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BALATONFÜRED VÁROS HAVONTA MEGJELENÕ KÖZÉLETI LAPJA

A nyár nem
marad el!
Mivel nem vagyok politikus, megtehetem azt a
gesztust, hogy beismerem a tévedésemet. Talán májusban, igen elkeseredett meteorológiai
állapotban azt írtam,
hogy ilyen esõs idõszak
után reménykedni sem
lehet a jó balatoni nyár
bekövetkeztében. Erre
volt egy pompás júliusunk, és most, augusztus
közepén is újra dühöng
a kánikula. Megvallom,
azért így az igazi a nyár.
Éntõlem még a negyven
fok is jöhet. Annyi jó
hely van Füreden, ahol
ezt el lehet viselni. Mármint a vízen kívül. Amit
én látok, hogy egyre
több a kiváló s nagy hírû
üzletek mellett a most
feltörõ vagy éppen most
hírnevét megerõsítõ vállalkozás. Le kellene írnom néhányat, de félek,
reklámnak tekinti a
szerkesztõ, s kihúzza a
neveket. Akkor így írom:
a három nagy klasszikus
rangú (nem éppen olcsó,
az igaz) cukrászdánk
mellett most már van
néhány kitûnõ fagyizónk is a sétányon, ahol
rendszeresen korzózunk. A szuper éttermeink mellett, amelyek
hangulatos nõi színésznõi nevet viselnek, s a
konyhájuk jobb, mint
valaha, egyre jobbak az
olyan kis hangulathelyek, mint amelyik például megbújt a Kisfaludy strand sarkában.
Megjegyzem, a strandi
büfékínálat sem volt
rossz, de itt minden évben meg kell küzdenünk
a rövid nyári szezon árfelhajtó erejével.
Egyre több szabadtéri
kiülõs helyünk van a
megszokottak mellett,
mert ez aztán az igazi
nyári élmény: egy pohár
bor mellett a csillagos ég alatt üldögélni,
csendben lenni, s érezni
a végtelent. Így lesz ez
most a borheteken is;
igényesebb borokkal és
igényesebb dallamokkal. Az ember Füreden
nyári költõvé válik. E
kis idõre talán felejti
mindazt, ami történik
vele a háta mögött: a
ránk zúduló népáradatot, az uniós problémáinkat, a politikai erõviszonyok veszélyes elmozdulását, a vasárnapi
mizéria igenis boszszantó negatív jelenségeit, az egészségügy
egyre rosszabb helyzetét, az iskolai változások
áttekinthetetlenségét
stb. Milyen kár, hogy
ilyen rövid a füredi nyár.
Praznovszky
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Borhetek a parton
Délelõtt tíz órától éjfélig lehet kóstolni változatlan árakon
A fesztivál, ami több
egy gasztronómiai
eseménynél. A borvidék
legjobb italai, mintegy harminc fajtából
származó közel
kétszázötvenféle bor,
köztük az örök slágernek
számító illatos rozék,
az elnyûhetetlen rizlingek és a díjnyertes
kiváló nedûk.
Augusztus 8–30. között három hét vonulás, nézegetés és
kóstolgatás, 150 ezer látogató
társaságában a megújult Tagore sétány platánjai alatt.
Minden este programok. Bor,
flört és buli.
– A tavalyi év sajátosságaiból adódóan a 2014-es borok
könnyedek, játékosak, roppanósabb savuk van, ami ideális
a nyári melegben. A 2014-es év

Mosolygós, közvetlen,
kék tekintete szinte süt.
Rendezgeti a haját az
enyhe balatoni szélben,
finom mozdulatok, tudja
magáról, hogy szép.
Beszélgetés az Annabál szépével.
5. oldal

Nem enged
a 48-ból!

Olyan vagyok, ha
meglátok valami szépet,
igyekszem itt is megvalósítani – mondja
Schindele Györgyné,
a Reformkori Hagyományõrzõk Társasága
elnöke.
7. oldal

Wimbledon
bajnoknõje
Koczor Kálmán, a Balatonvin Borlovagrend elnök-nagymestere, Kis Miklós Zsolt agrárvidékfejlesztésért felelõs államtitkár, Kontrát Károly parlamenti államtitkár és Bóka
István, Balatonfüred polgármestere a borhetek ünnepélyes megnyitásán
kevésbé volt alkalmas a testes
vörösborok készítésére, ezért
a borosgazdák a kék szõlõkbõl
elõszeretettel készítettek rozékat. A tavalyi idõjárás az illatos fajtáknak kedvezett, a tramini, a muskotályok, a cserszegi fûszeres, az Irsai Olivér szép
borokat adott.
(Folytatás a 3. oldalon.)

Augusztus 20-a
a Szent István
téren és a parton
10.15: Balatonfüred Város Koncert Fúvószenekara játszik
10.30: Verset mond Szalma Tamás Jászai Maridíjas színmûvész
10.35: Népdalcsokor Szalóki Ági elõadómûvész
elõadásában
10.40: Köszöntõt mond dr. Bóka István polgármester
10.45: Balatonfüred Városért kitüntetés átadása
10.48: Szalóki Ági énekel
10.50: Balatonfüred Díszpolgára cím átadása
10.53: Ünnepi beszéd
10.58: A Balatonfüred Néptáncegyüttes mûsora
22.00: Tûzijáték a parton

A wimbledoni bajnok
junior páros balatonfüredi tagja, Gálfi Dalma
beszél a versenyrõl és
a mindennapokról.
11. oldal

A 190. Anna-bál

A bál szépe, a tizennyolc éves, balatonfüredi Boór Bettina (középen) a Lóczy gimnázium
diákja. Az elsõ udvarhölgye a szintén füredi, tizenhat éves Barna Dorina (a képen balra)
a Lovassy gimnázium matematika tagozatos diákja, a második udvarhölgy a tizennyolc
éves, komáromi Szép Csenge, aki kommunikáció szakon tanul tovább
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A város fontos értékei
A Veszprém megyei
értéktár részévé vált az
1956-os füredi zászló, a
római kori cserépégetõ
kemence, az Állami
Szívkórház és a füredi
szénsavas források a
bizottság legutóbbi,
júliusi döntése alapján.
Korábban megyei értékként elfogadták már az
Anna-bált, amelynek
szintén folyik a felterjesztése az országos
értékek közé.
A 2012-ben hozott hungarikumtörvény lehetõséget nyújt
minden településnek egy helyi értéktár felállítására, a kezdeményezéshez csatlakozott
Balatonfüred is.
A törvény ugyan pontosan
megszabja az értéktárba vétel
menetét, valamint meghatározza a nemzeti érték fogalmát, tulajdonképpen bárki tehet javas-

A Kossuth Lajos- (Ferencz József-) savanyúvízforrás az Erzsébet szanatórium (ma szívkórház) elõtt 1936-ban

Római kori cserépégetõ a Fürdõ utcában

latot arra, mit tart a város értékének.
Nem kell kizárólag csak magasztos, egyedi, tárgyias formában megjelenõ értékekre
gondolni. Minden szellemi,
anyagi, természeti és közösségi érték, illetve termék, alkotótevékenység, hagyomány, tájhoz és élõvilághoz kapcsolódó jelenség, épület, szobor, természeti környezet, rendezvény,
a vendéglátáshoz, turizmushoz
köthetõ attrakció egyaránt felkerülhet a listára. Balatonfüreden a városi értéktárbizottság

– élén Molnár Judit elnökkel
– dönt arról, hogy mit vegyenek fel a városi értékek közé.
Jelenleg 25 tétel szerepel itt
(lásd a táblázatot), de bárki
javaslatot tehet a www.balatonfured.hu oldalról letölthetõ
adatlapon, ha kellõen megindokolja, hogy mit miért szeretne látni a városi értékek között
– tájékoztatta lapunkat az elnök asszony.
Az értéktár nemcsak egy lista, nagy szerepe lehet abban
is, hogy eddig elfelejtett értékek kerüljenek a figyelem kö-

zéppontjába. Remélhetõen így
lesz ez a most még romos állapotban lévõ római kori cserépégetõvel, amelynek restaurálására, hogy látogatható lehessen, pályázat útján készül a
város – tette hozzá Molnár Judit. Így van ez az 1762-es református úrasztalterítõvel, aminek létezésérõl kevesen tudtak a városi értéktárba kerüléséig.
A legnehezebb talán a természeti értékekrõl a döntés,
hiszen a balatonites balatonicus csigáról, a magyar bog-

lárka lepkérõl, a leánykökörcsinrõl, a pukkanó dudafürtrõl,
a bodorka halról, ékes vasvirágról, cserszömörcérõl nehezen bizonyítható, hogy megállnak a város határánál, és csak
füredi értékek.
A szakértõkkel kiegészült
bizottság folyamatosan dolgozik. Legutóbb a városi értéktárbizottság döntött például a
Balatonfüred, a szívbetegek
Mekkája elnevezés elfogadásáról is (a Debrecen, a cívisváros címhez hasonlóan).
Csorba Kata

Semmelweis-napi
kitüntetések
Ünnepségekkel emlékeztek országszerte
július elején a 197 éve
született kiváló magyar
orvosra, a gyermekágyi
láz okának felfedezõjére,
Semmelweis Ignácra.
Balatonfüreden az egészségügyi dolgozók ünnepén kitüntetést vehetett át dr. Bóka
István polgármestertõl a szívkórház intenzív osztályának
fõnõvére és a város közismert
védõnõje. Juhász Mária 1999ben kezdett dolgozni Füreden
mint területi védõnõ, ezt követõen 2001-ben kapott lehetõséget, hogy váltson. Akkortól
már iskolavédõnõként tevékenykedik, amely nagy öröm
számára, mivel édesanyja is
ezen a pályán dolgozott. A város négy általános iskolájában
foglalkozik a gyerekekkel, szíBALATONFÜREDI
NAPLÓ
Balatonfüred Város
Önkormányzatának
havilapja

Dr. Ács Károly, a rendelõintézet igazgatója
gratulál Nyáryné Dégi Elvirának (fent).
Juhász Mária átveszi a kitüntetést Bóka István
polgármestertõl (jobbra)
nes és változatos a munkája. A
védõnõ hálás a kitüntetésért,
hálás a kollégáknak, a rendelõintézet vezetõjének, orvosainak és az iskoláknak is.
Nyáryné Dégi Elvira fõnõvér azt mondta, az elismerés

mindig fontos, örült annak,
hogy értékelték a munkáját ezzel a városi szintû kitüntetéssel. A fõnõvér 1974-ben végezte el a nõvériskolát Szombathelyen, azóta a szívkórházban
dolgozik. Folyamatosan ké-

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

pezte magát, 1980-ban megszerezte az intenzív szakápolói
végzettséget, aztán 1993-ban a
diplomás ápolóit végezte el
Pécsett. 1996-ban nevezték ki
osztályvezetõ fõnõvérnek.
Bán László

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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Borhetek
a sétányon
(Folytatás az 1. oldalról.)
Az idei borhét nagy kedvencei a rozék lesznek, hihetetlen kereslet van irántuk, de
újra magas ázsiójuk van a rizlingeknek is, amikbõl nagyon
sokfélét lehet majd kóstolni.
Szárazat, édeset, a klasszikustól az érleltebb fahordóson át
a késõi szüretelésûig. Az évjáratos borok, az exkluzív tételek
és a díjnyertes borok is megtalálhatók lesznek a pavilonoknál – mondta Mészáros József,
a kiállító borászok képviselõje.
A tavalyi borhetekhez képest két új borászat települ ki a
Tagore sétányra. A Brazíliában
éveken át borászként dolgozó
dörgicsei Lakatos Tibor, illetve a fiatal házaspár alapította,
nagy reményû, ám nagyon
friss Zelna Borászat. Idén elõször a Balatoni Borok Háza is
jelen lesz a sétányon, ahol
összesen huszonöt borász,
pecsenyesütõk, pálinkaházasok és kézmûvesek árulják
majd portékáikat.
A Bodorka miatt elõrébb
hozzák a pavilonokat, a borosgazdák faházai már Blaha Lujza padjától kezdõdnek. Az elsõ
helyet a Balogh Pince kapta,
hiszen a több aranyérmes bort
felvonultató pécselyi borászat
vezetõjét választották meg az
év borászának Füreden. Ezúttal is csak a Balatonfüred–csopaki borvidék borászai vehetnek részt a rendezvényen,
azok, akik megfelelõ pontot értek el a városi borversenyen.
Elõnyben részesültek a régi
résztvevõk, illetve azok, akiknek a város belterületén van
szõlõjük.
– A további sorrendet sorsolás alapján döntöttük el,
mert ennek régi hagyományai
vannak. Most már csak palackozott borokat kínálhatunk, a
minõséget szigorú kontroll biztosítja. Borászatonként 6–10
féle bort lehet kóstolni, ami azt
jelenti, hogy a sétányon egyszerre közel 250 féle bor közül
lehet választani. Árat nem emeltünk, minden a tavalyi árakon
kapható – tette hozzá Mészáros József.
A borospavilonok mindennap reggel tíztõl éjfélig lesznek
nyitva. A háromdecis kristálypoharak 500 forinttért vásárolhatók meg, és minden borospavilonban visszaválthatók.
Nincs egységár, egy deci bor
fajtájától, évjáratától és kínálójától függõen 250 forinttól
akár 600–800 forintba is kerülhet. Újdonság, hogy a hagyományos ünnepi megnyitó elõtt
bemutatkozik a Balatonfüred–
csopaki borvidék fiatal borászait tömörítõ Rizling Generáció. Az egyelõre 22 tagot számláló egyesület a borheteken
minden hétköznap este a borászok részvételével borbemutatókat rendez majd.

– Sokat remélünk ettõl a
szervezõdéstõl, szeretnénk a
borvidék hírét újra az õt megilletõ rangra emelni. Célunk,
hogy a helyi vendéglátóhelyeken legalább 85 százalékban a
borvidék borait kínálják, hiszünk az összefogás erejében,
egységes marketingre és arculatra törekszünk. Mi a rendszerváltás utáni második borászgeneráció vagyunk, még ismerjük a nagyapáinktól kapott
praktikákat, és láttuk, ahogy
apáink szinte a semmibõl küzdötték össze maguknak a gazdaságokat. A mi kezünkben
van a lehetõség, hogy fejlesszük ezeket a borászatokat.
Hiszünk benne, hogy sok
munkával elérhetjük, a térségnek több, országosan is ismert
borászata legyen – így Mészáros József.
A borászok mellett három
pecsenyesütõ, egy cukrászda
és 15 kézmûves, illetve néhány
pálinkaház várja a látogatókat.
Lehet nézelõdni a sétányra kitelepülõ kiskereskedõk asztalainál, a cukorkáktól a ruhákon
át a játékokig, sokféle terméket kínálnak. Minden borospavilonnál lehet zsíros kenyeret is kapni, ami ugyan nem teljesen illik a borkóstoláshoz, de
elengedhetetlen kellékévé vált
a rendezvénynek.
A Kisfaludy színpadon minden este lesznek programok,
a Nagyon Balaton rendezvénysorozat keretében idén
több koncert is kapcsolódik a
borhetekhez, fellép Szalóki
Ági, a Kaláka, Ferenczi György
és a Rackajam, a Mystery
Gang, a Mary Popkids, a
Margaret Island, az Esti Kornél akusztik és a Harmonia
Garden.
Már évek óta a mennyiségi
helyett a minõségi fogyasztás
jellemzõ a borheteken, de így
is pincészetenként mintegy
kétezer liter bor fogy. Évente
átlagban 140–160 ezren keresik fel a fesztivált. Hacsak nem
lesz kirívóan rossz idõ, idén is
legalább ennyi vendégre lehet
számítani, sõt a megújított Tagore sétány valószínûleg még
több érdeklõdõt vonz.
A pavilonok elõtti padokon
nagyjából háromezren férnek
el, de a korábbi évek tapasztalatai alapján a hétvégéken
rendre nagy tumultus várható,
augusztus 20-án pedig csúcsra jár a fesztivál.
Évrõl évre gondot okoz,
hogy a kitelepülõ pavilonok
elfoglalják a Tagore sétány jelentõs részét, illetve a kerékpárutat. A konfliktusok elkerülése
érdekében az önkormányzat a
borhetek idejére felfüggeszti a
móló és az Esterházy strand
közötti kerékpárutat, amit mindkét oldalon táblák is jeleznek.
A szervezõk kérik a kerékpárosok megértését.
Martinovics Tibor

Programkínálat
Augusztus 13., csütörtök, Tagore sétány, borpavilonok
18.00: Minden hétköznap este szakmai borbemutató a Rizling Generáció szervezésében
Augusztus 13., csütörtök, Kisfaludy színpad
18.00–19.50: Kék Balaton Nyugdíjas Dalkör, Tihanyi Asszonykórus,
Alsóörsi Kórus, Kecskeméti Kodály Zoltán Vegyes Kar
21.00: A Fourtissimo Jazz Band koncertje
Augusztus 14., péntek, Kisfaludy színpad
20.00: Budai Project-koncert
Augusztus 15., szombat, Kisfaludy színpad
20.00: Treff-koncert
Augusztus 16., vasárnap, Kisfaludy színpad
19.00: Méz-koncert
Augusztus 17., hétfõ, Kisfaludy színpad
18.00: Térzene: Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar
20.00: A PG csoport koncertje
Augusztus 18., kedd
18.00: Térzene: Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar (Széchenyiszobor)
18.30: Cool Riders-koncert (Kisfaludy színpad)
Augusztus 19., szerda, Kisfaludy színpad

Emelem poharam!
Itt a borhét, s így emelem poharam mindazon jeleseinkre, akik a füredi varázslatok közül megtalálták az
egyik legízesebbet: a bort!
Szállok az úrhoz, tekintetes Jókai Mór úr, aki a borrendünk nemes tagja, s aki ugyan itt nem volt már szõlõsgazda (elég volt megbirkóznia a sváb-hegyi ültetvényével), de a füredi gazdák megbecsült vendége volt, maga
is gyakori pincelátogató Arácson, Füreden, Csopakon
– már amennyire el tudott szökni a felesége mellõl.
Emelem poharam Gárdonyi Gézára! Aki a maga kesernyés módján élve itt talált örömet a legjobb füredi
borokban, s ezeket az érzelmeit át is vitte elbeszéléseibe,
kisregényeibe, azok hangulatába.
Emelem poharam Ady Endrére! De ezt már csak óvatosan teszem, hiszen õ is azért jött ide, hogy a sok poháremelgetéstõl megfáradt testét megpihentesse. Hogy ez
mennyire sikerült, azt nem tudni, de Füreden antiborkúrát
tartani, az lehetetlen vállalkozás.
Isten éltesse Krúdy Gyula urat, aki férfiereje teljében,
nõk bálványaként tölti itt boldog úrfi kora víg heteit a
szerelem és a füredi bor mámorában. Hogy aztán évtizedekkel késõbb már õ is életét meghosszabbítandó tér
vissza, de itt sem tud szabadulni az aranyló rizling varázsától.
Isten éltesse Berda Józsefet, a nagy gasztroköltõt! Akinek a bor és a mámor éppoly életkellék volt, mint a finom
füstölt kolbász, a jó szalonna, s amelyektõl a szívkórház
betegeként sem tudott megválni.
Emelem poharam Lipták Gáborra és örök vendégeire! Gabus bácsira, aki a maga termelte borával kínálta
vendégeit (nem nyert volna aranyérmet a füredi bormustrán), s örült, hogy háza kertjében, szobáiban a magyar
irodalom és mûvészet Parnasszusának félistenei üldögélnek, kezükben jó füredi borral teli pohár.
Emeljük hát mindannyian poharunkat Füred varázsitalára, s e bort megtermelõ nagyszerû gazdákra, szõlészekre, pincemesterekre, jó szívvel kínáló házigazdákra.
Mert ma már tudjuk, nemcsak a Balaton látványa, a
gyógyerõ hatása, a táj varázsos élménye, hanem a bor is
örök ebben a városban. És nem csak egy hónapig! Egészségünkre!
y–y

19.00: Bluebirds-koncert
Közremûködik a Thunderfoot country táncegyüttes
Augusztus 20., csütörtök, Kisfaludy színpad (Mol Nagyon Balaton
program)
18.00: Szalóki Ági-koncert
20.00: Kaláka 40-koncert
(A koncertek szervezõje a Volt Produkció)
Augusztus 21., péntek, Kisfaludy színpad (Mol Nagyon Balaton
program)
20.00: Ferenczy György és a Rackajam koncertje
(A koncert szervezõje a Volt Produkció)
Augusztus 22., szombat, Kisfaludy színpad (Mol Nagyon Balaton
program)
19.00: Mystery Gang-koncert
(A koncert szervezõje a Volt Produkció)
Augusztus 23., vasárnap, Kisfaludy színpad
18.00: Térzene: Egressy Fúvószenekar, Komárom
20.00: Jazzy Cherry-koncert
Augusztus 24., hétfõ, Kisfaludy színpad
20.00: Búgócsiga-koncert
Augusztus 25., kedd, Kisfaludy színpad
20.00: ACid/DC-koncert
Augusztus 26., szerda, Kisfaludy színpad
18.00: Acro Dance SE
19.00: Rizling Generáció közönségszavazás eredményhirdetése
20.00: Triász-koncert
Augusztus 27., csütörtök, Kisfaludy színpad
18.00: Lost & Found-koncert
20.00: Intermezzo Latin Club-koncert
Közremûködik: Salsa Fuerte Tánciskola
Augusztus 28., péntek, Kisfaludy színpad (Mol Nagyon Balaton program)
18.00: Mary PopKids-koncert
20.00: Margaret Island-koncert
(A koncertek szervezõje a Volt Produkció)
Augusztus 29., szombat, Kisfaludy színpad (Mol Nagyon Balaton
program)
18.00: Esti Kornél Akusztik-koncert
20.00: Harmonia Garden-koncert
(A koncert szervezõje a Volt Produkció)
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
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Ki lesz idén a Balaton királynõje?
A Miss Balaton by Cosmopolitan balatonfüredi fináléján a 16 döntõs lány egy látványos show keretében mutatkozik be augusztus 15-én 20
órától a szakmai zsûrinek és a
közönségnek a Balaton Szabadidõ- és Konferencia-központban.
A döntõn részt vesz Horváth Éva, a verseny koordinátora, valamint Dukai Regina,
Epres Panni és Iszak Eszter is,

A lányok egy
divatfotózáson is részt
vettek, ahol Ajkai Dávid
készített profi képeket
a 16 szépségrõl
akik tanácsadóként segítették
a szépségeket a megmérettetés
során.
A 16, versenyben maradt
hölgynek három castingon kel-

lett helytállni, ahol különféle
feladatok teljesítésével bizonyították: helyük van a legszebbek között. A szépségversenyre májusban jelentkezhet-

tek a lányok, majd háromfordulós kiválasztási folyamatban
vettek részt. Az utolsó castingon például egy-egy személyes interjú keretében általános
mûveltségi és napjaink közéleti eseményeit érintõ kérdésekrõl beszélgettek a versenyzõk
a zsûrivel.
A gyönyörû lányok a top
100-ból kerültek a legjobb 50,

majd 32, végül a legjobb 16
közé. A verseny gyõztesének
fõnyereménye egy Toyota
Aygo, valamint egy éven keresztül havi 100 ezer forint lesz.
Az elsõ udvarhölgy 500 ezer
forint értékû utazási utalványnyal, a második udvarhölgy
300 000 forint értékû belföldi
üdüléssel gazdagodik.
BFN

Tisztelgés Cholnoky Jenõ elõtt
A Nõk a Balatonért
Egyesület arácsi csoportjának a javaslatára, a
Béke utca és a Koloska
utca találkozásánál az
addig kihasználatlan
önkormányzati területnél
pihenõparkot építettek ki.
A NABE asszonyai fontosnak tartották, hogy a parkban
egy neves személy emlékére –
akinek a Balatonhoz, Füredhez
és Arácshoz is kötõdött a munkássága – emlékoszlopot állíthassanak. A választás dr.
Cholnoky Jenõre, a híres geográfusra esett. A park rendbe
hozását Kutas Árpád akkori
alpolgármester, az Arácsért
Alapítvány és az Arácsi Szeniorok Társasága egyaránt támogatta. Takács Miklós ajándékaként került a parkba a vörös permit kõ, amely dr.
Cholnoky Jenõ (1870–1950), a
Balaton-kutatás úttörõ apostola emlékére került felavatásra. Balás Eszter szobrászmûvész alkotása, a vörös permit

kõoszlop oldalán a tudós arcéle, és az emlékoszlop tetején
látható a Tamás- és Péter-hegy
találkozása között a Koloskavölgy. Minden évben július 23án, Cholnoky Jenõ születésnapján a NABE arácsi csoportjának tagjai megemlékezést és
koszorúzást tartanak az emlékparkban, így volt ez ebben az
évben is.
Cholnoky Jenõ a magyar
földrajztudomány egyik legkiválóbb és legemblematikusabb alakja volt. Óriási munkabírású tudósként szinte a
földrajz minden akkor ismert
ágát mûvelte. „Nincs még egy
város hazánkban, amelynek
olyan különös, festõies, kényelmetlen, de szép fekvése
volna, mint az én kis szülõvárosomnak, Veszprémnek.
Talán, ha valami egyhangú
fekvésû alföldi városban jöttem volna a világra, és ott végeztem volna iskoláimat, akkor
nem fejlõdött volna ki lelkemben az a határtalan lelkesedés,
amit a földrajzi kérdések iránt

A Pázmány Péter Tudományegyetem egyik tanterme,
Cholnoky Jenõ földrajztudós hallgatóival
éreztem már kisgyermekkorom
óta. Mert Veszprémben van
hegy és völgy, van sziklafal,
erõs patak, nagy kiterjedésû,
fennsíkszerû terület, s látni a
Bakony erdõs bérceit. Közel
van a Balaton is, egyórányi
sétával eljuthatunk olyan magaslatra, ahonnan már látni a
tó ragyogó felszínét. A változatosság tehát igen nagy, a
földfelszín formáinak egész
muzeális gyûjteménye látható

1930, Balatonfüred, parti sétány (Forrás: Fortepan, Cholnoky Tamás)

a város körül.” (Cholnoky J.,
1945.)
Jelentõset alkotott a felszíni alaktanban, a víztanban, valamint a meteorológia terén.
Könyvei a mai napig keresettek. Olyan stílusban mesélt
és adott elõ a természet szépségeirõl, amely lenyûgözte a
hallgatóságot. Ha nem lett volna tudós és író, akkor valószínûleg híres festõ lehetett volna, hiszen mûvészi színvonalon festett. Több festménye
Füreden, illetve Arácson készült, az arácsi nyaralójuk kertjében is alkotott. Több festménye a Magyar Földrajzi Múzeumban található.
Részt vett Lóczy Lajos kérésére a Balaton tudományos
tanulmányozásában is. Feltárta a tó szintingadozásainak
kettõs okát, hogyan befolyásolja a tó turzásrendszerét a
szélirány, a légnyomás. Felderítette a berkek lagúna jellegét
és a tó fenéklerakódásainak
helyi különbözõségeit is.
Hanny Szabó Anikó

Motorcsónakok nélkül,
egy élhetõ Balatonért!
Annyi jó dolgot lehet csinálni a Balaton vizén, amit viszont
tiltanak, sokszor pont a tiltás
miatt válik csábítóvá. Így lehet
ez a motorcsónakokkal is, használatuk kérdése éles viták táptalajává vált az elmúlt években.
Mégis úgy tûnhet, egyre több
ilyen hajó bukkan fel a tavon.
Nem is olyan régen az
internet hemzsegett az olyan
cikkektõl, amelyek azt taglalták,
milyen trükközéssel juthatnak
engedélyekhez a motorcsónakot hobbiszerûen használó
magánszemélyek. Akkor arról
olvashattunk, hogy az évek óta
fennálló tilalmat kijátszva a Balatonon számos belsõ égésû
motorral hajtott kishajó és csónak szeli a habokat, vízitaxi vagy kísérõhajó státus mögé
bújtatva.
A Balatonról a motoros hajók a nyolcvanas évek elején tûntek
el, késõbb a 2000. évi
XLII. törvény 58. paragrafusa tiltotta ki
õket, amely kimondja,
hogy a Balatonon belsõ égésû motorral hajtott kishajót és csónakot üzemeltetni tilos.
Mivel azonban a tilalom alól
vannak kivételek (rendõrség, a
vámhatóság, a katasztrófaelhárításban közremûködõ szervezetek, a vízi út fenntartását és
a természet- és környezetvédelmi feladatot ellátó hatóság
jármûvei, valamint azok a hajók, melyek a hatóság által kiadott üzemeltetési engedéllyel
rendelkeznek), a trükközni vágyó motorcsónakosok meglátták a kijátszható kiskaput. A
leggyakoribb trükk akkortájt a
vitorlásegyesület alapítása volt,
így a motorcsónak, mint „kísérõhajó”, mentesült a tiltás alól.
Ilyen kísérõmotoros státusú hajókkal Európa egyik legrégibb sportklubjában, a 18 éve
legeredményesebb hazai vitorlásegyesületben, a Balatonfüredi Yacht Clubban is találkozhatunk. A klub ügyvezetõ igazgatója, Böröcz István kérdésünkre készségesen elmondta,
jelenleg tizenegy motorcsónakkal rendelkezik az egyesület,
ezeket azonban kizárólag edzésekhez és versenyrendezésekhez használják. Böröcz István
hangsúlyozta, az egyesület
nem támogatja a motorcsónakok hobbiszerû használatát.
Kojnok Róbertet, a Nemzeti
Közlekedési Hatóság hajózási
fõosztályvezetõjét lapzártánkig
nem értük el, így az országos
szintû nyilvántartásról nem
szolgálhatunk információval.
Divatos megoldásnak számított még egy csakis papíron
létezõ vízi közforgalmú személyszállítással foglalkozó cég
létrehozása is, ahol a motorcsónakot vízitaxiként regisztrálták. Hogy ez a helyzet menynyiben változott napjainkig,
nem tudhatjuk, de az biztos,
hogy a hobbi-motorcsónaká-

zást meghonosítók és trükközéseik nem tûntek el nyomtalanul a tó vizérõl. De vegyük
számba, mit is kockáztatnak
ezek az emberek ezzel a fajta
szórakozással!
A Balaton egy csendes tó,
amely többek között sekélysége, alacsony, sûrû hullámai
miatt sem alkalmas az élménymotorcsónakázásra. Alapvetõen tehát nehéz terep. Mindezeken túl a motorcsónakok veszélyt jelentenek a Balaton vízminõségére, az általuk gerjesztett farhullámok zavaróak, a
mozgó mederfenék átalakul, a
kikötõkben károkat okozhatnak, mindemellett a környezeti

szennyezés, a zajszennyezés
és a balesetveszély sem elhanyagolható. A kulcsszó a tolerancia. Úszók, strandolók, kajakosok, vitorlázók, mind kötelesek egymás zavarása nélkül
használni a tavat. Nehéz elképzelni egy kellemes úszást, miközben a motorcsónakok farhullámai az arcunkba csapnak,
vagy egy csendes, andalgós
estét a parton a fel-le cikázó
robbanómotorosok mellett.
Amit talán sokaknak nehéz
elfogadni, az az, hogy a Balaton nem erre az életformára van
berendezkedve, de azoknak,
akik mindezek ellenére sem tudnak lemondani a csónakázás
élményérõl, jó hír, hogy alternatív lehetõségként használhatnak elektromos hajókat,
melyek sebességükbõl és teljesítményükbõl kifolyólag is
környezetbarát jármûveknek
tekinthetõek.
Európában jelenleg nálunk
található a legtöbb elektromos
hajó, a már említett Balatonfüredi Yacht Clubban három
ilyen is áll, melyek magánszemélyek tulajdonát képezik.
Ezek nem siklótestû jármûvek,
teljes mértékben környezetkímélõ megoldások, hiszen semmiféle káros anyagot nem bocsátanak ki.
Talán mindenki egyetért abban, hogy a tó egyik különlegessége a csendes, nyugodt
légkör, amely nagy érték. Bár a
motorcsónakázás kérdése megosztó, a környék hajósegyesületei egyetértenek abban, hogy
törekvésekre van szükség egy
élhetõ Balaton fenntartásáért,
és vissza kell szorítani a motorcsónakázást népszerûsítõ
megmozdulásokat.
Varró Anna
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Vaszaryak
a Vaszary
Galériában
Szeptember 4-én nyit az
a kiállítás a Vaszary
Galériában, amely az
egyházfõnek, Vaszary
Kolosnak és unokaöccsének, a festõmûvész
Vaszary Jánosnak és a
Vaszary család mûvész
tagjainak állít emléket.
A Vaszary Galéria és a Magyar Nemzeti Galéria közös kiállítását, amely január 3-ig látható, Vaszary Kolos (1832–
1915) halála századik évfordulója alkalmából állították össze.
A kamaratárlaton 21 festményt
mutat be a Nemzeti Galéria, az
esztergomi Keresztény Múzeum, a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum, valamint a
Tihanyi Bencés Apátság, de
most elõször találkozhat a közönség a Magyar Nemzeti
Bank Értéktár programjának keretében külföldi magánygyûjteménybõl nemrég megvásárolt Kereszténység (1924) címû
remekmûvel is.
A festmény csaknem fél évszázada került ki a szakma és a
közönség látókörébõl, a Nemzeti Galéria 2007-ben rendezett
Vaszary János gyûjteményes
kiállítását megelõzõen eredménytelenül keresték az ún.
„wanted” mûvek sorában.
A tárlaton témák szerint csoportosítva, Vaszary Kolos személyéhez, a Vaszary Villához, a
Balatonhoz – a szûkebb és tágabb helyszínhez – kapcsolódva sorjáznak Vaszary János
festményei. A látottakat gazdagon illusztrált, nagyméretû
magyar–angol nyelvû tablók
teszik teljessé.
A magyar festészet történetének legmozgalmasabb és
legváltozatosabb szakasza az
1896-tól napjainkig terjedõ
több mint száz év. A 19. század
végén az akadémizmus ellenében szervezõdõ nagybányai
festõiskola élén Ferenczy Károly adta meg a lökést ahhoz a
folyamathoz, amely az egyetemes fejlõdés különbözõ irányzatai felé tájékozódva alakította ki a modern magyar festészet sokszínû képét. A pályája
kezdetén francia indíttatású
Rippl-Rónai vagy Czóbel, az
erõteljes formavilágú Nyolcak,
az avantgárd élvonalába tartozó Kassák vagy a Bauhaus tanáraként is ismert MoholyNagy, a Bartók szellemiségét
követõ szentendrei iskola,
vagy utóda, a második világháború után alakult Európai
Iskola tartoznak többek között
annak a hídnak tartópillérei
közé, amely napjaink nemzetközileg is ismert mesterein, mint
Keserû Ilonán, Nádler Istvánon és másokon át vezet a leg-

Látható lesz a kiállításon a
vallási témák mellett a tihanyi
Biológiai Kutató Intézet számára készült Víz alatti világ
(1928) címû pannó is.
A Balaton témája mindvégig kitüntetett helyet kapott
Vaszary János festészetében.
A somogyi születésû mûvész
fiatal korában sokat tartózkodott Keszthelyen, jól ismerte és
kedvelte e vidéket. Az 1910-es
években készült plein air szemléletû, dekoratív vásznain és
fatábláin szinte évente, többször is megfestette a tavat és
környékét.
A magyar tengeren vitorlázók, strandolók sokasága késõbb, az 1920-as és 1930-as
években is rendre felbukkant
képein. Egyetlen közintézménybe készült monumentális
mûve, a Víz alatti világ is a Balatonhoz kapcsolódott. A falképet 1928-ban Klebelsberg
Kunó kultuszminiszter megbízásából készítette el a tihanyi
Biológiai Kutató Intézet számára.
Vaszary János az 1920-as
évek közepétõl képein rajongással fordult a mediterrán vidékek, a tengerparti települések, a napfényes vízpartok festõileg izgalmas mozgalmassága felé. Egész nyarakat töltött
az Adriai-tenger és a Riviéra
különbözõ fürdõhelyein. Számos városban megfordult,
mindenütt rajzolt, festett, vázlatozott, a vízparti látványt, a
halászbárkák és vitorlások színes kavalkádját, a nyaralók
strandéletének ellesett epizódjait örökítette meg.
BFN
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Elõször
abroncsban
Boór Bettina, az Anna-bál szépe
Mosolygós, közvetlen, kék
tekintete szinte süt. Rendezgeti a haját az enyhe balatoni szélben, finom mozdulatok, tudja
magáról, hogy szép. Élénk, felszabadult, nyitott, barátságokat keresõ, mediterrán lánynak
tartja magát.
Nehezen költözne el Füredrõl, mert szereti a város kétarcúságát, a nyári nyüzsgést és
a jellegzetes téli álmot is. Talán
beleírná az önéletrajzába, hogy
az Anna-bál szépének választották, végül is nem hangzik
olyan rosszul – mondja, és szemében hamiskás fény gyúl.
Boór Bettina, a 18 éves, füredi
gimnazista a 190. Anna-bál
szépe.
Bár a jó csajok általában
nem szokták egymás társaságát keresni, megelégszenek a
saját fényükkel, Boór Bettina
és a tavalyi bál szépe, Sulák
Martina gyermekkoruk óta barátnõk. Már az általános iskolában is egymás után nyerték
meg az iskola szépe választást,
sõt, mintha ugyanabból a keveseknek kijáró elixírbõl jutott
volna mindkettõjüknek.
– Valóban hasonlítunk egymásra. Elõfordult olyan is,
hogy Martina barátja összekevert minket. Gondoltam is rá,
hogy nincs sok esélyem, hiszen még egy hasonló típusú
lányt nem választanak meg a
bál szépének. Martina sokszor
elmondta, hogy mosolyogjak
és legyek természetes a bálon,
ami azért nem olyan egyszerû.
Elõször voltam ilyen szituációban, mégiscsak egy megmérettetés ez. Elõször volt rajtam
abroncsos ruha, szorított, nem

tudtam benne rendesen leülni
sem, a végére a lábam már sajgott a cipõtõl, ráadásul a gondosan elkészített hajam megázott. Féltem tõle, hogy nagy
oroszlánsörényem lesz az esõtõl, de pont az ellenkezõje történt, teljesen kiegyenesedett a
hajam. Most már ennek semmi
súlya nincs, akkor ez fontos
volt. Amikor fent álltam a színpadon a legszebb 15 lány között, nagyon izgultam, a párom
tekintetét kerestem, belenéztem
a szemébe, és megnyugodtam:
tudtam, ki vagyok, és általa
tudtam mosolyogni is.
A környezetében sokan és
sokféleképpen jelezték, hogy
dekoratív, szép lány. Persze, a
gimnáziumi folyosón nyilván
ez másképp történik, mint a
családban vagy a fodrásznál,
de somolyogva hozzáteszi:
nem ezért ment el a bálra, hiszen a szépség szubjektív, és
már azt is tudja, nem kell feltétlenül mindent elhinni, amit
mondanak az embernek. Egyszerûen csak gyerekkori álmát
szerette volna valóra váltani,
és jól érezni magát a kedvesével, akinek kifejezetten imponált a báli megjelenés.
– Elõérettségiztem informatikából, amivel a vártnál több
idõ elment. Aztán kiderült,
hogy kedvesem egy korosztályos válogatott kézilabda-edzõmeccs miatt lehet, hogy nem is
tud eljönni velem a bálra. Ott
álltam egy héttel a bál elõtt, nem
volt ruhám, partnerem, és így
már sok kedvem sem. Szüleim
ekkor sokat segítettek. Veszprémben nézegettünk elõször
ruhát, olyan kicsi volt a válasz-

Modern magyar festõk
a 19. századtól napjainkig
fiatalabbakig. Kovalovszky
Márta A modern magyar festészet remekei címû könyvét a
Corvina Kiadó 2005-ben jelentette meg. A kiállításon bemu-
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tatandó válogatás ennek a
könyvnek a koncepcióján alapszik. A tervek szerint a látogatók az elmúlt évszázad magyar
festészete egy-egy korszaká-

A kiállító mûvészek névsora
Kõrõsfõi Kriesch Aladár, Ferenczy Károly, Vaszary János, Czóbel Béla, Berény Róbert, Csók István, Csontváry
Kosztka Tivadar, Gulácsy Lajos, Tihanyi Lajos, Uitz Béla,
Rippl-Rónai József, Mednyánszky László, Kassák Lajos,
Patkó Károly, Bernáth Aurél, Aba-Novák Vilmos,
Derkovits Gyula, Egry József, Ámos Imre, Vajda Lajos,
Martyn Ferenc, Korniss Dezsõ, Veszelszky Béla, Csernus
Tibor, Kondor Béla, Keserû Ilona, Ország Lili, Konok
Tamás, Altorjai Sándor, Hencze Tamás, Nádler István,
Erdély Miklós, Fehér László, El Kazovszkij, Halász Károly, Mulasics László, Vojnich Erzsébet, Ujházi Péter,
Kõnig Frigyes, Pinczehelyi Sándor, Bak Imre, Köves Éva,
Radák Eszter

nak jellemzõ mestereivel találkozhatnak. A festményeken kívül reprodukciókat is szerepeltetnek, így szinte az évszázad
összes fõ áramlatát bemutatják
a kiállításon. A magyar képzõmûvészetben járatos vendégek mélyebb betekintést nyernek a témába, a kevésbé tájékozottak pedig áttekintést kapnak a korszakról.
A kiállításra kerülõ mûtárgyakat különbözõ múzeumi és
magángyûjteményekbõl kölcsönözik. A kiállítás kurátora
Kovalovszky Márta, Széchenyi-díjas mûvészettörténész. A
megnyitó augusztus 21-én 19
órakor lesz. A kiállítást, amely
január 3-áig látható, Radnóti
Sándor esztéta nyitja meg.
BFN

ték, hogy megismertem, melyikben volt a tavalyi gyõztes,
melyikben az unokatestvérem,
és így tovább, vicces volt,
ezért aztán Budapesten választottam ruhát. Végül a párom
jönni tudott, úgyhogy könynyedség volt bennem, majdnem el is késtünk a bálról, ami
nem kezdõdött túl romantikusan: a vihar miatt fél órát ültünk a kocsiban teljes puccparádéban.
A Lóczy Lajos Gimnáziumban jövõre végzõ, laza, természetes lány igazi hivatalnoki
pályát tûzött ki maga elé. Tervei szerint érettségi után a
Nemzeti Közszolgálati Egyetemre felvételizik, közigazgatást szeretne tanulni, és prímán
el tudja magát képzelni egy irodában, fontos papírok között.
Kisebb unszolásra elárulja, van
egy másik alternatívája is, ez a
fogorvoslás, aztán végül az is
kiderül, hogyha kapna egy iga-

zi ajánlatot, akkor akár a szépségiparba is belekóstolna.
– Nyitott vagyok, még az is
lehet, hogy elvisz egy nagy lehetõség, de nem ebben gondolkodom. Voltak lányok a bálon, akik nagyon magabiztosnak tûntek, nem is alaptalanul,
aztán igen csalódottak voltak
a legszebb 15 lány kihirdetése
után, talán túl sokat reméltek
ettõl, nem tudom. Itt nem lehet
biztosra menni, egyetlen estérõl van szó, benyomásokról.
A bálról az a kép villan be,
hogy fent ülök a trónon és
csodálkozom, miért néz és
fényképez engem az a rengeteg ember. De az a kép is nagyon éles, ahogy táncolok a
párommal és jól vagyunk. A
húgom 14 éves, gyönyörû, szerintem szebb nálam, és minden
vágya, hogy eljusson az Anna-bálra. Ez lesz a következõ
nagy báli élményem.
Martinovics Tibor

Géczy Olga és Aurell
William David kiállítása
Július 30-án nyílt meg
a balatonfüredi Óvárosi
Mûvészkávéházban Géczy
Olga és Aurell William
David kiállítása. A
szépség nyomában címû
tárlatot prof. dr. Prokopp
Mária egyetemi tanár
nyitotta meg a nagyközönség számára.
Géczy Olga karmesterként
végzett mûvész, aki 60 évesen,
amerikai építészmérnök férje
ösztönzésére fordult a festészet felé. Hat szemesztert végzett egy kaliforniai college képzõmûvészeti szakán, 2003-ban
állított ki elõször Párizsban a
Független Képzõmûvészek
Szalonjában. Egyéni tárlata
volt többek között Cannesban, Rómában, Zürichben, Kalifornia több városában és Budapesten is. Kecskeméten

most elõször láthatók zenei,
fõleg Kodály munkássága által ihletett képei. Hitvallása,
hogy a zene és a képzõmûvészet ugyanúgy a mélyen megélt érzelmekrõl szól, ezt adja
vissza Balatonfüreden látható
képein is. Férje, Aurell William
David Minnesotában született, építészmérnöki tanulmányai mellett behatóan foglalkozott a képzõmûvészettel, formatervezéssel. Amerikai kórházak, bevásárlóközpontok, múzeumok és a Los Angeles-i
börtön tervezése is a nevéhez
fûzõdik. 1995-ben kötött házasságot Géczy Olgával, akivel öt
évvel ezelõtt a magyarországi
Tök községben telepedett le.
A két mûvész alkotásait szeptember 30-ig láthatja a közönség az Óvárosi Mûvészkávézóban.
Bán L.
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X. Romantikus Reformkor
Szeptember 17., csütörtök
17.00: Kiállításmegnyitó a Kisfaludy Galériában, Örökségünk
Hímzõmûhely kézimunkáinak kiállítása
Szeptember 18., péntek
10.00–18.00: Népi és iparmûvészeti vásár a Kisfaludy Színpadnál
14.00: Ó, Füred támadjon benned újra hagyomány c. versmondó
találkozó a Vaszary Villában
17.00: Katona Csaba történész elõadása Füred alulnézetben: félvilági alakok a 19. századi Balatonfüreden címmel, Blaha Lujza étterem különterme
18.00: A Magyarock Dalszínház elõadásában Az arany ember címû
musical a Kisfaludy Színpadon
19.30: Tûzszelídítõk – tûzzsonglõrshow a Gyógy téren
20.00: Mága Zoltán és zenekara koncertje az Anna Grand Hotel
dísztermében
Szeptember 19., szombat
10.00–18.00: Népi és iparmûvészeti vásár a Kisfaludy Színpadnál
11.00: Játszóház, Karzat színház – Mesterek utcája
Helyszín: Tagore sétány
13.00: Hintós felvonulás a Szent
István térrõl a reformkori városrészbe korhû öltözetben, zenével, huszárokkal és lovakkal,
hintókkal
Kisfaludy színpad
13.30: Szerenád Cigányzenekar mûsora
14.00: A fesztivál ünnepélyes megnyitója
15.00: Voce Vita fellépése
16.00: Óriáscirkusz - Vagabanda
17.00: Kecskeméti Táncegyüttes
18.00: Ezüst bojtár: Kukorica János hogyan jut el a mai Tündérországba
19.00: Boggie-koncert
Egyéb helyszínek:
Városi Múzeum
Mesevetítés gyerekeknek (Ludas Matyi)
13.00–17.00: Fiatal zenészek fellépése a Tagore sétányon a zenepavilonban, bemutatkozási lehetõség a balatonfüredi és a környékbeli zeneiskolák növendékei számára.
Városi Múzeum
11.00: Tárlatvezetés családoknak
Balatoni Borok Háza
11.00–19.00: Reformkori borok kóstolója
Ára: 1200 Ft/fõ
Kerektemplom
11.00 és 16.30: Reformkori séta – Idegenvezetés a reformkori
városközpontban, Blaha Lujza étterem különterme
15.00: Beszélgetés leszármazottakkal (Batthyányi Boldizsár) –
(Bethlen gróf úr) Anna Grand Hotel

Ének- és zongoraest
az Arácsi Népházban

19.00: Reformkori bál az Anna Grand Hotel éttermében a Madarak együttessel és ceremóniamesterrel
Mûsor: Kecskeméti Táncegyüttes
A bál elõtt a hotel teraszán a Szerenád Cigányzenekar teremt kellõ
hangulatot. Báli belépõ ára: 12 000 Ft/fõ
Szeptember 20., vasárnap
9.00-tól Széchenyi István-sakkemlékverseny a Balaton Szabadidõ- és Konferencia-központban
10.00–18.00: Népi és iparmûvészeti vásár a Kisfaludy Színpadnál
11.00–17.00: Játszóház, Karzat színház – Mesterek utcája. Helyszín: Tagore sétány
Kisfaludy színpad
13.30: Háry János – Kodály Zoltán, Zsár Éva tanítványainak
elõadásában
15.00: A Lóczy gimnázium Diákszínpadának elõadása, Borozgatánk Petõfivel címmel
15.30: Gasztronómiai verseny eredményhirdetése
16.00: Opatijai fellépõk, Bónyai Marika, asszonykórus
17.00: Mészáros Elek fellépése – Borozással egybekötve
Egyéb helyszínek:
Városi Múzeum
10.00: Vasárnapi matiné, magyar film vetítése
Blaha Lujza étterem különterme
15.00: Beszélgetés mûvészekkel – (Bethlen gróf úr)
10.30: Sétahajózás a Jókai nosztalgiahajón, a 2 órás sétahajózás
ára egy pohár borral 2800 Ft/fõ
Kerek templom
11.00: Reformkori séta – Idegenvezetés a reformkori városközpontban
Balatoni Borok Háza
11.00–17.00: Reformkori borok kóstolója. Ára: 1200 Ft/fõ
Hotel Astoria
11.00–14.00: Gasztronómiai verseny és reformkori ételek kóstolója
Kísérõprogramok
Bergmann cukrászda: Tarokkverseny
Borvacsorák
Helyi termelõk reformkori szõlõfajtákból készült díjnyertes boraival és korabeli receptek alapján készült ételekkel.
Levendulás Bütykölde – a tihanyi Levendula Ház vendégségben a
Balatonfüredi Tourinform-irodában
* Minikiállítás
* Kézmûves-foglalkozás (levendulazsák-varrás és szappangolyókészítés)
* Óriáspuzzle – kirakókocka nyereményjátékkal (kicsiknek és
nagyoknak)
(A mûsorváltozás jogát fenntartjuk.)

lokról és az elsõ Anna-bálról.
Nevezetesen ennek a bálnak a
leghíresebb szerelmes párjáról, Horváth Anna Krisztináról
és Kiss Ernõrõl, illetve életútjukról.
A mûvészek az ingyenes
rendezvényen felcsendült dallamaikkal méltatták a bált, a
szép esteket, a szerelmet, majd
az elválás keserûségét.
Hanny Szabó Anikó

Napjaink egyik legdivatosabb tudománya lett a gasztronómia, soha ennyi szakácskönyvet nem adtak ki nálunk,
mint az elmúlt években.
Ez indította a Romantikus
Reformkor szervezõit, hogy
immár tizedik alkalommal az irodalmi, zenei és egyéb kulturális programokban gazdag eseménysorozat, a Romantikus
Reformkor fesztivál keretein
belül ebben az évben is meghirdessék a Romantikus Reformkor szakácsmestere versenyt, melyre várják minden
lelkes fõzni szeretõ érdeklõdõ
jelentkezését, aki szívesen készítene a négytagú zsûri számára egy ínycsiklandó reformkori fogást.
Találjanak, válasszanak ki
egy reformkori ételt – levest,

húsételt, süteményt stb. –, és
készítsék el 3–4 személynek
megfelelõ adagban. Hozzák el
a Hotel Astoriába szeptember
20-án (a Romantikus Reformkor rendezvénysorozat idõpontjában), vasárnap 14 óráig. Az Astoria szakemberei segítenek az ételeket a legszebben feltálalni. Az ínycsiklandó
tárlatot bárki megtekintheti, és
– miután a szakértõ zsûri értékelte – meg is kóstolhatja (ezért
kérjük a családi adagos elkészítést). Kérjük, hogy az ételekhez mellékeljék az elkészítés
receptjét, a készítõ nevét is.
Természetesen nem marad el a
szakácsok jutalma sem! A remekmûveket a Füred Tv is bemutatja, és a Balatonfüredi
Napló közli a legjobbaknak ítélt
ételek receptjét.

A verseny idõpontja és helyszíne:
2015. szeptember 20., vasárnap, 11–14 óra, Hotel Astoria
Jelentkezési határidõ: 2015. szeptember 13.
Jelentkezési információk és további részletek: Balatonfüredi
Turisztikai Egyesület. Tel.: +36(87)580-482, +36(30)758-3585,
tdm@balatonfured.info.hu, www.balatonfured.info.hu,
facebook.com/romantikusreformkor

Ruhakölcsönzés
Ezúton várjuk azon kedves hölgyek, urak jelentkezését,
akik szívesen öltenének magukra három napra reformkori
viseletet a Romantikus Reformkor fesztivál keretein belül
2015. szeptember 18. és szeptember 20. között.
Kérjük, ruhakölcsönzési szándékukat jelezzék a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület elérhetõségeinek bármelyikén!
Balatonfüredi Turisztikai Egyesület
Tourinform Iroda, 8230 Balatonfüred, Blaha u. 5.
Tel: 87/580-482
tdm@balatonfured.info.hu
A ruhák tisztítási költsége 1900 Ft (a háromnapos rendezvény idejére)

Varázslatos füredi bálok
Egyszer volt, régen volt –
így kezdõdik az Anna-bál
története. Úgy 1825 táján,
a Horváth-házban tartották meg az elsõ Anna-bált,
amelyet azóta is kisebbnagyobb megszakításokkal megrendeznek.

Az Arácsért Alapítvány és
a Balatonfüredi Kulturális
Nonprofit Kft. közös szervezésében július 26-án, vasárnap az
Arácsi Népház adott helyett
Rábaközi Rita (a képen jobbról) ének- és Bánó Veronika
zongoraestjének. Az est folyamán a két mûvésztanár énekkel, zenével és összekötõ szövegekkel emlékezett meg a méltán oly híres nyári füredi bá-

Legyen ön a fesztivál
legjobb szakácsmestere!

A hagyomány szerint 1825ben tartotta a család nyári
bált, vagyis az elsõ Anna-bált
Krisztina tiszteletére, aki
1805. július 15-én Baján született. Sajnos Krisztináról nem
maradt ránk egy arckép sem.
Krisztina ezen a bálon ismerkedett meg Kiss Ernõvel, akivel 1826. május 18-án Répceszentgyörgyön egybekeltek. Azonban a Anna-bálok
története idõben és földrajzilag is sokkal messzebbre nyúlik vissza. A német nyelvû források szerint ugyanis az elsõ
Anna-bált 250 évvel ezelõtt
tartották, mégpedig a bécsi
Szent Anna-kolostor udvarán,
s mivel jó néhány magyar fiatal is részt vett a bálon, nemsokára Magyarországon is elterjedt a divatja. Kétségtelen,

hogy a balatonfüredi Anna-bál
lett a leghíresebb, merthogy
azon még Kossuth Lajos is
megjelent egy alkalommal a 19.
század negyvenes éveiben, és
a bálnak különleges, egyedi
jelleget adott a friss magyar
tánc, a csárdás, amelyrõl Garay
János írt elõször. A felhevült fiatalok, megunva a polkát és ke-

ringõt, hajnali öt óra tájban lementek a táncterem elõtti teraszra, s az ott talált keszthelyi zenebandával húzatni kezdték a
„Hejh, hejh magyar ember össze
üti bokáját” kezdetû nótát.
A Nõk a Balatonért Egyesület kezdeményezésére 2006ban Horváth Anna Krisztina
emlékére emléktáblát helyeztek

ki a Horváth-ház falára, amelyet minden évben megkoszorúznak, valamint az egyesület
kiskönyvtári sorozatában megjelent az Elek Miklós által írt
és összeállított, Az elsõ füredi
Anna-bál, vagyis Szentgyörgyi Horváth Krisztina legendája címû füzet.
Hanny Szabó Anikó
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Tízéves a hagyományõrzõk társasága
A Balatonfüredi Reformkori Hagyományõrzõk Társasága
a kerek évforduló alkalmából
vendégei körében a Kisfaludy
Galériában ünnepelte megalakulása jubileumát.
Az eltelt tíz év történéseit
mintegy ötszáz fénykép dokumentálta. Láthatóak voltak
többek között azok a fényképek, amelyek a balatonfüredi
városi ünnepségeken való
részvételüket örökítették meg,
köztük az Anna-báli bevonulást, a borheteken való részvételüket, de a hazánkon belüli
és külföldi fesztiválokon való
megjelenésükrõl is képet kaphattak a kiállítást megtekintõ
érdeklõdõk.
A Korok fesztiválja rendezvényrõl, amelyet évrõl évre a
társaság szervez, szintén számtalan fotó készült Németh László, a társaság fotósa és a kiállítási anyag összeállításában is
segítõ tagtársuk, Kertainé Simon Aliz jóvoltából.
Dr. Bóka István a kiállítást
megnyitó beszédében hangsúlyozta, hogy az egyesület tagjai 19. századi öltözetükkel színesítették a rendezvényeket. A
társaság tagjai Balatonfüred jó
hírét vitték, bárhol jelentek és
jelennek meg, legyen szó ma-

A Reformkori Hagyományõrzõk Társasága
már nemcsak Balatonfüreden szerepel, hazai és
külföldi fesztiválokon egyaránt szívesen látott vendég
gyar vagy akár külföldi testvérvárosokról. Azonban minden egyesületben lennie kell
egy olyan embernek, aki az
egyesület motorja, a hagyományõrzõknél ilyen motor
Schindele Györgyné Hortobágyi Emília, a társaság elnök
asszonya – emelte ki dr. Bóka,
megköszönve az elnök aszszonynak a tízéves munkát.

Mondhatjuk azt, hogy ez egy
sikertörténet a város életében.
Nagyon sok rendezvény van,
amely nem jött volna létre, ha
nincs a reformkori társaság.
Ilyen a Korok fesztiválja és a
Romantikus reformkor rendezvény is – folytatta a polgármester, a reformkori hagyományõrzõket a város kulturális nagykövetének nevezve.

Nem enged a 48-ból!
Már nemcsak felvonulunk, hanem igyekszünk
komplett mûsort vinni oda,
ahova meghívnak bennünket, és szerencsére egyre
több ilyen felkérés van. Eljárjuk a palotást, zenélünk,
szavalunk, viselettörténeti
bemutatót tartunk, és lehet,
hogy rövidesen énekelni is
fogunk – mondja a tõle megszokott lendülettel Schindeléné Emi, amikor arról
kérdezem, miért nem sétálgatnak többet a parton, hiszen láthatóan szívesen
fényképezkednek velük a
turisták a Tagore sétányon.
Fárasztó ám egy ilyen
ruha, meg kell tanulni viselni – folytatja nevetve. Amióta õ is hordja a taftból készült alkalmi ruhát, levert
vele egy csomó cserepet.
Nem is a súlya, hanem a térfogata a probléma. Ha megnézünk régi rajzokat a korabeli divatlapokban, a nõk
soha nem ülnek, vagy csak
zongoraszéken pihennek.
Amikor elõször leültem benne, engem mindenki letaposott – mosolygunk együtt
tovább a méretes ruhákon,
amiknek azért van elõnyük
is, éppen az abroncs miatt:
hogy nem igazán melegek.
Olyan vagyok, ha meglátok valami szépet, jó ötletet a világban, azonnal
igyekszem itt is megvalósí-

tani. Láttam az olaszoknál nagyon szép korabeli báli ruhákat, és most készíttetünk egy
báli kollekciót, illõt az Annabálhoz és az opatijai fesztiválhoz, ahol rendszeresen fellépünk. Reméljük, megtetszik
másoknak is, és a füredi bálokon az esküvõi ruhák helyett
egyre többen hordanak ilyet
vagy ezeknek a modernizált,
stilizált változatát – folytatja
Schindeléné.
De mibõl telik minderre? –
vetõdik fel joggal a kérdés a
drága ruhák láttán. Egy férfi
díszmagyar, amit legutóbb varrattak, 250 ezer forintba került:
a zsinórozás, a míves gombolás, a nemesi viseletek – ha
akarjuk fokozni – ezüst-, aranygombjai, a különféle kiegészítõk... Pályázatokból, a fesztiváli fellépési díjainkból, mert

már nekünk fizetnek, a tagdíjból és a kedvezményekbõl, amit például a varratásnál, anyagvásárlásnál kapunk – sorolja határozottan
válaszában az elnök aszszony a Reformkori Hagyományõrzõk Társasága
könyvelésébõl a „bevételi
oldalt”. Persze nem volt mindig így, sok áldozatot kellett hozni, hogy a kezdetben
nyolcfõs, hobbiszinten mûködõ társaság egyáltalán
megmaradjon, ma már hatvan fõvel büszkélkedjen, és
meghívást kapjon (fizetett)
fellépésre akár a budai várba is.
A születésnapon egyébként is csak a szépre emlékezünk, és elfelejtjük például a Korok fesztiváljával járó
álmatlan éjszakákat: hol jönnek be a lovak, hogy lesz az
étkezés, kik lehetnek az árusok, és egyáltalán azt a felelõsséget, amit ennyi meghívott ember ide-oda terelgetése, irányítása jelent.
Hogy mi ez a maskara? A
fürediek egyre kevesebben
kérdezik, elfogadták a reformkori hagyományõrzõket, a többséget meggyõzte a ruhák szépsége, és
Shindeléné szerint a Füredhez illõ értékrend: a békesség, a nyugalom és a szépség közvetítése.
Csorba Kata

Rosta Sándor köszöntõjében boldognak nevezte azokat
a településeket, amelyek tudnak ünnepelni. Balatonfüredet
olyan városnak nevezte, amely
a történelmi múlt emlékeit és a
jelenkor történéseit is megünnepelheti. A reformkoriak munkájának eredménye is kellett
ahhoz, hogy újra életre kelt
Füred gazdag múltja. A hagyományõrzõk színes keretet adtak, adnak a reformkori városrész fejlesztéséhez, amelyet az
önkormányzat valósított meg.
A társaság szerte az országban
és azon is túl is hirdeti azt a
szemléletet, amelyet egy francia államférfi mondott: a hagyomány nem hamuõrzés, hanem a láng továbbélése – mondta Balatonfüred díszpolgára.
Schindeléné Hortobágyi
Emília köszöntõjében az elmúlt
tíz év történéseirõl beszélt, az
indulásról, amikor a ma már
nagy létszámú társaság nyolc
taggal megalakult. Az elnök
asszony felidézte, hogy salzburgi útja adta az ötletet, ahol
elõször korhû ruhákba öltözött
ünneplõket látott. Ekkor született meg benne az ötlet, hogy
Balatonfüreden is minden adott
a múlt, a reformkor ilyenfajta
felidézéséhez. A kezdeti nehézségeket sikeresen leküzdve,
egyre inkább megismerkedtek
ezzel a korral. Kutattak, tanul-

tak, elõadásokat hallgattak,
többek között Wieber Mariann
Kossuth-díjas jelmez- és ruhatervezõét, aki több mint háromszáz filmhez, színdarabhoz tervezett korhû ruhákat. Késõbb
tánckart hoztak létre, a hagyományos palotás táncukkal már
több alkalommal sikert arattak.
A társaságnak tehetséges énekesei is vannak, akik a fellépéseiket színesítik. Dr. Bakonyi
Elvira összeállításában viselettörténeti bemutatókat tartottak, amelyeken a közönség
megismerhette a különbözõ
társadalmi rétegek öltözeteit.
Vári Éva tagtársuk kezdeményezésére az iskolákban rendhagyó irodalmi órákat tartottak. Az adventi ünnepség keretében minden évben felállítják a betlehemi szent család
szoborcsoportot és szeretetvendégséggel várják a füredi
lakosokat. Az ünnepség megtartásához mindig más iskolát, óvodát kérnek fel, hogy
adják elõ a betlehemi történelmi játékot.
Korok fesztiválja címmel
2006-ban szervezték meg elsõ
nagy rendezvényüket. A fesztiválra az ország több részébõl
meghívott hagyományõrzõ
egyesületek a honfoglalástól a
reformkorig idézték meg a magyar történelmi múltat. Az elsõ
fesztiválon négyszáz, a késõb-

bi rendezvényeiken már ezerkétszáz hagyományõrzõ vett
részt. A társaság több alkalommal meghívást kapott külföldrõl is. Révkomáromban a Jókai
Múzeum elõtt, a Jókai-szobornál egy minidarab részletét adták elõ. Balatonfüred horvát
testvérvárosa, Opatija meghívására – Takács Miklós, Opatija díszpolgára támogatásával
– több alkalommal léptek fel a
tengerparti városban – sorolta Schindele Györgyné az elmúlt évek krónikáját, megköszönve a társaságot támogatók munkáját. Úgy érzem –
mondta –, összességében jól
teljesítettünk.
A jubileum alkalmából a
Kisfaludy Galériát díszítették
azok a mûvészi fotók is, amelyek Madaras Csabának és
Balázs Ödönnek köszönhetõen kerülhettek Balatonfüredre. Az Ízelítõ Erdélybõl címû
kiállítási anyagból Udvarhelyszék szép vidékét ismerhették
meg közelebbrõl a látogatók. A
képeket 2002 és 2011 között
negyven fotós készítette, akik
Orbán Balázs szemével szerették volna láttatni a Hargita vidékét.
Madaras Csaba a társaság
tagjairól készült fotómontázszsal is megajándékozta a megjelenteket.
Hanny Szabó Anikó
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A 80 éves díszpolgár
Balatonfürednek az egyik
arca látványos, jól ismert,
szépen formált. A másik
arcát, amely még fontosabb, csak a helybeliek
ismerik. Azok, akik itt
élnek, akiknek ez a város
a szülõhelyük, az otthonuk. Akik ismerik a
köztünk élõ kiváló
személyiségeket. Akik
formálják az itt élõk
lelkét. Akiktõl ez a város
olyanná lett és lesz,
amilyennek ismerjük.
Ilyen személyiséig Petrõcz
Lászlóné, született Hanzlik
Mária. (Kinek a Hanzlik név
ismerõsen cseng, az jól emlékszik: Hanzlik János a müncheni olimpia hatodik helyezettje volt súlyemelésben – õ a
testvér!)
Most köszöntöttük Mária
nénit a 80. születésnapján. Elég
belegondolni, mi mindent font
köré a történelem e nyolc évtized alatt: gyermekként megélte a Horthy-korszakot, hallotta a háború szirénáit, bújtak az
oroszok elõl, várták az apát a
frontról, kitiltották az iskolából
a hite miatt, és szolgálta az
egészségügyet sok-sok évtizeden át. Közben öt gyermek felnevelése ebben a rendszerben,
aztán 16 unoka segítése, s most

Kárpátaljai magyar gyerekeket láttak vendégül
Örvendetes hírek
jelennek meg a sajtóban
arról, hogy különféle
települések közösségei
hogy igyekeznek
élménydús kikapcsolódást szervezni a háborútól
veszélyeztetett Kárpátalján élõ magyar családok
gyermekeinek.

Praznovszky Mihály és Petrõcz Lászlóné
a legújabb, az elsõ dédunoka
beköszöntése.
Miközben itt, Balatonfüreden több évtizede megbecsült
polgár. Lelkipásztor férje mellett teljesít õ is elõször nevelõi
szolgálatot. Ennek tanújelét a
most megrendezett születésnapi ünnepség igazolta. Megtelt
a Kisfaludy Galéria az egykori
tanítványaival, akik a lélek iskolájába jártak hozzá, megkapaszkodni a hitben, erõsnek
lenni a barátságban és elhivatottnak lenni egy életcél megvalósításában. E nevelés közben zene, ének, játék, ünnep
– a gyermekkor örömteli teljességnek megélése ezáltal is.
Mindemellett a közösség
állandó szolgálata. Nem lehet
felsorolni, hol lehetett vele ta-

lálkozni az eltelt évtizedekben,
mely tevékenysége erõsítette
jobban az itt élõk tisztességét.
Csak a legutóbbi pár évben a
kárpátaljai segítség egyik szervezõjeként végzett munkáját
említsük, amelynek során megállás nélkül jön, kér, szerez támogatókat, hadakozik az értetlenekkel.
Így kapta hát 80. születésnapjára tanítványaitól, barátaitól, az õt elismerõ önkormányzattól a számára oly kedves
ajándékot: verseinek válogatott gyûjteményét. Ezek a versek a nem a Parnasszusra készültek, a lélek szólal meg bennük, s általa, a versek által egy
teljes emberi élet gazdagsága,
szépsége és a hit szolgálata.
-kym

Kiemelkedõ teljesítményt nyújtó nyolcadikos diákok az iskola elõtt

Régi-új szokások szerint
„Egy nemzetnél nem csak
az a fontos, hogy vannak-e értékei, hanem az is, hogy vannak-e értékeinek megbecsülõi”
(Egry József)
Iskolánk, a Református Általános Iskola idén zárta harmadik tanévét. A ballagáskor
régi-új hagyományok szerint búcsúztattuk nyolcadikosainkat.
Régi szokás az épületben,
hogy a ballagás nem egy napon van a tanévzáróval, és
nyolcadikosaink közül az iskolai alapítvány erkölcsi és anyagi elismerésében részesülnek a
nyolc éven át kiemelkedõ tanulóink.
Új volt az, hogy az egész
iskola részt vett a ballagáson.
Ezzel is hangsúlyozni szerettük
volna iskolánk családias légkörét. Sok energiát fektetettünk
abba, hogy a református isko-

Köszönet a támogatásért

la méltó módon értékelje diákjainak kitartó, kiemelkedõen
magas színvonalú és sokoldalú tevékenységét. Újraszerveztük az iskolai alapítványt és a
díjat, mellyel lehetõvé vált ismét talentumaink megbecsülése.
Dr. Rácz János, az alapítvány kuratóriumának elnöke a
ballagáson ismertette, hogy
milyen szempontoknak kellett
érvényesülni tanulóink közül
azoknál, akik ebben a tanévben
elismerésben részesültek.
Ezeknek az elvárásoknak
idén ketten is megfeleltek,
Piller Mátyás Mihály és Nemes Felícia Katalin. Nyolc
éven át az osztályból a legtöbb
és sokféle tanulmányi versenyen vettek részt, eredményesen. Mûvészeti területen is iskolánk hírnevét öregbítették.
Ezeken kívül Mátyás a sport-

versenyeken és közösségi
munkájában, Felícia a hitéleti
tevékenységében lehet példa
az utánuk jövõ generációknak.
Az osztályból nevelõtestületi
dicséretben Preczekján Ivett
részesült, és öten – Biros Bálint, Gaál Csongor, Kun Henrietta, Tóth Csenge, Soós
Réka – kaptak dicsérõ oklevelet, értékes könyvjutalommal.
Reméljük, az elballagott nyolcadikosaink egy hosszú lista
elsõ szereplõi, akiknél a mérce
ugyan magas volt, de sokan átugrották közülük. A jövõben is
számítunk minden református
iskolás példamutató munkájára és eredményeire! Ezért minden esztendõben így búcsúzhatunk a nyolcadikosainktól,
ahogyan az idén: „Visszavárunk benneteket”!
Református Általános
Iskola, Balatonfüred

A vendégvárók-vendéglátók sorába idén újra emlékezetesen kapcsolódott be Balatonfüred is. 2015. július 1. és
július 5. között Kárpátalja Barátainak Közhasznú Egyesülete meghívására vendégeskedett a kárpátaljai Mezõkaszony gimnáziumának 29 diákja és 8 kísérõjük városunkban.
Egyesületünk hálás szívvel
gondol mindenkire, aki a csoport fogadását, ellátását bármilyen formában segítette: a
város nélkül – beleértve a sok
önzetlen adakozót és az önkormányzatot is – a vendéglátás
nem valósulhatott volna meg.
A gyerekek kényelmes szálláshelyen, bõséges ellátás közepette, gazdag programmal
teli napokat töltöttek nálunk.
A Tamás-hegyrõl láthatták a
Kékszalag-rajtot, s mivel szép
idõ volt, fentrõl a csodálatos
balatoni panorámát fotózhatták. Okultak a Lóczy-barlangban, a Bodorka Látogatóközpontban, a reformkori városrészben és a városi múzeumban tett sétán. Áhítattal csen-

desedtek el a tihanyi apátságban, vidáman pancsoltak a Balatonban, s élvezték a Koloska-völgyben az íjászkodással, bográcsolással töltött idõt,
illetve a balatoni hajózással
megkoronázott napot.
„Ringó bölcsõm fáját magyar föld termette, / Koporsóm
fáját is magyar föld növelje!”
– fohászkodott több színhelyen is az a szép kaszonyi kis-

lány, könnyet facsarva sokak
szemébõl, ahányszor csengõ
hangján elénekelte Pósa Lajos
versének strófáit, a végén az
idézett sóhajjal.
Reméljük, egyesületünk a
maga eszközeivel is segíti némiképp a kárpátaljai magyarság – különösen a fiatalok –
szülõföldjükhöz kötõdését.
Kárpátalja Barátainak
Egyesülete elnöksége

BALATONFÜREDI NAPLÓ

A csodás teafa
Ausztrália, bennszülöttek, gyógyítás, fertõtlenítés,
gyógynövény, egy szóval: teafa. Én nap mint nap használom
a teafa-illóolajat, legyen szó
bõrápolásról, vegyszermentes
takarításról vagy akár megfázásról. Mesélek kicsit a teafáról, hogy ön is jobban megismerje! Tippeket is kap tõlem,
mire és hogyan használja.
A teafa (Melaleuca alternifolia) csodás hatásait az ausztrál bennszülöttek már régóta
ismerik. Az 1770-es években
Cook kapitány figyelte meg,
hogy az ausztrál õslakosok a
fa levelébõl készítenek teát, s
azt fogyasztják, innen ered a
teafa elnevezés. A jótékony és
erõteljes fertõtlenítõ hatását
azonban jóval késõbb, az 1920as évekbeli kémiai kutatásokkal sikerült kimutatni.
A teafa-illóolajat nemcsak
akkor fogja szeretni, ha a szervezete egészségéért szeretne
többet tenni, hanem akkor is,
ha figyel a környezetére, és
igyekszik vegyszermentesen
takarítani, fertõtleníteni.
Lássuk, milyen testi panaszok esetén hatékony a teafaolaj!
A teafa jótékony hatásait
mindenféle vírusos és gombás
megbetegedés esetén megtapasztalhatjuk. Bevethetjük
többek között a következõ esetekben:
– szájpenész
– afta
– megfázás
– torokfájás
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A haris lett az év madara
A szakembereket alaposan meglepte a lakossági szavazás eredménye

– influenza
– pattanásos bõr
– fejtetû
– körömfertõzés, körömgomba
– Staphylococcus aureus
ellen
– fogkõ eltávolításához
Amennyiben a környezetét
is szeretné természetes anyagok segítségével tisztán tartani, használja a teafát! Én leggyakrabban a mosáshoz használom, íme a tippem: a vegyszerektõl hemzsegõ öblítõt kiválthatja ecettel, amihez csepegtessen néhány csepp teafa-illóolajat. Nemcsak fertõtleníti a ruhákat, de a friss illat is
garantált.
Ha már ruhákról írok, feltétlenül meg kell említenem, hogy
a teafa képes eltávolítani a golyóstoll nyomát a textilbõl.
Fontos: csak 100% tisztaságú illóolajat használjon, mert a
valódi hatóanyagok kizárólag
ezekben találhatók meg! (X)
Kelemen Lívia
gyógynövényszakértõ, tanár
Elérhetõség:
Balatonfüred,
Kossuth utca 19.
Nyitva tartás: hétfõpéntek: 9–17, szombat: 9–12
Telefon: 20/595-3062
www.biotitok.hu

LEVÉL AZ OLVASÓNAK

Idegen szavak szótára?
Régóta fontolgatom magamban, hogy meg kellene már pendíteni ezt a témát, de a végsõ inspiráció eddig elmaradt. Ma
reggel viszont úgy éreztem, betelt a pohár, amikor a megyei
lapot a kezembe vettem. A címoldalon arról tudósít egy hír,
hogy megyénk egyik városában egyre többen veszik igénybe a
street workout pályát.
Na, ez kiverte nálam a biztosítékot!
Hol is vagyunk? Milyen országban? És milyen nyelven beszélünk?
Sokat tûnõdöm azon, vajon mi motiválja azokat az embereket, akik ilyeneket leírnak. Nemcsak azokat, akik idegen nyelvû elnevezést adnak egy pályának – amúgy fogalmam sincs,
mi fán terem –, hanem az újságírót is, aki ezt címoldalra teszi.
Lássa az olvasó, hogy dühöng nálunk a kultúra! De ettõl?
Továbbmegyek: vajon mi a poén abban, hogy általában
angol nyelvû nevet adnak egy üzletnek, rengeteg vállalkozásnak, a könnyûzenei együttesekrõl most ne is beszéljünk, mert
ott nagyítóval is nehéz magyar nyelvû bandát találni. S lehangoltan olvastam a Kék Szalag elsõ tíz helyezett hajójának az
elnevezését. Ilyenek között szemezgettem: Fifty-fifty, Cellum,
Raffica, Black Jack, Principessa – de inkább nem is folytatom,
mert fölöslegesen fölhúzom magam. Elárulom, hogy nálam az
abszolút gyõztes az egyébként a negyedik helyen befutott Friss
Víz volt!
Szebb nyelv az angol, mint a mi magyar nyelvünk? Menõ
dolog külhoni elnevezéseket aggatni oda, ahol a hazai ugyanígy megállná a helyét? Miért jobb az, ha principessát írok
hercegnõ helyett? Ettõl többnek, okosabbnak, szebbnek, menõbbnek képzelhetem magam? Nem beteg dolog ez egy kicsit?
Már törvényt is alkottak azzal kapcsolatban, hogy az üzletek feliratait elsõsorban, jól láthatóan magyarul kell kifüggeszteni. A turistaforgalom miatt természetesen szükség van az
idegen nyelvû tájékoztatásra is, fõleg ilyen kiemelt területen,
mint a Balaton és környéke. De ettõl a principessa még hercegnõ marad. Nekem legalábbis!
Gaál Antal

Lezárult a Magyar
Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME)
internetes szavazása
2016 év madaráról. A
legtöbb szavazat a harisra
érkezett, ezért a civil
szervezet ennek a
madárnak, illetve élõhelyének védelmével
foglalkozik kiemelten
a jövõ évben.
A június 25-tõl július 27-ig
tartó szavazás alatt a választási lehetõségként felajánlott
három „láthatatlan tyúkra”: a
fürjre, a harisra és az ugartyúkra összesen 4066 voks érkezett. A szakembereket alaposan
meglepte a lakosság döntése,
mivel a legismertebb, ezért elsõ
helyre jósolt fürj és a legextravagánsabb megjelenésû, ezért
második befutónak várt ugartyúk helyett a legismeretlenebb, legkevésbé látható faj, a
haris nyert: haris – 1524 (37%),
ugartyúk – 1291 (32%), fürj –
1251 (31%).
Az MME által 1979-ben elindított Év madara program
célja és küldetése olyan fajok
vagy madárcsoportok és élõhelyük társadalmi szintû bemutatása, melyek védelmében
a lakosság egészének vagy
egyes csoportjainak, 2016-ban

az agrár- és vadgazdálkodóknak különösen fontos szerepe
van. A recsegõ hangot hallató
haris (a faj latin tudományos
neve is a hangutánzó Crex crex)
nemcsak a síkvidéki, de a
dombvidéki és elõhegységi
üde, magas füvû rétek védett
madara. Ez, valamint hosszú
távú vonuló viselkedésük fokozottan veszélyeztetetté teszik a fajt: a gépi kaszálás egész
fészekaljakat pusztít el, a mediterrán régió kíméletlen madárvadászata (csak Egyiptomban évi 9–14 ezer harist lõnek
le és ejtenek hálóval csapdába) pedig a vonuló egyedeket
ritkítja folyamatosan. A faj érdekessége, hogy elsõsorban
szürkületkor és éjszaka „énekel”, amikor a jellegzetes recsegõ hang a hidegebb, sûrûbb
(különösen talajközelben) levegõben messzebb terjed.
Színezetét és viselkedését
tekintve a fürj, a haris és az
ugartyúk is hasonló, tyúkszerû megjelenésû. Földszínekbõl
álló, mintás, álcázó tollazatot
viselnek, talajlakó, rejtõzködõ
életmódjuk miatt pedig ritkán
kerülnek szem elé. Ennek ellenére nem közeli rokonai egymásnak, egyedül a fürj tartozik
a tyúk alakúak közé, a haris
daru alakú, az ugartyúk pedig
lile alakú – a „láthatatlan tyú-

kok” megjelölés ezért került
idézõjelbe.
Fürj
Ez az alig ökölnyi tyúk alakú, ezen belül a fácánfélék közé
tartozó védett madárka áprilisban érkezik vissza az afrikai telelõterületekrõl. Állománya az
1980-as években erõsen lecsökkent, azóta lassan, de országosan nem kiegyenlítetten
emelkedik. Hosszú távú vonulóként a fürjre is negatívan hatnak az idõjárási szélsõségek, a
Szahara déli peremén húzódó
Száhel-övezet táplálékhiányos
éveinek gyakoribbá válása,
valamint a Földközi-tenger
észak-afrikai és dél-európai országaiban ma is dívó, nagyüzemi méreteket elérõ madárbefogás és -lelövés. Bár a szárazabb talajú, magasabb füvû
réteken és a haszonnövénykultúrákban is bujkáló, rejtett
életmódot folytat, jellegzetes
„pitypalaty-pitypalaty” hangja messzirõl árulkodik jelenlétérõl. Ezért a faj megfigyelésére remek madarásztúrák szervezhetõek országszerte.
Ugartyúk
Nevével ellentétben ez a
madár nem a tyúkokkal, hanem
a lilékkel áll közelebbi rokonságban. Elsõsorban a DunaTisza köze és a Tiszántúl gyepeinek és szikpadkás pusztái-

50 éves osztálytalálkozó
Július 18-án tartottuk
ötvenéves osztálytalálkozónkat, a pécselyi általános
iskolában 1965-ben végzett
tanulók.
A szívélyes, jó hangulatú találkozóra szép számban
jöttünk össze. 30 tanulóból
20-an voltunk jelen, 8 tanuló sajnos már nem lehet köztünk, õk már az égiekbõl figyelnek minket, a tanáraink
közül már csak az egyik osztályfõnökünk, majd igazgató helyettes Tóth Ferenc
tudott részt venni, mely külön megtiszteltetés volt számunkra.
A pécselyi falunap keretén belül került sor a talál-

kozóra, amely egy nagyon jól
megszervezett rendezvénysorozat kedves epizódja volt.
A polgármester asszony
hangosítón keresztül egyenként, név szerint szólított bennünket a színpadra. Egy szál
szegfû és puszi kíséretében
mindenkit külön köszöntött.
Az üdvözlõ beszédet az
osztálytársak nevében Bertók
József meghatódva köszönte
meg, de ekkorra már mi is elérzékenyültünk.
Majd egy nagyon finom
ebéd következett volt iskolánk
egyik, szépen megterített termében. Sok megbeszélnivalónk
volt, mert azt vettük észre, este
9 óra van.

Mindannyian örültünk,
hogy ezen a kerek évfordulón ilyen sokan részt tudtunk venni, bizony sokan
még petróleumlámpánál tanultunk elsõ-második osztályban.
Este 9 órakor pedig egy
fergeteges Peller Anna-koncerten vettünk részt. Ezt a
szép napot köszönöm az
osztálytársak és a magam
nevében Pécsely önkormányzatának, külön köszönettel tartozunk Burgyánné
Czibik Éva polgármester
asszonynak a személyes
közremûködésért.
Szabó Lajos
Balatonfüred

nak madara, de alkalmilag erdõtelepítések kopárain és mezõgazdasági területeken is
fészkel. Az ugartyúk a madárvilág mozdulatlanságmûvész
madara. Álcázó mintás tollazatában bízva többnyire takarás
nélkül álldogál vagy üldögél a
nyílt területeken. Ha mozognia
kell, ezt szaggatott fejmozgással, illetve nyújtott testtel szaladva teszi. Elsõsorban az esti
és a hajnali szürkületben, illetve teliholdas éjszakákon aktív.
Sötétben is jól lát, bagolyszerûen hatalmas, sárga szemei
segítik rovarokból, bogarakból, apró gerincesekbõl álló
táplálékának megkeresésében,
melyekért a rögöket is felforgatja. Vonuló, a telet Észak- és
Közép-Afrika félsivatagos és
szavannaterületein tölti.
Az év hátra lévõ idõszakában az MME szakmai stábja
kidolgozza azokat az ajánlásokat, amikkel a gazdálkodók segíthetik a fészkelõállomány
védelmét, elkészíti a harist bemutató szóróanyagokat, illetve elkezdi szervezni azt az országos rendezvénysorozatot,
melynek keretében éjszakai
hariskeresõ túrákat szerveznek
jövõ tavasszal. (videó a fajról:
https://www.youtube.com/
watch?v=B8aLM-5Ob48 )
Orbán Zoltán

Hétköznap
se nyírjon füvet
délben!
Füred turisztikai városként
igyekszik biztosítani az ide
pihenni 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 csendespihenõ idõszakban tilos
minden olyan tevékenység
végzése és készülék vagy
berendezés üzemeltetése,
amely kellemetlen, zavaró,
veszélyeztetõ vagy károsító hang-, illetve rezgésterhelést okoz – írja a helyi rendelet.
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Világkupa-gyõzelem Riminiben Rekordlétszám
a Füred-kupán

Kilenc hajóosztály 71 hajója nevezett az eseményre,
amely a verseny történetében
rekordlétszámnak mondható.
Ez alapján a versenyrendezõség két up-and-down pályán

dosítani, idõnként érvényteleníteni kellett már megkezdett
futamokat, de a nap végére az
X-35 osztály kivételével mindenki teljesítette a tervezett három futamot. A hosszúra nyúlt
nap végén a résztvevõk számára a Balatonfüredi Yacht
Club frissítõ görögdinnyérõl
gondoskodott.
Másnap az osztályok helyet
cseréltek a két versenyterület
között, és ezúttal borongós
idõben, szemerkélõ esõben, de
friss keleti szélben szálltak víz-

bonyolította le az öt futamból
álló versenyprogramot.
A szombati nap idõjárása
rengeteg kihívást támasztott a
versenyzõk és a rendezõk felé.
Ezen a napon a füredi partokhoz közelebbi versenyterületen versenyeztek az Elliot770,
J/24, Scholtz22 és Sudár Regatta osztályok, míg a távolabbi területen az Asso99, X-35,
Melges24, 8mOD és 11mOD
osztályok versenyzõi mérhették össze tudásukat. Az erõs
napsütés mellett a bizonytalan
keleties szélben többször mó-

re a hajók a reggeli versenyzõi
értekezletet követõen. Egy-egy
felhõ okozta markáns szélváltozások miatt néha ezúttal is
halasztásra, módosításra kényszerült a versenyrendezõség,
de ekkorra a résztvevõk már
rutinosan értelmezték és követték a jelzéseket. A lassan gyengülõ szélben végül minden
osztályban sikerült teljesíteni
az összes tervezett futamot,
így egy kiesõvel hirdettek
végeredményt.
Balatonfüredi
Yacht Club

Idén új idõpontban,
augusztus elsõ hétvégéjén
rendezte meg a Balatonfüredi Yacht Club a hagyományos Füred-kupát,
amely a 2015. évi One
Design Trophy versenysorozat utolsó állomása volt.

A világkupagyõztes High Five formáció tagjai: Bujáky Eszter, Ferenczy Boglárka, Izsó Fanni, Kiss Antónia, Kovács
Brigitta, Kovács Petra, Kulcsár Orsolya, Lakner Diána, Nagy Alexandra, Nagy Krisztina, Németh Fanni, Ruzsiczky Nóra,
Sebestyén Dóra, Sokoray Kata, Székely Barbara, Szomor Dorka, Tromler Kata Rebeka és Vörös Laura
Július 12-én az olaszországi
Riminiben rendezték meg a
rock and roll felnõtt formációs
világkupát, ahol az Acro Dance
Se High Five nagyformációja
rajt–cél gyõzelmet aratva lett
világkupagyõztes. Kilenc ország (Ausztria, Horvátország,
Csehország, Franciaország,
Németország, Olaszország,
Oroszország, Svájc és Magyarország) összesen tizenkilenc formációja vett részt a versengésben.
Célként a döntõbe jutást
fogalmaztuk meg, emellett fon-

tosnak tartottuk a nemzetközi
tapasztalatszerzést is. A High
Five formáció tagjainak ez a
verseny nagy kihívást jelentett, hiszen ezen a szinten az
elsõ felnõttversenyükön vettek részt. 2015 év elején léptek
át a juniorból a felnõtt kategóriába, így a mezõny legfiatalabbjaiként és teljesen újoncnak számító csapatként szálltak szembe a többi tapasztalt
formációval. A lányok rendkívül kitartó, céltudatos és megfeszített munkával készültek
fel az olaszországi világkupa-

megmérettetésre. A formációra összességében az egyre
jobb eredményekre való törekvés, a kitartás, a fantasztikus
csapatszellem és az együttmûködés a legjellemzõbb – fogalmazta meg a világkupa után az
egyesület elnöke, Tromlerné
Rusz Rita.
Ezekre feltétlenül szükség
volt ahhoz, hogy a selejtezõkör után a High Five azonnal a
mezõny legelõkelõbb helyérõl
folytatta a küzdelmet, majd
egyenes ágon, elsõként jutott
tovább a középdöntõbe. Ott

már érezték, hogy a világkupa
legnagyobb favoritja a csapatuk, hiszen a döntõbe is az elsõ
helyrõl jutottak tovább. A fináléban már nem volt megállás, a lányok a legkiválóbb formájukat hozva, a hosszú körüket is hibátlanul, teljes extázisban táncolták végig. Az eredményhirdetésnél szinte tapintani lehetett a feszültséget.
Amikor elhangzott gyõztesként a High Five formáció
neve, tudták, hogy a magyar
himnusz most értük szól.
BFN

Füredi siker a Brutál futáson
nyek alapján a legjobbak délután egy döntõ futamban mérték össze az erejüket, ezen futam eredményei alapján történt
a korcsoportonkénti eredményhirdetés. Balatonfüredrõl
a Németh testvérpár, Zsófi és
Gergõ teljesítette a távot, Gergõ kategóriájában az elsõ helyen végzett, míg Zsófi a 16
évesek mezõnyében a 10. helyen ért célba.
Bán–Szegõ

Június 20-án Nyáregyházán 4. alkalommal
rendezték meg a Brutál
futást. A verseny összképében jobban hasonlít
egy katonai kiképzõpálya
és egy akadályverseny
keverékére, mintsem
egy hagyományos futóversenyre.
A résztvevõk nem viseltek
hagyományos, feltûzött rajtszámot, mint egy futó- vagy
bringaversenyen, hanem a karokon filccel felrajzolt számok
és a lábakon viselt chipek segítették az idõmérést.
A helyszín eleve különleges, egy igazi, épített motokrosszpálya 14 dombbal/ugratóval Nyáregyházán. A résztvevõk óránként rajtoló futamokban indultak, így több futónak tudtak lehetõséget biztosítani a részvételre, egy elõre meghatározott útvonalon,
amely részben a motokrosszpályán, részben a körülötte található erdõben, szántóföldön
vezetett. Az akadályok a pályán mocsarassá sárosított
emelkedõk, lejtõk, meredek
kaptatók, mély homokban fu-

XI. TibHar pingpongverseny

Németh Gergõ és testvére,
Zsófi a sikeres verseny után
tás, álcaháló alatt átkúszás,
szalmabálákon átmászás, vizesárkon átkelés, autógumikon
átfutás az erdõben, fákra erõsített szalag/faléc alatt átbújás
vagy felette átugrás, széles
szalagból fák között kacskaringós labirintus és felszántott
szakaszok.
A hét kilométeres pálya teljesítése a leggyorsabbaknak
31–33 perc, a leglassabbaknak
55–60 perc körül mozgott. Az
egyes futamokon elért eredmé-

Harangozó Tibor emlékére nemzetközi veterán asztalitenisz-versenyt rendeztek július 31–augusztus 2-a között a
40 és 90 év közötti korosztálynak Balatonfüreden, immár 9.
alkalommal. Bajdik István, a verseny fõszervezõje szerint itt
mindig mindenki részérõl magas szintû segítségnyújtással
találkoztak
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Wimbledon
bajnoknõje
Beszélgetés Gálfi Dalmával a londoni tenisztorna után
Fiatal kora ellenére Gálfi
Dalma sportsikereit már
hosszú ideje kísérhetjük
figyelemmel. A 16 éves
teniszjátékos számos
nagyszabású versenyt és
megannyi eredményt
tudhat maga mögött: U16
páros Eb 1. hely, Eddie
Herr U18-gyõzelem, 2015
Australian Open-elõdöntõ, és ez csak néhány a
sorból. Az elmúlt hónapban pedig pályafutása
eddigi legnagyobb
elismerését szerezte meg,
amikor a wimbledoni nyílt
teniszbajnokság junior
páros versenyében
partnerével, Stollár
Fannyval bajnokok lettek.
Ezzel az eredménnyel pedig
sporttörténelmet írtak. Elõször
nyert Grand Slam-tornát olyan
páros, melynek mind a két tagja magyar. Dalmával a wimbledoni bajnokságról hazatérve
hol máshol, mint a balatonfüredi teniszpályán beszélgettünk egy kemény edzést követõen. A londoni torna óta szinte egy perc nyugta sincs, találkozásunkkor sem én voltam
az elsõ és egyetlen, aki kérdésekkel bombázta. Nagyot fordult a világ, hirtelen mindenki
vele, velük kezdett el foglalkozni. Dalma ennek ellenére úgy
edz és készül, mint eddig bármikor. Beszélgettük sportról,
magánéletrõl és tervekrõl.

– A wimbledoni gyõzelem
óta rengeteg médiamegkeresést kaptatok, egyre többen
ismerik meg a neveteket. Hogy
éled meg a körülöttetek kialakult felhajtást, a hirtelen jött
hírnevet?
– Ez egyrészt jó, mert tényleg foglalkoznak velünk, másrészt azért fárasztó. Nagyon
nehéz hét után vagyunk, és ez
nem annyira pihentetõ számunkra, de ez van. A gyõzelem
után nagyon sok gratulációt és
üzenetet kaptam olyanoktól,
akikre nem számítottam, és
olyanoktól is, akikrõl fogalmam
sincs, hogy kicsodák. Tehát
már vannak szurkolók is, akik
törõdnek velünk.
– A sikeren osztozol versenytársaddal, Stollár Fannyval, ugyanakkor itthon õ a
legnagyobb ellenfeled. Nem
befolyásolja a közös játékotokat a köztetek folyó rivalizálás?
– Magyarországon õ az a
játékos, akivel tényleg hasonló szinten vagyunk, nagyon
szoros és jó meccseket szoktunk játszani, úgyhogy tényleg rivalizálunk. Voltak is emiatt súrlódásaink, de túlléptünk
ezeken, és most már tudunk
együtt, csapatként dolgozni.
Megbeszéltük, hogy ebben az
évben minden Grand Slamen
együtt indulunk.
– Mesélj kicsit arról, hogy
nézett ki egy napod a Grand
Slamen?

– Mi egy roehamptoni kollégiumban laktunk, oda mindennap jött értünk egy autó,
ami kivitt minket a pályára. Nem
a hivatalos felnõtt játékosok
épületében voltunk, hanem az
edzõpályák mellett. Szóval kicsit el voltunk szeparálva, de
ettõl függetlenül szerintem
mindenhova bemehettünk,
meg tudtunk nézi bármit. Reggelente fél órát beütöttünk a
meccsem elõtt, lejátszottam a
meccset, és délután azt csináltunk, amit akartunk. Sok
meccset megnéztünk, találkoztunk a nagy nevekkel, nagyon
jó volt.
– Ha már a felnõtt játékosokról esett szó, mennyire
vagy zavarban a nagyok társaságában?
– Nem ez volt az elsõ alkalom, hogy találkoztam velük, de
még mindig nagyon jó érzés,
hogy pár éve még csak a televízióban nézhettem meg õket,
és most itt sétálnak mellettem. Már tényleg természetesen tudok viselkedni ebben a
közegben.
– Részt vehettetek a bajnokok vacsoráján is, hogyan készültetek az estére?
– Kiterítettek elénk nagyonnagyon sok ruhát, amik közül
stylistok segítettek választani,
majd méretre igazítani, és aztán cipõ, táska, minden volt.
Négy óra hosszán át tartott a
sminkkel, a fodrásszal együtt
az öltözködés. Tetszett, hogy
felöltöztettek, de az estélyen
leültünk egy asztalhoz, és vártunk, ami unalmas volt. Annyira nem az én világom ez, de
így is nagy élmény, hogy ott
lehettünk.
– Ha már a ruháknál tartunk: egy-egy verseny is felér
egy divatbemutatóval. Te választod ki a ruháidat a mecscsekre?
– Engem a Nike szponzorál,
minden egyes Grand Slamen
kapunk egy jó nagy csomag
ruhát, amibõl meg kell nézni,
hogy mi jó, mi nem. Igazából a
szponzorok mondják meg,
hogy mit kell felvenni, mit mivel és hogyan, de ezzel még
sosem volt problémám.
– Komoly esélyekkel indultál a tornán egyéniben is, végül kiestél. Mi történt a játékoddal?
– Az elõversenyt megnyertem Roehamptonban, ugyanaz a mezõny indult ott is, mint
utána egy héttel késõbb
Wimbledonban. Mivel azt
megnyertem, elvártam magamtól, hogy ezt is megnyerjem,
vagy legalább egy jó elõdöntõt játsszak. Nagyon izgultam,

Gálfi Dalma büszkén mutatta a kupát a füredi edzés után
amikor felmentem a pályára, de
– bár vezettem az elsõ szettben
– az egyik szervánál meghúztam a hasfalamat, ezután nem
mûködött a szervám. Ez megbélyegezte a teljesítményemet.
A szervám a legnagyobb fegyverem, és ha az nincs, elmegy
az önbizalmam. Nem hittem,
hogy meg tudom csinálni, nem
azt mondom, hogy feladtam,
de nem hittem el, hogy ezt mégis meg tudom csinálni.
– Vannak sikerek és kudarcok, közben rengeteg lemondással jár ez az életforma. Sosem érezted azt, hogy ez nem
éri meg, és inkább élnéd egy
átlagos tinédzser életét?
– Voltak mélypontok. Párszor megkérdeztem magamtól, hogy érdemes-e ezt csinálni. Ezek a gondolatok akkor
jöttek, amikor nem voltak eredmények és nem ment annyira
a játék. Elbizonytalanodtam,
de igazából nem tudom, hogyha nem teniszeznék, mit tudnék csinálni. Persze, járnék iskolába, de már nem tudnám elképzelni az életemet a tenisz
nélkül.
– Mire jut idõd az edzések
mellett? Szoktál bulizni, van
idõd barátokra?
– Bulizni nem nagyon szoktam, de társasági életre van
idõm. Sok barátom van, fõleg
külföldi barátaim, akikkel a
versenyeken szoktam találkozni. Velük interneten keresztül
tartom a kapcsolatot, amíg újra össze nem futunk. Nem
bántam meg, hogy ezt az életet választottam, ez egy külön
világ.

– Hogy látod magadat tizenöt-húsz év múlva?
– Szeretnék majd családot,
de azt tervezem, hogyha befejezem a pályafutásom, akkor
szakács vagy cukrász leszek.
Az edzõsködés is megfordult
a fejemben, de majd kiderül,
mit dob az élet. Harminc-harmincöt év között már abba
szokták hagyni a teniszt, mert
már nem olyan a fizikumuk a
játékosoknak, nem bírják anynyira a terhelést.

– Bár idõd nagy részét Budapesten töltöd, Balatonfürednek mindig lesz helye a szívedben? Most, hogy itt vagy,
jut idõd pihenésre?
– Egyértelmûen Füred az
igazi otthonom. Sajnos most
nincs szabadidõm, mert már ma
utazunk vissza Budapestre, és
holnap reggel megint tévés
szereplés, aztán megint, úgyhogy mondhatjuk, a közeljövõben nem fogok unatkozni.
Varró Anna
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