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A közelítõ tél

TARTALOM
Füred élhetõ
kisváros
mindenkinek

A negyedik polgármes-
teri ciklusra megválasz-
tott Bóka Istvánt a
következõ öt év lehetõ-
ségeirõl kérdezte
Martinovics Tibor.

3. oldal

A Himalájától
a Balatonig

Lóczy Lajos geológus
nemcsak a magyar föld-
alaktani kutatás megha-
tározó személyisége, de
a Himalája, a Góbi-siva-
tag és a Merapi-vulkán
kutatója is.

8. oldal

Fiatalos
lendülettel
Európában

     Az orosz Asztrahán után
     osztrák ellenféllel küzde-
      nek meg a füredi kézisek,
      hogy bekerüljenek a leg-
     jobb tizenhat közé.

11. oldal

Az elkeserítõ nyár, a két-
ségbeejtõ õsz után most min-
denki azon tanakodik, milyen
tél közeleghet felénk. Járnak
rémhírek, hogy soha nem lá-
tott fagyot fogunk érezni, s azt
is sokáig. Mások, a remény-
kedõk, enyhe és hómentes té-
lért fohászkodnak. Szerintem,
hogy milyen lesz a tél, egé-
szen biztosan akkor tudjuk
megmondani, ha már elmúlt.
Most csak egyet tehetünk, fel-
készülünk a három hideg,
korán sötétedõ hónapra.
Csüggedésre nincs okunk,
mert egyre többet készülünk
rá, immár évek óta. Értem
alatta azt, hogy érdekes téli
Füredet kínálunk az ideve-
tõdõknek, s persze magunk-
nak is. Egyre több minden
folytatja mûködését, például
a Bodorka egész évben nyit-
va van. A múzeumok most
sem zárnak be (legalábbis
remélhetõen hosszú idõre
nem), a jó meleg könyvtár-
ban tovább zajlanak a prog-
ramok, a zeneiskola szerve-
zi a karácsonyi koncerteket
(s persze nagy hírû kórusa-
ink is szorgalmasan gyako-
rolnak). Talán lesz karácso-
nyi vásár is néhány kedves
faházikóval és karácsonyi
hangulatú árukészlettel. (Az
a halálom, ha ezek a vásá-
rok másról nem szólnak,
csak mértéktelen étel- és ital-
fogyasztásról csillagászati
árakkal. Ráadásul olyasmit
árusítanak, amit amúgy ké-
nyelmesen meg tudunk vá-
sárolni az áruházakban is,
nem pedig a latyakban fél lá-
bon ugrálva próbálunk ci-
põt venni.) Amikor ezt írom,
alig ért véget az õszi szünet,
de a diákok bizonyára már a
téli szünetet várják. Meg a
havat, meg a beálló jeget a
Balatonon, meg a korcsolyá-
zást, fakutyázást. A felnõttek
hideg estéket, lent a parton a
forralt bort, a szikrázó csil-
lagokat, a halk muzsikát. És
akkor még nem is szóltam a
pincékrõl, a bormustrákról,
a pálinkakortyolgatásról és
a kolbász- és disznósajt-in-
vázióról. Teljesen Krúdy-han-
gulatba éltem magam, pedig
hirtelen eszembe jutott, hogy
megkezdõdik a pénztárcánk
elleni támadás is. A csoki-
mikulások már az üzletek
polcain sorakoznak, az áru-
házak kezdik hirdetni az ol-
csó bóvlit, a kereskedõk kez-
dik a panaszkodást: soha
még ilyen rossz téli vásár
nem volt. Mindezek így,
együtt a télre készülõdés jelei
Füreden is. Olyanok, mint
máshol az országban. Csak
egy „kis” különbséggel:
elõttünk a szõlõhegyek a prés-
házakkal, alattunk a Balaton
remélhetõen befagyott hullá-
maival, a hátérben a tihanyi
két torony a maga méltósá-
gával. Ennél szebb téli dísz-
letet sehol sem lehet látni!

Praznovszky Mihály

Megtartotta alakuló
ülését a képviselõ-testület.
Füred egy igazán jó,
barátságos, élhetõ hely
legyen, ez mindannyiunk
célja – mondta az ünnepi
ülésen Bóka István
polgármester.

– Részletes programot kínál-
tunk a választóknak, amely meg-
határozza a város fejlõdési irányát,
ez lesz az alapja a következõ öt
évnek. Jelentõs uniós források áll-
nak rendelkezésre a következõ
években, nem látjuk ugyan még
tisztán a felhasználási lehetõsége-
ket, de csak rajtunk múlik, mennyi-
re leszünk sikeresek, milyen fej-
lesztéseket tudunk megvalósítani.
Tele vagyok tervekkel, reménnyel
és bizakodással – mondta Bóka Ist-
ván polgármesteri eskütétele után.

Az ünnepi ülésen esküt tettek
a képviselõ-testület tagjai, illetve
a bizottságok külsõ tagjai is. A kép-
viselõk titkos szavazással Hári
Lenkét választották meg alpolgár-
mesternek, tanácsnoknak dr. Ki-
szely Pált választották.

Az ünnepi ülésen jelen volt
Kontrát Károly, a térség ország-
gyûlési képviselõje, aki beszédé-

Megkezdte munkáját
az új képviselõ-testület

ben hangsúlyozta: mindent meg-
tesz azért, hogy Balatonfüred
fejlõdését segítse, együttmûködik
a várossal a fejlesztések megva-
lósulása érdekében.

Balatonfüred jelenleg Ma-
gyarország legkedveltebb üdü-
lõvárosa, ezt az imázst akarjuk
közösen tovább erõsíteni, és

minden feltétel adott is ehhez
– jelentette ki.

A 11 fõs képviselõ-testület
összetétele:

Molnár Judit (Fidesz–KDNP),
Pálffy Károlyné (független), Pál-
fy Sándor (Fidesz–KDNP), Il-
lés Hajnalka (Fidesz–KDNP),
Schindele György (Fidesz–

KDNP), dr. Kiszely Pál (Fidesz–
KDNP), Pethõné Schulcz Ágnes
(Fidesz–KDNP), Hári Lenke
(Fidesz–KDNP), Nagy Jenõ
(MSZP–DK–Együtt–PM), dr.
Szalai Gábor (MSZP–DK–
Együtt–PM) és Ujhelyiné Káro-
lyi Krisztina (Jobbik).

Martinovics Tibor

Elbontották a Tagore
sétány láncait és oszlopait,
felszedik a sétány köve-
zetét, ezzel elkezdõdött a
terület rehabilitációja. A
háromszázmilliós beruhá-
zás a tervek szerint ápri-
lis végére befejezõdik. A
sétány jellege, hangulata
nem változik, de közvet-
lenebb lesz a part és a víz
kapcsolata, új, impozáns
stég épül és vízparti
promenád.
 
A rehabilitáció során hangsú-

lyosabbá teszik a platánsor alatt
húzódó sétautat, amely új burko-
latot kap. Kisebb tereket, sétaös-
vényeket hoznak létre, rendezik a
parkokat, két stég épül, az Anna-
bella strandját pedig a többi strand-
hoz hasonlóan szezonon kívül
megnyitják, ezzel közvetlenül a
vízparton is lesz mintegy ötszáz
méteres promenád. A beruházás ré-
szeként elkészül a Kagyló köz ki-
építése is.  A Tagore sétány reha-
bilitációjával folytatódik tehát a vá-
ros  három kilométeres, a körfor-
galomtól a Germering utcáig húzó-
dó parti szakaszának felújítása.

– Elsõdleges célunk az észak–
déli irány hangsúlyozása a sétá-

Tavaszra elkészül a Tagore sétány

(Folytatás a 7. oldalon.)

nyon, vagyis kinyitjuk a perspek-
tívát a víz felé. Ezt szolgálja az
új, 84 méter hosszú, a Vitorlás
téri gyönyördéhez hasonló fastég
is, amely az egykori Fürdõház
helyérõl indul majd. Kitágítja a
teret, a túlzsúfolt sétány mellett
egy újabb izgalmas helyet ho-
zunk létre. Fontos, hogy a jelen-
leg elzárt Annabella strandi részt
szezonon kívül megnyitjuk, az
elõtte húzódó parti szakaszt ki-

szélesítjük, ezzel mintegy ötszáz
méter hosszú vízparti promenád
jön létre. Az Annabella Hotel elõtti
területen pedig egy új sétányt ala-
kítunk ki, ez egy csendesebb pi-
henõrész lesz, a kissé megemelt
dombról imponáló balatoni kilá-
tással. Ez eddig egy kihasználat-
lan terület volt, most új funkciót
kap, tehermentesítve és új színt
adva ezzel a korzónak – össze-
gezte a sétány rehabilitációját

Wallner Krisztina táj- és kertépí-
tész, aki a város több közterüle-
tének átalakítását is jegyzi.

Az új, hosszan elnyúló stég-
nél üvegtáblán ábrázolva jelenítik
majd meg az egykori Fürdõházat,
a Bodorka melletti parkban egy
eredeti bárkát állítanak fel, és az
új strandbejáratnál egy kisebb,
íves stéget alakítanak ki, amely-
hez késõbb majd csatlakozhat
egy kikötõstég is – tette hozzá

Wallner Krisztina. A sétány a Vi-
torlás téren is használt süttõi
mészkõ burkolatot kapja, a pla-
tánsor marad, fiatalításukra egy
hosszú távú terv készül.

A felújítási tervek szerint a sé-
tány keleti végén lévõ Deák Fe-
renc utca járdáját kiszélesítik, az
Annabella Hotel elõtti parkot
átalakítják, itt íves sétálóösvé-
nyeket hoznak létre.
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Megújul a Füred Hotel,
a város egyik legnagyobb
szállója, amely az átépí-
tés után az északi parton
egyedülálló szolgáltatást
nyújtó, négycsillagos
gyógyhotel lesz. Az
építkezés a régió legje-
lentõsebb beruházása
– mondta Oláh Gábor
helyettes államtitkár a
hotel ünnepélyes alapkõ-
letételén.

Az éveken át tartó enyészet
után a hotel felújítási munkálatai
már a nyáron elkezdõdtek. A ré-
gió turisztikai potenciálja szem-
pontjából is jelentõs projekt ré-
vén, a Balaton parton egyedülál-
ló, magas színvonalú szállodai
szolgáltatásokat nyújtó, négycsil-
lagos hotellé alakítják át a város
egyik legnagyobb szállásadó épü-
letét.

A hotel átépítése 3,8 milliárd
forintba kerül, ehhez az Új Szé-
chenyi-terv közép-dunántúli ope-
ratív programja 1,6 milliárd
forint támogatást adott. A hotel
két oldalára épülõ egy-egy apart-
manház megépítésével együtt
több mint hatmilliárdos beruhá-
zásról van szó.

– A Füred Hotel átépítése a
közép-dunántúli régió legjelentõ-
sebb beruházása, amely jól pél-
dázza az uniós támogatások fel-
használásának megújult módját. A
támogatásokat a területi szerep-
lõk közremûködésével adjuk, ez-
zel a szemlélettel indul el jövõ
évtõl a gazdaságfejlesztési prog-
ramunk – fogalmazott Oláh Gá-
bor, a Nemzetgazdasági Minisz-
térium helyettes államtitkára.

Bóka István, a város polgár-
mestere kiemelte: a megújult ho-
tel a Dunántúl elsõ számú szállo-
daközpontja lehet, komplex szol-
gáltatásokkal.

– A város, de talán az egész
ország egyik legszebb területén
éveken át egy halott épület állt,
most ez megváltozik. Fürednek
sok elõnye származik a beruhá-
zásból, a megújított hotel mûkö-
désével annyi plusz adóbevétel-
hez jut a város, amely bõven fe-
dezi majd a városi uszoda éves
üzemeltetési költségeit – jelentet-
te ki a polgármester.

– Egy kísértetszállóból lesz itt
egy év múlva a térség konferen-
cia- és wellnessközpontja – véle-

Nyárra elkészül a gyógyhotel

kedett Kontrát Károly államtitkár,
aki hangsúlyozta, a megújult ho-
tel közel száz új munkahelyet te-
remt a városban.

– Összesen 460 vendégnek
tudunk majd helyet biztosítani a
megújított hotelben, exkluzív lak-
osztályokat is kialakítunk itt, 10–
20 százalékkal drágább lesz a Fla-
mingónál a szálló. Saját 150 méte-
res partszakasza van a területnek,
a strandot a környéken élõ füredi-
ek fényképes igazolvány ellené-
ben látogathatják majd. Önerõbõl
építjük meg a két apartmanházat,
ezekben mintegy harminc lakást
fenntartunk a szezonális értéke-
sítésre. A legdrágább lakásokat 1,2
millió forint/négyzetméter áron
lehet megvenni, szerencsére élénk
kereslet van, már most az apart-
manok harminc százalékát értéke-
sítettük – válaszolta a balaton-
fured.hu kérdésére Czigle János,
a hotel tulajdonosa.

A tervek szerint jövõ nyárra
készül el a négycsillagos, 184 szo-
bás szálló, amelyben egyebek
mellett lesz gyógyvizes medence,
gõzfürdõ, szauna, sóbarlang,
bowlingpálya és egy hatszáz fõs

konferencia-központ. Az épület
keleti és déli oldala mellé 80–140
négyzetméteres part menti laká-
sokat tartalmazó, saját wellness-
részleggel rendelkezõ egy-egy
apartmanház épül, az ingatlanon
egy mélygarázst is kialakítanak.

A szálló vázszerkezete meg-
marad, a bejáratánál azonban le-
bontják a vasbeton elemeket, a
Balaton felõli oldalára pedig egy
új épületrészt illesztenek, ez lesz
a közel háromezer négyzetméte-
res wellnessrészleg.

A terület parkosítására külön
tervek készülnek, pótolják a ki-
vágott fákat, de úgy, hogy bizo-
nyos sávokban a sétány felõl le-
hessen látni a csodálatos balatoni
panorámát.

– Egységes, letisztult megjele-
nésben gondolkodunk, az épület
torony jellege megmarad, hiszen
az egy jelkép, a víz felõl nézve
impozáns megjelenést mutat. Az
épület jellegével nincs gond, a na-
gyobb vízfelületek partján jól
mutatnak az ilyen támpontot adó,
toronyszerû épületek. Az arányo-
kon viszont mindenképpen vál-
toztatni kell, harmonikusabbá,

könnyedebbé, barátságosabbá
tesszük az épületet. Könnyed,
fehér megjelenést kap, lágyabb
korlátrendszert alakítunk ki, han-
gulatos, enyhe színezést adunk
az erkélyeknek és szebbé tesz-
szük az üvegfelületeket. Attraktí-
vabb lesz az épület, és megvál-
toznak az arányai is – összegzett
a balatonfured.hu kérdésére pár
hónappal ezelõtt Bordás Péter, az
átalakítás terveit készítõ építész-
mérnök.

A Füred Hotel, amely évtize-
deken át a város egyik legforgal-
masabb szállója volt, közel tíz éve
áll teljesen kihasználatlanul. A
korábbi tulajdonos évekkel ez-
elõtt az Új Széchenyi-terv kere-
tében 450 millió forint támogatást
nyert az épület rehabilitációjára,
de a munkálatok el sem kezdõd-
tek, a pályázati forrás pedig így
elveszett.

A Flamingó Hotel tulajdono-
sa, Czigle János tavaly vette meg
a part menti hotelt, amelyet az
északi parton teljesen egyedülál-
ló szolgáltatást nyújtó komple-
xummá alakít át.

Martinovics

A Füred Hotelt az északi parton egyedülálló szolgáltatást nyújtó komplexummá fejlesztik

A Balaton-parti települé-
sek közül Füreden kell
a legtöbbet fizetni egy
nyaralóért.

A déli parton ugyan magasabb
a négyzetméterár, de egy újszerû
nyaralóért Balatonfüreden kell a
legtöbbet fizetni, legalábbis az
OTP Ingatlanpont statisztikái
szerint. Itt gyakorlatilag csak a
csillagos ég szab határt az új épí-
tésû ingatlanok árának, a város-
központban, illetve a vízparti ré-
szen épülõ legjobb apartmanokért
négyzetméterenként az 1,5 millió
forintot is elkérik. A Balaton észa-
ki partján 170 ezer forintos négy-

Idén szeptemberig tavalyhoz
képest 40 ezerrel több vendég lá-
togatott a Balatonhoz, és 111 ezer-
rel nõt a vendégéjszakák száma. A
legtöbb vendég Balatonfüreden és
Siófokon volt. 

Idén január-augusztusban 1
millió 139 ezer vendég 3 millió 948
ezer vendégéjszakát töltött el a
Balatonnál, így a vendégek száma
összesen 40 ezerrel, a vendégéj-
szakák száma pedig 111 ezerrel
nõtt az elõzõ év azonos idõsza-
kához képest – derül ki a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal (KSH)
adataiból. A tóhoz érkezõk három-
negyedét a belföldi vendégek tet-
ték ki, és a vendégéjszakák több
mint 60 százaléka is hozzájuk
kapcsolódott.

A belföldi vendéglétszám
minden hónapban magasabb volt
ugyan, mint egy évvel ezelõtt, a
külföldi vendégek száma viszont
márciusban, májusban és a fõ-
idény kezdetének számító július-
ban elmaradt a tavalyitól, ami
ezekben a hónapokban a forgalom
egészét is visszavetette. Az elsõ
nyolc hónap egyenlege a kedvezõ
áprilisi, júniusi és augusztusi fog-
laltsági adatoknak köszönhetõen
azonban mégis pozitív.

A vendéglétszám a közösségi
szálláshelyeken és a kempingek-
ben visszaesett, míg a balatoni
szállodák – elsõsorban a növekvõ
belföldi keresletnek köszönhetõ-
en – 39 ezerrel, a panziók és üdü-
lõházak együttvéve pedig 13 ezer-
rel több vendéget regisztráltak az
idei elsõ nyolc hónapban, mint
2013 azonos idõszakában.

A Balatonfüredi Járási Közbiz-
tonsági Egyeztetõ Fórum október
21-én tartotta meg a nyári turisz-
tikai idényt követõ értekezletét.

A fórum résztvevõi a Balaton-
füredi Járási Hivatal vezetõje, a
járás polgármesterei, alpolgármes-
terei, a polgárõr egyesületek kép-
viselõi, a Balatonfüredi Szociális
Alapszolgáltató Központ képvi-
selõi voltak. A rendõrséget dr.
Töreki Sándor rendõr dandártá-
bornok, a Veszprém Megyei
Rendõr-fõkapitányság vezetõje,
Anda György rendõr ezredes, a
Veszprém Megyei Rendõr-fõka-
pitányság vezetõjének rendészeti
helyettese, valamint Regdon Lász-
ló rendõr alezredes, a Balatonfü-
redi Rendõrkapitányság vezetõje
képviselte.

Dr. Töreki Sándor dandártábor-
nok köszöntõjében elmondta,
hogy a nyári szezont a járás vo-
natkozásában sikeresnek tartja.

A fõkapitány bevezetõjét kö-
vetõen átadták a turisztikai sze-
zonban kiemelkedõ tevékenységet
végzõ rendõrök és rendészeti fa-
kultációs tanulók számára a me-
gyei rendõr-fõkapitányság és a
füredi önkormányzat által felaján-
lott jutalmakat.

Regdon László kifejtette, hogy
a Balatonfüredi Rendõrkapitány-
ság eredményes szezont zárt, sú-
lyos bûncselekmény nem történt
a térségben, a nyomozási eredmé-

Füred a legdrágább nyaralóhely
zetméteráron stabilizálódott a
nyaralópiac, míg a déli parton az
elmúlt négy évben 255 ezerrõl 290
ezer forintra emelkedett a fajlagos
ár – közölte saját adatai alapján
az OTP Ingatlanpont.

Az OTP-csoport ingatlanfor-
galmazó cége azzal magyarázza a
déli parti áremelkedést, hogy ott
nagy a forgalma az új vagy pedig a
legfeljebb 4 éves nyaralóknak, és
ezek magasabb árai húzzák fel az
átlagot. A legnagyobb kereslet
ugyanis az új vagy újszerû apart-
manok iránt mutatkozik. Ilyenek

jelenleg Balatonbogláron, Almá-
diban és Füreden épülnek.

A korábban épült, de nem ér-
tékesített apartmanok már elkel-
tek. Az ilyen apartmanok fajlagos
ára Siófokon 300–350 ezer forint,
míg Balatonalmádiban 350–400
ezer forint. Balatonfüreden 400
ezerrõl indul a kínálat, amely elér-
heti a másfél millió forintot is. A
déli parton újra keresik az önálló,
felújításra szoruló nyaralókat, el-
sõsorban a 6–15 millió forintos ár-
sávban. A Balatonhoz közeli ön-
álló nyaralókért viszont 15–25

millió forintot is megadnak a ve-
võk. Némi élénkülés figyelhetõ
meg a külföldiek – elsõsorban
németek, hollandok – részérõl. Õk
azonban a tótól 10–30 kilométer-
re, csendes településen lévõ, fel-
újítandó házakat keresik.

Az északi parton a kisebb,
önálló nyaralókat 10–15 millió
forintért kínálják, továbbá kere-
settek itt a régebbi építésû, egy-
szobás apartmanok, amelyekhez
4–7 millió forintért lehet hozzá-
jutni.
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Több vendég volt
A balatoni kereskedelmi szál-

láshelyek összesen 289 ezer kül-
földi vendéget fogadtak, akik át-
lagosan 5, közülük viszont a hol-
land és a német vendégek 7 éjsza-
kát, a dán, orosz, valamint az iz-
raeli látogatók pedig több mint egy
hetet töltöttek el itt. A belföldi
vendégek átlagosan 3 éjszakára
foglaltak szállást.

Nem változott a legnagyobb
három küldõország sorrendje: a
legtöbben továbbra is Német-
országból (72 300), Ausztriából
(37 600) és Oroszországból
(28 300) érkeztek a Balatonhoz.
Míg az orosz vendéglétszám ta-
valyhoz képest 6 százalékkal fo-
gyatkozott, addig a cseh 14, a len-
gyel pedig 27 százalékkal bõvült,
így Lengyelország lépett a negye-
dik helyre a küldõországok rang-
sorában. Szlovákiából és Kínából
is 13–13 százalékkal, Belgiumból
pedig 6 százalékkal több vendé-
get regisztráltak a balatoni egysé-
gek, mint az elõzõ év elsõ nyolc
hónapjában. A 2014. január-au-
gusztusi idõszakban a vendégek
számát tekintve Füred és Siófok
egyaránt megelõzte Hévízt, a ven-
dégéjszakák száma alapján viszont
továbbra is a kedvelt zalai fürdõ-
városé az elsõség: a balatoni szál-
láshelyeken regisztrált összes éj-
szaka több mint hatoda (680 ezer)
kötõdött a településhez. Idén au-
gusztus végéig az üdülõkörzetben
mûködõ kereskedelmi szálláshe-
lyek az elõzõ évinél 8,5 százalék-
kal több, 37,5 milliárd forintnyi
bruttó bevételt értek el.

– mt –

Súlyos bûneset nem történt
nyesség is javult. A sérüléses bal-
esetek száma azonban változatla-
nul emelkedik, ezért a rendõrség
fokozott jelenlétet ígér az utakon,
iskolák környékén. Elmondta,
hogy a kapitányság munkáját a tu-
risztikai idény során a Készenléti
Rendõrség jelentõs mértékben se-
gítette, továbbá nagy segítséget je-
lentettek a rendészeti fakultációs
diák járõrök, akik a strandok par-
kolóinak biztonságára vigyáztak.
Kiemelte, hogy érzékenyen rea-
gáltak valamennyi településen a
helyi problémákra, a rendõrök
több alkalommal értek tetten pa-
dokat megrongálókat, buszmegál-
lóablakot betörõket, részegen ga-
rázdálkodókat, akikkel szemben
gyorsított eljárást folytattak le.
Végezetül megköszönte a polgár-
õrök és más együttmûködõ szer-
vezetek segítségét és azon önkor-
mányzatok anyagi és erkölcsi tá-
mogatását, akik hozzájárultak a
közbiztonság javításához.

Zárásként a fórum idõsügyi
munkacsoportjának beszámolója
hangzott el, melyben a munka-
csoport koordinátora tájékozta-
tást adott tevékenységükrõl.

A hozzászólásokban a közle-
kedésbiztonság javítását célzó ész-
revételekre, javaslatokra, Regdon
László kapitányságvezetõ reagált,
illetve ígéretet tett a szükséges in-
tézkedések bevezetésére.

MT
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Negyedik ciklusát kezdi
meg a város élén dr. Bóka
István polgármester, aki
a választásokon elért 83
százalékával országos
szinten is az egyik
legnagyobb arányban
megválasztott település-
vezetõ. Az elkövetkezõ öt
év lehetõségeirõl, felada-
tairól, a legfontosabb
hangsúlyokról kérdeztük.

– Racionálisan gondolkodva
egy viszonylag magabiztos gyõ-
zelemre számítottam és arra, hogy
képviselõjelöltjeink nagy számban
bejutnak a testületbe, de mindig
lehetnek meglepetések, ahogy né-
hány településen ez meg is tör-
tént. Ráadásul minél több idõt tölt
valaki egy pozícióban, annál ne-
hezebb kivívnia az elfogadottsá-
got, hiszen az évek alatt óhatatla-
nul kopik az ember. Ezért a mos-
tani gyõzelmemet a korábbi évek
sikereinél is értékesebbnek tartom.

– A részvételi arány azonban
meglepõen alacsony volt.

– Valóban nem volt magas a
részvételi arány, nyilván alapo-
sabb elemzést igényelne, hogy ez
miért alakult így. Füreden egyéb-
ként csak néhány százalékkal volt
alacsonyabb a részvétel, mint
négy évvel ezelõtt. Az kétségte-
len, ahol nincs csatazaj, nincs éles

Füred mindenki számára
élhetõ kisváros marad
Beszélgetés Bóka Istvánnal, a negyedik ciklusát kezdõ polgármesterrel

Bóka István: – A város vagyona növekszik, Füred vonzó település

konfliktus, ott nehezebben moz-
dulnak a választók.

– Az utóbbi években látványo-
san fejlõdött a város, az ország
egyik legvonzóbb települése lett.
Ugyanakkor úgy tûnik, van en-
nek árnyoldala is, egyre nagyobb
a kontraszt a helyi lakosok, illet-
ve az idelátogatók igényei között,
vannak, akik úgy gondolják, ez-
által kétarcúvá vált Füred.

– Érzékelem ezt én is, de vál-
tozatlanul úgy gondolom, Füred
egy élhetõ kisváros, amely olyan
lehetõségeket és szolgáltatásokat
kínál, amelyekkel lehet élni helyi-
ként és idelátogatóként egyaránt.
Megfelelõ színvonalúak az intéz-
ményeink, a sportinfrastruktú-
ránk hasonló méretû városokhoz
képest is fejlett, több, saját iden-
titással rendelkezõ közösség mû-
ködik a városban, számos ingye-
nes kulturális program zajlik, és
eközben teljes erõvel igyekszünk
vinni a városrehabilitációt. A vá-
ros vagyona növekszik, jók a be-
vételi mutatóink, Füred vonzó te-
lepülés, úgy vélem, a helyi érté-
kek megtartásával folytatni kell a
megkezdett városfejlesztést. Szo-
ciológiailag Füred rosszabb hely-
zetben van, mint a környezõ tele-
pülések, mert míg mondjuk Bala-
tonalmádiban, Csopakon, Alsóör-
sön sok-sok külön, viszonylag
független egzisztencia és vállalko-

zás van, addig Füreden viszont
úgy alakult, hogy a nagy szállo-
dák, a hajógyár, a szívkórház volt
a munkaadó, a munkavállalók pe-
dig viszonylag alacsony bérért
dolgoztak. Ez most is az egyik
legnagyobb problémánk, hogy
nem tudunk megfelelõ színvona-
lú bért adni.

– Feladatok?
– Vannak megoldatlan problé-

máink, amelyekben óriási lehetõ-
ség rejlik. Itt van a Füred Kem-
ping, amelynek a tulajdonjogát
megszerezte a város, jó lenne itt
egy munkahelyeket adó, turiszti-
kailag tetszetõs, sportrendezvé-
nyeknek és edzõközpontnak he-
lyet adó fejlesztést megvalósíta-
ni. Akár úgy is lehetne üzemel-
tetni a kempinget, hogy részben
szabad kijutást tudjunk közben
biztosítani a Balatonhoz. Itt meg-
újítanánk a vitorláskikötõt és a
strandot is. Füreden fel kell sza-
badítani parti területeket. A vá-
ros keleti részén van például né-
hány olyan értékes Balaton-parti
ingatlan, ahol fontolgatjuk egy
kétszáz méteres nyitott partsza-
kasz létrehozását. A Huray utcai
egykori piac területét is rehabili-
tálni kell, értékesíteni úgy, hogy
értelmes funkciót kapjon, miköz-
ben legyen fenntartható, hozzon
bevételt és építészetileg illesz-
kedjen a város szövetébe. Ren-

dezni kell a Sundance park sorsát,
most is úgy gondolom, hogy
hosszú távon bontásra ítélt a
komplexum, jó lenne, ha ebben a
ciklusban új funkciót tudnánk ad-
ni a területnek.

– A 2014–20 közötti idõszak-
ban a balatoni programon belül
jelentõs keret áll majd rendelke-
zésre. Füred miben lehet közvet-
lenül érintett?

– A Balaton régiójára a 2014–
20 közötti idõszakban háromszáz-
milliárd forint támogatási pénz jut.
Lesznek lehetõségei Fürednek, a
már említett Huray utcai beruhá-
zásra is lehet itt pályázni, de az
intézmények, például a Városi
Könyvtár vagy a közösségi ház
felújítására is kérünk majd támo-
gatást.

– Az ötéves ciklusnak melyek
lesznek a leghangsúlyosabb ele-
mei?

– A legfontosabb feladatnak
az éves munkahelyek teremtését
és a magasabb jövedelemszint el-
érését tartom. Jelenleg a városban
nem értékarányosak a fizetések,
ezen változtatni kell. Ugyan köz-
vetlenül ezért nem sokat tehet az
önkormányzat, de teljes elszánt-
sággal azon leszünk, hogy megte-
remtsük az ehhez szükséges fel-
tételeket. A mikro- és kisvállalko-
zások kapják a következõ fejlesz-
tési ciklusban a támogatások hat-

van százalékát, az önkormányzat-
nak ott kell lennie és segítenie ezt a
fejlõdést. Folytatni kell a város-
rehabilitációt, szeretnénk megújí-
tani a Fehér templom és az Evan-
gélikus templom közötti részt. A
felsõ városrész, elsõsorban a Kos-
suth utca és a mögötte lévõ terüle-
tek rehabilitálása, új lakókörnye-
zetek kialakítása nagy és fontos
feladat lesz. A Zákonyi utcai par-

kolót is átalakítanánk, helyére
mélygarázst tervezünk, a felszí-
nen pedig park lenne. Változatla-
nul nagyon lényegesnek tartom a
kulturális infrastruktúra további
fejlesztését, mert a kulturális prog-
ramokban nagy erõ van, nem sza-
bad alább adnunk. Minél több
fenntartható fejlesztést kell ide-
hozni, mert ez mindenkinek jó.

Martinovics Tibor

nem a szállodákban, hanem a vá-
rosban költik el a pénzüket, ami
kedvez a kisvállalkozóknak. Az
elmúlt évtizedben sokat amorti-
zálódtak a balatoni kempingek,
meggyõzõdésem, hogy komoly,
minõségi fejlesztésekre van szük-
ség, ez az egyetlen járható út. A
város ragaszkodik a kempinghez,

Európában egyre népszerûbb a kempingturizmus. Komoly, minõségi fejlesztésekkel bõvíthetõ a vendégkör

Szakmai konferencia a kempingturizmusról
Merre tart a hazai
kempingturizmus,
egyáltalán milyen
fejlõdési lehetõségek
vannak? Miért fontos
Füreden ez a speciális
vendégkör, és mi a szándék
a városi tulajdonba került
kempinggel?

A hazai kempingturizmus
helyzetérõl rendeztek szakmai
konferenciát a városban. A fóru-
mon egyebek mellett elhangzott:
miközben Európában egyre nép-
szerûbb a kempingturizmus, ad-
dig Magyarországon tíz-tizenöt
éve semmilyen fejlesztés nem tör-
tént ezen a területen, csökkent a
kempingek száma és kapacitása,
ráadásul a 2014–20-as uniós fej-
lesztési program nem kínál a szál-
lásadók részére vissza nem térí-
tendõ támogatást.

A Balatonfüreden eltöltött
vendégéjszakák harminc százalé-
kát teszik ki a kempingezõk, jel-
lemzõjük, hogy a szállodák ven-
dégeihez képest jóval többet köl-
tenek a város vendéglátóhelyein,
ráadásul eltökélten ragaszkodnak
ehhez a nyaralási formához, azaz
kizárólag csak egy minõségi szol-
gáltatást nyújtó kempinggel tart-
hatók Füreden.

– Rendkívül fontos a kemping-
turizmus Fürednek, sok vendég-
éjszakát hoz, és az ideérkezõk

ezért is vásároltuk meg a 22 hek-
táros területet, amelynek minden-
képpen megtartjuk a funkcióját és
a vitorláskikötõt, a strandot, az
infrastruktúrát és a szolgáltatáso-
kat egyaránt érintõ jelentõs fej-
lesztéseket tervezünk. A füredi
kempinget kétmilliárdos befekte-
téssel egy európai színvonalú tu-

risztikai szolgáltatókomplexum-
má tudnánk fejleszteni, ez a jelen-
legi viszonyokat tekintve egy jó
beruházás lenne – fogalmazott
Bóka István polgármester, aki
hangsúlyozta: a Balaton-parti
kempingek a nemzeti kincs részét
képezik, ezért az lenne az elõnyös,
ha a többségében jelenleg felszá-

molás alatt álló ingatlanok önkor-
mányzati, illetve állami tulajdon-
ba kerülnének.

– Látjuk a turisztikai tenden-
ciákat, látjuk, hogy Európában
mindenütt nõtt a kempingekben a
forgalom, ráadásul már rég nem
igaz az a tétel, hogy a kempinge-
zõk olcsó turisták. Nagy baj, hogy

Európában élénk kereslet van a
kempingturizmus iránt, a 3–4 csil-
lagos, minõségi szolgáltatókat ke-
resik, adott tehát a feladat, ennek
feltételeit Magyarországon is meg
kell teremteni. Dr. Réfi Antal, a
Magyar Kempingek Szakmai Szö-
vetségének elnöke hangsúlyozta:
legalább 90 százalékos támoga-
tottságú fejlesztési programokra
van szükség ahhoz, hogy az el-
maradt külföldi turistákat vissza-
csábítsuk az országba, kampá-
nyokra, további autópálya-épí-
tésre lenne szükség. A Balaton-
tourist 17 kempinget üzemeltet,
amelyekben évi 180 ezer vendég
fordul meg, mintegy hatszázezer
vendégéjszakát produkálva. Egy-
re nagyobb az igény a légkondi-
cionált mobil házakra, minõségi la-
kókocsikra, üdülõházakra – hang-
zott el a fórumon.

– Új vendégeket kell szerez-
nünk, ehhez viszont sürgõsen fej-
lesztenünk kell. A belföldi vendég-
forgalomra egyre inkább a roham-
turizmus a jellemzõ, 2–3 napos
dekádokban gondolkodnak, és az
utolsó pillanatban döntenek csak
az utazásról, amikor már bizo-
nyosan tudják, hogy jó idõ lesz
– mondta Székely Ferenc, a Ba-
latontourist igazgatóhelyettese.
Kiemelte: miközben az utóbbi
idõben romlott az ország megíté-
lése, a Balaton imázsa javult.
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csökkent a hazai kempin-
gek száma, 249 ilyen léte-
sítmény van ma az ország-
ban, és a kapacitásuk is
romlott. Fejleszteni kell,
minõségi beruházásokra
van szükség, ezekhez
kedvezményes hiteleket
kell nyújtani – vélekedett
dr. Ruszinkó Ádám turiz-
musért felelõs helyettes ál-
lamtitkár a Maragréta Ho-
telben rendezett fórumon.

Tavaly 1,6 millió ven-
dégéjszakát regisztráltak
az ország kempingjeiben,
ami visszaesést jelent, en-
nek okai szerteágazóak.
Az elmaradott infrastruk-
túra, a megváltozott igé-
nyek, a környezõ orszá-
gok fejlesztései, illetve
vonzó szolgáltatásai mind
közrejátszanak ebben –
mondta Horváth Gergely,
a Magyar Turizmus Zrt.
vezérigazgató-helyettese,
aki kiemelte: tudjuk, mire
van szükség, hiszen egész
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Új szolgáltatásokkal bõvül a
város legnépszerûbb étkezdéjé-
nek, a Brada Falodának a kínálata.
A hónap közepétõl házhoz is szál-
lítják az ételeket, lehet ebédet és
vacsorát is rendelni. Az ízletes és
bõséges ételek maradnak.

A Silver Bevásárlóközpontban
(Arácsi út 16.) található családias
hangulatú étkezdében eddig is
nagy volt a kínálat, naponta leg-
alább harmincféle ételbõl lehet
választani, találnak kedvükre va-
lót a vegetáriánusok, a paleo ét-
rendet követõk, a lisztérzékenyek
és a diétázók is.

Most az igényekre reagálva
november 17-tõl a hét hat napján
ételkiszállítást is vállalnak. Az
ebédet egy nappal elõbb, délelõtt
11 óráig lehet megrendelni,  akár

A Brada Faloda házhoz megy

egyetlen napra is. Lesz délutáni
kiszállítás is, délután négy órától
este kilencig lehet leadni a meg-
rendeléseket.

– Nagy volt az igény arra, hogy
ne csak a gyorsétteremben lehes-
sen enni. Akárcsak az étkezdé-
ben, a házhoz szállításnál is a leg-
fontosabb szempont, hogy szál-
lodai szintû, minõségi, mindig
friss ételeket készítsünk. A dél-
elõtti kiszállításnál a teljes étlap-
ról lehet választani, vagyis paleo,
gluténmentes, zsírszegény és re-
formkonyhai ételeket is lehet
kérni.

A délutáni házhoz szállításnál
igyekszünk újdonságokat is adni,
lesz kézmûves hamburger saját
magunk pácolta hússal, pizzák,
saláták, palacsinták, csõben sült

ételek, frissensültek. Füreden nem
kérünk kiszállítási díjat – összeg-
zett Rummelné Bubrik Judit mes-
terszakács, a Brada Faloda üzlet-
vezetõje.

A mesterszakács férjével,
Rummel Ferenccel együtt három
éve üzemelteti a gyorséttermet,
amely az évek alatt a leglátoga-
tottabb étkezde lett a városban.
Bõséges étlapjukkal, a többféle íz-
lést kielégítõ, idõrõl idõre meg-
újuló választékkal, rendelhetõ tor-
táikkal, pogácsáikkal a fürediek,
de az idelátogatók kedvencévé is
váltak.

Mint mondják: azt fõzik, amit
maguk is megennének, és ez így
is van, mert amolyan olaszosan, a
teljes stáb mindennap ott ebédel a
gyorsétteremben.

Az ételkiszállításokat minden
héten hétfõtõl szombatig a 87/787-
806 telefonszámon lehet kérni. A
déli kiszállítást egy nappal elõbb
8–11óra között lehet igényelni,
a hétfõre kért ételt szombaton
kell megrendelni, 8–11 óráig. A
délutáni kiszállítást hétfõtõl
szombatig, 16–21 óra között le-
het kérni.

A kínálat a bradafaloda.hu ol-
dalon, a gyorsétteremben hozzá-
férhetõ étlapon, illetve az étkez-
de Facebook-oldalán látható. No-
vember végétõl többféle bejglit
lehet elõrendelni, illetve megvá-
sárolni a gyorsétteremben. A
Brada Faloda továbbra is vállal
ételkészítést rendezvényekre, ál-
lófogadásokra, valamint születés-
napokra.                (X)

Akárcsak az étkezdében, a házhoz szállításnál is a legfontosabb szempont, hogy minõségi, mindig friss ételeket készítsenek

Fegyverek, frontnapló,
kitüntetések, háborús
emléktárgyak és korabeli
fényképek láthatóak az
elsõ világháború füredi
vonatkozásait bemutató
helytörténeti kiállításon.

– A kiállítás célja, hogy a
közös értékek bemutatásával
ébren tartsa a társadalmi emlé-
kezetet. Az itt kiállított tár-
gyak több jelentéssel bírnak,
mindegyik mögött emberek,
családok, települések történe-
tei húzódnak meg – mondta
megnyitóbeszédében Hári
Lenke alpolgármester, aki
hangsúlyozta: a Vaszary Ga-
lériában néhány napja nyílt
kiállítással együtt az érdeklõ-
dõk egy komplex képet kap-
hatnak az elsõ világháborús
történésekrõl, azok füredi vo-
natkozásiról, hiszen a város és
lakói aktívan vettek részt a
harcokban, illetve a hátországi
feladatokban.

Az egykori balatonfüredi já-
rás elsõ világháborús emlékeit
bemutató helytörténeti kiállí-
tás törzsanyagát a balatonfü-
redi Helytörténeti Gyûjte-
ményben már meglevõ doku-
mentumok alkotják, illetve kö-
zel ötven magánszemélytõl
származó családi emlékek. Mit
tettek Balatonfüred és környé-
kének lakói az I. világháború
idején a frontokon, illetve a
hátországban? Hogyan hatott
a háború a város és a családok
életére? Ezekre a kérdésekre
keresi a választ a száznál több,
háborúban részt vett füredi és
arácsi, továbbá az egykori fü-
redi járásból hatszáznál több

Háború
a Kisfaludy
Galériában

bevonult katona nevét is fel-
táró kiállítás.

Az interaktív tárlaton
frontról írt magánlevélbe is be-
lehallgathatnak az érdeklõdõk,
ahogy visszaemlékezések és
irodalmi részletek is hallhatók,
de láthatók itt a fronton hasz-
nált rézlövedékekbõl készült
emléktárgyak, fényképek, raj-
zok, tábori pénzek is.

– Az elsõ világháború volt
az utolsó kollektív emléke a
magyar népnek, utána szét-
szaggatták az országot. Nincs
olyan magyar család, amely ne
lenne érintett a háború által,
mégis valahogy megfakult kis-
sé a háborúra való emlékezés.
Füredrõl és térségébõl is ren-
geteg férfit vezényeltek ki a
frontokra, ahol óriási veszte-
ségek voltak. Balatonfüred
azonban a hátországi felada-
tokban is kiemelkedõt tudott
nyújtani. Ideérkeztek a sebe-
sülteket szállító vonatok, a fü-
redi átmeneti kórházakban
százszámra gyógyultak a ka-
tonák, ez is szervesen hozzá-
tartozik a város hagyományai-
hoz  – fogalmazott Kiss Gá-
bor, a zalaegerszegi megyei
könyvtár igazgatója, aki meg-
említette: a háború ideje alatt
Füreden fellendült a fürdõkul-
túra, hiszen a háborús övezet-
nek számító üdülõhelyek he-
lyett Balatonfüredre látogattak
el a vendégek, ami addig soha
nem látott forgalmat generált a
városban.

A kiállítás január 25-ig lá-
togatható, szerdától vasárnapig
10–18 óra között a Kisfaludy
Galériában.

mt

Szeptember 21-én, vasárnap
délben számosan várták a Hotel
Astoria teraszán, hogy megkós-
tolhassák a reformkor szakács-
mestere címre pályázók remekeit
– úgy, ahogy azt tavaly is
„(t)ették”, nem kis örömmel. Saj-
nos a szervezõk nem jártak el kel-
lõ gondossággal, amikor az idén is
meghirdették a versengést, és nem
fogalmazták meg pontosan a rész-
vétel feltételeit. Nem akarom men-
tegetni õket, de talán arra gondol-
tak, hogy mindenki emlékszik a
tavalyi kiírásra. („Találjanak, vá-
lasszanak ki egy reformkori ételt,
és készítsék el legalább 3–4 sze-
mélynek megfelelõ adagban. Mi-
után a szakértõ zsûri értékelte,
nemcsak megtekinthetik az íny-
csiklandó tárlatot, de meg is kós-
tolhatják – ezért kérjük a családi
adagos elkészítést!”) A „régi ver-
senyzõk” az idén is eszerint jár-
tak el, az „újak” viszont csak egy
adagot hoztak, azt is nagyon ki-
csikére méretezve. Ezért aztán a
várakozóknak csalódniuk kellett.
Bár a szervezõk nem hatalmaztak
fel erre, de ezúton is bocsánatát
kérem azoknak, akik hiába várták
a kóstolót.

„Kárpótlásul” néhány recept
azok közül, amelyek alapján ké-

Receptek a reformkorból (2. rész)
szült ételekre akkor sajnos csak
vágyakozó pillantásokat vethet-
tünk, bár az ízükre is kíváncsiak
lettünk volna.

Most, a leírás alapján, aki ked-
vet kap hozzá, maga is elkészít-
heti azokat! (Ha néhány recept
„kissé elnagyolt”, elnézésüket
kérem, de pontosan úgy máso-
lom ide mindegyiket, ahogy a
„versenyzõk” a zsûrinek leadták
õket.)

Csõben sült gánica (dödölle)
vaddisznópörkölttel

Dödölle: 1 kg krumpli sós víz-
ben megfõzve, fõzõlevében annyi
liszt, amennyit felvesz, tovább
fõzni addig, amíg összeáll. Zsír-
ban pirított hagymás zsírral, pap-
rikázva kanállal tálba szedni, tej-
föllel meglocsolva  megsütni. Vad-
disznópörkölt fûszerei: hagyma,
paprika, bors, kakukkfû, bazsali-
kom, majoránna, áfonya. (NABE
Arácsi Csoportja)

Szerencsére az elkészítés gon-
dosabb volt, mint a leírás, így a
dödöllés vaddisznópörkölt a zsû-
ritõl az ételek kategóriában má-
sodik díjat kapott.

Érsekszelet
1/2 kg liszt, 20dkg vaj, 20 dkg

cukor, 2 tojás, 1 dl tejföl – ez 3
lapra osztva, 1 lapra fahéjas cuk-
ros szeletelt alma, 2. lapra házi
baracklekvár 3. lappal letakarva
megsütni!(NABE Arácsi Cso-
portja)

Jó lenne tudni, hogy a tésztá-
hoz mit, mivel, milyen sorrend-
ben kell összekeverni.

Püspökkenyér
4 tojás, 15 dkg vaj, 25 dkg

cukor, 2 dl tej, 30 dkg liszt, 1 ká-
véskanál szódapor, birsalmasajt-
darabok, aszalt szilva, mazsola
és dió durvára vágva. (NABE
Arácsi Csoportja)

A recept közlõje ügyesen el
tudott igazodni a leíráson, így a
püspökkenyér a zsûritõl a süte-
mények kategóriában második dí-
jat kapott.

Végül egy olyan recept, ame-
lyet meg is kóstolhattunk.

A Spar csapata már tavaly is
„megfõzte” a zsûrit egy különle-
ges nyúlétellel. Mostani arany-
galuskájuk után a zsûri mind a har-
minc ujját megnyalta!

Aranygaluska – kelt tészta tej-
habbal

Ajánlott anyaghányad
liszt: 1 kg, élesztõ: 0,05 kg,

porcukor: 0,15 kg, vaj: 0,40 kg,
tojás: 2 db, zsír: 0,06 kg, tej: 0, 5l,
dió: 0,25 kg, tojássárgája: 6 db,
liszt: 0,10 kg, tejhab: 5 adag.

Kelt tésztát készítünk, amely-
hez a végén a szokásosnál több
vajat adunk. Kis edényben vajat
melegítünk, félretesszük. Megfe-
lelõ méretû, magas peremû zomán-
cozott tepsit vagy kuglófformát
kikenünk zsírral, majd meghintjük
morzsával. Egy kisebb edénybe
lisztet készítünk elõ. A diót kivá-
logatjuk, majd megdaráljuk. A da-
rált diót összekeverjük a porcu-
korral. A kelt tésztát lisztezett
nyújtótáblára borítjuk, majd 1 cm
vastagra nyújtjuk. Lisztbe mártott
pogácsaszaggatóval galuskákat
szaggatunk a kelt tésztából. A ga-
luskákat egyenként az olvasztott
vajba mártjuk, majd egymás mel-
lé az elõkészített edénybe helyez-
zük. Ha egy teljes sorral elkészü-
lünk, meghintjük cukrozott, darált
dióval. Erre újabb tésztaréteget

helyezünk, majd bekenjük egész
tojással. A tésztát langyos helyre
helyezzük. Betakarjuk tiszta
konyharuhával, és kelesztjük.
Mikor a tészta térfogata az erede-
ti kétszeresére nõtt, leemeljük a
tetejérõl a konyharuhát. A tésztát
180–200 °C-ra hevített kemencé-
ben sütjük meg. A sütési idõ leg-
alább 30 perc lesz. A tésztát sütés
közben többször ellenõrizni kell.
Ha azt tapasztaljuk, hogy felüle-
te túlságosan hamar pirulna, csök-
kentsük a kemence hõmérsékletét
kb. 160 °C-ra, majd fedjük be a
tészta felületét alumíniumfóliával.
A tészta akkor készült el, ha erõs
élesztõillata van, teteje aranysár-
ga, térfogata legalább kétszerese
az eredetinek. A sütést követõen
langyos helyen pihentetjük a tész-
tát, majd óvatosan nyújtótáblára
borítjuk. Szétszedjük úgy, hogy
minden aranygaluska külön le-
gyen. Az aranygaluskákat tálaló-
edényre halmozzuk, majd meg-
hintjük porcukorral. Külön már-
táscsészében tejhabot adunk.
Jó étvágyat kívánunk! (Balaton-
füredi Spar dolgozói)

Az aranygaluska a sütemé-
nyek kategóriájában az elsõ díjat
nyerte el. Ez a recept egyébként
tipikus példája annak, hogy egy
manapság nagyon divatos nosz-
talgia-szakácskönyvben hogyan
„keveredik össze” az eredeti és a
modern konyhai „technológia”.
Nekem is van olyan régi szakács-
könyvem, amelyben ugyanígy
kezdõdik egy-egy recept: „jóféle
kelt tésztát készítünk”; vagy: „a
szokásos módon elkészítjük a le-
pényt”. Nem adták meg a pontos
leírást, ugyanis magától értetõdõ
volt, hogy akkor ezt mindenki
tudta, sõt minden háziasszony-
nak megvolt a saját kipróbált re-
ceptje, amin nem is akart volna
változtatni.

(Érdekes Németh Zsuzsánna
legújabb és kipróbált Magyar
Szakácskönyve, ahol az ételek le-
írásánál csak a hozzávalók szere-
pelnek, a mennyiség nem. Hogy
mibõl mennyi kell, azt csak a sü-
teményeknél közli Zsuzsánna
asszony.)

Természetesen a kemence hõ-
fokának ilyetén való szabályozá-
sa, illetve az alufólia is csak a „fel-
elevenített” változatban kerülhe-
tett be a leírásba!

Tarnai Katalin
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A Károli Gáspár Református
Egyetem Magyar Nyelv-, Iroda-
lom- és Kultúratudományi Inté-
zete és a Tempevölgy folyóirat
tudományos tanácskozást ren-
dez 2014. december 5–6-án „...író
leszek és semmi más...”  – Irodal-
mi élet, irodalmiság a Jókai-szö-
vegekben címmel Balatonfüreden.

A 2014-es konferencia immá-
ron harmadik abban a sorozatban,
amely 2005 decemberében indult
azzal a célkitûzéssel, hogy újra-
gondolja Jókai Mór szerepét az
irodalmi és sajtónyilvánosság tör-
ténetében, valamint fórumot
teremtsen a Jókai-kutatás új ered-
ményeinek megvitatására.

Az idei kollokvium elõadói ar-
ra keresik a választ, milyen lehet-
séges funkciókat betöltve válik
maga az irodalom a szövegek ala-
kító tényezõjévé: hogyan és mi-
lyen céllal bukkannak fel a Jókai-
szövegekben az irodalmi élet le-
írásai, mi a szerepük a vendég-
szövegeknek és irodalmi utalások-

nak a regényekben. A konferenci-
án az MTA BTK ITI, az ELTE, a
DE, az SzTE, a PPKE és a rende-
zõ Károli Gáspár Református
Egyetem kutatói képviseltetik
magukat.

A konferencia helyszíne: Ba-
latonfüred, Városi Múzeum, Pá-
lóczi terem.

Tudományos konferencia Jókai Mórról

1999. november 6-án
szentelték fel a balaton-
füredi evangélikus temp-
lomot, azt az épületet,
amely akkortájt építészeti-
leg újdonságnak számított
a hazai templomépítési
gyakorlatban.

A merész elképzelés alapja egy
németországi templom volt, ahol
a belsõ elrendezés és felszereltség
merõben újnak és mellette mo-
dernnek számított. 99 millió fo-
rintból valósulhatott meg a füredi
templom építése, a német testvér-
városból, Germeringbõl is érke-
zett adomány és támogatás, a há-
rom harang egyikét õk ajánlották
fel. A templomot Benczúr László
Ybl-díjas építész tervezte.

November 9-én hálaadó isten-
tiszteletet rendeztek a templom-
ban az évforduló tiszteletére, ame-
lyen a város több közéleti szemé-
lyisége is részt vett. Szemerei Já-
nos, a Nyugat-dunántúli Evangé-
likus Egyházkerület püspöke hir-
detett igét, a liturgiai szolgálatot
pedig Polgárdi Sándor, a Veszp-
rémi Evangélikus Egyházmegye
esperese végezte. Szemerei János

Templomi megemlékezés
a tizenötödik évfordulón

püspök szerint az ünnep felhívja
a figyelmet arra, hogy a templo-
mok az örökkévalóság szolgálatá-
ban állnak.

– Ma a templom 15 évére em-
lékezünk, miközben az örökkéva-
ló Istent imádjuk benne. Másfél
évtized nem olyan hosszú idõ, de
reméljük, hogy a templom messze
fog mutatni a mi életünk idején –
fogalmazott a püspök, aki szerint
a helyi evangélikus gyülekezet
megerõsödésében elévülhetetlen
szerepe van a templomnak.

Riczinger József helyi evan-
gélikus lelkész azt mondta: ez egy
hálaadó nap, hiszen 15 éve épült
fel a templom, és nemcsak a füre-
di evangélikus gyülekezet részére
épült fel, hanem az egész város
hasznára és örömére. Ahogy a ha-
rang is mindenkiért szól, úgy en-
nek a templomnak az ajtaja is
nyitva áll mindenki elõtt. Ebben a
15 évben fontos városi rendezvé-
nyek helyszíne is volt a templom,
és remélem, hogy az lesz a jövõ-
ben is – tette hozzá a lelkész. A
vasárnapi jubileumi istentisztelet
után szeretetvendégségre hívták a
jelenlévõket.

Bán László

Az Országgyûlés 2011-ben
november 13-át a magyar
nyelv napjává nyilvánítot-
ta azzal a céllal, hogy
lehetõséget teremtsen
arra, hogy évente egyszer a
közfigyelem hivatalosan is
ráirányuljon a szellemi-
kulturális örökségünk és
nemzeti identitásunk alap-
ját jelentõ magyar nyelvre.

Balatonfüreden a magyar
nyelv napja alkalmából egész nap
rendezvények várták az érdeklõ-
dõket. Az irodalmi est vendége Za-
lán Tibor József Attila-díjas köl-
tõ, drámaíró volt, aki a kortárs
magyar irodalom egyik legsokol-
dalúbb alkotója.

– A fiatal írók, költõk mind na-
gyon komoly munkaként állnak
az irodalomhoz, míg a te írásaid-
ban már a kezdetek óta folyama-
tosan felbukkannak a nyelvi já-
tékok, és így aki olvassa azokat,
szinte úgy érzi, hogy neked mind-
ez csak játék.

– Két dologra vezetem vissza
ezt a játékosságot. Egyrészt na-
gyon szerettem focizni, sportol-
ni, másrészt elvégeztem egy jazz-
dobiskolát, tehát profi dobosként
nem dobolok már vagy harminc
éve. Állandóan ritmusok vannak
bennem és állandó mozgásigé-
nyem van, de ezt a mindennapja-
imban nem tudom kiélni, ezért át-
teszem a nyelv szintjére. Egyfoly-
tában keresem a dinamikát a sza-
vak szintjén és keresem a ritmust
a mondatokban. Bármilyen témá-
hoz is nyúlok, nem tudom elne-
hezíteni a formával, mert közben
játszik bennem a nyelv. Meggyõ-
zõdésem, hogy ez nagyon jó fe-

Virágozzék minden...
Beszélgetés Zalán Tibor költõvel a magyar nyelv napja alkalmából

set, a prózaíró írjon prózát. Aki
verset is, prózát is, drámát is ír,
és ezeknek a különbözõ irányza-
taiban is megjelenik, az mindig
gyanús. Ezt nem direkt csinálom
és nem is mások bosszantására,
egyszerûen nyughatatlan alkat
vagyok. Fõleg mióta tudom, hogy
erre képes vagyok és a szakmai
elismerések is erõsítenek. Ha ka-
pok egy Kossuth-díjat, az nem je-
lenti azt, hogy jó író vagyok, de
ha kapok egy Szép Ernõ-díjat, az
azt jelenti, hogy a drámaírók kö-
zössége befogadott. Drámát álta-
lában megrendelésre írok, prózát
kedvtelésbõl, verset kényszerbõl.
Nem értek máshoz. Lehettem vol-
na bankár is, de csak ehhez értek
és ezzel együtt kell leélnem az éle-
temet.

– Ha újra kezdhetnéd, író len-
nél vagy bankár?

– Én bankár lennék. Ha lenne
választási lehetõségem, akkor én
gazdag ember szeretnék lenni. Azt
hiszem, hogy a gazdagság gondta-
lansággal is jár. Nem úgy gazdag,
mint egy OTP-vezérigazgató. Van
egy amerikai barátom és õ a pél-
daképem ebben. Õ nem jár táská-
val, csak bankkártya van nála. Reg-
gel lemegy a kávéházba, megbe-
széli a brókerével, hogy milyen
pénzt hova fektet be, és aztán ká-
vézgat, eljár irodalmi szalonokba,
színházba, operába. Az élete nem
más, mint az élet élvezete. Ezzel
szemben nekem jut a napestig tar-
tó küzdelem. Ma az író társadal-
mi státusa majdnem a hajléktala-
nokkal egyenlõ. Ha az írás mellett
nem találsz magadnak bármilyen
becsületes vagy becstelen pénz-
kereseti lehetõséget, akkor éhen
halsz. Magyarországon nagyon

kevés ember él meg abból, hogy
író, azok is ösztöndíjakra kény-
szerülnek.

– Hogyan látod a hazai iroda-
lom helyzetét? Itt elsõsorban mi-
nõségi helyzetrõl kérném a véle-
ményed.

– Az nem baj, hogy mindenki
ír, akinek írni van kedve. Azt mon-
dom, hogy virágozzék minden
madár. Az a baj, hogy mindenki,
aki írónak képzeli magát, az kije-
lentheti, hogy õ író és költõ. Az
internet korában ezt már bárki
odaírhatja a neve mellé, és senki
sem kérdezheti meg tõle, hogy ezt
ki mondta neki. Ha nem számí-
tom azt a rengeteg önjelöltet, akik
miatt a szakma devalválódni lát-
szik, a magyar irodalom semmi-
vel sem rosszabb, mint bármelyik
más ország irodalma. Nagyon sok
tehetséges ember van.

– A magyar nyelv napján ad-
ja magát a kérdés, hogy ez a nap
mit jelent egy magyar nyelven író
magyar költõnek?

– Most körülbelül azt kérdez-
ted, hogy mit jelent a halnak a víz.
A halat, ha partra dobják, elpusz-
tul, egy írónak a nyelv ugyanennyi-
re létkérdés. Nem lehet meglenni
nélküle. Ha hirtelen elveszíteném
a saját nyelvemet, nincs semmi
más, amihez hozzá tudnék fogni.
Én a nyelvben létezem immár
negyven éve. Ez néha fürdõzés,
néha fuldoklás, néha kapkodás és
néha lebegés. Átok is a nyelv, mert
néha nagyon nehéz. Nem mindig
hajlandó alkalmazkodni az em-
ber kívánságaihoz, de amikor
összhangban vagy vele, az egyik
legszebb dolog, amit el tudok kép-
zelni.

Tóbiás Krisztián

szültséget tud teremteni téma és
megformáltság között. Nem attól
lesz egy szöveg komoly, hogy he-
xameterekben íródik és felezõ ti-
zenkettesekben görgetem magam
elõtt a gondokat, hanem kap egy
emészthetõ, kifejezõ, erõs meg-
szólalási formát, és ugyanakkor
meg tudom tartani a szövegek
mélységét is.

– Ha már a formánál tartunk,
én úgy látom, hogy ez nálad in-
kább eszköz, mint elõre elterve-
zett korlát. Témához keresed meg
a formát vagy fordítva?

– Én azt hiszem, hogy olyan,
hogy téma, nincs is. Csak mond-
juk, hogy van. Azoknak van iga-
zuk, akik azt mondják, hogy bel-
sõ és külsõ formák léteznek, és
ezek egymásra találása a költészet.
Amikor elkezdek egy verset írni,
nem tudom, hogy pontosan mi a
formája, erre csak a folyamat köz-
ben jövök rá. Nem vagyok az a
fajta költõ, aki megírja a vers elsõ,
ötödik és tizenkettedik sorát, és
azután kitöltögeti a hiátusokat. Én
az elején kezdem és a végén ha-
gyom abba. Végig kell haladnom
egy úton, s ez az út állandó válto-
zás és formálódás. Ha szerencsém
van, akkor strófaszerkezethez ju-
tok és akkor az önmagát ismétli,
ha nincs szerencsém, akkor sza-
bad verssé formálódik a szerke-
zet, és akkor benne vagyok a mély
vízben és nem látom a végét.

– Eddigi munkásságodra
visszatekintve nincs olyan mûfaj,
irányzat, ahol te ne lennél jelen.
Nem voltak problémáid abból,
hogy nem tudtak beskatulyázni?

– Az mindig gyanús, aki sok
mindent csinál. Vannak, akik azt
mondják, hogy a költõ írjon ver-
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Húszéves jubileumát
ünnepli ezekben a
hetekben a balatonfüredi
Schola kamarakórus. A
mára már baráti közösség-
gé lett együttes karnagya,
vezetõje az alapítás óta dr.
Peuserné Kis-Szölgyémy
Gabriella, õt kérdeztem az
elmúlt húsz évrõl.

– Mikor és hol alakult meg
az együttes?

– A Schola kamarakórus a ba-
latonfüredi  Radnóti Miklós Ál-
talános  Iskola énekelni szeretõ
tanáraiból alakult pontosan húsz
évvel ezelõtt, 1994 õszén. Elsõ
bemutatkozásunk is akkor volt,
december 2-án léptünk fel az is-
kola adventi ünnepségén. Azóta
is együtt vagyunk, minden héten
kóruspróbát tartunk. Ezt nagyon
komolyan veszik a kórustagok,
bár mindannyian nagyon elfog-
laltak, igyekeznek  minél keveseb-
bet hiányozni.

– A húsz év alatt nyilván vál-
tozott a kórus tagsága. Mennyien
maradtak az alapítók közül, és kik
lettek az új tagok?

– Idõközben természetesen ki-
bõvült a társaság: szülõk és más
intézmények pedagógusai is csat-
lakoztak az alapító tagokhoz.
Soha nem voltunk sokan, ez egy
kicsi, de nagyon összetartó, bará-
ti társaság. Az erõs kapocs, ami
összeköt bennünket, a közös
éneklés öröme.

A kórus létszáma 17–20 fõ kö-
zött ingadozott általában az el-
múlt  évek során. Sajnos néhányan
meghaltak vagy elköltöztek, vagy
családi okok miatt kimaradtak a
csapatból, de az alapító tagok kö-
zül húsz év után még mindig ti-
zenegyen  énekelnek jelenleg is az
együttesben. Ezt a kitartást, elkö-

Két évtizedes barátság

Dr. Peuserné Kis-Szölgyémy Gabriella húsz éve vezeti a kórust

telezettséget nagyon nagy dolog-
nak tartom.

– Minden együttesnek fontos
a szakma és a közönség vélemé-
nye, a megmérettetés. Gyakran
vállalnak fellépéseket?

– Évente nyolc- tíz alkalom-
mal veszünk részt fesztiválokon,
éneklünk hangversenyeken, kiál-
lítás-megnyitókon, nemzeti, egy-
házi és városi ünnepségeken. Azt
gondolom, hogy egy kis létszámú
amatõr együttestõl ez nem kis
dolog.  Ritkaság, ugyanakkor ér-
dekes az is, amikor felnõttek és
gyermekek együtt énekelnek. A
Schola kamarakórus vállalta azt is,
hogy olykor az otthont adó, be-
fogadó Radnóti iskola gyermek-
kórusával közösen lép fel.

– Füreden kívül hol szoktak
még szerepelni?

– A környék sok templomá-
ban adtunk adventi és karácsonyi
hangversenyt. Úgy érezzük, hogy
fellépéseinkkel Csopakon, Hideg-
kúton, Zánkán, Révfülöpön, Ba-
latonakaliban mi is hozzájárultunk
az ünnep meghittségéhez, hangu-
latához.

A Pedagóguskórusok Orszá-
gos Szervezetének tagjaként al-
kalmunk nyílt eljutni az or-
szág számos településére. Szere-
peltünk Jászberényben, Gyön-
gyösön, Cegléden, Szegeden, Má-
tészalkán, Hajdúböszörményben,
Debrecenben, Sopronban, Ajkán,
Pápán, Komáromban. Énekeltünk
a Budapesti Zeneakadémián, a
Budavári Mátyás-templomban  és
a Parlamentben. Nagy megtisztel-
tetés volt számukra Kollár Kál-
mán karnagy úr meghívása 2003-
ban. A kórus Veszprémben a Ro-
mantikus Kóruszenei Találkozón
mutatkozhatott be, melyrõl elsõ
CD-felvételük is készült.

– Mi volt az elmúlt húsz év
legemlékezetesebb koncertese-
ménye?

– A sok rendezvény közül ki-
emelkedik a 2006 szeptemberé-
ben Balatonfüreden rendezett
országos kórustalálkozó, ame-
lyen harminc kórus több mint ezer
énekese jött össze. Azóta is emle-
getik a gördülékeny rendezést, a
változatos programokat, s várják,
mikor jöhetnek újra Füredre.

– A húsz év alatt külföldre is
gyakran eljutottak. Melyik utazá-
sukra emlékeznek vissza legszí-
vesebben?

– Mûsort adtunk a Felvidé-
ken Zsérén, egy magyar falu-
ban, ahol Kodály Zoltán is gyûj-
tött népdalokat, Szlovákiában, a
holland testvérvárosunkban,
Castricumban, és az ausztriai
Pfaffsedtenben.   Néhány hete a
horvátországi Opatijába, Balaton-
füred testvérvárosába sikerült el-
látogatni. Itt tartottunk egy jubi-
leumi hangversenyt a Zenska
Klapa Volosko énekegyüttessel
közösen (õket a tavalyi Anna-
bálról is ismerhetik a fürediek).
Az ottani Mária Üdvözlése-
templom helyszínnek is különle-
ges,  nagy sikere  volt a közös
koncertnek, amelyet megtisztelt
jelenlétével Ivo Dujmic, Opatija
város polgármestere is.

– Mondana néhány szót leg-
közelebbi terveikrõl?

– Az együttes nem pihen, már
javában készülünk a karácsonyt
megelõzõ, hagyományos bala-
tonfüredi adventi koncertekre. Az
ünnepek után pedig következnek
a szokásos próbák, közös prog-
ramok, úgy, ahogyan ezt már
húsz éve folyamatosan tesszük.

– Mit tart a húsz év legna-
gyobb eredményének?

– Azt, hogy együtt sikerült a
kórusból egy igazi, önzetlen, ba-
ráti közösséget kialakítani. Együtt
tartjuk a névnapokat, a közös
ünnepeket, együtt izgulunk a fel-
lépések elõtt, és együtt örülünk a
sikernek is. Bensõséges kórusba-
rátságok szövõdtek a két évtized
alatt.  Sok-sok közös utazás, sze-
replés formálta és erõsítette ezt
a  közösségét. Reméljük, hogy ez
még nagyon sokáig így marad.

Takács Miklós

Az Arácsért Közhasznú
Alapítvány szervezésében
október 25-én az arácsi
katolikus temetõben,
Passuth Lászlóról sírjánál
tartottak megemlékezést.

A kegyelet virágainak az el-
helyezését követõen, a népházban
Komáromi Csaba, a Petõfi Irodal-
mi Múzeum muzeológusa a
Passuth-hagyaték és érdekességei
címmel tartott  elõadását. A múze-
um kézirattárában fellelhetõ ha-
gyaték sok értékes és érdekes le-
velet és más dokumentumokat rejt.
A legtöbb féltve õrzött hagyatéki
anyagot Passuth Krisztinától, az
író lányától kapta a múzeum. Az
elõadás után Szijjártó Árpádné
Esõisten vendége voltam én is cím-
mel tartott képes úti beszámolót.

A Városi Könyvtár jóvoltából
Passuth László mûveibe is belela-
pozhattak az érdeklõdõk.

 Passuth László író, mûfordító
1900. július 15-én Budapesten
született. Jogi tanulmányai után
banktisztviselõként helyezkedett
el.  Fiatal koráltól kedve tanulmá-

Passuth László
emlékezete

nyai, majd munkája mellett foglal-
kozott az irodalommal. Tagja volt
Írószövetségnek, a Magyar Nem-
zetnek, valamint a Nyugatnak is
dolgozott. Komáromi Csaba  be-
mutatott egy olyan levelet, ame-
lyet az édesapja írt neki, melyben
féltõ gonddal óvta  fiát, ne a Nyu-
gattal törõdjön annyit. 1948-ban
kizárták az Írószövetségbõl, soká-
ig csak álnéven jelenhettek meg a
munkái. Fordítóként dolgozott,
több nyelven magas  szinten be-
szélt, írt, olvasott. Útikönyveket
is írt, többek között a Balaton-
ról is.

A Lipták-ház vendégeként
több alkalommal is megfordult Fü-
reden. Az 1950-es évek végétõl a
tihanyi nyaralójában töltötte a
nyári hónapokat. 1979. június 19-
én Balatonfüreden halt meg. Fü-
reden  kisgyermekként járt elõször
1914-ben  a családjával. Életrajzi
regényében ír errõl a nyaralásról,
idillikus két hétnek nevezve az itt
töltött idõt.

Passuth Londonban egy
könyvvásáron látta meg William
Hickling Prescott könyveit, ame-
lyek a mexikói azték nép történe-
tét mesélték el. A tanulmányok
nagy hatással voltak az íróra. Az
Esõisten siratja Mexikót címû
könyve 1939-ben jelent meg. A re-
gény igen népszerûvé tette Pas-
suth Lászlót. „Az európai–spanyol
és a prekolumbian–azték civilizá-
ciók halálos küzdelmének történe-

tét szeretném megírni, de nem az
események krónikaszerû síkjáról
szemlélve, hanem leereszkedve
ezeknek a kultúráknak a gyöke-
réhez” – írta Passuth. A   regényé-
rõl a muzeológus  külön vetített
képeket Arácson. Mesélt II.
Moctezuma azték uralkodóról
(1466–1520), aki sajátságos mó-
don végül is nem a spanyol gyar-
matosítók által hunyt el, hanem
saját harcosai véletlenül ölték meg
a harcban. A fejdísze, amely még
ma is Bécsben található, a kvézál-
madár tollából készült.  A madár
Mexikó jelképe, ott látható  az
ország  címerén és  a  mexikói pén-
zen is. II. Moctezuma azték ural-
kodó nevét Hernádo Cortés spa-
nyol konkvisztádorral vívott csa-
tája õrizte meg a történelemben. A
spanyolok elleni  véres harcok és
vereségek, valamint a végsõ össze-
csapás után Mexikó esõistene,
Tláloc az elpusztult azték város,
Tenochtitlán kapujában  ült, és a
trópusi esõ sûrû hullásával siratja
országát és népét. Ezt a tragikus
harcot jeleníti meg Passuth Lász-
ló nagy sikerû, lebilincselõ regé-
nye – mondta Komáromi Csaba
muzeológus, aki elõadásában a
többi Passuth-mûrõl is beszélt.

Passuth László a Ravennában
temették Rómát címû történelmi
regényét 1963-banTihanyban írta,
de több mûvének a jegyzeteit is
itt készítette – hangzott el az
arácsi megemlékezésen.

Hanny Szabó Anikó

„Atyám, én nem akarom
Gyehennára vinni a lelkem.
De… ahogy kegyelmed
mondja, itt minden sarokban
ezer és ezer bûn van elrejt-
ve, s egész napunk azzal tel-
nék, hogy azt gyomláljuk,
irtogassuk… minden csak
bûnre serkentõ alkalom…
De hát miért adta az Úristen
akkor nekünk, spanyolok-
nak, ezt a földet, ha mi e vi-
lági életben bajt és szenve-
dést hozunk, s a túlsóban el-
veszítjük a lelkünket… Va-
jon ez lehetett-e az Úrnak
plánuma? Nem az, hogy ke-
reszteljünk… hogy ter-
jesszük az õ Igazságát?
     – Don Hernan, ha kegyel-
med ma megsüttet vasával
egy indiót, s holnap lehûti
homlokát szenteltvízzel, azt
hiszi, ez tetszik Istennek?”
(Részlet az Esõisten siratja
Mexikót címû regénybõl,
elsõ rész, 9. fejezet)

Passuth László (1900–1979)

Tláloc, az esõisten

A fennállásának 20. évfordu-
lóját ünneplõ Schola kamarakórus
emlékezetessé akarta tenni az év-
fordulót. Örömmel csatlakoztunk
a Takács Miklós vezette, Opati-
jába szervezett csoporthoz.

Több mint százan, két autó-
busszal indultunk a testvérvá-
rosba.

Természetjárók és a kórus, va-
jon mi lesz ebbõl? Hogyan tudunk
egymáshoz alkalmazkodni?

Miklós nagyszerû idegenve-
zetõnek bizonyult. Utunk során
megnéztük Csáktornyán a Zrínyi-
ek várát, Varasdon, az angyalok
városában a belváros szépségei-
ben gyönyörködtünk.

A dalmát tengerparthoz köze-
ledve a havas Dinári-hegységen
keltünk át. A Kvarner-öbölhöz le-
ereszkedve elõtûntek Rijeka fé-
nyei, a pálmafák, délszaki növé-
nyek, de mindez csak esõben!

Az Opatija Hotel kellemes
szállást biztosított, különösen a
melegített tengervizes uszodája
aratott sikert. Ismerkedésünket
rijekai városnézéssel folytattuk. A
magyar emlékek nyomában a ki-
kötõ, az óváros nevezetességei
között jártunk. Nem hagytuk ki a
nagy piacot sem, ahol a halpiac
mellett a déligyümölcsstandokat
is felkerestük.

Az Opatijába visszavezetõ
úton a túrázók kaptak lehetõsé-

A balatonfüredi Schola kamarakórus az abbáziai Mária Üdvöz-
lése-templomban október végén,  húszéves jubileumi koncertjén

A Schola kamarakórus Opatijában
get, a 102 éves tengerparti sétá-
nyon Voloskóból az opatijai ki-
kötõig gyalogolhattak. A napsü-
téses délutánon sétahajózásra in-
dultunk. Az egyre erõsödõ bóra
miatt a hullámok is nõttek a han-
gulatunkkal együtt.

A napot a Schola kamarakórus
és a Voloskói Nõi Kar hangverse-
nye zárta a hegyoldalban álló
Mária üdvözlése kupolás temp-
lomban. Kórusvezetõnk, dr.
Peuserné Kis-Szölgyémy Gabriel-
la egyházi és világi mûvekbõl állí-
totta össze a mûsort. Orgonán dr.
Hutás Mihályné kísérte a kórust.
A telt házas templomban a hallga-
tók között voltak a város képvi-
selõi, valamint Opatija polgármes-
tere is megtisztelte jelenlétével a
fellépõ kórusokat.

A Voloskói Nõi Kart Irena Eja
karnagy vezette. A hangverseny-
rõl a helyi sajtó, rádió, újság elis-
merõen szólt. Élmény volt az
éneklés. A fellépés után egy po-
hár jó magyar bor mellett folyta-
tódott a találkozó.

A következõ nap gyönyörû,
napfényes szombatra ébredtünk.
A túrázók korán kezdték a napot.
A cél az Opatija feletti Uèka-hegy-
ség legmagasabb pontjának (1401
m) meghódítása volt.

A kevésbé sportosak Opatija
városban a hajdani Abbázia érde-
kességeit keresték fel. A Monar-

chia korabeli boldog békeidõk han-
gulatát adták vissza a szépen fel-
újított hajdani paloták, szállodák,
babérfaligetek. Hangulatos csalá-
di pincénél folytatódott progra-
munk, ahol a helyi borok körül a
Malvázia nyerte el tetszésünket.
Nem hagyhattuk ki a fügepálinka
kóstolását sem. A csoport spor-
tosabb tagjai a Lungomare tenger-
parti sétányon gyalogoltak az ola-
szos hangulatú Lovranig, ahol a
gesztenyefesztivál finomságait
kóstoltuk. Felpezsdítettük a han-
gulatot, táncba vittük a fellépõ
zenekarok hallgatóit.

A visszautazás napjára is nagy-
szerû programunk volt. Autó-

busszal felkerestük az Opatija
feletti csodálatos panorámájú õs-
települést, Veprinácot (619 m), a
helytörténeti gyûjteményt, a
Szent Márk-erõdtemplomot és a
XV. századi Szent Anna-kápol-
nát tekintettük meg.

Alattunk a csodálatos azúr-
kék Kvarner-öböl, a festõi szép-
ségû sziklás partvonal, a me-
diterránum minden szépsége, de
nekünk már búcsúznunk kellett.
Jövõre várjuk a voloskói éneke-
seket, hogy a balatonfürediek is
meghallgathassák a szépen ének-
lõ kórust.

Vargáné Janecskó Júlia
kórustag
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Százegy év, egy hónap és egy nap
Kellei GyörgyHétfõn éjfélkor érkeztem haza

Füredre. Öt napot Triesztben töl-
töttem a feleségemnél, aki sebész-
orvos az ottani kórházban.  Elsõ
ránézésre minden rendben volt az
arácsi családi ház körül. Hajdani
tanítványom, Melis Zsolt iroda-
lomtörténész gondjaira bíztam a
portánkat és a kerítésen függõ le-
vélszekrény ürítését. Zsolt negy-
venhat éves létére eléggé lezser,
nagyvonalú férfi, de ha ilyen ba-
ráti kérést kap, lelkiismeretesen
teljesíti.

Ötnapi postám a nappali asz-
talán hevert: újságok, levelek, ki-
sebb-nagyobb borítékok és né-
hány könyvcsomag.

Félve néztem át a borítékokat.
Idén már két gyászjelentést is kap-
tam, kollégáim haltak meg; a köl-
tõ, etnográfus hatvanhárom, a ve-
gyészmérnök hatvanhét évesen.
Az év hátralevõ heteiben már nem
akartam több temetésre menni...
A paksamétában mégis találtam
egy olyan kisméretû borítékot,
amelynek bal alsó sarkában, át-
lósan,  fekete csík volt. A címzés
nekem szólt: Dr. Pákozdi Imre író
és tanár úrnak. Feladó: Mátrai
Judit, Székesfehérvár. Rögtön
megértettem, hogy középiskolai
kémiatanárom és osztályfõnö-
köm, Mátrai Alfréd hunyt el.
Megrendülten nyitottam ki a bo-
rítékot. Nem szokványos gyász-
jelentés érkezett. Négyrét hajtott,

fényes, fehér géppapíron jött az
értesítés a halálhírrõl és a temetés
idõpontjáról, Frédi bácsi színes
fotóival és családjának szóló utol-
só üzenetével. A temetésrõl per-
sze lemaradtam, hamvait szom-
baton délelõtt tizenegy órakor he-
lyezték örök nyugovóra a székes-
fehérvári Szent Imre-templom-
ban. Perceken keresztül némán,
könnyek nélkül ültem a fotelban.
Mátrai Alfréd rubinokleveles me-
zõgazdasági mérnök és gazdasági
szaktanár élt 101 évet, egy hóna-
pot és egy napot.

Frédi bácsit nem kedvelték a
fiatal, az egyetemrõl éppen csak
kikerült kollégái, mert konzerva-
tívnak tartották. A hatvanas évek
elsõ felében könnyen aggattak
ilyen jelzõket másokra. Nem volt
õ maradi gondolkodású, egysze-
rûen a rendet szerette: a testit, a
lelkit és a munkahelyit egyaránt.
Mindig frissen borotvált és ele-
gáns volt, pedig nem viselt „diva-
tos” cuccokat. Széles szárú, élére
vasalt, hajtókás nadrágokban járt.
Márai Sándor-féle úriember volt,
annyi különbséggel, hogy õ mo-
solygott, jókat nevetett, és a haja

sem volt olyan sûrû és sötét, mint
az íróé. Szálegyenes, magas alak-
jához valahogy nem illett, hogy
kissé szétvetett lábakkal járt a
folyosókon, hóna alatt az osztály-
naplóval. A szünetekben rövid,
dobozos Mátra cigarettát szívott
olcsó, eldobható szipkából, ame-
lyet fillérekért lehetett kapni. Ha
fogyóban volt a cigi, a fiúk közül
a nagyszünetben kiküldött vala-
kit a közeli trafikba. Ha a diák ci-
garettázott, megengedte, hogy fel-
bontsa a dobozt és kivegyen pár
szálat magának.

A mi diákotthonunk az iskola
épületében, az egykori pénzügyi
palotában mûködött. A lányok a
központi kollégiumban laktak,
úgy jártak be, keresztül a fél váro-
son. Amikor Frédi bácsi volt az
ügyeletes nevelõtanár, a hat órai
ébresztõkor megjelent a hálónk-
ban egy kancsó hideg vízzel.
Nyújtózkodva, méltatlankodva
nyitogattuk a szemünket, mert a
szomszédos, fõtéri nagytemplom
harangjai kíméletlenül a fülünkbe
zúgtak. Az ágyam közvetlenül az
ajtó mellett állt, és ahogy a tanár
úr belépett, elõször az én arcom-

ba loccsantott egy adag vizet, és
közben göcögve kérdezte: – Köll
pálinka, Imrus? – Zutty, aztán
ment tovább, míg el nem fogyott
a víz.

Ennek ellenére kedveltem, sze-
rettem: ravaszság és humor, fe-
gyelem és szigorúság, barátkozás
és távolságtartás ideális arány-
ban egyesült jellemében, magatar-
tásában. Jóindulatához nem fért
kétség. Az Alföldön született, ott
nõtt fel, ezért, ha özni kezdett,
tudtuk, hogy jókedve van, tisz-
tességes szándékkal bármit kér-
hetünk tõle.

Harmadikban a fizikai szertár
mellett volt az osztálytermünk.
Ablakai a négyszögû belsõ udvar-
ra néztek. A terem másik oldalán,
a két üvegezett faliszekrényben
szemléltetõ eszközöket és köny-
veket tároltak. Amikor Frédi bá-
csi röpdolgozatot íratott velünk,
lecövekelt a három padsor mögött,
onnan figyelte a puskázó gyere-
keket, akik szaporán nyúlkáltak a
padba a kémiai képletekért. A leg-
több csalót lefülelte, de nem ug-
rott oda, hogy azonnal leleplez-
ze, megszégyenítse õket. A dol-

gozatok értékelésekor azonban
beszámolt észrevételeirõl, és ki-
sebb osztályzatot adott. A mel-
lettem ülõ srác hadilábon állt a
kémiával, azért gyakran elécsúsz-
tattam a megoldásaimat, ám ami-
kor a függõleges sorokban ülõk
más-más feladatot kaptak, köny-
vére fanyalodott a pad alatt. Per-
sze rendszeresen rajtavesztett,
gyûltek az alacsony osztályzatai.
– Hogy lehet, hogy örökké ki-
szúrja a puskázásomat? – kérdez-
te. – Fejtsd meg az öreg titkát. –
Az egyik délutáni csendes foglal-
kozáson Frédi bácsi helyére áll-
tam, kíváncsi voltam, hogy mit lát
a terem végébõl. A faliszekrények
üveglapjai tisztán visszatükrözték
a padsorok jelentõs részét. A mi-
énk is beleesett. Az esti villanyol-
tás elõtt besurrantam a tanterem-
be, és az egyik nagy lexikont
olyan szögben helyeztem el a pol-
con, hogy kitakarta a visszaverõ-
dõ képet a mi padunkról. Az öreg
látótere leszûkült.

Hetekkel késõbb Frédi bácsi
kiszólt a laboratórium melletti
irodájából: – Pákozdi, gyere be!
– Megszeppenve jelentkeztem.

– Gyerököm, te nagyobb kópé
vagy, mint én. Túljártál az esze-
men. Ez nem szidás, ez dicséret.

Már Füreden éltem, amikor
egy nyári estén csöngött a veze-
tékes telefon. Azonnal megismer-
tem a hangját: – Mátrai Alfréd ta-
nár vagyok, Imrus osztályfõnö-
ke. Szívmûtétem volt, rehabilitá-
ción vagyok a szívkórházban. –
Szervusz, Frédi bácsi – köszön-
töttem. – Nem hallok semmit,
mindkét fülem odavan. Imrus, lá-
togasson meg. – Kétnaponta be-
mentem hozzá, s minden alkalom-
mal fagylaltot vittem neki, emlé-
keztem, hogy imádja. – Gyerö-
köm, soha nem felejtem el, hogy
ilyen kedves vagy velem – ismé-
telgette kanalazgatás közben. Bo-
tozott, nehezen járt, jobb lába a
térdétõl negyvenöt fokos szögben
elõrecsapódott, mielõtt letette
volna. A folyosón üldögéltünk.
Frédi bácsi olyan hangosan me-
sélte a régi történeteket, hogy a
betegszobák és kezelõk ajtói sor-
ra kinyíltak. Elmarasztaló tekin-
tetek szegezõdtek ránk.

Sajnálom, hogy elkéstem a te-
metésérõl. Felhívtam a lányát,
hogy együttérzek vele. – Ha el-
jössz a sírjához, egy szál sárga
rózsát hozzál. Dédelgetett virága
volt a kertünkben… Halottak nap-
ján fájó szívvel, könnyes szem-
mel léptem be a Szent Imre-temp-
lomba. A múltba, az ifjúságba.

89 éves korában elhunyt
Glatz László testnevelõ
tanár, sportszervezõ,
az Anna-bálok örökös
fõrendezõje.

Glatz László Lovászpatonán
született 1926. január 11-én. Pá-
pán, majd Gyõrben tanult a Taní-
tóképzõ Intézetben, 1955-ben
Budapesten  testnevelõ tanárként
végzett, majd késõbb a Testne-
velési Fõiskolán  szakedzõi képe-
sítést is szerzett.

Kántortanítóként kezdte pá-
lyáját, majd két évig Pápateszéren
volt tanító.

1949-ben Veszprémbe a me-
gyei tanácshoz testnevelõ szak-
felügyelõnek hívták, majd 1957-
ben került Balatonfüredre test-
nevelõ tanárnak. Itt ismerte meg a
feleségét, Rozsenich Máriát, aki-
vel annak haláláig, öt évtizeden
keresztül boldog házasságban
élt. Két fiuk született: László és
Gábor.

Sokoldalú sportszervezõ tevé-
kenysége mellett (kézilabda-szak-
osztály edzõje, sportversenyek
szervezõje) 1969-tõl húsz éven át
fõrendezõje volt a füredi Anna-
báloknak is.

Emlékeit nemcsak szívesen
mesélte, de többször meg is örö-
kítette. Szerzõje  az Anna-bál, áll
a bál címû könyvnek és társszer-
zõje Burka Tiborral a Balatonfü-
red Sporttörténete címû összefog-
laló mûnek. 2014-ben, születés-
napján még a füredi kézilabda tör-
ténetének megírását tervezte, er-
rõl mesélt a Füred Tv-nek a pol-
gármesteri hivatalban tartott ün-
nepségen. Munkájáért többször
kitüntették, 1996-ban Pro Urbe-
díjat, 2003-ban Balatonfüred

Elhunyt Glatz László
1926–2014

Sportjáért kitüntetést kapott. Idén
májusban pedig a kultúra, sport
és idegenforgalom terén végzett ki-
emelkedõ tevékenységéért a Ba-
latonfüred Városért Közalapít-
vány  díszoklevelét vehette át.

Az alapítványnak nemcsak
alapítója, de rövid ideig elnöke is
volt 1996 és 1999 között. Köz-
életi aktivitására jellemzõ, hogy
1994-tõl a Balatonfüredért Polgá-
ri Egyesület elnöke is volt.

Ahogy a városban tanítványai,
barátai, tisztelõi nevezték: Glatz
Laci bácsi, bár élete utolsó hónap-
jaiban már sokat betegeskedett,
életörömét mindvégig megõrizte.

Csorba Kata

Harminchárom év egy
mûvészeti iskola életében
nem kevés idõ. Fõleg, ha
arra gondolok, hogy ez
alatt az idõ alatt hány
zeneszeretõ, zeneértõ
gyerek, fiatal került ki e
patinás épület falai közül.

Mert ugye nem kell tudósnak
lenni ahhoz, hogy szeressük a ze-
nét. Csak becsülni kell azok mun-
káját, akik ezzel foglalkoznak, le-
gyen az diák, tanár. A mi iskolánk-
ban pedig kivétel nélkül minden
tanár igyekszik tehetsége, tudása
legjavát adni. Ráadásul mindezt
többnyire élvezettel tesszük an-
nak ellenére, hogy néha este haza-
érve megszólalni is alig tudunk a
sok tanítástól, énekléstõl (de ez a
legtöbb pedagógusra jellemzõ).

A hangok sora, ami helyes sor-
rendbe rakva zenévé áll össze,
semmihez nem fogható élményt
nyújt kicsinek, nagynak egyaránt.
A zeneiskola szeretné, ha minél
többen részesülnének abban a
csodában, amit zenének neve-
zünk. Mindegy, hogy gyerek, fel-

Lesz például pétanque-
pálya, hangsúlyosabbá teszik
a rózsakertet, nyugágyakat,
padokat helyeznek ki erre a te-
rületre. Bõvítik a játszóteret,
és az Esterházy strand elõtti
parkolót, a mocsáriciprus-li-
getbe pedig egy kis híd vezet
majd.

A kerékpárút burkolatát
felújítják, a sétányon húzódó

Megújul a Tagore sétány
(Folytatás az 1. oldalról.) üzletsor is egységes arculatot

kap, rendezik az üzletek elõt-
ti területet is, errõl a bérlõkkel
még folyik az egyeztetés.

A munkálatok az idõjárás
függvényében zajlanak majd,
de igyekezni kell a beruházás-
sal, mert április végére szeret-
nék befejezni a sétány felújí-
tását, illetve a Kagyló köz ki-
építését.

mt

Zeneiskolai
programajánló

nõtt, más városból, akár a fõvá-
rosból ideérkezõ mûvész nyújtja
ezt a hallgatónak.

Nehéz kimozdulni egy-egy
mûsorra, de a zeneiskola díszter-
mében, ha van egy üres szék, az
biztosan önt is várja. És hogy tud-
junk tájékozódni arról, hogy mit
hallgathatunk, nézhetünk meg az
elkövetkezõ jó egy hónapban, mi
történik füredi kis hazánk zenei
fellegvárában, arról itt, a Balaton-
füredi Napló hasábjain havonta
értesítjük. Ne maradjanak le sem-
mirõl, ami gyermekeinket, unoká-
inkat, barátainkat érintheti. A ze-
ne ezerszer jobb, tisztább, mint a
politika, még a fals hangokat is
másképp értékeljük.

Mit kínál a zeneiskola a kö-
vetkezõ hetekben a közönségnek?

December 1., 18 óra: Tanári
hangverseny az advent jegyében
(díszterem, a hangversenybérletek
érvényesek).

December 6.: Budapesti kon-
certlátogatás a zeneiskola tanulói
részére (felsõ tagozatosok, közép-
iskolások).

Zsár Éva
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A Balatonra letekintõ bala-
tonarácsi ótemetõ katolikus részé-
ben egy permi vörös homokkõ
szikladarab síremlék vonja magá-
ra az arra barangoló turisták figyel-
mét. A hatalmas, nyers kõtömb-
be építve – üveglap alatt – egy kis
csokor megbarnult havasi gyo-
pár látható. A Himalájából küld-
te mesterének Stein Aurél utolsó
üdvözlet gyanánt. A monolit tö-
vében hazánk – de egyben talán
bolygónknak is – egyik legna-
gyobb földrajztudósa alussza örök
álmát...

Mai szemmel nézve azt lehet
mondani, élete kalandos körülmé-
nyek közepette indult. 1848 õszén
lóczi Lóczy Sándor György
(1792–1864), Zaránd vármegye
(1876-ban megszûnt, ekkor na-
gyobbik részét Hunyad, kisebbik
részét Arad vármegyéhez csatol-
ták) határbiztosa – mai kifejezés-
sel élve: vámtisztviselõje – máso-
dik feleségével, az orosházi Kuhn
[Kun] Máriával, és gyermekeik-
kel (négy lány, két fiú) a bécsi
udvar által a magyarok ellen fellá-
zított román nemzetiség kegyet-
lenkedésétõl tartva az Arad vár-
megyei Ópáloson vásárolt szõlõ-
birtokáról Pozsonyba menekült.
Itt született meg egy év múlva,
1849. november 4-én legfiatalabb
fiúgyermekük, aki a keresztségben
a György Imre Lajos nevet kapta.
A felvidéki Gömör vármegyébõl
származó, nemes Lóczy család
õsei a Sajószentkirály mellett fek-
võ, általuk birtokolt Lóczi-pusz-
ta után vették fel nevüket.

A szabadságharc leverése után
a család elõbb Pécsre költözött
majd 1854-ben visszatértek az
ópálosi birtokra. A kis Lóczy fiú
1861 és 1869 között elvégezte az
Aradi Minorita Gimnáziumot, de
1864-ben meghalt az édesapja,
megözvegyült édesanyja ezután
csak nagy nehézségek árán tudta
elõteremteni fia taníttatásának
költségeit.

Az ifjú Lóczy ezután 1870 és
1874 között a zürichi mûegyete-
men tanult, 1874-ben szerezte
meg a mérnöki oklevelet. Lóczy
svájci tartózkodása idején nagy
gyalogtúrákat, hegymászó kirán-
dulásokat tett az Alpokban, illet-

A Himalájától a Balatonig
165 éve született Lóczy Lajos, hazánk egyik legnagyobb földrajztudósa

Lóczy Lajos egykori csopaki
nyaralója falán 1985-ben

helyeztek el emléktáblát

A földrajztudós csopaki házának udvara, illetve az arácsi temetõben álló vörös homokkõ síremléke

ve itthon tartózkodásakor járta
az Arad környéki Hegyes-Dó-
csát. Szenvedélyesen gyûjtögette
a kõzeteket, õsmaradványokat,
megkövesedett állatokat és növé-
nyeket.

Mindeközben 1870-ben meg
is nõsült, Erdõdy Hanna grófnõt
vette feleségül, aki azonban né-
hány év múlva meghalt. Késõbb
még kétszer újra megnõsült, 1881-
ben elõbb tövisi Faur Eugéniával
kötött újabb házasságot, 1882
márciusában megszületett Edit
Franciska nevû lányuk, aki való-
színûleg még kisgyermekként
meghalt, további sorsáról semmi-
lyen adatot nem sikerült fellelni.
1883 november elején megszüle-
tett második leányuk is, Er-
nesztina Mária (õ 1886-ban halt
meg). Második feleségének 1888-
ban bekövetkezett halála után
rövidesen az aradi születésû
verebélyi Marzsó Katalinnal kö-
tött házasságot. A harmadik há-
zasságából 1889 decemberében
született meg Miklós fia, aki azon-
ban hét hónapos korában elhunyt.
1891. június 5-én megszületett
Lajos György Iván fia, aki felnõtt-
ként apja nyomdokaiba lépett,
szintén neves geológus lett. 1893
májusában megszületett Sándor
György Gergely fia is.

Svájcból történõ hazatérése
után Lóczy Lajos 1874-ben a
Magyar Nemzeti Múzeum ás-
vány- és õslénytára segédõre lett,
miközben tovább tanulmányozta
a Hegyes-Dócsa hullámzó vonu-
latait, a hegygerincek földtani
felépítését. 1877-ben – a Nemze-
ti Múzeumot már nyolc éve igaz-
gatóként vezetõ Pulszky Ferenc,
valamint a hírneves bécsi geoló-
giaprofesszor, Eduard Suess aján-
lására – bekapcsolódott gróf Szé-
chenyi Béla nagyszabású ázsiai
expedíciójába. A munkába temet-
kezés valamennyire vigaszt nyúj-
tott elsõ felesége elvesztése miat-
ti bánatára is.

Az 1877. november 1-jétõl
1880. május 1-jéig tartó kutatóút
során hatalmas földtani feltáró-
munkát végzett. Útitársai, az oszt-
rák térképész fõhadnagy, Gustav
Kreitner és Bálint Gábor nyel-
vész-néprajzkutató, valamint a

vadászgató Széchenyi Béla mel-
lett Lóczy tanulmányozta Közép-
Kína tengerparti részét, a Hua-
Kiang folyó alsó szakaszát, a hát-
só-indiai hegyvonulatokat, s elsõ-
ként figyelt fel a Himalája úgyne-
vezett áttolódásos tektonikájára.
A magyar geológus ezzel a felfe-
dezésével bizonyítékokat szolgál-
tatott a majd évtizedekkel késõbb
kidolgozott lemeztektonikai el-
mélet számára is. Emellett Lóczy
Lajos vizsgálta a kelet-tibeti ma-
gas hegyvonulatok között mélyen
bevágódott völgyeket, s megálla-
pította, hogy a csúcsokról alá-
ereszkedõ gleccserek egykor jóval
nagyobb területeket borítottak be,
amivel hozzájárult a jégkorszak
egymást váltó eljegesedéseinek a
tanulmányozásához. A himalájai
Dzselep-hágó földtani feltérképe-
zésekor pedig arra a következte-
tésre jutott, hogy a Himalája fõ-
gerincétõl északra egy további
hegyvonulat rejtõzik. Ennek meg-
létére késõbb bizonyítékot is ta-
lált a nagy svéd kutató, Sven
Hedin, melyet a Brit Királyi Föld-
rajzi Társaság felkérésére a ma-
gyar tudós által javasolt Transz-
Himalája névvel jelölt be a tér-
képre. Emellett Lóczy – földtani
vizsgálataival – megalapozta Bel-
sõ-Ázsia földalaktani kutatását,
elsõként tanulmányozta a terület
megkövesedett õslényeit: emlõsö-
ket és puhatestûeket egyaránt. A
Góbi-sivatag kutatásával megcá-
folta az addigi feltételezést, mi-
szerint az Észak-Kínában és Dél-

Mongóliában elterülõ sivatag egy-
kor tengerfenék lett volna, s be-
bizonyította, hogy a részben ho-
mokdûnékkel borított pusztaság
a földtörténeti múltban is száraz-
föld volt. Észak-Kínában pedig a
lösz keletkezését tanulmányozta.
Jáva szigetén – ahol megmászta a
Merapi-vulkánt – az utóvulkáni
tevékenység megjelenési formáit
kutatta. Az expedíció tagjai felke-
resték Tunhuangot, melytõl nem
messze rátaláltak az Ezer Budd-
ha-barlangtemplomokra. A szen-
télyek értékes kincseirõl beszá-
molt Stein Aurél régésznek, aki
két évtizeddel késõbb kezdhette
el feltárni ezeket. Ázsiai kutatá-
sainak eredményei a hazai és kül-
földi tudományos körökben egy-
aránt hatalmas tudományos siker-
nek számítottak, a Brit Királyi
Földrajzi Társaság aranyéremmel
tüntette ki Lóczyt.

Felfedezte a Bengáli Ázsiai
Társaság könyvtárában Kõrösi
Csoma Sándor elveszettnek hitt
önéletrajzát, melynek hatására fel-
kereste annak dardzsilingi sírját.
Mindezeken kívül a tibetiek ant-
ropológiai és néprajzi vizsgálatá-
val is foglalkozott. Az expedíció-
ról beszámoló, Gróf Széchenyi
Béla kelet-ázsiai útjának eredmé-
nyei címû háromkötetes kiadvány
1899-ben jelent meg, magyar és
német nyelven.

Az ázsiai expedíció hazatéré-
se után még két évig a Nemzeti
Múzeum munkatársa volt, majd
1883-tól, mint a Földtani Intézet
osztálygeológusa, a Bánsági-hegy-
vidék geológiai felmérését végez-
te. 1886-ban a földtan tanárának
hívták meg a budapesti mûegye-
temre. 1889-ben pedig a Budapes-
ti Tudományegyetem egyetemes
földrajz tanszékének a vezetõje
lett, s csaknem harminc évig taní-
tott itt, s 1904–1905-ben dékán-
ként is vezette a bölcsészettudo-
mányi kart. Diákjait évrõl évre
földrajzi, földtani expedíciókra ve-
zette itthon és külföldön. Hama-
rosan már a bécsi, illetve a breslaui
(ma: Wroclaw) egyetemrõl is nagy
számban érkeztek hallgatók a ta-
nulmányi kirándulásokra, melyek
során geológiai, geográfiai vizsgá-
latokat végeztek a Kis- és a Nagy-
Kaukázusban, Finnországban,

Olaszországban, Bulgáriában, il-
letve Törökországban is. Az õ
keze alatt vált elismert földrajz-
tudóssá – többek között –
Cholnoky Jenõ, Kogutowicz Ká-
roly, továbbá a késõbb politikai
pályára is lépett gróf Teleki Pál.
Egyetemi tanári tevékenysége
mellett 1903-tól haláláig a Magyar
Földtani Intézet igazgatója volt.

1892-ben az Arad vármegyei
szõlõbirtok gondozását egyik nõ-
vérére bízta, õ maga Csopakon (a
mai csopaki Lóczy Lajos u. 9. sz.
alatt) villát vásárolt, innen irányí-
totta a „magyar tenger” (Balaton)
kutatását. 1899-ben itt született
meg leánya, Magdolna Róza Má-
ria is. A feltárást egy évvel koráb-
ban, az õ kezdeményezésére ha-
tározta el a Magyar Földrajzi Tár-
saság választmánya. A több mint
két évtizedes kutatásban 60 szak-
ember vett részt, akiknek munká-
ja nyomán a Balaton nemcsak
hazánk, de a Föld egyik legalapo-
sabban megismert állóvize lett. A
tó és környékének hidrográfiai vi-
szonyai, földtana, állat- és nö-
vényvilága mellett néprajzát, ant-
ropológiáját és archeológiáját is
megismerhetjük a munka eredmé-
nyeit tartalmazó 32 kötetes, A
Balaton tudományos kutatásának
eredményei címû kiadványsoro-
zatból. 1894-ben megkezdte a
Bakony geológiai tanulmányozá-
sát is.

Lóczy Lajos 1900-tól balaton-
füredi tartózkodásai során a Grand
Hotelben (Nagyvendéglõ, a mai
Anna Grand Hotel része) szállt
meg.  A folyamatos munka erejét
felõrölte, 1919-ben, 70 évesen
nyugalomba vonult. 1920. május
elején még részt vett az akadémia,
a földrajzi és a földtani társulat
ülésein. 11-én Veszprémben meg-
látogatta Laczkó Dezsõt, a veszp-
rémi múzeum alapító igazgató-
ját. Itt rosszul lett, a balatonfüre-
di Erzsébet szanatóriumba vitték,
ahol 1920. május 13-án elhunyt.
Holttestét a csopaki nyaralójába
vitték, itt ravatalozták fel. Az
arácsi ótemetõ katolikus részében
helyezték végsõ nyugalomra
1920. május 15-én. Síremlékét
1922-ben avatták fel. Ezen a Stein
Aurél által küldött havasi gyopár
felett a tudós arcképét ábrázoló

plakett is látható, Csillag István
alkotása. Füreden utca, gimnázi-
um, barlang viseli nevét. Halálá-
nak 50. évfordulóján háromnapos
konferenciát szerveztek Balaton-
füreden, ennek során felállították
a Magyar Állami Földtani Inté-
zetben levõ szobrának (Kisfaludi
Strobl Zsigmond alkotása) máso-
latát a gimnázium elõtt, és lelep-
lezték emléktábláját a füredi Pan-
teonban. Egykori, csopaki nyara-
lója falán 1985-ben helyeztek el
emléktáblát. Az épület jelenleg egy
német házaspár tulajdonában van.

Özvegye, Marzsó Katalin né-
hány évvel túlélte õt, 1925-ben
hunyt el. Õt is az arácsi temetõ-
ben helyezték végsõ nyugovóra,
férje mellé.

Lóczy Lajosról számos köny-
vet és tanulmányt jelentettek meg.

Már a zürichi egyetem diákja-
ként rövid értekezései jelentek meg
az Alföld címû aradi újság 1870.
április 16-i és május 12–15-i szá-
maiban, s még a halála elõtti idõ-
szakban fejezte be a Balaton nép-
szerû összefoglaló ismertetését,
de ennek nyomdába kerülését és
megjelenését már nem érte meg. A
legkorábbiaktól a halála utánig
megjelent publikációinak száma
meghaladja a kétszázat.

Tóth-Bencze Tamás

-------------------------
Forrás:

Antalffy Gyula: A Himalájától
a Balatonig – Lóczy Lajos élete.

Budapest,
Móra Könyvkiadó, 1964.

Balatonfüredi életrajzi
lexikon.

Balatonfüred: Balatonfüred
Városért Közalapítvány,

2011.
Kempelen Farkas: Magyar

nemes családok. Elektronikus
dokumentum (CD ROM).

Budapest, Arcanum, 2001.
A pozsonyi római katolikus

születési/keresztelési anyakönyv
700/1849 folyószámú

 bejegyzése.
A balatonfüredi halotti

anyakönyv 19/1920
 folyószámú bejegyzése

Születési, házassági, halotti
anyakönyvi bejegyzések,

gyászjelentések
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Az Arácsi Népházban október
elején ünnepelte a Nõk a Balato-
nért Egyesület arácsi csoportja
megalakulásának tízéves évfor-
dulóját.

A jubileumi évforduló alkalmá-
ból a NABE tagjai Zöld napot
szerveztek. A rendezvényen az ér-
deklõdõk bepillantást nyerhettek
a gyógyító növények világába, sõt
egy rövid gyógynövénytúrán is
részt vehettek. Natúr gyümölcs-
leveket kóstolhattak, tájékozód-
hattak a  gluténmentes élelmisze-
rekrõl, ismerkedhettek a Zöld bolt
termékeivel. Az érdeklõdõk a víz-
vizsgálati módszerbe is bepil-
lantást nyerhettek. A gyerekek
kézmûves foglalkozásokon vehet-
tek részt, valamint  játékos kere-
tek között ismerkedhettek meg a
természet világával. A szelektív
hulladékgyûjtõkbe  a családok le-
járt szavatosságú gyógyszereket,
rossz elemeket, használt sütõola-
jat adtak le. Az eddig megjelent
NABE-kiadványokba is beleol-
vashattak az érdeklõdõk és  meg-
vásárolhatták azokat.

Az elõadók közül Kelemen Lí-
via értékes elõadáson hívta fel a
figyelmet a természet ritmusa
szerinti életmódra. Dr. Horváth
Hajnalka, a tihanyi limnológiai
intézet munkatársa A Balaton
romlása és a tó életében bekövet-

kezett változások az utóbbi 150
évben címû elõadásában érdekes
adatokat közölt a Balaton, a tavat
körülvevõ élõvilág és a természeti
környezet változásairól.

 Az arácsi NABE születésnap-
ján Szauer Rózsa, a NABE elnök
asszonya köszöntõjében további
sikeres éveket kívánt az arácsi
csoportnak, felelevenítve annak
múltját.

Az Arácsi Népház 2004-ben
még csak egy megvalósulásra váró
álom volt, így a jövõbeni NABE-
tagok Bozsa Sándor pincéjében
gyûltek egybe, ott született meg
az elhatározás, hogy megalakít-
ják az arácsi csoportot, mivel az
asszonyok úgy érezték, hogy itt,
helyben többet tudnak tenni
Arácsért. Megalakulásukat az
Arácsi Szeniorok Egyesülete is tá-
mogatta.

Az elsõ  csoportvezetõ Bazsó
Istvánné, Irén lett, akinek elsõre
ez  nagy feladatnak tûnt, azonban
elmúlt az évek alatt sok tapasz-
talatra, ismeretanyagra tett szert.
Irén továbbképzéseken vett részt,
összetartotta a csoportot, így a
tisztújításkor is elnyerte a tagság
szavazatát. Az arácsi asszonyok
mindvégig híven támogatták né-
hai Kutas Árpád, volt alpolgár-
mester Arácsot fejlesztõ terveit
is. A Balaton környezetének, a

Zöld napot rendeztek Arácson
Az õsz csonthéjas gyümölcse,

a dió sokak asztalán helyet kap,
mivel változatos formában fo-
gyasztható, illetve felhasználha-
tó. A dióbél egészben, megtörve,
megdarálva finom ételek alkotó-
része lehet, de a héját akár figu-
rák, díszek, dekorációk elkészíté-
sére is kipróbálhatjuk.

Emlékeimben még elevenen él-
nek nagymamám szavai, amikor
látogatásunk alkalmával beszá-
molt a diószedésrõl; elmesélte,
hogy a diótörés közben szokott a
régi emlékein merengeni, és a dió-
bél egy részét mindig nekünk, az
unokáinak adta. A dióval együtt
benne volt az õ határtalan szere-
tete is abban a vászontasakban.
Nem véletlenül gyûjtötte õ sem
ezt a csonthéjas csemegét.

Lássuk, mit érdemes tudni a
dióról!

A terebélyes méretû diófa
(Juglans regia) a Balkán-félszige-
ten, Délkelet-Ázsiában egészen
Kínáig õshonos. Más vidékeken
telepítik ugyan, ám már sok he-
lyen meghonosodott.

A diófának a leveleit, illetve a
friss zöld héj és a levelek keveré-
két szoktuk terápiás célra alkal-
mazni, ezek tartalmazzák a ható-
anyagokat. Magát a levelet má-
jus és június hónapokban kell

Valamikor régen, egy ember-
öltõvel ezelõtt, még alig voltak há-
zak a Séd partján. Az arácsiak le-
fektetett pallókon jártak át a
Templom utcából (ma Koloska
utca) a Malom utcába, a mai Bé-
ke utcába.

Telt-múlt az idõ, és nemcsak a
házak szaporodtak, de közösségi
épületek, intézmények is szület-
tek. Különösen akkor kezdett el
szépülni a település, amikor „mo-
torja”, Kutas Árpád kezdte el haj-
tani a fejlõdés kerekét, és sorra
alakultak a lokálpatrióta civil szer-
vezetek. A közösségi rendezvé-
nyek egyik fontos színtere lett a
Béke utca felsõ vége: évekig itt
zajlott az „arácsi vérengzés”, azaz
a disznótor. A zsírban sercegõ jó-
féle disznóságok illata, az együtt-
lét örömének jókedvû hangjai
csakúgy vonzották ide az embe-
reket. Máig itt gyülekeznek min-
den évben a maskarások, innen

Nem tudom, mi történt ebben
az esztendõben, de az egyik civil
szervezetben szakadozni kezdtek
az arácsiak immár legendássá vált
összetartozásának szálai, ami ter-
mészetesen a többiekre sem volt
hatástalan.

És hiszik vagy nem hiszik,
Kutas Árpád hídja megmozdult:
elkezdett billegni, inogni. És pon-
tosan azon a napon – július 9-én
–, mikor a békétlenné vált szer-
vezet szétszakadt, a híd összeom-
lott. A döbbenet felrázta, de in-
kább azt mondom: helyrerázta a
csoportokat. Pillanatokon belül
lelkes szervezés kezdõdött,

hogy mindenki egy csoportba tö-
mörüljön, találja meg ki-ki a ked-
vére valót a számos arácsi civil
szervezet közül. Egyet ne tegyen:
ne akarja a Kutas Árpád által ide-
plántált szellemiséget megboly-
gatni, megbontani. Tevékenyked-
jen külön, ha úgy szeretné, vagy
együtt a többiekkel, ahogy az ed-
dig is volt Arácson, de ne bántsa
meg a másikat sem szóval, sem
tettel – hallhattuk az új hídnak
szóló köszöntõben.

Remélhetõen az arácsi mese
is így ér véget: minden jó, ha jó a
vége.

Tarnai Katalin

Mese egy újjáépített hídról
indul a harsány karneváli felvo-
nulás. Sorra a helyükre kerültek a
szépséges faszobrok, Beretvás
Csanád alkotásai, amelyek a szõ-
lõvel kapcsolatos munkálatok
megörökítésén túl az összefogás
élményét, a közös szüret, a baráti
társaságbéli borozgatás derûjét is
hirdetik.

Nem hiszem, hogy véletlen
lenne, hogy öt-hat évvel ezelõtt
Kutas Árpád éppen itt üldögélt,
és a patak partján ügyködõ embe-
reket figyelte, akik egy fahidat
ácsoltak. Tudod – mondta –, kell
ez a híd ide. Minden híd mindig
összekapcsol valamit. Szeretném,
ha ez a híd nemcsak a Séd két part-
ját, de az arácsiakat is még in-
kább összekötné.

Az itt lakók pedig birtokba
vették a hidat, örültek, hogy kö-
zelebb kerültek egymáshoz, és
nem kell kerülõt tenniük, ha el
akarnak jutni a másikhoz.

amelynek Szántó Tibor állt az élé-
re, és megindult a gyûjtés a híd
újjáépítésére.

Az Arácsért Alapítvány, az
Arácsi Református Egyházközség
Alapítványa, az Arácsi Szeniorok
és a Vadrózsák felajánlásai mellé
Szántó Tibor, Gruber Mária, Var-
ga Judit segítségével 43 magán-
személytõl még 300 ezer forint,
összesen 500 ezer forint gyûlt
össze néhány hét alatt. Már ép-
pen elkezdõdött volna a munka,
mikor Forthstoffer Ferenc jelent-
kezett, hogy a birtokában van a
Kéki-patakról lebontott híd vas-
váza, amit az arácsiaknak adomá-

nyoz, hogy az újjáépülõ híd még
szilárdabban álljon.

Az új hidat  október 11-én avat-
ták. És még a Koloska-völgybe
vezetõ öt rozoga pad cseréjére is
futotta az összegyûlt pénzbõl!

Itt a mese vége. S mint min-
den mesének, ennek is van tanul-
sága. „Neked így szép, nekem úgy
szép, neked így jó, nekem úgy jó,
s fogadok, hogy olyan is van, aki
másképp szereti! Semmi sincsen,
ami mindenkinek egyformán tet-
szik, semmi sincsen, amit minden-
ki ugyanúgy szeret” – hangzottak
el a hídavatáson Halász Judit jól
ismert dalának sorai. Nem kell,

Koloska- völgynek a védelme, lát-
ványosabbá tétele, a szép Chol-
noky park létrehozása összeko-
vácsolta  a tagságot.  Bazsóné Irén
2014-ben tisztségérõl lemondott,
és Perger Józsefné, Ildikó szemé-
lyében új csoportvezetõ került az
arácsi csoport élére. Ildikóra és a
tagságra további nagy feladatok
várnak. A NABE több más zöld
civil egyesülettel, szervezõdéssel
összefogva felelõsségteljesen gon-
dolkodik az élhetõ környezetrõl,
a jövõnkrõl, amelyet a gyermeke-
inknek kell továbbadni. Elõadá-
sok, bemutatók szervezésével hív-
ja fel a figyelmet a környezet vé-
delmére, az ököházak építésére, a
környezetkímélõ fûtésre, az alter-
natív energiák felhasználására, a
takarítás, mosás, tisztálkodás
vegyszermentes lehetõségeire a
Balaton tisztasága, a tó környe-
zetének megóvása érdekében.

A jubileumi ünnepség, a Zöld
nap sok érdeklõdõt vonzott. Eb-
bõl is látszik, hogy sok ember fe-
lelõsségteljesen gondolkodik a jö-
võrõl. A születésnap megünnep-
léséhez nagyon sokan hozzájá-
rultak.

A NABE arácsi csoportja kö-
szönetét fejezi ki mindenkinek,
aki bármilyen módon támogatást
nyújtott az ünnepséghez.

Hanny Szabó Anikó

Diószüret

gyûjteni, szemben az õsszel szed-
hetõ dióterméssel. Fontos! Inten-
zív, naponta történõ fogyasztás
esetén diólevélkúrát legfeljebb 14
napig lehet tartani. Egy-két hét
szünet után folytatható a kúra.

A teljesség igénye nélkül né-
hány terület, ahol sikerrel alkal-
mazható a diókúra:

Koleszterin
A dióban magas a telítetlen

omega-3 zsírsav aránya, ami ser-
kenti a májmûködést, így segít
egyensúlyba hozni a kétféle ko-
leszterin (HDL és LDL) szintjét.
Már napi 25 g dió elfogyasztása
elegendõ!

Gyomor- és bélhurut
Vérzéscsillapító, összehúzó

hatásával segítségünkre lehet
aranyeres problémák, bélvérzés,
emésztõrendszeri hurutosodás
esetén.

Klimax
Az aromás izsóppal és zsályá-

val keverve enyhíteni tudja a kli-
maxos tüneteket.

Bõrproblémák
Vérzéscsillapító, bõrnyugtató,

fertõtlenítõ tulajdonságainak kö-
szönhetõen a dió segít megóvni a
bõrt a kiszáradástól. Szépen ápolja
a kiütéses, ekcémás, pattanásos,
korpás bõrfelületet. Nemcsak kül-
sõleg lehet lemosásként alkalmaz-
ni ilyen esetekben, hanem belsõ-
leg is célszerû fogyasztani, mivel
erõteljes vértisztító hatású.

A pontos adagolásért, alkalma-
zásért, illetve a teakeverékek sze-
mélyre szabott összeállításához
keressen bizalommal a Biotitok
Gyógytékában!

 (x)
Kelemen Lívia

fitoterapeuta, természetgyógyász

Elérhetõség:
Balatonfüred, Kossuth u. 19.
Nyitva tartás: hétfõ–péntek:

9–17, szombat: 9–12
Érdeklõdés, bejelentkezés:

20/595-3062 vagy személyesen
az üzletben, www.biotitok.hu
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A balatonfüredi Református
Általános Iskola hagyományos
Kálvin-napi ünnepélye keretében
országos zsoltáréneklõ versenyt
szervezett október 22-én. A dél-
elõtt során az iskola tanulói kü-
lönbözõ programokon vettek
részt a Vaszary Villában, a gyüle-
kezeti teremben, illetve a Városi
Könyvtárban. A diákok színes,
kreatív vetélkedõkön, kézmûves
foglalkozásokon ismerkedtek meg
a reformációval és Kálvin János
életével.  Mindeközben délelõtt az
iskola épületében kezdetét vette

Zsoltárok gyermekhangra

a zsoltáréneklõ verseny, melyre
11 iskolából több mint száz tanu-
ló érkezett. Köszöntõt mondott
Rojtos Norbert igazgatóhelyet-
tes, illetve áhítatot tartott Miklós
Ferenc református lelkész. Az
eseményt ünnepélyesen megnyi-

totta dr. Bóka István, Balatonfü-
red város polgármestere.

Az egyéni verseny négy kor-
csoportban zajlott; a diákoknak
egy zsoltárral, egy dicsérettel és
egy szabadon választott népdal-
lal kellett készülniük. Kiemelt

nára, a Pápai Református Teoló-
giai Akadémia tanára, Müller Ani-
ta – a Pápai Református Kollégi-
um Tánc-Lánc Alapfokú Mûvé-
szeti Iskolájának igazgatója és
Farsang-Törös Krisztina – refor-
mátus kántor, ének-zene szakos
tanár.)

A csoportos éneklésben ki-
emelt arany minõsítést kapott fel-
sõ tagozaton a makói Kálvin Téri
Református Általános Iskola  hét-
fõs csapata. Szintén kiemelt arany
minõsítésben részesítette a zsûri
alsó tagozatos kategóriában az
enyingi Tinódi Lantos Sebestyén
Református Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészeti Iskola hat-
fõs csapatát.

      Szalay Katalin
       DÖK-segítõ tanár,

      Református Általános Iskola,
Balatonfüred

Az iskolai diákönkormányzat
idén is megszervezte hagyomá-
nyos diák-önkormányzati (DÖK)
napját a református általános is-
kolában. Ebben a tanévben a prog-
ramok célja Balatonfüred és tör-
ténetének alaposabb megismeré-
se volt.

Az osztályoknak elõzetes fel-
adatként  Fekete István Az erdõ
sóhaja címû versét kellett megta-
nulniuk, valamint az iskolarádió-
ban elhangzott füredi hangokat
kellett felismerniük (pl.: Kossuth-
forrás csobogása, a BKSE szur-
kolóinak buzdítása), illetve egy
képzõmûvészeti alkotást is el kel-
lett készíteniük. (Alsó tagozaton
Füredi õsz, míg felsõben Füredi
hírességek címmel. Ezen alkotá-
sokat az iskola központi helyén
állították ki.)

Diákok a DÖK-napról:
Majoros Adrienn (7. o.): „Nagyon jó volt, mert kint voltunk a
szabad levegõn.  A játékok is jók voltak. Nagyon jól szórakoz-
tam és még a játszótéren is játszhattunk!”
Varga Lili Borbála (5. o.): „Tetszett a DÖK-nap, mert sok volt a
feladat. Ami a legjobban tetszett, az az volt, hogy az egész felsõ
tagozat megmérkõzhetett egymással.”
Dél Zsuzsanna Sára (5. o.): „Nagyon jó volt! Bár nem nyertünk
pingpongon; nem baj, mert a részvétel a fontos.”
Udvari Csenge (5. o.): „ Én nagyon jól éreztem magam, remélem,
jövõre is lesz. Az én kedvencem a kincskeresés volt.”

Színes program
a refis diáknapon

A szerdai napsütéses napon az
egész iskola együtt kirándult, il-
letve oldott meg különbözõ sport-
és kulturális feladatokat. Fõbb
helyszínek a zeneiskola feletti
park (Benedek György: „Katona
a hóban”), a Kiserdõ és a Tagore
sétány voltak. A sokszínû és vi-
dám hangulatú nap legemlékeze-
tesebb programja kétségtelenül a
kincskeresés a Kiserdõben, az
osztályok közötti sorversenyek,
futóverseny (alsó tagozaton), a
páros asztalitenisz-bajnokság (fel-
sõ tagozaton), a kvíz és totó Fü-
red történetérõl, mûemlékeirõl
voltak. A napot a Kerek templom
elõtt közösen, imával zártuk.

Szalay Katalin
DÖK-segítõ tanár, angoltanár,

Református Általános Iskola,
Balatonfüred

2014 szeptemberétõl a Bala-
tonfüredi Eötvös Loránd Általá-
nos Iskola Tagintézménye lett a
Pécselyi Általános Iskola. 18 al-
sós tanuló kezdte meg tanulmá-
nyait az 1–2. és a 3–4. összevont
osztályokban. Ez egy új feladatot
jelentett a kisdiákoknak és az ott
tanítóknak is.

Az anyaintézmény felvette a
kapcsolatot a Zirci Reguly Antal
Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Iskola Lókúti Tagintézményével,
akik több évtizedes szakmai ta-
pasztalattal rendelkeznek az ok-
tatás ezen területén. A tagintéz-
mény vezetõje, Szõnyegi János a
kezdetektõl önzetlenül osztotta
meg velünk tapasztalatait. Õ és

A felvétel a Radnóti iskola diákjairól Pozsonyban készült. Szeptember végén a 8. A és a 8. B osztályok  felvidéki évfolyam-kiránduláson
vettek részt .Voltak Pozsonyban, a dévényi várban, a kittseei csokoládé-manufaktúrában és Somorján, a Corvin Mátyás Alapiskolában

Felvidéki kiránduláson a radnótisok

Látogatás a Lókúti Általános Iskolában
kollégái, Scmidmajer János,
Szekrényesné Szautner Veronika
lehetõvé tették számunkra a láto-
gatást a Bakony mélyén megbúvó
kis iskolában.

Az 1931-ben átadott épület-
együttest felújították, szépségét
tovább növeli a fölémagasodó
templomtorony. A boltíves kapu-
alj mögött rendezett iskola-óvoda
udvar várja az ideérkezõket. Az
iskolába érkezõt a folyosón elhe-
lyezett kreatív, színpompás gye-
rekalkotások fogadják.

A kollégákkal az iskola könyv-
tárában ismerkedtünk, ahol a gaz-
dag könyvállomány mellett szá-
mítógépek is segítik az informá-
ciószerzést.

A rövid beszélgetést követõen
léptünk a világos, barátságos tan-
terembe, ahol a gyerekek érdek-
lõdve, kicsit megilletõdve fogad-
ták az idelátogatókat. Láttunk
nemzetiségi, matematika-, ma-
gyar- és egy testnevelésórát.

A pergõ, vidám hangulatú órák
a kollégák nagy szakmai tudásá-
ról, elhivatottságról tettek tanú-
bizonyságot. A nem könnyû fel-
adatot (1–4. összevont) kiválóan
oldották meg a „hangos” és „önál-
ló” óra váltakozásával. A szemlél-
tetésük sokoldalú volt, amelyben
az IKT-eszközöknek is jutott sze-
rep. A differenciált feladatok a ta-
nulók életkori sajátosságaihoz iga-
zodtak. A tanítók és a gyerekek

szoros, szeretetteljes kapcsolatá-
ról árulkodtak a mosolygó arcok
és a csillogó szemek.

A szünetekben a gyerekek él-
ményeiket megosztották tanítóik-
kal, õszinte érdeklõdéssel, nyitott-
sággal beszélgettek velünk, füre-
diekkel is.

A látogatást követõen az órák
megbeszélésére került sor. Virág-
gal és apró ajándékkal igyekez-
tünk köszönetünket kifejezni a
kollégáknak és a gyermekeknek a
szakmai tapasztalatcsere lehetõ-
ségéért.

Legyenek büszkék elért ered-
ményeikre, további eredményes
munkát kívánunk nekik!

Diószeghy Leopoldina
Óvodánkban immár hagyo-

mánnyá vált, hogy minden évben
az õszi munkálatok sorából ki-
emeljük a szõlõszüretelést, mely
a régi idõkben és napjainkban is –
a fáradságos munka mellett – vi-
dámsággal, nótával tölti be a szõ-
lõhegyeket és az emberek szívét
egyaránt.

A gyermekek már a szüreti
mulatságot megelõzõ héten a té-
mához kapcsolódó dalokkal, ver-
sekkel, játékokkal ismerkedhettek
meg. A szõlõ feldolgozása során
beszélgettünk a szõlõ színérõl,
formájáról, ízérõl. Megismerked-
tünk a hagyományos szüret kel-
lékeivel, munkafolyamataival.

A szüreti hangulatot az óvoda
épületben és az udvaron egyaránt
a gyermeki és óvónõi alkotások-
kal igyekeztünk megteremteni.

A szülõk nagy örömére, a fo-
lyosón lévõ dekorációs táblákon,
az apró gyermekkezek által ké-
szített õszi és szüreti munkála-
tokat felidézõ alkotások kaptak
helyet.

A szüreti mulatság színhelyét
– a gyermekek segítségével – szõ-

Szüreti mulatság az oviban

lõvesszõvel, szõlõfürtökkel és a
csoportok által készített madár-
ijesztõkkel díszítették fel az óvo-
da dolgozói.

A záróesemény fénypontja a
Vastagh Richárd aranysarkantyús
táncos, néptáncpedagógus által
vezetett táncház volt. A népzenei
kíséretrõl a Kõris együttes gon-
doskodott.

A gyermekek aktívan és öröm-
mel vettek részt a táncos, énekes
játékokban, melynek során a hang-
szerekkel, valamint új dalokkal,
tánclépésekkel ismerkedhettek
meg. A táncház lehetõséget adott
a szüreti hangulat felelevenítésé-
re és átélésére.

Pihenésképpen szõlõt kóstol-
gattunk, amit két madárijesztõnek
beöltözött óvó néni kínálgatott a
gyermekek körében.

Élményekben gazdag, tartal-
mas hetet hagytunk magunk mö-
gött, s reméljük, hogy jövõre is
hasonlóan szép napokban lehet
majd részünk.

Csekõné Szabó Orsolya
óvodapedagógus,

Óvárosi Óvoda

A gyerekek örömmel vettek részt a táncos, énekes játékokban

A balatonfürediek eredményei:
Kiemelt arany minõsítés: Udvari Csenge (III. korcsoport, egyé-
ni), Tóth Csenge (IV. korcsoport, egyéni). Arany minõsítés:
Bruckner Kristóf Benedek (I. korcsoport, egyéni), Köles Ajsa
Borbála (II. korcsoport, egyéni), Jónás Benedek (IV. korcso-
port, egyéni), felsõs csoport (Dél Zsuzsanna Sára, Farkas Anna,
Lázár Viktória Erzsébet, Udvari Csenge, Dunai-Kovács Viktó-
ria), felsõs csoport (Hajagos Marcell, Jónás Benedek), alsós cso-
port (Gaál Emese Zsuzsanna, Köles Rege Villõ). Ezüst minõsí-
tés: Gaál Réka Katalin (II. korcsoport, egyéni), Szolláth Eszter
(II. korcsoport, egyéni), alsós csoport (Bruckner Kristóf Bene-
dek, Benna Renáta Zsófia, Bora Lili Katalin, Czupor Vivien
Réka, Kovács Réka, Máhl Franciska, Pálfy Sára Zsuzsanna,
Rácz Mihály), alsós csoport (Szolláth Eszter, Köles Ajsa Bor-
bála, Albert Patrícia). Felkészítõ tanáruk: Bíró Bernadett.

arany minõsítést kapott a 2. kor-
csoportban (3–4. o.): Rezsnyák
Anna (Talentum Református Ál-
talános Iskola, Székesfehérvár), a
3. korcsoportban (5–6. o.): Ud-
vari Csenge (Református Általá-
nos Iskola, Balatonfüred), a 4.
korcsoportban (7–8. o.): Tóth
Csenge (Református Általános
Iskola, Balatonfüred) és Galgócz-
ki Zoltán (Kálvin Téri Reformá-
tus Általános Iskola, Makó).

Ezt követõen a csoportos ének-
lésre került sor, alsó és felsõ tago-
zatos kategóriákban. A csoportok
egy református éneket és egy sza-
badon választott népdalcsokrot
adtak elõ a háromtagú zsûrinek.
(A zsûri tagjai név szerint: Veres
Györgyné Petrõcz Mária – ének-
mûvész, kórusvezetõ, a Dohnányi
Ernõ Zenemûvészeti Szakkö-
zépiskola magánének szakos ta-
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Az EHF-kupa 32 klubja közé
a második fordulóban kvalifikálta
magát Balatonfüred kézilabdacsa-
pata. Idegenben egy év kihagyás
után elsõ mérkõzésük a Kaszpi-
tenger síkságáról érkezõ Dinamo
Asztrahánnal volt, akik már 12 al-
kalommal indultak ezen a kézi-
labdaversenyen, amelyben legna-
gyobb sikerükként a 2002/2003-
as szezon második helyét köny-
velhetik el maguknak. November
22-én folytatódik a küzdelem, a
fiúk a HC Hard csapatával mérik
össze erejüket Ausztriában.

A BKSE több rutinos játékos
távozásán és egy edzõváltáson, il-
letve több új tag leigazolásán van
túl, de ezek a változások nem
mutatkoznak meg jelentõsen az
eredményeken. Ez egy tanulóév
Csoknyai István szerint, hiszen a
csapat életében egy korszak vé-
get ért. A fiúknak össze kell csi-
szolódni, alkalmazkodniuk kell az
új körülményekhez, amihez sok
türelem és idõ szükséges. Óriási
terhelés van a játékosokon, négy
fronton kell teljesíteniük. Hatan a
Junior Ligában, négyen pedig a
felnõttválogatott színeiben is a pá-
lyára lépnek, valamint Csoknyai
István figyelme is megoszlik a
BKSE kispadja és az utánpótlás-
csapat között.

– A fiatal gárdából sokan már
az ígéretes jövõ kapujának küszö-
bén állnak. Fiatal koruk ellenére
próbálok mindenkit felnõtt férfi-
ként kezelni, de elõfordulhat, hogy
valakinek „Csokoládé-napja”
(Csoknyai István beceneve –
szerk.) van, és akkor engedéke-
nyebb vagyok. Van három hason-
ló korú gyermekem, mint ezek a
srácok, így úgy érzem, meg tudom
érteni és tolerálni ennek a kor-

Fiatalos lendülettel Európában
osztálynak a problémáját – mond-
ta Csoknyai.

Bánhidi Bence, aki a válogatott
szövetségi kapitányától bizalmat
kapott, sok utazásra készülhet.
– Nem nagyon szeretek utazni,
mert nagyon nagydarab vagyok,
és nem férek el se a repülõn, se a
buszon, minden kényelmetlen, de
ez sajnos ezzel jár – jegyezte meg
viccesen. Ennek ellenére úgy lát-
szik, hogy az ifjú játékost ez a
kellemetlenség nem tántorítja el
attól, hogy társaival karöltve me-
neteljenek elõre a bajnokságon.

A Balaton partján fekvõ ott-
honukból a BKSE csapata Euró-
pa és Ázsia határán járt, nagy utat
megtéve, hogy füredi vereségük
után elégtételt vehessenek az oro-
szokon. A Dinamo edzõje az elsõ
meccs elõtt azt nyilatkozta, hogy
erõs ellenfélnek tartja a füredie-
ket, kemény párharcra számított.
Ez a szoros viadal nem maradt el,
de sajnos hazai pályán hátrányba
került a füredi csapat. Iváncsik
Tamás, aki újabban a fürediek gár-
dáját erõsíti, úgy gondolja, hogy a
védekezéssel nem volt probléma,
de a gólözönnel adósok maradtak.
A második fordulóban igyekez-
tek, hogy az ellenfél hálójába több-
ször betaláljanak, mint amennyi
gólt kaptak. Hogy ez sikerült, ter-
mészetesen a füredi kapus tettre-
készségét is dicséri.

– Az elsõ EHF-kupameccsen
úgy éreztem, kicsit meg volt ille-
tõdve a csapat, szokatlan volt a
nemzetközi porond, de mindenki
túltette magát ezen, szóval ezzel
szerintem már nem lesz probléma
a továbbiakban, ahogy a második
meccsen sem volt – nyilatkozta
Komendant Endre, a BKSE egyik
kapusa.

A fordulók között sem igazán
jellemzõ a hétköznapok szürke-
sége a játékosokra, folyamatos
edzések mellett videofelvételek
elemzésével készülnek a követ-
kezõ meccsekre. A megfeszített
munkatempó mellett nem sok ide-
jük marad a magánéletre. Bánhidi
Bence, a csapat beálló játékosa
szerint kénytelenek ezt elfogad-
ni, hiszen ezt vállalták. A fiatalab-
bak többsége közösen egy sport-
panzióban lakik, ahol este sok-
szor együtt filmeznek, videojáté-
koznak, vagy eljárnak billiárdozni.
Az együttélésnek megvannak a jó
és rossz hozadékai is. Számukra
ez olyan, mint egy hosszú edzõ-
tábor, ahol egész évben össze van-
nak zárva, de ez a fajta életvitel
össze is tartja a csapatot, hiszen
többüknek nemcsak a BKSE me-
zébe bújva kell teljesíteni.

A vezetõedzõ úgy vélekedik,
hogy szabadidejükben is sok idõt
töltenek együtt a csapattagok, így
Füreden kialakult egy nagycsalád-
szindróma, ezért szokta nekik ja-
vasolni, hogy menjenek el külön-
külön is szórakozni. Mindenki
alakítsa ki a saját magánéletét,
mert nem jó, ha mindig együtt van-
nak, szükségük van a magántérre,
hogy kicsit lazítsanak a további
eredményességük érdekében.

– Milyen jelmondattal en-
gedted a csapatot a pályára a
Dinamo Asztrahán elleni máso-
dik meccsen?

Csoknyai: – Az utolsó simítá-
soknál nehéz nyerõ információkat,
tippeket adni a csapatnak, inkább
az utolsó mondatokkal csak fel-
tüzelem a csapatot, és igyekszem
mindenkit biztatni, hogy próbálja
a legjobb teljesítményt nyújtani.
Bárkivel megtörténhet, hogy nem

teljesít a megszokott szinten, min-
denkivel elõfordul, hogy rossz
napja van. Igyekszem ezeket idõ-
ben észrevenni és levenni a terhet
az adott játékosról.

– A helyszínen volt idõ a meg-
mérettetésre rendesen rákészülni?

Iváncsik: – Két nappal a mér-
kõzés elõtt indultunk, egy teljes
napot elvitt az utazás. A városból
sok mindent nem láttunk, mert ké-
szültünk a meccsre. Azzal, hogy
elõbb kiutaztunk, lehetõségünk
volt, hogy kipihenhessük az út fá-
radalmait, így tiszta fejjel állhat-
tunk a pályára. A kinti gyõzelem
után szolid ünneplés volt, kevés
volt a csere, emiatt sokan nagyon
fáradtak voltak, ezért inkább csak
átbeszéltük a pozitív dolgokat,
amiket meg kell tartani és a jövõ-
ben is tudunk még kamatoztatni.

– Szerinted miért vagytok si-
keresek?

Iváncsik: – Ez egy tehetséges,
elszánt fiatal csapat. Sokra hiva-
tottak, ha fegyelmezetten játsza-
nak, és ha végre tudják hajtani az
edzõ utasításait. Ez a csapat bár-
mire képes, ha el tudjuk érni a ma-
ximumot, ebben Csoknyai motivál
minket és tartja a lelket bennünk.

– Vannak rituáléitok, babonái-
tok a meccsek elõtt?

Csoknyai: – Egy edzõ akkor
nyugodt, ha maximálisan felké-
szült az ellenfélbõl, de legfõkép-
pen akkor, ha lefújják a meccset
és nyertünk. Én szeretek itt lenni
már két órával kezdés elõtt, köz-
ben megiszom a kávémat és min-
denre felkészülök. A srácok álta-
lában bömböltetik a zenét az öl-
tözõben, ezt kezdetben furcsáll-
tam, de úgy tûnik, hogy ez a fiata-
loknak tetszik, így nincs is prob-
lémám vele.

Komendant: – Mindenkinek
más a jó. Van olyan, aki akkor tud
jobban játszani, ha naponta ket-
tõt edz, valakinek az a jobb, ha
kicsit kipihentebb. Én szeretek
minden reggel kondizni egyet.
Ebéd után sokan alszanak kicsit
edzés elõtt, mások olvasnak, pi-
hennek. Meccsek elõtt mindenki-
nek megvannak a maga szokásai,
én például minden meccs elõtt le-
zuhanyozok hideg vízzel és min-
dig ugyanazt a pólót veszem fel a
mez alá a legelsõ meccsem óta.

– A következõ vetélytársato-
kat vörös ördögökként is becézik.
Lehetnek olyan veszélyesek, mint
amit a nevük sejtet?

Iváncsik: – Nem láttam még
õket játszani, csak hallottam, hogy
jó csapat. Fortuna kegyes volt
hozzánk, hiszen kaphattunk vol-
na sokkal erõsebb csapatot ebben
a fordulóban is. Ha azt a teljesít-
ményt tudjuk nyújtani, mint Aszt-
rahánban, és mindenki hozzáteszi
a maximumot, akkor a fõtáblára,
vagyis a 16 közé juthatunk. Min-
denkinek ez lebeg a szeme elõtt,
de a legelsõ inkább az, hogy a baj-
nokságot teljesítsük. Ez egy tör-
ténelmi tett lenne, mert a BKSE a
16 között még nem szerepelt nem-
zetközi kupában.

Csoknyai: – Tele van a csapat
erõs délszláv, horvát játékosokkal
is, akik mindenkire veszélyt je-
lenthetnek, de felkészülünk. Ezen
a héten még a Gyöngyössel ját-
szunk, de elõrébb hoztuk azt a
mérkõzést, hogy még több idõnk
maradhasson a felkészülésre. Sok
videofelvételünk van, amirõl nagy-
jából fel tudjuk térképezni õket.
Sajnos a videók csalókák, nem jön-
nek ki annyira azok a finomságok,

amiket a mérkõzés hoz magával,
hogy az ellenfél milyen erõs, mi-
lyen gyors, vagy milyen masszív
a védelme, illetve mik a gyengéik.
Elõnyünkre lehet, hogy a vissza-
vágó Füreden lesz, bár az elõzõ
kupafordulóban pont az ellenke-
zõje látszott. Nagyon fiatal a csa-
pat, vannak, akik még feszélyez-
ve érzik magukat idehaza, egye-
lõre a szurkolói segítséget nem
tudjuk a magunk javára fordítani,
de ez idõvel át fog alakulni.

– Mi az az eredmény, ami után
már elégedetten zárnátok az EHF-
kupát?

Csoknyai: – Minél tovább el
szeretnénk jutni a kupában. Mér-
kõzésrõl mérkõzésre haladunk.
Nem történik semmi, ha nem si-
kerül, hiszen jövõre már egy év
tapasztalatával állunk újra neki a
felkészülésnek, de ha a csoport-
körbe bekerülnénk, az már óriási
lenne. Szerintem ötven százalék
esélyünk van a továbbjutásra.
Újoncok vagyunk ebben a soro-
zatban, és az osztrákoknak a nem-
zetközi rutinjuk is nagyobb, mint
nekünk. Nem fog meglepetést
okozni az osztrák csapat, de majd
a párharc végén kiderül. Egyelõre
nagyon örülök, hogy ilyen nehéz
helyzetbõl jutottunk tovább.

Mindent összevetve, a közel-
múltban történt változások után
úgy látszik, még sok kihívás vár a
fiúkra, de magabiztosan, lépésrõl
lépésre küzdik le az elõttük álló
akadályokat. Ez a mindenre el-
szánt társaság, reméljük, a jövõ-
ben is messzi tájakon élõ embe-
rekkel ismerteti meg a Balaton és
a szõlõhegyek ölelésében fekvõ
város, Balatonfüred nevét.

Deli Kitti

Egyesületünk elsõ alkalommal rende-
zi meg õszi teljesítménytúráját Bala-
tonfüred környékén november 22-én,
szombaton. Három távon ismerheted
meg a településtõl északra található
„hegyeket”:
30 km-es táv útvonala: Szent Benedek
Iskola, Péter-hegy (P, K), vadaspark
(K, szalagozás), Koloska-völgy (P),
Recsek-hegy (P), Kis-Gella (Z), Nagy-
Gella (Z), Szõlõk alja (Z, szalagozás),
Evetes-völgy (szalagozás, K), Nagy-
mezõ (K, szalagozás), 200 éves tölgy-
fa (S, szalagozás, S+), Lóczy-barlang
(szalagozás, Z), Aranyember útja (Z,
szalagozás, K), Jókai-kilátó (K), Ta-
más-hegy (K), Szent Benedek Gimná-
zium és Szakképzõ Iskola (K, szala-
gozás)
Táv: 28,8 km, szintemelkedés: 861
m, szintidõ: 8 óra
20 km-es táv útvonala: Szent Benedek
Iskola, Péter-hegy (P, K), vadaspark
(K, szalagozás), Koloska-völgy (P),
Recsek-hegy (P),  Nagy-mezõ (S), 200
éves tölgyfa (S, szalagozás, S+), Lóczy-
barlang (szalagozás, Z), Aranyem-
ber útja (Z, szalagozás, K), Jókai-
ki-látó (K), Tamás-hegy (K), Szent
Benedek Gimnázium és Szakképzõ
Iskola (K, szalagozás). Táv: 18,05
km, szintemelkedés: 553 m, szintidõ:
5 óra
10 km-es táv útvonala: Szent Benedek
Iskola, Vadaspark (P), Koloska-völgy
(P), Lóczy barlang (Z+, K+, Z+, Z),
Aranyember útja, Jókai-kilátó (K), Ta-
más-hegy (K), Szent Benedek Gimná-
zium és Szakképzõ Iskola (K, szala-
gozás)
Táv: 10,34 km, szintemelkedés: 295
m, szintidõ: 4 óra
Minden táv IVV túra is egyben, ne-
vezési díja külön nincsen! Hozd
magaddal IVV pecsétgyûjtõ füzete-
det!

Füredi õszi teljesítménytúrák
Rajt és cél: Szent Benedek Gimnázi-
um és Szakképzõ Iskola, 8230 Bala-
tonfüred, Hõsök tere 1.
Nevezési idõk:
Füredi õsz 30 km: 7.00–8.00
Füredi õsz 20 km: 8.00–10.00
Füredi õsz 10 km: 9.00–10.15
Nevezési díjak:
Füredi õsz 30: 1400 Ft/fõ
Füredi õsz 20: 1200 Ft/fõ 
Füredi õsz 10: 1200 Ft/fõ
Szolgáltatások a nevezési díjért:
Az útvonalon: tea, forralt bor, csoko-
ládé, gyümölcs, pogácsa. 
A célban: meleg étel és tea.
Kérünk, hozzál magaddal bögrét az
iváshoz, ugyanis ellenõrzõ pontjain-
kon nem használunk eldobható mû-
anyag poharat! Ha nem hozol, a túra
rajtjánál lehetõséged van vásárolni
„örök életû BTHE túrabögrét”. Ára
150 Ft/db.
A rajtnál kapsz igazolólapot. Ezen kell
gyûjtened az ellenõrzõ pontokon a bé-
lyegzõket. Színes térkép és szintmet-
szet található rajta az útvonalról.
Az útvonal jelzései egyes szakaszokon
hiányosak, ezeken a helyeken piros-
fehér szalagozással segítjük a tájéko-
zódást!
Díjazás: 
A célban megkapod a túra emléklapját
és választás szerint kitûzõt vagy vele
azonos hûtõmágnest.
További információ:
Csiba Ágoston fõrendezõ
06(30)399-9633
furediosz@bthe.hu
www.bthe.hu
www.facebook.com/borzsonythe
További rendezvényeink a Balaton-fel-
vidéken:
2014. december 28. Fel a Tóti-hegy-
re, túranap
2015. február 7. Téli Tihany teljesít-
ménytúra és túranap

Felejthetetlen napként kerül be
a  Acro Dance Sporttánc Egyesü-
let történetébe október 19-e. A
rendezvény több szempontból is
a „legek” listájára került, egyrészt
a nevezési létszám a legmagasabb
volt az eddigi rock and roll ver-
senyek történetében – közel hét-
százan vettek részt a balatonfü-
redi országos versenyen –, más-
részt sokan voltak kíváncsiak a
versenyre.

 A rangos eseményen 22 egye-
sület vett részt. A táncosok kis-
(4–6 fõ) és nagyformációs (7–12
fõ) kategóriák children (11 éves
korig), serdülõ (8–13 év), junior
(8–15 év) korosztályban, valamint
páros akrobatikus rock and roll
felnõtt C illetve B kategóriában
mérték össze  tudásukat.

 A fergeteges hangulatot a tán-
cosok alapozták meg kûrjükkel,
amit közönség lelkesedése tovább
fokozott. Mindehhez hozzájárult
a verseny minõségének magas
színvonala, a dekoráció, a fényef-
fektusok, a csodálatos serlegek és
érmek, valamint a felkészült ren-
dezõgárda. Az Acro Dance SE évek
óta folyamatosan kiváló verse-
nyeket szervez, de különösen a
mostani verseny alapján joggal
pályázhat az év versenye címért.

Az egyesület versenyzõinek
alapos felkészülését siker koro-
názta. A korábbi eredmények alap-
ján az Acro Dance SE  14 formá-

Országos rock and roll táncverseny

ciója vett részt a versenyen, és a
két elõbb említett formációkon
kívül még három kiváló eredmény
született. A Joy (junior kisformá-
ció) éppen lecsúszva a dobogóról
a 4. helyen, a Fantastic (serdülõ
kisformáció) a 6. helyen, a Párduc
Rock (junior kisformáció) a 7. he-
lyen végzett.

Serdülõ nagyformációs kate-
góriában a Megarock csapata
(Bácskai Kinga, Bohon Dorka,
Braun Diána, Csidei Rebeka,
Edelényi Szabó Alexa, Domonkos
Dorina, Horváth Csenge, Fodor

Anna, Kiss Regina, Lenti Dorina,
Vas Alexandra, Tatai Viktória) új
kûrjét mutatta be, mind a ruhát,
mind a zenét illetõen gladiátor
stílusban. A versenyen hatalmas
sikert arattak és a dobogó harma-
dik fokán emelhették magasba ku-
pájukat.

Junior nagyformációs kategó-
riában a High Five nevû formáció
(Izsó Fanni, Kiss Antónia, Németh
Fanni, Ruzsiczky Nóra, Sebestyén
Dóra, Vörös Laura, Bujáky Esz-
ter, Koszorús Kitti, Kovács Bri-
gitta, Kulcsár Orsolya, Kovács

Petra, Tromler Kata Rebeka)
büszkélkedhet a bronzéremmel. A
lányok ismét megmutatták, hogy
az ország legjobb formációi közé
tartoznak. Ezt nem csak a hétvé-
gén elért helyezésük bizonyítja.
A csapat a 2014-es versenysze-
zonban megszerzett pontjai és
eredményei alapján az országos
ranglista harmadik helyével kva-
lifikálta magát a novemberi  len-
gyelországi akrobatikus rock and
roll Világkupára.

Tromlerné Rusz Rita
Acro Dance SE

A képen a bronzérmes High Five junior nagyformáció látható, akik kijutottak a november 15-én
rendezett lengyelországi Világkupára. Jelenleg az országos ranglista 3. helyén állnak
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