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Megint
a görög falu

TARTALOM
Veterán autók
és vitorlabontó
A vitorlabontó ünnepség
keretében május 16–17.
között rendezik meg a
Concours  d’ Elegance
veteránautó-versenyt,
amelyen több mint
negyven autó vesz részt.

3. oldal

Komárom volt
a díszvendég
Jókai alkotói hagyatéka
a nemzet egyik legszebb
kulturális kincse – mondta
a Jókai-napok ünnepségén
dr. Bóka István.

 4. oldal

A jogi pálya
szolgálatában

Dr. Krasznai András az
utóbbi pár évben meg-
kapta életének azon
nemes kitüntetéseit,
amelyeket ügyvéd polgári
szinten kaphat.

5. oldal

Újdonságok
a Kisfaludyról
A Balaton elsõ gõzhajója,
a Kisfaludy megépítésé-
hez 20,62 tonna vasat és
27,77 köbméter fát hasz-
náltak fel, ennek megfele-
lõen a hajótest vasból, a
felépítmény fából készült.

6. oldal

Megfigyeltem, ha jön a sze-
zon, akkor az elsõ probléma a
görög falu. Én legalábbis így
nevezem, nem tudom követni
a névváltoztatásait. Meg a
funkcióit sem, hiszen annyian
próbálkoztak már a talpra ál-
lításával, átépítésével stb. Most
megint gond van, illetve egy
gond van, ami nem csak a fa-
luról szól. Hogy hangos vagy
sem, zajos vagy sem, problé-
más vagy sem – ez mind nem
érdekes, a lényeg az: mit kezd-
jen Füred a nyári kultúrával?
A fiatalok igényelte nyári szó-
rakozásokkal. Nekem amúgy
van egy érzésem, hogy Füred-
re már nem jut a nyári buli-
fesztiválokból, minden együt-
tes másutt már foglalt. S aki-
nek ilyenre van kedve, hát az
pár kilométerre, rövid utazás-
sal meg is találja ezt, de még
Zamárdiba sem kell átmenni,
a vízen az egész fesztivál hang-
ereje átjön.

A kérdések ismétlõdõen
visszatérnek: lehet-e más ka-
raktere egy településnek nyá-
ron? Itt hagyják-e a fiatalok,
mert nincs szórakozási lehe-
tõségük? (Ha ez az egyetlen
nyári szórakozási módjuk, hát
az elgondolkodtató...) Füred
kínálata elég fiatalos-e? Vagy
legyen olyan, mint minden
nyári éjszakai parti szerte az
országban: azaz tombolás, bu-
lizás. Azt mondják, hát a nyár
errõl szól, meg a fiatalság is
errõl szól. Nekem ugyan más
a véleményem – mert én még
az egyetemi gólyatáborokat
sem engedném, és a gyerme-
kemet biztosan nem engedném
oda –, de ha így akar szóra-
kozni a fiatalság, hát tegye. De
mit tegyenek azok az emberek
(helyiek és vendégek) Füreden,
akiket zavar ez a nyáréji szó-
rakozási mód? Nem az erköl-
cseikben zavarja, hanem a
hanghatásukban, meg a kö-
vetkezményekben, meg a men-
talitásában. Tudomásul kell
venni: Füred hangulata ilyen,
s akkor a fiataloknak keres-
sünk másik helyszínt Füred
környékén, de lefogadom, se-
hol nem örülnének neki!

A város, ahogy tudom, ke-
resi a megoldást, s most tán
meg is találta. A jelszó: a kem-
ping, amibe sok pénzt fektet be,
s még több pénzt vár belõle. A
település javára. A városi mar-
keting érdekében, az igényes
nyári kínálat bõvítése érde-
kében, a jó szórakozás érde-
kében. A kemping hajdanán
Füred egyik szimbóluma volt,
akkor, amikor megindult a tu-
rizmusnak ez a fajtája. Ebben
is élen járt Füred. S persze so-
kat változott a világ, a kem-
ping is megsínylette inkább e
változásokat, semmit jól jött
volna ki belõlük. Most talán
újra lesz kilábalás, hiszen a
városi érdek egyértelmûen ezt
akarja, és Füred nagyon tud
vigyázni arra, ami az övé.

Praznovszky Mihály

Alapítványi iskola indul
õsztõl a városban. Az
államilag finanszírozott
oktatási intézményben
teljesen térítésmentesen
felnõttoktatás zajlik majd
több formában is.

A Balatonfüred Magiszter Kö-
zépiskola az elképzelések szerint
ez év szeptemberétõl mûködik,
várhatóan mintegy harmincan kez-
dik el majd itt az érettségire való
felkészülési tanulmányaikat.

A tisztán állami támogatásból
mûködõ tanintézménybe 16 éves
kor fölött bárki jelentkezhet, és
térítésmentesen leteheti az érett-
ségit.

Az oktatásban résztvevõknél
figyelembe veszik a meglévõ isko-
lai végzettséget, így akár egy év
alatt is megszerezhetõ az érettsé-
gi, de van lehetõség négyéves kép-
zésre is. Az iskolában a Lóczy La-
jos középiskola pedagógusai taní-
tanak majd, szintén az iskola lesz
a tanítások helyszíne is.

– Az alapítványi iskolában esti
képzés, levelezõ tagozat, illetve
távoktatás formájában lehet majd

Új iskola indul
tanulni. Minden jelentkezõnek
lesz informatikaórája, és érettsé-
giznie kell egy idegen nyelvbõl is
– tudtuk meg Duna Katalintól, a
képzésnek helyet adó Lóczy La-
jos Gimnázium és Két Tanítási
Nyelvû Idegenforgalmi Szakkö-
zépiskola igazgatójától.

Duna Katalin, aki egyben az
alapítvány kuratóriumának el-
nöke is, kiemelte: nagy igény van
a felnõttkorban megszerezhetõ
érettségire, hiszen a képzettség-
nek meghatározó szerepe van a
munkahelyi elhelyezkedésben.

Már most vannak érdeklõdõk
a füredi képzésre, ami nem vélet-
len, hiszen a térségben egyedül
Veszprémben mûködik hasonló
profilú iskola.

Az esti képzés keretében dél-
utánonként heti három alkalom-
mal lesz tanítás, a levelezõs sza-
kon heti kétszer, míg a távokta-
tás keretében havi egyszeri kon-
zultációt tartanak.

Az iskolába történõ jelentke-
zés lehetõségeirõl a város hon-
lapján (balatonfured.hu) a ké-
sõbbiekben hírt adunk.

Martinovics Tibor

Június 22-ig látható a polgármesteri hivatal Folyosógalériájában Kozma Imre kiállítása, amit
Molnár Judit képviselõ asszony nyitott meg (képünkön). Az idõs mûvész festményein megjelenik korán
elvesztett felesége és lánya, a tíz éve elhunyt Annamária alakja is. Kozma Imre most kiállított jellegzetes
hangulatú festményei között tájképek, Balaton-ábrázolás és istenes témájú alkotások is láthatók

Emlékezzünk Annamáriára!

A fõváros mellett Balaton-
füred ad helyet a 2017-es
úszó-világbajnokságnak,
amely várhatóan Magyar-
ország történetének ed-
digi legnagyobb sport-
eseménye lesz. A tervezett
városi fejlesztésekrõl dr.
Bóka István polgármestert
kérdeztük.

– Még nincs konkrét idõpontja
a 2017-es vizes világbajnokságnak,
várhatóan júliusban vagy augusz-
tusban rendezi meg az ország. Az

Városfejlesztési tervek a vizes világbajnokság apropóján
Füred már 2017-re is készül

A Zákonyi utcai parkoló
helyén épülõ mélygarázs
tetején zöldterületet
alakítanak majd ki – mondta
dr. Bóka István polgármester

biztos, hogy Balatonfüred a nyílt
vízi versenyszámoknak lesz a hely-
színe, várhatóan egy héten át zaj-
lanak majd itt az események. A
Tagore sétány elõtti vízen lesznek
a versenyek, ehhez egy több ezer
nézõ befogadására alkalmas mobil
lelátót kell felépítenünk úgy a sé-

tányra és a mólóra, hogy az ne
tegyen kárt a környezetben. Ren-
geteg látogató érkezik majd hoz-
zánk, a városimázs szempontjá-
ból sokat hozhat a rendezvény.
A világbajnokság után pár héttel
megrendezik a szeniorok világ-
versenyét is, ez talán még több

vendégéjszakát jelent a városban,
hiszen nagyságrendekkel több
versenyzõ és hozzájuk tartozó
kísérõ érkezik Füredre.

– Az állam külön büdzsét ho-
zott létre, amelybõl finanszíroz-
za a világbajnokság megrende-
zéséhez szükséges beruházáso-
kat. Füreden milyen fejlesztések
várhatók?

– A városnak két olyan jelen-
tõs problémája van, amiket a vi-
lágverseny apropóján meg tudnánk
oldani. Az alsóvárosi közlekedési
helyzetet, illetve a parkolási gon-
dokat, valamint egy nagy közös-
ségi tér, rendezvényhelyszín ki-
alakítását. Arra kérünk támoga-
tást, hogy átalakítsuk az egykori
áruház elõtti közlekedési csomó-

pontot, illetve a Halászkert mel-
letti lehajtót. A Zákonyi utcai par-
koló helyén egy hatszáz férõhe-
lyes mélygarázst építenénk, a fel-
szabadult területet pedig parko-
sítanánk. Itt semmiképpen nem
szeretnénk beépítést. Szükség
lenne egy többfunkciós épület-
komplexumra, amely egy legalább
négyszáz férõhelyes színházter-
met is magába foglal. Ez a város
egyik régi álma. A Huray utcai pi-
ac területén valósulhatna meg az
építkezés, amelyet magánberuhá-
zási fejlesztésekkel tovább lehet-
ne bõvíteni.

– Az állami finanszírozás tel-
jes mértékben lefedné az említett
fejlesztéseket?

(Folytatás a 3. oldalon.)
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Egyelõre bizonytalan,
mi lesz a sorsa az egykori
görög falu területén
mûködõ SunCity szóra-
koztató központnak.
Június elsõ hetében lenne
a tervezett nyitás, a város
azonban nem támogatja
a szórakozóhely mûkö-
dését, de úgy tûnik, a cég
érveit figyelembe véve
idén még hajlik a komp-
romisszumra.

A Fürdõ utca nyugati, valamint
a Germering utca keleti oldalán
található vendéglátó- és szórako-
zóhelyeken – a pihenni vágyó la-
kosság és a nyaralóvendégek nyu-
galma érdekében – a beltéri, illet-
ve szabadtéri zenés tevékenység
ezentúl egész évben legfeljebb
hajnali egy óráig folytatható – így
módosította legutóbbi ülésén a
képviselõ-testület a város környe-
zetvédelmérõl szóló rendeletet.

Az új rendelet elsõsorban az
egykori görög falu területén mû-
ködõ SunCity szórakoztató köz-
pont mûködését érinti érzéke-
nyen. A nyolchektáros területen
elhelyezkedõ, bulihotellel, bárok-
kal és teraszokkal ellátott Sun-
City a tervek szerint június elsõ
hétvégéjén nyitna.

– Az a tevékenység, amely
évek óta zajlik a volt görög falu-
ban, nem érdeke Fürednek. A vá-
ros megvásárolta a közelben lévõ
Füred Kempinget, ahol minõségi
szolgáltatásokat kívánunk nyúj-
tani a vendégeknek, ezzel nem
összeegyeztethetõ a SunCity mû-
ködése. Az sem mellékes, hogy a
kemping révén jelentõs bevétel-

SunCity: utolsó szezon
Az önkormányzat egyeztet a tulajdonosokkal a bulinegyed további üzemeltetésérõl

A valamikori görög falut sokféle profillal próbálták már életre kelteni

hez jut Balatonfüred, míg a
SunCitybe jellemzõen egynapos
vendégek érkeznek. Ráadásul az
éjszakai zenés programok miatt
sok panasz érkezik hozzánk. Az
üzemeltetõkkel az elmúlt években
már többször közöltem, hogy
hosszú távon nem kívánjuk támo-
gatni a tevékenységüket. Hang-
súlyozom, nem az üzemeltetõk-
kel van gondunk, õk korrektül
végzik munkájukat, arról van szó,
hogy ez a fajta tevékenység nem
illik a város jövõképébe – fogal-
mazott a testületi ülésen Bóka
István polgármester.

Ezzel szemben a SunCity üze-
meltetõi nehezményezték, hogy
a város rendeletmódosítása késõn
született meg, hiszen az idei sze-
zon programszervezése, a nyitás-

hoz szükséges elõkészületi mun-
kálatok már javában zajlanak, így
az új rendelet miatt élõ szerzõdé-
seket buknának el, ezzel jelentõs
kár érné a céget. 

A testületi ülésen jelen
lévõ Lucza Árpád, a SunCityt
mûködtetõ S. D. Park Kft. veze-
tõje hangsúlyozta továbbá: igye-
keztek alkalmazkodni a város el-
várásaihoz, ezért idén a sokat vi-
tatott hagyományos, több ezer lá-
togatót fogadó, két szabadtéri éj-
szakai rendezvényüket nem tart-
ják meg.

A polgármester a felmerült
aggályokra válaszolva elmondta:
a város ebben az évben még kész
kompromisszumot kötni annak
érdekében, hogy ne lehetetlenül-
jön el a cég, ezért hamarosan kü-

lön egyeztetnek arról, mikor és
milyen formában mûködhet idén
a SunCity.

A társaság még 2011-ben vette
át a súlyos anyagi problémákkal
küzdõ akkori tulajdonostól a
Sundance Park néven üzemelõ
komplexumot. A SunCity néven
tovább futó vállalkozás új szol-
gáltatásokkal és programokkal,
valamint éjszakai koncertekkel
igyekezett megszólítani a szóra-
kozni vágyókat. Volt itt stand-up
comedy, autótuningshow, koncer-
tek. A szórakozóhely mûködése
azonban minden évben problémát
jelentett, a helyi lakosok és a vá-
rosban nyaralók egy része rend-
szeresen panaszkodott a hajnalig
tartó zajra.

Martinovics Tibor

A Balatonfüredi Rendõrkapi-
tányság ünnepi állománygyûlését
május ötödikén a Ferencsik János
Zeneiskolában tartották, ahol dr.
Bóka István polgármester köszön-
tötte az egybegyûlteket.

A polgármester kiemelte, hogy
a Balaton északi parti térségében

A Balatonfüredi Helytör-
téneti Egyesület májusi
egyesületi délutánját
rendhagyó módon a zsidó
temetõben tartotta, amin
23 tag és érdeklõdõ vett
részt.

Temetõi sétát vezetett felké-
résünkre dr. Olti Ferenc, egyesü-
letünk tagja, a Magyar Zsidó Kul-

Veszprém megye fõkapitánya 2014-ben hagyományteremtõ cél-
lal alapította Az Év Vezetõje, Az Év Rendészeti Munkatársa, Az
Év Bûnügyi Munkatársa, valamint Az Év Közalkalmazottja cí-
met. Az elmúlt évben nyújtott kimagasló szakmai tevékenység, a
helytállás és a szolgálat elismerése jegyében Az Év Vezetõje-díjat
dr. Linczmayer László rendõr alezredes, bûnügyi osztályvezetõ
kapta. A Veszprém Megyei Rendõr-fõkapitányság vezetõje kima-
gasló munkavégzéséért ajándéktárgyat adományozott Kálmán
Péter rendõr alezredes, nyomozó alosztályvezetõnek és Vancsura
Miklós rendõr százados, hivatali kiemelt fõreferensnek. A Bala-
tonfüredi Vagyonvédelmi Közalapítvány, valamint az idetartozó
öt település önkormányzata jóvoltából nyolcan részesültek még
elismerésben. A Balatonfüredi Rendõrkapitányság vezetõje kima-
gasló munkavégzéséért pénzjutalomban részesítette Simonyai
Ágnes rendõr õrnagy, vizsgálati alosztályvezetõt, Pöttendiné
Petruska Csilla rendõr hadnagy, baleseti vizsgálót, Stumpf Attila
rendõr fõtörzszászlós, szolgálatparancsnokot, Bujpál Tamás rend-
õr fõtörzszászlós, körzeti megbízottat, Belák József rendõr fõ-
törzsõrmester, körzeti megbízottat, Dudás Brigitta rendõr törzs-
õrmester, csoportvezetõt, Heiter Ilona közalkalmazottat és
Bebõkné Kovács Krisztina közalkalmazottat.

További díjazottak

Ünnepi állománygyûlés
elismerésekkel

a balatonfüredi járásban
a legtöbb a vendégéjsza-
kák száma, illetve több
a látogató, mint a Ba-
laton más területein,
amely miatt különösen
fontos a füredi rendõrök
munkája, amelyet most
is megfelelõen végez-
nek. Ezt az is bizonyít-
ja, hogy az év elején a
Balatonfüredi Rendõr-
kapitányság bûnügyi
osztálya nyerte el me-
gyei szinten a 2014-es
év bûnügyi kitünteté-
sét, vezetõjük, dr.
Linczmayer László rend-
õr alezredes pedig most
kapott külön elismerést
a balatonfüredi bûnügyek felde-
rítésében való kimagasló vezetõi
teljesítményéért.

Az ünnepségen a Balatonfü-
red Város Önkormányzata által
2003-ban alapított Az Év Rend-
õre-díjat Szokoli Sándor rendõr
törzszászlós vehette át 2014-ben
végzett kiemelkedõ munkájáért. A
törzszászlós 2010 óta dolgozik
Füreden bûnügyi nyomozóként,

és egyetemre készül, hogy maga-
sabb pozícióba kerülhessen.

Deli Kitti

Az Év Rendõre-díjat Szokoli Sándor
(középen) rendõr törzszászlós kapta

Májusi séta a zsidó temetõben

turális Egyesület elnökségi tagja.
Beszélt a zsidó temetkezési szo-
kásokról, helytörténetrõl. Az el-
sõ sírok a 19. század elejérõl szár-
maznak, az utolsó 1984-bõl. A te-
metõben két évszázad alatt 140
temetkezés történt. A sírok felira-
tából megállapítható, hogy Bala-
tonfüred polgárosodásában a he-
lyi zsidóság jelentõs szerepet ját-
szott az ipar, kereskedelem, pénz-
ügyek, szolgáltatás, gyógyítás,
idegenforgalom terén.

A holokauszt során 138 áldo-
zata volt a balatonfüredi zsidó hit-
községnek 1944 három hónap-
ja alatt. A nevek a holokauszt-
emlékmûvön olvashatók.

A séta végén érdekes találko-
zásunk volt véletlenül egy New
Yorkban élõ zsidó házaspárral,
akik a feleség nagyapjának sírját
jöttek meglátogatni.

Budáné Bocsor Ágnes,
a  Balatonfüredi Helytörténeti

Egyesület elnöke

A helytörténeti
egyesület tagjai
a zsidó temetõben
dr. Olti Ferenc
vezetésével

Állampolgári bejelen-
tés érkezett május 3-án
23 óra 17 perckor a
rendõrségi ügyeletre,
miszerint Balatonfüre-
den, a Vitorlás téren
több személy kukákat
rugdos.

A helyszínre kiérkezõ
Hetesi András rendõr fõtörzs-
õrmester körzeti megbízottnak
a bejelentõ elmondta, hogy ar-
ra lett figyelmes, amint három
fiatalember a kukákat a tartó-
jukról lerúgják, majd a közeli
borozó irányába indultak.

A parkon áthaladva na-
gyon hangosan ordibáltak, és
az oda kihelyezett padokat

Garázda fiatalok
felemelték a helyükrõl és el-
dobták.

Ezt követõen az intézkedõ
rendõr kollégáival a közeli bo-
rozónál és a leírásnak megfe-
lelõ személyeket igazoltatta,
akik közül a bejelentõ felismer-
te a három fiatalkorú budapes-
ti férfit, akik a cselekménye-
ket elkövették. Mint kiderült,
a budapesti csapat szórakozni
érkezett Balatonfüredre, mi-
közben alkoholt is fogyasztot-
tak. A három fiatal cselekmé-
nye kapcsán csoportosan el-
követett garázdaság bûncselek-
mény miatt rendelt el nyomo-
zást a Balatonfüredi Rendõr-
kapitányság bûnügyi osztálya.

BFN
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– Igen. Egyelõre azonban a vi-
lágversenyhez kapcsolható fej-
lesztésekrõl még nem döntöttek.
Egyértelmû, hogy elsõsorban Bu-
dapestre koncentrálják majd a
forrásokat, de komoly esély van
a füredi beruházások megvalósí-
tására is, igaz, ezek csak közve-
tetten kapcsolódnak a sportese-
ményhez. Szorít minket a határ-
idõ, ahhoz, hogy idõben elindul-
hassanak a fejlesztések, két hó-
napon belül dönteni kell arról, mi
kerül be az állam finanszírozási
csomagjába.

– Ha esetleg mérlegelni kell a
felsorolt városi fejlesztések közül,
melyik élvez prioritást?

– A mélygarázs megépítése
nagyon fontos a város számára:
egyrészt javítaná a parkolási gon-
dokat, másrészt rehabilitálnánk
vele egy frekventált területet. Az
említett közlekedési csomópon-
tok átalakítása, a könnyebb köz-
lekedés biztosítása is nagyon fon-
tos lenne. A sétányon kialakítan-
dó ideiglenes lelátóra egyértelmû,
hogy kapunk támogatást, a városi
uszodára pedig, aminek a verse-

Városfejlesztés a vizes
világbajnokságra

(Folytatás az 1. oldalról.) nyek ideje alatt edzõhelyszínként
kell mûködnie, már kaptunk 350
millió forint céltámogatást.

– Mikorra készül el egyébként
az uszoda, illetve a város másik
két jelentõs beruházása, a Ta-
gore sétány felújítása, valamint
a pályaudvar átépítése?

– Az uszoda mûszaki átadása
június végén megtörténik, várha-
tóan egy-két hónap alatt lezajlik a
próbaüzem és megkapjuk a szük-
séges engedélyeket. Jelenlegi isme-
reteim szerint augusztusban meg-
nyithat a létesítmény. A Tagore
sétány rehabilitációja elkészült,
apró simítások vannak csak hát-
ra, a Kagyló köz is megújulhat
május végére. A buszpályaudvar-
nál az a célunk, hogy május végé-
re mûszakilag kész legyen. A ki-
vitelezõt arra kértük, hogy tegyen
le egy olyan vállalható ütemter-
vet, amely biztosítja ezt. A mû-
szaki szakértõk szerint jelenleg
közel 90 százalékos a készültség,
vagyis reális esély van arra, hogy
az utasok birtokba vehessék a
pályaudvart. A teljes projekt zá-
rását október végére halasztjuk.

Martinovics Tibor

2017-es vizes világbajnokságot eredetileg a mexikói Gua-
dalajarában rendezték volna, ám közép-amerikai állam vissza-
lépett a rendezéstõl, amelyet Magyarország átvállalt. A két év
múlva esedékes sporteseménynek még nincs konkrét idõpontja,
egyelõre annyit tudni, hogy minden bizonnyal júliusban rende-
zik meg. Külön munkacsoport alakult a rendezés szervezésére,
a feltételek biztosítására pedig külön finanszírozási csomagot
hozott létre az állam. Budapesten lesznek az úszószámok, a
mûugrás, a szinkronúszás, a vízilabda és a szupertoronyugrás,
Balatonfüreden pedig a nyílt vízi versenyszámokat rendezik meg.
A sportesemény rendkívül népszerû, a legutóbbi ilyen világbaj-
nokságot 4,2 milliárdan nézték.

A város a Hagyományok
Házával közösen ismét
megrendezi az Anna-bál
prímásversenyét. Tavaly a
népzenészek mérték össze
tudásukat, idén a cigány-
prímások hegedülnek.
 
Lavotta János emlékére elõ-

ször 2013-ban hirdetett prímás-
versenyt a város, illetve a Hagyo-
mányok Háza, azzal a szándék-
kal, hogy a nagy múltú cigányze-
ne fiatal prímásainak és minden
második évben a hagyományos
népzenészek bemutatkozásának
adjon lehetõséget. A fiatal zené-
szek érdeklõdése, valamint a gála-
koncertek sikere okán a szerve-
zõk idén is meghirdették a ver-
senyt, ezúttal a klasszikus cigány-
zenei hagyományt mûvelõ hege-
dûsök jelentkezését várják.

A hagyományokhoz híven az
Anna-bál hetében idén is nyilvá-
nos színpadi versenyen mérette-
tik meg magukat a prímások. Az
országban kuriózumnak számító
versenyre július 13-ig jelentkez-
hetnek a 35 évesnél fiatalabb,
klasszikus cigányzenei hagyo-

Prímásverseny
az Anna-bál
jegyében

mányt mûvelõ hegedûsök. A fõ-
díj egymillió forint.

A zsûrit ezúttal is a magyar
népies mûzene elismert szakem-
beri alkotják: Radics Ferenc (Ma-
gyar Köztársasági Arany Érdem-
kereszt), a Magyar Állami Népi
Együttes zenekarvezetõ prímá-
sa, Puka Károly (Magyar Köztár-
sasági Arany Érdemkereszt), az
1984-es cigányprímásverseny
gyõztese és Sánta Ferenc (Kos-
suth- és Liszt-díjas hegedûmû-
vész, Nemzet Mûvésze-díj), a
Magyar Nemzeti Cigányzenekar
mûvészeti vezetõje.

A versenyen minden prímás-
nak két versenyszámot kell elõ-
adnia, egy kötelezõt és egy sza-
badon választottat, egyenként 5–
5 perc idõtartamban. Az elbírálás
során kiemelt szempontnak szá-
mít a dallamválogatás zeneeszté-
tikai értéke, a bemutatott dallamok
stílushû elõadásmódja, illetve az
elõadó egyéni, mûvészi kisugár-
zása. A verseny gyõztese és díja-
zottjai, illetve a legjobb produk-
ciókat nyújtó zenészek idén is gá-
lakoncertet adnak a Gyógy téren.

M. T.

Június 4–7-ig, csütörtök-
tõl vasárnapig Könyv-,
bor-, jazzfesztivál lesz
Balatonfüreden, a város
Balaton-parti, történelmi
utcáiban. A 86. országos
könyvhéthez csatlakozva
Füred fesztivált épített
az irodalom köré.

A négy nap alatt könyvbe-
mutatókon lehet találkozni a szer-
zõkkel, jazzkoncertek szólnak
majd több színpadon, borkósto-
lók lesznek a lezárt Blaha utca
éttermeiben és borászataiban.

Könyv-, bor-, jazzfesztivál

10.00: Térzene a Balatonfüred Város Koncert Fúvószene-
kara közremûködésével. Vezényel: Hégely Ákos karnagy 

10.30: A vitorlázóversenyzõk bevonulása a térre
10.35: Balatonfüred Néptáncegyüttes mûsora
10.50: Köszöntõk: dr. Bóka István polgármester és dr. Kol-

lár Lajos, a Magyar Vitorlás Szövetség elnöke
A vitorlásévadot megnyitja: Kiss Norbert sportért felelõs he-

lyettes államtitkár 
11.10: Az MVSZ új motoros hajójának avatása. Vitorlabon-

tás, a Balaton megkoszorúzása 
12.00: Évadnyitó vitorlásverseny rajtja
A vitorlabontó ünnepség részeként Concours D’Elegance

– veterán autók kiállítása a Vitorlás téren

A könyvhét díszvendége La-
tor László Kossuth-díjas magyar
költõ lesz. Az irodalmi kávéházak
hangulatát idézi majd meg Zeke
Gyula író, kávéházkutató Czinki
Ferenc író társaságában.

Lesz rendhagyó irodalomóra
Orbán János Dénessel, könyvbe-
mutató Bereményi Géza íróval,
Borbás Marcsival és gyerek-
programok, könyvdedikálások,
könyvvásár. A fesztivál idején a
Városi Könyvtárban a Móra
Könyvkiadó Lázár Ervin-vándor-
kiállítása látható.

Vitorlabontó
évadnyitó ünnepség

Valódi mûalkotások, az
utakról már rég eltûnt
muzeális értékû veterán
autók szépségversenyét
rendezik meg a Vitorlás
téren. Stílusos formák,
elegancia, igazi esztétikai
élmény nemcsak autóked-
velõknek.

A vitorlabontó ünnepség ke-
retében május 16–17. között ren-
dezik meg a balatonfüredi
Concours  d’ Elegance versenyt,
amelyen több mint negyven, leg-
alább harminc évvel ezelõtt ké-
szült, eredeti, üzemképes, klasz-
szikus autó vesz részt.

Látható lesz egy T44-es
Bugatti, amely 1930-ban Fran-
ciaországban nyert versenyt, több
háború elõtti BMW, Wanderer,
illetve Mercedes, köztük a legen-

Veteránok a Tagorén

dás 600-as – ilyet hajtott a teljes-
ség igénye nélkül Roy Orbison,
John Lennon, Mao Ce Tung és
VI. Pál pápa is. Az 1963-ban ké-
szült autó egyébként a maga ko-
rában abszolút luxusnak számí-
tott, ebben volt elõször hidrauli-
kusan mûködtetett ablak, tolóte-
tõ és csomagtartófedél. Itt lesz a
negyvenes évek Amerikájának
iránymutató formai megoldásai-
val meghatározó modelljévé váló
Cadillac, egy 1960-ban a francia-
országi Fourchambault falucská-
ban készül kisautó, a Vespa 400,
és látható lesz az a Cadillac is,
amelyet még a klasszikus Ke-
resztapa címû filmben használtak.

– Lesz néhány igazi kuriózum,
ritkán látható modell az autók
között. Külföldrõl és itthonról is
érkeztek nevezések, úgy tûnik, a
tavalyinál is sokszínûbb kínála-
tot tudunk bemutatni. Az autó-
szépségverseny egyik különleges
darabja az 1922-ben gyártott
Hispano-Suiza H6B modell lesz,
amely tavaly Olaszországban, a
leghíresebb Concours d’Elegance

versenyen volt díjazott. Az autók
bírálatánál elsõsorban a szépség,
az esztétikai megjelenés a leg-
fontosabb, nem véletlen, hogy a
zsûriben a mûszaki szakértõk
mellett mûvészettörténész és
képzõmûvész is szerepel – vála-
szolta kérdésünkre  Valker Viktor,
az oldtimer-szépségverseny fõ-
szervezõje, aki hozzátette: az
oldtimerek mellett a BMW, a Mi-
ni és a Rolls-Royce legújabb mo-
delljei is láthatók lesznek a Vitor-
lás téren.

Egy öttagú zsûri szavazatai
alapján osztják majd ki a díjakat,

de a közönség is megszavazhatja
a számára legszebb veterán autót,
a díjazott modellek május 17-én,
vasárnap délután két órakor tisz-
teletkört is tesznek a városban.

A Concours d’Elegance törté-
nete egészen a 17. századi francia
arisztokraták világához vezethe-
tõ vissza, akik a nyári hétvégéken
felvonultatták lovas kocsijukat
Párizs parkjaiban. A 20-as, 30-as
évek Magyarországán is közked-
velt eseményeknek számítottak az
efféle mustrák, amelyeket elõször
a Margit-szigeten, majd a lóver-
senypályán rendeztek meg. Itt a

„legelegánsabb pesti nõk és autók”
gyûltek össze, a hölgyek a ren-
dezvényre külön ruhaköltemé-
nyekkel készültek, az urak nem-
egyszer  egyedi, különleges ka-
rosszériát rendeltek autójuknak.
Idõközben a technika ugyan fej-
lõdött, a szándék maradt, ezt a ha-
gyományt folytatja a Balatonfü-
red Concours d’Elegance.

Martinovics

mt
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Jókai hatalmas alkotói
hagyatéka a nemzet
egyik legszebb kulturális
kincse. Szeretni tanít,
s egyben ragaszkodni a
kultúránkhoz  – mondta
a Jókai-napok ünnepségén
dr. Bóka István.
 
– Az írónak nemcsak múltja,

de jelene is van Füred életében.
Mûvei segítenek megismerni egy-
mást és az ezerszínû kultúránkat,
amelynek egyik legnagyobb kró-
nikása volt Jókai – fogalmazott dr.
Bóka István polgármester a Jókai
Emlékház udvarában rendezett
hagyományos ünnepségen, majd
kiemelte: Jókai szülõvárosával,
Komárommal köt a város kultu-
rális együttmûködési szerzõdést.

– Jókai a legnépszerûbb íróink
egyike, korában csak Mikszáth
vetekedhetett vele. Moralizáló,
helyenként önvallomásos mûvei-
nek hõsei és történetei történelmi
jelentõségûvé váltak. Gazdag me-
sevilága külön színfolt az iroda-
lomban, érdekes, különleges és
színes lenyomat – mondta meg-
nyitóbeszédében Závogyán Mag-
dolna, kultúráért felelõs helyettes
államtitkár.

A 24. alkalommal megrende-
zett ünnepségen Turi Bálint, a
díszvendég Komárom alpolgár-

Komárom volt a díszvendég

Balatonfüreden élõ a Jókai-kultusz, 24. éve emlékeznek meg az íróról egykori villájánál

mestere úgy fogalmazott: a tün-
dérkert és a tündértó fiai, illetve
lányai találkoznak most itt. – Ha
van város, amely joggal remélhet-
te, hogy itt lehet a Jókai-napokon,
akkor az mi vagyunk, az író szü-
lõvárosa.

Komáromról azt mondják, tün-
dérek lakta hely, a Balaton és Ba-
latonfüred viszont egy Isten ál-
dotta tündértó, ahol sellõk és tün-

dérek hancúroznak – mondta az
alpolgármester.

Jókai egykori villájának udva-
rán az egybegyûltek megkoszo-
rúzták az író obeliszkjét. Az ün-
nepség után a Vaszary Villában
Praznovszky Mihály irodalomtör-
ténész a Jókai-könyvsorozat leg-
újabb, A komáromi fiú, aki meg-
hódította a világot címû kötetérõl
beszélt. A komáromi küldöttség

tagja volt dr. Borhy László akadé-
mikus, aki a római kori feltárások-
ról tartott elõadást, és több kultu-
rális együttes, akik az Anna Grand
Hotelben rendezett gálaesten
léptek fel, ahol Balatonfüred  pol-
gármestere és Komárom  alpolgár-
mestere ünnepélyesen is aláírta
a két város közötti kulturális
együttmûködést.

Martinovics Tibor

A Föld napját 45 éve ünneplik
a világban. Magyarország negyed
százada csatlakozott a mozgalom-
hoz, amelynek alkalmából az
Arácsi Népházba ifj. Vasuta Gá-
bor természetfotóst hívták meg.

Vasuta Gábor természetfotós
a Somló közelében él, és mint
mondta: nyitott szemmel és füllel
jár a természetben, figyeli a ván-
dorló madarak vonulását. Mindig
is érdekelte, hogy a madarak hová
mennek, honnan jönnek. Diavetí-
téses elõadásában több vándor-
madár szokását ismertette a hall-
gatósággal.

Például az indiai lúdról kide-
rült, hogy magassági rekorder, még
a legnagyobb hegyeket is átrepü-
li. A fehér gólya viszont hosszú

Madarak jönnek,
madarak mennek

távú vonuló. A fecskék sajnos ál-
dozatul esnek a még sok ország-
ban használatos mérgezõ DDT-
nek. A vonuló madarakat már az
1800-as évek végétõl próbálták
megjelölni, madárhálóval befogják
õket, meggyûrûzik, hogy követ-
hetõvé váljon a vándorútjuk. Így
készülhetett el a madarak vándor-
úttérképe. A természetfotós elõ-
adásának második részében védett
növényeket mutatott be, amelyek
közül sokat már csak ritkán talá-
lunk meg az erdõkben. Ennek több
oka van, közrejátszik a klímavál-
tozás, de az emberek gyûjtõszen-
vedélye is, akik sokszor gyöke-
restõl húzzák ki a talajból az er-
dei, mezei virágokat.

Hanny Szabó Anikó

Cilinder és lokni címmel nyí-
lik új kiállítás június 13-án a
Vaszary Galériában. A Szépmû-
vészeti Múzeum felújítása teszi
lehetõvé, hogy a gyûjteményük-
ben található biedermeier kiállí-
tási anyag jelentõs része Balaton-
füreden látható legyen.

A biedermeier mûvészeti stí-
lusa a 19. század elsõ felében
Közép-Európában a városi pol-
gárság megerõsödésével vált di-
vatossá. Hatása a festészetben, az
irodalomban és a lakáskultúrában
is megfigyelhetõ.

A feltörekvõ új társadalmi erõ
igyekezett saját ízlése szerint for-
málni környezetét, mûvészeti és
lakberendezési tárgyaikat úgy vá-
lasztották meg, hogy a lakótér
minél kényelmesebb legyen. Eb-
ben az idõszakban jellemzõ festé-
szeti mûfajok voltak a portré, az
életkép és a csendélet. A polgári
otthonokban lakók szívesen díszí-
tették falaikat saját családtagjaik
arcképeivel, a hétköznapi környe-
zet nyugalmat árasztó, békés je-
leneteivel, realista eszközökkel
megfestett tárgyaival.

Az 1800-as évek elején a tér-
ség politikai, kulturális és mûvé-
szeti központja Bécs volt. A vá-
rosban kiemelkedõ technikai fel-

Cilinder és lokni
Új kiállítás nyílik a Vaszary Galériában

készültségû festõk sora jelentke-
zett az új polgári réteg igényei-
nek kielégítésére. A Magyarorszá-
gon kialakuló polgárság is jellem-
zõen a császárváros divatos fes-
tõmûvészeit kérte fel otthonai dí-
szítéséhez.

A Szépmûvészeti Múzeum
1906-os nyitásakor már jelentõs
sorozattal rendelkezett osztrák
biedermeier festményekbõl. Ez a
gyûjtemény mára a múzeum egyik
hangsúlyos, nemzetközileg is je-
lentõs egysége, melynek legszebb
darabjai három évig Balatonfüre-
den lesznek láthatók.

A kiállítás a Villa B épületében
két szintet foglal majd el. A tárlat
Friedrich von Amerling, Johann
Nepomuk Ender, Franz Eybl,
Friedrich Gauermann, August
von Pettenkofen, Johann Baptist
Reiter és Ferdinand Georg
Waldmüller festményeire épül, de
néhány hónapig különleges bie-
dermeier bútorokat is megcsodál-
hat a közönség.

A tárlat kurátora Tóth Ferenc,
a Szépmûvészeti Múzeum mûvé-
szettörténésze. A kiállítást június
13-án 11 órakor dr. Rostás Péter,
a Budapesti Történeti Múzeum
fõigazgató-helyettese nyitja meg.

Sági Ági

Új, értékmentõ sorozattal ruk-
kolt elõ a Balatonfüredi Helytör-
téneti Egyesület. A nyitórendez-
vényen a Yacht Club székházá-
ban egykori hajógyári dolgozók,
közülük is a 80 év felettiek talál-
koztak és beszélgettek egymással.
Az ötletgazda Angyal Imre, egy-
kori hajógyári dolgozó, az egye-

Hajógyári emlékek 80 év felettiektõl
sület tagja köszöntõjében utalt
arra, hogy mennyi érték és emlék
keletkezett a hajógyárban, hogy
ezeket meg kell menteni és átadni
az utókor számára. Dr. Bóka Ist-
ván polgármester úgy fogalma-

Esõs hidegben indult, igazi,
szeszélyes májusi idõben folyta-
tódott, végül verõfényes napsü-
tésben díjazták a legjobbakat. Újra
népünnepély a Koloska-völgy-
ben, Jókai bablevese ürügyén.

Ahhoz, hogy Jókai – irodalmi
jelentõsége mellett – immár a vá-
ros egyik turisztikai hívószava is,
nagyban hozzájárulnak a Ko-
loska-völgyi bablevesfõzõ verse-
nyek. Idén 45 csapat vállalkozott
a fõzésre, ennyiféle bablevest le-
hetett kóstolni.A XXIV. Jókai-
napok programjaként, ezúttal már
12. alkalommal rendezték meg a
nagy közönségsikernek örvendõ
Jókai-bableves-fõzõ versenyt. A
háromfõs csapatokat a reggeli esõ
sem riasztotta el. A legszebb, hogy
nincs egyezményes recept, min-
den induló szabadon választott
gyakorlatként fogja fel a fõzést,
mint ahogy azt az egyik verseny-
zõ megjegyezte: itt megtalálható
a Jókai-összes. Volt, aki az ara-

zott, Füreden szinte nincs olyan
család, amelyik ilyen vagy olyan
módon ne kötõdne a hajógyári
múlthoz. Különös, értékteremtõ
és nem mellesleg a mai TLC Kft.
mûködését megalapozó közösség

volt ez, mondta a városvezetõ.
Jelen volt a kerek-asztal-beszél-
getésen Forsthoffer Ferenc is, a
hajógyár utolsó igazgatója. Meg-
hatódva mondta: sokat köszönhet
a gyár akkori dolgozóinak, s büsz-

ke arra, hogy hajógyári lehetett.
Budáné Bocsor Ágnes, a helytör-
téneti egyesület elnöke is hangsú-
lyozta, nagyon fontos az értékek,
emlékek megmentése, éppen ezért
a nem mindennapi beszélgetést a
Füred Tv teljes terjedelemben rög-
zítette, amely az egyesület archí-
vumába kerül. A rendezvényen,

ahol nagyon sok vidám és könnyet
fakasztó emlék is felszínre tört,
olyanok vallottak egykori munka-
helyükrõl, a sokszor nehéz körül-
ményekrõl, mint Kozma Imre, Si-
mon Károly, Országh Attila, Nagy
Lajos, Halápy János, Blaskó Fe-
renc és Reinfart Ferenc.

Bán László

Bablevesfõzõ versenyt rendeztek Jókai jegyében
A fõzõver-

seny díjazottjai:
fõdíjat kapott a
Gyermekbolygó
Óvoda, második
lett a Zsúrfoci,
harmadik pedig
a Szabadtûzi
Mesterek. Kü-
löndíjat kapott a
Breeze of Kolos-
ka és Komárom
város csapata.

A fõzõver-
seny mellett idén
másodszor hir-
dették meg a „Jó-
ka i -bableves-
fõzõ verseny leg-
ötletesebb elne-
vezésû csapata”

nyat érõ Koloska-völgyi esõre es-
küdött, hogy az nemhogy árt, de
kifejezetten hasznos a levesbe,
volt, aki a vörösboros parafa du-
gókat is bedobta a bográcsba,

akadtak, akik otthon elõfõztek,
akadtak, akik maradtak a jól
bevált kolbásznál, többen viszont
a füstölt csülkös verziót válasz-
tották.

versenyt. A legjobb névnek a Jó-
kaja-bableves bizonyult, különdí-
jat kapott a Mr. Bean-Boiler és a
Szabadtûzi Mesterek.

balatonfured.hu

Negyvenöt csapat fõzött jobbnál jobb bablevest a Koloska-völgyben
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Újabb szolgáltatásbõvítést hajtottak végre a
Maurer Autócentrumban: mostantól már mûsza-
ki vizsgáztatással és eredetiségvizsgával is foglal-
koznak a cégnél, Balatonfüreden, a Lapostelki u.
3. szám alatt, a benzinkút mögötti szervizmû-
helyben.

Legyen szó akár személygépjármûrõl, sze-
mélygépjármû-utánfutóról, motorkerékpárról,
N1, N2, N3 típusú tehergépjármûvekrõl, illetve
lassú jármûvekrõl, mostantól a Maurer Autócent-
rumban intézhetik a vizsgáztatással kapcsolatos
ügyeket. Vállalják a mûszaki vizsgára való felké-
szítést is, valamint mûszeres vizsgálatokat, diag-
nosztikát és tachográfillesztést, -hitelesítést is.
Ugyanitt el lehet végeztetni a futómûállítást, a

gumiszerelést és bármilyen általános gépjármû-
javítást. A Maurer Autócentrumban új gumiab-
roncsok, tömlõk, keréktárcsák értékesítésével is
foglalkoznak. A 370 négyzetméteres telephelyet
bármilyen gépjármûvel felkereshetik: márkafüg-
getlen kamion-, nagyteher-, kisteher- és személy-
gépjármû-javítási tevékenységgel, karbantartási
szolgáltatással várják az ügyfeleket.

A sorban állás elkerülése érdekében érdemes
elõzetesen idõpontot kérni a 06(30)955-9512-es
telefonszámon.

A telephelyen található AVIA benzinkúton már
egy ideje üzemel a 24 órás tankolóautomata, vala-
mint ugyanitt a két éve átadott gépi autómosó is
várja az autósokat.

Mûszaki vizsgáztatás
a Maurer

Autócentrumban

ADÓ EGY SZÁZALÉK
Kérjük, rendelkezzen adója 1%-áról

a Balatonfüred Városért Közalapítvány javára,
hogy lakhelyünk tovább szépülhessen,

tovább bõvíthessük városunk
kulturális és sporttevékenységét!

Alapítványunk céljai a következõk:
Az alapítvány alapító okirata szerinti célja Balatonfüred Város Önkormányzata feladat- és hatás-

körébe tartozó helyi érdekû közügyek megoldásának elõsegítése. Így különösen a településfejlesztés,
településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a helyi közutak és közterületek
fenntartása, az óvodákról, az alapfokú nevelésrõl, az oktatásról, az egészségügyi, szociális ellátásról,
valamint a gyermek- és ifjúsági feladatokról való gondoskodás, közmûvelõdési, mûvészeti tevékeny-
ség, könyvkiadás, sporttámogatás, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elõsegítése. 

Név: Balatonfüred Városért Közalapítvány
Székhely: 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.
Adószám: 18922651–2–19         
Bankszámlaszám: 73200110–11285438         
 
Az alapítvány kuratóriuma: dr. Bóka István, Böröcz István, Csapó Péter (titkár) Dasek Viktor, 

Gubicza Ferenc, dr. Kiszely Pál, Ludvigh Éva, Miklós Ferenc, Molnár Judit (elnök), Nagy Jenõ, 
dr. Sipos Árpád, prof. dr. Veress Gábor

Balatonfüred, 2015. április 20.

Kedves Balatonfüredi Városlakók, Tisztelt
Füredi Vállalkozások, Vállalkozók!

Egyesületünk 2015. július 1–6. között a há-
ború sújtotta Kárpátalja 50 éves magyar intéz-
ményébõl, a Mezõkaszonyi Középiskolából kí-
ván vendégül látni 40 fõ rászoruló diákot.

Szeretettel kérjük pénzadományaikat a Kini-
zsi Bank Zrt. Balatonfüredi Fióknál vezetett
73200110–16057324 adományszámlára. Várjuk
továbbá egyéb, a vendéglátást segítõ felajánlá-
sukat, elõzetesen  az elnök asszonnyal, Petrõcz
Lászlónéval egyeztetve (a 87/480-578 sz. tele-

fonon, illetve a petrocz.laszlone@upcmail.hu
e-mail címen).

Ezzel a tervezett magyarországi, Balaton
melletti kirándulással a háború miatti szociális
és pszichikai terheket kívánjuk némileg ellen-
súlyozni, illetve a diákok magyarságtudatát sze-
retnénk erõsíteni.

Kérjük megértõ hozzájárulásukat célunk el-
éréséhez.

Tisztelettel és köszönettel az egyesület kép-
viseletében:

 Petrõcz Lászlóné elnök

Felhívás Kárpátaljáról

Dr. Krasznai András
az utóbbi pár évben
megkapta életének azon
nemes kitüntetéseit,
amelyeket ügyvéd polgári
szinten kaphat.

 Ügyvédi tevékenysége és élet-
mûve elismeréseként részesült a
Magyar Köztársasági Érdemrend
Lovagkeresztjének kitüntetésé-
ben, illetve a Jog Szolgálatában
elnevezésû életmûdíjban, amelyet
a Magyar Ügyvédi Kamara ado-
mányozott neki. Idén márciusban
pedig Eötvös Károly-díjat kapott,
amelyet kiemelkedõ szakmai tu-
dású, felkészültségû személyek-
nek adományoznak, akiknek élet-
útjuk is például szolgál a jövõ
nemzedékének.

Egész életét az igazságszolgál-
tatásnak szentelte, és szenteli
most is. Több mint ötven év ügy-
védi munkával a háta mögött is
ugyanolyan lelkesedéssel nyit be
irodája ajtaján.

Dr. Krasznai Andrást az ügy-
védi pálya már gyermekként von-
zotta, hiszen ügyvéd édesapja és
két nagybátyja jóvoltából az ügy-
védi hivatás a szeme elõtt zajlott,
így már fiatalként ragaszkodott

Aki a jogi pályának
szentelte a teljes életét
Szakmai életmûdíjjal tüntették ki dr. Krasznai Andrást

hozzá, hogy joghallgató legyen.
„Az emberek mellett ki kell állni,
segítségre szorulnak. Nem a bûnt
támogatom. Az a célom, hogy akit
védek, ne ítéljék el igazságtalanul,
és gyakorolhassa a jogait, azt a
jogát is, amirõl nem tud, hiszen a
polgári és büntetõperek életek leg-
fontosabb kérdéseit döntik el.”

Annak ellenére, hogy szenve-
délyesen a hivatásának él, számos
hobbinak is hódol. Az ifjúkori gi-
tározást felváltotta a kézilabdá-
zás, amelyet becserélt a verseny-
vitorlázásra, amelyben szintén si-
kereket ért el. „Az ügyfeleket nem
igazán érdekli, hogy az erõs sió-
foki szél miatt hogyan jutok át
Balatonfüredre. Az érdekli õket,
hogy a másnapi tárgyaláson ott
legyek, ezért abbahagytam a ver-
senyzést.”

A sport ezután sem veszett ki
Krasznai András életébõl, ugyan-
is minden reggelt futással kezd, pi-
henésként még a BKSE meccsei-
re is ki szokott járni. Emellett öt-
venéves kora óta golfozik. A Ma-
gyar Senior Golfozók Társaságá-
nak alapító elnökeként és a Ma-
gyar Golf Szövetség fegyelmi bi-
zottságának elnökeként nagy me-
cénása a hazai golfozásnak.

Szabadidejében a sportok mel-
lett közösségi munkát is végez Ba-
latonfüreden, rendezvényeket tá-
mogat. Kilenc éve a Romantikus
Reformkor szervezõbizottságá-
nak sokáig egyedüli férfi tagja. „A
reformkor idõszakába tartozik az
a két esemény, amire Magyaror-
szág az utolsó két évszázadban
büszke lehet, és az ahhoz kapcso-
lódó eredményekre, a szabadság-
harcra. Ezeknek az éveknek min-
den perce büszkeséggel tölt el.
Ezért is veszek részt a reformkori
felvonuláson, mert annak a nép-
nek, amelyik nem becsüli meg a
múltját, jövõje sincs. A reformko-
ri emberi magatartás példamuta-
tó jellege, a füredi reformkor írók,
színészek és államférfiak jelenlé-
te miatt is nagyon fontos. A lé-
nyeg a hazaszeretet, és ennek
vonz a szelleme.”

Negyven éve ingázik a fõvá-
ros és Balatonfüred között, de ott-
honának inkább Füredet tekin-
ti, ezért is igyekszik az év jelen-
tõs részét itt tölteni. „Lassan már
befogadott Füred, ahol, valljuk be,
hogy legkevésbé egy nagypofájú
pesti ügyvéd hiányzik a lakosok-
nak. Úgy érzem eljutottam arra a
szintre, hogy az itteniek befogad-

nak maguk közé. Jó utat válasz-
tottam, vannak barátaim, szeretet-
tel ráznak velem kezet az embe-

rek. Világéletemben oda mentem,
ahova kellett, mindig azt csináltam,
amit a szülõk, az egyetem, a társa-

dalom elvár az embertõl, és így
teljes az életem.”

Deli Kitti

Az ügyvéd úr
mindig kedvelte
a sportot, ma is
naponta öt
kilométert fut
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A balatoni gõzhajózás kez-
detével a legutóbbi idõkig három
alapvetõ munka foglalkozott:
1936-ban Farkas László, 1966-
ban Tóth Lajos és 1971-ben a
Füzes Miklós–Sági Károly–
Zákonyi Ferenc szerzõhármas
mûve. E sorok írója 2011-ben tet-
te közzé új kutatásainak eredmé-
nyeit a Balaton Gõzhajózási Tár-
saság és a Kisfaludy gõzhajó tör-
ténetének elsõ szakaszáról, 2014-
ben pedig a Füredi Históriában
publikálta az elsõ Kisfaludy gõ-
zös anyagáról és méreteirõl fenn-
maradt egyetlen hiteles forrást,
amelyet gróf Széchenyi István ira-
tai között az MTA Kézirattárá-
ban õriznek. Fõleg a Széchenyi-
gyûjteményben folytatott kutatá-
sok alapján számos kérdésben si-
került az ismereteket kiegészíte-
ni és a tévedéseket megcáfolni.

Hertelendy, Széchenyi és
még Kossuth

A balatoni gõzhajózás eszmé-
je Hertelendy Károlytól ered, aki
azt elõször 1837-ben a füredi sa-
vanyúkút mellé kihelyezett pa-
naszkönyvben fejtette ki. Kos-
suth Lajosnak a Pesti Hírlap 1842.
augusztus 7-i számában közzétett
írása nem hozta elõbbre a balato-
ni gõzhajózás létrehozását, annál
inkább egy Fletscher nevû bécsi
vállalkozó fellépése, aki 1844-ben
monopóliumot akart szerezni a
Balatonon való gõzhajózásra. Eb-
ben a helyzetben Hertelendy be-
levágott a szervezésbe, megkezd-
te a részvényesek gyûjtését. 1845.
szeptember 1-jén kiadta a Gõzöst
a Balatonra címû röpiratát, ezzel
zászlót bontott a balatoni gõz-
hajózásért szervezkedõ Balaton-
vidéki csoport.

A balatoni gõzhajózás megte-
remtésében gróf Széchenyi István-
nak és Hertelendy Károlynak egy-
formán kiemelkedõ érdemei vol-
tak, de nem szabad megfeledkez-
ni az Óbudai Hajógyár igazgató-
járól, John Masjonról és munká-
sairól, név szerint S. Precious ha-
jóépítõ mesterrõl sem. Széchenyi
a balatoni gõzhajózás megszerve-
zését másodrendû vállalkozásnak
tekintette, amelyet azért támoga-
tott, mert a sikerével elõsegíthet-
te az elsõrendûek megvalósulá-
sát, ezzel szemben Hertelendynek
a Kisfaludy az életmûvét jelentet-
te. Az elõkészítés szakaszában
(1845) Hertelendyé, a megvalósí-
tás szakaszában (1846) Széche-
nyié, a menetrendszerû gõzhajó-
közlekedés elindításában (1847) és
Széchenyi kiválása után (1848.
szeptember) a balatoni gõzhajó-
zás megmentésében ismét Her-
telendyé volt a fõszerep. Herte-
lendy erõssége a türelemben és a
szívósságban, Széchenyié a gyor-
saságban rejlett. 1845 végéig ke-
véssé avatkozott bele a szervezõ-
munkába, de már 1846 áprilisától
mûködésbe hozta a részvénytár-
saságot. Szeptember 21-én, Szé-
chenyi születésnapján vízre bo-
csátották, október 18–22-én pró-
bautat tettek a gõzössel. A két fõ
szervezõ kiegészítette egymást,
Széchenyi Hertelendyhez inté-
zett szavaival: „Ön képezi a cent-
rifuga, én pedig a centripeta erõt.”

A Balaton Gõzhajózási Társa-
ság alapszabályainak tervezetét

A Kisfaludy és a balatoni hajóközlekedés elindulása a levéltári dokumentumok tükrében

Újdonságok az elsõ gõzhajóról

Hertelendy Károly állította össze,
az 1846. április 5-i közgyûlésen
azonban nem fogadták el, és a
korábban ügyvédi praxist folyta-
tó Kossuth Lajost bízták meg az
alapszabályok megszerkesztésé-
vel. Kossuth, bevárva Széchenyi
Balatoni gõzhajózás címû röpira-
tának megjelenését, április 9-én
reggel küldte meg Széchenyinek
az alapszabályok kéziratát, így
azokat legkorábban ezen a napon
fogadhatták el.

A Balaton Gõzhajózási Társa-
ság elsõ elnöke gróf Széchenyi Ist-
ván, alelnöke Hertelendy Károly
lett. Több helyen olvasható a szak-
irodalomban, hogy Széchenyit a
Balaton Gõzhajózási Társaság
örökös elnökévé választották, de
ez csak a Kossuth által készített
tervezetben szerepel, a kinyomta-
tott alapszabályokba nem került
be. Ezért válthatták le 1855 elején
az elnöki tisztségbõl Széchenyit,
utóda Ürményi József lett.

Mibe került és ki fizette?
A gõzhajó elõállításának költ-

ségeit az 1846-ban kibocsátott
részvényekbõl teremtették elõ.
1847. november végéig 333 rész-
vényes 842 részvényt jegyzett, és
a részvényekért befolyt 100 ezer
ezüstforintot meghaladó összeg-
bõl fizették ki a 40 lóerõs gõzgé-
pet elõállító londoni Penn gyárat
és a gõzhajót két rakhajóval le-
gyártó és Füreden összeszerelõ
Óbudai Hajógyárat. Egy részvé-
nyért 150 ezüstforintot kellett fi-
zetni. Az összeg értékét a füredi
tanító 48, a fürdõfelügyelõ 200 és
a fürdõorvos 400 ezüstforintos
évi fizetése mutatja. Ha figye-
lembe vesszük azt, hogy a Bala-
ton Gõzhajózási Társaság eleinte

semmi, késõbb is csak kevés osz-
talékot fizetett, akkor megállapít-
ható, hogy valóban áldozatot he-
lyeztek a „haza oltárára” azok,
akik megvásárolták a társaság rész-
vényeit.

Az 1848-ban kiadott Balaton-
album egyik metszetén látható a
füredi kikötõbõl kihátráló Kisfa-
ludy gõzös, háttérben a fürdõte-
lepi épületekkel. A gõzhajózási
vállalkozás történetéhez tudni kell,
hogy az 1847-tõl menetrendsze-
rûen közlekedõ Kisfaludy elõál-
lítása 74 ezer, a Füred és a Keszt-
hely nevû rakhajóké közel 20 ezer
ezüstforintba került. A Kisfaludy
nagyon szép és nagyon drága hajó
volt. Értékét érzékelhetõvé teszi
az 1848-as metszet bal oldalán
látható Horváth-ház 60 ezer és a
jobb oldalon látható Ófürdõház,
Keresztház, Újfürdõház épület-
együttesének – egy késõbbi becs-
lés szerinti – 96 ezer ezüstforin-
tos értéke.

Fából vagy vasból volt a hajó?
A Kisfaludyn 300 utas fért el.

Anyagáról és méreteirõl egyetlen
hiteles forrás maradt fenn Széche-
nyi István levéltárában, aki 1847
áprilisában magyarázatot kért az
Óbudai Hajógyártól arra, hogy
miért került a tervezettnél jóval
többe a Kisfaludy elõállítása. A
választ John Masjon, a hajógyár
holland származású igazgatója
adta meg 13 oldalas, német nyel-
vû levelében, amelyhez csatolta S.
Precious hajóépítõ mester angol
nyelvû jelentését az anyagfelhasz-
nálásról. Ezek szerint a Kisfalu-
dy 165 láb hosszú, 16 láb széles
és 9 láb magas volt, azaz 50,29 m
hosszú, 4,88 m széles és 2,74 m
magas. Ezek a méretek a korabeli

dunai személyszállító gõzösök
adatainak az ismeretében nem
számítottak rendkívülieknek! A
Kisfaludy a folyami hajók min-
tájára épült, a Balatonon való köz-
lekedéshez ellátták tõkesúllyal,
és alaposan megerõsítették a bor-
dázatát. Elõállításához 20,62
tonna vasat és 27,77 köbméter fát
használtak fel, ennek megfelelõ-
en a hajótest vasból, a felépít-
mény fából készült.

A szakirodalomban 2014-ig
használt téves méretadatok abból
eredtek, hogy az 1869-ben újjá-
épített Kisfaludy méreteit azo-
nosnak tekintették az elsõ Kisfa-
ludyéval.

Fehér és arany és tükrök…
A hajó berendezéséhez Szé-

chenyi István 1846. június 12-i
levelében felajánlotta a felesége
segítségét, de a berendezés kér-
désében már a felajánlás elõtt meg-
állapodtak Masjon igazgatóval: „A
belsõ berendezés marad, ahogy
megállapodtunk. Fehér és arany
és tükrök keskeny oszlopokkal
mahagóniból.” A hajón háromféle
balatoni térképet árusítottak, és
a hajószobában tartották Kisfa-
ludy Sándor és Károly mûveit.

Melyik Kisfaludy?
A gõzhajó Kisfaludyra ke-

resztelése Széchenyi István ötle-
te volt, de õ mindkét Kisfaludy-
ra: Károlyra és Sándorra is gon-
dolt. Ez kiviláglik a Balatoni gõz-
hajózás címû röpiratából, és ab-
ból, hogy a gõzös kiskönyvtára
Kisfaludy Sándor munkáinak 7 és
Kisfaludy Károly munkáinak 6
kötetébõl állt. Néhány évvel ké-
sõbb a kortársak már Kisfaludy
Sándorral azonosították a név-
adót, mert Károlynak kevés köze

volt Balatonfüredhez és a Balaton
vidékéhez, Sándornak annál több.

Kilenc kikötõ
Az elsõ kinyomtatott menet-

rend szerint Hertelendy Károly
a gõzhajó-közlekedés elindítását
a pesti József-napi vásár miatt
1847. március 10-ére tervezte,
azonban 1847. március 31-én
Széchenyihez írt levele szerint a
27 év óta nem tapasztalt hideg tél
miatt a Balaton jege nem olvadt
el, ezért március 29-ig nem jár-
hatott a gõzös. A balatoni gõzha-
józás kezdõnapja így 1847. már-
cius 29.

Az 1847. március hónapra ki-
adott elsõ menetrendben csak Fü-
red, Alsóörs, Kenese, Keszthely
kikötõk és Boglár, Fülöp, Bada-
csony, Fonyód feltételes megállók,
az 1847. májusi és június-júliusi
menetrendben már mind a kilenc
kikötõ és megálló, tehát Szántód
is szerepelt. Ahol nem készültek
el a kikötõvel, ott ladikon szálltak
be és ki az utasok. A menetrend
szerint Füredrõl Alsóörsre fél óra,
Alsóörsrõl Kenesére háromnegyed
óra alatt ért a gõzös. Keszthelyrõl
hajnali 6-kor indult Kenesére, on-
nan – bevárva a pesti gyorskocsi
utasait – délután 2 órakor Füredre.

A legénység
A Kisfaludynak nemzetközi

személyzete és legénysége volt: a
holland Haentjens Mihály kapi-
tány mellett gépész, ügyelõ, kor-
mányos, ellenõr, ács, rakhajós
ügyelõ, három fûtõ, matrózok és
hajóinas, a kikötõkben hídõrök,
Füreden raktárnok állt a Balaton
Gõzhajózási Társaság szolgálatá-
ban. Szabadnapokon a gõzös ki-
rándulóhajóként üzemelt, a füredi
fürdõ vendégeit cigányzenekar

szórakoztatta, étel-ital kiszolgá-
lást is biztosítottak számukra.

Eltérõ ábrázolások
A Kisfaludy gõzösrõl eltérõ

ábrázolások maradtak fenn met-
szeteken, a társaság részvényén
és pecsétjén. Zákonyi Ferenc az
egyik ábrázolás alapján így írta le
a Kisfaludyt 1983-ban:

„A badacsonyi kép szerint a
hajó orra kb. 45 fokos szögben elõ-
renyúló, a vége faragott, olyanfor-
mán, mint a dunai hajóké. Az orr
elõrésze és a gombja aranyozva
volt. Körben a fedélzetet korlát
kerítette az utasok védelmére, elõt-
te pad leülésre. (…) A hajó elõré-
szén volt a II. osztály, annak lejá-
rata jól kiemelkedik a fedélzetbõl.
Hat ablaka volt a II. osztályú te-
remnek, tíz a hajó farán végighú-
zódó I. osztálynak, amely a gép-
ház mögött volt oly szépen be-
rendezve, amint leírtam. A hátsó
fedélzetet színes ponyva fedte az
erõs naptól és az esõtõl, alatta volt
az étterem, ahol csoportok elõre
megrendelt étkeztetését vállalta a
füredi vendéglõs. Az elõrészen áll
az árboc, kötelekkel merevítve,
egy keresztrúddal. Az árboc vé-
gén háromszögletû, nemzetiszínû
zászló, benne a Balaton Gõzhajó-
zási Társaság neve. A széles ke-
rékdobokat összekötötte egy kor-
látos híd, ezen járt föl-alá a kapi-
tány, aki sípszóval igazította a
hajó farában álló és némely rajzon
vízszintesen, némelyiken függõ-
legesen elhelyezett kormánykere-
ket mozgató matrózt. A kémény
magasan kinyúlott a hajótest fölé,
a vége kiszélesedett, ez is köte-
lekkel volt kimerevítve. (…) A hajó
kerekded farán erõs zászlórúdon
lógott a nemzetiszínû zászló, ben-
ne a koronás címer. A hajó neve
pedig a kerékdobra volt felerõsít-
ve, afölött is a nemzeti címer.”

Mennyire érte meg?
A Balaton Gõzhajózási Társa-

ság 1847-ben kis haszonnal kezd-
te meg a mûködését, majd veszte-
ségessé vált. Érthetõ, hogy a rész-
vényesek egyik része a Kisfalu-
dynak a Dunára való elvitelét kö-
vetelte. Számukra a haszon volt
a fontosabb, ezzel szemben
Hertelendyék számára a Balaton
és a Kisfaludy elválaszthatatlan
volt. Hertelendy sejtette: gõzha-
józás lesz a Balatonon, osztalék
aligha.

Az eredeti elképzelés szerint
a Kenese és Balatonhídvég között
közlekedõ Kisfaludy útvonala a
Kassa–Pest–Nagykanizsa–Fiume
országos közlekedési nagyátlóba,
ezáltal a nemzetközi kereskedel-
mi hálózatba illeszkedett volna. A
koncepció nem valósulhatott meg,
mert a Kisfaludy a sekély víz mi-
att nem tudott Hídvégig eljutni.
Nem igazolódtak be azok az el-
képzelések sem, amelyek a Kis-
faludy szerepét a Balaton környé-
ki megyék ipari és agrártermékei-
nek a szállításában látták. A Ba-
laton-vidék gazdasági életét jól
ismerõ Hertelendy megsejtette,
hogy nem az áruk, hanem a sze-
mélyek szállítása – az akkor még
gyerekcipõben járó balatoni ide-
genforgalom – fogja eltartani a
Kisfaludyt és a balatoni hajóköz-
lekedést.

Lichtneckert András

A Balaton-album 1848-as metszetén jól látszik a Kisfaludy gõzös és a jellegzetes füredi épületek
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Kapható a Füredi História
helytörténeti folyóirat
idei elsõ lapszáma (XV.
évfolyam, 1. szám) sok
korabeli képpel és érdekes
írással, 32 oldalon.

A színes címlapra egy régi,
1922 körüli képeslap került a
Young-féle és az új hajóépítõ mû-
hellyel, valamint a Királyi Magyar
Yacht Club székházával. A hátsó
borítón ennek az elõdje, a Stefá-
nia Yacht Egylet klubháza látható
egy még korábbi, 1911 körüli ké-
pen. Az új lapszám tartalmából
elsõként említhetõ a Tanulmányok
rovatban dr. Lichtneckert And-
rás írása a balatonfüredi plébános-
ként is ismert Luttor Ferencrõl,
aki az I. világháborúban a szerbiai
harctéren tábori lelkészként szol-
gált. A Közlemények rovatban
folytatják a Balatonfüredi vitor-
lástelepek sorozatot, amely azért
indult, mert nyilván nem közöm-
bös Füred lakosságának, mi is tör-
tént az „ablakuk elõtt”, és mi vál-
tozhat még napjainkban is a vá-
ros alsó, Balaton-parti területén.

Azon a csodálatos parton, ahol
a hagyományos sétány, a kikötõ
és a sok parti létesítmény fekszik.
Mi is a történetük ezeknek, mi-
lyen céllal foglalták el az oly be-
cses parti sáv egy-egy részét, mi-

Megjelent a Füredi História

Jókai 190 – ez volt az
eltelt napokban a balaton-
füredi programok mottója,
ugyanis Jókai Mór 190 éve
született. Igaz, hogy nem
annyira kerek évforduló,
de arra kiválóan alkalmas,
hogy fõleg Füreden, újra
„jókaizzunk.” Mint tettük
azt az eltelt évtizedekben
mindig.

A jogtörténész Barna Attila
(Gyõr) újra feldolgozta A lõcsei
fehér asszony után megmaradt ira-
tokat, amelyek elsõsorban a bíró-
sági tárgyalásról szólnak. Mert
Korponayné valóban élt, valóban
bíróság elé állították, valóban le-
fejezték. S hogy miért, annak is
van bírósági magyarázata, de a
Jókai-féle lélektani megközelí-
tés irodalmibb. Hiszen minden
asszonyban annyiféle nõ lakik,
amennyit szeretne a férfi látni.
Márpedig ezért a sokféleségért
manapság már nem nyakaznak.
Barna Attila is a regény és a való-
ság érdekes kontrasztját emelte ki,
amellett, hogy mindenki egyetér-
tett: ez Jókai egyik legjobb mûve.
(Az arany ember után, persze.)

Az egyetemi tanár, Fûzfa Ba-
lázs (Szombathely) a mai Jókai-
olvasatról beszél. Többen egyet-
értenek vele, többen nem, hogy
Jókait olvashatóvá kell tenni. A
mai fiatalok szövegértése általá-
ban csapnivaló, hát még Jókai ese-
tében az idegen szavak, kifeje-
zések, mondatok stb. következ-
tében. (Nem szólva a sok száz
oldalakról!) Az olvashatóság
kul-csa: a Jókai-mûvek rövidített
kiadása. Más nemzeteknél is van
ilyen, a Don Quijote-t a spanyo-
lok sokféle szövegformában ol-

Jókai Mórról sokféleképpen
vashatják, mégsem kiált senki
nemzetgyalázást. A lényeg, hogy
aki erre vállalkozik, maga is kivá-
ló íróember legyen.

A grafikusmûvész Porpáczy
Zoltán (Budapest) könyvtáros
édesanyja inspirációjára, meg az
évforduló ihletésére egy új mûfajt
teremtett. Ezek a Jókai-plakát
blogok. Önálló alkotások, egy Jó-
kai-mû egy mondata vagy gondo-
lata fogja meg, s abból kiindulva
egyéni grafikát készít. Már tucat-
nyi van belõle, egyik jobb, mint a
másik (ezt nem õ mondja, hanem
a nézõk), s teljesen újszerû köze-
ledés Jókaihoz. Modern, fiatalos,
izgalmas és képeket teremt.

A nyomdász Szathmáry Attila
(OOK Press, Veszprém) kinyom-
tatta ezeket a blogplakátokat, ha
nem is mindet. Õ maga kénytelen
„kettõs” életet élni. Jókait olvas,
és minden magyar irodalmat
nyomtat. Túllép a Jókai-olvasmá-
nyokon, számára a könyvkiadás
munka, nem õ válogatja meg,
hogy a kiadó mit hoz el a nyom-
dába. Mindenesetre azt látni, a
klasszikusoknak egyre nagyobb
keletjük van. Így készül nála pél-
dául a Krúdy-életmûsorozat vagy
a Kosztolányi kritikai kiadás.

Az irodalomtörténész E. Csor-
ba Csilla (Budapest, Petõfi Iro-
dalmi Múzeum) egy új területet
mutat be, Jókai és a franciák kap-
csolatát. Sokkal színesebb, izgal-
masabb, mint hinnénk, mondja.
Benne van az életút, az 1900-as
párizsi világkiállítással bezárólag,
ahol Magyarországról Jókai a
sztárvendég, benne maga a mû,
amelyben számos francia vonat-
kozás van, hosszabb is, rövidebb
is. Csak úgy sorolja a könyvcí-
meket, amiket újra kellene olvas-

Az Egy magyar nábob címû regény kezdõsorai 1853-ból, Jókai Mór kézírásával

ni Jókaitól, hogy az életmûnek ezt
a megközelítését is újra élvezni
tudjuk.

A színészek, mármint Kéri
Kitty és Oberfrank Pál Laborfal-
vi Róza és Jókai Mór kosztümé-
be bújnak, hogy átkeljenek Füred-
rõl Siófokra a Kisfaludy gõzösön,

amit valaki Jókai hajónak keresz-
telt el. Csatlakozik hozzájuk Eöt-
vös Károly (bõrében, illetve ru-
hájában Praznovszky Mihály), aki
az életút csalafintaságairól beszél-
get velük a gõzös fedélzetén. Jó-
kai és a kritikusok, Jókai és Petõfi
konfliktusa, az író mint szõlõmû-

velõ gazda, Róza asszony mint
féltékeny, öregedõ színésznõ fe-
leség. Megannyi izgalmas téma.

A füredi közönség egy héten
át derül és ámul: ez a Jókai való-
ban kimeríthetetlen szellemi él-
mények tengerét kínálja. Immáron
190 éve. S mivel alig van tíz év a

kerek, s jelentõs 200. évforduló-
hoz, a közös javaslat is elhang-
zott. Füred álljon e bicentenárium
szervezésének élére. De már most
rögtön, mert elõször is el kell ol-
vasni száz kötet Jókait, s az nem
kis idõ. De nagyon szórakoztató.

Komáromi Máté

képpen formálták át a kezdeti ná-
das, ingoványos partot, mennyi-
ben járultak hozzá Füred hírnevé-
hez, hogyan növelték városunk
vonzerejét, látogatottságát? A
mostani részben Rácz János a
Balatonfüredi Yacht Club törté-
netét foglalta össze, felsorolva az
egyesület tisztségviselõit, vala-
mint a vitorlázóit és szép ered-
ményeiket is.

Ezt követi Kellei György ol-
vasmányos, élvezetes írása. Az
Üzenetek odaátról címû vissza-
emlékezések új folytatásában az
író a neki dedikált könyvek kap-
csán Gerencsér  Miklóshoz és
Szilágyi Ferenchez kötõdõ emlé-
keit idézi fel. A Tallózó rovatba
Elek Miklós válogatott érdekes-
ségeket a 75 éve megjelent Bala-
tonfüred címû újságból. A Könyv-
szemlében Katona Csaba Profes-
sionatus spielerek: Arcok és tör-
ténetek Balatonfüred múltjából,
illetve Takács Miklós [összeáll.]
Kutas Árpád, Balatonfüred város
díszpolgára címû könyvének is-
mertetése olvasható.

Az Évfordulók részben Tóth-
Bencze Tamásnak  A 2015. év elsõ
negyedévének kiemelt évfordulói
címû, sok hasznos helytörténeti
adalékot tartalmazó írása jelent
meg. Az Olvasóink írták rovatban
Topolánszky Ádám cikke kapott

helyet, a szerzõ a kiváló füredi
vitorlázóról, dr. Horváth Boldi-
zsár orvosról írt személyes hangú
emlékezést.

Az Egyesületi hírek rovat ele-
jén dr. Ács Anna a februárban el-
hunyt dr. Németh László egyesü-
leti tagról, a füredi lokálpatriótá-
ról, a Füredi História szerzõjérõl,
a Helytörténeti Gyûjtemény ön-
zetlen adományozójáról írt szép,
méltó megemlékezése jelent meg.
Ezután olvasható az Egyesületi
élet: A Balatonfüredi Helytörté-
neti Egyesület 2014 második fél-
évi tevékenységérõl szóló össze-
állítás Budáné Bocsor Ágnes el-
nök tollából. A lapszámot egy kis
ismertetõ Balatoni halaink cím-
mel, illetve a Bodorka Balatoni
Vízivilág Látogatóközpontot
népszerûsítõ sorok zárják.

A Füredi História idei elsõ
száma Balatonfüreden a Városi
Könyvtárban, a Városi Helytör-
téneti Gyûjtemény és Kiállító-
helyen, az Arácsi Népházban, a
Tourinform-irodában és a szív-
kórház könyvesboltjában vásárol-
ható meg, a Balatonfüredi Hely-
történeti Egyesület tagjai pedig
tagilletményként kapják.

Az egyesület szeretettel várja
az érdeklõdõket rendezvényeire,
illetve tagjai sorába.

RJ
A Füredi História legújabb számát Rácz János fõszerkesztõ
mutatta be a Városi Könyvtárban

Eredményes tavaszt zárt a Fe-
rencsik János Zeneiskola, a ver-
senyeken mindenhol dobogós he-
lyezéseket értünk el. A fellépése-
ken, koncerteken is nagy elisme-
réssel szerepeltünk.

Május 20.: A székesfehérvári
Hermann László Zenemûvészeti
Szakközépiskola énekesei (Lász-
ló Szilvia tanárnõ) adnak 16.00
órakor koncertet a zeneiskola
dísztermében. Május 29.: Feren-
csik-nap a zeneiskolában. 16.00:
A Gyõri Egyetemi Rézfúvós
Kvintett és a Ferencsik János Ze-
neiskola Ifjúsági Fúvószenekara
ad koncertet az iskola udvarán.
17.30: Kodály Zoltán Háry János
címû daljátékának nyilvános fõ-
próbája lesz a zeneiskola díszter-
mében. (Szereplõk a zeneiskola
jelenlegi és volt tanulói, tanárai,
meghívott vendégmûvészek.) Má-
jus 31.: Kodály Zoltán Háry Já-
nos címû daljátékának bemutató-
ja a zeneiskola dísztermében. Jú-
nius 2.: 18.00  Perlawi Andor Jó
magyarnak lenni címû könyvének
bemutatója (díszterem). Június 6.:
A MÁV Szimfonikusok koncert-
je Budapesten, utazás az alsó ta-
gozatosokkal. Június 6.: Bánó Ve-
ronika és Kiss András zongora-
koncertje (díszterem). Június 18.:
17.00 órakor tanévzáró.

Zsár Éva

Zeneiskolai
hírek
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Egy hosszú élet munkája,
eredményei elismerést és
tiszteletet érdemelnek.
Makai Gergelyné, Márta
néni 2015. április 13-án
ünnepelte szeretõ család-
jával a 90. születésnapját.
Aki ezt a szép kort megéri,
a tisztelet érzését vívja ki
az embertársaiban. Van
mit tanulni a fiatalabb
generációnak az idõsektõl,
amiért sok-sok köszönetet
kell mondanunk.

Márta néni 1956-ban költö-
zött Balatonfüredre férjével és lá-
nyával. Kereskedõként dolgozott
Arácson egy vegyeskereskedés-
ben, illetve a szívkórház mellett,
az akkor még mûködõ zöldség-
üzletben.

Márta néni 1992-ben elveszí-
tette férjét, aki lelki társa volt, de
kedves családja megszépíti a min-
dennapjait. Egy lánya van, két
unokával és két dédunokával büsz-
kélkedhet az idõs hölgy.

A mindig vidám és örökmozgó
Márta néninek nagy boldogságot
és feltöltõdést jelent, ha a déduno-
kákkal, az ötéves Sárikával és a
hároméves Gergõvel lehet. Ilyen-
kor a gyerekekkel együtt fáradha-
tatlanul hajlandó labdázni vagy a
kertben tüsténkedni. Szívesen ol-
vas, nagyon szereti a sportot, azok
közül is a labdarúgást. Ha teheti,
egyetlen alkalmat sem szalaszt el,
minden mérkõzést igyekszik meg-
nézni a televízióban.

A karácsony és a húsvét mel-
lett a harmadik legnagyobb keresz-
tény ünnep a pünkösd. A gyer-
mekként megjelenõ, illetve a ke-
reszten meghalt Jézust még csak-
csak elfogadja a mai társadalom –
különösen a profitorientált üzleti
világ –, de mit kezdjen a láthatat-
lan és sokak számára idegen
,,Szentlélek” kifejezéssel? Min-
denki megszületett egyszer, földi
életünk a halállal ér véget, de a lé-
lek kapcsán gyakran csak a lélek-
vándorláson töprengenek kortár-
saink, vagy lelketlenül, ünnepte-
lenül rohannak a szorgos vagy fel-
adat nélküli hétköznapokon, és
nem tudnak ünnepelni.

A mai világ inkább a technika
rabja. Az informatika, a megvásá-
rolható és hamar eldobható, em-
beri kapcsolatokat tönkretevõ
pótlékok, tárgyak elterelik figyel-
münket a lényegrõl. A régi korok
emberének életét kitöltötte a csa-
lád, munka, természetközelség,
ünnepek egysége.

Pünkösd üzenete
Szentlélek” – írja Böjte Csaba fe-
rences szerzetes.

Pünkösd igazi keresztény-
keresztyén ünnep, üzenete ugyan-
is nem más, mint a bennünket
megerõsítõ Szentlélek eljövetelé-
nek megünneplése.

A pünkösd jelentése: eredeti-
leg az ószövetségi zsidó nép ara-
tási hálaadó ünnepe. Ezen a na-
pon ülték meg, hogy Isten szö-
vetségre lépett népével Mózes
közvetítésével. Nevét az ötvene-
dik görög kifejezésbõl kapta, mi-
vel az ötvennapos húsvéti ün-
nepkör ünnepélyes befejezése.
Mi, keresztények tudjuk, hogy
Jézus megígérte a Szentlelket a ta-
nítványainak.

„Elküldöm Õt hozzátok. Õ,
amikor eljön meggyõzi a világot a
bûnrõl, az igazságról és az ítélet-
rõl.” Jn 16,8-9.  Húsvéti idõben
az Apostolok Cselekedeteibõl hal-
lunk a szentmiséken, többek közt
a Jeruzsálemben történt elsõ ke-
resztény közösség kialakulásáról.

Egy hosszú élet munkája

A dédunokák jelenléte nagy boldogsággal tölti el Márta nénit

A kilencvenéves Márta néni életvidám és energikus
ját jelképezi. Az Ószövetségben
számos helyen találkozunk a tûz
szimbolikájával. Lásd: Illés pró-
féta tüzes szekere.

4) Galamb: Az Ószövetségben
a Noé által elküldött galamb zöl-
dellõ olajággal tért vissza, annak
jeléül, hogy a föld ismét lakható.
A galamb hagyományosan a Szent-
lelket jelképezi a keresztény iko-
nográfiában. V. ö. Katolikus Egy-
ház Katekizmusa.

Az elsõ pünkösd:
Az Apostolok Cselekedetei

második fejezetében természetfe-
letti jelek hirdették a Szentlélek
eljövetelét. A jelek a következõk:
hirtelen zaj és szélvész, különbö-
zõ nyelveken való beszédcsoda és
az apostolok feje fölött megjele-
nõ lángnyelvek. A mai liturgiában
a vértanúk ünnepein és emléknap-
jain piros a liturgikus szín, de ki-
vétel a pünkösd, amikor a tûz tisz-
tító erejére utal a piros miseruha.

Pünkösd a természet szépsé-
ge felõl is megközelíthetõ: a kora
tavasszal rügyezõ fák, a tavasz
elsõ virágai a feltámadt Urat hir-
detik. Ötven nappal késõbb a ter-
mészet kizöldül, a friss hajtások
és levelek megerõsödnek, majd
megjelennek az egész nyáron tar-
kálló virágok, jelezve, hogy hitünk
a Szentlélek által megerõsödött és
színesebb lett.

Ünnepre nem tudunk az elmúlt
évek emlékei nélkül gondolni. Így
egy esõs júniusi utazást idézek,
amikor protestáns és katolikus
balatonfürediek indultak Erdély-
be. A jó öreg Ikarus beázott, ezért
ernyõk nyíltak az utastérben és
vidáman vártuk az idõ javulását.
Kalotaszegen, a csupa magyar re-
formátus faluban akkora sár volt,
hogy az urak vitték át az utcán a
hölgyeket a szállásadókig, ahol
olyan nagy szeretetben volt min-
denkinek része, amirõl egybõl tud-
tuk, ez több, mint barátság. Kö-
zös istentisztelet és közös vacso-
ra után minden kis házban még so-
káig pislákoltak a fények. Más-
nap a székely nép közvetlenségét
érezhettük, és a romló idõjárás
ellenére senki nem fázott, mert
a magyarság nagy ünnepén
Csíksomlyón erre nem volt lehe-
tõség. Évekkel késõbb ugyancsak
a pünkösdi búcsú alkalmával kö-
zépiskolás utastársaim az Össze-
tartozunk feliratú táblát magasra
emelve keresték a helyszínen dol-
gozó tv-stáb kameráját, és ezzel
üzentek a világban szétszóródott
magyaroknak.

A tavasz a keresztény-keresz-
tyén közösségekben a konfirmá-
ció, az elsõ áldozás és a bérmálás
ideje. Gyermekeink, fiataljaink a
felnõtté válás szentségével, a bér-
málással majdnem olyanok lesz-
nek, mint az elsõ tanítványok Je-
ruzsálemben. Nem félnek majd
kilépni a világba tanúskodni Jé-
zus mellett, és embertársaikat
szolgálni. Ebben az esztendõben
a bérmálkozók fõtisztelendõ
Gyürû Géza atya által a bölcses-
séggel eltelve vehetik a Szentlel-
ket, a megerõsítõ, megvilágosító
ajándékot, amely bennünk, és nem
helyettünk akar dolgozni.

Az egyház születésnapja a
Szentlélek kiáradása, és vezet-
het a pusztába is, de a pusztán
keresztül is az egyházba fog ve-
zetni.

Langstaller András

 Jézus ígérte: „a Szentlélek el-
jövetele pedig erõvel tölt majd el
benneteket, hogy tanúságot tegye-
tek rólam” ApCsel 1,8.

A lélek kifejezés a héber ruah
fordítása, ami annyit jelent, mint
lélegzet, levegõ, szél. Erre a bizo-
nyos szélre utalt II. János Pál pá-
pa gyõri látogatásakor 1996 szep-
temberében, hiszen az elsõ pün-
kösdöt, ahol együtt voltak a ta-
nítványok, mint a magyar katoli-
kus zarándokok, Gyõrben is vi-
haros szél kísérte. Amikor Jézus
meghirdeti és megígéri a Szentlé-
lek eljövetelét, paraklétosznak,
azaz elhivatottnak nevezi. (Jn
14,16). Az Úr az igazság Lelkének
is nevezi a Szentlelket (Jn 16,13)

A Szentlélek jelképei:
Víz: jelképezi a Szentlélek

mûködését a keresztségben,
amely az újjászületés hatékony
szakramentális jele. Olaj: a beava-
tás keresztény rendszerében a
bérmálás szakramentális jelké-
pe, amelyet a keleti egyházban
krizmálásnak nevezünk. Krisztus,
a héber messiás azt jelenti: Isten
Lelkének felkentje. Tûz: az élet
születésének és termékenységé-
nek a szimbóluma. A Szentlélek
cselekedeteinek átalakító energiá-

Történelmi és egyházi eredetû
ünnepekre szervezett fesztiválo-
kon nem az evés-ivás kellene,
hogy a középpontban legyen, ha-
nem emberi kapcsolataink és lé-
lekkel megtöltött pillanatok soka-
sága, ezért ünnep a pünkösd és
ezt üzeni ma is.

Dsida Jenõ írja a Pünkösdi vá-
rakozás címû versében: „Fényes-
ség nélkül, oly sivár az élet! / Nagy
alkotónk, oh mondd ki szent igé-
det! Legyen világosság!...”

Egy budapesti városnézés so-
rán történt velem és keletnémet
barátaimmal a következõ eset. A
Szentháromság-szobornál meg-
állva láttam döbbent arcukat, ezért
megkérdeztem tõlük, hogy mit
nem mondtam jól. Erre válaszuk
ez volt: nem tudjuk, mi a Szent-
lélek, illetve Szentháromság. Mi-
lyen rossz lehet úgy múzeumot
vagy történelmi utcákat járni, hogy
nem értjük, nem ismerjük, mi a
látott festmény vagy szobor ere-
dete.

„Ahogy az üres templomto-
ronyba mindenféle állat, pók,
rágcsáló, bagoly befészkelheti ma-
gát, ugyanígy a gonosz köny-
nyen otthonra talál kongó szí-
vünkben, ha nem tölti el a
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Május 1-je a fiatalság tavaszi
örömünnepe, a májusfa állításá-
nak ideje. A májusfa a zöld ág, a
természet megújulásának szim-
bóluma.

Április 30-án hagyományte-
remtõ szándékkal májusfát állí-
tottunk az udvaron. Várakozás-
sal készültünk az eseményre. A
gyerekek és tanítóik szalagokkal
díszítették, Hertling Csaba és is-
kolánk férfi dolgozói felsõ tago-
zatos fiúk segítségével emelték
végleges helyére.

A munkát sok vidámság kísér-
te. A 3. B osztály tanulói rövid
mûsort adtak, majd közösen éne-
keltünk néhány tavaszi dalt.

Szeretnénk megköszönni Szek-
rényes Tamás igazgató úrnak, va-
lamint a Balatonfüredi Erdészet
dolgozóinak, hogy ezt a szép fát 
rendelkezésünkre bocsátották.
Május végén egész napos prog-

A Balatonfüredi Eötvös Lo-
ránd Általános Iskola a Klik által
meghirdetett 2014. évi Közúti
közlekedési akcióprogram kere-
tében pályázatot nyújtott be. A
sikeres megvalósítás esetében je-
lentõs összeget lehetett elérni,
közel 200 000 forintot.

Nagy lelkesedéssel vágtunk
bele a munkába. Mindenképpen
szerettünk volna megfelelni a pá-
lyázati kiírásnak.

Tóth Attiláné tanítónõ, Puskás
Erika diákönkormányzatot segí-
tõ nevelõ és Mitev Ivánné igazga-
tóhelyettes irányításával 180 ta-
nuló kapcsolódott be a program-
ba. Elsõ lépésként online KRESZ-
teszteket töltöttünk ki Rácz Már-
ton tanár úr segítségével. Minden
tanuló sikerrel próbálkozott. Erre
a feladatra úgy készültünk, hogy
a tanító nénik napközis foglal-
kozás keretében ismertették meg
a gyerekeket az alapvetõ szabá-
lyokkal.

A második lépés a szülõ-
gyermek közlekedésbiztonsági
foglalkozás lebonyolítása volt. A
szülõi munkaközösség aktív tag-
jaival, összesen 60 fõvel kerékpá-

Tavasz – napsütés, lazább ru-
hák, több mosoly, kirándulások,
madárcsicsergés, ébredezés, új-
jászületés. A természet felébred
téli álmából, megrázza magát, meg-
újul, kiszínesedik. Vegyük fel mi
is a természet ritmusát, s hagy-
juk, hogy egy kicsit újjászüles-
sünk. Hogyan? Olvasson tovább!

A természet ritmusára hagyat-
kozva könnyebben élhetjük a
mindennapjainkat. A téli szender-
gés után, a tavaszi idõszakban
pontosan itt az ideje annak, hogy
magunk mögött hagyjuk azokat a
testi-lelki szokásainkat, amik le-
nyomhatnak minket. Méregtele-
nítsük testünket-lelkünket! Salak-
anyagok nemcsak a testünkben
halmozódhatnak fel, hanem a lel-
künkben is: fájdalmak, sérelmek,
megbántódások, szomorúság, te-
hetetlenség, gyûlölet és még so-
rolhatnám. Nem kötelezõ ezeket
magunkkal cipelni, mint egy kö-
vekkel megrakott hátizsákot, ami
hol itt nyom egy kicsit, hol ott
húz egy kicsit, sehogy sem jó iga-
zán. Idõnként én is hasonlóan ér-
zek, s van egy-két trükköm, ami-
ket be tudok vetni annak érdeké-
ben, hogy jól érezzem magam a
bõrömben.

1. A szervezet tehermente-
sítése

Tavasszal és nyáron köny-
nyebb megszabadulni minden
olyan salakanyagtól, amely terhe-
li az emésztõrendszert. Az útifû-
maghéjjal végzett 2,5–3 hetes kúra
hatására a szervezete biztosan fel-
lélegzik.

2. Finom, egészséges ételek
A természetes ízû és jó minõ-

ségû ételek, italok hozzájárulnak
a szervezet egészségesebb rezgés-

Tavaszi nagytakarítás
testileg-lelkileg

szintjéhez: idénygyümölcs, zöld-
ség, otthon csíráztatott csírák, ola-
jos magvak.

3. Mozgás
Eleinte talán nehéz elkezdeni,

de az elsõ néhány perc után már
határozottan lehet érezni a boldog-
ságszint emelkedését, a belsõ
nyugalmat, a feszültségoldást.

4. Vértisztítás
A gyógynövények rendkívül

áldásos hatását a tavaszi takarí-
tás során is kiaknázhatjuk. Na-
gyon jó vértisztító például a dió-
levél, a csalánlevél, a gyermeklánc-
fûlevél, a tyúkhúr. Fontos a fo-
lyadékfogyasztás!

5. Lélektisztítás
Figyelmébe ajánlom Louise L.

Hay Éld az életed! címû könyvét,
aminek a segítségével feltérké-
pezhetjük és megtisztíthatjuk lel-
künket a nyomasztó terhektõl.
Ennek hatására a testünk is új élet-
re kelhet.

Amennyiben kérdések merül-
nének fel a természetes gyógy-
módokkal kapcsolatban, keressen
bizalommal! (x)

Kelemen Lívia
gyógynövényszakértõ, tanár

Elérhetõség:
Balatonfüred,

Kossuth utca 19.
Nyitva tartás: hétfõ-péntek:

9–17, szombat: 9–12
Telefon: 20/595-3062

Minden májusban van egy
nap, amirõl sohasem feledkezhe-
tünk meg. Ezen a vasárnapon az
édesanyákat ünnepeljük. Minden
ember szívében különleges helyet
foglalnak el az anyák, hiszen az õ
szemükben – kortól függetlenül –
mi, a gyermekeik vagyunk szá-
mukra a legfontosabbak.

Õ az a személy, akinek felté-
tel nélküli szeretete, aggódása,
gondoskodása egy életen át elkí-
sér bennünket. A közelgõ ünnep
alkalmából óvodánk Talabér nép-
tánccsoportja – Ujszeginé Már-
kus Judit csoportvezetõ meghívá-
sára – ellátogatott a városi idõsek
klubjába.

 A gyerekek nemcsak a szívü-
ket öltöztették fel ünneplõbe, ha-
nem az alkalomhoz illõen nép-
táncos ruhában álltak az idõsek
elé, hogy anyák napi mûsorukkal
köszönthessék õket.

A mûsort Petneházi Lászlóné,
Ildi néni, óvodánk néptánccso-
portjának vezetõje tanította be

Május 31-én dél-
elõtt 10 órától a füredi
Kovászna parkban lesz
a városi gyermeknap.

Légvárak, trambulin,
22 óriás fajáték, arcfes-
tés, lufihajtogatás, kéz-
mûves foglalkozások,
társas- és ügyességi já-
tékok, lovaglás, lovas
hintózás, a színpadon
zenés-táncos fellépõk,
gyermekegyüttesek,
tánccsoportok, mesejá-
ték és sportbemutatók
várják a gyerekeket.

Szívbõl jövõ szép szavak
Vass Istvánné, Edit óvó néni se-
gítségével a gyerekeknek. A nép-
táncos ruhába öltözött kis óvodá-
sok látványa, elõadása mosolyt,
örömet szerzett minden jelenlé-
võnek. A versek, dalok pedig a
könnyeket is elõcsalogatták a sze-
mekbe. A bemutatott tánc után a
gyerekek kis csokor orgonával
köszöntötték a meghatott édes-
anyákat, nagymamákat. Ezzel a
mûsorral sikerült elfeledtetni a hét-
köznapokat, s kicsit odavarázsol-
ni azt, amit csak a gyerekek tud-
nak igazán adni: örömet, jókedvet,
szeretetet. Május elsõ vasárnap-
ján, anyák napja alkalmából, kö-
vetve a gyerekek példáját, álljunk
mi is édesanyánk, nagymamánk
elé. Néhány szívbõl jövõ jó szó-
val, pár szál virággal a kezünkben,
s egy öleléssel mondjunk köszö-
netet mindazért a jóért, amit ér-
tünk tettek.

Csekõné Szabó Orsolya
          óvodapedagógus
           Óvárosi Óvoda

Közlekedj biztonságosan!
ros ügyességi versenyt rendez-
tünk. Ügyességi pályán kerékpá-
roztak a gyerekek, szülõk és pe-
dagógusok. Akik ezt a próbatételt
nem vállalták, feladatlapokat tölt-
hettek ki. Ezután az iskolarend-
õrök, Hetesi András és Bujpál
Tamás körzeti megbízottak a sza-
bályosan felszerelt kerékpárt mu-
tatták be.

Az idõjárás kegyes volt hoz-
zánk, így végigkerekezhettünk az
új kerékpárúton, az iskolától a la-
kótelepen át a kempingig és visz-
sza, természetesen rendõri bizto-
sítás mellett. Nagyon jól éreztük
magunkat és sokat tanultunk, úgy,
hogy közben szórakoztunk is. Az
egyik harmadikos tanulónk a ren-
dezvény elõtt két héttel tanult meg
kerékpározni azért, hogy õ is részt
vehessen azon.

Nagy örömmel értesültünk ar-
ról, hogy a tankerület segítségé-
vel a pályázati összegen sikerült
színes nyomtatót beszerezni in-
tézményünk számára.

Köszönjük a Balatonfüredi
Rendõrkapitányság, az iskolarend-
õrök és a szülõk aktív részvételét!

Eötvös iskola

A diákok közlekedésbiztonsági feladatlapokat töltöttek ki

A gyerekek orgonával köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat

Meghívó gyermeknapra

Májusfa az iskolában

ramot szervezünk a májusfa ki-
táncolására.

Ocskóné Zöld Andrea
tanító

Eötvös Loránd Általános Iskola

A Lóczy-barlangért és Kéki-
völgyért Egyesület tizedik éve

állít májusfát a Kéki-völgyben,
ahol az Árpád-korban még

önálló falu volt Füred mellett.
A telektulajdonosok baráti
társasága összetartó csapat,

mondja Batyki István elnök,
sokat tesznek Balatonfürednek

ezen vidékéért

Kéken is
tavasz van

Áprilisban iskolánk
két tanulmányi verseny-
nek adott otthont. Az alsó
tagozatos munkaközös-
ség ebben a tanévben is
meghirdette a matematika
tanulmányi versenyt.

 Április 9-én délután a hat ál-
talános iskolából érkezõ közel öt-
ven kisiskolás részvételével zaj-
lott le a körzeti matematika tanul-
mányi verseny, amelynek vég-
eredménye: 1. évfolyam: 1. Gaál
Emese és Fábos Zoltán (Reformá-
tus Általános Iskola, Balatonfü-
red), 2. évfolyam: 1. Mészáros-
Daubner Márk (Radnóti Miklós
Általános Iskola), 3. évfolyam: 1.

Monostori Barna (Csopaki
Református Általános Iskola),
4. évfolyam:1.Végh Hunor Odin
(Radnóti Miklós Általános Is-
kola). 

Az idei tanévben elõször hir-
dette meg iskolánk a FUNtastic
megyei angolversenyt felsõ tago-
zatos diákok számára. Hét általá-
nos iskolából 44 diák regisztrált a
versenyre, négyfõs csapatokkal.

A 11 csapat elõször egy írás-
beli feladatlapot oldott meg, majd
a szóbeli rész következett, ahol
kategóriánként más-más szituá-
ciót játszottak el a versenyzõk.

A felkészítõ tanárok eközben
módszertani kerekasztal-beszél-
getésen vettek részt Szalay Kata-

lin, a verseny szervezõtanárának,
valamint két kiadó képviselõjének
irányításával.

A verseny támogatóinak
(FüredKult, MM Publications
Kiadó, a veszprémi Amerikai
Kuckó, Oxford Kiadó, 5percan-
gol magazin és a City&Guilds
nyelvvizsgaközpont) jóvoltából
minden résztvevõ jutalomban ré-
szesült.

A háromtagú zsûri – Bertha
Ágnes Mónika  (Lovassy László
Gimnázium, Veszprém), Szeifert
Gyöngyi (Zirci Reguly Antal
Nemzetiségi Nyelvoktató Álta-
lános Iskola) és az MM Publi-
cations képviselõje, valamint
Schmidt Sára (Egry József Kö-

zépiskola, Szakiskola és Kollégi-
um, Zánka) – értékelése alapján a
megyei angolversenyen a követ-
kezõ végeredmény született.

Az 5–6. osztályosok kategó-
riájában 1. hely: Református Ál-
talános Iskola, Balatonfüred
(Bercza Ferenc Dániel, Gaál
Csanád, Kajári Réka, Wéninger
Zoárd Tibor), felkészítõ tanár:
Szalay Katalin, 7–8. osztályosok,
1. hely: Csajági Református Álta-
lános Iskola (Kiss Gabriella, Sza-
bó Niobé, Reider Zsófia Virág,
Czigány Dániel), felkészítõ tanár:
Oláh Viktória

Református
Általános Iskola,

Balatonfüred

Áprilisi versenyek a Református Általános Iskolában
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Balatonfüred Város Önkormányzata Balatonfüreden lakó, angolul jól beszélõ, kommunikációs
készséggel, helyzetfelismeréssel rendelkezõ fõiskolásokat, egyetemistákat, illetve végzõs gimnazis-
tákat (lányok, fiúk) keres kiemelt rendezvényein való hoszteszi feladatok ellátására.

Elsõsorban a 2015. június 20–21-én megrendezendõ nyílt vízi úszó világkupa, magyar úszás napja
és nyílt vízi úszó országos bajnokságon való közremûködésre várjuk a jelentkezõket, mely egyben
„fõpróbája” lesz a 2017. évi vizes világbajnokságnak.

Várunk segítõket a május 15–17. között rendezendõ vitorlabontó ünnepség és kísérõ rendezvé-
nyéhez, a július 2–5. között zajló Kékszalag fesztiválhoz, valamint a július 25-én tartandó Anna-bál
és kísérõ rendezvényeihez is.

Jelentkezési határidõ: 2015. május 15.
Részletek iránt érdeklõdni munkaidõben (8–16 óráig) a 87/581-257-es telefonszámon, jelentkezni

pedig írásban a sporteskultura@balatonfured.com e-mail címen lehet.
Balatonfüred Város Önkormányzata

Önkéntesek jelentkezését várjuk!

Hatalmas pontyokat –
köztük több 10 kiló feletti
példányt is – mérlegel-
tek, majd a fotózás után
engedtek vissza a tóba
az I. Nemzetközi Balatoni
Pontyfogó Kupa (IBCC)
résztvevõi.

A versenyre 14 ország 50 csa-
pata nevezett, akik a Balaton észa-
ki partján 16 településen kijelölt
gigantikus versenypályán próbál-
ták megfogni a tó óriásait.

A Balaton horgásztörténelmé-
nek eddigi legnagyobb pontyhor-
gász versenyén az értékelésbe
minden 5 kg-nál nagyobb ponty
számított bele, melyekbõl az öt-
napos verseny ideje alatt össze-
sen 3131 kg-ot fogtak a verseny-
zõk, köztük egy 23,6 kilogram-
mos matuzsálemet. A nagy értékû
különdíjat érõ halat a Balatoni Hal-
gazdasági Nonprofit Zrt. munka-
társa és versenycsapatának tag-
ja, Tulipán Tibor fogta, melyet az
ötnapos verseny utolsó fél órájá-
ban akasztott meg.

A Balaton pontyállománya hi-
hetetlenül gazdag, az idei évtõl élet-
be lépõ horgászrend alapján pe-
dig a behúzásos technikával szin-
te bármelyik felkészült és rutinos
horgásznak sikerülhet megfogni
õket. A horgászok a felcsalizott
horgokat csónakkal maximum 350
méteres távolságba juttathatják
be a partról, ha ezt az érvényben
lévõ viharjelzési fokozat is lehe-
tõvé teszi. Persze a kapás nem
érkezik egyik napról a másikra,
esetenként több száz kilogramm
csalogatóanyag felhasználásával

Április 11–18. között
rendezték meg a III.
Nemzetközi Balatoni
Bojlis horgászversenyt,
melynek idén Révfülöp
volt a házigazdája.

Az északi parton Balatonal-
máditól Badacsonyig több hely-
színen folyt a verseny. A mérle-
gelésben aktívan közremûködtek
a BHE önkéntesei. A nevezett öt-
ven csapat változó idõjárási kö-
rülmények között összesen több
mint 1300 kg halat fogott. 

A záróforduló elõtt megsze-
rezték ifistáink a bajnoki bronzot.
Joggal lehetnek büszkék a fiúk erre
a sikerre.

Egy bajnoki bronz mindig szép.
Egy siker mindig szívet melenge-
tõ. A 2014/2015-ös NB I-es ifjú-
sági bajnokságban elért bronzérem-
re azonban különösen büszkék le-
hetnek azok, akik kívívták. Külö-
nösen büszkék, mert annyi nehe-
zítõ körülmény adódott, ami ta-
lán soha nem fog még egyszer elõ-
fordulni egy csapat életében.

Ha végignézünk azon a név-
soron – Bordács, Deák, Gyõri M.,
Kis D., Ligetvári, Szöllõsi B., Vizi
–, akik idõlegesen vagy véglege-
sen kiestek ebbõl a csapatból az
idény közben, akkor csak a kima-
radókból egy igen ütõs kis társa-
ságot tudnánk összerakni. Nem
túlzás, hogy velük az érem is fé-
nyesebb lehetett volna, talán a
legfényesebb. És akkor még nem
beszéltünk a szezon közbeni edzõ-

A bronz ünnepe
ken, az ifiben és az NB I/B-ben
egyaránt helytállt. Nagyszerû
dolog ez, talán egy picit túlzás is
egy ilyen fiatal sportemberrel
szemben. De abban is biztosak va-
gyunk, hogy mindez kamatostul
fog hasznosulni nála is...

Sajnáljuk azokat, akiknek tá-
vozni kellett tõlünk. Bordács Ben-
cének és Vizi Benjáminnak nem a
tudásával volt a baj. Nem tudtak
beilleszkedni Füredre, és a végén
a legszigorúbb és legfájdalmasabb
döntést kellett meghoznia az edzõ-
jüknek, amit egy edzõ tehet: elta-
nácsolta õket. Reméljük, nem ké-
sõn jött a figyelmeztetés és hasz-
nukra válik. Higgyék el, õszintén
örülnénk, ha a fiúkra fényes kézi-
labdás karrier várna.

Ahogy ilyen karrier várhat a
bronzot kivívók mindegyikére,
hiszen a sikerért keményen meg-
dolgoztak, sok nehezítõ tényezõ
ellenére vívták ki, és ez csak meg-
edzhette õket a továbbiakra.

Sikeres szezont zártak a BKSE fiatal kézisei

Bojlis horgászverseny
A legnagyobb kifogott hal 17,5

kilogrammos volt. A Balatonfü-
redi Horgász Egyesület színeiben
indult csapat – Kisbán Tibor,
Seszták József, Kassai László,
Kovács János – az erõs közép-
mezõnyben, a 36. helyen zárta a
versenyt.

 Iván Imre BHE-titkár

A Balatonfüredi
Horgász Egyesület színeiben

indult csapat
a középmezõnyben végzett

A Balaton hatalmas
halaira figyelt a világ

A mérlegelés és a fotózás után ezt a kapitális példányt is visszaengedték a Balatonba

és hosszú, türelmes, akár 3–4 na-
pos várakozás után érkezett az
elsõ nagyobb hal.

A kifogott pontyokat mérle-
gelés és a fotózás után a verseny-
zõk minden esetben visszaenged-
ték a Balatonba. Az elsõ IBCC
gyõztese a B52 Fishing Team II.
A csapat tagjai: Ocsovai László,
Ladislav Klement, Fekete Zoltán,
akik ezzel minden bizonnyal be-
írták magukat a horgásztörténe-
lembe. 427,6 kilogrammos össz-
fogásukat senki nem tudta túltel-
jesíteni, de a felvetés, miszerint a
világrekordnak számító ponty-
óriás is a Balatonban él-e, tovább-
ra is kérdés marad.

„Hiszem, hogy a Balaton a vi-
lág legjobb és legszebb pontyhor-
gász helye, amiben a világ legna-
gyobb pontya is él. Idén ugyan
nem került horogra, de a követke-
zõ IBCC-n akár erre is sor kerül-
het. Egy olyan versenyt sikerült
megrendeznünk, amitõl az egész
horgászvilág felfigyelt a Balaton
pontyállományára, és ez a siker
még csak egy fantasztikus törté-
net kezdete„ – mondta nem sok-
kal a verseny záróünnepsége után
Csörgõ Tamás fõszervezõ, ismert
horgászszakíró. – Már most so-
kan kíváncsiak a folytatásra, ami-
re, örömmel jelenthetem, alig egy
évet kell várni, hiszen most már

biztos, hogy a második IBCC
2016. április 25-én startol.”

Az érdeklõdõk majd’ minden
este a Fishing and Hunting csa-
torna jóvoltából egyedülálló élõ
televíziós közvetítést láthattak a
nap legfontosabb történéseinek
összefoglalóival a verseny hely-
színén felállított stúdióból. A csa-
patok 63 kg-os átlagfogást pro-
dukáltak és összesen 346 db, 5
kilogrammnál nagyobb pontyot
fogtak meg, köztük több 15 kg fe-
letti példányt, ami egy ilyen ha-
talmas kiterjedésû horgászvízen
kiemelkedõ teljesítmény.

Forrás: ibcc.hu
Jéger Szabolcs

cserérõl. Felnõtt társaságokat is
megzavarhat ez, hát még a fiata-
lokat, akiknek az edzõjük egyben
a nevelõjük is.

Éppen ezért le a kalappal azok
elõtt, akik így is kivívták már a
záróforduló elõtt a bronzot. Ko-
moly fegyvertény ez a fiúktól, és
komoly fegyvertény a György
László távozása után elõrébb lépõ
Kárpáti Krisztiántól és segítõjé-
tõl, Kis Ákostól, hogy összefog-
ták és gyõzelemre vitték a társa-
ságot. Jó csapatot „örököltek”, de
egy igen nehéz idõben kellett
helytállniuk, és  jelesre oldották
meg a feladatot! Ráadásul a fénye-
sebb érem tulajdonképpen három
õszi botláson úszott el. Váratla-
nul kikaptunk itthon a Szegedtõl,
és pont nélkül maradtunk Tata-
bányán és Veszprémben. Ezek
közül bármelyik megtörténhetett
volna, de így, együtt már olyan
hátrányt jelentett, amit nem le-
hetett behozni. Talán teljes csa-
pattal, de a tavasz nálunk nem er-
rõl szólt.

Öröm volt látni, hogy a kiesõk
helyére feljebb tudtak lépni a fia-
talabbak, akik közben vívták a
saját OSB-s és megyei meccsei-
ket is. Ez a pluszteher egészen
biztosan hasznosulni fog a követ-
kezõ években náluk. Az idõseb-
beknek is volt pluszterhük, hiszen
Keresztes, Nemes, Déber és  –
amíg rendelkezésre álltak – Gyõri
M., Deák, Vizi és Bordács az NB
I/B-ben is húzta az igát. Sõt, Li-
getvári és Gyõri M. a felnõttkeret
tagjai voltak, számtalan meccsel a
hátuk mögött. Ne feledkezzünk
meg Gyõri Kristófról. Kristóf
OSB-meccseken, megyei derbi-

Gratulálunk minden csapattag-
nak, gratulálunk a velük foglal-
kozó minden szakemberünknek,
és köszönjük a szülõk és a csalá-
dok támogatását. A garatuláció
nekik is jár, sõt!

Álljon itt a bronzérmesek név-
sora: Bordács, Burger Á., Csillag,
Deák, Déber, Gyõri K., Gyõri M.,
Hajnal, Haraszti, Horváth L.,
Horváth M., Keresztes, Kis D.,
Kiss A., Lajos, Máthé, Nemes,
Németh A., Orbán Á., Orbán B.,
Sneider, Szöllõsi B., Szöllõsi
O., Turcsán, Vágner, Vékony I.,
Vékony II., Vizi. Edzõk: György
László, Kárpáti Krisztián, Kis
Ákos.

A legjobb góllövõink: Gyõri
M. 108 gól/14 meccs; Keresztes
99/24; Deák 77/21; Nemes 70/21;
Déber 60/24; Vizi 55/17; Csillag
35/20; Vágner 33/24; Orbán B. 31/
24; Bordács 30/15; Horváth L. 28/
19; Kis Arnold 3/22 (a kapuból!).
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