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Farsang
a nyár derekán
Nekem ugyan mondhatnak bármit a felmérések
(amúgy egyikben sem hiszek, lásd a nagyokos politológusok választási elõrejelzéseit!), de szerintem a
Balatonfüred hívószóra a
legtöbb embernek akkor is
az Anna-bál jön be elsõnek.
És ez így is van rendjén.
Mert ugyan voltak kisebbnagyobb históriai okú megszakítások a bál történetében, de azért mégiscsak a
leghosszabb történetû magyar társadalmi-társasági
esemény, amely lassan két
évszázada megédesíti a
nyár közepét.
De ez még csak afféle társadalomszociológiai,
mondhatjuk, kultúrantropológiai okoskodás, amely
tudománynak úgy sincs keletje, mint halljuk, de valójában az Anna-bál a legszebb magyar nyári emlék.
Mesék és legendák övezik,
élmények és szerelmek, táncok és vallomások, szép
ruhák – na jó, ez utóbbiban
mintha kicsit túlzásba esnének mostanság, ámbár a
dekoltázsok ellen semmi kifogásom nem akadt. De hát
végül is a bál csillogás és
fény, télen-nyáron egyaránt.
Krúdy szerint a fürediek
megcsalták a kalendáriumot, hiszen a télen esedékes
bálokat áthozták a nyár derekára, igazolva azt is, hogy
mindegy, hogy esik vagy fú:
az ifjúság helyet kér, mondjuk egy nagy bálteremnyi
helyet, és valami életre szóló élményre vágyik.
Már aki bejut ide, hiszen
azért többen vannak kívül,
mint bévül. De hát az egész
ország nem lehet egy nagy
bálterem (cirkuszporondnak már jobban kinéz), de
ez mindig is így volt. A bálnak nemcsak az örült, aki
hajnalig táncolt, hanem az
is, aki olvasott róla, vagy
részese volt a felkészülésnek. Ott állt a kísérõprogramok valamelyikén, nézte
a tévéadást – vajon miért
nincs most egész estés élõ
közvetítés, elfogytak a csatornák, ahol lenne hely erre?
Mindegy, az Anna-bál örök.
Az is eszembe jutott, hogy
már csak tíz esztendõ van a
nagy jubileumig, a 200 éves
évfordulóig. Én már most
nekiállnék, és minimum
UNESCO-védnökség alá
vetetném ezt az évet, már
most hatalmas szervezõbizottságot hoznék létre (nálunk anélkül nem megy semmi, Mikszáth szerint persze), de én 2025-öt már most
az Anna-bál évének nyilvánítom! S nemcsak Balatonfüreden, de szerte az egész
világban. Hiszen úgy elszalad az a tíz esztendõ! Nyolcéves füredi kislányok: már
lehet készülõdni! (Szülõk:
kezdjük a pénzgyûjtéssel…)
Praznovszky Mihály
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190. Anna-bál – Egy hét fesztivál
Minden jegy elkelt a leghíresebb füredi nyári rendezvényre
Az Anna-bál a város
legjelentõsebb társadalmi
és kulturális rendezvénye, idén is folytatjuk a
hagyományt – mondta dr.
Bóka István polgármester a
190. Anna-bál sajtótájékoztatóján. Bál július 25-én az
Anna Grand Hotel patinás
épületében és hangulatos
kertjében, elõtte prímásverseny, operaestek és
szívhalászat. Anna-fesztivál egy héten át, amelynek programjáról lapunk
harmadik oldalán olvashatnak részletesen.
– Fontos, hogy megõrizzük a
bál reformkori hagyományait,
ugyanakkor igyekszünk több napon át hangulatos rendezvényekkel is színesíteni az eseményt. Már
áprilisban elfogyott az összes jegy
– jelentette be az Anna Grand Hotelben rendezett sajtótájékoztatón Bóka István. A polgármester
hangsúlyozta: kilenc elsõ bálozó
füredi lány vesz részt az eseményen, amelyen idén is a báli közönség szavazza meg a 15 legszebb lányt, akik közül majd a
szakmai zsûri választja ki a bál
szépét és udvarhölgyeit.
Az Anna Grand Hotel patinás
épületében, illetve hangulatos kertjében rendezendõ bál fõvédnöke Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter, az esemény díszvendége Füred kulturális partnere,
Komárom lesz.
Füred kulturális partnertelepüléseirõl huszonegy fiatal lány
vesz részt a bálon, amelyen várhatóan jelen lesz Zoób Kati, Melocco
Miklós, Kõ Pál, valamint Litkey
Farkas és Józsa Márton.
A bálra, amelyre a város ezúttal is meghívta a füredi 18 éves
lányokat, a legolcsóbb belépõjegy
55 ezer, a legdrágább 70 ezer forintba került. A bál elõtt a Vaszary

A füredi származású
Bódis Boglárkát választották meg az év divattervezõjének a Glamour
magazin olvasói.
5. oldal

Madách Imre
is itt járt
1861-ben Madách Imre
unokája, Huszár Etelka
lett a legszebb lány az
Anna-bálon.
6. oldal

Biedermeier
Füreden

Villa kertjében gyülekeznek a
vendégek, és onnan indul majd a
zenés menet, itt akasztják a hölgyek nyakába a herendi porcelánszíveket, amelyek ezúttal kék
színûek lesznek.
– A Balaton szíve – ezt a fantázianevet adtuk az idei bálra
készülõ kék porcelánszíveknek.
A bál szépe és udvarhölgyei
Rotschild-, Apponyi-, illetve
Viktória-mintás vázát vehetnek
át, a vendégek elé pedig 3500 darabos, az 1930-as évekig visszanyúló Apponyi-motívumokkal
díszített szerviz kerül – jelentette be dr. Simon Attila, a Herendi
Porcelánmanufaktúra Zrt. vezér-

igazgatója a sajtótájékoztatón,
amelyen részt vett Sulák Martina, a tavalyi bál szépe is.
Az eseményrõl az MTVA élõben többször bejelentkezik majd,
a hosszabb, szerkesztett összefoglalót a bál másnapján láthatják a
tévénézõk.
Az Operaház balettmûvészei
táncolják a bálon a palotást, a bál
szépét és két udvarhölgyét éjfélkor mutatják be, õk másnap délelõtt tíz órakor a Kisfaludy Színpadon is láthatók lesznek, majd
lovashuszár-kísérettel sétakocsikáznak a városban.
Két szívhalászat is várja a vendégeket a bál elõestéjén, a kikötõ-

Kész a kikötõ
Befejezõdött a Hajógyári Kikötõ építése, ahol 249 hajó fér el.
A hajókat – hogy a Balatont ne
terheljék – úszómólókhoz és változtatható stégekhez lehet kikötni. Fontos volt az ökológiai szempont a kikötõépületnél is, geotermikus energiát, napkollektorokat építettek be, és esõvizet használnak öblítésnél a mosdókban.
„A Sennebogen cégcsoport
fejlesztése teljesen beleillik a város stratégiájába, amely az aktív
turizmust, a vitorlásturizmust
szorgalmazza. A TLC Kft. 1995ben az acéliparba fektetett be a
valamikori hajógyár telephelyén,
és lett a város legtöbb iparûzési
adót fizetõ cége, majd a Balaton-

füredi Hajógyár Kft. a turizmusban látott fantáziát, és megépítette ezt a korszerû kikötõt – mondta köszöntõjében dr. Bóka István
polgármester.
„Olyan kikötõt szerettünk volna, ami minden igényt kielégít –
mutatta be a beruházást Michael
Seiferling, a cég ügyvezetõ igazgatója. – Az új épületben – amelynek 95 százaléka fából készült, a
legszínvonalasabb mûszaki megoldásokat alkalmazva – két vitorlásruhákat és vitorlástartozékokat
árusító üzlet van, illetve egy nagyobb rendezvényterem. Az új
épületben mûködik a vitorlásiskola, a kerékpárkölcsönzõ.
(Folytatás a 2. oldalon.)

bõl ismét kifut a Jókai hajó, fedélzetén a szép lányokkal, késõ este
pedig hangulatos programnak ígérkezik a Vitorlás tér elõtti öbölben
rendezendõ zenés látványszínházi est.
Idén is megrendezik a szívkórház elõtti téren felállított nagyszínpadon az Operagálát, elõtte
egy nappal, július 23-án a Magyar Állami Operaház mûvészei
lépnek fel, vasárnap este pedig a
Gyógy téren operafilmet vetítenek. Az Anna-bál hete alatt ismét
lezárják a Blaha Lujza utcát, itt
hangulatos teraszok, minõségi
borkínálat várja a vendégeket.
Az eseményhez ezúttal is kapcsolódik prímásverseny, idén cigányprímások mérik össze a tudásukat. – Legalább harminc jelentkezõre számítunk, sok-sok
tehetséges hegedûs van az országban. A verseny nagy lehetõség a
cigányprímások számára, itt megmutathatják muzikalitásukat, zenei tudásukat – válaszolta a balatonfured.hu kérdésére Radics
Ferenc, a Magyar Állami Népi
Együttes prímása.
A rendezvény végén bemutatták a különlegességeket és hagyományos ételeket egyaránt tartalmazó négyfogásos báli menüt.
Martinovics Tibor

Kispolgári romantika,
klasszicizmus, ugyanakkor ellentétek és feszültségek a Vaszary Galériában látható gyûjteményes
biedermeier tárlaton.
7. oldal

Aquapark
éjjel-nappal
Tavalyi árakkal várja a
látogatókat az Annagora
Aquapark. Programok,
élménycsúszdák, kavicsplázs, éjszakai fürdõzés.
9. oldal

Sárkányhajósikerek

Ezüstérmet szereztek a
fürediek az olaszországi
versenyen.
11. oldal
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Új luxushotel épül a parton
Új, négycsillagos szálloda épül Füreden. A parti
részen álló, várhatóan
még idén megnyitó
Balaton Medhotelben
külön egészségügyi, illetve wellnessrészleg
mûködik majd.
A negyvenszobás hotelben egy
450 négyzetméteres egészségügyi, illetve egy 750 négyzetméteres wellnessrészleg kap helyet.
A szállodában kardiológiai rehabilitáció és ehhez kapcsolódó életmód-tanácsadás, valamint esztétikai fogászat és szépészeti beavatkozások zajlanak majd, a
wellnessrészlegben pedig a
klasszikustól kicsit eltérõ látványelemek és gõz, szauna, jakuzzi,
fitneszterem várja a kikapcsolódni vágyókat.
A hotelhez tartozik egy 18
méter átmérõjû külsõ medence is.
A hotel kialakításánál több újszerû megoldást is alkalmaznak, az
épület hûtõ-fûtõ berendezését
például a mennyezeti szerkezetbe építik, ami kifinomult légkondicionálást tesz lehetõvé, az energiaellátást levegõ-hõszivattyúk és
napkollektorok biztosítják, a lift
pedig akár fekvõbeteg-szállításra
is alkalmas.

Füreden vannak a legjobb
balatoni strandok – derült
ki a Balatoni Szövetség
értékelésébõl. Az Esterházy és a Kisfaludy strand
is a legjobb, háromcsillagos minõsítést kapta.

A Balaton-parton épülõ legújabb négycsillagos hotel látványterve
– A városban kitörési pont lehet a hosszú távú, egy-két hétre
érkezõ vendégek fogadása, mi erre
készülünk. Füred egyik legexkluzívabb hoteljét építjük, igényes
környezetet szeretnénk létrehozni, nagyon fontosnak tartom, hogy
minõségi szolgáltatásokat nyújtsunk, igazi tartalommal töltsük
meg a négycsillagos szállodát. A
wellness-, illetve a gyógyrészleget
nemcsak a szálló vendégei vehe-

tik igénybe, nyitottak leszünk
bárki elõtt – mondta Rácz Bence ügyvezetõ.
A Balatonfüreden élõ ügyvezetõ elmondta: szeptember végére készül el a szálló, a nyitásról
azonban még nem döntöttek, vagy
az idei karácsonyi szezonban,
vagy tavasszal lesz látogatható a
Balaton Medhotel.
A Kent Magyarország Kft.
beruházása – a jelentõs önerõ mel-

Nyári kedvezmények
A Balaton Best Card (BBC)
térségi – Balatonalmádi, Alsóörs,
Felsõörs, Lovas, Csopak, Balatonfüred és Tihany – kedvezménykártyát ingyenesen kapják
a hozzánk érkezõ vendégek,
amennyiben a Balaton Bestnek
partnere a szálláshely, ahol minimum egy éjszakára megszállnak.
A kártyával számtalan prémium
elõnyhöz jutnak a vendégek, ami
olcsóbbá teszi az itt-tartózkodásukat.
A tapasztalatok alapján a szálláshely kiválasztásánál fontos
szempont a plusz hozzáadott érték, pláne, ha azzal egy hét alatt
akár 20–30 ezer forintot is megspórolhatnak kiadásaikból a Best
hét településén.
A BBC kártyával a „lassú turizmus szellemében”, az autókat
hátrahagyva, ingyen utazhatnak a
kijelölt partner helyközi buszjáratokkal Balatonfûzfõ és Tihany
között és a füredi helyi járatokon.
Ingyen járhatnak színházba, múzeumokba és strandra is.
A strandok kapui jóval olcsóbban nyílnak meg a vendégek elõtt,
hiszen: az elsõ négy napon 40%
kedvezmény jár, ha pedig ennél
többet tartózkodnak a Best-térségben, ingyen mehetnek fürdõzni – hangsúlyozza Gere Henriette
menedzser. – Számos egyéb szabadidõs program mellett kártyatulajdonosként 20% kedvezményt

BALATONFÜREDI
NAPLÓ
Balatonfüred Város
Önkormányzatának
havilapja

A füredi strandok
a legjobbak között

lett – közel egymilliárd forint uniós forrással épül a Munkácsy
utca–Halász köz találkozásánál
egy 3600 négyzetméter alapterületû ingatlanon. Ez a beruházás
elsõ üteme, második ütemben egy
hasonló adottságú szálló épül majd
mellé.
A négycsillagos hotel mûködtetésével 25 új munkahely jön létre a városban.
Martinovics Tibor

Virágos
városok
Balatonfüred idén is
elindult a Virágos Magyarországért környezetszépítõ versenyen. A verseny
bírálóbizottságát július
elején várták a városba.

kapnak a turisták a Balatoni Hajózási Zrt. menetrend szerint közlekedõ személyhajói, sétahajói és
gyorshajója díjaiból is, 11–34%
közötti kedvezmények érvényesek a Balaton-felvidéki Nemzeti
Park látogatóhelyeire, 30% kedvezmény jár pl. a Vaszary Villába, a Vitorlázeumba, az Amazonas Múzeumba, az Anna Grand
Hotel bowlingpályáira, 20% az
Annagora Aquaparkba, 15% a
Balaton moziba, a Brázay és Tihanyi Kalandsziget élményparkba stb.
A Balatonnál egyedülálló, új
szolgáltatásként pedig már e-bike
(elektromos kerékpár) használat
is szerepel a BBC listáján. A Balaton Best a balatonfüredi, alsóörsi és balatonalmádi Tourinform-

irodákban élménykerékpározást
kínál a BBC-kártyával rendelkezõknek, ha szeretnék összekötni
a balatoni nyaralást intenzív kerékpáros élményekkel anélkül,
hogy komoly fizikai felkészültséggel, kerékpáros múlttal rendelkeznének.
Garantált programajánlatok
részeként, elektromos kerékpárokkal tehetnek különlegességekben gazdag túrát, fedezhetik fel
közvetlen és távolabbi Balatonparti települések nevezetességeit, látnivalóit.
A kártya biztosította kedvezmények (a strandkedvezmények
kivételével) ráadásul nemcsak szezonálisak, hanem egész évben
igénybe vehetõek. Bõvebb infó:
http://card.balatonbest.hu/ (X)

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

Balatonfüred öt évvel ezelõtt
egyszer már elnyerte a legvirágosabb magyar város címet, majd az
európai virágos városok és falvak
nemzetközi versenyén is aranyérmet nyert. A Virágos Magyarországért mozgalom 1994-ben indult, és gyorsan országszerte ismertté vált. Célja a hazai kertkultúra felkarolása, támogatása, bemutatása, népszerûsítése. A mozgalom részeként évente kb. 300
település nevez be a hazai megmérettetésre, amelynek során
megválasztják az öt legvirágosabb várost, falut és budapesti kerületet. A legjobbak indulhatnak
az európai versenyen, ahol eddig
a magyarországi települések 8
arany-, 22 ezüst- és 10 bronzérmet szereztek, további 10 települést pedig Európa-díjjal jutalmaztak.
Balatonfüred idén is mindent
megtett a sikeres szereplésért: tavasszal támogatta a balatonfüredi
lakosok virágvásárlását, és nagy
lépést tett többek között az Arácsi
út rendezésével és virágosításával, a Tagore sétány felújításával
a kulturált városképért.
A város virágosításáért a
Probio Zrt. felelõs, Pádár Tibort,
a Probio Zrt. kertészeti vezetõjét
2014-ben az év fõkertészévé választották.
Sági Ági

Újdonság idén, hogy a legjobb
balatoni strandok toplistájában
már nemcsak Kék hullám zászlót
kapnak a fürdõhelyek, hanem csillagokkal is pontozzák õket. Eszerint nyolc csúcsstrand van a Balatonnál, köztük a két füredi strand.
Az Esterházy külön megkapta a
családbarát strand címet. A toplistán egyébként hét, északi parti
strand található.
A Balatoni Szövetség a rangsor megállapításakor ezúttal is
többek között a vizesblokkok felszereltségét, tisztaságát, a kis-

gyermekes családok számára kínált szolgáltatásokat, a strand lídós partszakaszát, a játszótereket, öltözõket, parkolókat, a vízfelület tisztaságát, a meder állapotát, a napozó-, illetve árnyékos
felületek arányát, a sportpályák
állapotát, a vízi sportolási lehetõségeket és a vendéglátóhelyek kínálatát vizsgálta.
Összességében a Balaton vízminõsége tökéletes. Nyolc strand
kapott három csillagot – Esterházy strand, Balatonfüred; Kisfaludy strand, Balatonfüred; Községi strand, Csopak; Lídó strand,
Vonyarcvashegy; Községi strand,
Balatongyörök; Napfény strand,
Balatonlelle; Diási játékstrand,
Gyenesdiás; Községi strandfürdõ,
Szigliget –, tizennégy két csillagot, öt pedig egyet.
Martinovics

Elkészült a kikötõ
(Folytatás az 1. oldalról.)
Itt kapott helyet a kikötõvezetés, és itt nyitottuk meg, tisztelegve az elõdök elõtt, a hajógyári
múzeumunkat – tette hozzá az
igazgató, aki 2011-ben érkezett
Balatonfüredre, és gyorsan szembesült azzal, hogy a TLC egy
nagy múltú vállalkozás tevékenységének örököse Balatonfüreden.
Ezért is õrizték meg a nevet, és
lett Hajógyári Kikötõ az új létesítmény.

A 25 fõt foglalkoztató beruházás része a 220 férõhelyes új parkoló is, ami elég helyet biztosít a
hajótulajdonosoknak vagy a rendezvényekre és az étterembe érkezõknek.
Az új, a Tihanyi-félszigetre
nézõ, zavartalan panorámájú, tágas és nyugalmas kikötõ építése
összesen 930 millió forintba került, amihez 336 millió forint uniós pályázati támogatást kapott a
Balatonfüredi Hajógyár Kft.
Csorba Kata

Borheti elõzetes
Augusztus 8-án kezdõdnek az
idei borhetek. Huszonöt borász,
pecsenyesütõk, pálinkaházasok
és kézmûvesek három héten át
várják a vendégeket a Tagore sétányon.
Bort a következõknél kóstolhatunk: Balogh Pince, Szabó és
Fia, Mészáros Pince, Söptei Pince, Koczor Pince, Dobosi Pincészet, Fodor Gyula, Domonkos
András, Gyukli Pince, Hudák Pince, Feind Borház, Fodor Béla,

Figula Pincészet, Horváth Borház,
Koronczai Pince, Ódor József,
Piffáth Lajos, Kálmán Pince, Lakatos Tibor, Jásdi Pince, Lídia
Borház, Zelna Borászat, Homola
Pincészet, Paloznaki Péter Pince
és a Szent Benedek Iskola – tudta
meg a balatonfured.hu.
A borászokról és a borkínálatról tájékozódjon a város okostelefon-alkalmazásából, amely ingyen letölthetõ.
mt

Megérkezett az erõsítés
Ünnepi keretek között fogadták július 1-jén a Balatonfüredi
Rendõrkapitányságot megerõsítõ
Készenléti Rendõrség 18 fõs állományát.
A rendezvény helyszíne az alsóörsi községháza volt, hiszen a
rendõrség szervei illetékességi területeinek július 1-jei megváltozása miatt a település – Lovas községgel együtt – immár a Balatonfüredi Rendõrkapitányság illetékességi területéhez tartozik.
Regdon László rendõr alezredes,
kapitányságvezetõ elmondta, az
elmúlt évhez hasonlóan ismét nagyobb közterületi jelenléttel biztosítják a lakók, illetve az itt nyaralók nyugalmát, mivel nyáron
Balatonfüred és a hozzá tartozó

21 település fokozott rendõri jelenlétet igényel. Bemutatta továbbá a két településért felelõs körzeti megbízottat, Gézárt Viktor
törzszászlóst. Hebling Zsolt, Alsóörs község polgármestere köszöntötte a megerõsítõ erõket,
valamint az új körzeti megbízottat, és kiemelte, hogy az idelátogató vendégek számára egyik legfontosabb a közbiztonság, ami
mindig is jellemezte Alsóörsöt és
a környezõ településeket. A rendezvény keretein belül a kapitány
úr megjutalmazta Belák József fõtörzsõrmestert, aki június 20-án,
szolgálata során – szívmasszázs
alkalmazásával – megmentette egy
ember életét.
BFN

Fejléc: Pálffy Károly. Fotók: Füred Televízió. Nyomdai elõkészítés: PWM Design. Nyomdai munkálatok: Prospektus Nyomda, Veszprém.
Hirdetésfelvétel: +36(30)216-1768. A szerkesztõség jogának tekinti az olvasói levelek megrövidítését.
Az olvasói leveleket az alábbi címre kérjük beküldeni: Balatonfüredi Napló szerkesztõsége, Füred Stúdió Kft.,
8230 Balatonfüred, Kossuth utca 3. E-mail: furedtv@furedtv.hu
Lapunk a www.furedtv.hu honlapon is olvasható.
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Az Anna-fesztivál programjai
Július 22., szerda
Gyógy téri nagyszínpad, 21.00 óra:
II. Lavotta János cigányprímásverseny gálamûsora
Július 23., csütörtök
Gyógy téri nagyszínpad, 20.00 óra:
Operafüred – Népszerû operakórusok zongorával a Magyar Állami
Operaház Énekkara közremûködésével
Program:
Leoncavallo: Bajazzók – Harangkórus
Mascagni: Parasztbecsület – Bordal (Újvári Gergõ)
Mozart: Varázsfuvola – Gyõzelmi Kórus (II. finálé)
Puccini: Pillangókisasszony – Zümmögõ kórus
Donizetti: Szerelmi bájital – Pletykakar (Töreky Kati), Donizetti:
Don Pasquale – Hadaró duett (Bakó Antal, Farkas Gábor)
Gounod: Faust – Katonakar Valzer
Boito: Mefistofele – Boszorkányfúga
(Gershwin: Porgy és Bess – Oh, I can’t sit down
Oh, ain got no shame
It ain’t necessarily so (Zsigmond Géza)
Július 24., péntek
Horváth-ház, 17 óra
Koszorúzás Szentgyörgyi-Horváth Anna Krisztina tiszteletére a
Balatoni Nagyasszony táblánál
Kisfaludy Színpad, 17.30 óra
Memória Társulat elõadása, Komárno
Balaton, 18.00 óra
Hagyományos szívhalászat
Gyógy téri nagyszínpad, 20.00 óra
Operafüred – Operagála a Magyar Állami Operaház Zenekara közremûködésével
Vitorlás tér, 22.00 óra
Szívhalászok – zenés, lampionos, látványszínházi est a szerelemrõl Lipták Gábor Legenda a füredi savanyúkútról írása alapján
Júlia: Halas Adelaida
Tivadar: Szeles József
Közremûködik: Verbunk Veszprém Népi Koncertzenekar és a reformkori Hagyományõrzõk Társasága
Váltson jegyet a Krúdy páholyba, és elõadás elõtt vacsorázzon a
Vitorlás étteremben!
Jegyár: 3800 Ft, mely tartalmazza a menü árát
Július 25., szombat
190. Anna-bál
17.30: A 2014. évi bál szépe, kocsikázása lovashuszár-kísérettel
Útvonal: Gyógy tér–Blaha u.–Jókai u.–Ady E. u.–Szent István tér–
Kossuth tér–Fürdõ u.–Köztársaság u.–Ady E. u.–Jókai u.–Honvéd u.
18.00: Balatonfüred Város Koncert Fúvószenekarának mûsora az
Anna Grand cukrászdánál
18.30: Ágyúlövés
Ünnepélyes bevonulás a Blaha étteremtõl az Anna Grand Hotelbe
19.30: Nyitótánc – Palotás: Magyar Állami Operaház balettkara
19.42–19.51: Kiss Ernõ-díj átadása
19.51–19.57: Nyitótánc – Keringõ: Magyar Állami Operaház balettkara
19.58: Bál megnyitása
20.05–21.20: Vacsora
23.10–23.25: Gálamûsor (színpad)
23.30: díjátadás
Kisfaludy Színpad, 20.30 óra
Reformkori Hagyományõrzõk bemutatója,
Balatonfüredi mûvészeti csoportok bemutatója
Július 26., vasárnap
Kisfaludy Színpad, 10.00 óra:
Balatonfüred Néptáncegyüttes mûsora
Kisfaludy Színpad, 10.45 óra:
A 190. Anna-bál szépe és udvarhölgyeinek bemutatkozása, majd
lovashuszár-kísérettel sétakocsikázás a városban
Arácsi Népház, 19.00 óra:
Rábaközi Rita és Bánó Veronika elõadói estje
Gyógy téri nagyszínpad, 21.00 óra:
Operafüred – OperaMozi filmvetítés: Pietro Mascagni: Parasztbecsület; Ruggero Leoncavallo: Bajazzók – A felvétel a Magyar Állami Operaházban készült (esõhelyszín: szívkórház, Eszterházy
terem)

Tisztelt Lakosság! Kedves Vendégeink!
Ezúton értesítjük önöket, hogy az idei 190. Anna-bál és kísérõrendezvényei miatt forgalmirend-változás lesz 2015. július 22–
26. között Balatonfüreden.
Lezárások:
– 2015. július 22-én és 26-án 20.30 órától 23.30 óráig, valamint 2015. július 23–24-én 19.30–23.00 óráig a Blaha utca és a
Kisfaludy utca
– valamint 2015. július 24-én 17.00–17.30-ig a Blaha és Kisfaludy utca
– 2015. július 25-én 06.00–20.00 óráig a Zsigmond utca és a
Csokonai utca Fészek köz alatti szakasza
– 2015. július 25-én 06.00–20.00 óráig a Blaha utca parkolóhelyei (kordonnal), míg 17.00–20.00 óra között a Blaha utca és
a Kisfaludy utca
– 2015. július 25-én az Anna-báli menet felvonulási ideje alatt
– kb. 18.30–19.00 óra között – a Jókai utca Vaszary Galéria
elõtti szakasza
– 2015. július 26-án az Anna-bál szépének és udvarhölgyeinek bemutatását követõ hintós felvonulás idején részleges útlezárások várhatók.
Az érintett utcákba behajtani csak behajtási engedéllyel lehet. A mentõ- és a tûzoltóautók behajtása természetesen biztosított lesz.
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Anna-báli rendezvények
Július 21–26-ig, kedd és
vasárnap között rendezi
Balatonfüred az Annafesztivált. Az idei lesz a
3. alkalom, hogy a város
hatnapos fesztivált szervez
az Anna-bál köré.
Tavaly a legjobb népzenei,
idén a legjobb cigányprímást keresi a város a Hagyományok Házával közösen szervezett II.
Lavotta János cigányprímásversenyen. A kétnapos versenyen
egy kötelezõ és egy szabadon
választott mûvet játszanak a versenyzõk, akik közül neves zsûri
választja ki a legjobbakat. Az
I. helyezett 1 000 000, a II.
500 000, a III. 300 000 forint
pénzdíjban részesül.
A szívhalászaton Krúdy
Gyula Balatoni szívhalászat címû
novellája elevenedik meg minden
évben a bált megelõzõ napon. A
résztvevõk a Jókai motoros fedélzetérõl hosszú hálók segítségével próbálják a vízen lebegõ,
fából készült szíveket kihalászni. A szívhalászat fõdíjasa kísérõjével a jövõ évi Anna-bál vendége lesz.

szítésû, a II. helyezett Rotschild-,
a III. helyezett pedig Apponyimintával díszített herendi porcelánvázát kap a Herendi Porcelánmanufaktúra felajánlásaként.

Az Operafüreden a Magyar
Állami Operaház mûvészeti
együttesei adnak szabadtéri koncerteket a Gyógy téren. 23-án kóruskoncert szól majd, 24-én operagálán vehetnek részt az érdeklõdõk, 26-án Pietro Mascagni–
Ruggero Leoncavallo: Parasztbecsület – Bajazzók címû operájának elõadásáról készült operafilm

A 2015-ös Anna-bál szépe választás zsûritagjai:
V. Kulcsár Ildikó újságíró, Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami
Operaház fõigazgatója, Gömbös Loránd, a Tracon Electric ügyvezetõ igazgatója, Schiffer Miklós divatszakértõ, Zoób Kati divattervezõ

Herendi szívek
A Herendi Porcelánmanufaktúra 1826-os alapításakor egy
pápai kártyafestõ, Stingl Vince
még nem sejthette, hogy az általa
alapított üzem a XXI. századra a
világ legnagyobb porcelánmanufaktúrájává válik. Figyelembe
véve akár az itt dolgozók létszámát, akár az exportpiacok számát (közel 60 ország), akár a nyereséges mûködést, mondható,
hogy Herend ma a világ legnagyobb porcelánmanufaktúrája.
Az alapanyagok elsõ érintésétõl kezdve az utolsó ecsetsimításig a herendi porcelán születése
és díszbe öltöztetése az alkotó
ember mûvészetének, a kézzel készítésnek különös ünnepe. Ma
– 189 év történelmének és tudásának birtokában – a manufaktúra már 16 000 különbözõ formát,
mintegy 4000 különbözõ mintát
és ezek szabad kombinációját képes elõállítani. Bátran kijelenthetõ: a választék több mint széles, a lehetõségek szinte határtalanok. Hiszen Herenden azt vallják: lehetetlen nem létezik, az
csupán egy újabb lehetõség.
A herendi hungarikum, garanciát jelent a fejedelmi, minõségi
luxusporcelánra, az értékes, különleges, kézzel készült porceláncsodára, amelyben benne van a
közel két évszázados szakmai
tudás, amely örök és valódi érték. Herend a Magyar Örökség
és az Európai Kulturális Örökség
része.
A manufaktúrában járt legutóbb Arnold Schwarzenegger, és
az angol királyi család fiatal hercegi párja is – folytatva az 1851es hagyományt – herendi étkészletet kapott ajándékba. A manu-

faktúra több jelentõs világversenyen (London, Szentpétervár,
Párizs, Bécs) bizonyította, hogy
helye van a luxusiparban, melyet
mi sem igazol jobban, hogy tavaly
beválasztották a francia luxusipari szövetség, a Comité Colbert tagjai közé. A Comité Colbert a luxusipari vállalatokat hivatott prezentálni, és tagjai között olyan
világszerte ismert márkanevekkel
találkozhatunk, mint a Chanel, a
Louis Vuitton, a Cartier, a Lacoste,
a Montblanc.
A Herendi Porcelánmanufaktúra jelen van nívós hazai eseményeken, ahol értékek találkoznak
egymással, így lehet fõ együttmûködõ partnere évtizedek óta az
Anna-bálnak is.
A bálok bálján, a nagy múlttal
rendelkezõ Anna-bálon az érkezõ
hölgyek az idei évben is számozott herendi porcelánszívet kapnak, amelyek idén brokátkékek. A
herendi porcelánszívek egyszerre
tradicionálisak és innovatívak, 24
karátos arannyal díszítve.
Az Anna-bál szépségkirálynõje
és udvarhölgyei fõdíjként ez évben is nagy értékû herendi díszvázát vihetnek haza. A bálra érkezõ
hölgyek nyakába kerülõ egyedi
herendi porcelánszívek mellett a
báli ételek is méltó porcelánterítéken kerülnek majd felszolgálásra, a párját ritkító, közel 3500 darabos Apponyi-mintás herendi
porcelán teríték tovább emeli a
tradicionális bál rangját.
Herendi Porcelánmanufaktúra
Zrt.
8440 Herend, Kossuth Lajos u.
140. • Tel.: 88/523-100 • Fax:
88/261-518
www.herend.com • e-mail:
info@herend.com

nyilvános vetítése lesz a szívkórház elõtti téren.
Idén is átadják a Kiss Ernõ-díjat, amit minden évben egy olyan
személynek ítélnek oda, aki sokat
tett és tesz Balatonfüred városért.
Az Anna-bálon minden évben megválasztják a legszebb elsõ
bálozót és két udvarhölgyét. Az
elsõ helyezett hölgy Viktória-dí-

Az elsõ Anna bált 1825. július 26-án rendezte meg Balatonfüreden a Horváthházban Szentgyörgyi Horváth Fülöp János leányának,
Anna-Krisztinának a tiszteletére. A Szentgyörgyi
Horváth család háza nemcsak a társasági élet központja volt, de egyfajta szellemi alkotómûhely is, ahol
a század elején kibontakozó reformkor nagyjai idõrõl
idõre összegyûltek. Gyakran vendégeskedett itt Kossuth Lajos, Széchenyi István és Wesselényi Miklós
is. Anna az elsõ bálon ismerkedett meg késõbbi férjével, Kiss Ernõvel, aki késõbb a szabadságharc altábornagyaként a tizenhárom
aradi vértanú egyike lett.

Operagála
Az egyik legnemesebb és
lassan kétszáz esztendeje
töretlen magyar társasági
esemény, a füredi Annabál sikeréhez járul hozzá
immár évek óta a Magyar
Állami Operaház.
A balatonfüredi Gyógy tér
olyan nyári gálahellyé vált, amely
a közmédia segítségével az operamûfaj minõségi népszerûsítésének
is méltó eszköze. Az Opera programsorozata július 23-án kezdõdik, amikor a Budapesti Dalszínház énekkara újra népszerû operakórusokkal szórakoztatja a több
száz fõs publikumot, majd pénteken este négy kiváló énekes lép

színpadra: Sáfár Orsolya, Boncsér
Gergely, Kálmándi Mihály és
Palerdi András az Opera most
záródó és a következõ tematikus
évadait szimbolizáló áriákat énekel a Magyar Állami Operaház
zenekarának közremûködésével.
Az estet Bogányi Tibor vezényli.
A szombati palotást mára hagyományként az Opera balettmûvészei táncolják, az Anna-bált követõ napon, vasárnap este pedig a
Parasztbecsület és a Bajazzók
évadnyitó bemutatót láthatja filmen a Gyógy tér közönsége olyan
sztárok elõadásában, mint Lukács Gyöngyi és Alexandu Agache,
valamint Rost Andrea és Kamen
Chanev.
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Fürediek kouvolai látogatása
Tavaly ünnepelte megalakulásának 25. évfordulóját
a Balatonfüred–Kouvola
Testvérvárosi Egyesület.
Az idei évben ezen jubileum megünneplését
folytattuk finn barátainknál. Harmincfõs egyesületi
delegáció kapott meghívást
Finnországba, melyben a
város hivatalos delegáltjaként Háry Lenke alpolgármester asszony is
részt vett.
A két testvérváros egyesülete
megállapodása szerint a testvérvárosi látogatást kiegészítõ tematikus programokkal is színesítjük.
Ennek jegyében elõször, 2012ben a kouvolai látogatás mellett
Svédországba is ellátogattak a fürediek, finn barátaink pedig Pécset
vonták össze balatonfüredi látogatásukkal. Idén a kouvolai utazást szentpétervári, háromnapos
látogatással kötöttük össze. A
szervezés és lebonyolítás a vízum
és többszörös határátlépés megszervezése miatt a szokásosnál is
bonyolultabb volt, azonban megérte a fáradságot.
Repülõvel elõször Helsinkibe
érkeztünk, ahol barátaink a reggeli vonatindulásig kollégiumban
helyeztek el bennünket. A kollégiumi élet emléke, a remek hangulat szerencsésen összekovácsolta
a társaságot már az utazás kezdetén. Másnap reggel indult a 200
km/h feletti sebességû gyorsvonatunk Szentpétervárra, ahol programunkat autóbuszos városnézéssel, majd gyalogtúrával kezdtük.
Este beszállásoltuk magunkat a

Nyevszkij proszpekt egyik legelõkelõbb szállodájába, ahol mindvégig kitûnõ ellátást kaptunk.
A három nap során megtekintettük – a felsorolás teljességének
igénye nélkül – az Ermitázst, a
Vérzõ-Megváltó-templomot, a
Péter-Pál-erõdöt, a kazanyi székesegyházat, az Izsák-székesegyházat, valamint hajókirándulást
tettünk Szentpétervár csatornáin. Külön napot áldoztunk a
Peter-hofi kirándulásnak, ahol a
cárok pazarul díszített, szökõkutakkal körülvett nyári rezidenciáját látogattuk meg. Szentpétervár
történelmi központja új arculattal
lepett meg bennünket. A felújított
és remekül újjáépített történelmi
nevezetességei mellett a fényûzõen felújított templomai – a politikai tilalmi idõt követõen – megnyíltak és mindannyiunkat elkápráztattak. Szentpétervár, a kiváló
és jó helyen levõ hotel, a magas

szintû idegenvezetés megmarad
emlékezetünkben.
Szintén gyorsvonattal indultunk vissza Kouvolába, ahol a finn
egyesület tagjai a vendéglátó családokkal vártak bennünket. Rögtön pazar vendéglátás kezdõdött,
mely során még egy csodás koncerttel is megleptek. A Sonus kórus mellett szólóénekes, valamint
egy 84 éves hegedûmûvész lépett
fel, aki korábban a Finn Operaház
elsõ hegedûse volt, és – nem mellesleg – régi barátunk.
A kouvolai és a balatonfüredi
egyesület vezetése korábbi megállapodásának megfelelõen a kapcsolattartás alapja a közvetlen
barátság kialakítása. Ennek jegyében egyesületünk tagjait a kinti
egyesület tagjai szállásolták el saját lakásukban, házukban, és programokat szervezetek vendégeiknek. Voltak, akiket több száz kilométeres „országjárásra” vittek,
voltak, akiket saját tóparti nyaralójukban láttak vendégül. Az egyéni programokat közös programok
színesítették. Ilyen volt az új

kouvolai Mansikkamaki (Eperhegyi) iskola megtekintése, mely
õszinte meglepetést okozott csoportunk pedagógus tagjai számára is. Az új, csakis fából készült
létesítményt kizárólag saját önkormányzati pénzbõl építették,
pazarul berendezve. Az általános
iskolás gyerekeknek az oktatás
minden technikai feltétele rendelkezésre áll. A finnekre jellemzõ
praktikus és esztétikus bútorzat,
a racionális berendezés, a többcélú felhasználás lehetõségének
megteremtése példaértékû. Meglepett bennünket, hogy a politechnika-oktatáshoz egy minden eszközzel felszerelt, komplett faipari „üzem” áll rendelkezésre. A diákok megvalósíthatják minden álmukat. Például komplett hangstúdiót építettek zenei felvételre
alkalmas szobákkal, keverõpulttal és minden lehetséges technikai
felszereléssel!
Kouvola város vezetésének
meghívására látogatást tettünk a
Kymi folyó partján fekvõ Koriába, ahol horgász-vadász kiállítás
nyílt. A városi pavilon elõtt fogadott bennünket a hatvanezer fõs
Kouvola város polgármestere,
Lauri Lamminmeki. Finn barátaink, mint mindig, most is maximálisan gondoskodtak rólunk, kirándulást szerveztek Kuusankoskiba, ahol egy erdei túrára vittek
bennünket. A programokat mindvégig pazar vendéglátás kísérte.
Gyönyörû helyeken elfogyasztott
remek ízek fokozták a hangulatot.
A Kymi folyó partján rendezett otthonos, családias búcsúesten énekkel köszöntük meg vendéglátóink kedvességét, nagyvo-

nalúságát. A tombolán is – a finn
udvariasság jegyében és teljesen
„véletlenül” – szinte csak magyarok nyertek. A balatonfüredi egyesület vezetése rögtönzött vezetõségi ülésen egy különdíjat alapított és ajánlott fel, melyet a vendéglátó családok között sorsoltak
ki. A fõdíj egy háromnapos, két
fõre szóló all inkluzív balatonfüredi hétvége szeptemberben, melyet – az utazást leszámítva – teljes mértékben a balatonfüredi
egyesület és tagsága áll. A hatalmas sikerû bejelentést követõ sorsoláson a nyertes Heli Lehti és
férje, Matti lett. A fõdíj jó helyre
került, ugyanis Heli Lehti volt évtizedeken keresztül a kouvolai önkormányzatban a nemzetközi referens, rengeteget dolgoztunk
együtt, sokat köszönhetünk neki.
A sors különös fintora, hogy Heli
és Matti az idei évre európai körutat tervezett autóval, melynek
így most Balatonfüred lesz a bázisa. Külön köszönjük a Margaréta Hotel tulajdonos családjának,
a Koczor pincészetnek és több
tagtársunk azonnali és nagyvonalú felajánlását a szeptemberi vendéglátás illõ lebonyolításához.
A negyedszázados testvérvárosi kapcsolat töretlen. A 25 év
tartós barátságokat, kölcsönös,
szeretetteljes kapcsolatokat eredményezett. A teljesség igénye nélkül köszönjük meg itt finn barátainknak: Pekka Jokkinennek, a
képviselõ-testület nyugalmazott
elnökének, Pekka Ainalinak, a
Kouvolai Egyesület elnökének,
Jouko Törmele karnagynak és zeneszerzõnek, Merja Rossi egyesületit titkárnak, a magyarul kiválóan megtanult Sirkka Uusipaikának és sok másnak az áldozatkész munkát.
A balatonfüredi egyesület vezetése – Jakab Vilma titkár, Fejes
Katalin gazdasági vezetõ és az elnök, dr. Ács Károly – 25 éve változatlan összetételben végzi munkáját. A mostani utazás sikerét
nézve hihetjük, hogy eredményesen dolgoztunk és kívánunk dolgozni a továbbiakban is. A repülõtéri búcsúzást megelõzõen a fürediek és a kouvolaiak együttesen
értékelték a találkozót és határozták meg a további együttmûködést, amelyet folytatni kívánnak
a következõ években is.
A 25 éves jubileum szép és
magasztos balatonfüredi megünneplése után most joggal érezhetjük, hogy kouvolai testvérszervezetünk is megtett mindent, hogy
széppé tegye jubileumi utazásunkat. Sikerült nekik! Köszönjük!
Kiitos!
Dr. Ács Károly
elnök, a Balatonfüred–Kouvola
Testvérvárosi Egyesület vezetése
nevében

Új burgerek és pizzák
a Brada Falodában
Új pizzák és kézmûves hamburgerek a város legnépszerûbb étkezdéje, a Brada Faloda étlapján.
Repertoár a retro burgertõl a
calzone verde pizzáig. Minõségi
ételek és gyors ételkihordás.
A Silver Bevásárlóközpontban
(Arácsi út 16.) található családias
hangulatú étkezdében eddig is
nagy volt a kínálat, naponta leg-

A mintegy negyvenféle pizza
közül mindenki megtalálja a számára megfelelõt. Klasszikus tészták, magyaros ízek, tekercsek egyaránt rendelhetõk, ha ez sem lenne elég, az extra feltétekkel saját
ízlés szerint kreálhatók a pizzák.
Újdonságként a méltán népszerû,
félbehajtott calzone verde is felkerült az étlapra, a gazdagon íze-

alább harmincféle ételbõl lehet
választani, találnak kedvükre valót a vegetáriánusok, a paleo étrendet követõk, a lisztérzékenyek
és a diétázók is. Most a rendelhetõ ételek repertoárja is bõvült, az
eddig is legnépszerûbbnek számító pizzák és hamburgerek még
szélesebb kínálatából választhatunk.
– Meggyõzõdésem, hogy mindig kell újítani, variálni, frissíteni
az ételkínálatot, fejleszteni az éttermet, a kiszolgálást, így maradhat érdekes és szerethetõ a gyorsétterem. Az ételsoron rendszeresen változtatunk, nem csak szezonálisan, új recepteket, sütemé-

sített pizza nagy elõnye, hogy
trendi street foodként is fogyasztható.
– Január óta vállalunk a gyorsétterem mellett ételkiszállítást is.
Ebédet és vacsorát is lehet rendelni nálunk, mindegyiket közvetlenül a rendelés után szállítjuk.
Nagy az igény az ételkiszállításra, idõsek, kismamák, munkahelyen ücsörgõk, családosok egyaránt élnek a lehetõséggel. Akárcsak az étkezdében, a házhoz szállításnál is a legfontosabb szempont, hogy szállodai szintû, minõségi, mindig friss ételeket készítsünk – így Rummel Ferenc
szakács, a Brada Faloda üzletvezetõje. A mesterszakács feleségével
együtt négy éve
üzemelteti a gyorséttermet, amely az
évek alatt a leglátogatottabb étkezde
lett a városban. Bõséges étlapjukkal, a
többféle ízlést kielégítõ, idõrõl idõre
megújuló választékkal a fürediek és az
idelátogatók kedvencévé váltak.
Mint mondják: azt
fõzik, amit maguk is
megennének, és
nemcsak mondják,
hanem teszik is, hiszen amolyan olaszosan, a teljes
stáb mindennap ott ebédel a gyorsétteremben.
A déli kiszállítást minden héten hétfõtõl szombatig, 9 és 13.30
között lehet megrendelni a (87)
787-806 telefonszámon. A teljes
étlapról szabad a választás, vagyis
paleo, gluténmentes, zsírszegény
és reformkonyhai ételeket is lehet
kérni. A délutáni kiszállítást hétfõtõl szombatig, 16 órától 21 óráig lehet kérni.
A kínálat továbbra is közvetlenül elérhetõ a honlap címoldaláról, illetve hozzáférhetõ az étkezde Facebook-oldalán is.
A Brada Faloda továbbra is
vállalja torták, pogácsák, hidegtálak elõrendelését, ételkészítést
rendezvényekre, állófogadásokra,
valamint születésnapra.
(X)

nyeket próbálunk ki. Most a rendelhetõ ételek repertoárját bõvítettük. Nagyon sokan kedvelik a
pizzáinkat és a hamburgereinket,
a legtöbb rendelés ezekre érkezik,
ezért itt új ízekkel frissítettük a
kínálatot.
Burgereink egyedi recept szerint, házi, saját fûszerezésû pácolt húsokkal, egyedileg kevert
szószokkal készülnek, a pizzáknál pedig többek között felkerült
az étlapra a calzone verde is. Abban hiszek, hogy ha hosszú távon
minõségi szolgáltatást adunk, valóban odafigyelünk a vendégek
igényeire, akkor az mindenképpen
kamatozik.
Jót kell adni, és akkor szeretni
fognak minket is és az ételeinket
is – mondja Rummelné Bubrik Judit mesterszakács, a Brada Faloda
üzletvezetõje.

BALATONFÜREDI NAPLÓ

XIV. évfolyam, 2015. 6. szám

5

A hetedik nyakcsigolyától
mellmagasságig
Bódis Boglárkát választották az év nõi divattervezõjének
– Akkor hozok a muszlin mellé még halcsontot is – mondja
Bódis Boglárka ruhatervezõ az
ajtóból a varrónõnek, akitõl a méretvétel után elköszön. Szonja, a
harmincas szõke hölgy ugyanis
kék színû muszlinruhát szeretne
rendelni egy július végi esküvõre,
és a mellrészhez mindenképpen
szükség van a halcsontra is. – Mi
sem természetesebb – magyarázza Boglárka –, a halcsont egy mûanyag pálca vagy inkább szalag,
ami jól varrható, ezzel merevítjük
a fûzõket. A méretvétel vidáman
zajlik, jót nevetünk a megszokottól eltérõ szabászati kifejezéseken, elvégre nem mindig mérik
le az ember „térdkalács közepe
hosszát” vagy a „mellmagasságát
a hetedik nyakcsigolyájától”.
Bódis Boglárka Balatonfüreden nõtt fel, itt járt gimnáziumba, mind a mai napig Füredet tekinti otthonának, pedig már régóta nem itt él. Közgazdászdiplomát szerzett és az államigazgatásban dolgozott.
Harmincévesen szakmát váltott és divattervezést tanult. 2011ben, másodévesen a Berlin
Fashion Weeken Magyarország
képviseletében, több mint 2100
pályázó közül megnyerte a Triumph márka által kiírt nemzetközi fehérnemû-tervezõi pályázatot. 2012 nyarán megalapította az
Elysian márkát. 2015-ben a Glamour magazin Women of the Year
szavazásán az év divattervezõjévé választották.
– Egyre inkább észreveszem
magamon, hogy megnézem az utcán, ki hogyan öltözik, és mosolygok magamban, mert ha olyan
megoldást látok egy ruhán, ami
tetszik, bizony megfordulok egy
nõ után – folytatjuk a beszélgetést Boglárka nemrég megnyitott,
Pozsonyi úti Elysian Summer Pop

üzletében. – A nõk ízlésével néha
probléma van, azt gondolják, ha
nagyon sokat vagy sokfélét vesznek magukra, akkor lesznek igazán csinosak, amivel nem értek
egyet. A ruha csak egy eszköz a
személyiség kifejezésére, nem
szabad, hogy elnyomja a nõt. Soha
nem az a jó, ha azt mondják, de
szép a ruhád, hanem, ha azt, milyen csinos vagy, mert ez azt jelenti, hogy egyensúlyban vagyunk
önmagunkkal. Jól nézel ki, vagyis
azt viseled, ami illik hozzád, így
nem a ruha kapja a figyelmet, hanem a személyiséged.
– A Glamour magazin szavazásán az év divattervezõjének
választottak. Idõben jött az elismerés?
– Az elismerés mindig jókor
jön, de hozzá kell tenni, ez nem
egy szakmai díj, hanem a Glamour
magazin olvasóinak elismerése. Az
egyetlen olyan esemény, ahol különbözõ kategóriában nõket díjaznak. Persze nagy elismerés, mert
az olvasók szavazták meg, ami azt
jelenti, az Elysian ma már ismert
név. Visszajelzés nekem, hogy a
stílus, amit képviselek, ez a letisztult, visszafogott elegancia, tetszik az embereknek. Ennek örültem leginkább. Mindig is ebben
hittem. Két vonalon érzem jól
magam: az egyik a minimál, de
nõies stílus, amikor a minimalizmus nem azt jelenti, hogy fiúkat
szeretnék csinálni a lányokból,
nem az androgün vonal, ami nagyon távol áll tõlem. A másik pe-

dig a részletgazdagság, amit egy
kézi technikával lehet megvalósítani. Nagyon szeretek a szabászbaba elõtt görnyedni hetekig,
és kimunkálni egy-egy darabot.
Mind a kettõt nagyon szépnek
látom, és nem zárják ki egymást,
azt hiszem.
– Azt hinnénk, hogy a divatszakmában az élen lenni mindenképpen harcos hozzáállást igényel, ugyanakkor az egész lényed
végtelenül kifinomult, visszafogott,
nyugodt és nagyon türelmes.
– A harcos énem belül van, nem
szeretem feltétlenül kimutatni, ha
valamiért meg kell küzdenem, pedig nagyon sok mindenért meg kell
küzdenünk. Nagyon fiatal történet ez még, a legnehezebb az volt,
amikor meghoztam a döntést,
hogy föladjam a régi életemet.
Most azt csinálhatom, amit imádok. Nagyon szerencsés vagyok,
mert mindennap azzal kelek fel,
hogy szép ruhákat, szép anyagokat fogok a kezembe venni, azokkal dolgozom, és kedves emberekkel találkozom. Persze nem minden egyszerû, számomra az üzleti oldal, a márkaépítés, az értékesítés, az adminisztráció küzdelmesebb, maga a kreatív munka nagyon élvezetes. Szeretném, hogy
az Elysian ezt a nyugalmat sugallja, hiszen maga a szó is azt jelenti, szép, tökéletes, békés. Azt is
szoktuk mondani, az Elysian-nõ
egyszerre tud erõs és törékeny
lenni. Én ebben hiszek: a nõ maradjon az öltözködésében is nõ,
mert egy csomó szerep van, ahol
egyébként úgy kell dolgoznunk
és megnyilvánulnunk, mint egy
férfinak.
– Vannak szövetségeseid a
divat világában, vagy ez egy nagyon is zárt világ?
– Úgy mondanám inkább, csoportok vannak, vagy azért, mert
egy iskolába jártak, vagy egy generációba tartoznak. Vannak magányos farkasok is, én inkább közéjük tartozom. Teszem a dolgom,
és nem szoktam más tervezõk

munkáját véleményezni. Azt is
elmondtam a Glamour-díjátadón,
jó, hogy ebben az országban enynyiféle tervezõ van, hiszen azok
a vásárlók, akik egyáltalán tervezõi ruhára vágynak, könnyen tudnak választani. Sokféle stílus van,
mindegyik elfér egymás mellett,
egyik sem rosszabb a másiknál. A
lényeg, mindenki jól csinálja, amiben hisz.
– Nagyon sok híresség szereti a ruháidat, megkeresnek a
celebek is?
– Nem szeretnék senkit megbántani, de az édesapám fogalmazta meg a legpontosabban, amikor a kisfiam kérdésére, hogy kik
azok a celebek, azt felelte: azok,
akik érdem nélkül lettek híresek.

Hozzám közéleti szereplõk és
mûvészek járnak, énekesek, táncosok, színmûvészek. Volt olyan
is, aki szeretett volna Elysian
ruhát hordani a pr-értékért cserébe, de személyisége nem volt
összeegyeztethetõ a márka
imidzsével. Szekeres Adriennre,
Zsédenyi Adriennre, Ónodi Eszterre, Felméri Lilire – aki az
egyik kollekciónk arca is volt –
nagyon büszke vagyok. Szeretik ezeket a ruhákat, ami azt bizonyítja, jó úton járunk.
– Mikor volt az a pont, hogy
úgy döntöttél, szakítasz a régi
életeddel, és innentõl ruhákat
fogsz tervezni?
– Közgazdászként minisztériumi köztisztviselõ voltam, külgazdasági területen dolgoztam.
Nagyon jó helyen voltam, jó emberek vettek körül, csak valahogy
hiányzott az a fajta kreativitás,
amit a két kezemmel végzek.
Gyerekkoromtól rajzolgattam,
ruhákat varrtam magamnak, és
mindig jó visszajelzéseket kaptam, amit csinálok, az másoknak

is tetszik. 2008 novemberében Párizsban jártam, a Szajna-parton sétáltunk este, és megláttam egy fehér ruhát a kirakatban. Eltûnõdtem
azon, milyen jó is lenne egyszer
egy ilyen csodás üzlet valahol egy
szép ruhával a kirakatban. Hazajöttem, és elkezdtem keresni, hol
tanulhatok felnõtt fejjel divattervezést. A KREA Kortárs Mûvészeti Iskolában megkérdeztem a
tanszékvezetõt, érdemes-e nekem
ezzel foglalkozni – 32 éves voltam, egy négyéves kisfiú édesanyja –, aki azt mondta, ha nem próbálom meg, soha nem fog kiderülni. Adtam magamnak egy esélyt,
és másodévesen megnyertem egy
nemzetközi fehérnemû-tervezõi
versenyt. Ekkor tudtam, jól döntöttem.
– A Szeretem a ruhám címû
blogodat olvasva az ember azt
hinné, egy befutott divattervezõ
már nem foglalkozik olyan apróságokkal, hogy tanácsot adjon, mit
csináljunk például a lenbõl készült ruhánkkal, vasaljuk vagy ne
vasaljuk.
– A blog nekem nagy ajándék.
A Miele Magyarország felkért,
hogy a háztartási készülékeiket
teszteljem, akkor kezdtünk gondolkodni, hogyan adjam át mindazt az
anyagismeretet másoknak, amit
tudok. Szerelmes vagyok a textíliákba. Nekem egy méteráruboltba
bemenni igazi boldogság, gondoltam, legyen egy blog, ahol mindezt
megoszthatom másokkal. Néha éjjel írom, órákon át bogarászom a
szakirodalmat, a divattörténetet is
szeretném belefoglalni, sokszor
mosolygok, lehet, ez másokat abszolút nem érdekel. Olyan, mint
egy kis kézikönyv. Szeretném, ha
minél többen megismernék, mert
azt tapasztaltam, hogy sok vásárló nem meri kimosni a ruháját, azonnal a tisztítóba viszi, mert nem ismeri a ruhaanyagokat.
– Vágysz nemzetközi karrierre?
– Mint minden tervezõ, igen,
de az Elysian elsõként a magyar
piacot célozta meg, mert itthon a
legegyszerûbb letesztelni a kollekciókat, mérni az eredményeket
és orvosolni a gyermekbetegségeket. Két és fél éves márkáról van
szó, remélem, mindennek eljön az
ideje, azon dolgozom, hogy így
legyen.
Csorba Kata
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Madách Imre az Anna-bálon
A család több tagja is részt vett a nyári mulatságon 1861-ben Balatonfüreden
No, ez az, ami nem biztos! De
hogy 1861 Anna-bálja körül itt járt
Füreden, az egészen bizonyos. S
még ki mindenki! Elõször is itt
volt Lónyay Menyhért, akinek a
naplója a legfontosabb bizonyítékunk. A leendõ pénzügyminiszter, s majd egyszer miniszterelnök – mellesleg Madách egykori
diáktársa és barátja – ezt írja: „Sok
esmerõst találtam ott. Révay Simi
családjával, Eszterházi István nejével, Lopreszti Lajos nejével, ifjúszép leányával, Madáts Imre
testvérjével, Huszárnéval és leányával, idõsebb testvérje leányával, Károlyinéval...”
Éppen szünet volt az amúgy
kudarcba fulladt országgyûlésben,
s ahol Madách elsõ nagy sikerû
közéleti szereplése volt. Ha szünet, hát irány Balatonfüred! Madách július 6-án, szombaton érkezett. Lónyay a sétányon 8-án,
hétfõn találkozott vele. Madách
valószínûleg a rokonaihoz utazott
le egy-két napra. De vajon miért
ekkor volt ott a család? Mert érdekes módon mindannyian Annák voltak!
Tehát ott volt Mária nõvérének elsõ házasságából származó,
már férjezett lánya, Anna. (Szegény Máriát, férjét és legkisebb
gyermekét agyonverték az oláh
rablók 1849-ben.) Ez a leányzó,
azaz Huszár Anna nem fiatal már,
22 esztendõs. Az õ férje Károlyi
Miksa. (Õ természetesen nem

Madách lánya, a tragikus sorsú Mária is itt járt a bálon
jött el, okos asszony férjet nem
hoz Füredre!)
Madách másik, Anna keresztnevû nõvére egy másik Huszárhoz, baráti Huszár Sándorhoz
ment férjhez. Neki hét lánya van!
Vajon kit vitt magával a mama?
Hát a legidõsebbet, Etelkát, aki
ekkor már virágzó hajadon, 1843ban született, vagyis éppen 18
éves és eladósorba került. Itt a
helye Füreden. (A hét lányból öt
keresztnevében ott szerepel az
Anna is!)

És bizony itt voltak mindannyian! A városi újságban megjelenõ fürdõvendégek névsorában
sorra elõtûnnek. Kis nyomdahibákkal hibákkal ugyan, de itt vannak: Károlyi Miksáné, született
Huszár Anna birtokosnõ, szolgálóleányával Piáczról. (Ez bizony
sajtóhiba, Pincrõl érkeztek, Nógrádból.) Aztán feltûnik Huszár
Sándor Barátiból, s külön a felesége, Madách Anna földbirtokosnõ Etelka leánya és szolgálóleány
Barátiból. Együtt a família!

Azt már csak megjegyezzük,
hogy az egész, nyári fürdõzõ családot messzirõl figyeli a családfõ, azaz Majthényi Anna. És ott
van még Madách 8 esztendõs
Borbála Anna nevû kisleánya. Volt
tehát a családban éppen elegendõ Anna, hogy ez a kirándulás éppen Anna napjára essen. És volt
oka leutazni Madáchnak, hogy
együtt lássa családja hölgytagjait
a kies Füreden. Õ maga talán nem
maradt a bálban, azért a politika
sokkal izgalmasabb volt számára, de hogy látta a bálba készülõ
vagy a nyár örömeit élvezõ lány
rokonait, az biztos.
Azt nem zárhatjuk ki, hogy
aztán ne utazott volna vissza Füredre. Ekkor már az országgyûlés nagy szünetekkel ülésezett, s
éppen ekkor tartós szünnapokat
élvezhettek a képviselõk. (Július
22-e után legközelebb augusztus
8-án ültek össze. Ki szeret nyáron dolgozni, még történelmi
idõkben sem nagyon...) A helyi
újság meg is jegyzi, hogy egymás után érkeznek a képviselõk
lazítani! Madách visszajöhetett
az Anna-bálra is, de ha nem tette meg, nagyon bánhatta, mert
testvérének lánya, azaz unokahúga, Huszár Etelka lett a bál
szépe!
A helyi újság pedig így kommentálta az eseményt: „Bálkirálynét szeretnék nevezni, de sokan
voltak, s nekem mindannyian úgy

Madách Anna, akinek a lánya 1861-ben lett a bál szépe
tetszett mind mindannyi bálkirályné. Gróf Somsich Riza kisasszony
lett volna bizonyosan a bálkirályné, ha pár nappal elõbb tõlünk el
nem távozik. Általánosan Huszár
Etelka k. a. a szende, bájos és kellemdús honleányt emelték ki.”
Hát persze: a grófkisasszony
lenne a gyõztes! Dívik a szolgalel-

kûség, uraim! Kit érdekel az elõkelõ sarjadék: nekünk itt van Nógrádból Huszár Etelka kisasszony,
aki bájos is, szép is (bizonyára
formás is) – hát akkor õ a bálkirálynõ.
Háromszoros éljen Huszár
Etelkának 1861-ben!
p. m.

Kéjvonat az Anna-bálra 1863-ban
Megjelent
a Füredi História
A helytörténeti folyóirat legfrissebb kiadása
(XV. évfolyam 2. szám)
sok korabeli képpel
és érdekes írással, 32
oldalon jelent meg.
A színes címlapra a Balaton-Füredi Polgári Dalegylet
zászlójának képe került, a hátsó borítón pedig Rabintranath
Tagore füredi elsõ, valamint új
szobra látható. Az új lapszám
tartalmából elsõként említhetõ
a Közlemények rovatban Z.
Karkovány Juditnak A fekete
bárány címû írása, amelyben a
balatonfüredi Fekete György
fordulatos élete elevenedik
meg, számos fényképpel, és
füredi üzleteinek egykori hirdetéseivel illusztrálva. Ezt követi Baán Beáta cikksorozatának nyitórésze, az elsõ füredi
dalárda, a köznyelvben református dalkör 1883 és 1896
közötti története az egylet jegyzõkönyveinek tükrében. TóthBence Tamás pedig a füredi elsõ
világháborús emlékmû történetét dolgozta fel. Folytatódik
a Balatonfüredi vitorlástelepek
sorozat, a mostani részben
Rácz János a Hungária Yacht
Club és az Elõre történetét foglalta össze, felsorolva az egyesületek tisztségviselõit, valamint a vitorlázóit és szép eredményeiket is.

A Tallózó rovatba Elek
Miklós válogatott érdekességeket a 75 éve megjelent Balatonfüred címû újságból. A Pótlások rovatban Tóth-Bencze
Tamás ismerteti a Balatonarácson, Kutas Árpád emlékére ültetett kõrisfát és táblát,
valamint az idén március 24én felavatott Kosztolányi Dezsõ-emléktáblát. Az Évfordulók részben pedig A 2015.
év második negyedévének kiemelt évfordulói címû, sok
hasznos és érdekes helytörténeti adalékot tartalmazó öszszeállítása jelent meg. A lapszámot egy kis ismertetõ Balatoni halaink címmel, illetve a
Bodorka Balatoni Vízivilág Látogatóközpontot népszerûsítõ
sorok zárják.
A Füredi História idei második száma Balatonfüreden a
Városi Könyvtárban, a Városi
Helytörténeti Gyûjtemény és
Kiállítóhelyen, az Arácsi Népházban, a Tourinform-irodában, a Bodorka – Balatoni
Vízivilág Látogatóközpontban
és az Állami Szívkórház könyvesboltjában vásárolható meg,
a Balatonfüredi Helytörténeti
Egyesület tagjai pedig tagilletményként kapják. Az egyesület szeretettel várja az érdeklõdõket rendezvényeire, illetve
tagjai sorába.
– RJ –

Ha az ember figyelmesen olvas réges-régi újságokat, mindig
talál valami érdekes híradást,
mondjuk az Anna-bál népszerûségérõl. Így például 1863. július
17-én a Független címû budapesti
újság olvasói megtudhattak: lehet
jelentkezni az Anna-bálra! „Balatonfüreden az Anna-naphoz Budáról különvonat indul. Részvételi ár 8 frt. Színház, fürdés, bál,
görögtûz stb. az árért, ha elég
pártoló lesz.”
Már hogyne lenne, hiszen egy
hét múlva, július 23-án már a rendkívül vonzó, részletes programot
olvashatták a bizonyára tolongó
jelentkezõk. „Program a pest–balatonfüredi kirándulásra! Az
Anna-bálban és a füredi kirándulásban résztvevõk vasárnap
reggel gyûlnek össze a Privorszky

kávéházban; onnan omnibuszon
mennek a budai indóházhoz. A vonat onnét 5 órakor
indul, s a vendégek
a balatoni gõzõsön
10 órakor Füredre
érnek. Fél 11-kor
fürdés, 1 órakor
közös ebéd, 3 órakor kirándulás a
szebb tájakra s
különösen Tihanyba, hol a nagy
hírû visszhangot
is meghallhatják.
5-kor népünnep
dr. Schindler pompás nyaralójában.
Ezután tûzijáték, s

este 8-kor Anna-bál. Visszaindulás hétfõn reggel 4 órakor s Budára
érkezés 8 órakor.
Jegyeket válthatni Máler kávésnál, mint e kéjutazás vállalkozójánál, Popper házban felsõ-országúton, továbbá a Privorszky kávéházban; a Császárfürdõ igazgatóságánál, s a budai indóháznál.”
Füreden is nagyon várták már a
kéjvonat utasait, a helyi újság is
hírül adta remélhetõ érkezésüket!
A hangulat csak fokozódik! A
következõ lapszámokból megtudjuk, hogy Füreden eddigelé 770
vendég fordult meg, ami igen jó
szezonnak számít.
Sõt, a kiránduláson „az ottani
nyári színház költsége javára sorsjátékot rendeznek 50 kr-os jegyekkel, melyeken porcelántárgyakat

lehet nyerni”. Hátha éppen herendik ezek a porcelánok, most
aztán tényleg megéri Füredre
utazni!
Sajnos, nem mindenki gondolta így, mert július 26-án, a bál
és az utazás reggelén ez a hír jelent meg a lapban: „A Budapestrõl Balatonfüredre szervezett kirándulás elmarad. Nem jelentkezett elég résztvevõ.”
Hogy micsoda emberek voltak
az õseink! Nem szégyellik magukat! Ilyen programot kihagyni! Sajnálták a pénzt?
De ne szomorkodjunk, hiszen
ezután még évre év jött, s megannyi Anna-bál. Egyszer tán még
a pesti kéjvonat is megtelt Annabálra utazókkal!
– kym –
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Múlt idõk átélt regénye
Biedermeier kiállítás a Vaszary Galériában
Kispolgári romantika,
klasszicizmus, ugyanakkor ellentétek és feszültségek a Vaszary Galériában látható gyûjteményes
biedermeier tárlaton.
– A kiállítás a szemnek kedves
festményekkel igazi mûélvezetet
nyújt, miközben rejtett izgalmakat, feszültségeket tárnak fel egy
képmutatásra berendezkedett, és
éppen ezért nagyon is ismerõs
világból. A biedermeier, mint minden korszak, tele volt ellentétekkel, indulatokkal, feszültségekkel.
Olyan volt, mint e kisváros, Füred maga. A reformkori Balatonfüred történéseit ismerve szinte
egy klasszicista festmény elevenedik meg elõttünk, a szellem hõseivel, idilli tájjal, országos jelentõségû, sorsfordító beszélgetésekkel. Miközben szerelem, pajkos-

ság, kicsapongó társasági élet jellemezte a várost, örömlányok, illetve kéj- és unalomvadászok terepe volt a part – mondta megnyitóbeszédében Rostás Péter, a Budapesti Történeti Múzeum fõigazgató-helyettese.
A Szépmûvészeti Múzeum
Cilinder és Lokni címû, mintegy
negyven alkotásból álló képválogatásának közel három évig ad
otthont a Vaszary Galéria. A
tárlat Friedrich von Amerling,
Johann Nepomuk Ender, Franz
Eybl, Friedrich Gauermann,
August von Pettenkofen, Johann
Baptist Reiter és Ferdinand Georg
Waldmüller festményeire épül.
– A finom humorú Krúdy
szép megfogalmazásában: múlt
idõk átélt regénye volt a biedermeier képzete. Ez egy sokarcú
korszak, nem csupán a kifinomult, súrlódásmentes polgári vi-

lág megjelenése – tette hozzá Rostás Péter.
A biedermeier mûvészeti stílusa a 19. század elsõ felében
Közép-Európában a városi polgárság megerõsödésével vált divatossá. Hatása a festészetben, az
irodalomban és a lakáskultúrában egyaránt megfigyelhetõ.
A feltörekvõ új társadalmi erõ
igyekezett saját ízlése szerint
megformálni környezetét, a mûvészeti és lakberendezési termékek megválasztásakor elsõdleges
szempont volt a komfortérzet kialakítása. A portré, az életkép és a
csendélet voltak a stílus legjellemzõbb mûfajai. A polgári öntudat
kifejezõdéseként az új otthonok
gazdái szívesen díszítették falaikat a ház lakóinak arcképeivel,
valamint a hétköznapi környezet
nyugalmat árasztó, békés jeleneteivel, realista eszközökkel meg-

Rostás Péter,
a Budapesti
Történeti
Múzeum
fõigazgatóhelyettese
a kiállítás
megnyitóján

festett tárgyaival. Magyarországon kifejezetten az arisztokrácia
protezsálta a biedermeiert, és minden valamit magára adó bécsi
arisztokrata família elõszeretettel

dicsekedett a család féltve õrzött
biedermeier festményeivel, empire bútoraival. A térség politikai,
kulturális központjaként Bécs volt
a mûvészeti fejlõdés centruma.

Kiemelkedõ technikai felkészültségû festõk sora jelentkezett
az új polgári réteg igényeinek a
kielégítésére.
Martinovics Tibor

Biedermeier: finom különbségek, vad feszültségek
Füredre biedermeier kiállítást
hozni nem tûnik kockázatos vállalkozásnak, sõt, szinte csodálkozunk, hogy csak most, öt évvel a
villa revitalizációja után következik ez be.
Itt állunk Vaszary bíboros villájában, amelynek építtetõje nem
véletlenül választotta ezt a stílust
a liberális polgárság által favorizált historizáló barokk vagy
neorokokó helyett. A villa építése
korában, az 1890-es évek végén
és a 20. század elején éled újjá a
biedermeier stílus a képzõ- és iparmûvészetben, és a városi villaépítészetben mindenhol Németországban és az Osztrák–Magyar
Monarchiában. A modern mûvészet bõvérû, polgárellenes stílusaként, a kozmopolita-liberális
hegemóniával szemben nacionalista, a haladás igézetében fogant
Gründerzeittal szemben reakciós,
civilizációkritikus stílusként. A
mûvészeti forradalom köntösében
egy társadalmi-ideológiai ellenforradalom bontakozott ki a Jugendstillel és a Secessionnal, azaz a
modern mûvészettel. Az eladdig
lesajnált, begyöpösödöttnek, szellemi posványnak tekintett biedermeier felértékelését, mint a rend,
mondhatnánk: a rendek közti rend
és a békés polgári világ korszakát
a társadalom uralkodó osztályai
protezsálták: a nagypolgárság,
Magyarországon pedig kifejezetten az arisztokrácia. A Vormärz
kultusza Bécsben az 1896-os
Kongressausstellunggal, a Bécsi
Kongresszus korát bemutató nagy
tárlattal kezdõdik. Minden valamit magára adó bécsi arisztokrata
família elõvette és bemutatta ekkor a család féltve õrzött biedermeier festményeit, empire bútorait, óbécsi porcelánjait és más
iparmûvészeti tárgyait. „A régi
szép idõk, úgy látszik, újra visszatérnek” – mondotta az öreg császár a megnyitón, aki Metternich
korszaka iránt egész életében ellenállhatatlan vonzalmat érzett.
A biedermeier, mint a kifinomult, súrlódásmentes polgári világ korszaka a századfordulótól
az 1920-as, 30-as éveken át ma-

gasan õrizte ázsióját. Nem véletlen, hogy a Szépmûvészeti Múzeum ebben az idõben gyûjtötte
be ebbõl a korszakból származó
festményei legjavát. A finom humorú Krúdy szép megfogalmazásában: múlt idõk átélt regénye volt
a biedermeier képzete.
A saját munkájával és produktumával, a munkatársaival és családjával harmóniában élõ céhmester víziója, amelyet legplasztikusabban az e kiállításon látható
Johann Baptist Reiter-féle munkásképek tárnak elénk – szembeállítva a modern kor elidegenedett, elembertelenedett munkásnyomorával és ipari termékeivel
–, ellenállhatatlan vonzerõt jelentettek és jelentenek ma is. Egészen
az 1980-as évek kutatásaiig kellett várni, hogy ez a ködkép eloszoljék a 19. század elsõ fele mûvészetének megítélésében. Hogy
egy partikuláris példával illusztráljam a kijózanodáshoz vezetõ
forrásfeltárás élményét: amikor alkalmam nyílt a bécsi Iparmûvészeti Múzeum textilgyûjteményében a majdnem ezer hiteles biedermeier lakástextilmintát egyenként végignézni, akkor döbbentem
rá, hogy a bécsi kollégák az 1980as évektõl igazat beszélnek: a biedermeier vad volt, üde és szertelen. A pasztellszínû, kis virágos,
csíkos bútorhuzat, amely ma is
mindenki számára a szolid és jól

nevelt biedermeiert jelenti, nem
más, mint a két világháború közti
elvágyódás kivetülése, azaz hamisítvány, amelyet a valódi biedermeier nem ismert.
A biedermeier is, mint minden
korszak, tele volt ellentétekkel, indulatokkal, feszültségekkel. Hadd
legyek kicsit kaján: olyan volt,
mint e kisváros, Füred maga.
A reformkori szellemi elit itt,
a Balaton partján beszélt össze az
országgyûlések elõtt. Az 1825-ös
konspirációk iratait éppen e villa
tulajdonosa, Vaszary Kolos szerzetes tanár rendezte kötetbe. Széchenyi nagyívû projekteket vitt
végbe a színházépítéstõl a gõzhajózás megindításáig, Deák, Kisfaludy, Kossuth, a színész Lendvay
Márton és Vörösmarty sétáltak a
savanyú vízzel teli ivópoharuk-

kal a promenádon. Szinte egy
klasszicista festmény elevenedik
meg elõttünk a szellem hõseivel
és oszlopos-árkádos épületekkel,
idilli part menti tájjal, országos
jelentõségû, sorsfordító beszélgetésekkel. És mit olvasunk közben
éppen Kossuthtól? „Mondják:
Füreden a társalgási hangulat feszes, gõgös, különözgetõ; és valóban az a csömörletig.” Kossuth
hangoskodónak találta a fõúri
vendégek vigasságát. Eötvös Károly szerint „Politika, szerelem,
pajkosság és dínomdánom: ez volt
a régi Balatonfüred fürdõszórakozása.” A szabadságvágynak a reformkori Füreden nem csak politikai dimenziója volt. Újabb társadalomtörténeti kutatások szinte örömüket lelik a füredi kicsapongó élet, a dorbézolások feltárásában.
Csatáry Ottó, az Életképek
tudósítója 1845-ben például „kéjés unalomvadászokról” ír, valamint olyan hölgyekrõl, akiknek
eladnivalójuk „éppen nyájas magok, vagy édes báju csemetéjök”.
Szinte abszurdnak hangzik, hogy
a reformkori Füreden a prostitúció éppen 1849-ben érte el csúcspontját: a polgári biztos intézkedett, hogy az örömlányokat Arácsra telepítsék ki, mert a városba a
férjükkel érkezni tervezõ hölgyek
nem szívesen jönnek. A hamiskártyázás mellett virágzott ugyanis
a titkos és kevésbé titkos prostitúció, amelynek folyományaként
a gyógyulást keresõk nemegyszer
betegebben távoztak, mint ahogy

érkeztek. Noszlopy Gáspár, a
szabadságharc bátor kormánybiztosa, amikor 1849 augusztusában
Füredre hajózott követõivel Somogy vármegyébõl, tekintélyes
számú vendéget talált a fürdõn,
akik bizony még ekkor is élvezetüket lelték a zenében. Noszlopy
testvére így írt errõl: „Volt tánc,
zene és egyéb szórakozás. […]”
A biedermeier ugyanúgy sokarcú volt, mint minden korszak;
talán csak az általános rendrõl és
jólneveltségrõl szóló fedõtörténet,
hogy egy freudiánus kategóriával
éljek, volt erõsebb, amely szinte
porcelánszerûvé tevõ lakkréteggel vonta be az utókorban élõ képzeteket, hasonlóan a korszak festményeihez. Pedig ezekben is észre lehet venni az ellentmondásokat. A magyar arisztokrácia ugyanúgy Bécsben öltözködött, vásárolta lakberendezését, ahogy a
bécsi képzõmûvészeti akadémia
udvari festõivel festette meg
portréját. A nemzeti érzelmû
Batthyányné Zichy Antónia, Nákó Kálmánné vagy a Szentgyörgyi
házaspár Anton Einsle, Friedrich
von Amerling és Georg Waldmüller mûvészetét hívták segítségül saját arcképük megörökítéséhez. És vajon tartható-e a biedermeier polgári mibenlétérõl
áthagyományozott felfogás, látva, hogy ez a festészet minél magasabb szintû, annál arisztokratább a megrendelõ. Csakúgy,
mint elõtte és utána minden korszakban.
A Vaszary Villa tárlatán magyar és osztrák festõk képeit láthatják. Vajon felfedezzük-e bennük azt a különbséget, sõt ellentétet, amelyet az állandó füredi
vendég Berzsenyi Dániel látott a
német és a magyar ízlés között
1823 körül:
A német mindent mesterkél,
pancsol, el is ront;
A magyar ellenben Természet
gyermeke mindég,
S éppen azért szebb, jobb minden marhája, vagyonja.
A német hasznot les mindig.
Szépre nem ûgyel,

Nézd bár condráját talpátul
fogva tetõig,
Mégis azonba’, ha szép akar
olykor lenni, mivé lesz!
Hány csecse bokrétát tûz,
s mint üti félre kalapját!
Tarka piros pántlik repdesnek elõtte-utána,
A magyar a szépet nézi, s jól
tudja, mi a szép,
Nézd bár condráját talpátul
fogva tetõig:
Látol-e rajta, ha még gyerek
is, nem férfihoz illõt?
S kérded-e még, Liebel, tõlem,
mért büszke, szabad, vad?
A 19. századi füredi fürdõéletben megkülönböztették a „magyar” és a „német” zenét. Elõbbit
a cigányzenekarok, az utóbbit a
rezesbandák játszották. Eötvös
Károly – a rá olyannyira jellemzõ eltúlzott hazafiassággal – ekként írta le a füredi német muzsikusokat: „Hoznak tehát Ausztriából és Csehországból muzsikust. Valamennyinek nagy haja,
szemüvegje és kottája van. Háromszáz forint fizetést kap évenként
s szabad élelmezést a kanonok
urak asztalhulladékán. Ötven esztendeig legyen is ott: magyarul
meg nem tanul.” Az ún. német
zene azonban nagyon is kedvelt
volt Magyarország fürdõhelyein,
másrészt a cigányzenészek korántsem csak jellegzetes magyar
darabokat vagy autentikus cigányzenét játszottak, hanem
igen gyakorta – a kor divatjának
megfelelõen – keringõt, polkát is
húztak.
A Vaszary Villában egy olyan
kiállítást láthatnak, amely, miközben a szemnek kedves festményekkel kellemes perceket, igazi
mûélvezetet okoz, mégis, ezzel a
párhuzamba állítással, bízom benne, hogy önök számára ugyanúgy, mint nekem, rejtett izgalmakat, feszültségeket tár fel egy
képmutatásra berendezkedett, de
éppen ezért nagyon is ismerõs
világról.
Rostás Péter
Budapesti Történeti Múzeum
fõigazgató-helyettes
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Gyûrû Géza atya
gyémántmiséje
Címzetes esperes, szentszéki
bíró, székesegyházi kanonok, irodaigazgató-helyettes, majd igazgató, székesegyházi fõesperes,
jásdi címzetes apát, általános püspöki helynök, majd általános érseki helynök (a veszprémi érsek
helyettese), médiareferens, nagyprépost, majd a római pápa által
kinevezett pápai prelátus, balatonfüredi plébános, Balatonfüred
díszpolgára.
Gondolom, a többség nem is
tudná, kirõl beszélek, ha a cím nem
utalna rá! Igen, õ Gyûrû Géza
(másnak Géza atya), aki harminc
évig volt Balatonfüred plébánosa, s szerénységét, hívei szeretetét mi sem mutatja jobban, mint
ahogy õt hívjuk. Június 27-én volt
pappá szentelésének 60. évfordulója, azaz gyémántmiséje.
Az ötvenes évek elején, amikor édesapja kísérte vissza a gimnáziumba, kérdezte tõle, mi akarsz
lenni, hiszen közeleg az érettségi.
– Édesapám, pap akarok lenni!

Gyûrû Géza 1931. november 3-án született Dénesfán. 1955. június 19-én
szentelték pappá Veszprémben. Káplán volt Zalamerenyén, Sümegen és
Nagykanizsán, plébánosként szolgált Zalaszentivánon és Balatonfüreden.

Kárpátaljaiak Füreden
Július 1–5. között kárpátaljai
középiskolások vendégeskedtek
Balatonfüreden, a Kárpátalja Barátai Közhasznú Egyesület szervezésében. A hátrányos helyzetû térségbõl érkezett fiatalok a
mezõkaszonyi iskolába járnak,
igen nehéz körülmények között
tanulnak – mondta Petrõcz
Lászlóné, az egyesület elnöke. A

diákok többsége még soha nem járt
a Balatonnál, így bizonyára felejthetetlen élményben volt részük.
Megismerték a város nevezetességeit, ellátogattak Tihanyba, de
természetesen legjobban a strandolást várták. A delegációt a
Siloám Misszió Otthonban szállásolták el, itt köszöntötte õket
dr. Bóka István polgármester, va-

lamint a Bérczy házaspár is, akik
bár Svédországban élnek, személyes sorsuk alapján pontosan átérezték a mezõkaszonyi gyerekek helyzetét. Utazásukhoz anyagi segítséget nyújtott a házaspár,
valamint ajándékokat is kiosztottak a gyerekeknek, akik dalokkal köszönték meg az ötnapos kalandot.

A bérmálás szentsége
Gyûrû Géza az augusztus 20-ai ünnepségen 2012-ben
– Hát, ha a Jóisten hív, s tudod
vállalni ezekben a nehéz idõkben is, s jó pap leszel, akkor édesanyáddal mi leszünk a legboldogabbak.
Hatvan év után elmondhatjuk, boldog szülei lehettek Géza
atyának!
A gyémántmisén Márfi Gyula
érsek atya mondta az ünnepi prédikációt. Utalt rá, hogy az állhatatosság és állandóság isteni kegyelme segítette Géza atyát hoszszú útján. Mikor igent mondott a
meghívásra, nem mérlegelte az
akkori rendszer miatti elkerülhetetlen nehézségeket, a várható fizetési feltételeket, a túlórák menynyiségét, a szabadnapok számát.
Nem „egyezkedett” a Jóistennel,
elhíivatottan döntött!
Bóka István polgármester úr
köszöntõjében három dolgot hang-

súlyozott ki: a felelõsséget, a hitelességet és a példaadást. Ahogy
elmondta, Géza atya prédikációiban fedte egymást a hite és az élete. Abból erõ áradt, s munkássága mindannyiunk példaképéül
szolgált. Nem véletlenül kapta meg
a Balatonfüred Díszpolgára kitüntetõ címet!
Miklós Ferenc tiszteletes megköszönte a 17 éves baráti, sõt testvéri együttmûködésüket, Viktor
atya, a mostani katolikus plébánosunk pedig atyai példamutatását.
Kívánjuk Géza atyának, hogy
nyugdíjas éveiben még sokáig és
jó egészségben örülhessen unokahúga gyermekeinek, valamint hallhassuk még sokáig vasárnapi prédikációit!
Isten áldja Géza atyát!
Csizmazia Szilveszter

A bérmálás szentségét Gyûrû Géza pápai prelátus, korábbi balatonfüredi plébános szolgáltatta ki,
abban a reményben, hogy az újdonsült, most már felnõtt keresztények tudatosan vállalják keresztségüket. Legalul ülve: Gyûrû Géza pápai prelátus. Alsó sor balról jobbra: Tóth Soma, Sötét Kaludia,
Steierlein Kata, Vízvári Csenge, Deli Melinda, Szabó Zsófi, Kurucz Cintia, Mayer Botond, Vámosi
Emõke (hittanár). Középsõ sor: dr. Horváth Tivadarné (hittanár), Tóth Tímea Eszter, Bozsik Zsanna,
Ifjú Kinga, Gyûrû Eszter (hittanár), Soós Réka, Csontos Anna, Fehér Olivér, Kracz Dávid.
Felsõ sor: Phol Kristóf, Németh Gergõ, Dasek Viktor (plébános), Medveczky Miklós (érseki hittanár),
Galambos Eszter, Horváth Bence, Juhász Tamás
Beküldte: Gyûrû Eszter hittanár

Zenei sikerek az Eötvös iskolában
Alig kezdõdött el a tanév, amikor megtudtuk, hogy iskolánk
kórusa meghívást kapott Aggtelekre, a Baradla-fesztiválra. Izgatottan készültünk, míg végre elérkezett május 15-e, az indulás napja. Mielõtt Aggtelekre érkeztünk,

kat és táncunkat. Egy kis sziklamászás, kinti séta után mindenki
lepihent, készült az esti hangversenyre. Délután 4 órakor már a
négy kórus az összkari számokat
próbálta, majd kabátokkal, takarókkal felszerelkezve indultunk a

Szinpetriben megcsodáltuk a világ legnagyobb könyvét, megismerkedtünk a régi könyvnyomtatással, a papírmerítés fortélyaival.
A szállás elfoglalása után a Baradla-barlang bejárata elõtti szabadtéri teraszon mutatkozott be
kórusunk és reneszánsz tánccsoportunk. Másnap idegenvezetõvel jártuk végig a barlangot, ahol
szebbnél szebb cseppkövekben
gyönyörködhettünk. Csoportvezetõnk megengedte, hogy kipróbáljuk a hangversenyterem akusztikáját, a csoport többi tagja örömmel fogadta rögtönzött mûsorun-

Baradla-barlang hangversenytermébe. A megvilágított cseppkövek
elõtt nagy élmény volt énekelni.
A hangversenyen mindegyik kórus nagyon szépen énekelt, az
összkari számokat is nagy taps
fogadta. Kicsit átfagyva, de nagy
élménnyel értünk a felszínre. A 3.
napon hazafele megálltunk Bódvaszilason, ahol a katolikus templomban adtunk hangversenyt. A
lelkes közönség nagy tapssal, a
nénik sok süteménnyel köszönték meg a szép éneklést.
Eredményekben, sikerekben
nagyon gazdag volt ez az év. De-

cemberben Budapesten a Nemzeti Galériában énekelhettünk, majd
a többi népdalénekessel megyei és
országos szinten is arany minõsítést szereztünk a Tiszán innen,
Dunán túl népdaléneklési versenyen (Vizvári Csenge, Sáros Adél,
Kecskeméti Angéla, Bagoly Hanna, Horváth Bianka, Pálfi Máté
és Tóth Brigitta). Allegro csapatunk pedig a komplex ének-zenei
mûveltségi versenyen a regionális
és az országos döntõn is I. helyezést ért el (Mayer Botond, Pálfi
Zsolt, Tóth Brigitta).

Utolsó nagy hangversenyünk
június 3-án, az Éneklõ ifjúság minõsítõ hangverseny volt, melyen
a kórus aranydiplomával, országos dicsérõ oklevél fokozatot kapott. Köszönjük a segítséget Hõbe
Zoltánné, Zsuzsa néninek, a zongorakíséretet Kecskeméti Gáborné, Rita néninek, a trombita-közremûködést Kecskeméti Nándornak, és a sok-sok felkészítést a
szereplésekre, versenyekre Szücsné Sallai Margit tanárnõnek.
Tóth Brigitta
8. A osztályos tanuló

Színházi programajánló
2015. augusztus 2., 10.30 – Anna Grand Hotel Színházterem
Bálint Ágnes: Mazsola és Tádé – zenés bábjáték
Az Ametiszt Bábszínház elõadása
jegyár: 1400 forint
2015. augusztus 23., 20.30: Marina Strand Szabadtéri Színpad
esõhelyszín: Balaton Szabadidõ- és Konferencia-központ
Bill Manhof: Bagoly és Cica
Az Orlai Produkciós Iroda elõadása
játsszák: Jordán Adél és Szabó Kimmel Tamás
jegyár: 2800 forint, diák, nyugdíjas: 2000 forint
Szeretettel várja önt a színház Balatonfüreden!
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Természetes
bõrradír: luffa
Idõnként jólesik egy kis bõrfrissítés, bõrfeszesítés. A bõr kíméletes ledörzsölése bármelyik
évszakban szépíti a bõrünket, finoman segíti a méregtelenítést, így
erõsödik az immunrendszerünk
is. Ki gondolná, hogy ezt egy egyszerû, természetes anyaggal is
megtehetjük? Bizony! Ismerje
meg a luffát! A luffa egy kúszótök, a termése a cukkinire hasonlít. A szépségápolás során a megszárított rostjait használhatjuk,
ami egy természetes bõrradír.
Miért értékes számunkra?
A luffából készült szivacs eltávolítja a bõrfelületrõl az elhalt
hámsejteket, így a bõr újra fellélegezhet. A megtisztított bõrön a
különbözõ krémek, olajok hatóanyagai jobban felszívódnak. A
luffaszivaccsal végzett masszírozás felpezsdíti a vérkeringést, javítja a bõr anyagcseréjét.
Hogyan használja?
A luffaszivacsot minden egyes
használat elõtt be kell nedvesíteni
egy kicsit, így megpuhul (mert
amúgy igen kemény tapintású).
Nagyon gyorsan szárad, így nem
telepednek meg benne a baktériumok. Az érintett, problémás bõrfelületet masszírozza át vele, amíg
egy kicsit ki nem pirosodik a bõre.
Milyen esetekben ajánlott?
– Narancsbõr esetén alulról
felfelé haladva, körkörösen dörzsölje át a bõrét. Ha ezután visz
fel krémet, testápoló olajat, a hatóanyagok jobban megdolgozzák
a sejteket, szöveteket.
– Száraz bõrûeknél segíti a felsõ felpikkelyesedett réteg eltávolítását, így puhul a bõr.
– Bõrfeszesítésre is használja
bátran!

– Pattanásra, mitesszerre hajlamos bõr esetén is jól bevethetõ,
mert a rendszeres használatával
megelõzhetõ a pórusok eltömõdése. Aktív, gyulladt pattanás idején ne alkalmazza!
– Ha hajlamos bõrvastagodásra, úgy könnyen kialakulhat a
szõrbenövés, amikor a szõrszálak
nem tudnak kibújni, és a felsõ vékony hámréteg alatt betokozódnak. A szõrtelenítés elõtti napon
dörzsölje át a szõrtelenítendõ felületet, majd a szõrtelenítés után
2–3 naponta ismételje meg. Ezzel
elkerülheti a benövést, ráadásul
elõfordulhat, hogy ritkábban kell
majd szõrtelenítenie, mivel a szõrszálak is kopnak.
Ha szükséges, a bõrét fertõtlenítse teafa- vagy levendula-illóolajjal.
Mikor ne használja?
Ha sérült, érzékeny, gyulladt,
rozaceás a bõre, vagy kipirosodásra hajlamos, akkor nem ajánlom a
luffaszivacs használatát.
Tipp: a Biotitok Gyógytékában beszerezhetõ luffaszivacsos
natúr szappan.
(X)
Kelemen Lívia
gyógynövényszakértõ, tanár
Elérhetõség:
Balatonfüred,
Kossuth utca 19.
Nyitva tartás: hétfõ-péntek:
9–17, szombat: 9–12
Telefon: 20/595-3062

Újra menyhal
a Balatonban
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Aquapark éjjel-nappal
Tavalyi árakkal várja a
látogatókat az Annagora
Aquapark. Programok,
minõségi szolgáltatások,
élménycsúszdák, új kavicsplázs és éjszakai fürdõzés.
– Három éve nem emeltünk
árat, idén sincs ez másként, és
megtartottuk az összes kedvezményt is. Július elejétõl augusztus 22-ig péntekenként és szombatonként van lehetõség a már
megszokott éjszakai fürdõzésre.
A füredi lakosok idén is mindennap több mint 50%-os kedvezménnyel válthatnak strandjegyet
– fogalmazott a vízi élménypark
üzemeltetési igazgatója. Váradi
Szabó István hozzátette: bár az
elmúlt évben nem volt kegyes
hozzájuk az idõjárás, így is közel hatvanezer látogatója volt a
parknak.
Az aquaparkba a felnõtt
strandjegy 2500, a 140 centiméter alatti gyerekek strandjegye
változatlanul 2000, míg az éjszakai belépõ mindenkinek 1500 forintba kerül. A strandjeggyel használhatók a hullám- és a wellnessmedencék, a gyermekmedencék a
játékelemekkel, illetve az öltözõk,
zuhanyzók és a parkosított területek. A csúszdajegyekbõl idén is
5, 10, 15 vagy 20 csúszásra jogo-

sítót lehet venni, ezeket a belépéskor kapott karórán írják jóvá.
Tíz csúszás kétezer, húsz csúszás
háromezer forintba kerül.
A megszokott kedvezmények
megmaradtak: három év alatt ingyenes az aquapark, a születésnaposok 100 forintért léphetnek
be, a gyermekes családoknak pedig kedvezõ, megosztott belépõket kínálnak.
Az aquapark honlapján keresztül online is lehet jegyet vásárolni. Az elektronikus úton megváltott jeggyel érkezõket soron
kívül engedik be a fürdõbe.
– Elvégeztük a szokásos felújításokat. Parkosítottunk, kijavítottuk a gyep hiányosságait, a
hullámmedence melletti homokos

Június 29-én, Péter-Pál napján
tihanyi révnél mintegy 600 db
másodnyaras menyhalat telepítettek a tóba. Az esemény szimbolikus és mondhatnánk történelmi: a
majdnem pontosan ötven éve kipusztult menyhalból elõször kerültek példányok a Balatonba.

Reméljük, hogy sokan közülük
elkerülik a rájuk leselkedõ veszedelmeket: az angolnákat, harcsákat és egyéb ragadozó halakat,
továbbá a siklók szájából is gyorsan kinõnek, és esélyük lesz arra,
hogy szaporodjanak és sokasodjanak. A jövõben a Balaton halállományának újból állandó faja
lesz ez az értékes halfaj, hogy idõvel majd a horgászok zsákmányában is megjelenjen.
– Az elkövetkezendõ években
is folytatni kívánjuk a telepítést,
a jelenleginél nagyságrendekkel
nagyobb egyedszámmal – mondta Szári Zsolt, a halgazdálkodási
társaság vezérigazgatója.

részen pedig, reagálva a látogatók
igényére, egy kavicsos plázst alakítottunk ki. A parkon belüli szolgáltatások idén is minõségi kínálatot nyújtanak. Továbbra is nagy
figyelmet fordítunk a biztonságra, minden csúszdát és élményelemet átvizsgáltunk, a fürdõzés
zavartalanságát pedig közel negyven úszómester és csúszdafelügyelõ vigyázza – összegzett
Váradi Szabó István, aki hozzátette: egyre több visszajáró vendégük van, olyanok, akik füredi
nyaralásuk alatt többször is felkeresik az élményfürdõt.
Idén is lesznek rendezvények
az aquaparkban. Július 19-én salsafesztivált tartanak a hullámmedencénél felállított nagyszínpa-

don, és folytatódnak a nagy népszerûségnek örvendõ zumbafoglalkozások is.
Elsõsorban a gyermekes családok, valamint az extrém csúszdák
miatt érkezõ fiatalok látogatják a
vízi élményparkot, ahol immár
elõzetes egyeztetés után csoportok, cégek egyedi programjait is
teljesítik.
Az aquapark augusztus 31-ig
mindennap nyitva tart 9–19 óráig, az éjszakai nyitva tartás pedig
július 3-tól augusztus 22-ig minden pénteken és szombaton este
7-tõl éjjel 1-ig lesz.
A 3,5 hektáros balatoni élményfürdõ 2500– 3000 látogatót
képes befogadni egyszerre, a
wellnessrészlegben pedig egy idõben 100–150-en tudnak kikapcsolódni.
Évente átlagban hetvenezren
látogatják az Annagora Aquaparkot, ahol temperált külsõ és
beltéri medencék, 32 fokos gyermekmedencék, 12 óriáscsúszda,
illetve 3 gyermekcsúszda, és szaunákkal, gõzkabinokkal, illatkamrával, jégbarlanggal, valamint tepidáriummal felszerelt wellnessrészleg, valamint Magyarország
második legnagyobb hullámfürdõje és az egyedüli, kisgyermekeknek épített hullámfürdõ várja a
látogatókat.
(X)

Közlekedésbiztonsági délután a kempingben és a napköziben
Az északi part legnagyobb
kempingjében az ott nyaraló és
pihenõ érdeklõdõ gyermekek a
rendõrség közlekedésbiztonsági
délutánján KRESZ-tesztet tölthettek, kipróbálhatták a rendõrautót,
továbbá a felmerült kérdéseikre
kaphattak hasznos válaszokat és
a gyakorlati közlekedést is segítõ tanácsokat a rendezvény folyamán.
A honi nyaraló, pihenõ diákok
és szüleik mellett dán, illetve lengyel turisták is aktív érdeklõdõként próbálták ki a rendõrautót,
kísérték figyelemmel a rendezvényt. A balatonfüredi Eötvös Lo-

ránd Általános Iskolában július 1jén tartottak bemutatót a városi
napközis tábor diákjainak.
A balatonfüredi Eötvös Loránd, Radnóti Miklós, Református Általános Iskola táborozó
gyermekei közlekedésbiztonsági
és baleset-megelõzési elõadással
alapoztak, mely során többek között a gyalogos, kerékpáros, tömegközlekedés szabályairól, eltûnés, elcsavargás veszélyeirõl folytatott interaktív értekezést a nebulókkal Szekeres Kornél rendõr
õrnagy, megelõzési fõelõadó,
Stumpf Ramóna elsõ éves rendészeti szakközépiskolás hallgató

Ne nyírjon füvet vasárnap!

A vezetésében és szellemében megújult Balatoni
Halgazdálkodási Nonprofit
Zrt. újabb bizonyítékát
adta annak, hogy a Balaton
halállományának fejlesztését, az õshonos halfajok
visszatelepítését komolyan
gondolja.
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A nyári szezonban ismét sok
bosszúságot okoz, hogy egyes
helyi lakosok, illetve itt nyaralók
semmibe veszik az önkormányzat környezetvédelmi rendeletét,
és nem törõdve a lakókörnyezet
csendjével, nyugalmával, olyankor
nyírnak füvet vagy használnak
flexet, amikor az tilos.
Pedig a rendelet mindenkire
nézve kötelezõ, és akár a rendõrség is intézkedhet, ha szabálysértés történik. A pénzbüntetés mértéke több tízezer forint. Az érvényben lévõ rendelet pontos
szövege a balatonfured.hu oldalon
olvasható, cikkünkben a legfontosabb tudnivalókat emeltük ki. A
rendelet pontosan szabályozza
azokat az idõpontokat, amikor tilos a város területén zajjal járó tevékenységet végezni, erre a város
nyugalma miatt van szükség.
Balatonfüred turisztikai városként igyekszik biztosítani az ide
pihenési szándékkal érkezõk nyugalmát.
Ennek értelmében a város teljes területén hétköznap este 20
órától reggel 7 óráig, vasárnap és

ünnepnapokon egész nap, továbbá június 1. és augusztus 31. között mindennap 12.00 és 15.00
óra közötti idõszakban tilos minden olyan tevékenység végzése és
készülék vagy berendezés üzemeltetése, amely kellemetlen, zavaró, veszélyeztetõ vagy károsító
hang-, illetve rezgésterhelést okoz.
Ezen kell érteni az építési,
bontási, szerelési tevékenységet,
a motoros és elektromos gépek
használatát, pl. a fûnyírót, a fúrógépet, a bokorvágót, illetve a flexet
is. Van persze kivétel, a közcélú
hibaelhárítással járó zajt a pihenõidõszakban is el kell viselni
annak érdekében, hogy minél hamarabb helyreálljon az adott szolgáltatás, például egy csõtörés esetében. Ugyancsak mentesül a rendelet hatálya alól a Probio Zrt.
köztisztasági és szemétszállítási
tevékenysége.
A rendelet betartása mindannyiunk közös érdeke, a város
nyugalma pedig nemcsak a turistáknak, hanem az állandó lakosoknak is fontos.
Bán L.

és Kántor Krisztián rendõr zászlós. Az elõadás után KRESZ-teszt
kitöltése következett, a legügye-

sebbek jelképes ajándéktárgyat
vehettek át.
BFN
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Passaui diákok
az Eötvös iskolában

A Balatonfüredi Eötvös
Loránd Általános Iskola
látta vendégül a passaui
Boldog Gizella Reáliskola
7. évfolyamos tanulóit
június 15-tõl június 19-ig.
30 diáklány és 4 kísérõ
pedagógus alkotta a német
iskola delegációját.
Az Eötvösben már az utolsó
tanítási nap láza mozgatta az eseményeket, de a vendégek fogadására sokan gyûltünk össze az
iskola ebédlõjében, s kínálgattuk
õket a magyar konyha legkedveltebb édességeivel. Az üdvözlést
követõen az igazgatónõ körbevezette a német vendégeket az iskola épületében, tájékoztatást adott
az intézmény oktató-nevelõ munkájáról, eredményeirõl, a tanév végén a nevelõtestületre váró feladatokról. Kedden megismerkedtünk
a fürdõváros nevezetességeivel,
múzeumaival, interaktív kiállítáSzép és megható ballagási ünnepélyen búcsúztak el a Radnóti
Miklós Általános Iskola végzõsei.
A 8. évfolyamon különösen eredményesek voltak. A januári felvételi vizsgán átlagosan 10 ponttal szereztek többet, mint az országos átlag. A 45 végzõsbõl 25
tanuló folytathatja tanulmányait
gimnáziumban, köztük 12-en tehetséggondozó gimnáziumban,
16-an szakközépiskolában és 4
diák szakképzõ iskolában.
A Jó tanuló, jó sportoló-díjat
Szûcs Máté és Szmik Dorina kapta, valamint a 6. osztályos Lipthay
Hanna, aki országos diákolimpiai
bajnoki címet nyert úszásban és
ezüstérmet vívásban, és aki szintén elballagott, ugyanis sikerrel felvételizett a budapesti Fazekas gimnázium matematika tagozatára.
A Radnóti-díj I. fokozatát
Csontos Anna, Birkás Balázs és
Dobay Balázs érdemelte ki, a II.
fokozatot Tóth Tímea és Ulrich
Rebeka, a III. fokozatot pedig
Huszár Dávid, Orbán Lili és Tóth
Áron kapta.
A tanévzáró ünnepélyen elhangzott, hogy az iskola tanulmányi átlaga 4,29 lett. A tanulmányi
versenyeken Birkás Balázs fizikából, Mészáros-Daubner Márk
környezetismeretbõl és sudokuban, Kiss Marcell biológiából szer-

saival. A délután a Kisfaludy
strandon töltött játékkal, fürdõzéssel telt. A következõ nap úti
célja Herend volt, ahol a porcelánmanufaktúra történetével, bemutató keretében pedig a ma is
zajló teljes elõállítási folyamattal
ismerkedtünk meg. Mûhelyfoglalkozás keretében akvarellfestésre
is lehetõség nyílt herendi minták
alapján. Az elkészült alkotások a
gyerekek jóvoltából Németországba is eljutnak majd. A délutánt a
veszprémi állatkertben töltöttük.
A hûvösebb idõ sem szegte kedvét a látogatóknak. A veszprémi
várban tett séta keretében elevenítettük fel közös történelmi gyökereinket. A hét közepén látogattunk el Tapolcára, ahol a felújított
interaktív látogatóközpont és barlangi csónakázás várta vendégeinket. Sétát tettünk a Malom-tónál
és környékénél, majd a szigligeti
vár elfoglalása következett. Késõ
délután a búcsúest programjára

készülõdtek az eötvösös és a német gyerekek. A diszkó, a zene
alapozta meg a kezdõdõ ismeretségeket. E-mail címet, telefonszámot cseréltek a fiatalok, hogy az
elkezdõdõ barátságot folytatni,
mélyíteni tudják, hogy régi ismerõsként tudjuk majd köszönteni
egymást a következõ év tavaszán,
amikor mi teszünk eleget a meghívásuknak. Hazaérkezésük után
e-mailben köszönték meg a tartalmas és felejthetetlen élményeket. Itt-tartózkodásuk alatt az
Aqua Ház vendégszeretetét élvezhették, a meleg vacsoráról a
Halászkert étterem gondoskodott.
A programok megvalósulásához
Balatonfüred város képviselõ-testülete és iskolánk alapítványa járult hozzá, valamint iskolánk pedagógusai és gondnoka nyújtott
további segítséget.
Köszönjük valamennyiük támogató együttmûködését!
Eötvös iskola

Elõadás-sorozat középiskolásoknak:
rendhagyó tanórák új köntösben
Lezárult a balatonfüredi Városi Könyvtár
NKA-pályázatos nyertes
elõadás-sorozata, amelyet középiskolásoknak
szervezett.
A Nemzeti Kulturális Alap
pályázati támogatásával – a feladat az NKA 3808/2271. számú
pályázati azonosító/támogatási
szerzõdés keretében valósult meg
– két füredi középiskola diákjai
egy hat elõadásból álló sorozaton
vettek részt: a Lóczy Lajos Gimnázium 11/C osztálya és a Szent
Benedek Gimnázium 11/R osztálya. A hatból a Szent Benedek
Gimnázium tanulói négy elõadást
hallgattak meg.)
Az elõadások a Jókedvû irodalom – ea.: dr. Praznovszky Mihály irodalomtörténész (rendhagyó irodalomóra), Energiamix,
Atom-atom-atom – ea.: Vastagh
György ny. pedagógus (rendhagyó fizikaóra), Mi fán terem a
közgazdaságtan? – ea.: dr. Antalóczy Katalin közgazdász (rendhagyó társadalomismeret-óra),
Térképek az élethez: Mire jó a
pszichológia? – ea.: Frank Orsolya pszichológus (rendhagyó osztályfõnöki óra), Mi történik a

születtek. Iskolánk tanulói megnyerték a Mozgó Világ prezentációkészítõ versenyt, a Varjú Lajos természettudományi versenyen két csapatunk szerzett dobogós helyezést, Bodnár Milán pedig egyéni elsõ helyezett lett.
Az országos döntõn – a Bolyai természettudományi csapatversenyen – iskolánk csapata 7.

Berke Fanni a junior Európa-bajnok tánccsapat tagja volt

Helyezések:
1. „Aranysityak” csapat: Vitai Laura, Fosztó Kata, Scheiber Liza, Rácz
Fanni, Sashegyi Dániel, Gazdag
Laura.
2. „Balatoni aprószentek”: Riczinger
Péter, Hessinger András, Dobos
Vanessa, Szabó Kinga, Ács Dominika, Szalai Flóra.
3. „Burgonyabárók”: Kovács Anna,
Teszéri Rebeka, Reitmoss Bence,
Csontos Bálint, Polgár Kristóf.
4. „Minyonok”: Dobai Dominika,
Ilyés Eszter, Piedl Márk, Lénárt Tamara, Császár Fruzsina.
5. „Fonyódi”: Kövesi Borbála, Fazekas Beáta, Kiss András, Horváth
Milén, Déber Bence.
6. „Füredi szikvíz”: Szabó Máté, Juhász Anikó, Vágner Karina, Pados
Gellért, Nagy Milán.
A zsûri tagjai:
– Soponyai Ilona könyvtáros, ötletgazda,
– dr. Praznovszky Mihály irodalomtörténész,
– Vastagh György ny. pedagógus
(matematika–fizika szakos)

kérdések a négy – közösen meghallgatott – elõadás témájához
kapcsolódtak. A versenyzõk oklevelekkel és értékes nyereményekkel gazdagodtak.
Köszönjük az iskolák vezetésének, a diákoknak az együttmûködést!
Sárköziné
Sárovits Hajnalka
igazgató

Tanévzáró gondolatok
zett megyei bajnoki címet. Iskolánk csapata a Zrínyi matematikaverseny csapatversenyében
megyei harmadik helyezett lett, és
megyei dobogós helyezéseket
szereztek még a tanulók angol,
német, alapmûveleti, a Cholnoky
és a Bem matematika- és a Padányi szavalóversenyen.
Kecskemét nagyszabású diákrendezvényein is szép sikerek

színfalak mögött? – ea.: Tóth-Péti
Krisztina dramaturg, rendezõasszisztens (rendhagyó irodalomóra), Õslények nyomában a Bakonyban – Ásatások Iharkúton,
avagy hogyan lesz valakibõl
„dinószakértõ”? – ea.: dr. Õsi Attila paleontológus (rendhagyó történelemóra).
A záróvetélkedõt június 12én a Városi Könyvtárban tartották meg.
A Lóczy Lajos Gimnázium és
a Szent Benedek Gimnázium 11.
osztályos diákjai öt-hat fõs vegyes csapatokban vetélkedtek. A

helyezést ért el, míg Birkás Balázs történelembõl a 4. helyet szerezte meg.
Megnyerték tanulóink a megyei Szeresd a magyart hungarikumvetélkedõt, másodikok lettek a megyei Mesterség- és szakmaismereti versenyen és a sümegi várostromon, harmadikok a
Ladik médiavetélkedõ megyei
döntõjén.
A sport-diákolimpia megyei
döntõin összesen 17 arany-, 16
ezüst- és 10
bronzérmet nyertek tanulóink.
Az országos
döntõkön a már
említett Lipthay
Hanna mellett
Molnár Attila atlétikai egyéni
összetettben, Salamon Réka vívásban, Székely
Mátyás judóban
szerzett ezüstérmet, a 4 x 1000
m-es fiú futóváltó pedig bronz-

érmet (Babos Barnabás, Horváth
Balázs, Szücs Máté, Bartók Balázs). Polányi Lili alpesi síelésben
lett országos 4. helyezett, valamint Molnár Attila távolugrásban.
Berke Fanni táncban junior Euró-

pa-bajnok csapat tagja volt, golfban Greff Bálint és Kötél Bence,
vitorlázásban Héjja Marcell és
Horváth Balázs, akrobatikus rock
and rollban Tromler Kata nyújtott kimagasló teljesítményt.
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Sikeres nemzetközi
szereplés, stabil
felsõházi tagság (2. rész)
Az elmúlt tíz év kézilabdájában a két nagyot kivéve alig sikerült magyar csapatnak életben
maradnia tavaszra a nemzetközi
porondon. Ez az elõzõ szezonban a Csurgónak, idén a Balatonfürednek sikerült. Ennek a két csapatnak, pontosabban a Csurgó és
a Füred tavaszi EHF Kupa-szereplésének és az ott szerzett pontjainak köszönhetõ, hogy továbbra is öt magyar csapat indulhat
a nemzetközi megmérettetésen.
Ennél szebb bizonyítványt nehezen állíthat ki magáról egy csapat.
Ez jelentõs elõrelépés az elõzõ
évekhez képest.
(Elõzõ lapszámunkban a
BKSE részletes éves történetét ott
fejeztük be, hogy a fürediek nem
tudtak fordítani a Magyar Kupában sem, majd a Csurgó együttesét fogadták.)
A felsõházi rajton a csak erre a
meccsre tréningezõ Csurgót fogadtak. Nem is sikerült a visszavágás, majd a Bundesliga hatodik
helyezettjét fogadhatták idegenbeli otthonunkban. Esélyt se kaptak. Aztán visszamentek – most
már vendégként – Veszprémbe
egy sima vereségért. Majd repülõre ültek, és Németországba utaztak meghajolni a nagyobb tudás
elõtt. Aztán Orosházán minden
keserûségüket a házigazdán töltötték ki. Magabiztos idegenbeli siker, elsõ pontok a felsõházban és
gyógyír a sebekre.
A lendület kitartott, legyõzték
a horvátokat is. Ez majdnem felcsillantotta a továbbjutás reményét is, de a csoport kimagaslóan
legerõsebb csapata, a Melsungen
váratlanul kapitulált Svédországban, tét nélkülivé téve az Eskilstuna elleni utolsó meccset.
Nem is tudtak élni a pontos befejezéssel veszprémi „otthonukban”. Így az a fura helyzet alakult
ki, hogy idegenbeli pontjaikkal
lettek a horvátokkal azonos pontszámot elérve a negyedikek a csoportban. Elõször jutottak el a
nemzetközi tavaszba. Mind a
meccsek sûrûségét, mind dinamikáját tekintve egy új világba érkeztek a fürediek.
A BL-ben sikeresen szereplõ
Szegedet megizzasztották Füreden. Egy picit nagyobb rutinnal
akár pontot, pontokat is szerezhettek volna. Tatabányán hagyták

10:3-ra, majd 19:10-re is elmenni
a hazaiakat. Aztán hiába indítottak egy elkeseredett rohamot,
csak felzárkózni volt idejük, de
fordítani nem. Ekkor következett
a mélypontja a rájátszásnak.
Rendkívül gyengén játszva,
Bánhidit és Ligetvárit nélkülözve
beleszaladtak a csurgóiak késébe.
Majd az MKB elleni hazai –
eddig kicsit mosolyogva lokálderbinek nevezett – „rangadó” igazi derbivé lépett elõ. Három perccel a vége elõtt még két góllal
vezettett a Füred. Ha nincs Nagy
Laci, akkor bizony egy hatalmas
skalpot gyûjthettek volna be. Ezt
végre sikerként élték meg a fiúk,
és következõ ellenfelükön – az
Orosházán – átgázoltak.
A szünettel a lendület megtört,
és Szegeden csak egy félidõnyi
helytállásra volt elegendõ az erõ.
Szerencsére a tét nélküli zárófordulót nem vették annak, és a Tatabányát – egy kis megingás után
– már lerohanták. Ötödikek lettek, de a tabella mutatja, hogy a
Szeged és az MKB elleni majdnem siker, a tatabányai kései roham milyen sokba került nekik.
Ha ezen a három meccsen csak két
pontocskát sikerül begyûjteni,
akkor Füred játszhatott volna a
bronzért, és nem a nemzetközi
megmérettetéstõl idén tartózkodó, pihentebb Csurgó.
Vagyis nemhogy nincs miért
szégyenkezni az idei szezon után,
hanem egy újabb történelmi tettet
sikerült a BKSE-nek végrehajtani. Az elsõ Magyar Kupa-siker,
az elsõ nemzetközi indulás, az elsõ
bajnoki bronz után most elõször
maradtak tavasszal is állva a nemzetközi versenyben. Mégpedig a
hazai pályát nélkülözve is pontokat gyûjtve. Mindeközben pillanatnyi izgalom nélkül bejutottak a bajnoki felsõházba, ahol
csak egy picivel több frissesség
kellett volna az újabb bronzcsatához.
A szezon végén a fürediek elköszöntek a kölcsönben itt szereplõ veszprémiektõl, akik fürediként küzdöttek a sikerekért.
Ugyanez igaz a Csurgóról kölcsönbe érkezett Kovacsics Péterre, aki hasznos és szimpatikus tagja volt a csapatnak. Távozott több
lejárt szerzõdésû játékos is.
Dr. Király G. István

Tisztelt Balatonfürediek!
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 2015. július 18–19-én a balatonfüredi sporthétvége keretein belül kerül megrendezésre az I
Love Balaton éjszakai futás (július 18., versenyközpont: Vitorlás
tér) és az I Love Balaton öbölátúszás – Wesselényi-emlékverseny
(július 19., versenyközpont: Hotel Marina). A fenti rendezvények miatt a város területén – a versenyt érintõ utcákban – július
18-án 20 óra 40 perctõl forgalomkorlátozás lesz, amiért megértésüket és türelmüket kérjük! A lakosság tájékoztatására a postaládákban szórólapokat helyezünk el, és az adott útszakaszokon
táblával jelöljük a lezárás idejét.
A futásban érintett utcák:
Zákonyi, Széchenyi, Petõfi, Csokonai, Zsigmond, Park, Séta,
Táncsics, Szabadság, Mikes, Wesselényi, Mészöly, Deák, Munkácsy, Germering, Berzsenyi, Szerdahelyi, Halápi, Ponty, Horgász, Halász, Kagyló, Helka, Fáy, Kisfaludy, Blaha.
Az öbölátúszás idején a Széchenyi utcában várható a megszokottnál nagyobb gyalogos és jármûforgalom.
Szeretettel várunk minden futót, szurkolót és érdeklõdõt a rendezvényekre!
ilovebalaton.hu
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Svájci gyõzelem a 47. Kékszalagon

Európa legnagyobb tókerülõ
vitorlásversenyén idén 540 hajó
állt rajthoz, amelyek közül 48 óra
alatt 432 tudott érvényesen célba
futni. Az abszolút versenyt a
svájci Safram csapat Ventilo M1
típusú katamaránja nyerte meg,
amely 17 óra 6 perc 22 másodperc alatt teljesítette a légvonalban 155 kilométeres távot. Utolsónak a Hajnali Fény nevû hajó
teljesítette a távot, amely éppen
9 perccel a limitidõ lejárta elõtt

Ezüstérem
az olaszországi
sárkányhajó
Eb-n
Elsõ alkalommal vett részt
a Balatoni Kajak- Kenu Evezõs és Vitorlás SE csapatszinten, hivatalos nemzetközi megmérettetésben július 2-a és 5-e között Olaszországban.
Egyesületünk öt férfi és
három nõi tagja – kiegészülve Házi Zsuzsa edzõvel és
két férfi vendégevezõssel –
az Auronzóban megrendezett sárkányhajó Eb-n Klub
Szenior 10-es hajó mix kategóriában három versenytávon (200, 500 és 2000 m) a
dobogó második fokára küzdötte fel magát, így három
ezüstéremmel zárta a viadalt.
Csapatnévsor: Házi Zsuzsa, Hortobágyi József, Séllei Csaba, Gáspár András,
Salbert Imre, Csonka Mátyás, Ketka György, Schnaider Dávid, Horváth Mária,
Bóta Krisztina és Berényi
Zsanett.
Az egyesület három tagja
más csapatoknál vendégszerepelt és szerzett érmeket:
Obermayer Bernátné, Teri a
budapesti Sárkányanyák és
a nõi válogatott színeiben
összesen 6 arany-, 4 ezüstérem,Gervald Bernadett a
budapesti Sárkányanyák
színeiben 4 arany-, 4 ezüstérem, Bán Magdolna a gyõri
Vaskakasok színeiben 1
arany-, 3 ezüst-, 1 bronzérmet, Horvát Mária a füredi
csapat 3 ezüstérmén kívül a
nõi válogatottal 1 aranyérmet, Bóta Krisztina a balatonfüredi csapat 3 ezüstérmén kívül Gyõr–Tata csapatával 2 arany- és 2 bronzérmet szerzett.
Nagy Ákos

ért célba. Az idei Kékszalag elsõsorban a versenyzõk türelmét és
kitartását tette próbára, hiszen a
regatta túlnyomó része alatt kánikula uralkodott a tavon, amely
rendkívül gyenge széllel párosult.
Ez magyarázza azt is, hogy a versenyt sokan feladták – jelentõs
részük nem ért volna célba a 48
órás szintidõn belül. A gyenge szél
magyarázza azt is, hogy a gyõztes ideje messze elmaradt a Kékszalag 2014-ben futott rekordjá-

tól, amely 7 óra 13 perc 57 másodperc volt.
A második helyen a Kékszalag
idõrekordját tartó, Fifty-Fifty nevû 50 lábas magyar katamarán
érkezett, 15 perc hátránnyal. A
hajó kormányosa Józsa Márton.
Harmadik lett a tizenegyszeres
Kékszalag-gyõztes Litkey Farkas,
aki ezúttal egy Decision 35 típusú, Cellum névre keresztelt kéttestû hajóval vágott neki a versenynek. Hátránya az elsõ hajó-

hoz képest 38 perc volt. A legjobb egytestû hajó az egytestûek rekordját tartó Raffica lett
Király Zsolt kormányzásával,
amely az utolsó pillanatig késhegyig menõ küzdelmet folytatott
a Principessával. Tizennyolc és
fél óra idegõrlõ gyenge szeles vitorlázás után a két „rohanógép”
között a célban mindössze 15
másodperc különbséget regisztráltak.
MVSZ

Egy klubban a füredi
labdarúgó-utánpótlás
A jövõben Balatonfüredi
Utánpótlás Sport Club
néven, a Balatonfüredi
FC felnõttegyüttesének
partnereként folytatja
munkáját a Balatoni
Kölyök Labdarúgó
Clubként megismert
egyesület. A szervezet
körüli változásokról az
egyesület elnökét kérdeztük.
Makó István elmondta, hogy
az elmúlt évek közösségi és magánerõs fejlesztései következtében Balatonfüreden igen kedvezõek a sportolás infrastrukturális lehetõségei, amivel párhuzamosan
érdemes erõforrásokat csoportosítani a szolgáltatásszervezésbe
is. – A folyamat eredményeként
mind több gyermek és felnõtt számára válhat elérhetõvé a mindennapos testmozgás nyújtotta magasabb életminõség a településen
és környékén – tette hozzá a klubvezetõ.
2014-tõl a Balatonfüredi USC
a labdarúgás mellett immár a vízilabda, a szinkronúszás sportágakban is igyekszik mind közelebb
hozni Balatonfüred lakosságához
az egészségtudatos életmód szeretetét.
A fiatal sportvezetõ kijelentette, hogy az egyesület alapszabályának módosítása után elõbb
megalapították „vizes” szakosztályaikat, majd ezt követõen
együttmûködési megállapodást
kötöttek a városi uszodaberuházást lebonyolító Balatonfüred Vízilabda Sportjáért Közhasznú
Alapítvánnyal.
A klub nem csupán az elõzõkben említett egyezséggel kapcsolódik kiemelt városi fejlesztésekhez, a Balatonfüredi USC a Ma-

gyar Labdarúgó Szövetség és Balatonfüred közös projektjének
szakmai partnere a szakszövetség
országos pályaépítési programjában. A beruházás keretében egy
élõfüves nagypályával, valamint
60 x 40 méteres, világítással rendelkezõ edzõpályával gazdagodik a település a jövõben.
– A sportpályák június közepi
mûszaki átadásával párhuzamosan kezdõdött meg a létesítményekhez tartozó öltözõ- és klubépület kivitelezése a balatonarácsi
Temetõ köz és Balaton utca közötti területen. A fejlesztést egyesületünk – Magyar Labdarúgó
Szövetséghez benyújtott – pályázati programja, illetve vállalkozások társaságiadó-felajánlásai és a
települési önkormányzat támogatása teszi lehetõvé – tájékoztatta
lapunkat Makó István.
– Az infrastrukturális lehetõségeink bõvülése mellett beszámolhatunk arról is, hogy a Balatonfüredi FC-vel kötött megállapodásunk értelmében a következõ szezontól egységes rendszerben, a Balatonfüredi USC szervezeti keretein belül zajlik majd a
helyi labdarúgó-utánpótlás képzé-

se, nevelése, amelynek fontos célja a Balatonfüredi FC-hez tartozó, a nemzeti bajnokság harmadik
vonalában szereplõ felnõttcsapat
versenyeztetési feltételeinek aktív segítése. Az együttmûködés
által térségi szinten is versenyképes feltételek mellett, tapasztalt,
képzett edzõk segítségével készülhetnek a helyi utánpótlást
választó gyermekek és fiatalok az
óvodás elõkészítõ korosztályokon
keresztül egészen az U 17-es és
U 19-es versenycsapatokig – tette hozzá az ügyvezetõ.
A Balatonfüredi USC legrégebbi és legnagyobb szakosztálya a
labdarúgó, amelynek vezetõje
Glázer Róbert szakedzõ, korábbi
szövetségi kapitány. Az egyesület mindennapi munkáját segíti a
jövõben Gujdár Sándor, UEFA
A licences edzõ, egykori többszörös válogatott labdarúgó is.
A klub szakosztályai folyamatosan várják a futball, a vízilabda,
a szinkronúszás és az úszásoktatás után érdeklõdõket. Jelentkezni az egyesület honlapján feltüntetett elérhetõségeken lehet.
(www.busc.hu)
(munkatársunktól)
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