak,
de meggyõzõdésünk, hogy ez az
igazi út. A stratégiai koncepciót a
politikának kell meghatározni, de
onnantól kezdve a döntéseket a
szakma hozza meg. A helyi vállalkozót kell érdekeltté tenni, mert
ott lesz eredmény, ahol maguk a
résztvevõk önállóan, szabadon
dönthetnek arról, hogyan, mire
használják fel a forrásokat – mondta Achill Rumpold, aki hozzátette: ráadásul nagyon gyorsan
változik a piac, változnak az igények, ehhez a legjobban maga az
érdekelt vállalkozó tud alkalmazkodni.
A konferenciát a Balaton Best
Térségi Turisztikai Kft. és a helyi
turisztikai egyesület szervezte.
Martinovics

Imázsborokat
választanak
(Folytatás az 1. oldalról.)
– Kiírtunk egy pályázatot, keressük az ország hat legjobb borát. A kiválasztott imázsborok a
Mûvészeti Egyetemen készült,
egyedi kivitelû, hatos kartonba
kerülnek majd, egyedi címkékkel
ellátva. Karton Hungarikum, ez
lesz a neve. Ezek a borok körbejárják majd a világot, New York,
Peking, London, Tokió, Belgrád és
Brüsszel borbemutatóin szerepelnek majd – mondta Kiss Eliza.
A pályázatra bárki nevezhet, akinek 25 ezer liter alatti
mennyiségû bora van. Az sem
gond, ha nincs palackozva, a minisztérium átvállalja a palackozást. A hat nyertes borásztól ezer
palackkal vásárolnak meg a kiválasztott borából, amelyeket a külföldi bemutatók mellett a hazai
nagy nyári fesztiválokon is forgalmaznak majd.
Az Anna Grand Hotelben rendezett Vince-napi ünnepségen
Bóka István polgármester kiemelte: fontos lenne, hogy a jövõben a
jeles szakmai rendezvénynek valamilyen turisztikai jelentõséget
tudnának adni. A polgármester
megemlékezett a közelmúltban
elhunyt Müller Istvánról, akit
nemcsak a füredi, de az egész hazai borászat egyik markáns alakjának nevezett.
Müller Istvánt barátja, Varga
Zoltán, a Balatonfüred–csopaki
Borvidék elnöke, a Balatoni Borrégió soros elnöke is megidézte.
A rendezvényen a Balatonfüred Néptáncegyüttes táncolt.
MT
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Zalaiak a Donnál
1942 májusában több
mint tízezer zalai, köztük
balatonfüredi (1946-ig
Balatonfüred is Zala
megyéhez tartozott)
honvéd érkezett ki
Oroszországba, a keleti
frontra. A tragikus sorsú
2. magyar hadseregbõl a
nagykanizsai 9. könnyû
hadosztály zalai katonáit
vetették be elsõként a
nyári támadó hadmûveletek során. Hídfõcsaták
tizedelték õket, miközben
fél évet töltöttek el a Don
partján. 1943 januárjában
pedig – amikor az egész
front összeomlott – õk
hagyták el utolsóként a
Don menti védõállásaikat.
Az 1942. február végétõl szervezõdõ 2. hadsereget – a magyar
és a német katonai vezetés között
1942 januárjában létrejött megállapodás alapján – egy három hadtestben összefogott 9 gyalogdandár (1942 februárjától könnyû
hadosztály), egy páncélos hadosztály és egy repülõkötelék alkotta. A három hadtest közül egyben (III.) csaknem teljes egészében, egyben pedig (IV.) kétharmad részben képviselték magukat
a dunántúli alakulatok. A nagykanizsai 9. könnyû hadosztály, a
komáromi 6., a soproni 7. és a
hadtestközvetlen (kerékpáros,
huszár-, híradós, illetve egy kísérõ könnyûágyús üteg) alakulatok
együtt alkották a szombathelyi III.
hadtestet.
A 9. könnyû hadosztálynál –
miután a legelsõként kiszállítandó seregtestek közé tartozott –
1942 márciusának elején kezdõdtek meg a mozgósítások. (A 9.
könnyû hadosztálytól egy alakulat, nevezetesen a zalaegerszegi
47/III. zászlóalj – mint megszálló
egység – már 1941 novembere óta
Ukrajnában tartózkodott.)
A nagykanizsai (9.) hadosztály
mozgósított alakulatainak tartalékos állományát – legénység, tisztikar – zömében a trianoni határokon belüli Zala vármegyébõl hívták be. A 9. könnyû hadosztály
fennállása óta mind 13 500 fõs
személyi állományát, mind nehézfegyverekkel némileg megerõsített
fegyverzetét és felszerelését tekintve a legütõképesebb harcértéket vonultatta fel. A kissé vontatott ütemben végbement mozgósítási munkálatok után a csapatok összeszoktatására és kiképzésére hat hetet szántak. A lõgyakorlatokra javarészt az újdörögdi,
illetve a nagykanizsai lõtéren került sor, s kisebb-nagyobb kötelékekben végrehajtott harc- és menetgyakorlatokat is beiktattak a
csapatok kiképzésére, az együttmûködésük begyakorlására.
A helyõrségek a hozzátartozók
és nagyszámú polgári közönség
jelenlétében 1942 áprilisának végén, május elején búcsúztatták a
9. könnyû hadosztály elvonuló
alakulatait. Csáktornyáról és Zalaegerszegrõl 1942. május 1-jén és
2-án, Nagykanizsáról pedig már
április 28-tól indultak el a száztíz tengelyes szerelvények. Komárom, Érsekújvár, Galánta,
Trencsén, Zsolna, Jablonkai-hágó, Katowice, Kielce, Radom,

Deblin, Lukow, Breszt, Minszk,
Szmolenszk, Gomel, Brjanszk,
Orel és Kurszk voltak a nagyobb
állomások.
A könnyû hadosztály 1942.
május 5-tõl rakodott ki a hadmûveleti területen, Kurszk elõvárosaiban. A Kurszktól nyugatra
gyülekezõ zalai alakulatokra, illetve a 7. könnyû hadosztályra két
német hadosztály felváltása várt.
A Kurszktól 60 km-re keletre húzódó észak–déli irányú, kb. 40
km-es védelmi vonalat kellett átvenniük.
A magyar alakulatok 1942 májusában és júniusában fõleg a
védelmi berendezések tökéletesí-

a hadsereg arcvonalának legészakibb részén húzódott. A 9. könnyû
hadosztály védõállása viszonylagos terep adta elõnyökkel rendelkezett. Ugyanakkor a Don mögé
visszavonuló és a magyar hadsereg gyengéit hamar kitapasztaló
szovjet csapatok 1942 augusztusában erõteljes támadásokat indítottak, hogy a folyó nyugati partját is birtokukba vehessék és ott
hídfõállásokat foglaljanak el. Ezen
eredményes támadásaik középpontjába fõleg az urivi Don-kanyar, illetve Korotojak és Scsucsje
települések környéke került. A 9.
könnyû hadosztály arcvonalszakaszán Kosztyenki községnél

tését végezték, és csak néha vállalkoztak egy-egy szakasz-század
kötelékben felderítõ akciókra. A
szemben lévõ szovjet csapatok
hasonló erõben szintén védelemben voltak. Május vége felé aztán
fokozódott aktivitásuk. Június
elején súlyos szovjet támadás érte
a nagykanizsaiakat.
A német hadvezetés terve szerint a továbbiakban a Donhoz kellett kijutni. Tim város elfoglalását a 9. könnyû hadosztály alakulataira bízták. A támadást kétszer
halasztották el a kedvezõtlen idõjárás miatt, amely június végén
következett be. A magyar alakulatok közül a legnehezebb feladatot a 9. könnyû hadosztály kapta. Sávja elõtt húzódott a szovjet
csapatok egyik mûszakilag legjobban kiépített 10–15 km-es mélységû védelmi állása. A zalai honvédek nagy veszteségeket szenvedtek Tim elõtt, a Tim városáért
és az elõtte húzódó, jól kiépített
védelmi állások leküzdéséért folytatott négynapos harcban a 9.
könnyû hadosztály elvesztette
személyi állományának 20 százalékát. A Don folyóhoz való kiérkezésig már csak a bekerített kisebb szovjet csoportok felszámolása és üldözési feladatok vártak a
kezdeti harcoktól megviselt magyar alakulatokra.
A magyar csapatok a visszavonuló ellenséget üldözve 1942.
július 7-tõl jutottak ki fokozatosan a Donhoz. A hosszú menetelésektõl és a kezdeti harcoktól kimerült alakulatokat a német
élalakulatok leváltása után azonnal védelmi állásba rendelték a
folyó mentén. A 2. hadsereg Donhoz való felvonulása 1942. augusztus végére fejezõdött be. A 9.
könnyû hadosztály 1943. február
1-jéig, a hadtest feloszlatásáig
mindvégig a szombathelyi III.
hadtest alárendeltségében maradt,
s kb. 20–25 km-es védõszakasza

próbálkoztak kisebb hídfõt kialakítani a szovjet csapatok. Támadásukat, kezdetben egy zászlóaljnyi erõvel és kellõ tüzérségi támogatással, 1942. augusztus 8-án
indították meg a nagykanizsai
könnyû hadosztály 34/I. zászlóaljának védõállása ellen. A partot
ért támadók elõretörését csak az
elsõ nap délutánján, 4–500 méterre
a folyótól sikerült megállítani.
Másnap a parthoz szorított, támpontszerûen védekezõ szovjet
zászlóaljnyi erõt nem is sikerült
visszavetni a túlsó partra. A hídfõ
teljes felszámolása csak 1942. december 30-án sikerült. Akkor,
amikor a hídfõ megléte már nem
volt fontos (a következõ 1943. januári események miatt) a szovjet
csapatok számára.
A 9. könnyû hadosztály, az
1942. augusztus 8-tól 13-ig tartó
Kosztyenki környéki harcokban
674 – ebbõl 34 tiszt – sebesültet
vesztett. A hõsi halottaknak és az
eltûnteknek a számát kb. 150 fõre
becsülték. 1942 augusztusától már

egyre több 200 fõs menetszázadot indítottak el a Magyarországról a leharcolt alakulatok személyi veszteségeinek pótlására. A 9.
könnyû hadosztály nagy veszteségeket szenvedett 47/I. és 17/1.
zászlóalját azonban már nem lehetett belõlük feltölteni. A két
zászlóaljat augusztus végén feloszlatták és velük a megmaradt
zászlóaljakat töltötték fel.
A Don menti hídfõcsaták a
magyar hadsereg 200 km-es arcvonalán 1942. szeptember végére
mindenütt befejezõdtek. A csapatok az elért vonalban védelemre
rendezkedtek be. 1942 õszén – a
tavaszi kivonulóhoz képest – személyi állományában, fegyverzetében és felszerelésében megfogyatkozott, súlyos ellátási és utánpótlási gondokkal küzdõ, a hídfõcsatákban leharcolt magyar hadsereg
várta sorsának beteljesedését.
A 2. hadsereg kezdetben remélt
gyors kivonása 1942 õszére lekerült a napirendrõl, a vezérkar a
német hadvezetéstõl várta a magyar doni hadsereg megerõsítését,
és csak némi fegyverzeti, felszerelésbeli kiegészítésre és a személyi állomány fokozatos felváltására hajlott. Az elsõ ütemben 3
ezredparancsnokságot és 12 zászlóaljat szándékoztak felváltani. A
hadmûveleti területre fegyver
nélkül kiérkezõ felváltó csapatok
– 35–36 000 ember – részére bevetésük elõtt 2–4 hetes (után)
képzést irányoztak elõ az erre a
célra az arcvonal mögött létesített
hadtestkiképzõ táborokban. A
központi utasítás szerint az elsõ
vonalban a leváltandóktól vették
volna át a fegyvereket és a téli felszerelést. A legnagyobb méretû
felváltásokat éppen a 9. könnyû
hadosztálynál tervezték. Nem
véletlenül, hiszen a 13 500 fõs kivonuló létszámhoz képest 1942
decemberében 384 tiszt és 10 230
fõnyi legénység alkotta személyi
állományát. A tervezett váltások
idõpontja egybeesett az 1943 januárjában megindult szovjet offenzíva kezdetével, így a leváltottak javarészt fegyvertelen tömegei szintén belekerültek a súlyos
védelmi és utóvédharcokba és a
visszavonulás káoszába.
A Vörös Hadsereg támadó
egységei 1943. január 12-én az
urivi, 14-én a scsucsjei doni hídfõnél áttörték az arcvonalat. Már
az áttörést követõ kezdeti har-

Hetvenegy éve történt
A második világháború idején a Don-kanyarban szinte teljesen megsemmisült a kétszázezres Magyar Királyi 2. Honvéd
Hadsereg. 1943. január 12-én kezdõdött meg az orosz áttörés.
A 2. magyar hadsereg 93 500, más források szerint 120 ezer,
illetve 148 ezer embert vesztett el, az elesettek és a fogságba
kerültek pontos számát nem lehet megállapítani. A magyar katonák sem fegyverzetben, sem ruházatban nem voltak felkészülve
a téli hadviselésre. A magyarok, köztük munkaszolgálatosok, a
németek sztálingrádi támadásának balszárnyát biztosították a
Donnál. Állasaikat már augusztusban elfoglalták. A kemény fagyokhoz szokott orosz csapatok 1942–43 telén lendültek ellentámadásba, és napok alatt szinte teljesen megsemmisítették a
német, a román, az olasz, a spanyol és a magyar hadtesteket.
Január 12-én a szovjet hadak áthatoltak a védelmi vonalon. Aki
nem a harcmezõn veszítette életét, az vagy hadifogságba esett,
vagy megfagyott a hidegben, vagy éhen pusztult. Erre a tragédiára emlékeztek Balatonfüreden január 11-én Ujhelyiné Károlyi
Krisztina önkormányzati képviselõ szervezésében Melocco
Miklós Katona a hóban címû szobránál.
BFN

cokban is részt vettek egyes 9.
könnyû hadosztálybeli egységek.
A védekezõ csapatok súlyos veszteségeik ellenére mindaddig fel
tudták fogni a szovjet támadásokat, amíg azok nem váltak átkaroló jellegûvé. A 9. könnyû hadosztályból az áttörést követõ harcokba bekapcsolódott alakulatok súlyos veszteségeket szenvedtek,
több egység töredékére fogyatkozott. A nagykanizsai könnyû hadosztály többi része – két és fél
zászlóalja és hadosztályközvetlenei – a Gremjacsje–Hmelevij
Les–Parnicsnij vonal védelmére
rendezkedett be. A nehéz helyzetet súlyosbította az egyre jobban
fokozódó lõszerhiány, továbbá az
addigi visszavonulás során – néha
kényszerûségbõl – elhagyott nehézfegyverek hiánya. Siebert altábornagy (a német parancsnok)
ugyan még 27-re elrendelte a csapatok kivonását. Az utóvéd a 9.
könnyû hadosztály 17/III. zászlóalja volt, mely január 27-én reggel hagyta ott a Don menti állásait. A 9. könnyû hadosztály
visszavonuló csapatainak már súlyos harcokat kellett vívniuk az
átjutásért. 28-án Oszlányi Kornél
ezredes, a 9. könnyû hadosztály
parancsnoka meg is sebesült. Ezek
után Martsa Sándor ezredes vette át a könnyû hadosztály vezetését.
Január 28-ától a visszavonulás többnyire vezetés nélkül, az
egyedüli úthoz kötöttség folytán
maguktól alakult kisebb-nagyobb
oszlopokban történt. A beérkezõ
magyar alakulatokat nem engedték tovább a németek. Ezután
Stomm Marcel vezérõrnagy, a
szombathelyi hadtest parancsnoka kiadta 1943. február 1-jei keltezésû „búcsúparancsát”, melyben
feloszlatta a III. hadtestet. Mindenkinek saját belátására bízta
sorsát, õ maga hamarosan szovjet
fogságba esett, illetõleg kíséretével együtt megadta magát.
Nem így cselekedtek a hadtest
más – köztük több 9. könnyû hadosztálybeli – alakulatának parancsnokai. Úgy döntöttek, hogy
egységeiket együtt tartják, s megpróbálnak valahogy kijutni a bekerítésbõl. A megmaradt egységek
vezetését Farkas Zoltán ezredes
vette át. Tisztában voltak azzal,
hogy a németek hozzájárulását a
kitöréshez való csatlakozáshoz
csak akkor kaphatják meg, ha a
megmaradt kötelékeket rendezik, s a harcra felkészítik. Így is
tettek.
1943. február 2-án a déli irányba kitörni igyekvõ német 88. gyaloghadosztály utóvédjének parancsnoka engedélyezte, hogy a
magyar csoport a német gyaloghadosztállyal együtt áttörhet, de
a magyar csoport csak a párhuzamos utakat használhatja. A magyar hadtest – 11–12 ezer fõs –

nagy oszlopa február 2-án hajnalban, kisebb-nagyobb csoportokat
alkotva megkezdte menetelését
déli irányba a német csapatok
után. Az egyes magyar csoportok
egy darabig az úton haladó német
oszlopokkal párhuzamosan terepen, majd a vasúti töltésen vonultak. Azokat az oszlopokat, amelyek éjjeli pihenõ és az út megrövidítése céljából letértek a vasúti
töltésrõl, erõs partizántámadások
érték. Így járt a 9. könnyû hadosztály megmaradt vonatoszlopa
és a Barra Zsigmond vezérkari
õrnagy által vezetett csoport.
Ami a III. hadtestbõl megmaradt – kb. 6–7000 fõ –, február
14. és 18. között ért ki a bekerítésbõl.
A veszteség nagyságáról és a
meglevõ, összegyûjtött létszámról 1943 februárjának közepétõl
kezdtek folyamatosan jelentést
tenni a 2. hadsereg egységei. A 9.
könnyû hadosztály személyi állományát 1943. február 11-én 10
tiszt és 357 fõnyi legénység alkotta. Március 5-én a létszám már
156 tiszt és 2459 fõnyi legénység
volt. A szovjet csapatok Harkov
irányába történõ gyors elõretörése miatt egyre nyugatabbra kellett kijelölni a 2. magyar hadsereg maradványainak gyülekezési
és átszervezési körletét. A hadsereg számára kijelölt végleges gyülekezési területre, Kijevtõl 100
km-re északnyugatra 1943 márciusának közepétõl érkeztek meg –
részben vasúti szállítással, részben gyalogmenetben – a magyar
csapatok.
A 2. hadsereget hazaszállító
szerelvények aztán 1943. április
24-én indultak el Ovrucs pályaudvaráról. A nagykanizsai állomásra elõször 1943. április 28-án
érkeztek alakulatok: 67 tiszt és
1680 fõnyi legénység a 9. könnyû
hadosztály – eredeti, kivonuló –
állományából. Ezt követõen május 2-án és 4-én is futottak be szerelvények nagykanizsai könnyû
hadosztálybeli alakulatokkal. A
hazatért személyi állomány háromhetes egészségügyi vesztegzár
alá került. Ennek lejárta után került csak sor Nagykanizsán a csapatok ünnepélyes fogadására. A
város fõterén Oszlányi Kornél vezérõrnagy, a 9. könnyû hadosztály parancsnoka és Krátky István, a város polgármestere üdvözölte a hazatérteket. A 9. könnyû
hadosztály hányattatása megmaradt állományának hazaszállításával 1943 májusában ért véget.
Nem így az életben maradt katonáké. Hozzávetõlegesen persze
meg lehetne állapítani a fogságba
esett, illetve a késõbb újból harcba vetett honvédek számát. A
puszta számok mögötti egyéni
tragédiákat azonban csak az érintett családok érezhették.
Tóth-Bence Tamás
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Felhívástervezet
I. világháborús dokumentumok,
emléktárgyak kiállításához
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A Széchenyi sétány egykor

Családi emlékeket, leveleket,
levelezõlapokat, fotókat, tárgyakat vár
a Városi Múzeum és a Városi Könyvtár
2014 szeptemberében Balatonfüred városa az I. világháború
centenáriumára, a nagy világégés kezdetére emlékezve nagyszabású rendezvénysorozattal készül, melybe be kívánja vonni a
balatonfüredi járáshoz tartozó településeket is. A megemlékezés
részeként többek között nemzetközi hadtörténeti konferencia
szervezését tervezzük, valamint szeptemberben egy nagyszabású kiállítást a Vaszary villában. Ehhez kapcsolódóan a Kisfaludy Galériában helytörténeti kiállítás megrendezését tervezzük, melyhez anyagokat gyûjtünk Balatonfüred járás területérõl.
A centenáriumi rendezvénysorozat méltó színvonalon történõ lebonyolítása érdekében a munkába be kívánjuk vonni a szakmai és civil szervezeteket, valamint az egyházakat is.
Balatonfüred város Kossuth terén álló világháborús emlékmû
is jelzi, hogy elõdeink is állítottak emléket az áldozatok tiszteletére. Az eltelt 100 esztendõ alatt azonban már a hozzátartozók
és leszármazottak közül is csak néhányan élnek, s felgyorsult
világunkban egyre kevesebb idõ jut az emlékezésre, a tiszteletadásra. A centenáriumi év jó alkalom arra, hogy az újabb generációk is megismerjék történelmünk ezen idõszakát, a háborút lezáró békediktátum máig ható következményeit.
A helytörténeti kiállítás képet adna Balatonfüred és a környezõ húsz település, nagyjából a hajdani balatonfüredi járás
emlékeirõl.
A tárlat jó alkalom lesz, hogy bemutassuk gazdag helytörténeti anyagunkat és egyúttal letegyük egy (vagy több) újabb gyûjtemény alapjait.
Az emléktárgyak, dokumentumok több jelentéssel bírnak,
mint egyszerû kiállítási tárgyak: a mögöttük élt embereket, családokat, közösségeket, településeket szeretnénk rajtuk keresztül megidézni, megörökíteni.
Az önök családját, nagyszüleit, dédszüleit, a családok egykori ismerõseit – így kívánunk nekik maradandó emléket állítani.
Kérünk tehát mindenkit, aki szívesen hozzájárul e közös emlékezet életben tartásához, a kiállítás megvalósításához, aki a
családjukban õrzött…
– egykori leveleket, képeslapokat, tábori levelezõlapokat,
naplókat,
– a háború ideje alatt készült térképeket, fényképeket (a hadszíntéren vagy a hátországban készülteket, katonai arcképeket,
életképeket)
– egykori újságokat, folyóiratokat,
– a háború ideje alatt kiadott, azzal kapcsolatos témájú könyveket,
– a háború idejébõl származó tárgyakat (fegyvereket, kitüntetéseket, jelvényeket, zászlókat, a
mindennapi hadiélethez szükséges eszközöket)
– a hadifogság emlékeit
…szívesen felajánlja számunkra vagy kölcsönzi egy tárlat
erejéig, az jelezze ilyen irányú szándékát!
A kölcsönadásról, illetve az adományozásról adatfelvételi lapot/megállapodást készítünk, melyet a dokumentumok átadásával egy idõben átadunk.
A kiállítás tervezett helyszíne és idõpontja: Balatonfüred –
Kisfaludy Galéria, 2014. szeptember. (Pontos dátum késõbb
realizálódik.)
A fotókat papír alapon és jpg formátumban, e-mailben is
eljuttathatják.
A fényképek fájltípusa: jpg. Méret: hosszabbik oldal minimum 1400 pixel.
Kérjük, a maximális méret ne haladja meg az 5 MB-ot.
Jelentkezésüket várjuk a 87-343-070/12-es mellék, vagy a
87-580-040-es telefonszámon, illetve a bfhtgy@gmail.com, vagy
az igazgato@varosikonyvtar.t-online.hu e-mail címen, vagy személyesen.
A tárgyak és a fotók leadási helye:
Városi Múzeum – 8230 Balatonfüred, Blaha Lujza u. 3.
Városi Könyvtár – 8230 Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35.
Postacím: 8230 Balatonfüred, Blaha Lujza u. 3.
illetve 8230 Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35.
E-mail cím: bfhtgy@gmail.com,
vagy igazgato@varosikonyvtar.t-online.hu
A leadás határideje: 2014. március 31.
Köszönjük, hogy hozzájárul tárlatunk sikeréhez,
a nemzeti emlékezet megõrzéséhez, továbbéléséhez!
Hári Lenke
alpolgármester

A most épülõ Széchenyi sétány 65 évvel ezelõtt egyszerûbb
képet mutatott. A mai 71-es út két
oldalán magas jegenye fasor volt.
A Balaton felõli oldalon a fák mellett a fûben kitaposott gyalogösvény, gyér forgalommal. Ahol a
mai Endrõdi Sándor utca eléri a
mûutat (így neveztük régen), kicsit jobbra volt a Deér szabad
strand, ahova a háború után mi, a
környéken lakók rendszeresen
jártunk fürdeni. Deér Endre budapesti gyógyszerész házat akart itt
építeni, de közbejött a háború.
A betonalapokat elkészíttette, a
partot is – mintegy ötvenméteres
szakaszon – kiépíttette. Betonszegély és kövek mentén tudtunk
bemenni a mindjárt mély vízbe. A

nádat itt kiirtották. Egy jól kimunkált, nehéz falépcsõt vittünk oda,
aminek külön története van.
1945-ben az átvonuló szovjet
csapatok zabráltak, de sok mindent nem tudtak magukkal vinni.
A vasútállomás alatti réten (a mai
Castricum téren) lerakták és ott
hagyták az eltulajdonított holmit.
Olyan volt a rét, mint manapság
lomtalanítás során egy-egy utcarészlet. Ott találtunk egy falépcsõt, amit levittünk a Deér-telekre, és a kiépített parti betonszegélyre merõlegesen helyeztük a
vízbe. Ezen keresztül viszonylag
kényelmesen tudtunk bemenni a
Balatonba, ahol mindjárt mély víz
volt. A nádast régebben kiirtották, legfeljebb hínár zavarta a für-

dést. A lépcsõnek korlátja nem
volt. Õsszel, novemberben kiemeltük a lépcsõt és tavasszal,
márciusban visszatettük.
A leendõ háznak betonalapján
közlekedhettünk, ruháinkat elhelyezhettük, napozhattunk. A beton közötti részekben magas fû
és gaz volt, de ez senkit nem zavart.
Mi, tizenéves gyerekek itt tanultunk meg úszni. Volt egy nagy
teherautó-kerék belsõ gumink.
Szemben ülve a gumin, belül beakasztottuk a lábainkat, és így –
mérleghelyzetben – himbálódzva
játszottunk a vízben. A szabad
strandtól kelet felé volt Stanci néni horgásztanyája, ahova akkor
még nem jártunk.

POSTALÁDÁNKBÓL
Tisztelt Szerkesztõség!
Lapjuk régebbi számában azt kérdezte Praznovszky úr, hogy volt -e Füreden resti?
Igen, volt! Méghozzá úgy volt megépítve, hogy a
„nagy behemót” vasúti épületbe szervesen beilleszkedett, de mégis elkülönült a vasútállomástól.
Az állomás épülete nagyon is praktikus típusterv alapján készült, a szolgáltatóhelyiségek az Aszófõ felõli oldalon, a resti pedig az Arács felõli részen
helyezkedtek el. A két részt elöl-hátul nyitott tornácszerû képzõdmény választotta el egymástól, az emeleten pedig az állomásfõnök szolgálati lakása kapott
helyet.
A tornácról nyílt a söntés, mellette volt az étterem
és a szezonálisan mûködõ kerthelyiség szépen ápolt
parkkal, mely a sorompóig tartott.
Mindkét intézménynek megvolt a maga törzsközönsége. Míg az ivóban a számozott sapkát viselõ
hordárok mulatták az idõt, a kerthelyiségben gyakran lehetett látni Makláry Zoltán mûvész urat csakúgy, mint Urbán Ernõ akkori neves írót, söreiket
kortyolva… Ha akkor látta volna Praznovszky úr
ezt az egész épületegyüttest, biztosan elnyerte volna
tetszését, hiszen makulátlan tisztaság, rend és fegyelem uralkodott a szép emlékû Honti állomásfõnök úrnak köszönhetõen!
Az új állomás, mint intézmény, szinte külön fejezetet érdemelne a vendéglátás történetében! A pályázat útján bérbe adott restik komoly bevételhez juttatták a nagy állami céget, melyet a kevésbé forgalmas
vonalak dotálására fordítottak nagyon is racionálisan. A séma mindenütt adott volt: minden felmerülõ
igény kielégítése. Nagyvárosokban igen gyakran a
resti sokkal hatékonyabban mûködött, mint például
az akkori Hági étteremhálózat belvárosi egységei. A
restikben sokkal nagyobb volt a választék, mert gyorsabban fogyott a sokféle, változatos alapanyag, és
kisebb kapacitást vett igénybe a hûtés, ami árelõnyt

is jelentett. Szabadabb volt az út az egyéni elképzelések elõtt, melynek köszönhetõen hírnevet szerezhetett sok séf és kreatív gondolkodású üzletvezetõ. A
szokásosnál korábbi nyitás, valamint a késõbbi
zárás, egy remekül játszó cigánybanda mind-mind
helyzeti elõnyt jelentett.
Füreden nem volt helyi specialitás, csak szolid
árak, tisztes kiszolgálás, ennek köszönhetõen nemcsak az utazók, a helyiek is be-betértek a restibe.
Alsóörsön viszont messze földön híres körözöttes
kiflit árultak szinte fillérekért! Mosolygós, ropogós, köményes kifli szépen töltve ízletes túróval egy
forint harmincért, hosszú-hosszú éveken át. Persze
volt ellenpélda is. Néhol csak hártyavékonyra vágott szalámi árválkodott szikkadt vajas zsemlében,
esetleg szalámi helyett jócskán aszalódott fasírt vagy
csupa prézli rántott hús, eszi nem eszi alapon, a kifli
árának többszöröséért.
A restihálózatot késõbb összevonták a vonaton
mûködõ büfékocsikkal, egyúttal bevezették a mozgóárusítást, mindezt Utasellátó címszó alatt. Ekkor
olyan mértékû hanyatlás következett, amelyrõl nem
is jó beszélni. Legendásan gyalázatos konjunktúralovagok minden gátlás nélkül bõdületes haszonnal
tevékenykedtek. Többször kifõzött kávé, méregdrága importsör, ki tudja honnan való lõre, ez volt a
mindennapos kínálat. A legszomorúbb ez ügyben,
hogy a legelesettebb réteget, a „fekete vonatok” ingázó közönségét kopasztgatták a hétvégeken. A privatizációra jellemzõ, hogy rögtön a legelején elkótyavetyélték a szépen kiépített restihálózatot, azaz
levágták az aranytojást tojó tyúkot.
Jól tudom, ma is mûködnek erre-arra restik,
méghozzá remekül, ezért köszönet azoknak, akik elõdeikhez hasonlóan naponta mindent megtesznek
annak érdekében, hogy az egykori restik hírneve
napjainkban is fennmaradjon.
Dombi Lajos

A késõbbiek során a szabad
strand helyén volt az ún. orosz
strand, napjainkban a Hotel Flamingó autóparkolója van e helyen.
A mûút túlsó oldalán, ahol
most a Baricska csárda feljáró útja
van, volt Vörös János tábornok –
a világháború ismert személyisége – emeletes háza, nyaralója, fákkal árnyékoltan, részben takarva. Garázsában volt Halápy János festõmûvész „mûterme”, ott
tárolta a festményeit. Vörös Jánost idõnkét láttuk, amint a megtört idõs ember gyalogosan tartott Füred központja felé, rendszerint a mûút északi oldalán.
Nem szólt senkihez, magába zárkózva sétált.
Honti József

Karika
Kálmánné
százéves

Január 3-án ünnepelte
születésnapját Karika
Kálmánné, akit Hári
Lenke alpolgármester és
Végh Endréné osztályvezetõ köszöntött otthonában.
Karika Kálmánné, aki háztartásbeliként sokat dolgozott családjára, 1967 óta él Balatonfüreden. A mai napig jókedvû, optimista, mindig dolgozni kell, hogy
legyen célja az életnek, mondja.
Családjában két gyermeke: a vele
élõ Karika Erzsébet könyvtároshelytörténész és Új-Mexikóban
élõ fia, Karika Árpád, három unokája, hét dédunokája és két dédunokája veszi körül Karika
Kálmánnét.
BFN
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János-napi boráldás
Arácson mindig találnak okot az ünneplésre

Füredi lány
a legjobbak közt
Egy füredi lány is bejutott
az idei Eurovíziós Dalfesztivál nemzeti válogatómûsorába, A Dal címû
zenei versengésbe. Joni,
alias Tóth Johanna dala
435 szám közül került a
legjobb harminc közé.
– Szeretem és kötõdök Füredhez. A családom nagy része még
mindig a városban él, én pedig
szinte valamennyi nyaramat itt
töltöm. Testvéremmel itt strandolunk, élvezem a balatoni klímát,
gyerekként itt játszottunk a kertben, rohangáltunk a szõlõk között,
a legtöbb boldog emlék ideköt.
Különös hangulata van Fürednek,
sok finom íz, bor, különleges

kes elõtt nagy jövõ állhat. A Magyarországon még ismeretlen elõadó elõször vesz részt az Eurovíziós Dalfesztivál nemzeti válogató mûsorában, A Dal címû országos zenei versengésben. A zsûri
435 dal közül válogatta ki azt a
harmincat, amelyek több adás során vetélkednek majd az elsõ helyezésért, köztük van Joni
Waterfall (Húz az ár) címû dala is,
amelynek nemcsak elõadója, hanem szerzõje is.
– Nagyon nehéz zenészként
ismertté válni, A Dal egy nagy lehetõség erre. Rekordszámú dal
közül választották ki a legjobbakat, sok ismert és elismert zeneszerzõ, elõadó van a kiválasztottak között, így alig hittem el, hogy

A boráldást követte a disznótoros, február 22-én, farsangkor pedig jelmezben vonulnak fel az arácsiak
A bor áldás. Sallós Péter bácsi
jól tudja ezt – én pedig megtanultam tõle, illetve tõle is, hiszen szerencsére számos derék tanítómesterem akadt Arácson, itt-tartózkodásom szûkre szabott ideiben:
mind a bort tisztelõ, kultúráját ismerõ, többnyire maga is bortermelõ borivó.
A hagyományos boráldáson
mindössze kétszer volt alkalmam
részt venni. (Talán mozgalmas
sorsom egyszer megadja nekem,
hogy egy teljes borévre megtelepedhessek Arácson!)
Mindjárt karácsony után,
Szent János napján, jeles eseményre gyûlik egybe az arácsi,
Arács környéki bortermelõ-borkedvelõ közösség. Korábban a református gyülekezeti házba, mostanában már a – szinte második
otthonnak tekintett – népházba.
A nagyterem közepén szépen meg
van terítve az asztal: a gazdák az

asztalfõre teszik a magukkal hozott, nemzetiszín szalagból készült nyakravalóval díszített palackokat, hogy megáldassák-megszenteltessék a drága, szimbólumok garmadájával nemes italt. A
gazdasszonyok által készített finomságokkal megrakott tányérok-tálcák egymást érik az asztalsoron.
Lassan megtelik a terem. Méltóságteljes díszöltözékükben
megjelennek a Balatonvin Borlovagrend képviselõi. Legelöl elfoglalja kiemelt helyét a katolikus, illetve a református egyház celebráló istenszolgája. Az asztalsor
körül a terem teljes széltében és
hosszában zsibong, majd megilletõdve elcsendesül a vendégsereg. A csendet legelõször az eseményt rendezõ-szervezõ Arácsi
Seniorok Társasága elnökének
köszöntõ szavai törik meg. Ahogy
aztán felcsendülnek a bordalok, a

vidám boros versek, úgy oldódik
az ünnepélyesség: a rendezvény
alaphangját a bor és az azt megtermelõ táj, a föld, az e vidékiek
dolgos kezének és hitének dicsérete adja meg.
Azt gondolom, valaki akárhányszor részt vehet az eseményen, mindig felemelõ élményt ad
számára a bor megáldásának szertartása: ahogyan a katolikus egyház papja, majd a református egyház lelkésze szól néhány szót, elmélkedõ és méltató gondolatot az
oltár italáról; a Noé plántálta és
Melchizedek kezébõl áldozatként
bemutatott Krisztus vérét megjelenítõ, a szent spiritusszal átjárt
– és ezért lélekemelõ, hatalommal
bíró –, tisztelettel és csínján kezelendõ nedûrõl.
Az ezt követõ agapéban teljesedik ki az est öröme, emelt hangulata, amikor is „csapra kerül”
az újbor, kínálják magukat a vál-

tozatos és remekbesült borkorcsolyák. Hosszasan elidõzik, elbeszélget még a társaság, eszmét cserélnek, s iddogálnak, míg álldogálni bírnak tisztességgel.
Azóta is szívet melengetõ emlékem az eseményrõl, hogy mikor
lassanként feloszlott az egybegyûlt nép, az asszonyok csomagokat készítettek az asztalon maradt, nagylelkûen összehordott
finomságokból, hogy elvigyék
azokat a közösség magányos, kimozdulni nem tudó „kisöregjeihez”, hogy hozzájuk is eljuthasson az áldás. Mert hiszen éppen
ebben rejlik a megszentelt bor áldása, erre szólít az istentisztelet
és a szentmise elbocsátó üzenete
is: most, hogy ti áldásban részesültetek, menjetek és vigyétek az
áldást szét a világba. Legyen áldott mindnyájunk számára a ránk
köszöntött 2014-es esztendõ!
Tarnai Balázs

A Romantikus Reformkor fõzõversenyének receptjei, 5. r.
Alig múlt el a karácsonyi ünnepkör, vízkereszt napján már
kezdõdik egy másik, legalább
olyan gazdag szokáshagyománnyal bíró idõszak, a farsang.
Az 1800-as években ilyenkor falvakban és városokban egymást
érték a különbözõ vigasságok, az
álarcos, jelmezes, batyus bálok,
„tánczmulatságok”. A vendégcsábító asztalok roskadoztak a finomságoktól, amelyek között kettõ bizton szerepelt minden háznál: a különbözõ fánkok és hideg
kocsonyafélék.
A „farsang királyának” tartott
kocsonya fõzése régi jó szokása
a magyaroknak – csak néhány
idézet régi receptgyûjteményekbõl ennek bizonyítására: „tok
kosonnaban uötten harom pint
eczetet” ( 1544, Nádasdy gyûjtemény), a kocsonya receptje Bornemisza Anna szakácskönyvébõl:
Fonnyaszd meg a malachúst.
Fõzd vízben s ecetben. Tégy szerecsendió-virágot s borsot belé,
fõzd meg benne. Hadd hûljön meg.
Tölts hideg ecetet réá: fejér lesz
attúl, Töltsd az húsra. Ha fok-

hagymával szereted, törd belé.
Már én azt gondolom, mi fõzzük
csak úgy a kocsonyánkat, ahogyan
mi szeretjük. De a Jókai által is
sokat emlegetett „marcafánkot”
talán érdemes kipróbálni:„ Üss egy
csuporba két tojást. Bele egy kevés sót, cukrot. Verd össze jól.
Önts hozzá egy meszely tejet,
annyi lisztet, hogy palacsintasûrûségû legyen. Akkor tégy zsírt
tepsibe egy ujjnyi vastagon, s ezt
forrald fel. Mikor legjobban forr,
a tésztát kanalanként rakd belé,
egy-egy kanállak egy helyre, és
pirosra süsd meg.”
A mai farsangi asztal csemegéje lehet az a sütemény, amelyet
Dobos Szilárdné, Kati készített a
Romantikus Reformkor fõzõversenyére. Kati az egyik füredi szállodában dolgozik fõzõnõként, és
mint mondta, a süteményhez fûzõdõ romantikus szerelmi történet miatt esett a választása erre
a kocka alakú, könnyû felvert
tésztából készült, csokoládés tejszínhabbal töltött, tetejét csokoládémázzal bevont védett finomságra.

A sütemény a legendás cigányprímásról, Rigó Jancsiról kapta a
nevét. Pákozdi vagy sukorói Rigó
János 1858-ban született. A virtuóz zenésszé lett fiatalember –
bár a korabeli leírások szerint nem
volt szép ember – muzsikájával
sorra hódította meg a közönséget
és a romantikára vágyó nõi szíveket, amerre csak járt a nagyvilágban.
Úgy mondják, Párizsban,
1896-ban ismerte meg Ward Klárát, egy amerikai milliomos lányát,
egy belga herceg feleségét, akivel
egymásba szerettek, és egymás
oldalán folytatták tovább az életüket. Egyes források szerint ott,
Párizsban, mások szerint 1906ban idehaza Magyarországon, a
Hotel Rémiben kedveskedett elõször szerelmének a számára kreáltatott Rigó Jancsival.
A sütemény receptje gyorsan
elterjedt, sikere azóta is lankadatlan. A szerelem nem tartott sokáig, de édes emlékét máig õrzi
csokis-habos finomság.
Hozzávalók: 2 egész tojás, 7
tojássárgája, 12 dkg liszt, 12 dkg

cukor, 5 dkg vaj, 1 dkg kakaó, kiskanálnyi reszelt citromhéj, 25 dkg
étcsokoládé. A krémhez: 6 dl tejszín, 7 dkg porcukor, 20 dkg jó
minõségû étcsokoládé, 1 dkg zselatinpor (a szigorú zsûri elfogadta
azzal, hogy már akkor is használtak aszpikot).
A tojásokat és a tojássárgáját
keverõtálba tesszük. Hozzáadjuk
a lisztet, cukrot, vajat, kakaót, citromhéjat, és jól összekeverjük. A
masszából két lapot sütünk. Az
egyiket bevonjuk a felolvasztott
csokoládéval.
Elkészítjük a krémet: a zselatinport kevés vízzel elkeverjük,
felforraljuk, majd kikeverjük a felolvasztott étcsokoládéval. A tejszínbõl és a porcukorból kemény
habot verünk, lassan kevergetve
beledolgozzuk a langyosra hûtött
csokoládét. A krémet elosztjuk az
üres lapon, és ráfektetjük a csokoládéval bevont lapot (amelyet
célszerû már ezelõtt négyzetekre
vágni). Hûtõbe téve megdermesztjük, és természetesen ekkor is felkockázhatjuk.
Tarnai Katalin

Tóth Johanna dala a legjobb harminc között
szépségû terek és sok jó nyári zene
köt ide. A közel kétmilliós Stockholmban élek, ami nagyon sokban
különbözik Balatonfüredtõl, de két
meghatározóan fontos hasonlóság
azért van: mindkét városban nagyon gazdag és színes a kulturális
élet, és meghatározó a vízhez való
közelség is. Stockholmban is van
egy nagy tó, ami körbeöleli a várost – így Joni.
Joni, azaz Tóth Johanna Svédországban nõtt fel, de anyai ágon
erõsen kötõdik Balatonfüredhez.
Klasszikus zenét tanult, és képezte magát musical szakon is. 2012
óta csak zeneírással foglalkozik,
elõtte különbözõ hotelekben énekelt, illetve utcazenészként megfordult Európa több városában is.
2013 októberében gyakornokként dolgozott a magyarországi
Universal Music Hanglemezkiadónál. A kritikusok szerint az
egyedi és különleges hangú éne-

az én dalom is bekerült a szûkített mezõnybe. A Waterfall arról
szól, hogy a rossz emlékeink sokszor nem engedik, hogy teljes életet éljünk, ezért muszáj elereszteni azokat.
Évek óta rengeteg akusztikus
és popzenét hallgatok, Eva
Cassidy, Dolly Parton, Alanis
Morrisette a kedvenceim. Mai
napig inspirálnak a zenéjükkel.
Számomra a dalokban legfontosabb a szöveg, hogy valami olyanról énekeljek, amiben más is felismerheti magát, ráismerhet érzéseire, hangulataira. Szeretem figyelni az embereket az utcán, sok
dal született már ebbõl, de megéneklem a saját történeteimet is.
Azt hiszem, a zeném olyan, mint
az életem: a drámai dallamok között mindig ott van a feloldás lehetõsége – tudtuk meg Tóth Johannától.
Martinovics

Arácsi disznótoros
A Szent Benedek Gimnázium
udvarán az Arácsért Alapítvány
szervezésében disznót vágtak
Arácson. Az idõjárás kegyes volt
a szervezõkhöz, mert a hideg
ugyan kellett az abált húsok kihûléséhez, viszont a szikrázó napsütés az érdeklõdõk, kíváncsiskodók kicsalogatásához. Dr. Szigethi
Csaba igazgató jóvoltából az intézmény mûemlék épületében, a
Széchényi család valamikori kastélyában egy rendhagyó sétára is

sor került, majd a program a dr.
Kaiser Géza-emlékpince és a benne lévõ borászati kiállítás megtekintésével zárult.
Az esti Retrobulin az arácsiak
a mulatozásban is kitettek magukért. A következõ program a február 22-én tartandó farsangi bál az
Arácsi Népházban, melyet a szervezõk Álarcos bál mottóval hirdetnek meg.
Fabacsovics Zoltán,
a kuratórium elnöke
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LEVÉL AZ OLVASÓNAK

A megoldásról
Tudományos körökben egyre nagyobb divat kutatni a földön kívüli
civilizációk üzenetei vagy legalább is nyomai után, nem sajnálnak dollármilliókat áldozni azért, hogy elcsípjenek egy távolról jövõ jelet, ami
egyértelmûen utalhatna arra az általam értelmezhetetlen vágyálomra, hogy nem vagyunk egyedül ebben a végtelen Univerzumban. Irgalmatlan nagy távcsövek és szinte már horrorisztikus méretû parabolaantennák pásztázzák az égboltot a nap 24 órájában, forrón reménykedve abban, hogy talán mégis sikerül elcsípni valamit, amibõl következtethetünk emberi magányunk végességére.
Nos, a reménykedõk szempontjából az eredmény több mint lehangoló: látszólag magányosan kering az ûrbeli méretekhez képest a porszemnél is ezerszer kisebb bolygónk ebben a végtelen némaságban.
Persze a szakemberek nem adják fel olyan könnyen, s mindenáron ki
akarnak erõszakolni valamiféle eredményutánzatot, így aztán elõjönnek olyan szánalmas felfedezésekkel, amin még a laikusok is csak
mosolyognak, mert mindegyik úgy kezdõdik: ha… és úgy folytatódik:
lehetne talán… Ettõl legyünk boldogok!
De miért is van szükség erre az egész cirkuszra? Miért és kinek
lenne jó az, ha kapcsolatba tudnánk lépni a filmekben és regényekben már oly sokszor megénekelt földönkívüliekkel? Végiggondolta már
valaki egyáltalán, hogy mit változtatna mindez a mi földi nyomorúságunkon? Talán kitörne a világbéke? Megszûnne a szegénység? Csupa
mosoly lenne a glóbuszunk? És a legfontosabb: változna szemernyit is
az a gondolkodásmód, az a mentalitás, az a hozzáállás, aminek a
nyomán békétlenség, nyomor, pusztító háborúk, bosszú és kíméletlenség kíséri végig az emberiség több ezer éves történelmét?
Ne kívülrõl várjuk a megoldást! Egy megváltó már megszületett, de
azóta ugyanúgy gyilkolásszuk egymást, mint annak elõtte. A sorsunkon kizárólag mi magunk tudunk változtatni, és hiába ülünk vágyakozva, éjt nappallá téve a képernyõk elõtt, onnan csak a nagy büdös
semmi vigyorog vissza ránk gúnyosan.
Gaál Antal

KÖNYVAJÁNLÓ

Véres nyár,
forró éjszakák
Megjelent Kellei György író,
újságíró A sakál éjszakái címû legújabb regénye. Az ötszáz oldalas
történet fõhõse A bejárat a pokolba címû regénybõl már megismert
Melis Zsolt irodalomtörténész,
aki a nyári hónapokra egy Balatonhoz közeli falusi házba költözik, hogy megírja tanulmányait.
A munkából azonban nem lesz
semmi, mert rejtélyes események
történnek körülötte: feldarabolt
nõ végtagjai kerülnek elõ az istállóból, majd egy reggel ismerõs férfi holtteste fekszik az udvari fürdõkádban. Megölnek egy balatoni horgászt is, aki rosszkor volt
rossz helyen. S egy bécsi kereskedõ, mûgyûjtõ is életét veszti.
Szaporodnak a hullák, akiknél

Glatz Lászlót
köszöntötték

Glatz László a város két
fejezetébe, a sporttörténetbe és az
Anna-bálok történetébe írta be
a nevét. Testnevelõ tanárként
generációkat szoktatott
a sportra, sportszervezõként
több csapatsportot indított el
Füreden. Az Anna-bált pedig
húsz éven át rendezte.
88. születésnapja alkalmából
dr. Bóka István polgármester és
tisztelõi köszöntötték

egy-egy szál Kozmosz cigarettát
találnak a nyomozók, de az indítékot sokáig homály fedi. Melis
idõközben ceruzával írt, titokzatos levélrészletekre bukkan. A
nyomozás során fokozatosan
gyanúba keveredik, az idõs, megkeseredett alezredes õt vádolja a
gyilkosságokkal, ezért saját szakállára, szerelmi kalandba bonyolódva, gátlástalanul nyomozni
kezd.
Társa is akad: egy nyugdíjas,
párizsi fõfelügyelõ. Hova vezetnek a szálak: Bécsbe, Munkácsra
vagy Genfbe? Él-e még az 1945ben elrabolt kislány? Hogy kiderítse az igazságot, Melis kénytelen használni az engedély nélkül
tartott pisztolyát.
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Újdonságok a Kisfaludyról
Hiteles forrás az elsõ balatoni gõzhajó (1846–1869) méreteirõl és anyagáról
Szakmai ismereteket
megkövetelõ kérdésekben
a történésznek konzultálnia kell a szakemberekkel. Ha a történész
ismeretei és a levéltári
dokumentumok átesnek a
szaktudás szûrõjén, akkor
lehetséges olyan kérdések
tisztázása, mint a Kisfaludy gõzhajó eredeti
méretei és anyaga.
Ilyen szakmai beszélgetés zajlott le a közelmúltban a Köztársaság úton egy dolgozószobában
Péter Pál hajótervezõ mérnöknek,
Angyal Imrének, a Magyar Államkincstár nyugalmazott osztályvezetõjének, egyben a hajógyári fémöntöde egykori vezetõjének és e
sorok írójának a részvételével. A
beszélgetés eredményei olvashatók az itt következõ írásban.
Az 1846-ban vízre bocsátott
Kisfaludy gõzhajó méreteirõl és
anyagáról egyetlen hiteles forrás
maradt fenn Széchenyi Istvánnak,
a Balaton Gõzhajózási Társaság
elnökének az iratai között. Széchenyi magyarázatot kért az Óbudai Hajógyár igazgatójától arra,
hogy miért került a vártnál többe
a Kisfaludy megépítése. A választ
a holland származású John A.
Masjon kapitány 1847. április 20án kelt, 13 oldal terjedelmû, német nyelvû levelében adta meg,
amelyhez csatolta S. Precious hajóépítõ mester egy oldal terjedelmû, angol nyelvû jelentését.
A Kisfaludyt tágasabbra, erõsebbre, a balatoni viharok miatt
biztonságosabbra tervezték, mint
az árak tekintetében összehasonlításul használt Pannonia nevû
folyami gõzöst. „Dem zu Folge
ist Kisfaludy lang 165 Fuß, breit
16 Fuß, hoch 9.” – „Ennek következtében a Kisfaludy 165 láb
hosszú, 16 láb széles, 9 láb magas” – olvasható a Masjon-levél
második oldalán.
Angol lábban – 30,48 cm – számolva, az elsõ Kisfaludy gõzös
50,29 m hosszú, 4,88 m széles és
2,74 m magas volt. A hosszméret
valószínûleg a hajótestre vonatkozik, a szélességi méret pedig a fõbordán mért vízvonalszélességre. A hajó teljes szélessége – a két
oldalkerékkel együtt – legfeljebb
11 m lehetett.

A Kisfaludy gõzös 1846-tól szállította a vendégeket a két part között
A meglepõnek látszó méretek
– amelyek alapján a mai biztonsági elõírásoknak megfelelõ hajót
Péter Pál tervezõmérnök szerint
már nem lehetne megépíteni –, az
1840-es évek óbudai hajóépítésének történetében nemhogy szokatlanok, hanem éppen ellenkezõleg, szokványosak voltak. Az
Óbudai Hajógyárban az 1840-es
években épített oldalkerekes gõzhajók (függélyek közöti) hossza
többnyire 46 és 61 m között szóródott.
A Kisfaludy gõzhajóról publikáló szerzõk a hajó méreteit illetõen két hibát követtek el. 1. A
Széchenyi-iratokat kutató szerzõk is figyelmen kívül hagyták a
terjedelmes, technikai, pénzügyi
részleteket tartalmazó Masjonlevelet. 2. Azt feltételezték – tévesen –, hogy az 1869-ben megépített második hajótest méretei
megegyeztek az elsõével.
A fent közölt adatok részben
megjelentek 2011-ben A Széchényi–Széchenyi család és Balatonfüred címû könyvben, a hajótest
anyagáról azonban nem sikerült
újat mondani az 1890-es évektõl
megjelent hajózástörténeti szakirodalomhoz képest, amelyben a
Kisfaludyról kizárólag mint fatestû gõzhajóról írtak. Ennek
megcáfolására az egyetlen hiteles
forrás a Precious-jelentés, amelyben az Óbudai Hajógyár angol
hajóépítõ mestere az anyagfelhasználáson és a bordasûrûségen
keresztül mutatta be azt, hogy
miért került többe a Kisfaludy tavi

hajó a folyami hajóknál. „Kisfaludy on the Platten Lake. Weight
of iron 19 tons, 19 centners, 2
quarters. (…) Cubical contents of
wood materials 981 feet.”
Az angol mértékegységeket
metrikus mértékekre átszámolva,
a Kisfaludy megépítéséhez 20,62
tonna vasat és 27,77 köbméter faanyagot használtak fel. Ilyen
mennyiségû vasra – az egyik árajánlatban megadott anyagvastagságok ismeretében – csak egy vas
hajótest megépítésénél lehetett
szükség, ennek következtében téves a szakirodalomban az 1890es évek óta használt megállapítás, miszerint a Kisfaludy fatestû
hajó lett volna. A hajótest vasból, a fedélzet és felépítmény fából készült.
A hajóábrázolásokból is levonhatók fontos következtetések,
például Angyal Imre szerint a Kisfaludy kerek ablakai vas hajótestre utalnak.
Precious jelentésének utolsó
bekezdésében közölte még, hogy
a hajó bordáinak távolsága általában nem több 12 hüvelyknél
(inch), azaz egy lábnál (30,48 cm),
és a hajó alant dupla bordázatú és
tõkesúllyal van ellátva.
Az Óbudai Hajógyár árajánlata, a hajó tervrajzai, az építési
költségekrõl részletes kimutatás
nem maradt fenn. Fennmaradt viszont a svájci Escher & Wyss cég
árajánlata, amelyben a hajó megépítésénél 1/4, 3/16, 1/8 hüvelyk
– azaz 6,35, 4,76, 3,18 mm – vastagságú vaslemezekkel számoltak.

Az akkoriban épített vas hajótestek tartósságára fontos adat, hogy
egy jól megépített vas hajótest – a
linzi hajógyár becslése szerint –
megfelelõ konzerválás mellett 20–
25 évet bírt ki javítás nélkül. Az
1846-ban megépített Kisfaludy
23 évig bírta, 1869-ben kapott új
hajótestet. Ebbõl következik,
hogy téves a szakirodalomban
olvasható – spekulatív kiindulópontú – következtetés, miszerint
a Kisfaludy azért kapott új, vas
hajótestet, mert a fa hajótest elavult, elkorhadt.
Az Óbudai Hajógyárban 1844–
45-ben megépített Széchenyi nevû
hajó tervrajza fennmaradt. Ennek
a hajónak a hosszúsága és a magassága megegyezett a Kisfaludyéval, de annál szélesebb volt.
Mivel sorozatban készültek közel azonos méretû hajók az Óbudai Hajógyárban, a tervrajz alapján elképzelhetjük a Kisfaludyt
felül- és oldalnézetben. Mivel a
lemezek vastagságára, a bordasûrûségre is vannak adatok, ezért a
valóságostól kis eltéréssel a hajó
akár meg is tervezhetõ, makettje
elkészíthetõ. Annyi bizonyos,
hogy a Magyar Hajózásért Egyesület gondozásában lévõ hajókatalógusban az 1846-ban épült Kisfaludy adatait helyesbíteni kell, a
katalógusban feltüntetett adatokat
pedig az 1869-ben átépített hajó
adataiként kell szerepeltetni.
A témáról részletesebb tanulmány készül a Füredi História
számára.
Lichtneckert András

Legók a Városi Múzeumban
Különleges, fõként gyerekeknek szóló legokiállítás nyílt a Városi Múzeumban. Ezúttal minden
kiállított játékot meg lehet fogni,
ki lehet próbálni. Egy egész termet betöltõ legoterepasztal, rég
elfeledett retrojátékok várják az
érdeklõdõket.
– Negyven éve gyûjtöm a
legókat, az elsõt még a fiamnak
vettem. Idõvel beleszerettem ebbe
a csodálatos játékba, azt vettem
észre, hogy a gyerekek kevésbé,
én meg egyre többet foglalatoskodom velük. Nagy gyûjteményem van, több mint ezer emberem, komplett futballstadion, amit
apránként gyûjtöttem össze, vonatok, repülõgépek, különbözõ
városrészletek, ennek egy töredéke látható most a kiállításon – tud-

tuk meg Praznovszky Mihály irodalomtörténésztõl, aki három napig építette a legovárost.
– Még mindig gyûjtöm a legót.
Lenyûgöz ez a játék, hogy minden passzol mindenhez. A mérnökök határtalan leleményességét tükrözi a lego.
Téli városrész, park, koncert
és egy körbefutó vonat látható a
terepasztalon, amelyet a látogatók alakíthatnak, játszhatnak az
egyes elemekkel, és újakat is építhetnek. A tárlat érdekessége, hogy
ugyanitt rég elfeledett retrojáték
is kipróbálható. A múzeumba várják a gyerekeket, osztályok, csoportok látogatását, a tárlat március 2-áig látogatható, szerda–vasárnap 10–17 óra között.
mt
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Ismét elment
egy jó barát
Gazsiné Kálnay Piroska váratlanul hunyt el

Gazsi József és Kálnay Piroska harminc esztendõn át elválaszthatatlanok voltak
Sokan megtapasztaltuk
már, milyen borzasztó
érzés az, amikor elmegy
szeretteink közül valaki:
szüleink, testvérünk,
barátunk, kedves ismerõsünk – amikor magunkra
maradunk. Most ismét
szembesülnünk kell egy
váratlan, fájdalmas
veszteséggel. A napokban
futótûzként terjedt a hír,
hogy január 20-án este
elment egy barát, egy
kedves, jó ismerõs: Piri.
Gazsiné Kálnay Piroska 1944ben Pápán született, többgenerációs erdészcsalád gyermekeként.
Édesapja a nyirádi uradalom erdésze volt, egyik bátyja is erdõmérnök lett. A háború után a család Káptalanfüredre költözött,
Piroska iskolai tanulmányait is itt
kezdte meg.
Mindig jó tanuló volt, éles
eszû és szorgalmas. Középiskolai tanulmányait a balatonfüredi
Lóczy Lajos Gimnáziumban végezte. Szívesen lett volna õ is erdõmérnök, ám édesapja ezt nem
tartotta nõi foglalkozásnak. Pestre került, ahol csecsemõgondozó
nõvéri képesítést szerzett. Kaposváron, majd Dobán dolgozott.
1966-ban férjhez ment egy diákkori szerelméhez – a házasságból két lánya született: Ágnes és
Erika. Néhány évi együttélés után
házasságuk megromlott, elváltak,
Piroska egyedül maradt lányaival.
Balatonfüredre került ismét, ahol
1973-ban házasságot kötött Móczár Alberttel, a Lóczy gimnázi-

um tanárával, költõvel. Két fiú
született a házasságból: Zsolt és
Balázs. Sajnos ez a kapcsolat sem
bizonyult tartósnak; elváltak, s
Piroska egyedül nevelte fel négy
gyermekét.
A sors azonban nem hagyta,
hogy végleg magára maradjon.
Hatévi ismeretség után, 1990-ben
férjhez ment Gazsi József fotóshoz, akivel huszonnégy évig élt
házasságban. Évekig tervezte,
szervezte férje fotókiállításait,
büszke volt sikereire. Szép, nagy
család volt az övé. Imádta gyerekeit, unokáit – mind a tízet: Pétert, Félixet, Ágit, Nárciszt, Tamást, Gergõt, Dávidot, Evelint,
Hannát és Mártit.
Felnõtt élete nagy részét itt,
Balatonfüreden töltötte. Dolgozott az áfésznál, a Marina Hotelben, majd a Vasutas Üdülõben,
ahonnan 1997-ben ment nyugdíjba.
Mindig szerette a nyüzsgést
maga körül, soha, egyetlen percig
sem tétlenkedett. A Vasutas Üdülõben töltött évek során – népszerû fõnöke, Birkás Gyula mellett – kivehette a részét a közösségi életbõl. Segített az ismertté
vált Kávéházi Esték lebonyolításában, részese volt a Balatonalmádi–Balatonfüred, valamint a
Balatonfüred és a Tolna megyei
Bogyiszló között formálódó kulturális kapcsolatteremtésnek.
Alapító tagja lett a Múzsa
Mûvészeti Egyesületnek, 2006tól gazdasági vezetõje, majd titkára, rövid ideig elnöke is volt. Már
az egyesület vezetõségi tagjaként
szervezte meg a Birkás Gyula-

emlékestet. Támogatókat, újabb és
újabb kapcsolatokat keresett,
hogy az egyesületbe tömörült hivatásos és amatõr mûvészek számára bemutatkozási lehetõségeket
teremtsen. Kiállításokat, közösséggé kovácsoló baráti programokat, kirándulásokat szervezett.
Nem szerette a lanyhaságot, a
tunyaságot; határozott volt, egyenes jellemû és beszédû – sokan
ezt talán nyersnek érezték. Leginkább talán az, aki találva érezte
magát Piri szókimondása miatt.
Segített önzetlenül, kérés nélkül
is. „Kicsi szívem, sose félj, míg
engem látsz!” – ha gondunk, bajunk volt, mindig ezt hallhattuk
tõle. Most elengedte a kezünket.
A halál az élet elválaszthatatlan része. Sokan félnek szembesülni ezzel, s csak akkor döbbennek rá, amikor közvetlen környezetükbõl kell búcsút venni valakitõl. S az is sokszor fölmerül kérdésként, hogy mi módon szeretnénk átlépni azon a bizonyos kapun? Sokak szerint hálás lehet a
sorsnak, aki mindezeket a pillanat tört része alatt „éli meg”. Nos,
ha ez igaz, akkor Piroskához kegyes volt a sors. Este még vendégeket fogadott egy kissé megkésett névnapi köszöntés alkalmából, süteményt sütött, jókedvû és
mosolygós volt, aztán néhány óra
múltán távozott ebbõl az árnyékvilágból.
Még fölocsúdni sem volt
idõnk. Engedjük meg magunknak
most a sírást – aztán emlékezzünk
rá mosolyogva. Õ is így akarná!
A Múzsa Egyesület tagjai
és a barátok

Müller Istvánra
emlékezünk
Megy a fekete emberfolyam a
temetõben, megy döbbenettel,
hallgatagon. Ha tudnám, megfesteném. Elöl viszik a Pistit, mutatná az utat, s mondaná: Ti is ide
juttok! Nem érti senki sem!
Csendben vagyunk, hallgatunk,
talán magunkat is okoljuk.
Ezek a szavak jutottak elõször
eszembe, mikor a december 11-i
temetése után gondoltam, írok az
emlékére. Meg az, hogy senki sem
méltatta tevékenységét.
Szeretett felesége és három
nagyszerû, felnõtt fia búcsúztatta mély fájdalommal. Szép családi életet élt.
István agrármérnök és külkereskedelmi szakmérnök volt, mindenki Pistije. A rendszerváltozás
elõtt a Balaton-felvidéki Szõlõ- és
Bortermelõk Egyesülésénél dolgozott Aszófõn. Többek között bormarketing, konferenciák, továbbképzések és a borexportok szervezése, lebonyolítása volt a feladata. Ebben a minõségében az
Egyesült Államokban is járt. A
cég megszûnése után megalakította családi vállalkozását, a Pelsovin Trade Bt.-t, azaz a Balatonbor betéti társaságot. Az egész országban segítette a kezdõ borászati vállalkozások exportjának elindítását, akkor, amikor ez még komoly külkereskedelmi szakismeretet kívánt.
Nem hagyta tudását, tapasztalatát veszni, s az új körülmények
között is megtalálta a módját,
hogy a szõlészeti-borászati szakma felemelésén dolgozzon. Konferenciái az Agro Hotelben, majd
a Füred Hotelben két-háromszáz
fõt is vonzottak szerte az országból, akik egész hetet töltöttek
Füreden. Most lett volna a 35. alkalom.
Amikor ez kezdetekkor nagyon fontos volt, vincellérképzõket szervezett. Gondoskodott a
tananyag összeállításáról is, s
ezenkívül is sok szakcikket írt,
szakkönyveket szerkesztett. Nagyon fontosak voltak külföldi
(olasz, osztrák, német stb.) tanulmányútjai.
A kezdõ borászok akkor csak
az õ segítségével juthattak nyugatra, és láthattak korszerû szõlészeteket, borászatokat. Gyönyö-

rû borászati témájú naptárakat jelentetett meg több mint két évtizeden keresztül. Remélem, az idei
borhéten kiállíthatjuk ezeket.
Természetesen ezeket ellenérték
fejében végezete, mégis, mégis
minden sor után az jutott eszembe, megköszöntük ezt valaha is
neki?!
A rendszerváltozás után azonnal az önkormányzat rendelkezésére állt, hogy szaktudásával segítsen.Nemcsak elméletben segítette a mezõgazdasági bizottság
munkáját, hanem gyakorlatban is.
A borhét még most is az õ szervezési elgondolásai alapján folyik.
Õ volt az, aki ezt a gyakorlatban
elõször Füreden, de talán az egész
országban megszervezte. Állítom,
nem lenne már huszonkét éve városi borverseny, ha õ nem szervezi meg.
Nem lenne „Füredi Borkirálynõ”, nem lenne „város bora”,
nem volna ilyen jelentõs szerepe az idegenforgalomban és a város életében a borászatnak. Megköszöntük ezt neki?! – jut eszembe megint.
A gazdasági válság érzékenyen
érintette vállalkozását. Nyilván,
ha valamirõl le kellett mondaniuk a borászoknak, az a bentlaká-

sos tanfolyam, az ajándék naptár,
a külföldi szakmai tanulmányút.
Õ azonban nem panaszkodott
senkinek. Még kedves feleségének
is csak egy-egy szóval, aki pedig
mindig mellette állt, s oroszlánrésze volt a cég napi feladatainak
elvégzésében.
Magában hordozta fájdalmát,
hogy már nem kell a szaktudása, nem kell a szakmai tevékenysége, nincs rá szükség – s egy életerõs férfinak ez szinte elviselhetetlen.
Aranka, Pisti felesége szerint: „Nem annyira az anyagiak terhelték a lelkét, inkább az, hogy
maximalista volt, mindent jól akart
csinálni és ezt mástól is elvárta.
Nem tudta tudomásul venni, hogy
az idõ múltával milyen változások történtek körülötte. Mindig
azt mondta, hogy õ ehhez a munkához ért, máshoz nem. Nehezen
tûrte a változásokat, pedig igyekezett alkalmazkodni. Nagyon
megviselte édesanyja betegsége is.
Nem kötött kompromisszumokat
soha.
Elment! De munkájának áldásai itt maradnak nekünk. Isten
áldjon, és adjon örök nyugodalmat neked!
Csizmazia Szilveszter

Fekete viaszkönnyek
(In memoriam Müller István)
Kristálypoharaink borának
Arany ragyogásán át,
Adventi koszorúnk kormos
Gyertyájáról
Fekete viaszkönnyek
Csordulnak alá,
István-napon,
Így lesz ez már
Minden csendes éjen:
Nélküled nézzük
Ellobbanását
A lángok
Rövid életének
Kihunyását.
Hirtelen szûnõ
Szép ígéreteknek..
Borunk ízét
Keseríti könny sója,
Poharaink
Koccanásai,

Mint
Apró harangjaink
Finoman csengenek érted,
Mint
Templomi harangjai
Éjféli miséknek.
Adventi gyertyáink kormos
Végsõ lobbanásából,
Fekete viaszkönnyek
Csordulnak alá
István-napon
Míg
Hordóidban
Szõlõidbõl
Születik új élet,
Pincédben
Elnémul
A boros ének.
Soltész Mária

Ökumenikus imahetek
Minden év januárjában a különféle (katolikus, református,
valamint evangélikus) történelmi
egyházak ökumenikus imaheteket
tartanak. Füreden ezt, mint minden évben, most is megtartottuk,
a Tihanyi Bencés Apátságot is
bevonva.
Mi az, hogy ökumené? Az eredeti jelentése: az egész lakott Föld.
Egyébként a kereszténység egységtörekvését jelenti. Ahogy
utánaolvastam, az 1740-es években Skóciából indult, ahol
pünkösdisták célul tûzték ki az
imádkozást minden egyházért,
minden egyházzal együtt. Voltunk
tehát egymás templomaiban (ka-

tolikus, református, evangélikus,
arácsi református), és ott mindig a
másik egyházközség lelkésze prédikált, hirdette az igét. Mindenütt
szép számmal voltunk, de különösen az arácsi reformátusoknál,
„ahol egy tût sem lehetett volna
leejteni”.
Mindenkitõl szép gondolatokat hallhattunk, de – talán némi
elfogultsággal – most dr. Korzenszky Richárd atya, a tihanyi
bencés perjel néhány gondolatát
idézném: „Magyartanárként tanítottam Pannonhalmán, most
mégis egyre inkább a matematikát
szeretem, mert megtanítottak rá a
ma tudósai, hogy van, létezik az

embertõl független igazság. Ahogy
a füredi templomok harangjai
összhangban vannak, vajon mi különféle felekezeti hívek is olyan
összhangban vagyunk?”
Egy cseh professzort idézve
mondta: Ha a katolikus egyház a
reformáció hozadékát teljes egészében elutasítaná, nem lenne a
szó igaz értelmében katolikus,
egyetemes, s ahol protestantizmus a katolikus egyháztól függetlenül próbálná magát értelmezni, elveszítené a protestantizmus
gyökereit. Az Isten igéje nem elvont igazság, hanem élet, éltetõ
élet.
Csizmazia Szilveszter
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Tippek
a pihentetõ
alvásért
Habár már a fény felé tartunk,
és egyre hosszabbak a nappalok,
a szervezetünk ilyenkor még inkább a passzivitásra, visszavonulásra vágyik. Lehet, hogy ön is
észreveszi saját magán, hogy szívesen szunyókál, több alvásra van
szüksége, mint máskor. Idõnként
mégis elõfordulhat, hogy nehezen
alszik el, vagy felébredezik éjszaka, reggel pedig fáradtan ébred.
A nyugodt éjszaka legfontosabb kelléke maga az ágy, illetve a
matrac. Ne legyen se túl kemény,
se túl puha. Ellenkezõ esetben
nemcsak az alvása nem lesz pihentetõ, de a hát-, derékfájás is
könnyen kialakulhat. A jó alvást
elõsegíti, ha nem túl meleg a hálószoba levegõjének hõmérséklete.
Az elalvás elõtti televíziózás sem
segíti a könnyed elalvást, mivel túl
sok inger éri az agyat és az idegrendszert, holott a szervezet természetszerûleg már a pihenésre
készülne. Szoktam javasolni, hogy
érdemes egy kis rituálét kialakítani az esti rutinban. Ez lehet egy
kellemes fürdõ, egy relaxáló illóolaj párologtatása (pl. levendula
illóolaj), vagy egy csésze langyos
tea elfogyasztása lefekvés elõtt
körülbelül 1,5 órával.
A gyógynövények között rábukkanhatunk olyan növényekre,
amelyek segítenek az alvásprob-

lémák esetén. Amennyiben azért
jön nehezen álom a szemére, mert
a gondolatok kavarognak a fejében, túl nagy nyomást érez magán a hétköznapokban, a galagonya és citromfû párosítása megoldást jelent. A fitoterápiában a
galagonya az idõs és a modern,
stresszes életet élõ emberek
gyógynövénye. A természetgyógyászatban az egybibés galagonyát (Crategus monogyna) alkalmazzuk. A galagonyát az 1300as években szívpanaszok mellett
még köszvény ellen is ajánlották.
A késõbbi tapasztalatok, illetve
kutatások bebizonyították, hogy
a galagonya a legértékesebb szívre ható gyógynövény. Erõsíti és
szabályozza a szív mûködését,
hosszú távú rendszeres alkalmazása is teljesen biztonságos. Teaként fogyasztható a virágos hajtásvég is, illetve a termés is. A galagonya virágos hajtásvégébõl készült teát forrázással készítjük. A
galagonya leglényegesebb hatóanyagai a flavonoidok (rutin,
vitexin, hiperozid), triterpénszármazékok, proantocianidok. A galagonya szíverõsítõ hatással bír,
rendszeres fogyasztás mellett egy
hónap alatt beállítja a szívritmust,
erõsíti az érfalakat. Ami miatt én
külön csodálattal adózok a galagonyának, az az a tulajdonsága,
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hogy képes beállítani a vérnyomást: a magas vérnyomást csökkenti, az alacsony vérnyomást
megemeli. Általános nyugtató hatása is van, emiatt ajánlható fokozott ingerlékenység, szellemi kimerültség, idegi eredetû panaszok
esetén. A galagonya fogyasztásának nincs ellenjavallata.
Évek óta figyelem a gyógynövények hatásait, csiszolgatom a
receptúráimat, és ezek alapján írhatom, hogy a galagonyatea megbolondítva citromfûvel, valóban
mély, pihentetõ alvást biztosít. A
citromfû (Melissa officinalis) általános nyugtató hatással bír, de
emellett vírusellenes hatóanyagai miatt alkalmazható a szervezet fertõtlenítésére, immunerõsítésre is.
Csendesítse le a kavargó gondolatokat, kortyolgasson galagonya-citromfû teát, hogy kipihenten ébredjen reggelente! A cikkben
említett egészséget, kiegyensúlyozottságot támogató gyógynövényeket beszerezheti a Biotitok
Gyógytékában. Amennyiben további kérdések merülnének fel a
természetes, alternatív gyógymódokkal kapcsolatban, keressen
bizalommal!
(x)
Kelemen Lívia
Balatonfüred, Kossuth utca 19.
Nyitva tartás:
hétfõ-péntek: 9–17,
szombat: 9–12
Internet: www.biotitok.hu,
e-mail: info@biotitok.hu
és www.facebook.com/Biotitok
Érdeklõdés, bejelentkezés:
20/595-3062,
vagy személyesen az üzletben

GAZDIT KERESÜNK
Twitty egy barátságos, kedves
és nyugodt, ötéves shih-tzu kan
kutya. Nagyon fázik a kennelben.
Más kutyákkal jól kijön, hálás és
jó szófogadó kutyus. Benti kutyusnak is örökbe fogadható.
Érdeklõdni a 30/545-0252 telefonon lehet, de ha esetleg más
kutyát szeretnének örökbe fogadni, a honlapon megnézhetik az
összes menhelyi kutyákat.

Inga-V. Wagner
www.hundehilfe-nordbalaton.eu

A fenntarthatóság szerény
fõszereplõi: a helyi termékek
Korábbi írásunkban arról beszéltünk, hogy szép dolog a szelektív hulladékgyûjtés, de még
hasznosabb, ha a kukáinkat megtöltõ csomagolóanyagok ellen már korábban felvesszük a harcot:
például a mûanyag reklámtáska helyett textiltáskát vagy fonott kosarat használunk, és amikor
leveszünk egy terméket a polcról, nem csábulunk el a csomagolás esztétikájának, hanem átgondoljuk
annak a környezetterhelését is.
Ha tovább tûnõdünk a csomagolóanyagok problémáján, hamarosan eljutunk a helyi termékek kérdéséig.
A mindent elborító csomagolás ugyanis szorosan összefügg
a szállítással és a tartósítással. Ha valamit ott használunk fel,
ahol az elõállítottuk, akkor nyilvánvalóan kevesebb csomagolóanyagra van szükség, mintha országok és kontinensek között
utaztatjuk az árut, amint az gyakorlattá vált a globalizált világunkban.
Természetesen tudjuk, hogy ez nem mindig lehetséges, és
nem mindig ésszerû. Fényképezõgépet vagy napkollektort lehet, hogy nem gyártanak a közelünkben, de számos olyan ipari
termék van – az építõanyagoktól kezdve a kisgépeken át az
edényekig –, melyek esetében egy kis odafigyeléssel komoly
környezeti károkat tudunk kiküszöbölni azzal, ha a hozzánk
közelebb gyártott
mellett tesszük le a
garast. Ez bizony néha
többletköltséget jelenthet, de ha a különbözet kicsi, azt akár
betudhatjuk egy olyan
árnak, amelyet a jövõnk érdekében fizettünk, és talán a helyes
döntésünk tudata is
kellemes élménnyel
ajándékoz meg minket.
Külön ki kell térni a helyi élelmiszerek kérdésére.
Mert az lehet, hogy az iparcikkek tekintetében gyakran megoldhatatlan és ésszerûtlen a helyi
termékekhez való ragaszkodás, de az élelmiszerek esetében sokszor tényleg csak rajtunk múlik a
dolog. Ezt azért is azért fontos hangsúlyozni, mert a szemétbe kerülõ csomagolóanyagok zöme
eredetileg az ételeink, italaink marketingjét, utaztatását vagy tartósítását szolgálta. Ha az adott étel
a szomszédságukban készült, nyilvánvalóan mindezekre jóval kevesebb szükség van.
A helyi termékek ügye persze messze túlmutat a csomagolóanyagok – önmagában is fontos –
kérdésén, hiszen közgazdasági, egészségügyi, turisztikai, kulturális és közösségi jelentõséggel is
bír.
Ha helyi termékeket vásárlunk, sokkal többet használunk a környezetünknek, mintsem gondoljuk.
* Kevesebb csomagolóanyag kerül a szemetesekbe.
* Kevesebb csomagolóanyagot kell legyártani, ezzel alapanyagot, festéket, energiát stb. takarítunk meg.
* Jóval kevesebb a szállítási költség és a szállításból adódó környezetszennyezés.
* Kevesebb tartósítóanyag kerül a szervezetünkbe.
* A helyi emberek leginkább az egymás közötti beszélgetésbõl tájékozódnak a helyi termékekrõl, így a marketingkiadások is kisebbek, nincs szükség reklámújságra stb.
* A csomagolás és a tartósítószerek minimális mivolta miatt csökken a kockázata az egészségkárosító anyagok szervezetbe kerülésének.
* Az országnak kevesebb importra van szüksége.
* Munkahelyeket teremtünk a környéken.
* Segítjük a kisboltok megmaradását.
* A vásárlásukra költött pénz helyben marad.
* Segítjük a helyi közösségek kialakulását.
* Jótékony hatással van az idegenforgalomra.
„Zöld-Balaton” – Térségi komplex kampány
a Balaton-parton

Zöld Balaton Fotópályázat
és más
környezetvédelmi nyereményjátékok
www.zold-balaton.hu
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Elsõ osztályos balatonfüredi diákok

Széchenyi 9. D, 1. sor: Budai Laura, Pethõ Franciska, Rédei Gabriella, Kiss
Sára, osztályfõnök: Nagy Jenõ. 2. sor: Sallai Richárd, Sipos Brigitta, Laki
Krisztina, Seres Valéria. 3. sor: Keller Kinga, Farkas Roberta, Kaluczor
Krisztián. 4. sor: Kántor Veronika, Zeitler Virgil Mária, Papp Attila Károly.
5. sor: Völcsei Levente

Szent Benedek 9. R: Vékony Bence, Barbalics Martin, Németh Attila Dominik, Baráth Dávid, Kiss Dániel, Vigh Richárd,
Boráros Tünde, Németh Csaba, Vörös Márk, Szántó Beáta, Horváth Petra, Szabó Attila, Nagy Dániel, Andrási Elizabet,
Kaufmann Bálint, Rózsa Elizabet, Gulyás József, Hegyi Alexandra, Vadnai Erika, Bázsvár Dzsenifer, Kovács Tamás,
Dorfinger Renáta, Sümegi Rebeka, Tóth Flóra Tirza, Szabó Bence, Sánta Sára, Csõgör Petra, Nagy Bence, Budai Dominik,
Frizólia Vanessza, osztályfõnök: Lukács Judit

Szent Benedek 9. A, 2225 k-szám, 1. sor: Mészáros Éva, Kurkó György, Kecskés Dániel, Váradi Zsófia,
Szabó Zsófia, Futó Róbert. 2. sor: Kiss Benett, Nagy Bence, Barcza Roland, Takács Lóránt, Szitkovics József,
Rehus Ádám. 3. sor: Tavaszi Ádám, Sárosi Ádám, Pintér Viktória of., Mayer Dávid

Szent Benedek, 9. C, alsó sor, balról: Bõr Dominik, Zigó Bálint, Pethes Dániel,
Varga Roland (takarásban: Sefcsik Dániel). 2. sor balról: Óhegyi Dávid, Csontos Ábel,
Máy Roland, Bozsik Bálint, Gyenis Lajos. 3. sor balról: Dezsõ Bálint, Papp Mátyás,
Csendes Zoltán, Gervald Alex (mögötte takarásban Stumpf Dániel), Izer Mária,
Borsik Dániel, Zánthó Krisztián. Utolsó sor: Tamási Norbert, Forgács Márk,
Burgyán Dávid, Károlyi Péter, osztályfõnök: Kohl János

Városi rendezvények
Február 8., szombat
Mazsola és Tádé Zenés bábjáték.
Balaton Szabadidõközpont, 16.00
Február 11., kedd
Kiállítás: Térképek a Balatonról
és Magyarországról.
Dr. Cserny Tibor adományának bemutatása.
Városi Könyvtár
Február 18., kedd
Jókai és Jókai
Könyv és a Tempevölgy új számának
bemutatója.
Vaszary Villa, 17.00
Február 21., péntek
Kondor Béla-finisszázsünnep. Exkluzív tárlatvezetés.
Vaszary Galéria, 16.00
Február 22., szombat
Arácsi farsang és álarcos bál.
Arácsi Népház
Mesekastély. Mint régen a fonóban – Udvari
Emese elõadása.
Kisfaludy Galéria, 16.00
Bor, zene, vers. Irodalmi és zenei asszociációk.
Kéri Kitty és Figula János estje.
Figula Pincészet, 20.00

Február 25., kedd
A kommunizmus áldozatainak emléknapja
Ünnepi beszéd: Dr. Gyarmati György,
az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti
Levéltárának fõigazgatója
A Szent Benedek iskola diákjainak mûsora,
felkészítõ tanár:
Pohl Barbara
Arácsi Népház, 17.30
Február 26., szerda
Válogatás Kondor Béla mûveibõl. Pálfy Margit:
Valaki önarcképe – pódiumjáték.
Vaszary Galéria, 18.00
Február 28., péntek
Juhász Ferenc Kossuth-díjas költõ estje.
Vaszary Galéria, 18.00
Március 2., vasárnap
Balatonfüred Város Koncert Fúvószenekarának
farsangi koncertje.
Balaton Szabadidõközpont, 17.00
Március 14–16., péntek–vasárnap
II. Füredi Tavaszi Fesztivál
Március 14., péntek
11.00 Lezáratlan akták – a Miskolci Nemzeti
Színház elõadása iskoláknak.
18.00 Fáklyás felvonulás (Kisfaludy

Galéria, Noszlopy-tábla, Orzovenszky-tábla, Jókai Múzeum, Vaszary Villa kertje)
19.00 Emlékezet és látvány – Silvio Monti kiállítása a Vaszary Villában
Március 15., szombat
11.30 Ünnepi nyitány a Széchenyi-szobornál.
Beszédet mond Kontrát Károly
államtitkár. Mûsort ad
a Lóczy Diákszínpad
12.30 Pörköltészet – Akik fõznek: Kéri Kitty
és Kõrösi Csaba
15.00 Séta Teleki Blankával és Noszlopy Gáspárral. Teleki Blanka: Kéri Kitty, Noszlopy Gáspár: Keresztes Gábor
16.00 A Ziránó Bábszínház Csicseri történet címû
elõadása kézmûves foglalkozással egybekötve.
(Kisfaludy Színpad)
18.00 Ghymes-koncert – Szerelmes szabadság
(Anna Grand Hotel)
10–17 Pilvax Kávéház a Vaszary kávézójában
Március 16., vasárnap
10–17 Pilvax Kávéház
11.00 Népi játékok és néptáncegyüttesek fellépése a Kisfaludy Színpadon
15.00 Szoboravatás
17.00 Fesztiválzáró ünnepség

Vádemelési javaslat
a 33 millió forintot majdnem
megszerzõ csalók ügyében
Vádemelési javaslattal küldte
meg a Balatonfüredi Rendõrkapitányság az ügyészségnek H. Gábor 34 éves budapesti, Cs. Péter
37 éves környei, H. István 40 éves
ikladi lakosokkal szemben jelentõs kárt okozó csalás bûntette kísérletének elkövetése miatt folytatott büntetõügyet. Még 2013
májusában egy Balatonfüred székhelyû vállalkozás képviseletében
annak pénzügyi vezetõje tett feljelentést ismeretlen tettes ellen,
akik 2013. május 22. és 2013.
május 27. közötti idõben a vállalattal kapcsolatban álló kft. ügyvezetésre jogosult vezetõjének kiadva magát, a vállalkozást megtévesztette azzal, hogy több tízmillió forint összegû utalást másik –
általa erre a célra létrehozott –

bankszámlára kérte. Az utalást
végzõ pénzügyi vezetõ eleget tett
a kérésnek, és 101 227,9 eurót,
kb. 33 000 000 Ft-ot már erre az
úgynevezett klón bankszámlára
utalta át.
A sértett azonban még idõben
észlelte azt, hogy a kérdéses bankszámlaszámhoz tartozó jogosult
nem a partnervállalkozás, és feljelentést tett. A nyomozók azonnal intézkedtek a bankszámlához
tartozó jogosult elfogására és a
pénz lefoglalására, melynek eredményeképpen a csalással okozott
teljes anyagi kár megtérült. Az elkövetõk akciójukat több mint két
hónapig mérnöki aprólékossággal készítették elõ, azonban mindössze 20 percig örülhettek zsákmányuknak.
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Nyárra elkészül
a jachtklub
Májusban átadják a
Balatonfüredi Yacht
Club új hangárját, ezzel
befejezõdik a BYC teljes
infrastrukturális felújítása. Az ország legeredményesebb vitorlásklubja 660
millióból újult meg. Az
elmúlt nyolc évben több
lépcsõben fejlesztették a
sportegyesületet, amely
idén két Európa-bajnokságot is rendez.
– A jelenlegi ingatlanunkon
ezzel befejezõdik a fejlesztés, egy
komplex, az egyesületnek teljes
megújulást hozó beruházás zárul
le. Az új hangár megépítésével, a
környezetünk rendezésével végre
a BYC harmonikusan illeszkedik
majd a város Balaton-parti fejlesztéseihez. A sporttevékenység
mellett több feladatot látunk el.
Gyerekeket oktatunk, vitorlásversenyeket rendezünk, különbözõ programok lebonyolításában
vállalunk kisebb-nagyobb szerepet. A fejlesztéssel mindegyik
funkciót el tudjuk látni, megfelelõ, modern környezetet tudunk
biztosítani – összegzett Böröcz
István, a BYC ügyvezetõ igazgatója.
A jelenleg is zajló beruházást
tavaly õsszel kezdték el. Lebontották a part menti régi hangárt,
helyére a klubházhoz illeszkedõ
új hangárt építenek. Az 1100 négyzetméteres, kétszintes hangárban
tárolóhelyiségek, vizesblokkok,
öltözõk, klubszoba, kikötõmesteri
helyiség és elektronikus táblákkal
felszerelt négy oktatóterem kap
helyet, de külön nyári vizesblokk
is épül. Büfé is üzemel majd a
Balatonra nézõ faterasszal ellátott épületben, ennek bérletét meghívásos pályázaton lehet majd elnyerni. Az a cél, hogy füredi vállalkozó üzemeltesse a vendéglátóhelyet.
– Lesz egy négyszáz férõhelyes fedett terünk is, ahol végre
nagyobb rendezvényeket is lebonyolíthatunk. Rendezzük az ingatlan Balaton-parti részét, egy

impozáns tér és épületegyüttes
várja majd a vendégeket. Praktikus és esztétikus lesz a BYC telephelye. Úgy tervezzük, hogy a
vitorlabontó ünnepségen adjuk át
a teljes beruházást – jegyezte meg
Böröcz István.
Többször, több fórumon is elhangzott, hogy a BYC fejlesztése
stratégiai kérdés a városban, a tradíciók, a klub értékei és a turisztikai vonzereje miatt egyaránt. A
jelenleg is zajló fejlesztés összesen 270 millió forintba kerül, ehhez 156 milliós uniós támogatást
kapott az egyesület és 50 millió
forint támogatást az önkormányzattól.
Az egyesület idén tíz vitorlásversenyt bonyolít le, köztük két
nemzetközit, a Laser Európa-kupát, illetve a Melges 24 Európabajnokságot. Ezeken kívül közel
negyven rendezvényben mûködik
közre, segítenek a Kékszalag, a
magyar úszás napja, a Balatonman, a strandvízilabda és az öbölátúszás szervezésében, lebonyolításában, és folytatják a tavaly elkezdett vízi koncertek szervezését is.
A Balatonfüredi Yacht Club
fejlesztésének elsõ szakasza még
2004-ben indult. Akkor alakították ki a 86 férõhelyes külsõ kikötõt. Rá három évre a sétány rehabilitációjának részeként megújult
a klubház utcafronti épülete.
2012-ben teljesen felújították
az egyesület belsõ kikötõjét, ami
a Balaton legrégebbi kikötõje is
egyben, hiszen az 1867-ben történt egyesületalapítás után azonnal nekiláttak megépítésének. A
felújítás során kikotorták a medret, bõvült a kikötõ és elkészült
az új stég. Megépítették a déli
hullámvédõ mólót, a nyugati partfalat. Megújult a mûemlék jellegû
sólya és sólyatér, és korszerûsítették az 1919-ben épült árbocdarut is valamint megtörtént az
akadálymentesítés. A most is zajló végsõ beruházással együtt 660
millió forintba került a BYC felújítása.
martinovics
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Sorra nyerik a díjakat
A vitorlázó Vadnai testvérek elõtt óriási karrierlehetõség áll
A Vadnai testvéreket,
Vadnai Benjamint és
Vadnai Jonatánt, a BYC
két sikeres vitorlázóját,
illetve szüleiket Bóka
István polgármester
köszöntötte az önkormányzati hivatalban. Mint
mondta: a sportsikerekhez
mindig sok energiát,
elszántságot, akaratot és
a sport iránti alázatot kell
beleadni. A Vadnai
testvérek ezt megteszik
nap mint nap, amiben a
füredi egyesület igyekszik
támogatni õket.
Benjamin néhány hete Laser
Radial ifjúsági világbajnok lett az
Omanban rendezett vitorlás-világversenyen, testvére, Vadnai Jonatán összetettben ötödik helyen
végzett, U17 kategóriában pedig
bronzérmes lett. A már a felnõttek között induló Vadnai Benjamint kérdeztük.
– A felnõttek között lehetetlen
egybõl hozni az eredményeket.
Úgy becsülöm, néhány év kell
ahhoz, hogy ott is nyerési esélyem
legyen. Egyelõre az a cél, hogy
kijussak a riói olimpiára, az már
nagy eredmény lenne. Tudom,
hogy rengeteget kell ehhez edzenem, ezt teszem egész évben.
Kétszáz napot vagyok a vízen,
heti hatszor erõnléti edzésem van.
Most vonulok éppen egy tíznapos edzõtáborba. A lényeg az,
hogy még mindig tudok örömbõl
vitorlázni. Még mindig meg tudom kívánni, hogy csak úgy kedvtelésbõl kimenjek a vízre. Külön-

ben is, versenyeztem már sok helyen, de a Balaton a kedvencem.
Ezt a tavat szeretem a legjobban,
és persze ezt ismerem a leginkább
– nyilatkozta lapunknak Vadnai
Benjamin, aki egy év múlva érettségizik a Lóczy gimnázium diákjaként, és elmondása szerint külföldi egyetemen folytatja majd
tanulmányait.
– Az, hogy az édesapám az
edzõm is, nagy segítség, hiszen
nála jobban nem ismer senki sem.
Õ tud a legjobban motiválni, ami
egy-egy hosszú versenyen, amikor el vagyunk zárva a külvilágtól, döntõ tényezõ lehet. Egyébként külföldi edzõkkel is dolgozom – tette hozzá.
– Nekem még van idõm, még
itt, az ifjúsági mezõnyben kell ki-

év is kell, amíg az ember belerázódik a felnõttversenyzésbe, de
nincs hová sietni, mert azt mondják, az ember állóképessége egészen negyvenéves koráig fejlõdik. Szóval még nagyon hosszú
ideig vitorlázhatok – fogalmazott
Vadnai Jonatán, aki a gimnázium
elvégzése után pszichológiát szeretne majd tanulni.
– Vannak olykor villongások
köztem és édesapám között, hogy

egy-egy szituációban melyikünknek van igaza. Ezek a kisebb viták
biztos másképp zajlanának le egy
edzõvel. Édesapám sokat jelent,
õ volt az, aki egészen kis korunkban is, amikor mi jól eljátszottunk volna a meleg szobában, szorgalmazta, hogy gyerünk ki a vízre
edzeni. Hatéves koromtól már ez
volt. Megérte, neki lett igaza. Szeretek versenyezni, szeretem a
vitorlázást – mondta Vadnai Jonatán.
Az ünnepségen jelen volt a
Magyar Vitorlás Szövetség elnöke, Kollár Lajos, aki kiemelte: a
sportág szponzori támogatottsága már az idei évben jobb lesz,
szükség is van erre, ahhoz, hogy
az olyan jó eredmények, mint például a Vadnai testvéreké, a jövõben is megismétlõdhessenek.
– Rengeteg munka van abban,
hogy ezek a fiúk ennyi versenyt
megnyertek, ahhoz azonban még
több munka kell, hogy ezek az
eredmények megismételhetõk legyenek. A szövetségnek pedig
biztosítani kell ehhez a hátteret –
tette hozzá Kollár Lajos.
– Az egyesületünk egy nagy
család, büszkék vagyunk a Vadnai testvérek szép sportolói pályafutására, aminek még csak az
elsõ fázisában vagyunk. Mindent
megteszünk azért, hogy a felnõttek mezõnyében is helyt tudjanak állni a versenyzõink –
mondta Gerendy Zoltán, a BYC
elnöke.
martinovics

Ezüstös taekwondo-siker
A református iskolában
edzõ füredi taekwondoklub versenyzõi október
19-én Pétfürdõn versenyeztek. Kiss András sportoló több küzdelem után,
felkészült és technikás versenyzéssel szerezte meg
csoportjában az ezüstérmet. Vajky László irányításával készül a csapat a következõ versenyekre és
a decemberi vizsgára.

Tizenhét játékos versenyszám szerepelt az elsõ Balatonfüred gyermekei sportnapon. A Balaton Szabadidõközpontban Baranyai Máté által szervezett vidám vetélkedõn a sprintszámok mellett volt kézilabdaszlalom, labdaterelgetés, kidobós, de még gyors öltözködésben is összemérték tudásukat a sportnap résztvevõi. A rendezvényen a Radnóti általános iskola két csapattal indult

teljesednem. Bátyámmal sokat
beszélgetünk arról, mi lesz a
felnõttmezõnyben, milyen esélyeink lehetnek. Tudom pontosan,
hogy nehéz lesz, fõleg mentálisan
elfogadni, akár éveken keresztül
is, hogy a sok siker után a felnõttversenyeken nem jönnek majd az
eredmények. Szerintem akár 6–8

Fent Benjamin,
jobbra Jonatán

Vadnai Benjamin Laser Radial ifi világbajnok lett a januárban
Omanban rendezett vitorlás-világversenyen. Testvére, Vadnai
Jonatán összetettben ötödik helyen végzett, U17 kategóriában
pedig egy olasz és egy svájci versenyzõ mögött bronzérmes lett.
Tizenegy futam alapján hirdettek eredményt.
Benjamin és Jonatán 2008 óta versenyez a Balatonfüredi Yacht
Club színeiben. Benjamin 2012-ben Buenos Airesben Laser 4.7
hajóosztályban világbajnok lett, õ a magyar vitorlássport elsõ
ifjúsági világbajnoka. Öccse, Jonatán ugyanebben a hajóosztályban korosztályos világ- és Európa-bajnok. Mindketten a Lóczy
Lajos Gimnázium tanulói.

Balatonfüred gyermekei sportnap

Vadnai Jonatán, Vadnai Péter és Vadnai Benjamin

Vajky László edzõ,
az ezüstérmet szerzett
Kiss András
és Bécsi Nikolett
segédedzõ
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