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Vége
a nyárnak?

TARTALOM
Kiállítások
a Vaszaryban
Modern magyar
festõket és 21 Vaszary
János-festményt is
láthat az, aki felkeresi
a villát, aminek száz
éve hunyt el egykori
tulajdonosa, Vaszary
Kolos hercegprímás.

3. oldal

Romantikus
Reformkor

Interjú Mága Zoltán
hegedûmûvésszel.

7. oldal

Zenei mélység
és sok taps
Koncert a Csincsi
testvérek, Mariann és
Ferenc szervezésében
édesapjuk emlékére.

9. oldal

Gujdár Sándor
a füredi fociért
Korábbi huszonötszö-
rös válogatott labdarú-
góval bõvült a Balaton-
füredi Utánpótlás Sport
Club edzõi stábja.

11. oldal

Nem hiszem, hogy Füre-
den valaha is vége len-
ne a nyárnak. Sikerült
bebizonyítani, hogy Fü-
red egész éves program,
s így a nyár is egész év-
ben tart. Legalábbis ami
a vendégek számát ille-
ti. Na jó, szeptemberben
valamivel kevesebben
lesznek, mint augusztus-
ban voltak. Valóban, a
nyár során, fõleg a hét-
végeken, többen pa-
naszkodtak (vagy örül-
tek) annak, hogy nyu-
godtan kiírhatnánk a
parti sétányra a megtelt
feliratot: ott még éjjel
sem lehet magányosan
bort iszogatni. Hiába, ez
a hírnév átka. Az évtize-
des turisztikai befekte-
tés kezd megtérülni. Ami
lehetséges volt, az mind
megújult. Ami nem volt
lehetséges, az felépült.
Mennyi lehet a sétány
hossza: két kilométer?
Nem tudom, de ott aztán
mindent kap a sétáló,
most akár leülhet a stég-
re sok helyen, beleló-
gathatja a lábát a víz-
be, ha akarja, múzeumo-
kat nézegethet, reklá-
mokkal és reklámozók-
kal találkozhat, az esti
zenét hallgathatja – va-
lahogy így képzelte el
annak idején Eötvös
Károly a nyári Bala-
tont, a magyar vendéget
s az itthon elköltött fo-
rintokat. (Nagyon saj-
nálta a „vajda” az ide-
gen országban elköltött
magyar pénzt, jobb he-
lyen lenne az itthon,
magyar fürdõhelyen,
mondogatta gyakran.)
Hogy aztán egy kicsit
több lett a turista a kí-
vánatosnál, az más kér-
dés. Szóval ennyi turis-
tából jut is, marad is Fü-
rednek az õszi és téli hó-
napokra is. Egyébként
az sem unalmas idõszak,
s most nemcsak a to-
vábbra is pompás kultu-
rális kínálatról van szó,
hanem a táj, a város és a
hangulat páratlan együt-
tesérõl. Ez bizony évszak-
független, s erre már so-
kan rájöttek. „Ugorjunk
le Füredre” – ez a sza-
badidõs programneve
azoknak manapság,
akiknek hirtelen más ki-
rándulási ötlet nem jut
eszükbe. Mert akárhány-
szor is voltak itt, Füred
mindig új arcát mutatja
nekik. Hát még ha ez az
arc kerekebb lesz egy
uszodával, egy buszpá-
lyaudvarral és egy meg-
induló felsõvárosi re-
konstrukcióval. De ez
már szinte a telhetetlen-
ség kategóriája!

Praznovszky

Irodalmi hétvége

(Folytatás a 3. oldalon.)

Tûzijáték a víz felett

Maria Assunta Accili olasz
nagykövet a Nobel-díjas

költõ, Salvatore
Quasimiodo szobránál

a Tagore sétányon

A fény angyalai búcsúztatták a nyarat augusztus 20-án     (Fotó: Gazsi József)

Több mint kétszáz,
köztük számos külföldi
pályázó, összesen
négyszázhatvan mûvel
nevezett az idei Salvatore
Quasimodo költõver-
senyre. Idén a fõdíjat
Lanczkor Gábor kapta.
 
A 229 pályázó 458 verse

közül az öttagú zsûri a Quasi-
modo-emlékdíjat idén Lancz-
kor Gábornak ítélte Caravag-
gio címû verséért. (A vers és
annak méltatása lapunk 5. ol-
dalán olvasható.)

Különdíjat kapott Turcsány
Péter Salvatore címû verséért,
illetve Payer Imre Romló fal
árnyékában, fényben címû köl-
teményéért. 

A modern magyar festészet
remekeibõl válogató kiállítás
nyílt a Vaszary Galériában.
Czóbel, Rippl-Rónai, Kondor,
Wahorn és Nádler. Csak néhá-
nyan a kiállító mûvészek kö-
zül. Nagy klasszikusok, igazi
húzónevek, izgalmas kortárs al-
kotók. Képek a magyar festé-

Remekmûvek a Vaszary Galériában

(Folytatás a 3. oldalon.)

Szent István hitet,
kultúrát és etikai
rendszert adott a magyar-
ságnak – mondta ünnepi
beszédében Tõkéczki
László történész. Átadták
a város kitüntetéseit.

– Most, hogy Európában
bomlik a rend, és a nagy nép-
vándorlás közepette kell az
alapkérdésekre újra választ
adnunk, fontos támpontot ad-
nak Szent István törekvései.
Hitet, kultúrát és rendszert
adott a népnek, mert tudta,
ezek nélkül elporlad az emberi-
ség, hogy egyénileg nem lehet
fennmaradni. Többszörös fel-
adatot oldott meg, hiszen
egyúttal betagozta az országot
az európai népek közé. Töre-
kedjünk arra, hogy ezeket az ér-
tékeket átmentsük – fogalma-
zott ünnepi beszédében Tõ-
kéczki László történész.

A magyar állam alapítására
és Szent István királyra emlé-
keztek a városban, ünnepi
szentmisét tartottak a katolikus
és a református templomban. 

A Szent István téren rendezett
ünnepségen a hagyományok-
nak megfelelõen átadták a Ba-
latonfüred Városért címet, ame-
lyet idén posztumusz Csincsi
Ferencnek és Müller István-
nak adományozott a város. A
posztumusz címeket az elhuny-
tak családtagjai vették át.
Csincsi Ferenc zenekarvezetõ,
iskolaigazgató 1964-ben szüle-
tett Ajkán. A Liszt Ferenc Ze-
nemûvészeti Fõiskolán szer-
zett tubatanári képesítést, az
ELTE Bölcsészettudományi
Karán kulturális menedzseri
diplomát. 1989-tõl tanított a
füredi zeneiskolában, amely-
nek 2002-tõl haláláig igazga-
tója is volt. Pedagógusként a
zene megszerettetése tette
népszerûvé tanítványai köré-
ben, szerteágazó fúvószene-
kar-vezetõi munkássága, szer-
vezõkészsége és emberi köz-
vetlensége pedig a város elis-
mert polgárává (lásd 9. oldal).
2001-ben Veszprém Megye
Közmûvelõdéséért kitüntetést
kapott.

Kitüntetések
augusztus 20-án

(Folytatás a 2. oldalon.)

szet legmozgalmasabb szaka-
szából.

– A magyar piktúra kirobba-
nása a provincializmusból – ezt
mutatja meg a kiállítás. Láthat-
juk, hogy festészetünk java
soha nem volt provinciális, sõt,
végignézve a gyûjteményt, ért-
hetetlen, hogy miért nem vált

legalább néhány alkotónk vi-
lághírûvé.

A tárlat a történeti idõkbõl
a jelenbe vezet minket, a
klasszikusoktól a kortársakig.
A kiállítás nagy érdeme, hogy
felvállalja a kortárs képzõmû-
vészet megítélését.

Átadták a Salvatore Quasimodo költõverseny díjait
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NAPLÓ
Balatonfüred Város
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Kitüntetések augusztus 20-án

verseny megszervezése, kiala-
kított szabályrendszere is az õ
nevéhez köthetõ. Kiemelkedõ
szõlészeti, borászati és hagyo-
mányteremtõ szervezõi mun-
kássága elismeréseként kapta
meg a város posztumusz Pro
Urbe kitüntetõ címét – szólt a
laudáció.

Az ünnepségen átadták a
Balatonfüred Város Díszpolgá-
ra címet is, amelyet szakmai
életútjának és füredi kötõdésé-
nek elismeréseként a Kossuth-
díjas szobrászmûvésznek, Me-
locco Miklósnak adományo-
zott az önkormányzat.

Melocco Miklós 1935-ben,
Rómában született. Családjá-
val elõször Berlinbe költöztek,
majd hazatértek Magyaror-
szágra. Édesapját 1950-ben
koncepciós per nyomán halál-
ra ítélték. Háromszor jelentke-
zett a képzõmûvészeti fõisko-

lára, ahonnan két alkalommal
polgári származása miatt eluta-
sították. 

A hazai figurális szobrászat
egyik legkiemelkedõbb alkotó-
ja. Számos köztéri szobra talál-
ható országszerte.

Legismertebbek Ady Endrét
ábrázoló szobrai, a szegedi, va-
lamint a debreceni 56-os em-

lékmûvek, a székesfehérvári
Mátyás király-emlékmû, Antall
József síremléke, illetve a
Tagore sétányon elhelyezett
Deák-szobor. 1990-tõl a Ma-
gyar Képzõmûvészeti Fõisko-
la címzetes egyetemi tanára,
1992 óta tagja a Magyar Mû-
vészeti Akadémiának.

Melocco Miklós elkötele-
zett támogatója Balatonfüred
kulturális életének, tekintélyé-
bõl és karizmatikus egyénisé-

A Szovjetunióban volt Ma-
gyar Politikai Rabok és Kény-
szermunkások Szervezete
(Szorakész) 1994-ben állított
emléktáblát Balatonfüreden, a
mai Ferencsik János Zeneisko-
la falán, a Szovjetunióba elhur-
colt áldozatok emlékére.

Talán kevesen tudják, hogy
1945 és 1948 között az épület
szovjet állambiztonsági bör-
tönnek adott helyet, ahol több
ezer embert ítéltek kényszer-
munkára és küldték õket a

Emlékezés az elhurcoltakra

Gulagra. A becslések szerint
Magyarországról összesen 800
ezer honfitársunkat hurcolták
el, akik hosszú évekig rabos-

kodtak Szibéria táboraiban. Az
emlékév alkalmából az újrako-
szorúzáson, amelyet a Szora-
kész kezdeményezett, részt vet-

tek a túlélõk leszármazottai, a
város vezetõsége és az intéz-
mények képviselõi is.

Bán László

Balatonfüredre augusztus
15-én lecsapott az a nagy
vihar, amely mennydör-
gésekkel, villámlásokkal
érkezett. A villámok
lecsaptak Arácsra is, a
Péter-hegyi úton Kozák
Péter és családja házára.

Az este 9 órakor érkezõ vi-
har villámcsapása azonnal
meggyújtotta a családi ház fel-
sõ szintjét, amelyben az ötta-
gú család élt. Az ötszobás eme-
leti szintre is hamar átterjedtek
a lángok, a házon belül is több
helyen faburkolat volt, ami se-
gítette a lángok továbbterjedé-
sét. Szerencsére emberéletben
nem esett kár. A család azon-
nal hívta a tûzoltóságot, akik
15, illetve 20 perc múlva érkez-
tek a helyszínre. A füredi és
veszprémi tûzoltók együttesen
hajnalig küzdöttek a lángokkal.
Az esõ még két napig zuho-
gott, így, ami nem lett a lángok
martaléka a berendezési tár-
gyak közül; a ruhanemûk, a já-
tékok, az idõsebb gyerekek
könyvei, az orvosi egyetemen
a tanulmányait végzõ lányuk
jegyzetei, orvosi atlaszai mind
odalettek. A tragédiát, amelyet
átéltek, még az is fokozta, hogy
Kozák Anikó 85 éves édesany-
ját, akit két évvel ezelõtt agy-
vérzés ért és õk gondozzák,
szintén ki kellett menteniük.

Az ezt követõ éjszakát a
szomszédoknál töltötték, majd
a szülõk a garázsba költöztek,
a gyerekek pedig Péter édes-
anyjához mentek. A házból fel-
csapó tüzet többen látták
Arácson és Füreden egyaránt,
Fejes Miklós, Balika Tímea,
Fejes Sándor is segítettek, amit
tudtak.

Másnap Balika Tímea  a
barátokat, ismerõsöket értesí-
tette a szomorú eseményrõl,
így megindulhatott a segítõ-
kész emberek támogatása. Dr.
Bóka István polgármester és
Hári Lenke alpolgármester is
meglátogatta a családot, azon-
nali egyszeri százezer forint

Szép példája
a segítségnek

segítségben részesítette õket.
Városi szociális lakás elhelye-
zést is felkínáltak nekik. Kozá-
kék azonban ezt köszönettel el-
utasították, mivel több minde-
nük az udvaron, illetve  félig
fedett helyen van elhelyezve.
Másrészrõl, a felújítási munkák
is már hamar elkezdõdtek. A
Gótika Kft. alkalmazottjai bon-
tották el a megégett anyago-
kat, Tósoki Csaba építész, épít-
kezési vállalkozó emberei is
segítettek a romok eltakarítá-
sában, valamint már megkez-
dõdött a tetõszerkezet felújítá-
sa is. A biztosító kárszakértõi
már felmérték a villámcsapás
okozta kárt. Dr. Bóka István a
családnak további segítséget
ígért a város részérõl. A tragé-
diát követõen számtalan  arácsi
és füredi ember nyújtott részint
fizikai, részint anyagi segítsé-
get a bajbajutottaknak. Voltak
olyanok, akik ebédet vittek
nekik, mások a szennyest vit-
ték el kimosni. A család számá-
ra idegen emberek is nyújtot-
tak anyagi segítséget. A Nõk a
Balatonért Egyesület arácsi
csoportja a tagjai között szer-
vezett gyûjtést, majd a pénz-
adományt személyesen vitték
el a családnak. A vásárcsarnok-
ban is szerveztek gyûjtést. Az
Arácsért Alapítvány és az
arácsi  református templom kö-
zös szervezésében megtartott
Mészáros János Elek-koncer-
ten a jelenlévõk pénzfelaján-
lással, valamint az arácsi kato-
likus templom perselyadomá-
nyával is segítették a családot.

A Kozák család ezúton is
szeretné megköszönni azt a
rengeteg segítséget, amelyet a
szomszédoktól, a barátoktól,
olykor az ismeretlenektõl kap-
tak. Reményeik szerint kará-
csonyra be tudnak költözni az
otthonukba.

Nekünk azt hozná a Jézus-
ka – mondta Anikó, hogy a
szentestén az egész család egy
asztalnál ülhetne le az ünnepi
vacsorához.

Hanny Szabó Anikó

Portya két keréken
körzeti megbízott  vezetésével,
valamint szolgálati gépjármû
biztosítása mellett, az iskola
környékén közúton és kerék-
párúton közlekedve hasznosí-
tották a gyakorlatban az elmé-
leti ismereteket a gyerekek. A
rendezvény célja, hogy a tanu-
lók példát mutatva kortársaik-
nak, két keréken is biztonságo-
san és balesetmentesen közle-
kedjenek gyermekként és fel-
nõttként egyaránt.

A Balatonfüredi Rendõrka-
pitányság új közlekedésbiz-
tonsági programmal indította a
2015/2016-os tanévet.

A balatonfüredi Eötvös Lo-
ránd Általános Iskola diákjai
iskolakezdéskor elõször elmé-
leti oktatás keretében ismer-
kedhettek meg a kerékpáros
közlekedés legfontosabb sza-
bályaival. Ezt követõen Fe-
rencz Gábor címzetes rendõr
fõtörzszászlós, iskolarendõr,

2014-ben pedig Veszprém
Megye Közgyûlése posztu-
musz tiszteletbeli polgár címet
adományozott neki. Balatonfü-
redért, a város zenei kultúrájá-
ért és oktatásáért végzett pél-
damutató munkája elismerése-
ként kapta meg a posztumusz
kitüntetõ címet – hangzott a
laudáció.

Müller István borászatot és
szõlõtermesztést népszerûsítõ
kezdeményezései máig szerves
részei a város életének. Már a
rendszerváltás elõtt országos
hírû szõlõtermesztési konfe-
renciákat szervezett a város-
ban, de a szõlészeti, borászati
vincellérképzés elindítása is az
õ érdeme. Tevékenysége ré-
vén a régió borászatainak és
borkultúrájának ismertsége is
nõtt. Szervezõje volt az elsõ vá-
rosi borhétnek, a városi bor-

(Folytatás az 1. oldalról.)

gébõl mindannyian erõt merít-
hetünk – hangzott az ünnepé-
lyes laudáció.

Az ünnepségen Szalma
Tamás Jászai Mari-díjas szín-
mûvész, illetve Szalóki Ági
elõadómûvész lépett fel, majd
a Balatonfüred Néptáncegyüt-
tes adott mûsort.

Martinovics Tibor

Melocco Miklós és dr. Bóka István
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Az emlékdíjjal
600 ezer forint jár

(Folytatás az 1. oldalról.)
Vári Fábián László ukraj-

nai költõ pedig életmûdíjban
részesült.

Az emlékdíj 600 ezer forint,
a különdíj 200 ezer forint pénz-
jutalommal jár, amit Balog Zol-
tán kultuszminiszter miniszteri
keretébõl biztosított a díjazot-
tak számára.

Tíz szerzõ oklevelet vehe-
tett át. A díjazottak: Böszörmé-
nyi Zoltán, Falcsik Mari, Vári
Fábián László, Bajtai András,
Fenyvesi Félix Lajos, Szászi
Zoltán, Zsávolya Zoltán, Ora-
vecz Péter, Szeder Katalin,
Farkas Wellmann Éva.

Az irodalmi hétvége kere-
tében több kötetbemutatót
is tartottak. Péntek Imre, V.
Kulcsár Ildikó, Madarász
Imre, Szörényi László leg-
újabb könyvét mutatta be, de
beszélgetést hallhatott a kö-
zönség  a Hungarian Review
angol nyelven megjelenõ ma-
gyar politikai-történelmi fo-
lyóirat szerkesztõivel, szerzõi-
vel is.

A hagyományokhoz híven
idén is bemutatták a friss Janus

Pannonius-díjas kortárs szer-
zõk, Charles Bernstein és Giu-
seppe Conte magyarra fordí-
tott versesköteteit, amelyekrõl
Szõcs Géza kormánybiztos, a
Janus Pannonius Költészeti
Nagydíj Alapítvány elnöke
beszélt.

Az alkalomra megjelent a
Tempevölgy folyóirat legújabb
száma a díjazott versekkel és
egy szinte teljesen elfeledett
füredi fotográfus, az 1962-
ben,  fiatalon elhunyt Talabér
Gyula fotóival, amelyekbõl a
Vaszary Villában kiállítást is
rendeztek.

A 23. alkalommal megren-
dezendõ költõversenyt, amely-
re minden eddiginél több pá-
lyázat érkezett a határon túlról,
díjátadó ünnepség és gálamû-
sor zárta, amelyen  részt vett
Maria Assunta Accili olasz
nagykövet és Paczolay Péter
római magyar nagykövet is. Az
ünnepségen elhangoztak a díj-
nyertes versek, és a hagyomá-
nyoknak megfelelõen átad-
ták a Bertha Bulcsu-emlékdíja-
kat is.

Martinovics Tibor

Balatonfüred felbecsül-
hetetlen értékû kincsét,
a 250 éves református
úrasztalterítõt is lát-
hatja a közönség azon
a kiállításon, amelyet
a füredi hímzõmûhely
szervez a hétvégén
Romantikus Reformkor
program (lásd 7. oldal)
keretében.

A Kisfaludy Galériában lát-
ható terítõk érdekessége, a dí-
szes, aranyszállal, skófiummal
készült úrihímzés a gránátal-
más, a szegfûs és a csak Fü-
redre jellemzõ kacsos virág-
motívummal. Az 1762 és 1792
közötti idõszakra datálható te-
rítõket a gyülekezet adomá-
nyozta az egyháznak, ugyan-
úgy, ahogy most a kiállítás
megnyitóján a feldolgozott
motívumokkal díszített, újra-
hímzett úrasztalterítõt a Bala-
tonfüredi Örökségünk Hímzõ
Mûhely adja ajándékba a füre-
di reformátusoknak.

– A feldolgozott új motí-
vumokkal már díjat is nyertek
az asszonyok (dr. Kiss Ist-
vánné, Molnár Józsefné, Nagy
Károlyné, Sándor Istvánné,
Solymos Gyuláné és Széplaki
Józsefné) – mutatta be lapunk-
nak a Magyar Kézmûvesség
2015 címmel megjelent kiad-
ványban is szereplõ terítõket
tervezõjük, Szuper Miklósné
Bohus Judit népi iparmûvész,
a hímzõmûhely vezetõje. Az új
úrasztalterítõ, amit a Fehér
templomban használnak majd,
két és fél méteres átmérõjû lesz,
és húsz darab zöld színû virág-
csokor díszíti.

Újrahímezték a kétszáz
éves úrasztalterítõt

 A Magyar Kézmûvességért
Alapítvány pályázatán az el-
múlt 11 évben nem elõször
nyertek díjat a fürediek a nép-
rajzkutatókból, iparmûvészek-
bõl álló szakmai zsûritõl.

Az egy hónapig nyitva tar-
tó kiállításon a muzeális értékû
terítõk és az új úrasztalterítõ

mellett a füredi hímzõk leg-
szebb munkáit láthatja a kö-
zönség.

Az értékmentõ hímzõmû-
hely az elmúlt tíz év hímzõ
asszonyait, azok munkáit és
egy, a Balaton-felvidékre jel-
lemzõ mintagyûjteményt be-
mutató könyv kiadására is ké-

szül, amelynek költségeihez a
következõ névre, számlaszám-
ra várja a helyiek támogatását:
73200110–11299242, ahova a
mellékletben minden esetben
oda kell írni: Örökségünk Hím-
zõ Mûhely alszámlára elkülö-
nítve.

Csorba Kata

Válogat a mûvek között, ami
mindig kockázatos. Az itt lát-
ható 42 mû bizonyítja, hogy
lelki táplálék a magyar festé-
szet – idézte a lábtörése miatt
a kiállításmegnyitóról távol
maradó Radnóti Sándor esz-
téta szavait Geskó Judit mûvé-
szettörténész.

A kiállításon látható gyûj-
temény Kovalovszky Márta A
modern magyar festészet reme-
kei címû, 2005-ben megjelent
könyvébõl válogat. A látoga-
tók az elmúlt évszázad magyar
festészete egy-egy korszaká-
nak jellemzõ mestereivel talál-
kozhatnak. A festményeken kí-
vül reprodukciók is szerepel-
nek a kiállításon, így szinte az
évszázad összes fõ áramlatát
bemutatja a tárlat.

A magyar festészet törté-
netének legmozgalmasabb és
legváltozatosabb szakasza az
1896-tól napjainkig terjedõ
több mint száz év. A 19. század
végén az akadémizmus ellené-

Remekmûvek tárlata a Vaszary Galériában
ben szervezõdõ nagybányai
festõiskola élén Ferenczy Ká-
roly adta meg a lökést ahhoz a
folyamathoz, amely az egyete-
mes fejlõdés különbözõ irány-
zatai felé tájékozódva alakítot-
ta ki a modern magyar festé-
szet sokszínû képét.

A pályája kezdetén fran-
cia indíttatású Rippl-Rónai
vagy Czóbel, az erõteljes for-
mavilágú Nyolcak, az avant-
gárd élvonalába tartozó Kas-
sák vagy a Bauhaus tanára-
ként is ismert Moholy-Nagy,
a Bartók szellemiségét követõ
Szentendrei Iskola, vagy utó-
da, a második világháború
után alakult Európai Iskola tar-
toznak többek között annak
a hídnak tartópillérei közé,
amely napjaink nemzetközi-
leg is ismert mesterein – mint
Keserü Ilona, Nádler Ist-
ván és mások – át vezet a leg-
fiatalabbakig.

Ebbõl ad ízelítõt a január 3-
ig látogatható kiállítás.

Martinovics Tibor

(Folytatás az 1. oldalról.)

A Veszprém Megyei Rend-
õr-fõkapitányság 7 darab USB-
eszközt és annak befogadásá-
ra alkalmas, nagy képernyõs
LCD televíziót kapott az Orszá-
gos Magyar Vadászkamara
Veszprém Megyei Területi Szer-
vezetétõl. A készülékeken, amit
a Balatonfüredi Rendõrkapi-
tányság várótermébe szereltek
fel, a fõkapitányság és az
együttmûködõk által összeál-
lított és folyamatosan frissített

bûnmegelõzési, áldozatvédel-
mi, illetve természetvédelmi té-
májú információkat jelenítenek
meg. A készülékek üzemelte-
tése során a rendõrség célja,
hogy évente több tízezer em-
berhez jussanak el a szükséges
ismeretek. A televíziók adomá-
nyozására a fõkapitányság és
a vadászkamara között megkö-
tött együttmûködési megálla-
podás alapján kerülhetett sor.

BFN

Hasznos tanácsok a monitoron
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A sport, az élõvilág
szeretete, a Balaton-part
egyedülálló látványa
vetítõdik vissza Litkey
Zsolt festményeirõl.
A biológus, vitorlázó
kiállítása szeptember
elejétõl látható a polgár-
mesteri hivatal Folyosó-
galériáján.

A Mûvészcsaládok a Váro-
si Könyvtárban címû rendez-
vénysorozat keretén belül
Litkey Zsoltot és családját
2011 februárjában látta vendé-
gül a könyvtár.

A több tehetséggel megál-
dott család a természet és a
vizek szerelmese. Tanulmányai
és a vitorlázás mellett elõször
fotózással foglalkozott, majd a
festészet vonzotta.

Mint tudjuk, a földi  élet mil-
lió évvel ezelõtt a vízben kez-
dõdött. Litkey Zsolt szereti a
vízi lényeket, a víz partján élõ
növényeket. A legapróbb rész-
letekig kidolgozott, szinte mik-

A Balaton-part szépségei
Litkey Zsolt festményein

Tíz évvel ezelõtt Gordon
egy alföldi tanyán, reggeli zu-
hanyozás közben döbbent rá,
hogy zûr van a jobb fülével.
Az akkor ötvennyolc eszten-
dõs festõmûvész a fülét szap-
panozta, és ahogy belenyúlt a
mutatóujjával, zizegést hallott
odabentrõl. Mintha egy vé-
kony papír élét pengetné, gon-
dolta csodálkozva. Amint ki-
húzta az ujját, megszûnt a hang,
de ahogy újra és újra bedugta,
a zizegés folytatódott. Talán a
szappantól van, vigasztalta
magát. De amikor törülközött,
a hang felerõsödött, és csak
fokozatosan csendesedett le.

Öt napra jött a népszerû író
tanyájára, hogy megfesse a
portréját. A közeli kisváros mû-
velõdési házában állandó kiál-
lításon láthatók a tanyavilág-
hoz kötõdõ híres emberek arc-
másai. Gordon íróbarátját is
megkérték, hogy adjon magá-
ról egy képet. Rengetegszer
fotózták, de õ inkább fest-
ménnyel akart belépni az il-
lusztris társaságba. Az író ezért
telefonált a Balaton-parti vá-
rosba Gordonnak. A portré már
elkészült, amikor a festõ füle
piszkáláskor muzsikálni kez-
dett. Újabb hasonlat jutott
eszébe. Gyerekkorában celo-
fánpapírból és fésûbõl szájhar-
monikát csinált magának, s
amikor játszott rajta, a „hang-
szer” ugyanilyen zizegõs, fals
hangot produkált.

Elhatározta, hogy a reggeli-
nél beszámol az író orvos fele-
ségének a kellemetlen élmény-
rõl, de az asszony már korán
elment a betegeihez. Gordon
hallgatott, nem szerette volna,
ha a barátja ugratni kezdi. Kis-
sé megszeppenve harapdálta a

A jobbnak érzett világ
Kellei György

vajas, baracklekváros pirítóst,
és a hideg tejbõl is éppen csak
kortyolgatott. Attól félt, hogy
elõbb-utóbb az õ fülében is
vonatok zakatolnak majd, mint
az agydaganattal operált Ka-
rinthy Frigyesében.

Reggeli után összepakolt,
és elköszönt az írótól. Azt fül-
lentette (ettõl a szótól is meg-
rémült), hogy telefonhívást
kapott, sürgõs zsûrizés vár rá,
helyettesíteni kell valakit. Bú-
csúzáskor az író megajándé-
kozta legfrissebb történelmi
regényeivel.

Gordon a szó szoros értel-
mében kiporzott a Renault-val
a dûlõútról, és ráfordult a vá-
rosba vezetõ betonútra. Hazá-
ig meg sem állt, pedig jócskán
feszített a húgyhólyagja. Út-
közben számos alkalommal
próbát tett a jobb fülével, de
az ugyanúgy reagált. A város-
ban egyenesen a rendelõinté-
zethez hajtott, de az orr-fül-
gégészeten befejezõdött a ren-
delés. Másnap elsõként húzott
sorszámot a szakorvoshoz. El-
nyögte a panaszát. Vízpumpá-
val kimosták a fülét, majd a
maradék cseppeket kiszi-
vattyúzták, Gordon pedig rög-
tön beletúrt. Az a fránya zize-
gés most még tisztábban hal-
latszott, mint tegnap reggel a
tanyán.

– Semmi javulás – nézett el-
keseredve a doktornõre.

– Szokott fájni a nyaka?
– De még mennyire! Fõleg,

ha órákon át festek.

– Meszesedés okozza a fül-
zúgást. A másik füle rendben
van?

– Az oké. Legalábbis egy-
elõre.

Gordon gyógyszert kapott,
amitõl változást remélt; mér-
séklõdik és idõvel megszûnik
a zizegés. Lelkiismeretesen
szedte a tablettát, ám másfél
év múltán még rosszabb lett a
helyzet: a zizegést halk suho-
gás váltotta fel. Mintha szellõ
kószálna a fülében. S a szellõ
néha-néha élénken lengede-
zett. A festõmûvész megszaba-
dult a piruláktól. Lesz, ami lesz.
Állapota stagnált: nem javult,
nem romlott. „Kezdem meg-
szokni a tenger mormolását” –
gondolta költõien. Beletörõ-

dött, hogy a jelenség állandó
kísérõje lesz az életének. Gon-
dot egyedül a felesége okozott,
mert az asszony fölfortyant, ha
háromszor-négyszer kellett el-
ismételnie a szavakat, monda-
tokat.

Teltek az évek, Gordon szor-
galmasan dolgozott, alkotásait
keresték, vásárolták. Pályatár-
sai és sunnyogó ellenfelei iri-
gyelték, betartottak neki, de
nagy ívben lesajnálta õket. Egy
ideig még eljárogatott a kultu-
rális rendezvényekre, tárlat-
megnyitókat és pódiumbeszél-
getéseket is vállalt, aztán las-
san hallgatag emberré lénye-
gült át. Fokozatosan csökkent
a hallása, ha beszéltek hozzá,
nem értette a szöveget. A hiva-

talokban ingerülten válaszol-
gattak az ügyintézõk; egyszer
egy gyógyszerészlány ráför-
medt a pultnál, amikor másod-
szor is visszakérdezett. Nyilvá-
nos helyen szótlan maradt,
soha nem kezdeményezett be-
szélgetést. Ha szóba elegyed-
tek vele, kínosan érezte magát,
felét sem értette annak, amit
duruzsoltak. Észrevette, hogy
akkor helyesel és mosolyog,
amikor nem kéne, és amikor
mások egy poénon nevettek,
õ komoly maradt, fapofát vá-
gott. Nyilván nagyképûnek és
flegmának tartották. Otthon is
egyre gyakrabban értette félre
a szavakat. Eleinte röhögött
ezen, hogy a feleségét bosz-
szantsa, de végül önkritikát
gyakorolt: így nem mehet to-
vább, kirekeszti magát a kör-
nyezetébõl. Nem mintha társa-
ságra vágyott volna, de van-
nak kikerülhetetlen szituációk
és mellõzhetetlen kapcsolatok.

Hatvannyolc évesen meg-
tette a halaszthatatlan lépést,
és az óvárosban benyitott a
nemrég megnyílt halláscent-
rumba. A csinos, szõke ügyin-
tézõ hölgytõl idõpontot ka-
pott. A megadott napon és órá-
ban pontosan megjelent, beül-
tették egy üvegfalú fülkébe, de
Gordon a klausztrofóbiája mi-
att kérte, hogy ne csukják be
az ajtaját. Fülhallgatón keresz-
tül kapta a jeleket, és kézzel jel-
zett vissza. Végig abban bízott,
hogy csak a jobb fülébe kell
hallókészülék, de hamar lelom-
bozódott, ugyanis kiderült,
hogy a bal füle is tropa, bár nem
annyira, mint a másik. Két hét-
re próbakészülékeket kapott,
de egy hét után bement a cent-
rumba és korrekciót kért, szûr-
jék ki a tolakodó zajokat. Ezút-
tal egy magas, vonzóan jó ala-
kú és bájos arcú audiológusnõ
vette kezelésbe. Gordon azt se
bánta volna, ha rácsapja a fül-
ke ajtaját.

Most szavakat és számokat
kellett visszamondania, aztán
a hölgy egy laptop segítségé-
vel beállította mindkét készü-
léket. Annyira jól sikerült a
hangolás, hogy a festõmûvész
négy hét után, amikor megkap-
ta a bõre színéhez illõ készü-
lékpárost, sokszor észre sem
vette, hogy a füle mögé simu-
ló készülékek hangvezetõ csö-
vei és illesztékei mélyen a fülé-
ben vannak.

A fõorvos, aki a centrum-
ban zajló munkát felügyelte,
vállon veregette, és azt kérdez-
te tõle: „Ugye, most jobb a vi-
lág?” Gordon somolyogva til-
takozott: „A világ nem lett
jobb, de én kétségtelenül jobb-
nak érzem.”

roszkóp alá helyezett lényeket
vetít ki alkotásaira. Más képe-
in pedig meseszerû városré-
szekbe hívja el a nézõket. A ki-
állítást Körösvölgyi Zoltán, a
Zeneakadémia mûvészettörté-
net-tanára nyitotta meg. Kül-
sõ magyarázat nélkül érezzük
meg a  mûvész mozdulatait,
megindulásait, hátralépéseit,
fókuszváltásait a helyes kom-
pozíció és arányrendszer meg-

találásához, hogy biztos kéz-
zel válasszon a lehetõségek
sokaságából. Engedjük, hogy
a kép hatására bennünk szü-
lessen meg a történet, amely
lehet, hogy hûen tükrözi a mû-
vésznek az alkotás során meg-
fogalmazott gondolatait, de az
is  lehet, hogy történetesen
sarkosan eltérnek a mûvész ér-
zéseitõl, amelyeket a kép fes-
tése közben érzett. A felkínált

érzések közül a választás a né-
zõké – mondta Körösvölgyi
Zoltán.

A megnyitón Nagy Judit, a
Magyar Rádió Szimfonikusok
csellistája Bach d-moll szvitjé-
bõl játszott tételeket.

A képeket az érdeklõdõk
szeptember 28-ig tekinthetik
meg a hivatal ügyfélfogadási
idejében.

Hanny Szabó Anikó

A kiállításmegnyitón Körösvölgyi Zoltán, Nagy Judit és Litkey Zsolt

A Balatonfüredi Rendõrka-
pitányság segíti a diákok biz-
tonságos utazását.

A Veszprém Megyei Rend-
õr-fõkapitányság, a MÁV Ma-
gyar Államvasutak Zrt., vala-
mint az Északnyugat-Magyar-
országi Közlekedési Központ
helyi szerveivel közösen, idén
nyáron elindult  Biztonságban
útközben címû program kere-
tében  július és augusztus hó-
napban megelõzési rendez-
vénnyel várták a tömegközle-
kedési jármûvekkel érkezõ ha-
zai és külföldi nyaralókat a ba-

Biztonságban útközben
iskolakezdéskor is

latonfüredi buszpályaudvaron
és a vasútállomáson is. 

Gondolva a szeptemberi is-
kolakezdéskor az utazó tanu-
lók jelentõs számára, a Bala-
tonfüredi Rendõrkapitányság
munkatársai a gyermekek ré-
szére megfogalmazott hasznos
prevenciós tanácsokkal, vala-
mint az iskolás mindennapokat
segítõ órarend, tolltartó, lecke-
füzet átadásával segítették az
utazó diákok biztonságos köz-
lekedését a 2015/2016-os tan-
év elején.

BFN

A rendõrség képviselõje iskolakezdési ajándékot adott át
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Caravaggio a kezdetektõl
fogva a legnagyobb elõszere-
tettel választott és vállalt ön-
emblémája Lanczkor Gábor
verseinek. Mindjárt az elsõ
kötetének (A tiszta ész, 2005,
Bp., JAK-L’Harmattan Kiadó)
elsõ borítólapján egy olyan je-
lenet szerepel, amely Derek
Jarman Caravaggio címû film-
jébõl vétetett, a hátsó borítón
pedig az idõnként festõként és
fényképészként is mûködõ köl-
tõ a saját önarcképének vari-
ánsaként teremtette meg az
egyik nagyszerû Caravaggio-
kép, a Szent Máté mártírom-
sága egyik, a közmegegyezés
szerint a festõ önarcképének
tekinthetõ mellékalakjából.

Ha közelebbrõl megnézzük,
láthatjuk, hogy itt másfél ala-
kot mos egybe a költõ a maga
fiktív önarcképében úgy, hogy
az eredeti festmény két alakjá-
nak láthatási szögét elforgat-
ja. A San Luigi dei Francesi ká-
polnájába készült az a Szent
Mátét evangéliuma írása köz-
ben egy angyallal ábrázoló kép
is, amelyet – föltehetõleg teo-
lógiai cenzúra alapján – nem fo-

Laudáció Lanczkor Gábor költeményérõl

Fessem újra a képet, ezek a hipokriták azt akarták,
Hogy fessek egy másikat
Helyette, mert az elsõ változat
Obszcén. Ugyan mi volna ebben obszcén,
A Szentlélek kegyelme így árad át belénk,
Hogy közben hülyék vagyunk,
Paralizált parasztok, amíg az angyal
Közbül lebegve úgy szûri torkunkba az
Igét, ahogyan a zúgó kövei bontják szét ágakra a gyorsfutású
Hegyi csermelyt. Az orrtõke fényesen hasította
A habot. Gaetában nem kötöttünk ki. Ráncmentesen
Vakított a vitorlavászon, akár egy feszítõkereten.
Vértõl piros iránytûhegy, szúrt seb
A hátamon, hajónk délnyugati széllel
Irányban északnak – orvul lepett meg
A vad sejtés, hogy e ragyogást
A próféciámtól elhódított tartományként,
Hogy e két tartományt együtt miként:
Ábrázolhatnám; miként sajátíthatnám ki a látványt.
Állig fölfegyverkezve
Aludtam, ha ugyan alvásnak lehet nevezni
A rövid éjszakai szorongást a penészszagú
Zsákoknak dõlve, melyek mögött éber rágcsálók
Motoztak. Kora hajnalban fölmentem
Levegõért a fedélzetre. Sercegõ csillagok
A sós párában, keleten robaj, majd gyors
Virradat, heveny, áttetszõ mocorgás
A fodrozódó hullámok
Fedezékében – miután kikötöttünk
Porto Ercoléban
Dél körül,
Úgy támogattak ki
A mólóra. Kerestem egy csapszéket,
Bármit, ahová betérhettem a forróság
Elõl. Amikor visszamentem
A kikötõbe, hogy partra hordassam
A holmimat, sehol se láttam a hajót.
Törékeny, vékony burok volt a szellõzetlen
Mocsáron az a rosszul kövezett város;
Ahol csak kéttenyérnyi
Felületen átütött a hasított
Bazaltkövek közül

A puszta föld, amorf sárkánygyíkok
Kapkodtak felém párálló
Karmaikkal, majd szertefoszlottak a nyirkos
Hõségben. Kiszõkült Merisi-más, északról jött
Zseni, önportréid mind a kételyéi.
Mire visszaérkeztem Rómába,
Fölismerhetetlenül megváltozott
Az Urbs. Hatalmas építési telkeket láttam a szûk
Utcák, paloták, terek és templomok helyén, drótkerítéssel
Körbevéve, hol roppant toronyházak vázai állnak, reflekto-
rokkal
Megvilágítva éjszaka. Az üres folyópartot
Fölverte a gyom.
A túlparti proletárnegyedet
Mintha hurrikán
Szedte volna széjjel
Elemeire; mintha úgy állt volna össze
Újra, hogy e folytatólagos vihar, az isten-ember-állat
Közti ingajárat alakítsa ki az épületek
Új formáját és az utca- meg térszerkezetet,
Hogy romboljon és tapasszon
Önkívületem, kívül mindenen,
Az emberi élet pánikszerû
Önértékén, és most meghalok.

(A Quasimodo költõverseny 2015-ös emlékdíjas verse.
A különdíjas verseket és azok laudációját

következõ lapszámunkban közöljük.)

Lanczkor Gábor

Caravaggio

gadtak el az eredeti megrende-
lõk, így azután kézen-közön
Berlinbe került, ahol a máso-
dik világháború végén elégett.

Ez az a kép, amelyet sajnos
csak régi fényképekrõl ismer-
hetünk, és ez ihlette Lanczkor
mostani versét is. A költemény
eleje erre a vitára, illetve a kép
elutasítására utal: ez a mai olasz
közönséget is nagymértékben
érdekli, hiszen errõl a kicenzú-
rázott, illetve egy újabb kép-

pel helyettesített mûrõl sokat
ír az a mûvészettörténész,
Costantino D’Orazio, aki nem-
régen, 2013-ban jelentette meg
Caravaggio segreto, azaz A ti-
tokzatos Caravaggio címû mo-
nográfiáját.

Ám a költemény tulajdon-
képpeni tárgya, azaz Caravag-
gio halála nem csupán a fönt
említett monográfiának is egyik
fontos fejezetét ihlette, hanem
országos szenzáció lett Olasz-

országban, amikor végre talál-
tak három olyan kétségbe von-
hatatlan bizonyítékot, amelyek
szerint Caravaggio valóban
meghalt Porto Ercoléban, a
kórházban, és valóban eltûnt
az a hajó, amely odáig hozta
Nápolyból, és amelyen három
remekmûvét is magával hozta,
amelyeket Borghese bíboros-
nak szánt ajándékul, mivel az
kijárta neki a pápai kegyelmet.
(Korábban ugyanis a legkü-
lönbözõbb változatok kereng-
tek arról, hogy pontosan hol
is halt meg.)

Van azonban egy jól elrej-
tett fordulat a költemény nar-
rációjában. Ez pedig a követ-
kezõ mondat, amely a mocsári
városka fantomjainak eloszlá-
sa és a Rómába való megérke-
zés közé ékelõdik. Így hangzik:
„Kiszõkült Merisi-más, észak-
ról jött / Zseni, önportréid mind
a kételyéi.” Alapos olvasás
után egyértelmûvé válik, hogy
itt már nem Caravaggiót be-
szélteti a költõ, hanem immár
õ maga szól; Caravaggio so-
hasem érkezett meg ugyanis
Rómába, és ha meg is érkezett
volna, nem láthatta volna ott
annak a gigantikus rombolás-
nak és újjáépítésnek a folya-
matát és eszközeit, amely telje-
sen szétrombolja a város jobb
és bal partjának hagyományos
szerkezetét.

Ezt csak a költõ láthatta, il-
letve láthatta volna Cara-
vaggio, ha õ elõrefele átesett
volna azon a metamorfózison,
amelyen Lanczkor Gábor át-
esett, amikor Caravaggiót
maszkként magára vette. Mert
hiszen a végén megint a hal-
dokló szólal meg, azaz mond-
juk így, hogy Caravaggio–1.,
ha a festõket, illetve a költõket
is úgy számoznák, mint a fut-
ballistákat vagy a rendõröket,
idézem: „és most meghalok”.
Ugyanis miért ez az urbaniszti-
kai káosz és apokalipszis?
Vagy nem is apokalipszis, ha-
nem új genezis?! „hogy e foly-
tatólagos vihar, az isten-em-
ber-állat / Közti ingajárat ala-
kítsa ki az épületek / Új formá-
ját és az utca- meg térszerkeze-
tet, / Hogy romboljon és ta-
passzon / Önkívületem, kívül
mindenen, / Az emberi élet pá-
nikszerû / Önértékén, […]”

Tehát a költészet isteni ih-
let volt mindig, és a festészet
és általában a mûvészet ezen
isteni ihlet nélkül ugyanúgy
elképzelhetetlen. Lanczkor Gá-
bor eddig ekphrasziszszerû
költeményekkel lepte meg ol-
vasóit, vagyis létezõ vagy el-
képzelt képzõmûvészeti alkotá-
sok irodalmi leírásával, illetve,
mondjuk így: szóba történõ új-
raalkotásával, most pedig leg-
kedvesebb festõje életének és
halálának lényegét foglalta
össze egy olyan versben,
amely költött festménynek ne-
vezhetõ, Caravaggio–1. utolsó
mûvének, amelyet már
Caravag-gio–2. tudott csak
megörökíteni, mert az úgy égett
el, hogy meg sem született.

Szörényi László

A Quasimodo-díjas költõ Balatonhenyén él

se földbánya-tavat se nagyapám háza
helyét se kiserdõt hol az akácfákra
lesve múlás települ a megnyúlt fûbe
még maradék levelük szórja fejünkre
vékony tornácoszlopairól a Gazda:
ovális aranyak fényét nyelné szürke
vizébe ha volna a zagyva tavacska

se nõvéremet ki már reggeltõl talpon
égkék ruhájában: ropog a friss karton
száll a mézes lobonc – egy erõs vonásnak
nyoma nem sok annyi sincs még a tojásdad
arcon: míg szemlézi terveinek kertjét
lábánál épségben vonul a virágsor
hadrendje – a jövõ még nem veretett szét

1.
minden lekerekítve
a Teremtõ vérhólyagjai
vörös sziklák

visszaguruló hullámverés
ujjak közt omló homokcsík
kicsorran felhabzik

korhadék remeg a sellõ tetején
tán platánlevél
mint testre tapadt fürdõruha
rajzolatát ezt is
mohón körbeírja a nap

gyorsmentõ vijjog
rám dõl a szélroham
majd hirtelen csend
apróhalak
szórt kincs
mind mozdulatlan
érmét dobok

se az öcsémet ki ott bambán ásítva
a nénje víztõl vörös kezét szorítja:
még álma bántja de bõrén az új mámor
mint szétolvadó cukor saját magából
fényt növeszt – ó selyem gyerekmezítlenség!
ahogy buroktalan kitotyog a napra
s visszanéz: e vértben egészen védett még

sem azt az engem – de miért is keresnél
hisz abból itt van amit töretlen leltél
bennem: szívós lelket lelkesült szívet még
szemet amiben a három kölyköt lesnéd
s néhány kerek nyarunk – de hát elgurultak
pár csepp fényért nem jó bolygatni a lét mély
kútjában a boldog belebomlott múltat

2.
a gyógyforráshoz
indul egy szívbeteg
kezében cseppnyi bögre
zsebében cigaretta
csak a doktor úr ne lássa meg
száz lépés után zihálva
beállított szívritmus ketyeg

szabályos
minden az

a szívkórház erkélye is amire
a szigorú szõke nõvér lép ki
s még kettõ egy barna s egy vörös
nevetnek
senki nem halt ma meg

3.

kiseperve a sétány
gondosan
mintha várná
a szicíliait
sok nyurga platán
haja lobog
mind megnõtt
de a reggel most is ugyanolyan
hiú madártündér
Salvatore

Falcsik Mari Nem mutatom meg neked

Szászi Zoltán

Víz föld fák ég
(impressziók vízparti sétányon)
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A Miss Balaton by Cos-
mopolitan döntõjén 16 ver-
senyben maradt hölgynek kel-
lett bizonyítani, hogy helyük
van a legszebbek között a Ba-
latoni Szabadidõközpontban
rendezett döntõn.

A látványos show-n a ver-
senyzõk elõbb sportos öltö-
zékben, majd bikiniben, illetve
egy nyári szettben mutatkoz-
tak be, ezt követõen a zsûri tett
fel kérdéseket, hogy a külcsín
után a belbecs is elõtérbe ke-
rüljön. A verseny fináléjában a
koronát és a Toyota Aygót, va-
lamint egy éven át havi 100 ezer
forintot a 21 éves, békéscsa-

A nõ sokféle és a szép-
ség is az – vallja Zoób
Kati, aki immár második
alkalommal varázsolta el
divatbemutatójával a
balatonfüredi közönséget.
Couture, Attitude és
Chance kollekcióiból
összeállított kreációi
a nyár végi estén az új
trendrõl szóltak.

Ahogyan a finom vagy a jó
lehet sokféle, úgy a szépséget
sem lehet kisajátítani: ahányan
vagyunk, annyiféleképpen
gondoljuk. Bár a divat olykor
kegyetlen, s mindezt igyekszik
megcáfolni, Zoób Kati bebizo-

Miss Balaton
bai Viczián Csilla nyerte, aki
elmondása szerint nyolc kilo-
grammot fogyott, hogy részt
vehessen ezen a megmérette-
tésen. Elsõ udvarhölgye Ricza
Nicolett lett, aki 500 ezer forin-
tos utazási utalványt nyert.
Második udvarhölgye a sze-
gedi Török Alexa, aki 300 ezer
forintos belföldi üdülést nyert.
A közönségdíjas az inkei Bo-
rongics Anett lett, aki 100 ezer
forintos utazási utalványt
kapott.

A zsûri tagjai: Mádai Vivi-
en, Király Linda, Nyári Diá-
na, Dammak Jázmin, Hárai
Balázs és Mártha Imre volt,

Középen Viczián Csilla, a Miss
Balaton  nyertese és udvarhölgyei,

jobbra pedig a közönségdíjas
Borongics Anett

Zoób Kati õszi-téli ruhakollekciói

Zoób Kati férjével, Valker Viktorral a divatbemutatón

nyította, hogy a szépség igen-
is sokszínû.

– Mind a három márkavo-
nalunk a kortalan eleganciáról
szól, nem pedig egy bizonyos
évrõl vagy évszakról, így nem

szólhat egyetlen korosztályról
sem – kezdte a divattervezõ,
akinek 128 kreációból álló
2015/2016-os õszi-téli kollek-
cióját rendhagyó módon mu-
tatta be 34 modell, melybõl
minden korosztály felvonult a
kifutón.

Zoób Kati tavaly éppen
Balatonfüreden ünnepelte
húszéves pályafutását. Nagy-
szabású show-ját akkor a kü-
lönleges izgalmakkal teli, mo-
dern város és maga a Balaton
ihlette, idén azonban a köny-
nyed szabadsággal párosuló
geometria és a vihar színei kap-
ták a fõszerepet exkluzív ösz-
szeállításában.

A míves, finom kidolgozá-
sú, mégis kényelmes haute
couture darabok, a Katti Zoób
Couture vonal mellett a pret-a-
porter is fõszerepet kapott.
Zoób Kati és a Kézmû Non-

profit Kft. közös munkája, az
Attitude márka hétköznapok-
ra és különleges alkalmakra
tervezett darabjaiban a kézmû-
vesség tradíciói, míg a divat-
tervezõ és a Szegedi Szefo Zrt.
együttmûködésébõl megszüle-
tett, luxusminõségû Chance
kötöttáru-márka darabjaiban az
egyedi kötési technológia ta-
lálkozik az örök érvényû ele-
gancia eszméjével.

– A kötött puha és nagyon
kényelmes viselet, ami képes
divatikonná is válni. Nagyon
szeretek ezekkel a mintákkal
játszani, a szexitõl az ultramo-
dernig lehet garázdálkodni, de

képp, mint ahogyan azt meg-
szoktuk.

A divattervezõ legújabb
kollekcióját uraló viharszínek
idén nem a Balatonnak szól-
tak, hanem a trendnek, ebben

a szezonban ugyanis minden
szín egy kicsit viharos, bána-
tos és füstös lesz.

– Furcsa, de a melankoli-
kus színek együtt mégis létre-
hoznak valami újfajta harmó-
niát. Különös, hogy a sárga, a
szürke és a fekete majdnem
szomorú kombináció, de ha
hozzáteszünk egy kis fehéret,
máris frissességet kap az
egész. Ugyanez a helyzet a vi-
harszínekkel: a nádszínek, a
szárított növények színei, a
viharkékek mind nagyon szi-
gorúak tudnak lenni, de egy kis
világosságtól rögtön életre
kelnek.

BFN

valójában arra törekszem,
hogy a kötött elegancia korsze-
rû viseletet jelentsen, amit az
estélyi ruhától a munkába já-
rásig, minden alkalomra lehet
hordani, csak egy kicsit más-

valamint a rendezvényen részt
vett többek között Epres Pan-
ni, Dukai Regina és Horváth
Éva is.

BFN
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Fantasztikus virtuóz
remekmûvekkel a
tarsolyában érkezik a
balatonfüredi Romanti-
kus Reformkor Fesztivál-
ra Mága Zoltán hegedû-
mûvész.

Szeptember 18-i nyitókon-
certjén a Balaton Szabadidõ- és
Konferencia-központban fel-
csendül többek között a Hul-
lámzó Balaton, Brahms V.
Magyar tánca, a Monti-csár-
dás, Strauss Kék Duna kerin-
gõje, a Radetzky-marsch, Hu-
nyadi–Erkel Palotása és termé-
szetesen a Pacsirta. A világhí-
rû hegedûmûvész, aki jóté-
konysági tevékenységérõl is
ismert, a Balatonfüredi Napló-
nak nyilatkozva kifejtette, mi-
vel reformkori eseményrõl van
szó, ennek megfelelõen állítot-
ta össze a repertoárt, alkalmaz-
kodva a rendezvény hangula-
tához. A koncerten közremûkö-
dik a Primarius Szimfonikus
Zenekar és a Budapest Gipsy
Band.

Mága Zoltán elmondta,
imádja a Balatont, nem tud el-
fogultság nélkül beszélni a
magyar tengerrõl, mert gyö-
nyörû hely. Nyaranta mindig

A hullámzó Balaton tetején
Mága Zoltán balatonfüredi koncertje után világ körüli turnéra indul

lejön a családjával pár napra.
Szeretik a vizet, szeretnek ha-
józni és kirándulni a környé-
ken. A legtöbb balatoni város-
ban fellépett már, mindegyik-
nek megvan a maga varázsa,
így Balatonfürednek is.

Nagyon népszerû elõadó-
mûvész Mága Zoltán, ami ab-
ból is látszik, hogy koncert-
naptára már egészen 2019-ig
megtelt. A következõ négy év-
ben szimfonikus zenekarával
világszerte népszerûsíti Ma-
gyarországot és zenei kincsün-
ket. Az Amerikai Egyesült Ál-
lamokban, Kanadában, Auszt-
ráliában, Kínában, Indiában,
Oroszországban, Új-Zélandon,
Izraelben és számos európai
fõvárosban is játszik Hegedû-
vel a világ körül címû turnéja
keretében. Október közepén
már a tengerentúlon hallhatják
a neves magyar zeneszerzõk
híres mûveit tolmácsolásában.

Mint nyilatkozta, idén kará-
csonykor újabb szakmai kihí-
vás elé néz szimfonikus zene-
karával, hiszen a moszkvai
Csajkovszkij Állami Konzerva-
tóriumban vájt fülû közönség-
nek fognak játszani, ami ko-
moly szakmai elismerés számá-
ra. De a magyar közönségrõl

sem feledkezik meg, 2016. ja-
nuár 1-jén is várja a már hagyo-
mányosnak számító VIII. buda-

pesti újévi koncerten a nagy-
érdemût az Arénában.

BG

A XX. század eleji
Magyar Királyi Állam-
rendõrség ünnepi egyen-
ruhájában látott el szolgá-
latot két rendõr Füreden.

A Balatonfüredi Rendõrka-
pitányság rendõrei, Karli Imre
címzetes r. százados, valamint
Gézárt Viktor címzetes r. zász-
lós az augusztus 20-i hosszú
hétvégén az egykori Magyar
Királyi Államrendõrség dísz-
egyenruhájában látott el szol-
gálatot. A korabeli egyenruha
viselésének ötletét az adta,
hogy a városban nagy hang-
súlyt fektetnek a hagyomá-
nyok megõrzésére. A két kék
posztóból készült, kilenc
ezüstzsinórral ellátott zub-
bonyt ezüstzsinóros pantalló-
val valaha a gyalogos rend-
õrök viselték. A balatonfüredi
rendõrök által felöltött ruházat
annyiban különbözik az erede-
titõl, hogy a fémbõl készült si-
sak helyett úgynevezett „bab-
mérõ” sapkát hordtak. A díszes
egyenruhát az állami és városi
ünnepségek alkalmával a jövõ-
ben többször is viselik majd.

BFN

Hagyományõrzõ
rendõrök

Nemcsak az úri nép járt nya-
ralni már a reformkorban sem,
a fürdõvendégek között elve-
gyültek különféle élõsködõk,
haszonlesõk, csalók, prostitu-
áltak és kerítõk. A nagystílû
szélhámos, Bizay Mihály alak-
ja például éppúgy hozzátarto-
zott a füredi fürdõélethez, mint
a Balaton. Bárónak adta ki ma-
gát, közben segített megko-
pasztani a pénzes vendégeket.
„Mindenki ismerte a jó eszû, jó
dumájú férfiút, még az újságok
is beszámoltak róla, ha Bizay
idény elején megjött, illetve
idény végén elment. Közönsé-
ges ripacs volt, képes volt be-
kiabálni a színházi elõadás
nagyjelenetébe, amikor Othello
fojtogatni kezdte Desdemonát,
hogy megnevettesse a közön-
séget. Többek között abból élt,
hogy Balatonfüreden, illetve
Pesten a Váci utcán õ fogta a
pechvogeleket a hamiskár-
tyásoknak, valószínûleg kerí-
téssel is foglalkozott és szere-
nádokat szervezett” – meséli
Katona Csaba történész, aki
tanulmánykötetet írt ezekrõl a
félvilági alakokról, és szeptem-
ber 18-án elõadást tart a témá-
ról a balatonfüredi Romantikus
Reformkor Fesztivál keretében.
A „valami másra” vágyó kö-
zönség körében közkedveltek
ezek a rendhagyó programok,
amelyek a hagyományos múlt-
idézés kereteit feszegetik. Ka-
tona Csaba szórakoztatóan
mesél, a kisujjában van a vá-
rostörténet, amelynek nem-
csak a színét, de a fonákját is
jól ismeri. Professionatus spie-
lerek címmel a közelmúlt-

Félvilági alakok Füreden
ban Balatonfüreden megjelent
könyvében idézi például Zi-
chy Géza ifjú grófot, aki 1865-
ben leírja, azzal kezdõdik a ba-
latonfüredi nyaralása, hogy
„egy piperkõc csodabogár fo-
gadja kezében ezüstfogantyús
bottal, melyre nagy B. pont
Zay volt bevésve. Ez a külö-
nös figura berángatta õt az elsõ
kocsmába, s ott elkiáltotta ma-
gát: Éljen Zichy gróf! A fiatal
arisztokrata, akit szülei gyó-
gyulni küldtek Füredre, miután
egy vadászbalesetben elveszí-
tette fél karját, zavarában már
azt se tudta, hova nézzen, az
egész vendéglõ az õ egészsé-
gére ivott. Mikor ki akarta
egyenlíteni a számlát, a vén
csirkefogó kijelentette: Ezt
semmi esetre sem engedhetem
meg! S a gróf pénztárcáját a
kezébe véve annak pénzébõl
mindent kifizetett, királyi bor-
ravalókat osztogatva, végül 10
forintot magához véve.

A fürdõvendégek között
voltak hivatásos prostituáltak
és alkalmi prostituáltak, de
olyanok is, akik nem pénzért,
hanem magáért az élvezetért
bocsátkoztak kalandokba. Ál-
talában nem a házastársi hû-
ség megerõsítésére szolgáltak
ezek a helyek, hiszen a fürdõ-
helyen remekül lehetett ismer-
kedni. Nyilvánosan kifüggesz-
tették a vendégek listáját név-
vel, foglalkozással. Mindenki
azt diktált be, amit akart, így
esett meg, hogy például a mol-
nárból malomtulajdonos lett,
és indulhatott a barátkozás la-
zább körülmények között, mint
egyébként, hiszen ne feledjük,

a korabeli Magyarországon ne-
héz volt az átjárás a különbözõ
társadalmi csoportok között.

Bár a botrányokról és a szél-
hámosokról kevés a levéltári
forrás, mivel a fürdõnek nem
állt érdekében, hogy rájuk irá-
nyítsa a figyelmet, de Katona
Csaba történésznek sikerült
rábukkannia különféle korabe-
li esetekre. „Ágyékon rúgott
egy férfiú egy másikat 1840-
ben a késõbbi Tagore sétá-
nyon. A per során a két úriem-
ber kölcsönösen kiteregette
egymás viselt dolgait. Az egyik
a másikat hamiskártyán meg-
kopasztotta, az áldozat ezt nem
volt hajlandó kifizetni, csaló-
nak nevezte a másikat, ez pe-
dig, mivel nagy nyilvánosság
elõtt megsértették, ezért ágyé-
kon rúgta az adósát a prome-
nádon. Mind a ketten úgy je-
lentkeztek be a fürdõre, hogy
ügyvédek. De a per iratanya-
gából kiderül, egyikük sem
makulátlan, akit megrúgtak,
törvénytelen vámot szedett.
Aki viszont megrúgta, csalás-
ból élt, nyáron Balatonfüre-
den, egyébként pedig Pesten
hamiskártyán megkopasztott
úgynevezett palimadarakat,
vagy ahogy akkor nevezték
õket, pechvogeleket, és házas-
ságszédelgéssel is vádolták”
idézi fel a másfél évszázaddal
ezelõtti történetet a szerzõ, aki
számos más vicces bûnesetrõl
is beszámol majd a Romantikus
Reformkor Fesztiválon szep-
tember 18-án 17 órai kezdettel
a Blaha Lujza étterem különter-
mében az érdeklõdõknek.

Bartuc Gabriella
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A balatonfüredi református Fehér templom harangjai  va-
sárnap 9.30 órakor hívnak istentiszteletre! Várunk téged
is, hittel, reménnyel, szeretettel!
Helyi járati autóbusz-elérhetõségek:

Fehér templomhoz: 1-es

Autóbusz-állomás:           9.11
Hajóállomás:           9.14
Lakótelep:           9.21
Perczel M. út–Ady u.:           9.26
Közösségi ház:           9.27
Kossuth tér:           9.28

Fehér templomtól visszafelé: 2B

Kossuth térrõl indul:           10.32

Az egyházközség presbitériuma

Tisztelt református testvéreink!

„Egy nemzetnél nem csak
az a fontos, hogy vannak-e ér-
tékei, hanem az is, hogy van-
nak-e értékeinek megbecsülõi”
(Egry József)

Iskolánk, a Balatonfüredi
Református Általános Iskola
idén zárta harmadik tanévét. A
ballagáskor régi-új hagyomá-
nyok szerint búcsúztattuk
nyolcadikosainkat.

Régi szokás a tanintézet fa-
lai között, hogy a ballagás nem
egy napon van a tanévzáróval,
és nyolcadikosaink közül az is-
kolai alapítvány erkölcsi és
anyagi elismerésében része-
sülnek a nyolc éven át kiemel-
kedõen teljesítõ tanulóink. Új

Talentumaink elismerése

volt az, hogy az egész iskola
részt vett a ballagáson. Ezzel is
hangsúlyozni szerettük volna
iskolánk családias légkörét.

Sok energiát fektettünk
abba, hogy a református isko-
la méltó módon értékelje diák-
jainak kitartó, kiemelkedõen
magas színvonalú és sokolda-
lú tevékenységét.

Újraszerveztük az iskolai
alapítványt és a díjat, mellyel
lehetõvé vált ismét talentuma-
ink megbecsülése. Dr. Rácz
János, az alapítvány kurató-
riumának elnöke a ballagáson
ismertette, hogy milyen szem-
pontoknak kellett érvényesül-
ni tanulóink közül azoknál, akik

ebben a tanévben elismerés-
ben részesültek.

Ezeknek az elvárásoknak
idén ketten is megfeleltek:
Piller Mátyás Mihály és Ne-
mes Felícia Katalin. Nyolc
éven át az osztályból a legtöbb
és sokféle tanulmányi verse-
nyen vettek részt eredménye-
sen. Mûvészeti területen is is-
kolánk hírnevét öregbítették.

Ezeken kívül Mátyás a
sportversenyeken és közössé-
gi munkájában, Felícia a hitéleti
tevékenységében lehet példa
az utánuk jövõ generációknak.
Az osztályból nevelõtestületi
dicséretben Preczekján Ivett
részesült, és öten – Biros Bá-

lint, Gaál Csongor, Kun Hen-
rietta, Tóth Csenge, Soós
Réka – kaptak dicsérõ okleve-
let, értékes könyvjutalommal.
Reméljük, az elballagott nyol-
cadikosaink egy hosszú lista
elsõ szereplõi, akiknél a mérce
ugyan magas volt, de sokan
átugrották közülük.

A jövõben is számítunk
minden református iskolás pél-
damutató munkájára és ered-
ményeire! Ezért minden esz-
tendõben így búcsúzhatunk a
nyolcadikosainktól, ahogyan
az idén: „Visszavárunk benne-
teket”!

Református Általános
Iskola, Balatonfüred

Alsó sor: Szalai Barbara, Zemen Hanka, Juranics Rebeka,
Csizmazia Sára, Ay Klára. Felsõ sor: dr. Horváth Tivadarné,
Zemenné Horváth Orsolya, Juranics Szabina, Varga Lili,
Egyed Katalin, Csizmazia Szilveszterné

Plébániánk kiskórusa  – hit-
tanosokkal, szülõkkel, hitokta-
tókkal kiegészülve  –  július 27–
30. között részt vett a II. gö-
döllõi kis szkólatáborban. Gö-
döllõn immár a tizenhatodik
„nagy” szkólatábort szervezi
Balogh Piusz OPraem atya, az
egyházzene doktora. Ezeknek
„gyermeke” a kis szkólatábor,
azok számára, akik most kezd-
ték a liturgikus énekkel (temp-
lomi énekkel) való ismerkedést.

Az énekpróbák, misék, zso-
lozsmázás mellett kézmû-
veskedtünk, moldvai táncokat
tanultunk, közös játékokban
vettünk részt, szabadidõnkben
pedig ellátogattunk a gödöllõi
kastélyba. Utolsó este minden

Katolikus egyházzenei
tábor gyerekeknek

plébánia csoportja koncerten
mutatta be az elmúlt napokban
tanultakat, majd tábortûz mel-
lett búcsúztunk egymástól.
Mindannyian – gyermekek,
szülõk, oktatók – azzal a szán-
dékkal jöttünk haza, hogy jö-
võre és minden évben szeret-
nénk visszatérni ebbe a tábor-
ba. Ezúton is köszönjük Vik-
tor atyának a plébániai támo-
gatást.

Többekben fölmerülhet a
kérdés, érdemes-e egyáltalán
hagyományos énekekre taní-
tani mai fiatalokat, nem kelle-
ne-e inkább modernizálni az
egyházzenét. A tábor – úgy
gondolom – mindenki számára
választ adott: igen, érdemes ez-
zel foglalkozni. Gödöllõn kb.
100 diák énekelt gregorián és

többszólamú mûveket, csak a
kistáborban. A nagytábor en-
nél általában népesebb, és a
résztvevõk száma egyre nö-
vekszik.

A jövõ útja tehát vélemé-
nyem szerint nem a „korszerû-
sítés”, hanem az állandó érté-
kek közvetítése. Ezzel a meg-
gyõzõdéssel és sok szeretet-
tel várjuk továbbra is az éne-
kelni vágyó gyermekeket plé-
bániánk liturgikus kiskóru-
sába.

Csizmaziáné Kati és Hor-
váthné Éva hitoktató még az
alábbiakat fûzte hozzá a fenti-
ekhez:

– Nagyon ünnepi volt reg-
gelenként zongorajátékra éb-

redni, amivel Piusz atya,
Zemenné Horváth Orsi vagy
Kocsis Csaba tanár úr örven-
deztetett meg bennünket.

Lélekemelõ szentmiséink
voltak, ahol szívvel-lélekkel
énekelt mindenki, és csodála-
tosan szóltak a gregorián dal-
lamok.

Nem fogjuk feledni a búcsú-
esti koncertet, az ország min-
den tájáról összegyûlt nyolc
szkólakórus lelkes, magas szín-
vonalú énekét, amelyen 8–10
éves gyerekek latin nyelvû ka-
rácsonyi, húsvéti énekeket,
zsoltárokat adtak elõ komo-
lyan, összeszedetten.

Ez a tábor igazi értékeket
közvetítõ, csodálatos élmény
marad mindnyájunknak.

Zemenné Horváth Orsi

Immár hagyomány, hogy
az augusztus 20-hoz legköze-
lebbi vasárnapon az Arácsi
Református Gyülekezet az
Arácsért Alapítvánnyal össze-
fogva ünnepi koncertet ren-
dez. Olyan koncertet, amely-
nek programja nemcsak füle-
inknek kedves, hanem lelkün-
ket is gyönyörködteti: erõsíti
magyarságtudatunkat, keresz-
tyén hitünket.

Az idén, augusztus 21-én
különösen nagy várakozás
elõzte meg a hangversenyt:
Mészáros János Eleket vár-
tuk, a 2012-es Csillag Születik
címû tehetségkutató verseny
gyõztesét, akivel, bár szemé-
lyesen még nem találkoztunk,
mégis kedves ismerõsünknek
éreztük. Annak idején a vetél-
kedõsorozatban már legelsõ
színre lépésével utat talált a
szívünkbe. Nekem például má-
ig elõttem van a zsûri négy
tagjának – nagyon finoman fo-
galmazva – fanyalgó arckife-
jezése, mikor Mészáros János
Elek bejelentette, hogy mit fog
énekelni: Kacsóh Pongrác Já-
nos vitéz címû daljátékából
Bagó dalát. A stúdió közönsé-
ge is inkább udvarias várako-
zással, mintsem érdeklõdéssel
tekintett a produkció elé. Az-
tán felcsendült a dal: Egy ró-
zsaszál szebben beszél... Az
elõadó kristálytiszta hangja
betöltötte a termet, az elõadás-
mód tisztasága, az elvesztett

Mészáros János Elek koncertje Arácson
kedvest sirató õszinte fájdalom
pedig magával ragadta a lelke-
ket. Ezt a dalt hallhattuk elõ-
ször az arácsi koncerten is. De
hogyan! Eddig csak „techni-
kai hanghordozókról” jutott el
hozzánk Mészáros János Elek
kivételes szépségû éneke. Itt,
„élõben”, a templomban min-
den várakozásunkat felülmúl-
va szárnyalt, csengett – varázs-
latosan.

Közbe-közbe az elõadó ma-
gáról is mesélt. Elmondta,
hogy az alcsúti református
gyülekezet presbitere; hogy
környezete már gyerekkorától
szívesen hallgatta az énekét;
hogy a családja évszázadok óta
él ugyanott és mûveli a földet;
hogy agráregyetemet végzett,
és csak 31 éves korában kez-
dett el énekelni tanulni; hogy
korábban is indult már ének-
versenyeken (meg is nyerte
valamennyit!); hogy esze ágá-
ban sem volt a média bárme-
lyik tehetségkutató mûsorába
benevezni, akárhogy is kapa-
citálták.

Ma már úgy gondolja, nem
volt véletlen, hogy a Csillag
Születikkel kivételt tett. Visz-
szatekintve úgy látja, számos
olyan történés, elõzmény is
volt, amely szinte erre az útra
„terelte”. Sokáig zavarta, hogy
a gyõzelem után az újságírók
mindenáron „sztárt” akartak
csinálni belõle. Sokáig nem tu-
dott mit kezdeni a „csillagság-

gal”. Mígnem egyszer felnéz-
ve a templomuk tornyára, ész-
revette, felfedezte a már sok-
szor látott csillagot. Hiszen a
református templomok tornyá-
nak csúcsán csillag van! Ez
lenne mintegy az égi jel?!

Különös kegyelme a min-
denható Istennek, hogy közü-
lünk is elhívhat olyanokat, akik
Krisztusra mutató, Krisztushoz
vezérlõ csillagokká válhatnak.
Talán ezt a feladatot szánta
neki az Úr: istenáldotta tehet-
ségével erõsítse a magyarok-
ban a hazájuk, szülõföldjük
iránti szeretetet, nemzeti érzel-
meiket, identitástudatukat,
erõsítse hitüket. Ezt a tanítást
zengték-csengték a gyönyörû
dallamok: Bánk bán áriája, a
Honfoglalás címû film fõcím-
dala, a Trianont követõ gyá-
szos idõszakból az Ott, ahol
zúg az a négy folyó.

 E legutóbbival kapcsolat-
ban Mészáros János Elek el-
mondta különleges vállalását.
Tavaly nyáron, 2014. június 27-
én, majdnem pontosan az I. vi-
lágháború kitörésének 100.
évfordulóján, a felvidéki,
Gömör megyei Bátka település
református gyülekezetének
volt a vendége. Ott, a reformá-
tus templomban indította el
„hatéves tervét”, hogy 2020-
ig, a trianoni békediktátum ki-
mondásának 100. évfordulójá-
ig bejárja a történelmi Magyar-
ország területét, és megemlé-

kezik a világháború áldozatai-
ról. „Manapság a hazafiság
nem fegyveres harcot követel
tõlünk, hanem hogy õrizzük és
ápoljuk az õsök és a hõsök
emlékét. Imádkozzunk az elsza-
kított országrészeken élõ és
magyarságukhoz ragaszkodó
honfitársainkért, hogy szülõ-
földjükön önrendelkezési jo-
gaikat meg tudják szerezni, ami
megmaradásuk egyedüli zá-
loga és lehetõsége. Koncert-
jeimen ezeket a gondolatokat
akarom megosztani a hallgató-
sággal.”

Az arácsiaknak  nemcsak
különleges zenei élményben
volt részük, de tanúi lehettek
Mészáros János Elek sodró
erejû bizonyságtételének is.
Megrázó és felemelõ volt Túr-
mezei Erzsébet versének elõ-
adása Ámonról, az elképzelt
ácsról, akikkel a pribékek Krisz-
tus keresztjét ácsoltatták. A
mûsor zárórészében – mintegy
közös hitvallásként – a gyüle-
kezet tagjai is együtt énekel-
ték vendégükkel a kiválasztott
zsoltárokat.

Mészáros János Elek ezen
az augusztusi vasárnap délutá-
non – közénk érkezett csillag-
ként – Istentõl kapott tehetsé-
gével, hitének erejével és fé-
nyével beragyogta a lelkünket.

Tarnai Katalin
A Balatonarácsi

Református Gyülekezet
tagja
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Egy sajátos rendezésû és
összeállítású hangverseny
hallgatói lehettünk a Csincsi
Ferenc emlékére rendezett kon-
certen. Ferenc és Mariann,
Feri gyerekei édesapjuknak
azzal állítottak emléket, hogy
Feri barátain és tanítványain
keresztül bemutatták, édesap-
juk mi mindent tett a zene meg-
szerettetésért, megismerteté-
séért. Feri munkásságát több-
nyire a fúvószenekar fellépé-
seivel azonosították. Szinte
minden rendezvényen ott volt
a zenekarral, a farsangi koncert
pedig igazi zenei csemege szo-
kott lenni. Fúvószenekari mun-
káját a szakmai minõsítõ zsûri
többször, több kategóriában is
arany fokozattal ismerte el. Volt
azonban a zenekar mellett ke-
vésbé látványos tevékenysé-
ge is, olyan is, ami szorosan
kapcsolódott a zenekarhoz –
tanítványai közül került ki a
zenekar zöme –, s olyan is,
amely a város színvonalas ze-
nei életének kialakításában
nagy szerepet játszott. A kívül-
állók nem nagyon tudhatták,
hogy a fúvószenekaron kívül
milyen eredmények mögött állt
ott, akár mint tanár, akár mint
mûvész vagy koncertszervezõ.

A gyerekei e koncerten mu-
tatták be, mi minden és ki min-
denki köthetõ édesapjukhoz. A
világhírû, számos díjjal kitün-
tetett akadémiai professzorok
mellett megszólaltatták hang-
szerüket a tanítványok is. Már
a koncert elsõ száma egyedi,
és valószínû, hogy megismé-
telhetetlen volt: A Fanfare for
The Common Man címû mû-
vet Feri fia vezényelte, s egy-
más mellett fújt a Zeneakadé-
mia professzora és Feri tanít-
ványai. E nyitányt követõen
hallhattuk Feri utolsó tanítvá-
nyát, Kecskeméti Nándort, aki
csak most készül a zenei pá-
lyára.

Feri igazgatóságának utol-
só momentuma volt, hogy
Knizner István rezestanárral
megállapodott, ám a munka-
szerzõdést már nem Feri kötöt-
te vele. A fiatal tanár tubajáté-
kát Rózsa Gábor zongoramû-
vész, a gyõri Varga Tibor Ze-
nemûvészeti Intézet tanára kí-
sérte.

Feri gyerekeit az utóbbi idõ-
ben ritkán hallhattuk. Mariann
a Szegedi Tudományegyetem
Zenemûvészeti Karának fuvo-
la szakos végzõs hallgatója.
Most Bachot játszott. Ferenc
a grazi mesterképzés mellett a
Bécsi Szimfonikusok ütõse,
több európai és ázsiai turné-
val a háta mögött. Õ kortárs
darabot mutatott be. Wolford
Alexandra és a Csincsi test-
vérek gyerekkoruk óta barátok,
Alexandra nemcsak játszott
a fúvószenekarban, hanem
gyakran énekelt is. Énekesi
pályájához annak idején Feri-
tõl kapta a biztatást. Ma már
énekmûvész, mûvésztanár, aki
ezúttal Puccini-áriát énekelt. Õt
és több más szólistát is Kiss
András zongoramûvész, a Fe-

Zenei mélység és sok taps

rencsik János Zeneiskola taná-
ra kísérte zongorán. Kiss And-
rás gyakran kísérte Feri tanít-
ványait is a különbözõ orszá-
gos versenyeken.

Magyari Imre világhírû
Liszt-díjas kürtmûvész és Feri
barátságának eredménye a
2012-tõl Füreden megrende-
zésre kerülõ Nemzetközi Nyári
Rezes Akadémia. A professzor
úr ugyanolyan örömmel jött
Feri emlékére játszani, mint
ahogy a Zeneakadémia másik
professzora, Körmendi Klára
is. A többszörös Artisjus-díjas,
Liszt- és Bartók–Pásztory-dí-
jas zongoramûvész Bach D
moll toccata és fúgájának sa-
ját zongoraátiratát játszotta.
Feri a zeneiskola felújítását kö-
vetõen pezsgõ zenei életet sze-
retett volna teremteni. Az álta-
la meghívott neves mûvészek
felvonultatásával kedvet sze-
retett volna teremteni a zenei
pályához, be akarta mutatni,
hová lehet eljutni a tehetség-
gel, ha az szorgalommal páro-
sul. E hangversenyek egyikén
lépett fel Körmendi Klára, s a
sikeres koncertet több fellépés
követte, kapcsolata Ferivel ba-
rátsággá vált. Kiss Zsófia hár-
famûvész, a Bécsi Zeneakadé-
mia mesterképzõs hallgatója
koncertjére azonban tavaly már
nem kerülhetett sor. Most a
német romantikából kaptunk
ízelítõt.

Csillagh Katalint és Hutás
Erzsébetet nem kell bemutatni

a füredieknek. Katalin nagy-
szülei és szülei révén kötõdik
a városhoz. Zongoramûvész-
ként beutazta a világot, aztán
mégis itthon állapodott meg, a
Zeneakadémián tanít. A nyara-
kat Füreden szokta tölteni, s
mint minden mûvésznek, neki
sem pihenés a nyár: gyakorol-
ni kell, mégpedig nyugodt kö-
rülmények között. Feri szíve-
sen nyitotta ki az iskolát, s ült
ott órákig, ha valaki arra kérte,
hadd gyakorolhasson az isko-
lában. Sok más mûvész és le-
endõ mûvész mellett Katalin is
a zeneiskolába járt gyakorolni.
Hutás Erzsébet is, aki szintén
hamar elkerült Füredrõl. Õ is
bejárta Európát, hogy végül
itthon telepedjen le, a Magyar
Állami Operaház hegedûmûvé-
sze. Erzsébet édesanyja, dr.
Hutás Mihályné igazgatósága
alatt lett Feri a zeneiskola igaz-
gatóhelyettese, majd pedig
Edit távozását követõen az is-
kola igazgatója.

Feri nagy súlyt fektetett
arra, hogy a növendékeivel
megismertesse az együtt zené-
lés örömét. Szeretett kamara-
együtteseket alakítani, ezeket
versenyeztette is. A tanítvá-
nyaiba sikerült elültetnie a kö-
zös zenélés iránti igényt, így
nem volt meglepõ, hogy évek
múlva négy növendéke meg-
alakította a Sforzato rézfúvós
együttest. A jelenlegi kvartett-
ben három régi tanítvány is ját-
szik: Pálfy András, aki a Zene-

akadémia mesterképzésén ta-
nul, Werb Gábor trombitatanár
és Rojtos Norbert, aki a Bala-
tonfüredi Református Iskola
igazgatója. Az együttes negye-
dik tagja Farsang Tamás har-
sonamûvész, a veszprémi
Dohnányi Ernõ Zenemûvésze-
ti Szakközépiskola tanára. Fe-
rinek több konzervatóriummal
volt jó kapcsolata, de a legszo-
rosabb a veszprémivel: rend-
szeresen biztosított fellépési
lehetõséget az ottani diákok-
nak. A Sforzato kortárs mûvet
játszott a koncerten.

S volt Ferinek egy sokadik
oldala is, s nem lévén Füreden
német nemzetiség, ezt az olda-
lát nem sokan ismerték. Igaz, a
fúvószenekar nemzetiségi ka-
tegóriában is arany fokozattal
rendelkezett, de Feri sváb ha-
gyományápolása nem volt
köztudott. Így aztán az est
zárószáma mindenkinek megle-
petést okozott. A Ferenc
Kapelle Ferirõl kapta a nevét,
a német nemzetiségi napok ál-
landó szereplõje, a sváb bálok
elengedhetetlen zenekara e
koncertre ismét összejött. Feri
helyett ezen az egyetlen alkal-
mon Knizner István tubázott.
Úgy fejezõdött be a koncert,
ahogy Feri szerette volna: vi-
dáman, önfeledten, s ettõl lett
teljes, akárcsak Feri élete: ma-
gas színvonal és zenei mély-
ség, sokféleség és harmónia,
mosoly, nevetés és sok taps.

Baán Beáta

1. nap
9 órakor indultunk el az elsõ

állomáshelyre, Pápára. A Refor-
mátus Kollégiumban Jókai és
Petõfi megismerkedésének kö-
rülményeit szemléltették, majd
nagy örömet jelentett, hogy
igazi lúdtollal írhattunk. Kide-
rült, hogy nem is olyan egy-
szerû, mint gondoltuk. Újra fel-
kerekedtünk: következõ úti cé-
lunk a Bábolnai Ménesbirtok
volt, ahol a magyar lótenyész-
téssel foglalkoztunk. Megtud-
tuk, hogy a legjobb arab és
angol telivéreket Magyarorszá-
gon tenyésztik.

2. nap
Korán keltünk, mivel egy

frissítõ 6,5 km-es túrával kezd-
tünk, ami a Monostori Erõdbe
vezetett. Itt egy idegenvezetõ
körbekísérte a csapatot az
erõdben, a nyílt mezõktõl a ka-
zamatákig. Néhány bátor em-
berke kipróbálhatta a lövészet
csodálatos mûvészetét. 1848-
as puskával és ágyúval lõt-
tünk. Pár perc pihenõ után be-
mutatták a pékmesterség for-
télyait. Délután a táborhelyen
szabad foglalkozásokon ve-
hettünk részt.

gálót. Az Arany Fácán Sörgyár
is ezen a környéken található.
Akiknek még maradt erejük a
nap végére, õk még ezt is lát-
hatták, bár csak kívülrõl.

Sötétedés után Szilvi néni-
vel éjszakai túrára mentünk a
Duna-parton.

5. nap
Ez volt az utolsó napunk Ko-

márom környékén. Ezt kihasz-
nálva reggeli után Dunaalmás-
ra látogattunk. Megnéztük a
helyi könyvtárat, s immár nem
Jókai nyomában. Csokonai Vi-
téz Mihály múzsája, Vajda Juli-
anna (Lilla) és férje, Lévai Ist-
ván sírját néztük meg, majd
megcsodálhattuk a kristálytisz-
ta Lilla-forrást. Ebéd után, visz-
szatérve a táborhelyre, sport-
versenyeken vettünk részt és
az esti vetélkedõre készültünk
fel. Ki jobban, ki kevésbé.
Megmutathattuk ügyességün-
ket csocsóban, pingpongban,
és számháborúztunk is. Korhû
ruhákat terveztünk, ami csa-
patfeladatnak volt betudható,
bár nem sok csapat akadt, ahol
mindenki dolgozott. Este a ve-
télkedõ után tábortüzet is si-
került gyújtani, ami körül éne-

Tábori tudósítás

3. nap
Ezt a napot is a Monostori

Erõdben kezdtük: táncokat ta-
nultunk és sok érdekességet
tudtunk meg Jókai életérõl. El-
látogattunk kulturális testvér-
városunk csodás könyvtárá-
ba, aminek érdekessége az,
hogy a felnõtt- és a gyermek-
részlege külön épületben ta-
lálható. Ráadásként megnéz-
hettük a Jókai-könyvgyûjte-
ményt. Ebéd után a komáromi
fürdõt látogattuk meg. Ennek
mindenki örült. Igaz, kicsit hi-
deg volt az idõ, de a csúszda
sokunkat kárpótolt.

Végül még az 1848–49-es
ácsi csata emlékmûvét is fel-
kerestük, melynél a szabadság-
harc csatáiról meséltek nekünk.
A komáromiak azt mondták, a
szabadságharc Komáromban
kezdõdött és ott is ért véget.

4. nap
Ezen a napon mentünk el

Komarnóba (a szlovák Komá-
romba), ahol jártunk az Európa
udvarban, a Jókai és Lehár mú-
zeumban, megnéztünk egy I.
világháborús kiállítást, és be-
tértünk az Afrika-gyûjtemény-
be is. Aztán Ógyallán láthat-
tuk az elsõ magyar csillagvizs-

keltünk és egy Ki mit tud?-ot
is rendeztünk.

6. nap
Elõzõ éjszaka senki sem al-

hatott túl sokat, mivel minden-
ki fáradtnak nézett ki. A szál-
láshelyet csomagjainkkal
együtt elhagytuk. Hazafelé
megnéztük Budapesten Jókai
kertjét és emlékszobáját a Sváb-
hegyen. Az íróról és elsõ fele-
ségérõl, Laborfalvi Rózáról is
bõvült a tudásunk. Ebédünket
egy parkban fogyasztottuk el,
fagyiztunk, majd célba vettük
Balatonfüredet.

Ez a tábor mindenkinek sok
élményt adott. A kulturális tu-
dásunk fejlõdésén kívül barát-
ságok kötõdtek, új embereket
ismertünk meg, s magunkat is
jobban megismertük. Szép he-
lyek, jó társaság, önfeledt ne-
vetések és vidámság. Minden,
ami egy jó táborhoz kell. Akik
mindezt összehozták: Hajni
néni, Bori néni, Szilvi néni és
a két Kati néni.

Tábori tudósítók:
Sefcsik Karina, Vurai Ákos,

Vurai Árpád
(Radnóti Miklós Ált. Isk.),

Steierlein Kata
(Eötvös Loránd Ált Isk.)

A tábor sok érdekességet és új barátságokat hozott
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1. A csõdvédelem önkénte-
sen igényelhetõ.

2. 2015. szeptember 1-jétõl
a nem fizetõ jelzáloghitelesek,
2016. október 1-jétõl bárki
igénybe veheti.

3. Olyan személy igényelhe-
ti, akinek a tartozása (nem a
hitele összege!) legalább 2 mil-
lió és legfeljebb 60 millió forint.

4. Akkor igényelhetõ, ha az
adós legalább 500 000 forint-
nyi (kamatokkal és járulékok-
kal növelt) tartozása 90 napnál
régebb óta áll fent. A tartozá-
sok között lennie kell legalább
egy hitelnek is.

5. Csak akkor igényelhe-
tõ, ha az adósság összege
az igénylõ csõdvagyonának
100% és 200% közötti részét
teszi ki. A csõdvagyon az in-
góságok és ingatlanvagyonok
összege, továbbá a következõ
öt évben várható bevétel ösz-
szege.

6. A magáncsõd idõszaka
alatt az adós kevesebbet tör-
leszt, mint amennyit kellene. A
csõdvédelem lejártakor a meg-
maradt tartozást elengedik. Az
engedmény akár 95% is lehet.

Melyek a legfontosabb
tudnivalók a magáncsõdrõl?

7. A csõdvédelem alatt
csõdbiztos felügyeli az igény-
lõ, a hozzátartozói és a vele egy
háztartásban élõk költéseit.
Egy-, két- és háromfõs csalá-
dok esetén fejenként a legki-
sebb öregségi nyugdíj másfél-
szeresét költhetik el szabadon
(vagyis három fõ esetén kb.
120 000 forintot), négy fõtõl
pedig csak a legkisebb öreg-
ségi nyugdíj összegét család-
tagonként (4 fõ esetén szintén
kb. 120 000 forint).

Ennél nagyobb költéshez a
csõdbiztos beleegyezése szük-
séges.

8. A csõdvédelem alapeset-
ben 5 évre szól, de meg-
hosszabbítható 7 évre. Egy
személy életében egyszer ve-
heti igénybe a csõdvédelmet.

9. Ha valaki bármilyen for-
mában csal, azt örökre kizárják
a csõdvédelembõl.

10. Az adósnak vállalnia kell,
hogy ha nincs munkája, keres.
Fontos továbbá, hogy nem vi-
selkedhet úgy, hogy magatar-
tása miatt megbüntessék, elbo-
csássák stb. – vagyis csökken-
jen a törlesztõképessége.

A 2012-es javaslat szerint a
családi csõdvédelem lényege,
hogy a bajba jutott család
gondnokot kap, aki segít be-
osztani a havi fizetést, segélyt,
nyugdíjat az adósnak (és csa-
ládjának). A gondnok lehet
szociális munkás, pénzügyi
szakember vagy családvédel-
mi szakember is. A szakember
feladata, hogy azoknak a csa-
ládoknak mutasson kiutat, se-
gítsen bevételeik beosztásá-
ban, amelyek nem tudják fizet-
ni a számlákat vagy a banki tör-
lesztéseket, de nem azért, mert
anyagi eszközeik elégtelenek,
hanem:

1. azért, mert nem tudják
megfelelõen beosztani a jöve-
delmüket, vagy

2. nem hajlandóak megvál-
ni olyan vagyontárgyaiktól,
amelyek értékesítésével jelen-
tõs pénzhez jutnának.

A csõdbiztos feladata, hogy
tárgyaljon a bankokkal és köz-
üzemi cégekkel, és próbáljon
közvetíteni a felek között, jel-
lemzõen engedményeket kicsi-
karva a szolgáltatóktól.
Forrás: magáncsõdvédelem.hu

Idõnként úgy érzi, mint-
ha egy lufi lenne a hasá-
ban? Eszik néhány fala-
tot, s majd’ kipukkad?
Tapasztalatom szerint
egyre több embert érint
ez a probléma, kortól és
nemtõl függetlenül.

Ehhez talán hozzájárul a vi-
szonylag mozgásszegény élet-
mód, a nem megfelelõ mennyi-
ségû folyadék fogyasztása és
a helytelen táplálkozás. A ter-
mészetesség jegyében íme né-
hány javaslatom:

– Az étrendje tartalmazzon
sok rostdús élelmet! A rostok
megduzzadnak a bélben, ezál-
tal nyomást gyakorolnak a bél-
falra, beindul a „hernyómoz-
gás”, az anyagcsere könnyeb-
bé válik.

– Hagyjon idõt az evésre!
Közben ne olvasson, ne nézze
a tv-t, hanem csak az ételre
koncentráljon!

– Jól rágja meg az ételt! Az
emésztés már a szájüregben
elkezdõdik, nem mindegy te-
hát, hogy milyen állapotában

Mit tegyen a jobb
emésztésért?

nyeljük le a falatot. Rágja meg
jól, ha van elég ideje és türel-
me, akár pépes állagig is gyû-
rögetheti a falatot.

– A mozgásszegény, ülõ
életmód sem segíti a belek ter-
mészetes mozgását. Mozgás
hiányában némileg ellustulnak
a belek is. Kezdjen el mozogni!

– Az útifûmaghéj már eddig
is sokaknak jó megoldásnak
bizonyult.

– Áztasson 1–2 evõkanál-
nyi lenmagot langyos vízben
néhány órán keresztül, majd
vízzel együtt igya meg!

– Ha úgy érzi, hogy a fent
említett módszerek egyike sem
segít, csak akkor próbálkozzon
a bélfalat izgató gyógynövény-
teákkal. Ezeket csak átmeneti-
leg, kúraszerûen javasolt fo-
gyasztani, mert rászokáshoz
vezethetnek. A hashajtás kap-

csán szóba jöhet például a ku-
tyabengekéreg, a szennalevél,
az anyalevél.

Bármelyik mellett is dönt,
mindig tegyen mellé édeskö-
ményt, ami görcsoldó hatású.
Ha a hashajtó teákat délben
fogyasztja, akkor este, lefekvés
elõtt hatnak. Ha este issza meg
a teát, akkor pedig reggelre
várható a hatása.

További kérdések esetén
szívesen segítek személyesen
is!

               
(X)

Kelemen Lívia
gyógynövényszakértõ, tanár

Elérhetõség:
Balatonfüred,

Kossuth utca 19.
Nyitva tartás: hétfõ–

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

A Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület
(MME) idén már ötödik alka-
lommal szervezte meg a bala-
toni bütyköshattyú-állomány
látványgyûrûzését augusztus
13–14-én. Mivel a madarak be-
fogása és jelölése többnyire a
Balatonnak az emberek és a
hattyúk által leginkább látoga-
tott strandjain történik, az ak-
cióban a tóparton pihenõ ér-
deklõdõk is részt vehettek.
Akik eljöttek, az egyik legizgal-
masabb madárgyûrûzési ak-
ciónak lehettek részesei, mert
a majdnem háromméteres
szárnyfesztávú, erõs és harcos
hattyúkat puszta kézzel kell el-
fogni.

A hattyúbefogás és -jelölés
célja, hogy minél több egyed-
re kerüljön olyan színes gyû-
rû, melynek segítségével ismé-
telt befogás nélkül, távcsõvel
vagy akár szabad szemmel is
azonosítani lehet az egyede-
ket. Ez nélkülözhetetlen ahhoz,
hogy minél pontosabban meg-
ismerhessük a faj országon
belüli és kontinentális kóbor-
lási szokásait.

Az akcióra azért augusztus
közepén kerül sor, mert ekkor
jelentkezik a lúdalakúak külön-
leges, a madarak többségétõl
eltérõ vedlési sajátossága, a
lohosodás. Ez a repülõtollak
egyszerre történõ cseréjét je-
lenti, amikor a madarak akár 6–
8 hétre is röpképtelenné vál-
nak. Ezért a vedlés közeledté-
vel a hattyúk nagy számban
gyülekeznek a ragadozók ellen
védelmet biztosító vizeken.

Hattyú road show

Közép-Kelet-Európában az
egyik legjelentõsebb ilyen
gyülekezõhely a Balaton.

Balatonfüreden augusztus
13-án a Tagore sétányon tar-
tottak gyûrûzést.

A bütykös hattyú Magyar-
ország õshonos madárfaja, ami
azonban a múlt század jelen-
tõs részében nem fészkelt, ki-
pusztult hazánkból. Az 1990-es
évekre felerõsödõ visszatele-
pülésben jelentõs szerepet ját-
szottak nagy tavaink, így a
Balaton is. Legnagyobb ta-
vunkon évente csak 25–50 pár
fészkel, de a költések akár fele
is megsemmisülhet.

A Balatonon idén az átlag-
nál kevesebb a bütykös haty-
tyú, különösen a déli parton.
Ennek oka egyelõre nem is-
mert. A hattyú road show-hoz

hasonló rendszeres állomány-
monitorozó akciók azért is fon-
tosak, hogy az ilyen kérdések-
re is választ kapjunk.

A 2012-es road show alkal-
mával egy minimum 17 éves
példányt fogtunk vissza. A
madarat Horvátországban je-
lölték 1996-ban, és 2012-ben
látták utoljára. Két olyan
hattyú is van, amit eddig négy
alkalommal is láttunk és fog-
tunk. Egy 2011-ben, Balaton-
lellén jelölt madarunkat 2011/
2012 telén Ukrajnában figyel-
ték meg, majd 2012-ben ismét
a Balatonon látták, ezt követõ-
en még annak az évnek a nya-
rán, Balatonbogláron ismeret-
len okból elhullott.

Orbán Zoltán
MME kommunikációs

munkatárs
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Vadnai Benjamin a
második, míg öccse,
Jonatán a harmadik
helyen végzett a vitor-
lázók olimpiai Laser
Standard hajóosztályának
U21-es Európa-bajnoksá-
gán. A spanyolországi
Murciában megrendezett
kontinensviadalon a 19
éven aluliak mezõnyben
Jonatán ezüstérmes lett.

A 83 fiatal versenyzõt fel-
vonultató mezõnyben a fivé-
rek végig az élmezõnyben vi-
torláztak.

Mindkettejüknek volt fu-
tamgyõzelme, és minimális, két,
illetve öt helyezési ponttal ma-
radtak csak el a gyõztes, kor-
osztályos világbajnok spanyol
Rodrigueztõl. A 17 esztendõs
Vadnai Jonatán a 21 éven alu-
liak között szerzett bronzérme

mellé az U19-es kategóriában
– szintén Rodriguez mögött –
begyûjtött egy ezüstöt is. A
Vadnai testvérek jó formáját bi-
zonyítja, hogy két hete a hajó-
osztály korosztályos vb-jén a
harmadik és az ötödik helyen
zártak.

„Az volt a célom, hogy a vi-
lágbajnokság után itt is dobo-
gón álljak – árulta el Vadnai
Benjamin. – Annak is örülök,
hogy a körülményeknek is kö-
szönhetõen sikerült egyenletes
versenyzést produkálni. Na-
gyon szoros verseny volt, az

elsõ hat helyezett között kis
különbségek döntöttek, de
külön öröm, hogy a testvérem-
mel együtt állhattunk fel a do-
bogóra. Egyébként hiába indu-
lunk ugyanabban a számban,
a drukkoláson kívül próbálunk
segíteni is egymásnak, példá-
ul úgy fordulni, hogy ne zavar-
juk azzal a másikat. A követke-
zõ versenyünk egy balatonfü-
redi Európa-kupa lesz, mostan-
tól arra fogunk készülni.”

Fiatal koruk ellenére elkép-
zelhetõ, hogy a testvérek egyi-
ke ott lesz a jövõ évi olimpián,
hiszen versenytársuk, Tomai
Balázs jóvoltából – a finn din-
gis Berecz Zsombor mellett –
Laser Standard hajóosztály-
ban is lesz magyar vitorlázó
Rióban. Válogatóversenyeken
dõl majd el, hogy hármuk kö-
zül ki utazhat az olimpiára.

Turák Péter

Mindkét Vadnai testvér érmes az Eb-n

Vadnai Benjamin a riói részvételre hajt

A BKSE sokszoros
korosztályos válogatott
játékosa 2019. június 30-
ig írt alá Balatonfüreden.

Az 1997-es születésû fiatal
tehetség a 2013/14-es szezon-
ban kötelezte el magát a Bala-
ton partjára. Már ebben az év-
ben bemutatkozott a felnõttek
között, kilenc meccsen 11 gólt
szerzett. Legemlékezetesebb
mérkõzését a bajnok MKB
Veszprém ellen játszotta, ahol
6 góllal terhelte a válogatott
cerberusok õrizte veszprémi
kaput. Természetesen a fõ te-
repe ekkor még a korosztályos
megmérettetésé volt. Az ifik
között 22 meccsen 159, a ju-
nioroknál 19 meccsen 56, míg
a juniorok alkotta NB I/B-s csa-
patban 20 meccsen 77 gólig
jutott.

A következõ szezonban már
14 meccsen játszott a felnõtt-
csapatban és 15 gólt dobott.
Eközben az U23-as NB I/B-s
alakulatban 13 meccsen 82, a
saját korosztályában, az ifiknél

Hosszabbított
Gyõri Mátyás

pedig 15 meccsen 116 gólig
jutott. Balatonfüreden ebben a
szezonban már az elsõ keret
stabil tagjaként számítanak rá,
és a szerzõdéshosszabbítással
ezt nem csak erre az évre gon-
dolják így.

Dr. Király G. István

Júliusi ifjúsági Európa-baj-
noki címe után a Laser Radial
nõi olimpiai hajóosztály kor-
osztályos világbajnokságán is
gyõzött Érdi Mária. A kana-
dai Kingstonban megrende-
zett vb-n az U19-es lányok me-
zõnyében 22 nemzet 53 ver-
senyzõje között végzett az
élen. A 17 esztendõs magyar
vitorlázó végig vezetve, meg-
gyõzõ versenyzéssel diadal-
maskodott.

A Tihanyi Hajós Egylet szí-
neiben induló tehetség a ka-
nadai vb-n rögtön két futam-

Világbajnok a vitorlázó Érdi Mária
gyõzelemmel kezdett, összes-
ségében pedig a megrendezett
tíz futamból hatot is megnyert.
A Mári becenévre hallgató
magyar lány mögött az uru-
guayi Moreira és a lengyel
Kwasna végzett a második és
harmadik helyen.

Érdi Mária a kingstoni vb-
diadallal továbbra is elmond-
hatja magáról, hogy eddigi pá-
lyafutása alatt minden után-
pótlás-világversenyérõl érem-
mel térhetett haza. 2013 óta
összesen kilenc korosztályos
világ- és Európa-bajnoki érmet

szerzett. Idei legnagyobb célja
ugyanakkor az, hogy a felnõt-
tek között is megpróbáljon
kvótát szerezni a jövõ évi riói

olimpiára, amelyre a novembe-
ri ománi világbajnokságon lesz
lehetõsége.

MVSZ

Korábbi huszonötszörös
magyar válogatott labdarúgó-
val bõvült a Balatonfüredi
Utánpótlás Sport Club (BUSC)
edzõi stábja. Az UEFA A licen-
ces szakember már munkához
is látott: a szervezet U 14-es
csoportjának felkészítése és
az edzõi csapat munkájának
koordinálása mellett egy ka-
pusiskola beindítását is terve-
zi a 2015/2016-os évadban.

– Közel 250 élvonalbeli baj-
noki mérkõzés, magyar bajno-
ki cím és kupagyõzelem a Bu-
dapest Honvéd színeiben, vi-
lágbajnoki részvétel, görögor-
szági légióskodás – aligha
szükséges Sándor életpályáját
bemutatni a hazai labdarúgást
kedvelõk számára – méltatta a
BUSC új edzõjét Makó István
elnök. Egyesületünk Glázer
Róbert közremûködésével vet-
te fel a kapcsolatot a számos
NB I-es klub és a válogatott
szakmai tevékenységében fel-
készítõként is szerepet vállaló
egykori hálóõrrel. – Családom-
mal immár füredi lakosok va-
gyunk, a településen kezdtünk
vállalkozni feleségemmel, mely-
nek természetesen nem egye-
nes következménye, hogy a
helyi utánpótlás-nevelésben is
szerephez, feladathoz jussak.

Gujdár Sándor Balatonfüreden

Mindehhez kellett a Glázer Ró-
berttel való több évtizedes sze-
mélyes ismeretségünk, jelenle-
gi munkakapcsolatunk, vala-
mint a BUSC invitálása a kö-
zös munkára. Rendkívül ro-
konszenves számomra a klub
felépítése, célkitûzései, infrast-
rukturális lehetõségei, partne-
ri kapcsolata város vezetésé-
vel. Az elõbbiek mellett szeret-
nék még tenni a következõ fut-
ballgenerációkért – mondta el
lapunknak Gujdár Sándor.

(munkatársunktól)

Gujdár Sándor (a kép jobb oldalán) a balatonfüredi, fiatal focistákkal

Az iskola három saját tá-
bort szervezett tanulói részé-
re. Honismereti táborunk köz-
pontja Kõszeg volt, ahol a
múzeumok éjszakai program-
jaival kezdtünk. Gyalogtúrán
értünk fel az Írottkõ kilátójába,
továbbá jártunk a Tábornok-
házban, a Hõsök tornyában, a
Jurisics-várban és a Marcipán-
múzeumban.

Szombathelyen a Savaria
Múzeumban római kori ruhák-
ba bújtunk, a skanzenben a
zsúpfedeles házak között szív-
tuk magunkba az évszázadok
üzenetét.

Sárváron fürödtünk, és a
„Fekete bég” kastélyát látogat-
tuk meg, Kiszsidányban a kecs-
kefarmon a sajtkészítést tanul-
mányozhattuk, és a Somlót is
megmásztuk. Ica néni és Józsi
bácsi vezetésével igazi túlélõ-
élményeink voltak, amit jövõ-
re is megismétlünk.

A vízitábor színhelye ezút-
tal a Velencei-tó volt, ahol
nagy élményt nyújtottak a ná-
dasok, az úszólápok közti eve-
zések, a látványos növény- és

állatvilág. Igazgató bácsi veze-
tésével kerékpárral körbejártuk
a tavat is, sõt a pákozdi inga-
kövekhez is feltekertünk. Ha-
jókirándulás és gyalogtúra is
szerepelt a programok között,
és sok látványosságot kínált a
nemrég felújított Katonai Em-
lékpark, valamint a Pákozd-
sukorói Arborétum. Az emlék-
park felejthetetlen élménye a
MiG-szimulátor, a pákozdi csa-
ta, a lövészárkok és az alaki
foglalkozás.

A Táltos mûvészeti csoport
tagjaiként Tévaldné Sersing
Ildikó és Maritsné Nagy Haj-
nalka vezetésével Szegeden
táboroztunk. Megismerked-
tünk a szép várossal, a neve-
zetességekkel, és részt vettünk
informatikatörténeti kiállítá-
son is. Jártunk Ópusztaszeren
és a skanzenben, a Feszty-kör-
kép, illetve a szélmalom min-
denkit elvarázsolt. A táborban
táncház, kézmûves foglalkozás,
plakátkészítés és drámajátékok
színesítették napjainkat.

Radnóti Miklós
Általános Iskola

Nyári táborok
a Radnóti iskolában
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