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Szélesedik
a kínálat

TARTALOM
Kinyitott
a Bodorka
A Balatoni Vízivilág
Látogatóközpontban
most élõben, szemtõl
szemben találkozhatnak
a kedves látogatók a
vidék halaival, a pár
centiméteres szélhajtó
küsztõl egészen Közép-
Európa leghatalmasabb
haláig, a többmázsásra is
megnövõ harcsáig.

3. oldal

Anna-báli
elõzetes

Július 26-án ismét Anna-
bál Balatonfüreden, az
Anna Grand Hotel patinás
termeiben és kertjében.
Soha ennyi program,
rendezvény nem kísérte
még a bált.

7. oldal

Két évszázad
számokban
A balatonfüredieket a
korábban tervbe vett
külön utcarész helyett
összezsúfolták a tapol-
caiakkal. A gettók
kialakítására adott igen
rövid határidõ miatt lázas
sietséggel folyt a munka.

9. oldal

Valaki megtalálta a vá-
ros honlapján az Amazónia
Múzeum (inkább kiállítás)
hírét, s csodálkozva kérdezte
tõlem, hát ez hogy kerül ide?
Lett volna válaszom bõven,
hogy kimutassam Füred
kapcsolatát e hatalmas õs-
erdõvel, de csak annyit
mondtam: hát úgy, hogy egy
füredi emberé a gyûjtemény.
Hol mutassa be azt, ha nem
abban a városban, ahol él?

Mindezt csak fokozni
lehetett, amikor olvastam,
hogy napokon belül megnyí-
lik (tán meg is nyílt) a füredi
akvárium, benne látható a
Balaton élõvilága. Látvá-
nyos, elegáns, sokoldalú –
az elõzetes hírek szerint. Most
majd kiderül, mennyire is-
merjük a tó élõvilágát. Sze-
rintem a közhelyeken túl alig,
s végre ilyen körülmények
között is szórakozhatunk, ta-
nulhatunk, képezhetjük ma-
gunkat. (A bodorkáról ma-
gam is azt hittem, hogy egy
kedves nõi frizura… Most
már tudom, hogy búzasze-
mû keszeg, de azért közelrõl
látnom kellene egyet!)

Már meg kellett volna
nyílnia (vagy csak én nem
vettem volna észre, hogy lá-
togatható) a Vitorlás étterem
tetõterében egy abszolút lát-
ványos, modern, izgalmas
vitorláskiállításnak. Ma már
halálra vannak ítélve (azaz
senki be nem teszi a lábát
oda) azok a kiállítások, ame-
lyekben nincs ott a modern
informatika, amelyekben
nem lehet játszani, hozzá-
nyúlni a tárgyakhoz, okos-
telefonon követni a látni-
valókat. Ez pont ilyen lesz: a
leírások szerint szenzációsra
építik a rendezõk. S kit ne
érdekelne a balatoni vitor-
lázás, éppen most, a Kéksza-
lag lázában égve?

Aztán készül valami a
hajógyári kikötõ területén is,
annak is lesz látványos kiál-
lítási, bemutatási része. Ami
azért is fontos, mert elvégre
a város életének meghatá-
rozó mûhelye volt száz éven
keresztül, füredi családok
generációinak adott munkát
évtizedeken keresztül. Hiszen
nemcsak a gyárat, de annak
munkásait is láthatjuk majd
a kiállítás képein.

Vagyis nyugodtan el-
mondhatjuk, hogy van s lesz
konkurenciája a Jókai Villá-
nak, a Vaszary Villa kiállítá-
saink, a városi múzeum be-
mutatóinak. S ez így helyes.
Olyan sokfélék vagyunk,
annyi minden érdekel ben-
nünket. A füredi látogató
nem is tudja mindezt egy
megtekintéssel befogadni.
Többször kell visszatérni,
megnézni, esetleg új részle-
teket felfedezni ezekben. S
mindig rácsodálkozni arra
gazdag, érdekes és szép vi-
lágra, amely körülvesz ben-
nünket.

Praznovszky Mihály

Átadták a város egyik
meghatározó közlekedési
útvonalát, az Arácsi utat.
Évtizedek óta gondot
okozott a rossz állapotú,
járda nélküli, helyenként
balesetveszélyes út, most
hosszú hónapokon át zajló
felújítás révén a város
egyik legszebb útszaka-
sza lett.
 
Az Arácsot a városközponttal

összekötõ nagy forgalmú gyûjtõ-
út megújítása a város egyik leg-
fontosabb beruházása volt. A re-
konstrukció során kiszélesítették
az utat, járdát építettek, amelyet
több szakaszon zöld sáv választ
el az úttól.

Földbe kerültek a légkábelek,
áthelyezték a közmûveket, kiépí-
tették a csapadékcsatornát, he-
lyenként változott a nyomvonal
is. A felújítás során több támfalat
kellett építeni, gondot okozott a
jelentõs szintkülönbségek ki-
egyenlítése, a közmûvezetékek
kiváltása, illetve a lakások egyen-
kénti bekötése az új hálózatba. Az
önkormányzat mintegy nyolcvan
ingatlantulajdonossal állapodott
meg az út felújítása érdekében.

A Gombás-kúria környékén új
és biztonságos autóbusz-megálló-
kat építettek, az Arácsi út mentén
fasort telepítettek. Fontos szem-
pont volt, hogy a gépkocsiforga-
lom megfelelõ biztosítása mellett
a gyalogosok is biztonsággal tud-

Elkészült az Arácsi út felújítása
janak közlekedni az úton, így a
gyalogosforgalomhoz igazodva
három ponton biztonságos zebrát
is kialakítottak.

– Ez volt a legbonyolultabb
beruházás a városban. Elõször is
önkormányzati tulajdonba kellett
vonni az utat, aztán egyeztetni
kellett több nagy céggel, szolgál-
tatóval, illetve közel nyolcvan tu-
lajdonossal. Rendkívül balesetve-
szélyes és csúnya volt az út, ezen
akartunk változtatni. Nem állítom,

hogy minden tökéletes, a nyolc-
van tulajdonos közül eggyel per-
ben is áll az önkormányzat, de
azon vagyunk, hogy mindenki elé-

gedett legyen az úttal – fogalma-
zott az Arácsi Népházban rende-
zett átadóünnepségen Bóka István
polgármester.(Folytatás a 2. oldalon.)

– A fürediek és arácsiak mos-
tantól jó úton járnak – jegyezte
meg Kontrát Károly országgyû-
lési képviselõ, aki hozzátette:
szép és modern lett az út, aminek
az értékét külön növeli, hogy több-
féle érdeknek és szempontnak
kellett megfelelni a beruházás
során.

Az ünnepségen rendhagyó
módon az Arácsi utcát jelképezõ
csokitortán vágták át a szalagot.

A 400 millió forintos beruhá-
záshoz 250 milliós támogatást
nyert el az önkormányzat az
uniótól, a többit önerõbõl állta.

Félmilliárdos beruházás
révén új épületszárnnyal
és szolgáltatásokkal,
modern, egyben vendég-
barát miliõvel várja a ven-
dégeket a Margaréta Ho-
tel. A város egyik legnép-
szerûbb hotelje lehet. 

A hotel északnyugati részé-
hez építették hozzá az új, hatszáz
négyzetméter alapterületû, há-
romszintes szárnyat. A félmilliár-
dos beruházás révén a Dália
szárnyban 14 légkondicionált
szobát alakítottak ki – köztük két
összenyitható családi, illetve két
elegáns lakosztállyal –, továbbá
egy mobil falakkal tagolható, 170
férõhelyes modern rendezvényter-
met és egy galériás wellnessrész-
leget. Korszerûsítették a konyhát,
így már félpanziós ellátást tudnak
nyújtani, bõvítették a hotel foga-
dóterét, a parkolók számát, illet-
ve parkosítottak.

– Minõségi vendéglátás, stílu-
sos környezetben, elérhetõ árak-
kal,  ez a cél.  A fejlesztés révén az
eddigi korlátainktól igyekszünk
megválni. Jelentõsen bõvítettük
a szolgáltatásainkat, a korábbinál
vidámabb, komfortosabb környe-
zetet tudunk nyújtani a vendége-
inknek – mondta a szálloda igaz-
gatója.

Megújult
a Margaréta
Hotel

(Folytatás a 2. oldalon.)

Több mint ötszáz hajóval,
köztük katamaránokkal
és egy speciális szárnyas
vitorlással rajtolt el a 46.
Kékszalag a móló elõl.
Józsa Márton újabb
rekorddal nyerte meg a
versenyt, Litkey Farkas
már az elején feladta a
küzdelmet.

A parton több napon át buli,
borok, gasztrokiállítók, utcazené-
szek és jobbnál jobb koncertek
voltak. Az éttermek különleges
menüt, a város éjfélig nyitva tartó
múzeumai pedig érdekes progra-
mokat kínáltak.  

Július 10-én,  csütörtökön el-
rajtolt a Kékszalag mezõnye a
móló elõl, hogy végigvitorlázza a
Balatonfüred–Balatonkenese–
Siófok–Keszthely–Balatonfüred
távot. Szombat reggel kilenc órá-
ig lehetett a hajóknak  érvényesen
célba érni. Ahogy az várható volt,
a leggyorsabb katamaránok  a nagy
szélben nagyon megléptek a me-
zõnytõl.

A Fifty-Fifty több mint három
órával megjavítva saját eddigi csú-

Saját rekordját is megdöntötte
A Józsa Márton kormányozta Fifty-Fifty volt a leggyorsabb a Kékszalagon

A Józsa Márton kormányozta katamarán rajt–cél gyõzelmet aratott 7 óra 13 perc 57 másodperces idõvel

csát, nagy fölénnyel nyerte a 46.
Kékszalag vitorlásversenyt. A
Józsa Márton kormányozta két-
árbocos katamarán rajt–cél gyõ-
zelmet aratott 7 óra 13 perc 57
másodperces idõvel. Józsa Már-
ton kormányos azt mondta, a szél-
viszonyok miatt másfélszeres tá-
vot tettek meg a katamaránnal, sõt,
menet közben vitorlacserékre
kényszerültek, amivel egy órát
veszítettek, így elképzelhetõ,

hogy szerencsésebb idõjárás mel-
lett a jövõben ezt a friss rekordot
is könnyû lesz megdönteni.

– A Szigligeti-öbölben kicsit
erõs volt a szél, ott kapaszkod-
nunk kellett, és visszafelé eltört a
bumunk vége. Ez kicsit aggasztó
volt, de tudtuk kezelni a helyze-
tet. Taktikailag jól versenyeztünk,
jó irányokba mentünk, jól dolgo-
zott a csapat – értékelte teljesít-
ményüket Józsa Márton.

Az üldözõk közül az osztrák
Andreas Hagara vezette Natur-
aqua 25 perccel késõbb ért célba,
a harmadik helyet a Nagy R. Attila
irányította Team Black Jack sze-
rezte meg, õk a gyõzteshez ké-
pest több mint ötven perccel ma-
radtak el. Negyedikként ért célba
Vándor Róbert a legmodernebb
tervezésû, szárnyalásra képes
hajójával.

Tizenhárom kivitelezõcég
vett részt a munkában, melynek
eredményeként mintaszerû
útfelújítás történt.
Bóka István és Kontrát Károly
az ünnepélyes avatáson
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(Folytatás az 1. oldalról.)
– Sokat várunk az egyedi ki-

alakítású, modern technikai beren-
dezésekkel felszerelt rendezvény-
teremtõl, amely ideális helyszíne
lehet esküvõknek, konferenciák-
nak, magán- és céges rendezvé-
nyeknek. Nagy elõrelépés a me-
legkonyha korszerûsítése, a kibõ-
vült étterem, és végre közvetlenül
a 71-es útról is megközelíthetõ a
szálloda, itt egy új bejáratot léte-
sítettünk – válaszolta a kérdé-
sünkre Forsthoffer Ágnes igazga-
tó, aki családjával még 2006-ban
vette át a szálloda üzemeltetését.

A szálloda ünnepélyes megnyi-
tóján Bóka István polgármester
hangsúlyozta: a város gazdasága
szempontjából nagyon fontos,
hogy bõvült Füreden a kereske-
delmi szálláshelyek száma.

– Egy igazi családi vállalkozás
mûködteti a hotelt, most egy rend-

„Kivirágzott” a Margaréta Hotel

Az új szárnyban wellnessrészleg, étterem és egy rendezvényterem is helyet kapott

kívül értékes fejlesztést valósítot-
tak meg. A város adóbevételei
szempontjából a kereskedelmi
szálláshelyek növelése az egyik
legfontosabb tényezõ, sokkal ör-
vendetesebb, mint az apartman-
ház-építés.

Az egy évvel ezelõtt indult
mintegy 500 milliós beruházáshoz
100 millió forintot nyertek pályá-
zaton, a többit hitelbõl és saját for-
rásból biztosították. Az összesen
64 szobás hotelben 18 új munka-
hely létesült, érdekesség, hogy az
egész épület fûtését, világítását és
gépészetét számítógép vezérli, és
a környezetkímélõ, alternatív
energiák használatára is gondoltak,
az új épületszárny tetején nap-
elempark kapott helyet.

Az új, ízléses és hangulatos
wellnessrészlegben két pezsgõ-
medence, egy gyermekmedence,
finn, bio- és infraszauna, trópusi

élményzuhany, dézsazuhany, jég-
oltár, só-, aroma- és fényterápiás
szoba, masszázságyak, illetve na-
pozóterasz várja a vendégeket.

A wellnesst nemcsak a szálló
vendégei használhatják, bejelent-
kezés után bárki igénybe veheti a
szolgáltatásokat, ahogy a félpan-
ziós vacsorát is.

– Hosszabb lesz a hotel nyit-
va tartása, mostantól áprilistól
decemberig fogadjuk a vendége-
ket. Minõségi vendéglátás a cé-
lunk, egy barátságos, családias
hangulatú szálloda, elérhetõ árak-
kal – fogalmazott Forsthoffer
Ágnes, aki kérdésünkre elmond-
ta: két hónapja mûködik a meg-
újított szálloda, eddig kedvezõek
a tapasztalatok, soha ennyi fogla-
lás nem volt még a hotelben, szin-
te az egész nyárra megtelt a szál-
loda.

Martinovics Tibor

Karakteres, elegáns,
méltóságteljes. Ilyen lesz a
tervezõk szerint a megújí-
tott Tagore sétány, amely
jellegét, hangulatát
megõrzi. Hangsúlyosabbá
teszik a platánsor alatt
húzódó sétautat, kisebb
tereket, sétaösvényeket
hoznak létre, rendezik
a parkokat, illetve
közvetlenebb kapcsolatot
alakítanak ki a part és a
víz között.

A felújítás várhatóan szeptem-
berben kezdõdik, a jövõ nyárra el
is készül a 300 milliós beruházás.

Lakossági fórumon ismertette
a Tagore sétány felújítási terveit
Wallner Krisztina táj- és kertépí-
tész. A beruházásra 300 millió fo-
rintot kapott a város a kormány-
zati tartalékból. A tervek szerint
még idén szeptember közepén el-
kezdenék a munkálatokat, hogy a
jövõ évi szezonra elkészüljön a
megújított sétány.

– Jelenleg túlzsúfolt a sétány,
ugyanakkor vannak szinte telje-
sen kihasználatlan nagy zöld fe-
lületei és részei. Jellegét, hangula-
tát megõrizve szellõsebbé, hang-
súlyosabbá szeretnénk tenni, a
platánsor alatti korzó mellett al-
ternatív sétányokat, parkokat ala-
kítanánk ki. Nagyon fontosnak
tartom, hogy erõsítsük a Balaton

A hagyományoktól eltérõen
nem Siófokon, hanem Balatonfü-
reden tartotta ülését a Balaton
Fejlesztési Tanács. Az egyik leg-
fontosabb napirendi pont az volt,
amikor a tagok elfogadták a Ba-
laton fejlesztéspolitikai feladata-
it meghatározó tájékoztatót. Mint
ismeretes, az Országgyûlés elfo-
gadta az országos területfejlesz-
tési koncepciót, mely integrált
gazdaságfejlesztést szorgalmaz a
Balatonnál.

Több operatív programmal
kívánják fejleszteni a Balatont,
2020-ig prioritást élvez a fog-
lalkoztatásbõvítés, a gazdaságfej-
lesztés, a versenyképesség növe-
lése. Most már az is biztos, hogy

Minden év július elseje a ma-
gyar egészségügy legnagyobb ün-
nepe. Ezen a napon született Sem-
melweis Ignác, az anyák megmen-
tõje. Semmelweis Ignác nevét or-
vostörténeti múzeum, emléktáb-
la és orvosi egyetem is büszkén
viseli. Születésnapjának évfor-
dulóján idén Balatonfüreden is
megtartották a hagyományos ün-
nepséget, ahol ketten vehették át
a város kitüntetését. A füredi
egészségügyi dolgozókat a Bala-
ton Szabadidõ- és Konferencia-
központban megtartott ünnepsé-
gen köszöntötték. Dr. Ács Ká-
roly, a Városi Rendelõintézet igaz-
gató-fõorvosa úgy fogalmazott:
boldognak érezhetjük magunkat,
hogy Füreden dolgozhatunk, a

Jövõre megújul a Tagore sétány

fürediekért dolgozhatunk. Nem
nagy a kenyér, de biztos a kenyér
– tette hozzá. A képviselõ-testület
döntése értelmében az idén ketten
vehették át dr. Bóka István pol-
gármestertõl a Balatonfüred Város
Egészségügyéért kitüntetést. Egyi-
kük Bakos József, aki 1975-ben
kezdett a mentõszolgálatnál dol-
gozni általános ápolóként. Ezután
elvégezte a mentõ-szakápolóit, a
légi mentõknél 1993 óta tölt be
paramedikusi állást.

– Ha visszatekintek az elmúlt
évekre, azt tudom mondani, hogy
nagyon boldog vagyok, mert azt
csinálom, amit szeretek. Boldogan
dolgozom, boldogan megyek be a
munkahelyemre – fogalmazott a
kitüntetett.

Komárominé Polgár Judit 29
éve dolgozik védõnõként Balaton-
füreden, a fõiskola után rögtön itt
kezdte pályafutását. Szerencsés-
nek érzi magát, hogy részt vehet a
családoknak abban az idõszaká-
ban mikor gyermeket várnak,
megszületik a babájuk.

– Nagyon szerencsés vagyok,
hogy itt dolgozhatok, komoly tá-
mogatást kapok a szakmai veze-
téstõl és a kollégáimtól is. Köszö-
nöm szépen az elismerést, boldog
vagyok – mondta a védõnõ.

A Semmelweis-napon köszön-
tötték a nyugdíjba vonuló kollé-
gákat is, majd kötetlen, baráti be-
szélgetéssel folytatódott a dél-
után.

Bán László

Semmelweis-napi kitüntetések

Többirányú fejlesztés indulhat a Balatonnál
a jövõben nagyobb hangsúlyt kap
az egészségturizmus, de a mezõ-
gazdasági termékfejlesztésben is
látnak kitörési lehetõséget a szak-
emberek. A koncepció tartalmaz-
za azt is, hogy szükséges az in-
tézményi rendszer korszerûsíté-
se és a közlekedési infrastruktúra
fejlesztése. Több tanácstag felve-
tette az ülésen, hogy az unió nem
preferálja a szálláshelybõvítést,
vagyis nem ad pénzt szállodák
építésére, ami azért probléma,
mert szükség lenne további minõ-
ségi szálláshelyre a tó körül. Dr.
Bóka István BFT-elnök utalt arra,
hogy mindenképpen meg kell ta-
lálni erre a forrást, mert valóban
igaz, akkor jön sok vendég a Bala-

tonhoz, ha a pénzéért minõségi
szolgáltatást kap. A pénteki ülé-
sen szó volt arról és javaslat is
elhangzott, hogy szankcionálni
kell a rémhíreket terjesztõ hírpor-
tálokat, mivel a Balaton vízminõ-
ségével kapcsolatban nagyon sok
rosszindulatú és téves információ
jelent meg a közelmúltban. Ugyan-
akkor a BFT díjat hozna létre azon
újságírók részére, akik korrekt hí-
reket jelentetnek meg a Balaton-
ról és népszerûsítik az üdülõhe-
lyet. A tanács tagjai megszavaz-
ták, hogy a Balaton Fejlesztési
Tanács saját forrásból ötmillió fo-
rinttal támogatja a tihanyi limno-
lógia kutatásait.

– Bán –

és a sétány kapcsolatát, ezért a
jelenlegi fémoszlopok és láncok
helyett ücsörgésre is alkalmas kõ-
kockákat helyeznénk el, kinyitva
ezzel a perspektívát a víz felé.
Rendeznénk az árusok elõtti te-
rületet is, ez egységes burkolatot
kapna, megszüntetnénk a szint-
különbségeket. A célunk, hogy ne
egy nyomsávon történjen az élet,
hanem az egész sétányt, illetve a
közvetlenül hozzá kapcsolódó
zöldterületeket is használhatóvá,
élvezhetõvé tegyük –fogalmazott
Wallner Krisztina, aki a város több
közterületének, mint például a
Vitorlás tér, a Zákonyi, illetve a
Széchenyi sétány tervezõje.

András István fõépítész a fó-
rum elõtti bizottsági ülésen hang-
súlyozta: a Tagore sétány Füred
emblematikus helye, ez adja a vá-
rosról a legfõbb benyomást, ezért
csak karakteres elemek, erõs mo-
tívumok használhatók itt.

– Nagy lélegzetûnek és letisz-
tultnak kell lennie, ez nem egy
szórakoztató negyed, hanem egy
méltóságteljes, a várost alapjai-
ban meghatározó terület.

A tervek szerint a sétány kele-
ti végén lévõ Deák Ferenc utca jár-
dáját kiszélesítenék, az Annabel-
la Hotel elõtti parkot átalakítanák,
itt íves sétálóösvényeket, terese-
déseket hoznának létre, bõvülne a

játszótér, és emelt fapallókon le-
hetne körbejárni a sokszor vizes
területen a mocsáriciprus-ligetet.

A sétány a Vitorlás téren is
használt süttõi mészkõ burkola-
tot kapná, a Széchenyi-szobor
elõtti teret hangsúlyosabbá ten-
nék, a Vitorlás téren álló gyö-
nyördéhez hasonló fastég épülne
a Schneider-kúttal szembeni part-
szakaszon. A strandra szezonon
kívül innen is be lehetne menni,
hogy végigjárható legyen a víz-
part. A kerékpárút nyomvonala és
burkolata marad, mint ahogy a fák
is, fiatalításukra egy hosszú távú
terv készül.

A sétányon lévõ szobrok át-
helyezését is tartalmazza a szak-
mai javaslat, elsõsorban a Pajtás
hajó tragédiájára emlékeztetõ tér-
plasztika, Huszka Jenõ mellszob-
ra, Eötvös Károly szobra, illetve
a Sellõ szoborcsoport áthelyezé-
sérõl van szó, de errõl Bóka Ist-
ván polgármester javaslatára kü-
lön tárgyalnak majd, mint ahogy a
parti rész végébe tervezett kisebb
stég kialakításáról is.

A fórumon, ahol többen is el-
mondták véleményüket a fejlesz-
téssel kapcsolatban, elhangzott: a
terveken még finomítanak, de sok
idõ már nincs, hiszen ahhoz, hogy
a jövõ nyárra elkészüljön a meg-
újított sétány, szeptemberben el
kell kezdeni a munkálatokat.

Martinovics

Az oszlopok és láncok eltûnnek, perspektívát nyitva a víz felé

Megdõlt az egytestû hajók
eddigi csúcsa is. A Király Zsolt
kormányozta Raffica több mint
fél órával megdöntötte a Nemere
II. 59 éves rekordját. Az ideje 9
óra 56 perc 46 másodperc, ezzel
övé az egytestû vitorlások rekord-
ja. A sors iróniája, hogy a Raffica
ezzel az abszolútban csak a 8.
helyen futott be, holott a korábbi
versenyeken ez Kékszalag-gyõ-
zelmet ért volna.

A címvédõ és 11-szeres gyõz-
tes Litkey Farkas feladta a ver-

Saját rekordját
is megdöntötte

senyt, hajója nem sokkal a rajt után
megsérült: az orrmerevítõnél el-
szakadt egy kötél, ennek követ-
keztében több alkatrész is megsé-
rült, s a hibát nem lehetett a vízen
kijavítani.

Józsa Márton már a kenesei
bójánál nagy fölénnyel vezetett, a
Fifty-Fifty nevû kétárbocos ka-
tamaránt megszorítani sem
tudták. A jó szélben végül 522
hajó vágott neki a távnak, köztük
12 többtestû vitorlás, a szeles idõ-
járás miatt  idén ezek voltak idén
az esélyesek.

(Folytatás az 1. oldalról.)

Ünnepi keretek közt fogadták
július 1-jén Balatonfüredi Rend-
õrkapitányságon a Készenléti
Rendõrség nyári szezonra Bala-
tonra vezényelt 18 fõs állomá-
nyát. A rendezvényen részt vett
dr. Bóka István, Balatonfüred vá-
ros, valamint több környékbeli
település polgármestere, továbbá
Töreki Sándor Veszprém megyei
rendõrfõkapitány, valamint Reg-
don László rendõr alezredes, rend-
õrkapitány is. A rendõri vezetõk
elmondták, nagyobb közterületi je-
lenléttel szeretnék biztosítani a
lakók, illetve az itt nyaralók nyu-
galmát, mivel nyáron Balatonfü-
red fokozott rendõri jelenlétet igé-
nyel. Zánka, Tihany és Balaton-

Rendõri megerõsítés
akali önkormányzata közösen,
valamint a Balatoni Fejlesztési
Tanács két rendszámfelismerõ
berendezést ajándékozott a füre-
di rendõröknek, amellyel gyorsab-
ban kiszûrhetik a forgalomból a
körözött, kitiltott jármûveket. A
rendezvény keretein belül a me-
gyei rendõrfõkapitány megjutal-
mazta a hónap járõrét, Hetesi And-
rás fõtörzsõrmestert, aki május 7-
én, szolgálaton kívül két trükkös
tolvaj személygépkocsiját felis-
merte, majd értesítette a szolgá-
latban lévõ állományt, akik a jár-
mûben helyet foglaló két román
állampolgárságú férfit még aznap
a Balatonfüredi Rendõrkapitány-
ságra elõállították.
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Füredi
programok

JÚLIUS
június 18., péntek, Balaton Szabadidõ- és Konferencia-központ – Szabadtéri szín-
pad. III. FüredJam könnyûzenei fesztivál
Jegyár (egész estére érvényes): 2000 Ft; nyugdíjas, diák: 1800 Ft.
20.00 óra Puhító-koncert
A Puhító a metálszamba egyetlen jelenlegi hazai képviselõje.
21.00 óra Európa Kiadó
Az Európa Kiadó egy 1981-ben alakult, fõleg a frissen feloszlott URH tagjaiból
álló magyar underground együttes.
22.00 óra Halott Pénz

A nagy sikerû Ugyanúgy hallasz és a Feneked a gyengém címû, legmenõbb ma-
gyar rapper együttes fellépése

július 19., szombat, Anna Grand Hotel, Mediterrán udvar
Horgas Eszter-koncert
Jegyár: 2000 Ft; nyugdíjas, diák: 1500 Ft.
július 22–27., kedd-vasárnap, Anna Grand Hotel, Kisfaludy Színpad
II. Anna-feszt és 189. Anna-bál
július 25., 18.00 óra – Vaszary Galéria
A Pintér Galéria aukciós kiállítása – Aukció: augusztus 16., 18.00 óra
(megtekinthetõ: július 25–augusztus 24.)

AUGUSZTUS
augusztus 1., 18.00 óra – Kisfaludy Galéria
Fülöp Lajos-kiállítás megnyitója
(megtekinthetõ: augusztus 16-ig)
augusztus 2., szombat – Kisfaludy Galéria
Mesekastély: Mesehajó: Holló együttes
Jegyár: 700 Ft, családi (4 fõ esetén): 2200 Ft.
augusztus 8., péntek, 17.00 óra, Arácsi Népház
Bor-Kép-Tár – kiállításmegnyitó
(megtekinthetõ: augusztus 30-ig)
augusztus 9-31-ig Balatonfüredi borhetek, Kisfaludy Színpad, Tagore sétány
-----------------------------------------------
június 30–augusztus 1.
Hátizsákkal Veszprém megyében (és azon túl) nagycsoportos óvodástól a közép-
iskolás korosztályig.
Túratábor: június 30–augusztus 1-jéig, 5 héten keresztül (hétköznapokon)
geoláda-kereséssel.
Ízelítõ a túrákból (Bakony, Balaton-felvidék, Keszthelyi-hegység): Borzás-he-
gyi-barlang, Papod-hegy, Rend-kõ, Gaja-szurdok, Somló, Tihany, az ország leg-
nagyobb bükkfája, Szent György-hegy, dörgicsei romtúra, a „négyszögletû ke-
rekerdõ”, még egyszer Bátorkõ vára, Pokol-lik, Sümeg, Fehér kövek

A különbuszos nagytúra: Kovácsi-hegy, Tátika, Rezi-vár

Minden héten egy napot kerékpárral teljesítenek: déli part, Somogy csúcsa, szóládi
pincék, zamárdi kilátó, Balatonalmádi-Szentkirályszabadja, Köcsi-tó, Kis-Ba-
laton
-----------------------------------------------
Nyitva tartás:
Vaszary Galéria, Jókai Mór Emlékház, Városi Múzeum
Hétfõ–vasárnap: 10.00–18.

Vaszary Alkotómûhely
8230-Balatonfüred, Honvéd u. 2–4.
Nyári múzeumpedagógiai foglalkozások
7–12 év közötti gyermekek részére – nem bütykölõs, nem kézmûves  
Festés, kollázs/montázs, animációs alapok, grafikai átírások, képzõmûvészeti alap-
ismeretek.
Minden hetet egy kiállítással zárunk le, 16 órától finiszázst tartunk a gyermekek
alkotásaiból.
2014. 07. 21–2014. 07. 25.
2014. 07. 28–2014. 08. 01.
------------------------------------------------

KIÁLLÍTÁSOK
Vaszary Galéria
Az idõ színtere – Cangiante. Ilona Keserü Ilona kiállítása
(megtekinthetõ: július 27-ig)
Képidézetek – Fotográfiai kiállítás Hemzõ Károly sport- és városképeibõl
(megtekinthetõ: július 20-ig)
augusztus 9., szombat 11.00 óra
Magyar mûvészek Itáliában 1800–1850 – kiállítás-megnyitó
(megtekinthetõ: november 16-ig)
Nyitva tartások:
Vaszary Galéria, Jókai Mór Emlékház, Városi Múzeum
Kedd–vasárnap: 10.00–18.00
Hétfõ: szünnap
A Városi Helytörténeti Gyûjtemény és Kiállítóhely kamarakiállításai
8230 Balatonfüred, Blaha Lujza utca 3.
A Városi Könyvtár nyitva tartása július 1-jétõl augusztus 31-ig: keddtõl pénte-
kig 10.00–18.00 óráig. (szombat-vasárnap-hétfõ: zárva).
Strandkönyvtár a Kisfaludy strandon augusztus 31-ig.
Nyitva: hétfõtõl szombatig 10.00–18.00 óráig.

PROGRAMOK
Papírszínházi elõadások a Városi Könyvtárban minden csütörtökön 11.00-tõl
12.00 óráig.
Olvasótábor általános iskolás gyerekeknek  Kõszegen és környékén  július 21-
tõl július 26-ig. Legovárosok 

A 17 akváriumban, amelyek-
ben összesen 30 köbméternyi
édesvíz és 5 köbméternyi tenger-
víz van, különleges mûszaki meg-
oldással teremtenek megfelelõ élet-
körülményeket, hõmérsékleti vi-
szonyokat. A patakban élõ fajok-
nak természetes vízáramlást is
biztosítanak.

A halak látványa mellett az
érintõképernyõs információs
rendszer részletes tájékoztatást
ad a tóról, és felhívja a figyelmet a
Balaton és környéke élõvilágának
sokszínûségére és ennek fontos-
ságára.

Az akváriumokban a követke-
zõ balatoni és a vízgyûjtõkbõl
származó fauna látható:  halvány-
foltú küllõ, fenékjáró küllõ, fürge

Balatoni halak bemutatója
cselle, domolykó, szivárványos
pisztráng,  kurta baing, vágócsík,
lápi póc, széles kárász, réticsík,
szivárványos ökle,  vörösszárnyú
keszeg, szúnyogirtó fogasponty,
harcsa, csuka,  süllõ,  kõsüllõ,
balin,  ponty,  amur,  garda,
karikakeszeg,  bagolykeszeg,
ezüstkárász,  razbóra,  pettyes
busa,  fekete törpeharcsa, naphal,
sügér,  vágódurbincs, jász,  com-
pó,  angolna,  laposkeszeg, szél-
hajtó küsz, bodorka és a 16–17-
es akváriumban ízelítõ az Adria
tengeri világából.

Bodorka, a névadó:
A  bodorka olajzöld hátú, ezüs-

tös oldalú hal, amelynek hasúszói
és farok alatti úszói fiatal korban
narancs színezetûek, ezért is ha-

sonlít a más néven bódorkeszeg-
nek, koncérnak, búzaszemû ke-
szegnek hívott halacska, latinul
Rutilus rutilus, a balatoni népdal-
ban oly sokszor megénekelt
vörösszárnyú keszegre, amellyel
azonban mégsem összetévesz-

tendõ. Ami a bodorka jellegzetes-
sége, az a kifejlett példányok
élénkvörös szemgyûrûje.

A bodorka nem válogatós, de
kedveli a csendesebb partokat,
viszont igen hûséges, csapatai ra-
gaszkodnak megszokott élõhe-
lyükhöz. A Balatonban  április-
májusban állandó hõmérsékletû
vízben 10–17 Celsius-fok között
ívik, de tartós lehûléskor a bo-
dorkák megszakítják nászukat.

A fiatal hal – amelynek balato-
ni táplálkozását részletesen vizs-
gálták – planktonokat, árvaszú-
nyoglárvákat, vándorkagylókat,
csigákat, hínárhajtásokat, békalen-
csét eszik, de alkalomszerûen ki-
sebb halakat, halivadékot is fo-
gyaszt. Halunk viszont fontos
tápláléka más ragadozóknak, így
a csukának, harcsának, fogassül-
lõnek. A horgászok is kedvelik,
mert egyike a legjobb csalihalak-
nak, mivel szívós, és a horgon
hosszú ideig életben marad. A
bodorka viszonylag lassan növõ
halfajta, az 1 kg körüli példányok
már ritkák, de 1,9 kilósat is fogott
már balatoni  horgász.

(Forrás – Pintér Károly: Ma-
gyarország halai)

A harcsáról  így ír a hajdani szakirodalom:
„A halak között igazi útonálló, még pedig ép oly kegyetlen, mint
ravasz; gyökerek között, uszadékok mögött meglapúlva lesi a
prédáját; álnok játékot ûz ostoros bajúszával, hogy a buta hallal
férget gyaníttasson benne s így magához csalhassa. (Neki min-
den jó, a mi él és mozog s a természethistória súlyosan vádolja
is, mert gyomrában nemcsak uszkárkutyát, hanem gyermek-
csontot is talált.) Ám rettentõ rablótermészetének õ is megadja
az árát, mert vak mohóságában csak akkor tér észre, mikor késõ,
mikor t. i. a kuttyogató horgán rajtavesztett”.

Hazánk egyik legnagyobb
természeti kincse a
Balaton. Fiatal tó, ami
„mindössze” 12–15 ezer
évvel ezelõtt keletkezett
elõször kisebb-nagyobb
összefüggõ vízfelülettel
borított területeken. Mára
összefüggõ víztömeg nyújt
élõhelyet számos állat- és
növényfajnak.

Mert a Balaton és az õt táplá-
ló vizek élõvilága igen gazdag, bár
ezzel a tópartra látogatók nem
mindig szembesülnek.

A Balatoni Vízivilág Látogató-
központban most élõben, szem-
tõl szemben találkozhatnak a ked-
ves látogatók a vidék halaival, a
pár centiméteres szélhajtó küsz-
tõl egészen Közép-Európa legha-
talmasabb haláig, a többmázsásra

Kinyitott a Bodorka

A Balatoni Vízivilág Láto-
gatóközpont A Balaton élõ-
világa ma és anno: interak-
tív Ökoturisztikai Látoga-
tóközpont kialakítása és
parti sétány felújítása Ba-
latonfüreden címû KDOP-
2.1.1/D-12-2012-0016 azo-
nosító számú projekt kere-
tén belül valósult meg. A
projekt során a Széchenyi
sétány és az Aranyhíd sé-
tány egy-egy szakaszát is
felújították.

is megnövõ harcsáig. Ízelítõül kis
válogatást is kínálunk testvérvá-
rosunk, a horvátországi Opatija
jóvoltából az Adria élõvilágából is.

Ajánljuk ezt a központot min-
den kedves Füredre látogatónak,
gyereknek és felnõttnek egyaránt,
és ajánljuk a füredieknek és a Ba-
laton-part minden lakosának.

Napjainkban a Föld lakosainak
több mint a fele városokban él,
Magyarországon ez az arány 65
százalék. A városokban felnövõk
egyre jobban eltávolodnak a ter-
mészettõl. Gyakran idegen, isme-
retlen és idõnként félelmetes vi-
lágként tartják számon. Ilyen, a
víztükör alá rejtett világot mutat

be most a Bodorka Balatoni
Vízivilág Látogatóközpont. A 17
akváriumban a Balaton és az õt
tápláló vizek 36 halfajával talál-
kozhatunk. Az akváriumokhoz
csatlakozó interaktív számítógé-
pes egységeken és a felettük elhe-
lyezkedõ tárlókban a látványon
kívül a fajok ismeretését, rövid
leírását is megtaláljuk.

Szándékunk szerint felhívjuk
a figyelmet az élõvilág, jelen eset-
ben a Balaton és környéke élõ-
világának sokszínûségére, bio-
diverzitására, ennek fontosságára.

A Balaton nem csak a halak
hazája – legyenek azok aprók,
mindössze néhány centimétere-

sek vagy többmázsásak –, szám-
talan egyéb állat- és növényfaj
együttélése biztosítja ennek a ter-
mészeti kincsnek a fennmaradá-
sát, élhetõségét, élvezhetõségét,
hasznosítását.

Az emberi hatás már több
mint százötven éve jelentõsen
befolyásolja ezt az élõvilágot,
most már az ember óvatos és meg-
gondolt beavatkozása is szük-
séges mindennek a fennmaradá-
sához.
Dr. Medzihradszky Zsófia

általános és közmûvelõdési
fõigazgató-helyettes

Magyar Természettudományi
Múzeum

Harminchat halfajt, sok igen ritkán láthatót is bemutatnak a Tagore sétányon

Nyáron mindennap 9-tõl 19 óráig látogatható a balatoni vízi világot bemutató akvárium
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Június közepén az
Országos Fordító és
Fordításhitelesítõ Iroda
Zrt. megnyitotta az
ország elsõ és egyetlen
szezonális mûködésû
fordítóirodáját Balaton-
füreden, a felújított
Margaréta Hotelben.

A kezdeményezés kifeje-
zetten a turisztikai szezon ide-
jén, júniustól augusztus végéig
mûködik, és egyike Balatonfü-
red hivatali és turisztikai szol-
gáltatásainak, miközben a hely-
bélieket is kiszolgálja.

Június 17-én, a Margaréta
Hotel halljában nyitott irodát
Balatonfüreden az OFFI Zrt.
Az idõszaki, júniustól augusz-
tus végéig hozzáférhetõ szol-
gáltatással a városban és kör-
nyékén nyaraló turisták a le-
hetõ legegyszerûebben és köz-
vetlenül hozzájuthatnak a ma-
gas színvonalú fordítási és tol-
mácsszolgáltatásokhoz.

Ha esetleg valakit meglop-
nak, közúti baleset résztvevõ-
je, vagy akár csak komolyabb
vitája van valakivel, de nem
beszélnek közös nyelvet, ak-
kor ezentúl helyben és köny-
nyebben veheti igénybe a pro-

Szezonális
fordítóiroda
nyílt Füreden

fesszionális fordítói és tol-
mácsszolgáltatást, valamint a
hiteles fordítások készítésének
lehetõségét.

Az ügyfélpont nemcsak
külföldi turistáknak áll rendel-
kezésükre, hanem szolgáltatá-
sainak teljes spektrumával vár-
ja a helyi lakosokat, vállalko-
zásokat és intézményeket is.
Ha egy helyi lakosnak van
szüksége az OFFI Zrt.-tõl pél-
dául egy hiteles fordításra,
ugyanúgy és azonos áron kér-
heti ezt a Margaréta Hotelben,
mint országszerte a cég bár-
mely másik irodájában.

A megnyitón részt vett és
köszöntõt mondott Háry Len-
ke, Balatonfüred alpolgármes-
tere is.

A politikus kiemelte, a vá-
ros és a turizmus évszázadok
óta elválaszthatatlan, bevéte-
leinek az idegenforgalom meg-
határozó forrása. Ezért veze-
tõinek nemcsak vendéglátó-
ként, de felelõs gazdálkodó-
ként is kötelessége mindent
megtenni az itt nyaralók kom-
fortjáért, a minél fejlettebb
infrastruktúráért, amelynek az
OFFI mostani kezdeményezé-
se fontos eleme lesz.

BFT

Nappali szépségében tündököl
az éjszakai Balatonfüred a város
korszerûsített közvilágításának
köszönhetõen. Balatonfüred ön-
kormányzata a General Electric
fényforrás üzletágának modern
LED-lámpatesteivel váltotta fel az
elavult közvilágítási hálózatot,
ami nem csupán új esztétikai él-
ményt nyújt, de hozzájárul a biz-
tonságosabb közlekedéshez is. A
több mint fele részben Magyaror-
szágon gyártott kültéri világítótes-
tek használatával a város 55 szá-
zalékot meghaladó energiameg-

Július 5-én, a Fehér Szalag vi-
torlásverseny díjkiosztó ünnep-
ségével egybekötve adták át a
Szentkirályi Vízangyal vízi lát-
ványszökõkútat.

A Balatonfüredi Turisztikai
Egyesület pályázaton tízmillió

Korszerûsített közvilágítás

Szentkirályi Vízangyal
forintot nyert erre a balatoni lát-
ványosságra, amelynek a megva-
lósítását a Szentkirályi Ásvány-
víz Kft. is támogatta.

A szökõkutat az Esterházy
strandon üzemelték be, amely es-
ténként közparkként mûködik. A

szökõkút esti fényei, az építte-
tõk szándéka szerint, a Tagore
sétány teljes hosszán is láthatóak
lesznek. A szökõkút további üze-
meltetését a strand fenntartója, a
Probio Zrt. végzi majd.

BFN

A kivilágított szökõkutat esténként mindenki ingyen megnézheti a nyitott strandon

Átadták az új szökõkutat az Esterházy strandon

takarítást is elér. Az európai uni-
ós forrásból támogatott korszerû-
sítési programban 1325 darab mo-
dern, energiatakarékos, környe-
zetkímélõ és alacsony üzemelte-
tési költségû LED-lámpatestet
helyeztek ki Balatonfüreden. A
város turisztikai és kulturális köz-
téri eseményeit idén nyártól a GE
LED-világítása teszi még hangu-
latosabbá, amelyek közül 675 da-
rab Okapi LED-lámpatest a vál-
lalat nagykanizsai üzemében ké-
szült. A kültéri LED-lámpatestek
a költségek csökkentése mellett

színhûségükkel kiemelik a város
éjszakai szépségét, ezáltal Bala-
tonfüred még vonzóbb turisztikai
célponttá válik. Az irányított fé-
nyû LED-ek kizárólag a szüksé-
ges területre vetik a fényt, így nem
tapasztalható a korábbi világítási
rendszerek által kibocsátott, a la-
kásokba is bevilágító szórt fény
zavaró hatása.

„A nyári turistaszezon kezde-
tére sikeresen korszerûsítettük
Balatonfüred közvilágítási háló-
zatát, ami maximálisan alkalmaz-
kodik Balatonfüred igényeihez –

nyilatkozta a sajtónak dr. Bóka
István polgármester.

„Büszkeség számunkra, hogy
hazai kültéri LED-lámpatestek
ékesítik Balatonfüred köztereit” –
mondta Hutter Iván, a GE fény-
forrás üzletágának európai, közel-
keleti és afrikai közvilágítási üz-
letfejlesztési igazgatója Balaton-
füreden, a Vaszary-villában meg-
tartott projektzárón.

A világítás korszerûsítése a
következõ pályázati ciklusban is
folytatódik majd.

BFN

A korszerû lámpatestek nem csupán új esztétikai élményt nyújtanak, de hozzájárulnak a biztonságosabb közlekedéshez is
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A Kékszalag Európa leg-
hosszabb távú és legrégebbi tóke-
rülõ versenye. A legismertebb eu-
rópai tókerülõk: A Genfi-tavi Bol
d’Or 1939 óta létezik, és a ver-
seny távja 123 km. 1956-ban szü-
letett a Boden-tavi Rund um és a
Garda-tavi Centomiglia is. Mind-
kettõn a pálya hossza nagyjából
100 kilométer.

Ma már a Kékszalagon verse-
nyez a legtöbb hajó. A Bol d’Oron
volt a rekord 1990-ben, amikor
684 hajó nevezett be a versenyre,
de azóta ott az indulószám 500
körülire csökkent.

Pálya: Balatonfüred–Kenese–
Siófok–Keszthely–Balatonfüred.
Táv hossza légvonalban: 155 km.
Versenyidõ: maximum 48 óra. El-
sõ verseny: 1934. július 27. – 21
részt vevõ hajó. Elsõ gyõztes: Ra-
bonbán I, 30-as cirkáló, kormá-
nyos dr. Ugron Gábor.

Legtöbb induló: 2010-ben a 42.
Kékszalagon 623 hajón, 9 nemzet
3115 versenyzõ. Versenyek rend-
je: 2014-ben a 46. verseny került
megrendezésre. 1934-tõl 1942-ig
kétévente, páros években, 1947-
tõl 2001-ig kétévente a páratlan
években, 2001-tõl évente kerül
megrendezésre. Legtöbb versenyt
nyert kormányos: Litkey Farkas
11-szer. 2001–2009-ig zsinórban
kilencszer, majd 2011-ben és
2013-ban gyõzött. Legtöbb ver-
senyt nyert hajó: Tramontana 7-
szer (1940, 1942, 1963, 1971,
1977, 1979, 1989). Az elsõ nõi
kormányos, aki Kékszalagot
nyert: Kultsár Istvánné Gordon
Evelyn – 1940, 1942. Õ egyelõre
az egyetlen abszolút gyõztes nõi
kormányos a verseny történeté-
ben. 2011 óta a legjobb nõi kor-
mányos nyeri a Gordon Evelyn-
díjat. Leggyorsabb Kékszalag-
gyõzelem egytestû hajóval: 2003-
ban Lisa, Litkey Farkas kor-
mányzásával 9 óra, 25 perc, 30
másodperc. Nem lett hitelesített
rekord, mert az alacsony vízállás

Amit a Kékszalagról tudni kell

A Rabonbán 1934-ben, amelynek kormányosa Kenyeres Lajos,
kapitánya dr. Ugron Gábor volt (lásd elõzõ számunk), akinek
a nagyapjáról kapta nevét állítólag a hajó. Ugron Gábor sírja
Bakonybélben, az apátság temetõjében van, ahol 1960-ban
nyolcvanévesen hunyt el. 1951-es budapesti kitelepítésük után
ugyanis Bakonybélben telepedtek le

A Fifty-Fifty rajt–cél gyõzelmet aratva iskolázta a mezõnyt

A Lillafüred és a Sirocco, a Balaton legszebb hajói

miatt a keszthelyi bója keletebb-
re volt a szokottnál, így a pálya
összesen akár nyolc kilométerrel
is rövidebb lehetett az 1955-ös
távnál.

Érdekesség: Ugyanekkor ver-
senyen kívül Gádorfalvi Áron
szörffel 9 óra 4 perc alatt körbe-
menve a távot, 22 percet vert a
Lisára!

2014-ben ez a csúcs is meg-
dõlt, hivatalosan is, mert Király
Zsolt 9 óra 56 perc alatt ért célba
az egytestû Rafficával.

Kékszalag, egytestûhajó-re-
kord: 1955. Nemere II, Németh
István, 10 óra 40 perc. A rekord-
idõrõl nincsenek eredeti pontos
feljegyzések. A korabeli újságok
többet, 11 óra feletti menetidõt
írtak. Sok késõbb iródott forrás-
mûben már 10 óra 55 perc szere-
pel, majd egy MVSZ elnökségi
ülésén a hatvanas években rögzí-
tették a 10 óra 40 perces rekord-
idõt. 2014. Raffica, Király Zsolt,
9 óra 56 perc. Kékszalag abszolút
rekord: 2012. Fifty-Fifty katama-
rán, kormányos Józsa Márton, 10
óra 32 perc.  2014. Fifty-Fifty ka-
tamarán, kormányos Józsa Már-
ton, 7 óra 13 perc
Érdekességek

Miért írjuk egybe a Kéksza-
lagot?

1934 Rabonbán
dr. Ugron Gábor
1936 Kincsem III.
Kovács Béla
1938 Kincsem IV.
Kovács Béla
1940 Tramontana
Gordon Evelyn
1942 Tramontana
Gordon Evelyn
1947 Hungária
Tóth Kálmán
1949 Vészmadár
Mihálkovics János
1951 Nemere II.
Németh István
1953 Nemere II.
Németh István
1955 Nemere II.
Németh István
1957 Nemere II.
Schmalz József
1959 Addio
Horváth Boldizsár
1961 Kékmadár
Farkas László
1963 Tramontana
Vályi Pál
1965 Olimpia III.
Tolnay László
1967 Trinidad
Debrõczy Tibor

A Kékszalag-gyõztes hajók és kormányosok:
1969 Rabonbán II.
Berta Lajos
1971 Tramontana
Bucsy Balázs
1973 Blott X.
Gosztonyi
András
1975 Blott X.
Telegdy István
1977 Tramontana
Lovas József
1979 Tramontana
Lovas József
1981 Hárpia
Izsák Szabolcs
1983 Simi
Zdenka Richter
1985 Simsalabin
Eindl Steeg
1987 Simsalabin
Eindl Steeg
1989 Tramontana
Gömöry Pál
1991 Gitzwerg és

     Nemere II.
Helmuth Birk-
mayer és Balogh

    György megosztva
1993 Manual
Tuss Miklós
1995 Manual
Tuss Miklós

1997 Liberté
Christoph Wieser
1999 Yuppie
Detre Szabolcs
2001 Pleasure
Litkey Farkas
2002 Gardazzurra
Litkey Farkas
2003 Lisa
Litkey Farkas
2004 Gardazzurra
Litkey Farkas
2005 Lisa
Litkey Farkas
2006 Clandesteam
Litkey Farkas
2007 Lisa
Litkey Farkas
2008 Clandesteam
Litkey Farkas
2009 Lisa
Litkey Farkas
2010 NaturAqua
Roland Gabler
2011 Lisa
Litkey Farkas
2012 Fifty-Fifty
Józsa Márton
2013 Lisa
Litkey Farkas
2014 Fifty-Fifty
Józsa Márton

Az elsõ versenyt a Kék Szal-
lagért (két l-lel) írták ki 1934-ben,
és a helyesírás mostani szabályai
szerint is Kék Szalag lenne az írás-
mód. Ám a verseny fogalommá
vált, így lehet, és szokás is lett
egybeírni Kékszalagként, míg pél-
dául a Fehér Szalag természete-
sen külön írandó.

A leghosszabb Kékszalag:
1953-ban olyan gyenge szél

fújt, hogy a két év múlva rekordot
futó Nemere II az elsõ helyen 40
órát vitorlázott! (Akkoriban még
nem volt 48 órás idõkorlátozás.)

Két gyõztes:
1991-ben a német Gitzwerg

nevû hajó gyõzött, de óvták, mert
a Tihanyi-szorosban nem az elõ-
írt hajózási útvonalon vitorlázott.
Viszont a versenykiírás német
nyelvû fordításában ez rosszul
szerepelt. Így a német hajót nem
zárták ki, viszont a 20 perccel utá-
na befutó Nemere II-t is elsõ he-
lyezettnek, Kékszalag-gyõztes-
nek nyilvántották. A hajót dr. Ba-
logh György, a Magyar Vitorlás
Szövetség akkori elnöke kormá-
nyozta.

Teljes tókerülõ Fehér Szalag –
azaz a klasszikus hajók versenye

1996, 1998, 2000-ben teljes
tókerülõ volt a Fehér Szalag, azo-
nos hosszúságú, csak ellenkezõ
irányba vitorlázandó pályán,
vagyis a Balatonfüred–Keszt-
hely– Siófok–Kenese–Balatonfü-
red távon hajóztak a versenyzõk.

A gyõztesek: Manual – Tuss
Miklós, Liberté – Munka László,
Anna – Rutai István voltak.

A 2000. évi teljes körös Fehér
Szalagon – mivel azon a versenyen
semmi nem tiltotta a többtestûek
részvételét – katamaránnal indul-
tak a Detre testvérek. A verseny
estéjén nagy vihar csapott le a
mezõnyre. A katamaránnak eltört
az árboca. Felborultak és kiestek
a Libera hajók, a Pleasure (Litkey
Farkas) és az Azzardissimo
(Brencsán Ábel) is. Gyõzött az
Anna Hetvenes Cirkáló.
Gyakori kérdések és válaszok

Miért nehéz rekordot futni?
A Nemere II csúcsideje 57 évig

a legjobb volt. Rekordot csak a
Kékszalag napján lehet futni, és
míg 1955-ben ideális erejû és irá-
nyú szél fújt az egész versenyen
és az egész tavon, addig ez a kö-
vetkezõ években nem történt meg.
A Balaton a széljárások alapján
három részre osztható: a keleti
medence, a nyugati medence na-
gyobb része és a Keszthelyi-öböl.
Gyakran elõfordul, hogy az egyes
részeken teljesen eltérõ szél fúj.

Mennyivel gyorsabbak a mai
modern hajók például az öt-

venhét évig rekordtartó Neme-
rénél?

A hajóépítõ ipar rengeteget fej-
lõdött, különösen az elmúlt hu-
szonöt-harminc évben. A modern
mûanyagok, a karbonszálas tech-
nológia révén a modern hajók sok-
kal erõsebbek és könnyebbek a
régieknél. Önmagában már ez is
nagy sebességnövekedést okoz-
na, de a gyorsulást megsokszoroz-
za, hogy a modern, erõs anyagok-
kal olyan formák és szerkezetek
is megépíthetõk, amilyeneket fá-
ból vagy acélból nem lehetett vol-
na megvalósítani. Vagyis az új
anyagok a hajótervezést is forra-
dalmasították.

Ma már a modern egytestû tõ-
kesúlyos hajók is képesek sikla-
ni, és akár cirkáláskor is gyorsab-
ban vitorlázni, mint a szél sebes-
sége. Ez húsz-harminc éve elkép-
zelhetetlen volt.

A többtestû hajók egyre növek-
võ sebességfölényét is a hajóépí-
tés technológiai fejlõdése teszi le-
hetõvé.

2012-ben a Fifty-Fifty kétár-
bocos különleges katamarán mind-
össze 8 percet javított a Nemere
II 1955-ös rekordján. Ám ezt több-
nyire rendkívül gyenge szélben
tette. Amikor a Fifty-Fifty célba
futott, a szintén versenyzõ Ne-
mere II (felújítva, modern
karbonrudazattal és modern
vitorlázattal) még a Keszthelyi-
öbölben járt a távoli bója kerülése
után, mintegy 50 kilométerrel le-
maradva a gyõztes Fifty-Fiftytõl.

Az úszótestû, siklásra nem
képes Nemere II csúcssebessége
10–11 csomó lehet. Egy siklásra
is képes modern hajó már ennek a
duplájára, és a szél sebességénél
gyorsabb vitorlázásra is képes le-
het. A modern, könnyû többtestû
hajók pedig a szél sebességének
háromszorosát is meghaladó tem-
póval tudnak vitorlázni.

Idén azonban megdõlt az egy-
testû hajók csúcsa is. A Király
Zsolt kormányozta Raffica több
mint fél órával megdöntötte a Ne-
mere II 59 éves rekordját. Az ide-
je 9 óra 56 perc 46 másodperc,
ezzel övé az egytestû vitorlások
rekordja.

Hogyan mehet egy vitorlás
hajó gyorsabban a szélnél?

A vitorlást a szél nem tolja a
vízen! A vitorlák olyanok, mint a
szárnyak. A repülõgépszárnyhoz
hasonló ívelt profilokon a levegõ
áramlása felhajtóerõt ébreszt, ami
az áramlás sebességének növeke-
désével egyre nagyobb lesz. A vi-
torlákon mint szárnyprofilokon
áramló levegõ sebességét a hajó
saját menetszele is fokozza.

A modern hajók könnyûek, és
a modern testeknek, illetve a tõ-
kesúly, uszony és kormányprofi-
loknak az alakja is egyre áramvo-
nalasabb. Ezáltal a modern hajók
vizesített felülete sokkal kisebb és
áramvonalasabb, mint a régebbie-
ké. A kisebb súrlódás, a kisebb el-
lenállás révén nagyobb sebesség-
re tudnak gyorsulni, amit az így
keletkezõ menetszél tovább fo-
koz, amíg létre nem jön egy új fel-
hajtóerõ–fékezõ surlódás egyen-
súly. Ha ekkor tovább csökkent-
hetõ a súrlódás, a szél erõsödése
nélkül is még tovább gyorsulhat
a hajó.

A többtestû hajók, amelyek a
stabilitásukat nem mélyre nyúló
súllyal, nagy ellenállást kiváltó
tõkesúllyal, hanem a szélességük-
kel érik el, a tõkesúly hiányában
könnyebbek, ráadásul az ellenál-
lásuk is kisebb a vízben. Így gyor-
sabbak lehetnek, mint az egytes-
tû hajók. Az õket fékezõ ellenál-
lás a szél felõli testnek a szél dön-
tõereje révén a vízbõl való kieme-
lése tovább csökkenti a fékezõ el-
lenállást, és a katamarán vagy
trimarán még tovább gyorsulhat.

Az elmúlt években kifejlesz-
tett foilok, C vagy L formájú uszo-
nyok pedig ideális esetben már a
szél alatti testet is képesek ki-

emelni a vízbõl. Így ilyenkor az
erre képes többtestûek sebessége
még nagyobb lehet.

Legyõzheti-e az uszonyain va-
ló szárnyalásra képes többtestût
egy hagyományosabb katamarán,
amelynek az egyik teste folyama-
tosan a vízben van?

Igen. A hajót a vízbõl kiemelni
képes uszonyok ellenállása a víz-
ben nagyobb, mint a hagyomá-
nyos formájúaké. Így a szárnyaló
hajó, amíg nincs elég erõs szele,
amíg nem képes kiemelkedni, ad-
dig valamivel lassabban halad,
mint egy hagyományos uszonyo-
kat használó katamarán vagy
trimarán. Ráadásul a szárnyaló
állapot létrehozása és fenntartása
nagy gyakorlatot igényel. Mivel
ez a hajózási mód még csak rövid
ideje létezik, és a csapatok jó ré-
szének kicsi ebben a gyakorlata,
ezért lehetséges, hogy egy szár-
nyalásra képes többtestû lemarad
a versenyben.

Egytestû hajónak van-e esélye
az abszolút gyõzelemre a többtes-
tûekkel szemben?

Elméletben van, ha a szél végig
nagyon gyenge marad. Olyankor
a többtestûek még nem tudnak je-
lentõs sebességfölényt produkál-
ni. Ha mindehhez ráadásként egy
egytestû hajó csapata jobban is
navigál vagy taktikázik, vagyis
olyan szélcsíkokat talál, amelyek
õt jobban hajtják, mint az ellen-
feleket, akkor lehetséges, hogy
egytestû nyerjen. A Raffica Libe-
ra Király Zsolt csapatával a fe-
délzetén így gyõzött a Boden-tavi
Rund umon 2011-ben katama-
ránokat megelõzve. Ám erre kicsi
az esély, és minél hosszabb a táv,
annál inkább lesz alkalma a több-
testûeknek sebességfölényt hozó
szelet találni.

A Kékszalagot az alapítók
ilyen sebességi versenynek talál-
ták ki, amely kihívást jelent a ver-
senyzõk mellett a tervezõknek,
építõknek is.



Átadták a vendégeknek
a Probio Balatonfüredi
Településüzemeltetési
Zrt. által 80 millió 975
ezer forint európai uniós
támogatással megvalósí-
tott, 132 millió forintos
összköltségvetést meg-
haladó Esterházy és Kis-
faludy strandi fejleszté-
seket. A 2013-ban indí-
tott beruházásból a bala-
tonfüredi strandokon a
mederkotrás és meder-
homokozás mellett kü-

Átadták Balatonfüreden az Esterházy
és Kisfaludy strandok újabb fejlesztéseit

napelembõvítés is meg-
valósult. A beruházással
jelentõsen javult a stran-
dolás színvonala, kom-
fortja, és a beruházással
három új munkahely is
létesült.
www.probiort.hu 

Probio Zrt.
Balatonfüred

lönféle attraktív és strandi szolgáltatás-
bõvítõ, valamint energiahatékonysági
elemek valósultak meg.
A legnagyobb költségû strandi
fürdõmederkotrás és újrahomokozás
mellett lídó kialakítása, mólófelújítás,

víz-homok játszótérépítés, strandi vizes-
blokkbõvítés, korszerû orvosi szoba ki-
alakítása, napozóterasz és panorámatáv-
csõ kiépítése, a Kisfaludy strandon
minigolfpálya-építés, valamint a környe-
zettudatos energiafelhasználás érdekében



BALATONFÜREDI NAPLÓ XIV. évfolyam, 2014. 6. szám 7

Július 26-án Anna-bál Bala-
tonfüreden, az Anna Grand Hotel
patinás termeiben és kertjében. A
bál szépét újra a hagyományok-
nak megfelelõen választják meg.
Soha ennyi program nem kísérte
még a bált.

A meghívott vendégekkel
együtt ötszázan vesznek részt a
július 26-i esten, melynek dísz-
vendége ezúttal a város új kultu-
rális partnere, Gyula lesz. A ti-
zennégy elsõ bálozó füredi lány
mellett idén Füred kulturális part-
nertelepülései, Gyula, Kecskemét,
Debrecen és Szolnok is négy-négy

A Blaha utcában, 25-én 17 órakor Szauer Rózsa, a NABE elnöke
és Mikulka Katalin, a NABE Balatonfüredi Csoportjának veze-
tõje mond beszédet, majd a megjelentek megkoszorúzzák az
elsõ Anna-bál tiszteletére Horváth Anna Krisztinának a Hor-
váth-ház falában elhelyezett emléktábláját.

Horváth Anna Krisztina
emléktáblájának koszorúzása

Rost Andrea, Malek Andrea és Zoób Kati is a vendégek között

A Herendi Porcelán közel két
évszázada képviseli az egyedi
kézmûvességet, a precizitást, a
szemet gyönyörködtetõ szépsé-
get és az elismert magyar minõ-
séget. A Herendi márkanév a ki-
váló minõség, az érték, a luxus és
az elegancia szimbóluma. A He-
rendi Porcelánmanufaktúra 2001
óta a magyar örökség része, 2013-
tól pedig a Herendi Porcelán im-
máron hivatalosan is hungari-
kum lett.

A bálok bálján, az Anna-bálon
az érkezõ hölgyek az idei évben is
számozott herendi porcelánszívet
kapnak, amelyek idén a Balaton
színvilágát jelenítik meg, a türkiz-
zöldet. A herendi porcelánszívek
egyszerre tradicionálisak és in-
novatívak, platinával díszítve. A
megnyitóünnepségnek az idei
évben is része lesz a Kiss Ernõ-
díj átadása, amellyel azon sze-
mélyt jutalmazzák a díj alapítói,
aki sokat tesz Balatonfüred kul-
túrájáért, szellemi életéért, gazda-
sági fejlõdéséért. A díj egy herendi
kisplasztika, mely Kiss Ernõt, a
késõbbi aradi vértanú alakját örö-
kíti meg, aki az elsõ bálon ismer-
kedett meg majdani feleségével,

Az egyik legnemesebb és több mint másfél száz éven át töretlen
magyar társasági esemény, a füredi Anna-bál sikeréhez járul hoz-
zá immár sokadik alkalommal a Magyar Állami Operaház mûvé-
szeti együttesei révén.
A bált megelõzõen július 24-én, csütörtökön 20 órakor az opera-
ház 45 fõs kórusa Strausz Kálmán vezényletével Donizetti, Bi-
zet, Verdi és Erkel Ferenc operáiból ad hangversenyt, majd július
25-én, pénteken este nyolckor a gálakoncerten Dénes István
vezényel, Kriszta Kinga, László Boldizsár, Bordás Mária, Kele-
men Zoltán, Schöck Atala énekel a füredi Gyógy téren. A házi-
gazda ezúttal is Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Opera-
ház fõigazgatója lesz. Úgyszintén hagyomány, már hogy a bálon
az Operaház balettmûvészei táncolják a báli palotást: ez évben
Jellinek György koreográfiáját járják el a kertben. Az Operafüred
záróeseményeként pedig 27-én, vasárnap, 21 órakor levetítik a
két éve bemutatott Erkel: Hunyadi László címû opera premier-
jének felvételét.

Operagála
a bál hétvégéjén

Anna-báli elõzetes

fiatal párt küld a bálra. Az Opera-
ház balettmûvészei táncolják a
palotást, a bál szépét és két ud-
varhölgyét éjfélkor mutatják be,
õk másnap délelõtt tíz órakor a
Kisfaludy színpadon is láthatók
lesznek, majd lovas huszár kísé-
rettel sétakocsikáznak a városban.
Az Anna-bál estjén a Balaton-par-
ton tíz órától pedig utcabál lesz.
A bálon várhatóan jelen lesz Rost
Andrea, Jakabos Zsuzsanna, Hor-
gas Eszter, Malek Andrea, Zoób
Kati, Nagy László, Litkey Farkas,
Nagy László és Freund Tamás is.

A Duna Televízió ebben az
évben is közvetíti a bált 22.30-tól
23.45-ig tartó élõ mûsorában,
amelyben 11 órakor bemutatják a
legszebb 15 hölgyet, fél 12-kor
pedig megtudjuk, hogy ki lett a
bálkirálynõ és kik az udvarhöl-
gyei. A bál elõtt a Vaszary Villa
kertjében gyülekeznek a vendé-
gek, és onnan indul majd a zenés
menet, itt akasztják a hölgyek
nyakába, köztük a közel negyven
18 éves lánynak, a herendi por-
celánszíveket. Két szívhalászat is
várja a vendégeket a bál elõesté-

jén, a kikötõbõl ismét kifut egy
hajó, fedélzetén a szép lányokkal,
késõ este pedig hangulatos prog-
ramnak ígérkezik a Vitorlás tér

elõtti öbölben rendezendõ lam-
pionos, zenés szívhalászat.

Az eseményhez ezúttal is kap-
csolódik prímásverseny, a tavalyi
cigányprímások részére kiírt ver-
seny után most a hagyományos
népzenészek bemutatkozásának
ad helyet Füred. Idén is megren-
dezik a szívkórház elõtti téren fel-
állított nagyszínpadon az Opera-
gálát, amelynek házigazdája
Ókovács Szilveszter, az Operaház
fõigazgatója. Újdonságként va-
sárnap este a Gyógy téren Erkel
Hunyadi László operafilmjét is
levetítik.

Az Anna-bál hete alatt szerdá-
tól vasárnapig a Blaha Lujza utca
újra borutcává változik, hangula-
tos teraszok, minõségi borkínálat
várja a vendégeket.

MT

Horváth Anna Krisztinával. Az
Anna-bál szépségkirálynõje és
udvarhölgyei fõdíjként ez évben
is nagy értékû herendi díszvázát
vihetnek haza. A bálra érkezõ höl-
gyek nyakába kerülõ egyedi he-
rendi porcelánszívek mellett a báli
ételek is méltó porcelánterítéken
kerülnek majd felszolgálásra a
közel 3500 darabos Apponyi-
mintás herendi terítéken.

A Herendi Porcelánmanufak-
túra Zrt. és Balatonfüred városa
közötti kiváló és példamutató
együttmûködést megkoronázan-
dó, hosszú távú, stratégiai együtt-
mûködés kerül ünnepélyes kere-
tek között aláírásra az Anna-báli
sajtótájékoztatón. Közös kulturá-
lis kiállítások rendezése, egymás
idegenforgalmi tevékenységének
elõsegítése, az Anna-bál hordozta
tradíciók ápolása, társadalmi, iro-
dalmi, kulturális és sportesemé-
nyekben való együttmûködés ad-
ják azokat a kapcsolódási ponto-
kat, amelyek tartalommal töltik fel
a világhírû Herendi Porcelánma-
nufaktúra és Balatonfüred város
stratégiai együttmûködését.

Türkizzöld herendi
szívek
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Anda Kristóf, Alich Fruzsina, Bicsák Melitta, Cseke Ramóna, Fónagy Zsanna, Sipos Dominik,
Schutz Annamária,  Gubicza Viktor,  Horváth Kornél, Szüsz Martin, Szüsz Kristóf, Szakács Zoltán,
Talabér Kyra, Tenk Szabolcs, Tamás Péter, Tamás Barbara, Tuboly Levente, Kiss Ágnes, Kovács Bence,
Kovács Szofi Kyra, Munkácsi Anna, Pap Márk, Pethes Dániel, Csuhaj Kata, Eidmann  Réka,
Petrolán Petra, Szekeres Dominik, Halász Attila, Vida Áron. Dr. Varga István rektor atya, Jásdi apát
szolgáltatta ki a bérmálás szentségét

Sokan bérmálkoztak
Schütz Annamária most
volt a Radnóti iskola 8.
osztályos tanulója, és egy
a júniusi bérmálkozók
közül.

– A bérmálótok, a Veszprémi
Hittudományi Fõiskola rektora,
Jásdi apát nagyon szép prédiká-
ciót mondott. Mi maradt meg ne-
ked ebbõl?

– Amint Viktor atya és Péter
atya is mondta, most már felnõtt-
ként éljük meg és fogadjuk el a
hitünket. Kérte, hogy megõrizzük
és megtartsuk azt. Ebben segít a
bérmálás. Mindenkinek más ma-
radt meg a rektor atya prédiká-
ciójából, én arra emlékszem, hogy
biztatott bennünket arra: álljunk
ki egymásért, tartsunk össze, és
bátran beszéljünk a vallásunkról
és a vele kapcsolatos dolgokról!

– A bérmálás (latinul con-
firmáció, megerõsítés) a „Szent-
lélek közlésének szentsége”, s ezt
még egy felnõttnek is nehéz meg-
érteni.

– Valóban nehéz, de, ha úgy
fogalmazzuk meg, hogy a bérmá-

Megfoghatatlan öröm
ló pap a kézrátétellel közvetíti
számunkra a Szentlélek adomá-
nyait, már érthetõbb. De én szí-
vesebben beszélnék arról, hogy
mit éreztem bérmáláskor.

Egy pillanatra valami válto-
zást, megfoghatatlan örömet, vi-
dámságot, õszinteséget, felnõtt-
ség érzését a szívemben. Persze
ezt szavakkal nehezen lehet kife-
jezni.

– Ahogy mondtad, a huszon-
nyolc fõs osztályotokból nyol-
can bérmálkoztatok. Én a diák-
koromban bizony némi megve-
tést, mellõzöttséget éreztem. Hogy
tekintenek rátok a többiek?

– Én semmi ilyet nem érzek,
természetesen tudjuk egymás-
ról, hogy más a felfogásunk, s ezt
meg is beszéljük néha, s azt lá-
tom, hogy a többség a ma trendi-
nek gondolt irányokat követi in-
kább, ami azonnal okoz örömet,
jónak tûnik számára vagy menõ-
nek. Erõs a hajlandóság arra,
hogy a média sztárjait minden-
ben kövessék, de ettõl függetle-
nül jó szívvel veszik tudomásul,
hogy mi a keresztény értékren-

det követjük, gyakran érdeklõd-
nek és kérdeznek minket errõl,
amire mi mindig boldogan vála-
szolunk.

Én inkább tiszteletet érzek,
mint megvetést, s már olyat is
hallottam másoktól, idõsebbek-
tõl, hogy valakit jó értelemben iri-
gyeltek a hitéért.

– Miért voltál feketében? Ne-
kem valahogy az volt a megszo-
kott, hogy a bérmálkozó lányok
fehérben vannak.

– Nincs különösebb oka, de az
elsõáldozáskor fehérben voltam,
mivel olyankor az a megszokott,
ezért szerettem volna most más-
ban lenni, és a bérmálkozásra ele-
gánsabbnak gondoltam a fekete
ruhámat.

Egyébként hadd mondjam
el, hogy minden bérmálkozó
felkészülten vette magához a
szentséget, melyben a család-
jaik is támogatták õket. Én is
szerencsésnek érzem magam,
hogy sok szeretõ rokonom van,
akik jelen lehettek a bérmálá-
somon.

Csizmazia Szilveszter

Sok mai fiatal és középkorú
szerencsére nem tudja, hogy mi-
lyen dolog húszévesen elhagyni
családot, lakóhelyet, kedvest, ad-
dig még meg nem valósított terve-
ket, álmokat, és elindulni a hábo-
rúba. Túl közel volt még az elsõ
világháború szörnyûsége. Szülõk,
nagyszülõk elbeszéléseibõl sejt-
hették, hogy mi vár rájuk. A való-
ság azonban minden képzeletet
felülmúlt.

Három arácsi születésû, illet-
ve ide kötõdõ kõmûvesnek az épí-
tés helyett a pusztítás, rombolás
megélése jutott osztályrészül.
Közös bennük a közel azonos élet-
kor, valamint a tény, hogy szemé-
lyesen részt vettek a II. világhá-
borúban és estek fogságba.

Szalay Imre kõmûvesmester
1920. április 19-én az akkor még
önálló településnek számító és
Zala megyéhez tartozó Balaton-
arácson született. Az élete leg-
szebb korában, huszonegy éve-
sen, 1941-ben vonult be katoná-
nak Keszthelyre, az ellátó – ma
hadtápnak nevezett – egységbe.
Nem kellett sokat várni, hogy
1942. május 1-jén elinduljon vele
és több bajtársával a szerelvény a
végtelen messzeségbe, Oroszor-
szágba, Kurszk városába, ahová
több mint egyheti utazást köve-
tõen május 9-én érkeztek meg.
Számtalan harci cselekményben
vettek vett részt. A Don-kanyar-
ban érte õket a Vörös Hadsereg
támadása, majd a mindent meg-
semmisítõ áttörés. Ekkor látta és
tapasztalta, hogy a II. Magyar
Hadsereg pusztulásra van ítélve.
Mindenki kizárólag a túlélésért
imádkozott. Elkezdõdött a visz-
szavonulás. Keveseknek adatott
meg, hogy viszontlássa Magyar-
országot, ha csak rövid idõre is,
ugyanis alakulatával tovább kel-
lett mennie nyugat felé. Így a ha-
zatérés csak idõleges volt.
Ausztriában vett részt utolsó ha-
di cselekményekben, ahol orosz
fogságba esett, és a Graz városa
mellett felállított fogolytáborba

A három arácsi kõmûvesmester

került. Egy évet töltött hadifog-
ságban, és 1946-ban sikerült ha-
zajönnie. Azon kevesek közé tar-
tozik, aki megjárta a doni poklot,
és túlélte a szörnyû éveket. Ezt
követõen kõmûvesmesterként
dolgozott, családot alapított, gyer-
mekeket nevelt, és részt vett a te-
lepülés életében. Látogatásomkor
a szobájában az elektromos or-
gonáján egyházi zenét játszott,
mintegy megbékélve ifjúkori sa-
nyarú életével, amit a sors írt meg
neki.

A második életút Sallós Péte-
ré. Sallós Péter 1922. március 8-
án az erdélyi Székelyudvarhe-
lyen született.

A román hadseregbe vonultat-
ták be, ahonnét megszökött, majd
a bécsi döntést követõen a vissza-
csatolt Erdélybe bevonuló magyar
hadseregben a X. Székely Híradós
Ezredben teljesített szolgálatot.
Több ütközetben harcolt, majd a
visszavonulást követõen Magyar-
országon vett részt háborús cse-
lekményekben. A maradék hadse-
reg székesfehérvári összevoná-
sát követõen elindultak Bécs irá-
nyába, hogy védjék az ott kiépí-
tett frontvonalat.

Innen Graz és Passau irányá-
ba vették az irányt, végül Bajor-
országban ért véget számára a II.
világháború, miután amerikai fog-
ságba került.

A Hohenfels mellett felállí-
tott fogolytáborban több bala-
tonarácsi, illetve füredi bajtársá-
val volt együtt, így idõs Róka

Sándorral, Rab Sándorral és Pálfy
Sándorral.

1945 õszén került haza. Itt
folytatta a kõmûvesmesterséget.
Számtalan családi ház épült fel
keze munkájának köszönhetõen.

Jelenleg Balatonarács és Cso-
pak határában él, még maga gon-
dozza szõlõskertjét, és a széke-
lyekre jellemzõ huncutsággal kí-
nálja borát az arra tévedõknek.

Szlavonics József 1925. január
elsõ napján Balatonarácson szü-
letett. Itt kezdte tanulmányait,
majd a füredi polgári iskolában
folytatta. Ezt követõen inasként
elsajátította a kõmûvesszakma
csínját-bínját. Ekkor még a fiata-
lokra jellemzõ lázadás is közre-
játszhatott abban, hogy világmeg-
váltó terveket szõve önkéntes ka-
tonának jelentkezett Kassára,
mert mindenáron repülõs szere-
tett volna lenni.

Innen 1943-ban Pápára került,
majd a város mellett a takácsi re-
pülõtéren teljesített szolgálatot,
mint a szállítógépek mûszaki ki-
szolgáló földi személyzetének
tagja.

A háború utolsó szakaszában,
1944–45. év fordulóján Budapest-
re került. Komárom volt a követ-
kezõ állomás, ahol kiélezett har-
cok alakultak ki. Innen számta-
lan sorstársával együtt Ausztria
irányába vonultak vissza. Itt érte
a húsvéti feltámadás, de akkor még
csak sejteni lehetett, hogy talán a
világégés is a végéhez közeledik.
Az Alpok védelme már csak utol-

só epizód volt harci cselekményei
sorában. Itt, a ma csodálatos tu-
risztikai központnak számító
Kapfenbergben került orosz fog-
ságba.

Igen szerencsésnek mondhat-
ta magát, hiszen megúszta az
oroszországi hadifogolytáboro-
kat, és néhány hónap sínylõdés
után 1945 õszén szabadult, és
került vissza szülõfalujába, Ba-
latonarácsra. Az „új világban” nem
találta helyét, így 1948-ban el-
hagyta az országot, és Ausztriá-
ban próbált szerencsét. 1949.
március 1-jén érkezett a németor-
szági Münsterbe, ahol még jól lát-
szottak a háború súlyos sebei.
Innen is továbbállt, nyughatatlan
természete vitte tovább, végül is
Angliában kötött ki, ahol munkát
talált, családot alapított.

Azonban a honvágy erõs érze-
lem, így nyugdíjazását követõen,
1997-ben immáron végleg haza-
tért. Azóta itt él az általa épített
családi házban. Sokat mesél az ese-
ménydús ifjúságáról. Gyakran fel-
tûnik szikár, magas alakja a vá-
rosban, még mindig a jobbkor-
mányos kocsijával közlekedik.

A három kõmûves kilenc évti-
zedes életútja bizonyítja, hogy a
kitartó munka, a család szerete-
te, a minden helyzetben történõ
életigenlés, küzdeni tudás, haza-
szeretet alapja a hosszú élet-nek.
Ma még köztünk élnek, életútjuk
legyen példa, és becsüljük meg
õket.

Perkovits Géza

Megrendülten fogadta a város Lázár János halálhírét. A Balaton-
füred–szõlõsi Hegyközség elnöke, a Balatonvin Borlovagrend tag-
ja váratlanul, 67 éves korában távozott. Lázár János 1947-ben
született, az egyetem elvégzése után 1973-tól Siófokon, a Dunán-
túli Regionális Vízmûnél dolgozott mint technológus, üzemviteli
elõadó. Ezt követõen Veszprémben, a Dunántúli Vízügyi Építõknél,
a toxikológiai kutatóintézetnél tevékenykedett. 1993. november 4-
én választották meg a Balatoni Szövetség titkárának. Lázár János
a Balaton és szõlõsgazdaként a helyi borok népszerûsítõje és sze-
relmese volt, sokat tett azért, hogy a térség zászlóshajós bora, az
olaszrizling kivívja méltó helyét. Nevéhez kötõdik az idei városi
borverseny szervezése is, amit a tavaly elhunyt Müller Istvántól vett
át. 2006-tól Lázár János irányította elnökként a Balatonfüred–
szõlõsi Hegyközséget, ebben a pozíciójában többször is újraválasz-
tották. Lázár János indította el és szervezte sok-sok éven át a bala-
toni szúnyogirtást. Gyászolja õt felesége, két gyermeke, két unoká-
ja és menye, valamint barátai, ismerõsei és a borászkollégák.

Bán László

Szalay Imre és Sallós Péter már túl vannak a kilencvenen, Szlavonics József jövõre tölti be 90. évét

Elhunyt Lázár János

Gálfi Dalma ezüstérmet szer-
zett a wimbledoni teniszbajnok-
ság junior nõi páros versenyének
július 7-i döntõjében. A világrang-
listán nagyot elõrelépõ balaton-
füredi teniszezõt kérdeztük a ver-
senyrõl.

– Nagy meglepetés volt szá-
momra az eredmény, ez volt az
elsõ Grand Slam tornám, ráadásul
két nappal a verseny elõtt álltunk
csak össze a párommal. Nem szá-
mítottunk tehát ekkora sikerre. Jól
ment a tenisz, éreztük egymás rit-
musát, a döntõ második szettjé-
ben voltak komoly lehetõségeink,
kicsit még most is bennem van,
hogy ott volt az esély a nyerésre,
de így is nagyon boldog vagyok –
válaszolta a balatonfured.hu kér-
désére Gálfi Dalma, akit édesapja
és Babos Csaba edzõ kísért el
Wimbledonba.

– Jó ez az eredmény, örülök
neki, talán kicsit nagyobb önbi-
zalmat ad, amire szükségem is
lesz, hiszen kvalifikáltam magam
ezzel az augusztus végén kezdõ-
dõ US Openre, ott is egyéniben,
illetve párosban indulok. Bízom
benne, hogy jönnek majd az ered-
mények, és két év múlva a felnõt-
tek között is a legjobbakkal ver-
senyezhetek. Itt is rendkívül
nagy élmény volt, hogy a jelenle-
gi nagy teniszsztárok társaságá-

Gálfi Dalma ezüstérmes Wimbledonban
ban edzhettem. Hajtok tovább, és
majd meglátjuk, ez mire lesz elég
– mondta Gálfi Dalma, aki most
pár napot Füreden pihen, majd el-
kezdi a felkészülést a junior Eu-
rópa-bajnokságra.

Gálfi Dalma Wimledonban
összesen kilenc mérkõzést ját-
szott, négyet egyéniben és ötöt

párosban, ami mind fizikálisan,
mind mentálisan nagy próbatétel
volt. Tíz éven át édesapja edzet-
te, de egy évvel ezelõtt trénert
váltott.

A balatonfüredi teniszezõ a
cseh Marie Bouzkovával az ol-
dalán lett ezüstérmes a viadalon,
ahol a Tami Grende–Csui Jü-je
indonéz–kínai duó gyõzte le õket
a döntõben.

Gálfi Dalma, a Lóczy gimná-
zium 15 éves tehetsége a junior
Grand Slamen elért eredményével
nagyot lépett elõre korosztálya vi-
lágranglistáján, már 58. a rang-
sorban.

MT
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1944 – Tapolca, Zalaeger-
szeg, Auschwitz. Ki tudhatta,
hogy ez az utolsó év? 1942. janu-
ár 20-án Berlinben, az úgyneve-
zett wannseei konferencián
Heydrich, a zsidókérdés teljhatal-
mú intézõje tizennégy magas be-
osztású minisztériumi tisztviselõ
és SS-tiszt elõtt ismertette Hitler
terveit Európa végleges zsidót-
lanításáról. A szigorúan titkos ta-
nácskozáson az Endlösung („vég-
leges megoldás”) szó nem hang-
zott el, de lehet, hogy a jegyzõ-
könyvet személyesen vezetõ
Eichmann utólag finomította a ki-
fejezéseket. A megjelenteknek
nem volt szükségük a pontos
meghatározásra: az elgázosító be-
rendezések gyártása és felépítése
hónapokkal korábban megkezdõ-
dött a haláltáborokban. Ettõl a pil-
lanattól kezdve egyre több veze-
tõ személyiségnek – politikusnak,
fõpapnak, katonának – kellett
szembenéznie azzal, mi történik
és mi következik még, s mi az õ
személyes felelõssége mindebben.

Mit kellett tudnia Horthy
kormányzónak?

Portugáliai emigrációban ké-
szült emlékiratai szerint csak 1944
augusztusában értesült a depor-
táltak sorsáról. A tények nem iga-
zolják állítását: Hitler már egy
évvel korábban szemére vetette,
hogy „a zsidók kiirtásának keresz-
tülvitelében nem jár el elég mély-
rehatóan, mint az Németország-
ban történik”, 1944. március 18-
án pedig keményen vádolja Ma-
gyarországot és a kormányzót,
amiért nem hajlandó „a nagyszá-
mú magyarországi zsidósággal le-
számolni”. A német megszállás
után Horthy a közismert antisze-
mita Sztójayt nevezi ki minisz-
terelnöknek, és szabad kezet ad
neki „a zsidókérdés rendezésére”.

Struccpolitikája nem válik be.
1944. április 7-én két csehszlo-
vák fogoly egy légiriadó alatt meg-
szökik Auschwitzból. Sikerül el-
jutniuk Pozsonyba, ahol mindent
elmondanak a haláltáborról, a ba-
rakkok számát, elhelyezkedését,
a rabok napirendjét, a gázkamrák
mûködését, részletesen beszámol-
nak mindenrõl, amirõl a világ nem
tud vagy nem akar tudomást ven-
ni. Vallomásukból 40 oldalas jegy-
zõkönyv készül, ennek az Ausch-
witz-jegyzõkönyvnek német for-
dítását napokon belül eljuttatják
Svájcba, Londonba, Budapestre,
majd folyamatosan a többi euró-
pai országba. A magyar fordítást
legelõször az ifjabb Horthy Mik-
lós kapja kézhez, õt kérik meg,
hogy a kormányzónak továbbít-
sa. Egy hét múlva Ravasz László
evangélikus püspök adja át neki,
majd – most már harmadszorra –
közvetlenül juttatják el a kor-
mányzóhoz. Semmi nem történik,
Horthy majd csak június 6-án, a
normandiai partraszállás után
gyökeresen megváltozott hadi
helyzet és az egyre erõsebb kül-
földi tiltakozások hatására állítja
le a deportálást. Azt sem veszi
észre, hogy azok parancsa ellené-
re még napokig folytatódnak, amíg
a nácik és magyar cinkosaik a vi-
déki zsidóságot maradéktalanul
deportálhatják.

Együttélés és kirekesztettség Balatonfüreden 1758 –1944 között (II. rész)
Két évszázadról számokban

A városban elhelyezett botlókövek is
a holokauszt áldozataira emlékeztetnek

Emberek az embertelen-
ségben

Zala megyében május 3-tól öt
gettót alakítottak ki, a zsúfoltság
miatt két héttel késõbb egy hato-
dik gettó létesítése is szükséges-
sé vált. A balatonfüredi járás zsi-
dó lakossága a tapolcai gettóba ke-
rült, ennek helyéül a Csányi Lász-
ló és az Iskola utcát jelölték ki, a
terület középpontjában a zsidó
iskola és a zsinagóga épületével.
A füredieket a korábban tervbe
vett külön utcarész helyett egy-
szerûen összezsúfolták a tapol-
caiakkal. A gettók kialakítására
adott igen rövid határidõ – május
16. – miatt lázas sietséggel folyt a
munka. Sem a kivitelezõk, sem a
leendõ lakók nem tudták, milyen
hosszú idõre kell tervezni az ott-
tartózkodást. Az elõírások szerint
három méter magasságú deszka-
palánkkal kellett volna biztosíta-
ni „a zsidók minél teljesebb elkü-
lönítését”, minthogy az „elsõren-
dû nemzeti érdeket képvisel”, de
ehhez a háborús helyzet miatt
sem a faáru, sem a szögféle nem
volt már beszerezhetõ. Hamaro-
san megtette a szögesdrót kerí-
tés is.

De miért volt szükséges egy-
általán ideiglenes helyen tartóz-
kodni néhány hétig, az otthontól
való elszakadástól a halálvonatok
indulásáig? Talán azért, mert a bi-
zonytalanság rövid idõ alatt is
beteggé teszi az embert, menekü-
lésre vagy éppen ellenállásra nem
gondol többé. Szülõhelyén még
számíthat segítségre vagy leg-
alább együttérzésre, idegenben ta-
lajtalanná, elveszetté válik. A fü-
redi állomáson május l6-án gyü-
lekezõknek a részvét, a búcsúin-
tés is adhatott egy kis reménysu-
garat.

Bertók Erzsike és édesanyja
elõzõ estén köszöntek el régi
szomszédjaiktól, barátaiktól,
Grüneréktõl. Csak sötétedés után
mertek elmenni hozzájuk, fél-
tek, és õket is féltették, nehogy a
búcsúlátogatással bajt hozzanak
rájuk.

Vuray Tamást is 15-én késõ
este küldte át asztalos édesapja
Fried Ármin fakereskedõhöz az
üzenettel: csomagoljon, jöjjön föl
hozzájuk, elrejtik az Öreg-hegyen.
Fried Ármin könnyes szemmel
csókolta meg az üzenethozót:
„Majd (az történik), amit a Jeho-
va ránk mért.”  Feleségével és négy

gyermekével indult a halálba, a leg-
kisebb gyermek még kétéves sem
volt.

Markó kovácsmester lánya,
Ági odaszaladt a vasútállomás
felé haladó csoporthoz: iskolatár-
saitól, barátnõitõl akart elbú-
csúzni. Oblatt Judit kilépett kö-
zülük, megölelte Ágit, a nyilas kar-
szalagos kísérõk puskatussal fe-
nyegetve, üvöltözve lökték vissza
a sorba.

Az adventista gyülekezet, az
egyetlen, amelyik valóban maguk
közül valónak tartotta az átke-
resztelkedetteket, az állomásig el-
kísérte Stubna Józsefnét és a kis-
lányát, Évát.

Ki tudott és ki mert segí-
teni?

Nehéz a válasz: akkor titkolni
kellett, késõbb valahogy „nem il-
lett” errõl beszélni, hetven év
múltán pedig megritkultak az em-
lékezõk is. Bocsánatot kérek
mindazoktól, akiknek a neve min-
den igyekezetem ellenére kimarad!

Zsidó vagyontárgyak, fontos
iratok megõrzését alispáni rende-
let tiltotta, nem kis kockázatot
jelentett vállalni. Dr. Keserü Béla
Oblatt Sándornak, Filipovics
Istvánné a Szlávi családnak segí-
tett az érték- és iratmentésben. A
háború- és németellenességé-
rõl ismert budapesti orvos, dr.
Papp György 1943-tól segített a
bujkálni kényszerülõknek hamis
papírokhoz, fiktív orvosi igazo-
lásokhoz jutni. Amikor a német
megszállás után kényszernyugdí-
jazták, Füreden  folytatta ember-
mentõ munkáját: 1945 januárjától

„ház szanatóriumot” rendezett be
otthonában, ahol katonaszöke-
vényeket, zsidó menekülteket rej-
tegetett.

Szlávi Mórnénak egy fiatal le-
ány, Henn Mária viselte gondját.
Õ is mindig sötétedés után keres-
te fel a magára maradt, idõs, beteg
asszonyt, gyakran még a szülõi
szidást is vállalva, amiért „elcsa-
varog”. Amikor Szláviné a depor-
tálás elõtti napokban engedélyt
kapott Füred elhagyására, Henn
Mária kísérte fel Budapestre.
Arácson szállt fel a vonatra, ame-
lyiken Szláviné utazott, és csak
Alsóörsön ment oda hozzá, ami-
kor már nem találkozhatott isme-
rõsökkel. A csendõrõrsre késõbb
mégis behívatták, és fél napig val-
latták: „Hol van a vénasszony?
Hol bujkál Szlávi? Magának ezt
tudnia kell!” A nyilas szolgabíró
nyilas titkárnõje megállította az
utcán: „Maga zsidóbérenc, maga
biztosan tudja, hogy a Bodóné hol
bujkál, mondja meg!”

Bodó József tanár a Kiser-
dõben álló házukban egy fal mö-
gött rejtegette a feleségét. A nyi-
lasok folyamatosan keresték az
asszonyt, falat azonban nem bon-
tottak.

Dr. Csete Emil sebészpro-
fesszor és két fia arácsi nyaraló-
juk pincéjében húzódott meg, ró-
luk a Füreden Csete Mary néven
ismert keresztény feleség gon-
doskodott. A bujtatás, rejtegetés
akkor lehetett sikeres, ha a szom-
szédoknak nem vált gyanússá,
vagy ha sejtettek is valamit, nem
jelentették a csendõrségen. A

Medveczky családnak nem volt
szerencséje a szomszédokkal, kö-
zülük öten vesztették életüket a
nyilas szomszédság miatt.

A Kedves cukrászda egyik fo-
lyosójának szekrényekkel eltor-
laszolt zugában Filipovicsék is si-
keresen rejtegettek egy – ma már
ismeretlen nevû – személyt. A jó-
szívû és bátor Filipovics István-
néról sok mindent el kellene még
mondani. A tapolcai gettóban a
bevinni engedélyezett 50 kg-os
csomagokból nagyon hamar el-
fogyott az élelem, Filipovicsné
rendszeresen segítette különösen
a kisgyerekes családokat. Amikor
a zalaegerszegi gyûjtõtáborból
Auschwitzba indulókat utasítot-
ták: gondoskodjanak maguknak
háromnapi élelemrõl, a fürediek
kétségbeesetten kértek segítséget
tõle, õ pedig habozás nélkül össze-
szedett annyi élelmet, amennyit
csak bírt, és elindult a csoport után.
Családtagjai úgy emlékeztek, va-
lahol utolérte még a vonatot, azt
azonban senki sem tudta meg-
mondani, meg tudta-e közelíteni,
át tudta-e adni az élelmiszert.

Ránzay Ágostonné, a legendás
hírû Adi néni is bújtatott jó né-
hány embert. A Brázay-villában
francia hadifoglyok húzódtak meg,
akik korábban Brázay kertésze-
tében dolgoztak. 1944-ben akad-
tak közöttük hadiszökevények,
román munkaszolgálatosok és zsi-
dók is, nincs feljegyzés arról, pon-

tosan hányan is voltak, de nem
lehettek kevesen. Rejtegetésük-
ben, élelemmel, gyógyszerrel el-
látásukban Adi nénit Papp dok-
tor és a járási tisztiorvos, dr. Me-
duna József segítette. Az ember-
mentéssel mindhárman életüket
kockáztatták.

1944. június 19-én váratlanul
kiürítik a tapolcai gettót, lakóit
átszállítják a zalaegerszegi tégla-
gyárba. A sokszorosan túlzsúfolt
megyei gettót kisegítõ téglagyár
gyûjtõtábor, az emberek a szabad
ég alatt, a csupasz földön feksze-
nek, tisztálkodásra lehetõségük
szinte semmi, élelmet alig kapnak.
Látogatók nem jöhetnek, de a
posta mûködik, utolsó lapjaikat –
cenzúrázva bár – megkapják a
címzettek. Július 5-én indul velük
a vonat Auschwitzba. A tragikus
történet vége mindig ugyanaz: a
négynapos utazás végállomása
legtöbbjük számára a gázkamra.
Néhány munkaképesnek látszó
embert kiemelnek a csoportból, a
német hadiüzemeknek egyre na-
gyobb szükségük van a munka-
erõre, egy-két embernek lehet né-
mi esélye a túlélésre.

Füreden az elhurcolt zsidók
üres lakásaiban maradt vagyontár-
gyakról hivatalos leltár készül, a
házakat bezárják, lepecsételik.
Egy-két hét múlva azonban el-
kezdik leverni a lakatokat, feltör-
ni a pecséteket, s gátlástalan mo-
hósággal széthordják az ingóságo-
kat, az ügyesebbek a javát, a ké-
sõn ébredõk a maradékot. Az el-
hurcoltak sorsáról csak annyit
tudnak: visszatérésüktõl nem kell
tartani. Biztonság kedvéért a nyo-
mukat is igyekeznek eltüntetni,
személyes tárgyak, fényképek a
szeméttelepen vagy a Balatonban
kötnek ki.

Neveket itt ne soroljunk, ez
nem a számonkérés, ez az emlé-
kezés helye.

Európában a holokauszt áldo-
zatainak száma öt és fél millió,
közülük minden tizedik magyar,
ötszázötvenezer. Ezek a számok
egyszerre döbbenetesek és fel-
foghatatlanok.

Balatonfüredrõl százötven em-
ber hiányzik. Most még mind-
egyikükre emlékezhetünk.

Z. Karkovány JuditA zsidó temetõben a legkorábbiként azonosított évszám 1810-bõl származó héber felirat
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A rejtélyes cím azt takarja,
hogy a Balatonfüredrõl majdnem
havi rendszerességgel a horvát test-
vérvárosunkba, Opatijába (lány-
kori nevén Abbázia) induló cso-
portok most egy újabb megálló-
val és látnivalóval gazdagodhat-
nak. Takács Miklósnak, e rendít-
hetetlen „útikalauznak” nem új-
donság Jókai és Fiume (Rijeka)
kapcsolata, vagy általában az író
és az Adria kapcsolata, hiszen az
író híres (bár kevésbé jó) könyve
– Egy játékos, aki nyer – itt ját-
szódik, s a regény helyszíneit is
pontosan be lehet illeszteni a mai
városképbe, miként gondosan fel
is keresik azokat a figyelmes fü-
redi turisták.

Ráadásul két éve a Jókai-napi
kiskönyvek sorozatában megje-
lent egy kitûnõ válogatás Jókai és
Abbázia címmel, s benne meg-
annyi érdekes vonatkozás. Mert
hát mi, fürediek tudtuk, hogy
1881-ben Jókai az Adria Magyar
Királyi Tengerhajózási Rt. Igaz-
gatóságának tagja lett. (Gondolom,
nem fedélzetmesteri ismeretei
miatt...) Hogy a nevelt lánya,
Róza itt esküdött örök hûséget
Feszty Árpádnak 1888-ban.
Hogy Jókait 1881-ben az a Gerõfy
Andor-féle színésztársulat fogadta

Augusztus közepéig
láthatóak az önkormány-
zat Folyosógalériáján
azok az alkotások,
amelyeket a Balaton-
füredi Mûvészklub tagjai
kívántak megmutatni
a nagyközönségnek.
A festmények a nyarat,
a Balatont, a Balaton-
felvidéken nyíló virágokat
láttatják a mûvészet
eszközeivel.

Pálffy Károly az arany- és
ezüsthíd alkotásait hozta el a ki-
állításra,  Héhn Zsuzsa egy vitor-
lásversenyre hívta meg a látoga-
tót, egy másik képén a Balaton-
ból kifogott pontyot festette meg.
Bóna Szeréna egy csendes öböl
és a nádas rejtélyes világába en-
ged bepillantást.  Kozma Imre ba-
latoni panorámát festett, Gábor
Istvánné Zsuzsa a kék vízen sikló
vitorlást és a balatoni naplemen-
tét, Angyal Imre  a kikötõt vetette
vászonra. Végh Mozgai Heni, a
mûvészklub egyik fiatal, ígéretes

Nyári fények, nyári képek

A  balatonfüredi Magyar For-
dítóház hagyományos nyári
garden-partyján ismételten meg-
lepetéssel szolgált a város önkor-
mányzata. Bóka István polgár-
mester hivatalosan is bejelentet-
te, hogy Balatonfüred Város Ön-
kormányzata, a Magyar Fordító-
ház Alapítvány és a Hamvas Béla
Asztaltársaság közösen mûfordí-
tói ösztöndíjat alapított Sava
Babiæ, szerb hungarológus, mûfor-
dító, egyetemi tanár, Balatonfü-
red díszpolgára emlékére, aki a
klasszikus és a kortárs magyar iro-
dalom legnagyobb alkotásait for-
dította szerb nyelvre.

A díj emlékplakettbõl, vala-
mint egyhetes Balatonfüredi ven-
déglátásból áll a Magyar Fordító-
házban. A díjat minden év márciu-
sában, a Hamvas Béla-napok ke-
retében osztják ki a jövõ évtõl
olyan fiatal, 35 év alatti szerb mû-
fordítónak aki magyar–szerb vi-
szonylatú mûfordítói tevékeny-

Mûfordítói díj
Sava Babic emlékére

ségével, vagy tanulmányírói, illet-
ve a hungarológia terén kifejtett
esszéírói, filológiai–bölcsészi te-
hetségével a magyar irodalmi, il-
letve szellemi, kulturális öröksé-
get magas szinten képes a szer-
biai olvasók felé közvetíteni.

A díj fõvédnöke Navracsics
Tibor külügyminiszter, a szakmai
bizottság tagjai Szörényi László
irodalomtörténész, a Magyar Tu-
dományos Akadémia irodalomtu-
dományi intézetének nyugalma-
zott igazgatója, dr. Marko Èudiæ
irodalomtörténész, mûfordító, a
Belgrádi Egyetem Filológiai Kara
hungarológia tanszékének docen-
se, Sava Babiæ tanítványa, Rácz
Péter költõ, mûfordító, a Magyar
Fordítóház vezetõje, Cserép Lász-
ló, a Hamvas Béla Asztaltársaság
tikára és Tóbiás Krisztián költõ, a
Tempevölgy irodalmi folyóirat
szerkesztõje.

A díjat elsõ alkalommal 2015
márciusában fogják kiosztani.

tehetsége Alsóörsöt, Csopakot
mutatja be. Szilvássy Kata a Ba-
latont és a sirályokat festette meg,
Grimm József a napot, a fénye-
ket, Németh Anna az érlelõ idõt
örökítette meg. Kiss Izabella egyik
képén a nyár jó ízû vacsorája, a
zsíros kenyér, a paprika, paradi-
csom, a jófajta bor is kínáltatják
magukat. Somogyiné Varga Éva a
Balaton éjszakai fényeit és a  Ke-
rekedi-öblöt festette meg, Túri
Máriát a Balaton más tájai ihlet-
ték meg. Vajda Katalint  és Simon
Alizt sem ereszti a Balaton. Szép
Ilona, bár a Balatont sötét színek-
kel festette meg, mégis világít, tük-
rözõdik rajta a fény. Ökrös Géza
a titokzatos ártéri mocsaras világ-
ban élõ fákat alkotta meg,
Petrikowsky Mariann pedig szõ-
nyegbe álmodta a balatoni pir-
kadatot.

A kiállítást Lakatosné Kositz-
ky Anett, a Balatonfüred Kultu-
rális Nonprofit Kft. ügyvezetõje
nyitotta meg és Erhardt Enikõ
énekelt.

Hanny Szabó Anikó

Június elején az Arácsi Nép-
házban nyílt meg a vasvári mû-
vészek – Molnár Ferenc, Nádler
László, Nemcsics Ákos, Sejber
Mihály – közös kiállítása. Kovács
Tilda, Vasvár polgármestere kö-
szöntõjében örömét fejezte ki,
hogy Balatonfüreden is megis-
merhetik a vasvári mûvészeket.
Arról a vidékrõl érkeztek ide, ahol
a táj és az ember harmóniában
élhet egymással, ezt tükrözik a
mûveik is – mondta a polgármes-
ter asszony. A tárlatot Tóth Csa-
ba festõmûvész ajánlotta a kö-
zönség figyelmébe, aki a festõk,
szobrászok és általában a mûvé-
szek örömteli munkájáról, ugyan-
akkor a felelõsségükrõl is szólt.

Molnár Ferenc alkotói mun-
kássága csak pár évvel ezelõtt kez-
dõdött, mikor egy balatoni nyara-

Vasváriak vendégségben
lásra egy akvarellfestõ készletet
is bepakolt a család. A nyaralás
alatt  elõkerült a festõkészlet, ek-
kor készültek el az elsõ akvarel-
lek. Õ az a  festõ , aki az élet olyan
apró csodáit képes láttatni velünk,
melyek mellett mi nap mint nap
észrevétlenül elmegyünk – mond-
ta róla Tóth Csaba. Molnár Fe-
renc nyugodt ember, akibõl  belsõ
derû sugárzik. Ez a nyugalom és
harmónia az, mely a festményei-
bõl az alkotásokat szemlélõ felé
árad.

A mûszaki természettudo-
mánnyal foglalkozó mûvész,
Nemcsics Ákos munkái  Hegyhá-
ton, valamint a világ más helyein
készültek. Impresszionista képei

ráébresztik a nézõket arra, hogy
nélkülözhetetlen részei vagyunk
a világmindenségnek. Nemcsics
Ákos pályájának ívét a termé-
szettudományos érdeklõdés is be-
folyásolja. A mûszaki tudomány
egyes, az egyszerû nézõ számára
érthetetlen értelmezését a mûvész
az alkotásai által ismerteti meg és
érthetõvé varázsolja a nézõ szá-
mára. Nádler László korai képeit
Szigligeten, valamint a közeli tá-
jakon festette.

Alkotásain megjelentek a vasi
és a zalai tájak, a csodálatos nya-
ralások emlékképei, melyeket
olasz, görög, dalmát, spanyol õsi
városok, halászfalvak ihlettek.
Természeti képei közvetlen él-

mény alapján születnek. Nádler
László, aki szobraival is megör-
vendezteti a nézõket, nyaranta
mûvésztábort tart fenn.

Sejber Mihály képzõmûvész-
tanár faszobraival a magyarok
örökségére, múltjára, történelmi
tanulságtételére hívja fel a láto-
gatók figyelmét. Egy szép fagyö-
kérben vagy  egy törött fában is
meglátja a benne rejtõzködõ „éle-
tet”.  Sok esetben a honfoglaló õs-
magyarok és a sámánok foglal-
koztatják, alkotásaiban is megje-
lenteti ezeket a motívumokat.

A kiállítás-megnyitót Kovács
László zenész-költõ furulyajáté-
kával színesítette. Kiss Balázs, a
Vasvári Játékszín tagja Jékely
Zoltán A marosszentimrei temp-
lomban címû versét mondta el.

Hanny Szabó Anikó

Újabb balatonfüredi úti cél

egy díszelõadással Fiumében,
amely színészek rendszeres füre-
di elõadók voltak a színházunk-
ban is. Hogy a Jókairól elnevezett
gõzõs 1882-tõl szelte a habokat a
fiumei kikötõbõl indulva. (Az már
csak hab a vízen, hogy 1912-tõl
egy Füred nevû gõzhajó szállította
a Fiumébe érkezõ s onnan Abbá-
ziába utazó magyar vendégeket.)

Mi, fürediek tehát tudtuk,
hogy Jókait milyen vonzódás köti

e csodás tengerhez s annak váro-
saihoz. Hál istennek mások is tud-
ták, s nekik volt is lehetõségük
cselekedni. Kis Gy. Csaba iroda-
lomtörténész, a horvát irodalom
és kultúra kutatásának kimagasló
személyisége hatott úgy a környe-
zetére, hogy szívós munkával el-
érte egy Jókai-emléktábla felállí-
tását Fiuméban! Nem lehetett
egyszerû, nem mintha nem akar-
nák horvát barátaink, de a ráérõs

tempójuk minden
ilyen akcióhoz bõsé-
ges idõt rendel. (Most
elegánsan fogalmaz-
tam!) Hiába, a tengeri
népek az örökkévaló-
ságban élnek, tíz-húsz
esztendõ ide vagy oda,
nekik nem probléma.

Most azonban
gyorsabbak voltak a
szervezõk, így a Ma-
gyar Írószövetség és a
fiumei Baross Magyar
Kultúrkör Egyesület
(a háttérben megint
csak Navracsics Tibor
segítõ kezét érezhet-
tük),  május 23-án fel-
avatták a hajdani Eu-
rópa Szálló falán a Jó-
kai-emléktáblát.

Nem tudom, hogy a balaton-
fürediek látták-e már, de majd ezt
is mindenképp le kell fotóznunk
s eltennünk a város gazdag Jókai-
emlékei közé. Mármint a fotót,
mert a tábla remélhetõleg örök
idõkre ott marad, hirdetve Jókai
és a tenger mitikus kapcsolatát,
amelyrõl egy helyen ezt írta: „A
föld változandó, a tenger örökké
ugyanaz.”

(p. m.)

A fiumei kikötõ az 1800-as évek végén, ahogy Jókai is láthatta

A balatonfüredi vívószakosz-
tály tagjai az egyéni és csapatküz-
delmek során különbözõ korosz-
tályokban összesen két arany-,
három ezüstérmet, egy negye-
dik, egy ötödik, egy nyolcadik

Olimpici vívóverseny

Vívóink most is kiválóan szerepeltek a páston

Eredmények. Nagy Géza:
újonc korosztály, 1. egyéni ma-
gyar bajnoki arany, csapat ma-
gyar bajnok, serdülõ korosztály,
2. csapat, magyar bajnoki
ezüst. Fekete Ádám: törpici kor-

Idén másodszor rendezték meg
a Balaton körül a RenBikeTourt.
Az akcióval a szervezõk a vese-
betegség, a veseelégtelenség so-
kakat fenyegetõ veszélyére, a szû-
rés, az aktív megelõzés és fõként
az egyéni odafigyelés fontosságá-
ra szeretnék felhívni a figyelmet.
A tókerülésen közel százötvenen
vettek részt.

Idén második alkalommal ke-
rékpározták körbe a Balatont a
RenBikeTour keretében dialízises
betegek, kezelõorvosok, nõvérek
és támogatók, hogy felhívják a fi-
gyelmet arra: mûvesekezelés mel-
lett is lehet aktív életet élni. A több-
napos túrát 2014. június 27. és
30. között rendezték meg, a tá-
vot többségében biciklivel, he-
ten futva teljesítették. Az Aegon
Magyarország a résztvevõk bal-
esetbiztosításáról gondoskodott.
A résztvevõk Balatonfüredrõl in-
dulva Siófok, Balatonfenyves,
Keszthely és Gyenesdiás érinté-
sével érkeztek vissza Balatonfü-
redre.

Az eseményen közel százöt-
venen vettek részt, köztük 22 fõ
dialízisre szoruló és 6 fõ transz-
plantált beteg. Sok orvos, dialízist
végzõ nõvér is csatlakozott a kez-
deményezéshez. Ott voltak a bi-
ciklisek között a betegek hozzá-
tartói és az akciót támogató civi-
lek is.

helyezést értek el a Balatonfü-
reden megrendezett Olimpici ví-
vóversenyen, amelyen a hat nap
alatt az ország minden tájáról
különbözõ korosztályokban kö-
zel 800 versenyzõ mérette meg
magát.

A balatonfüredi szakosztály 31
fõvel képviseltette magát.

osztály, 2. egyé-
ni magyar bajno-
ki ezüst, törpi-
ci korosztály, 4.
csapat magyar
bajnoki negyedik.
Csere Bence:   
újonc korosztály
5. egyéni magyar
bajnoki ötödik,
újonc korosztály
1. csapat magyar
bajnok, serdülõ

korosztály, 2. csapat magyar
bajnoki ezüst. Kauker Domi-
nik: gyermek korosztály, 8.
egyéni magyar bajnoki nyolcadik,
gyermek korosztály, 5. csapat,
magyar bajnoki ötödik.

Mészáros Róza: törpici kor-
osztály, 2. csapat magyar bajnoki
ezüst.

A túrával a szervezõk a vese-
betegségre, a szûrés és a gondo-
zás fontosságára szeretnék felhív-
ni a figyelmet, valamint a vese-
pótló kezelések közül a hasi dialí-
zisre, amely a beteg életviteléhez
igazítva bizonyos határokon be-
lül szabadabb életet biztosít, mint
a gépi kezelés. „Súlyosnak tartott
vesebetegséggel, sõt vesepótló
kezeléssel, azaz hasi dialízissel,
gépi mûvesekezeléssel és transz-
plantáció után is lehet teljes, aktív
életet élni, sõt, a rendszeres test-
mozgás, sportolás segít az egész-
ség megõrzésében, a szív- és ér-
rendszeri állapot javításában,
az anyagcsere serkentésében” –
mondta el dr. Schneider Károly, bel-
gyógyász és nefrológus szakorvos.

A felnõtt lakosság körében
minden tizedik embernek van va-
lamilyen vesebetegsége, és világ-
szerte minden évben emberek mil-
liói halnak meg a krónikus vese-
betegséghez társuló szív- és ér-
rendszeri szövõdményekben:
Magyarországon is legalább 500
ezerre tehetõ a veszélyeztetettek
száma. Ráadásul Magyarországon
jelenleg nagyon magas az akut
dialízisek száma is, mert a bete-
gek maguk sem tudják, hogy az
évek óta fennálló, szerteágazó pa-
naszaik mögött veséjük elégtelen
mûködése áll.

BFN

Ismét RenBikeTour

Huszonnégy akvarell látható az Arácsi Népházban augusztus
elejéig. Az idõsebb mesterek is elismeréssel szóltak a képek szín- és
formavilágáról. A Csendélet kékben címû kép például jól illuszt-
rálja az akvarellben rejlõ tudatosság és spontaneitás keveredését

Vajda Kati akvarelljei
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Többévnyi tudatos
építkezést követõen a
mind jobb minõségû
képzés-nevelési szolgálta-
tások felé szeretne
elmozdulni a Balatoni
Kölyök Labdarúgó Club
(BKLC). A sportszervezet
munkájához a labdarúgó
szakszövetség pályaépítési
programjában megvalósuló
létesítményfejlesztés is
jelentõs mértékben
hozzájárulhat a jövõben.

– Intenzív, tapasztalatokban
gazdag évadot tudhatunk magunk
mögött – kezdte Makó István, a
klub ügyvezetõ elnöke. – Az elõ-
készítõ korosztályokkal együtt
szervezetünk regisztrált játéko-
sainak száma megközelíti a szá-
zat, akiknek jelentõs része aktív
szereplõje volt az elmúlt szezon-
nak. Utánpótláskorú labdarúgó-
inkkal korcsoportonként két-két
felkészítõ, valamint egy kapus-
edzõ foglalkozik heti rendszeres-
séggel, valamint idõszakosan egy
koordinációs edzõ is segíti mun-
kánkat. A korábbi évekhez ha-
sonlóan tehetséggondozó progra-
mot is mûködtettünk, amelynek
keretében egyesületünk legtehet-
ségesebb játékosait foglalkoztat-
tuk heti egy-egy alkalommal,
Glázer Róbert vezetésével.  A pe-
dagógus- és szakedzõi végzettség-
gel rendelkezõ, korábbi szövetsé-
gi kapitány vezette tréningek kö-
zéppontjában a mozgásügyi, tech-
nikai-taktikai felkészítés áll. Glá-
zer Róbert továbbra sem kizáró-
lag a tehetséggondozásért felel a
klubnál, az edzõi stáb munkáját is
a pro-licences szakember fogja
össze – tette hozzá Makó István.

– A 2013/2014-es sportévben
három korcsoporttal is neveztünk
a labdarúgó szakszövetség több
nyugat-dunántúli megyéjét is tö-
mörítõ regionális futsal kiírásába,
ahol az õszi és tavaszi fordulókat
követõen az U 11 és U 15 korosz-
tályokban ezüstérmet, amíg az U
13-asoknál bronzérmet szerez-
tünk az NB 1-es együtteseket is
felvonultató mezõnyben. Klu-
bunk sportfejlesztési elképzelései
között a következõkben is nagy
hangsúlyt kap a nagypályás fut-
ball teremben játszott változata,
a futsal is. A dinamikusan fejlõdõ
sportágat mára több tízmillióan
ûzik világszerte. A futball és a
futsal számos területen hasonlít
egymásra, az utóbbi komplemen-
ter módon egészítheti ki az elõ-
zõt. Kis egyesületként is érdemes
a nemzetközi trendekbõl tanul-

Új pályákon a BKLC

nunk – érvelt a füredi szervezet
képviselõje.

– A labdarúgó-szövetség által
kiemelten támogatott Bozsik-
programban tavalyi évhez hason-
lóan idén is körzetvezetõ egyesü-
letként vettünk részt. A program-
hoz 2013 szeptemberétõl az U
13-as korosztály tornarendszerû
versenyeztetését is hozzárendel-
te az MLSZ, amelyben kiemelt
besorolást kapott a BKLC. Az
ehhez köthetõ szakmai elõrelépés-
sel párhuzamosan számos több-
letfeladat is hárul szervezetünk-
re, amelyeknek legjobb tudásunk
szerint próbálunk megfelelni –
folytatta beszámolóját Makó Ist-
ván. A BKLC két együttest is baj-
noki rendszerben versenyeztetett
az elmúlt hónapokban: az U 14-
es, valamint az U 15-ös korcso-
portok, hozzájárulva a balatonfü-
redi NB III-as felnõttcsapat ver-
senyfeltételeihez, az országos baj-
nokságban szerepeltek. A BKLC
elõbbi csoportja a mezõny máso-
dik felében, amíg az idõsebbek az
elõkelõ ötödik helyen végeztek.
Külön ki kell emelnünk Henn
Márk teljesítményét, aki 51 (!)
találattal gólkirályi címet szerzett,
és eredményességének is köszön-
hetõen a Szombathelyi Haladás
VSE labdarúgója lesz – közölte
lapunkkal  a klub vezetõje.

– U 9-es és U 11-es kiemelt
korosztályainkat a regionális kö-
lyökligában foglalkoztattuk,
amely Gyõr-Moson-Sopron, Vas
és Veszprém megyék legjelentõ-
sebb élvonalbeli, NB II-es és NB
III-as utánpótlás-nevelõ mûhelye-
it vonultatja fel idõrõl idõre – so-
rolta az egyesület eredményeit a
BKLC elnöke, megköszönve
egyúttal a klub felkészítõinek, se-
gítõinek Zsámpár-Benedikti Ju-
ditnak, Eszenyi Bernadettnek,
Bóta Csabának, Pribojszki Gá-
bornak, Dömötör Zoltánnak,
Móró Gábornak, Szász Sándor-

nak és id. Makó Istvánnak a mun-
káját.

– Az igencsak mozgalmas el-
múlt idõszak, illetve talán a mö-
göttünk álló, kemény munkával
töltött évek legjelentõsebb sikere
egyértelmûen az, hogy a Magyar
Labdarúgó Szövetség és Balaton-
füred város partnerei lehetünk az
arácsi városrészben megvalósuló
sportpályák fejlesztésében. 2014
õszére várhatóan olyan élõ- és
mûfüves pályákat használhatnak
majd sportolóink, amely egyedül-
álló szabadidõs és szakmai lehe-
tõségeket teremt a kistérségben.
A település által is támogatott lé-
tesítményfejlesztési terveinkhez
tartozik egy öltözõépület megva-
lósítása is, amelyre pályázatot
nyújtottunk be a szakszövetség
TAO-programjába – folytatta az
ügyvezetõ. A fiatal sportvezetõ
elmondása szerint az egyesület
gondot fordít a BKLC-bõl „kire-
pülõ” fiatalok pályájának követé-
sére is. – Utánpótlás-nevelõ klub-
ként talán az egyik leglényegesebb
feladatunk, hogy a bennünket vá-
lasztó gyerekeket képességeiknek
és választásaiknak megfelelõen,
olyan közösségekhez tudjuk irá-
nyítani, ahol tovább fejlõdhetnek.
Büszkék vagyunk arra, hogy
Szakonyi Emese már a nõi élvonal-
ban is bemutatkozott, valamint az
U 17-es válogatott tagja. Ugyan-
ilyen elismerés számunkra, hogy
Koltai Tibor a Bene Ferenc Akadé-
miától a Videoton FC-hez kerül a
következõ hetekben. – Emese és
Tibor példakép lehet minden, a
BKLC-nél készülõ ifjú sportoló
számára. Esetük bizonyítja, hogy
szorgalommal, a család és a neve-
lõegyesület partnerségével, meg-
felelõ tehetséggondozással a legrá-
termettebbek elõtt komoly elõre-
lépési lehetõségek nyílhatnak meg
Balatonfüredrõl indulva – zárta
gondolatait Makó István.

BFN

A BKLC fiatal focistái kitûnõ körülmények között edzenek

Az 1987-es születésû jobb-
szélsõ az elmúlt szezonban csa-
pata legjobbjaként 145 gólt – eb-
bõl  66 hétméterest – dobott Vá-
cott. Máté 186 cm magas és 87
kilós. A kézilabdával a PLER-ben
ismerkedett meg, de a felnõttbaj-
nokságban – éppen a Balatonfü-
red ellenében – 2007 december 15-
én a Hort SE csapatában mutat-
kozott be, három góllal. Érdekes-
ség, hogy tavasszal még az NB I/
B-ben, a PLER II játékosaként is
három gólt dobott az akkor Bala-

Gábori Máté Füreden
A BKSE leigazolta a Vác kiváló jobbszélsõjét

toni KC néven szereplõ fürediek-
nek. A következõ évben Százha-
lombattán szerepelt, majd követ-
keztek a váci évek.

A jó felépítésû, gólerõs játékos-
tól a Vácott látott erényei csillog-
tatását várják Füreden. Játéka jól
illeszkedhet a fiatal füredi csapat-
hoz, és 27 évesen meghatározó
egyénisége lehet a balatoniaknak.
Tombor Csaba posztján nem ala-
csony a mérce, de egy sportolót
ez csak inspirálhat.

BKC

A kiváló füredi kerékpárver-
senyzõ, Benedek István elindul az
augusztus végi ljubljanai amatõr
kerékpár-világbajnokságon.

A szlovéniai versenyre, aho-
va ezer kerékpárost várnak, elõ-
zõleg  az ausztriai St. Pölten-i ver-
senyen kvalifikálta magát jó ered-
ményével.

Benedek István ebben az év-
ben már több világversenyen sze-
repelt kiválóan, a Dolomitokban
9 és fél órát ült nyeregben a 234
kilométeres, 4800 méter szintkü-
lönbségû távon, az említett St.
Pöltenben megrendezett verse-
nyen pedig 80 kilométert kereke-
zett 1110 méteres szintkülönbsé-
gen. Magamat kell legyõznöm, ez
a legnagyobb kihívás – mondta
lapunknak a Füreden jól ismert
sportember.

CsK

Benedek István
világversenyre
készül

Június 6–8-án rendezték Nagy-
váradon a nyolcadik nemzetközi
taekwondo-kupát. A magyar vá-
logatottat 23 versenyzõ képvisel-
te. Köztük a Balatonfüredi TKD
klub versenyzõje, Bécsi Nikolett
és edzõje, Vajky László.

A Református iskolában edzõ
Bécsi Nikolett három arany-, egy
ezüst- és egy bronzéremmel tért
haza. A küzdelem elsõ napján már
kétszer állhatott dobogóra, majd

Taekwondósok sikerei
a Románia-kupán

Vajky László (balról) és Bécsi Nikolett sikert sikerre halmozott

a zárónapon ismét sikeres volt, és
további három arannyal zárta a
versenyt. Nikolett a jó felkészü-
lésének köszönhetõen kiegyen-
súlyozott versenyzéssel, több
versenyszámban is rendre eredmé-
nyesen szerepel az elmúlt évek
hazai és nemzetközi versenyein.
Kimagasló egyéni és csapatered-
ményei formagyakorlatban, küz-
delmi kategóriájában (49 kg-os

súlyával) mint a mezõny egyik
legkönnyebb nõi versenyzõje,
mindenki számára feltûnõnek szá-
mít. Az abszolút kategóriás erõ-
törésben a nehéz súlyú, akár 80–
100 kg-os versenyzõket is maga
mögé utasítja.

Vajky László nemzetközi bí-
róként képviselte a magyarokat,
azonban a felnõttcsapat megfo-
gyatkozott létszáma miatt erõtö-
résben is nevezték. Sikeres töré-

sével együtt a többi csapatot ma-
guk mögé utasítva fölényesen
nyerték az erõtörést, így arany-
érmet szereztek.

Az erõtörésszámok amúgy is
látványosra sikeredtek, mivel ne-
hezített módon, törésenként egy
darab  deszkával megemelt szin-
tet, a nõi és a nemzetközi férfi-
szintet teljesítették.

BFN
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Kamaszkora óta a tó környékén éli az
életét, az MKB legszebb bankfiókjának
vezetõjeként jól ismeri a várost és
lakóit, korábban vitorlásversenyzõ fia
révén pedig a víz felõl is közelebb
került Balatonfüredhez. Vida Judittal
beszélgettünk.

– Az MKB Bank Melges24 Európa-bajnok-
ság a füredi vitorlássport kiemelkedõ eseménye
volt.

– Megkockáztatom, ez a megállapítás a tel-
jes hazai vitorlássportra érvényes. Több mint öt
tucat csapat tizennyolc országból – egyezzünk
ki abban, hogy a sportág egyik legnagyobb idei
nemzetközi seregszemléje volt a rendezvény.

– Hajózni muszáj?
– A Balaton mellett ez aligha lehet kérdé-

ses. Érdekes módon én ezt a késztetést nem a
felmenõimtõl, hanem a fiamtól „örököltem”, aki
a vitorlássportban próbálgatta az szárnyait. Sok
idõt töltöttem a füredi vizeken versenyeket
nézve, vagy a kikötõben szélre várva az elmúlt
években.

– Önt merrõl fújta erre a szél?
– Baranyában születtem, Komlón. Tizennégy

voltam, amikor Veszprém megyébe költöztünk,
és nagyon hálás vagyok szüleimnek ezért a re-
mek választásért. Sokfelé jártam az országban,
de ez a vidék a legszebbek között van. Nem vé-
letlenül élek immár húsz éve a Balaton partján.

Egy balatoni lány
– Ne vegye sértésnek, de a bankárokat alap-

vetõen máshogy képzeljük el…
– Köszönöm, ezt bóknak veszem (nevet). A

pénzügyes vonal viszonylag korán adott volt: a
zalaegerszegi Pénzügyi és Számviteli Fõiskolán
diplomáztam, és rögtön a bankszakmában helyez-
kedtem el. Másfél évtizedet dolgoztam vállalatfi-
nanszírozási területen, ahol nagyon értékes szak-
tudást szerezhettem, és ami ennél is fontosabb:
sikerült a mai napig tartó üzleti és emberi kap-
csolatokat kiépíteni az ügyfelekkel. A felvetésé-
hez visszatérve: biztos vagyok abban, hogy nem
a pocak és a szivar teszi a jó bankárt.

– Hanem?
– Az a mód, ahogyan az emberekkel bánik,

legyen szó ügyfelekrõl vagy kollégákról, és per-
sze a szaktudás. Kétségtelen, hogy a világ is a
digitális megoldások térnyerése, ügyes-bajos dol-
gaink elektronikus eszközökkel történõ intézése
felé halad, ám a személyes kapcsolatok nem ve-
szítenek fontosságukból. Ha belegondolunk, még
a fiatalok körében borzasztóan népszerû közös-
ségi oldalak is errõl szólnak, bár egy virtuális vál-
tozatban.

– Nem az számít inkább az embereknek, hogy
mennyi kamatot kapnak a pénzükre, esetleg hogy
mi mennyibe kerül?

– Ezek is sokat nyomnak a latban, de nemcsak
ez számít. Legalább ugyanilyen fontos az álta-
lunk nyújtott szolgáltatás színvonala, mennyire
gyorsak az ügyintézõk, mennyire pontosak, és
számít az is, hogy segítõkészek, kedvesek-e. Ná-
lunk nagyon családias légkörben zajlik az ügyin-
tézés.

– Szerencse kell ahhoz, hogy ilyet fogjon ki az
ember…

– Ez nem feltétlenül szerencse kérdése. Ami-
kor 2008-ban az MKB Bankhoz kerültem, ahol
szintén a vállalati üzletágban helyezkedtem el,
meglepõdve tapasztaltam, mekkora hangsúlyt
fektetnek a minõségi és személyes kiszolgálásra.
Amikor sikerrel pályáztam meg a 2009-ben meg-
nyitott balatonfüredi bankfiók vezetését, azt tûz-

tem ki célul magamnak és a kollégá-
imnak, hogy a Kossuth Lajos utca 9.
alatti egységben magas színvonalú,
személyre szabott kiszolgálást kap-
jon minden lakossági és vállalati ügy-
felünk. És onnantól fogva rengeteg
energiát fektetünk abba, hogy az itt
élõk is megismerjék a testre szabott,
egyéni élethelyzetekre megoldással
szolgáló bankolás elõnyeit. Nem kis
büszkeséggel tölt el, hogy a munkám
révén egy kevéssel hozzá tudok já-
rulni a Balaton legszebb és legdina-
mikusabban fejlõdõ településének
prosperálásához, akár a helyi cégek
finanszírozásán vagy szakmai tanács-
adásán keresztül, akár a lakosság min-
dennapi pénzügyeiben való segítség-
nyújtással.

– Sokan fordulnak önökhöz?
– Napról napra többen. Ma már

szép számmal intézik pénzügyeiket
bankfiókunkban a helyi cégek, vállal-
kozások, és folyamatosan bõvül a lakossági ügy-
félszámunk is. Versenyelõnyt jelent, hogy egye-
di számlavezetési megoldásokban, kondíciókban
is tudunk gondolkozni a vállalati ügyfélkör ese-
tében. A felmerülõ finanszírozási igényekre is
egy folyamatosan bõvülõ, széles termékpalettá-
val rendelkezünk. Az idei év vállalati „slágerter-
mékei” a jegybank által refinanszírozott, 2,5%-
os kamatozású kedvezményes hitelkonstrukci-
ók, de népszerûek az állami kamattámogatású
konstrukciók is. A lakossági ügyfélkörben ked-
vezményes számlavezetési ajánlatot tudunk biz-
tosítani, versenyképesek a hitelkonstrukcióink,
továbbá nagyon széles, minden igényt kielégítõ
befektetési termékpalettával rendelkezünk.

– Az emberek általában szeretik tudni, hogy a
pénzük pontosan mekkora hozamot ér el a be-
fektetés futamideje alatt.

– Nekik találták ki a fix kamatozású MKB-
kötvényeket, amelyek rendszeres és elõre kal-
kulálható kamatot biztosítanak. Ez akár a jöve-
delem kiegészítéseként is felhasználható, de is-
mételten is be lehet fektetni.

– Mit javasol azoknak, akik jelenleg nem ren-
delkeznek nagyobb összegû megtakarítással, de
szívesen félretennének havonta egy kisebb ösz-
szeget?

– Az MKB Bázis, Egyensúly és Ambíció nyílt
végû befektetési alapokhoz kapcsolódó rendsze-
res megtakarítási szolgáltatást. Ez lehetõséget
biztosít ügyfeleinknek arra, hogy rugalmasan, az
egyéni elképzelések alapján, külön ügyintézés
nélkül gyarapíthassák megtakarításaikat, már akár
havi tízezer forinttól. De ezen kívül még két-
három dolgot is tudunk ajánlani, amelyek közül
mindenki kiválaszthatja a neki leginkább tetszõ
konstrukciót. Nincs benne a munkaköri leírásunk-
ban, de elvárjuk magunktól, hogy a Kossuth La-
jos utca 9. alatti épület ajtaján csakis elégedett
ügyfelek lépjenek ki.

Vida Judit, az MKB füredi bankfiókjának vezetõje
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