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Év végi  
számvetés

TARTALOM

Helyi járati 
változások
A februártól érvényes 
autóbusz-menetrend 
hasznos tudnivalókkal.

5–6–11. oldal 
 

Szuhács János 
munkássága

1909-től 1943-as nyugdí-
jazásáig tanított a polgári 
iskolában Szuhács János. 
Igazi pedagógusegyéniség 
volt, mindvégig a szeretet 
vezérelte.

13. oldal

Hajógyártás és 
vitorlássport
A balatonfüredi hajógyár-
tás keretében a vitorlás-
gyártásnak mindig is 
meghatározó szerepe volt.  

15. oldal 

Mit tettek 100 évvel 
ezelőtt a fürediek, amikor 
közelgett az óesztendő 
elbúcsúztatása? Ilyenkor 
már mindenki behúzódott 
az otthonába a faluban. A 
telep üres volt, idegennek 
se híre, se hamva. És 
mindenki számolgatott. A 
halászok szomorúan lát-
ták, hogy ilyen kevés hal 
még soha nem volt a Ba-
latonban, a jégvermekben 
alig van valami. A nád-
aratók panaszkodtak, 
hogy nem fagy be a tó, 
elmarad a nádvágás és 
oda a bevétel.

A fogadósok keserűen 
állapították meg, hogy a 
vendégéjszakák száma 
meg sem közelítette a 
szokásosat, pedig így sok 
hamis számot adtak le az 
adóhivatalnak. Az Anna-
báli szervezőbizottság 
szomorú mérleget vont 
meg: igaz, hogy sok ven-
dég volt, de fizetni alig 
akart valaki, túl sok volt 
a díjmentes előkelőség. S 
már megint elvitte az 
aranyalmát egy csúnya 
grófkisasszony Füredről.

A kocsmárosok szerint 
a fürediek leszoktak az 
ivásról, nyakukon maradt 
a tavalyi bormennyiség, 
igaz, az nem is sikerült 
nagyon jól. A pincékben  
a szőlőtulajdonosok a 
hordókat méricskélték, 
melyik mennyire kong. 
Mintha nem jönne mos-
tanában elég kereskedő 
erre a tájra. Tán a som-
laiak valamit jobban tud-
nak, mint mi, hogy a ba-
dacsonyiakról már ne is 
beszéljünk.

Az állomásfőnök jelen-
tést írt a pesti vezetőség-
nek, amelyben bejelentet-
te, hogy a jegyárdrágulás 
nem váltotta be a hozzá 
fűzött reményeket, az uta-
sok száma nemhogy nőtt 
volna, de csökkent, és a 
vonatok sebessége is je-
lentősen lelassult, majd-
nem másfél óra kell, hogy 
a gőzös Pestre érjen.

A tanfelügyelő panaszt 
tett, hogy sok volt az iga-
zolatlan hiányzás az elemi 
iskolában, és a tanárok 
nem győzték követni a kir. 
tanfelügyelőség sűrűn 
változó utasításait.

A községi bíró átnézte 
a testületi jegyzőkönyve-
ket, és megállapította, 
hogy a falunak ugyan tele 
a kasszája, de ennyi el-
lentmondó miniszteriális 
rendeletet még egy évben 
sem kapott.

Mindezekkel együtt ez 
volt az egyik legszebb év, 
mondom: száz évvel ez-
előtt, Balatonfüreden.
Praznovszky Mihály  

Jelentős fejlesztések 
várhatók a városban. 
Füred egyre népszerűbb, 
több a vendég és több  
a bevétel is. Tavaszra 
elkészül az uszoda is   
– hangzott el a fórumon.
 
– A város bevételei nőttek. 

Adataink szerint a tavalyi évhez 
képest az iparűzési adó jelentős 
mértékben, 30 százalékkal nőtt, 
ami mintegy 150 milliós bevé-
telt jelent, és 10 százalékkal 
több idegenforgalmi adó folyt 
be. Közel tíz százalékkal nőtt a 
városban regisztrált vendégéj-
szakák száma, ezen belül a 
külföldi vendégéjszakák száma 
13 százalékos növekedést mutat 
– mondta a közösségi házban 
tartott beszámolójában dr. Bóka 
István polgármester, aki hang-
súlyozta: az idei év egy átmenti 
időszak volt, jövőre, elsősorban 
uniós források révén, több jelen-
tős fejlesztésre lesz mód.

Idén egyebek mellett meg-
újult a város közvilágítása, át-
adták az arácsi sportcentrumot, 
elkészült a Tagore sétány reha-
bilitációja, napelemmel látták el 
az iskolákat, és közel 200 millió 
forint értékben végeztek út- és 
járdafelújítást a településen. A 
buszállomás átépítése befejező-
dött, a hozzá szervesen kapcso-
lódó vasútállomás épületének 
rehabilitációja várhatóan jövő 
tavaszra készül el, és áprilisban 
átadják a városi uszoda épületét. 

Nőtt az önkormányzati va-
gyon, hiszen 2,2 milliárd forint-
tért, állami támogatással, a vá-
ros megvásárolta a Füred Kem-
pinget, az önkormányzat tulaj-
donába került a Hotel Astoria 
(Dőry-villa), illetve a Helka 
épületegyüttes is.

2016-ban elkezdődhet a 
kemping kikötőjének fejlesz-
tése, a Brázay strand, illetve a 
jelenlegi horgásztanya területén 
egy mindenki számára nyitott 

közpark kialakítása, egy nap-
elempark létrehozása, elektro-
mos autóbuszok beszerzése. A 
társasági adók bevételéből a 
Radnóti, valamint az Eötvös 
iskolában új tornacsarnokok 
építése valósulhat meg, az uszo-
da mellett pedig egy kézilabda-
akadémiát létesítenének, amely 
egy ötvenszobás szállodai rész-
szel egészül ki.

– Nagyon fontos, hogy minél 
nagyobb területen elérhetővé 
tudjuk tenni közvetlenül a víz-
partot. Erre komoly igény van. 
Ezért szeretnénk – az úgyneve-
zett gyógyüdülőhely-fejlesztési 
lehetőségek keretében – a szív-
kórház tulajdonában álló Brázay 
strandot, illetve a horgászegye-
sület területét parkosítani, min-
denki számára elérhetővé tenni. 
Így egy rendkívül jó adottságú, 
kéthektáros part menti szakaszt 
tudnánk megnyitni – hangsú-
lyozta dr. Bóka István, aki kitért 
arra is, hogy a jövőben teher-

mentesíteni szeretnék a Tagore 
sétányt is, kevesebb kitelepülés-
sel járó rendezvény kapna ott 
helyet.

Szeretné a város az államtól 
térítésmentesen megszerezni az 
Uni Hotelt és a volt BM Üdü-
lőt, ahol a tervek szerint idősek 
otthona létesülne. Napirenden 
van a felső városrész rehabili-
tációja, a Füred–Tihany közötti 
kerékpárút fejlesztése, a móló 
rehabilitációja, a Lóczy-barlang 
látogatóközpontjának megépí-
tése, a Csopak és Balatonfüred 
közötti egykori római út, illet- 
ve a Horváth Mihály utca tel-  
jes felújítása, valamint a városi 
könyvtár, a közösségi ház fel-
újítása és a Lóczy gimnázium  
új szintjének kiépítése – sorolta 
az elképzeléseket a polgármes-
ter, megjegyezve: egyelőre nem 
látni pontosan, mire adnak le-
hetőséget majd az uniós pályá-
zatok.

Évértékelő közmeghallgatás Füreden és Arácson – Grandiózus tervek 2016-ra

Tovább fejlődik a város 

A képen 11–13 év körüli fia-
talok korcsolyáznak egy befa-
gyott tavon. A lányok kabátkái 
„kettősrétű rezedaszínű posztó-
ból, fekete kázsmérból és gya-
pot popelinből készültek, fehér 
velour és színes kenderbársony 
hajtókákkal”. Magas derekú 
kettős szoknyáik „tarlatánból és 
nápolyi selyemből” vannak re-
mekelve, melyeket „röpkény és 
biréhon álprém” díszít. A fiúk 
„bugyogója sötét rövid posztó-
ból”, kabátjuk „hasonszínű 
doubléból” van. Fejükön „ne-
mezkalap”. A jobb oldali lányka 
kezét „bársonnyal szegélyezett 
karmantyú” védi a hidegben.

1866 januárjában jelent meg 
a Magyar Bazár nevű divatlap. 
A kéthetente megjelenő újság-
ból mára viszonylag kevés 
példány maradt fenn. A nyolc 
oldal terjedelmű lapban acél-

metszet illusztrációk ábrázolták 
a kor legkülönbözőbb női, férfi- 
és gyermekviseleteit az akkori 
legfrissebb párizsi és német 
modellek szerint. 

A ruhák elkészítésének 
leírása mellé szabásmin-
tákat is mellékeltek, va-
lamint egy akkor még 
nyomdatechnikai bravúr-
nak számító színes met-
szetet, amely rendszerint 
teljes díszben pompázó 
dámákat ábrázolt. 

Lapunk karácsonyi mel-
lékletében (7–10. oldal) 
Kurutz Károly jóvoltából a Ba-
latonfüredi Reformkori Hagyo-
mányőrző Társaság ajánlásá- 
val a Magyar Bazár 1873/I. 
számából származó acélmet-
szet illusztrációkat láthatnak 
Praznovszky Mihály irodalmi 
összeállítása mellett.

Téli idill 1873-ból  

   Schirilla György régi vágya 
teljesül azzal, hogy Füreden úszik 
a téli Balatonban a Gyógy tér 
előtti partszakaszon 2016. január 
23-án, 14 órakor. 
   A sportoló a Flamingó Hoteltól 
fut a helyszínre 13.30 perckor. A 
futásra várja a város sportolóit, 
sportszerető lakosait. Schirillát a 
parton Szöllősi Olivér, a megye 
egyik kiváló sportolója várja.
   A családias hangulatú sportren-
dezvény 17 órakor folytatódik a 
Vitorlás étteremben, ahol Schirilla 
György élménybeszámolót tart. A 
rendezvényre asztalfoglalás szük-
séges: +36(30)546-0940

Schirilla 
BalatonfüredenA városvezetés határozott célja, hogy minél nagyobb területen elérhetővé tegye a vízpartot

(Folytatás a 3. oldalon.)

A Magyar Bazár jól ismert divatlap volt az 1860-as évektől



A Balaton-felvidék mint 
kultúrtáj szerepel az 
UNESCO világörökségi 
listájának várományosai 
között. 2020-ban Füred 
reformkori városrésze 
akár meg is kaphatja a 
nagy presztízsű címet. 

A Tihanyi-félsziget, a Tapol-
cai-medence tanúhegyei, a Káli-
medence, a Hévízi-tó és a keszt-
helyi Festetics-kastély termé-
szeti, illetve kulturális örökségi 
védettség alatt álló területei, 
valamint Balatonfüred reform-
kori városrészének műemlé-  
ki védelem alatt álló része sze-
repel az idén felülvizsgált lis-
tán, amely a hazai világörök-
ségi várományosi helyszíneket 
tartalmazza – hangzott el a Ba-
laton Fejlesztési Tanács és a 
Balaton Világörökségéért Ala-
pítvány által szervezett konfe-
rencián.

A térség legkorábban 2018 
elején válhat jelöltté, majd jó 
esetben 2020-ban nyerheti el a 
világörökségi címet. 

A helyszín eredetileg 1993-
ban került a világörökség-váro-
mányosi listára, akkor még 
másik kategóriában. A jelenlegi 
szakmai javaslat szerint Bala-
ton-felvidék kultúrtáj címen 
szerepel a listán. A kultúrtáj te-
rület több mint 30 települést 
érint Aszófőtől Tapolcáig. A 
várományos helyszínek szakmai 
felülvizsgálatát a Forster Köz-
pont 2013-ban elvégezte. Voltak 
olyan Balaton menti települé-
sek, melyek nem támogatták a 
jegyzékbe vételt, mondván, nem 
tudják, milyen kötelezettséggel, 
illetve előírásokkal járhat a vi-
lágörökségi cím esetleges meg-
szerzése.

A konferencia célja az volt, 
hogy az érintett települések 
minél átfogóbban megismerjék, 
mivel járhat a világörökségi 
cím, s ehhez milyen teendőkre 
van szükség. A területfejlesztési 
szakemberek egyöntetű vélemé-
nye szerint a cím számos előny-
nyel jár: élénkíti a terület gaz-
daságát, erősíti a helyiek identi-
tását, ráadásul általa pluszfor-

rásokat lehet igényelni, illetve a 
magas presztízse miatt a minő-
ségi turizmus is jelentősen fej-
lődhet a térségben.

A Balaton-felvidéki kultúr-
táj tehát egyelőre csak a világ-
örökség-várományosi jegyzék-
be került be, ami nem jelenti 
automatikusan a cím elnyerését. 
A pályázóknak 2018-ig meg kell 
szerezniük a jelölti státust, ami-
hez az érintett önkormányzatok-
nak, a civil és szakmai szerve-
zeteknek egy átgondolt világ-
örökségi koncepciót kell kiala-
kítaniuk.

Magyarországon jelenleg 
nyolc világörökségi helyszín 
található, közülük hét a kulturá-
lis kategóriában kapott tagságot. 
Íme a lista: Budapest – a Duna-
part, a Budai Várnegyed és az 
Andrássy út, Hollókő ófalu, a 
Pannonhalmi Bencés Főapát-
ság, a Hortobágyi Nemzeti Park, 
az Aggteleki-karszt, Pécs óke-
resztény temetője, a Tokaj-
hegyaljai történelmi borvidék és 
a Fertő tó.

Martinovics Tibor
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Balatonfüred a világörökség része lehet

A reformkori városrész  a Balaton-felvidéki kultúrtáj részeként nyerheti el a világörökségi címet

A megalapozott gyanú 
szerint egy füredi férfi 
több millió forintot csalt ki 
a sértettektől. Hol ügy- 
védi díjra, hol tankolásra, 
máskor megélhetésére kért 
kölcsönt. A pénzt soha 
nem adta vissza.

A 38 éves férfit a balatonfüre-
di rendőrök összehangolt akció 
keretében fogták el tízrendbeli, 
több millió forint kárt okozó 
csalás bűntett elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt. A 
füredi K. K. több személytől csalt 
ki kisebb-nagyobb összegeket.

A férfi több személytől kért 
kölcsön készpénzt megélhetésére, 
tankolásra azzal az ígérettel, hogy 
két hét múlva visszafizeti, ígére-
tének azonban a mai napig nem 
tett eleget. Egy  alkalommal in-
gatlanvásárlás címén ügyvédi 
díjra kért kisebb összeget köl-
csön, melyet szintén nem fizetett 
vissza a sértettnek. Az egyik 
sértettel több hitelintézettől ve-
tetett fel különböző összegű köl-

csönöket, valamint több műszaki 
cikket is vásároltatott a sértettel 
áruhitelre, melyeket K. K. a vá-
sárlást követően azonnal értéke-
sített, közel másfél millió forint 
értékben. A férfi egy internetes 
oldalon mobiltelefon-tartozékot 
kínált eladásra. A sértett a kialku-
dott vételárat átutalta a megadott 
bankszámlaszámra, azonban a 
terméket nem kapta meg. A gya-
núsított ingatlan megvétele cí-
mén is csalt ki pénzt egy személy-
től, akitől ügyvédi díjra kért ki-
sebb összeget, azonban azt sem 
fizette vissza. Egy másik alkalom-
mal a gyanúsított kölcsönkért 
készpénzt azzal az indokkal, hogy 
nem működik egy hipermarket-
ben lévő automata, és még aznap 
megadja, azonban kötelezettségét 
akkor sem teljesítette.

K. K.-t előállítását követően a 
Balatonfüredi Rendőrkapitány-
ságon gyanúsítottként hallgatták 
ki, majd őrizetbe vételét követően 
a Veszprémi Járási Bíróság 2015. 
november 26-án elrendelte előze-
tes letartóztatását.

Előzetesben a csaló

Kitüntették  
Mahler Wolfgangot Advent a Vaszary Galériában

December 5-től december 23-ig minden-
nap 16.00 órától 18.00 óráig

Szuperhősök karácsonya
Adománygyűjtés a Vaszary Galériában 
Szuperhősök karácsonya címmel karitatív 
akció indul Balatonfüreden. A program 
egyik célja, hogy a füredi gyerekek meg-
tanulják a jótékonyság, a szolidaritás 
fontosságát. Az ajándékokat a családok 
maguk is elhozhatják majd a Vaszary 
Villában felállítandó csomagolóüzembe, 
ahol az óvodás és az alsós kisiskolás gye-
rekeket a Mikulás és szuperhősök fogad-
ják majd. A december 23-ig tartó prog-
ramban a nemzetközi szuperhősök mellett 
feltűnnek majd magyar hőseink is: számí-
tani lehet Ludas Matyi, Kinizsi Pál, Hu-
nyadi János, Rákóczi Ferenc és mások 
megjelenésére is. A hétköznap 
16 és 18 óra között gyűjtött 
adományokat a térség rászoru-
lóinak és országos segélyszer-
vezeteknek juttatják el.
Elsősorban tartós élelmiszere-
ket, tisztító-, tisztálkodási sze-
reket, játékokat, édességeket 
várnak adományként. Fontos, 
hogy a rászorulóknak tartós 
élelmiszerre van a legnagyobb 
szükségük. Tehát amennyiben 
lehetőségük van, hozzanak 
minél több tésztát, konzervet, 
lisztet, cukrot, rizst, olajat. 
Szívesen fogadnak játékokat, 
könyveket is, ám arra kérik az 
adományozókat, hogy olyan 
minőségű adományokat hozza-
nak, amelyet maguk is szívesen 
fogadnának. Az ajándékokat, 
adományokat nem szükséges 
becsomagolni, akár kézben, 
akár csomagban, akár zacskó-
ban is hozhatják a Vaszary 
Galériánál levő gyűjtőpontra.
Csoportok érkezése más idő-
pontban is lehetséges, külön 
egyeztetés alapján.

Advent idején, december 5. és 
december 20. között az alábbi 
állandó eseményekkel várjuk az 
adományozókat, látogatókat a 
Vaszary Galéria parkjában:

Tűzgyújtás a Vaszary Galéria udvarán
Óriás adventi koszorú a Vaszary park-
jában 
Pillecukorsütés
Forró tea és forralt bor a teraszon

A Vaszary Galériában:
Karácsonyi kuckó
Karácsonyi meséskönyvek tára, olvasásra
Társasjátékok és játékok szülőknek és 
gyerekeknek
Családi alkotósarok a karácsonyi kuckó-
ban: papír mesekönyv-lapozgató készí-
tése 

December 19., szombat
Vaszary Alkotóműhely
10.00–13.00 Családi alkotónap
Ünnepi papírok készítése, amelyekbe az 
ajándékokat csomagolhatod

Jegyár: 600 Ft/fő, családi jegy (4 főtől): 
1600 Ft

Vaszary Galéria
15.00: Karácsonyi díszek készítése 
A Városi Könyvtár játszószobájának fog-
lalkozása. Karácsonyi doboz és kará-
csonyfafüggő készítése

Kisfaludy Galéria
16.00: Ha betér az égi király
Magyar, népi betlehemes játék
„Egyszer volt, hol nem volt, túl a zord 
üveghegyeken, még az Óperenciás-tenger 
jégtábláin es túl, éppen ott, ahol a kurta 
farkú malacka fagyott földet túr, ahol ki-
dőlt kemencének bedőlt oldala is havas 
volt, s ahol a vénasszony szoknyájának a 
hetvenhetedik ráncába odafagyott a ki-
csiny, fehér bolha – ott volt egy mély 

álomba merült, sötét világ…”
Ősi, kincses hagyományokra 
visszatekintő betlehemes játé-
kunkat bábtáncoltatással, ének-
mondással és élő dudaszóval 
ajánljuk a kedves nagyérdemű 
figyel-mébe.
Alkotók: Fabók Mariann és 
Keresztes Nagy Árpád
Jegyár: 800 Ft/fő, családi jegy 
(4 főre): 2600 Ft

Vaszary Galéria – Széchenyi 
terem
17.00: Carbonaro 6-106 című 
kötetének, Farkas Wellmann 
Endre A római disznó című 
kötetének, illetve a Tempe-
völgy folyóirat decemberi 
számának bemutatója
A köteteket bemutatják a szer-
zők, Szőcs Géza és Farkas 
Wellmann Endre, a folyóiratot 
bemutatja Tóbiás Krisztián, 
moderátor Cserép László
Közreműködik: Kéri Kitty szín-
művész

December 20., 
Vaszary Galéria
16.00: Levendula illatpárna 
készítése, levendulatea-
kóstoló
A kávézóban karácsonyi matiné 
film vetítés

Mahler Wolfgang, a balatonfüredi Szolgáltató Ipartestület 
elnöke, a Marborg Invest Kft. ügyvezető igazgatója Magyar 
Gazdaságért Díjban részesült, amelyet az 1956-os forradalom 
évfordulója alkalmából október 22-én vehetett át a Nemzetgaz-
dasági Minisztériumban Varga Mihály minisztertől

Programok karácsonyig

Az adventi gyertyagyújtásra és táncgálára sokan voltak kíváncsiak



A közmeghallgatáson szóba 
került a városi uszoda, illetve a 
busz- és vasútállomás építésé-
nek jelentős csúszása. Dr. Bóka 
István ezzel kapcsolatban el-
mondta: a MÁV, illetve a ki-
vitelezést végző vállalkozó kö-
zött jelenleg is zajlik egy 70 
milliós tételről szóló jogi vita, 
ez késlelteti a beruházások be-
fejezését.

– Nem az önkormányzat a 
megrendelője a pályaudvar 
építésének, ha tőlünk függne, 
már készen lenne a beruházás. 
Ugyanaz a vállalkozó végzi az 
uszoda és a pályaudvar építését, 
ám önhibáján kívül egy éven 
keresztül nem jutott pénzhez, 
ami jelentősen lassítja a beruhá-
zásokat. A pályaudvar esetében 
egyébként nyílt közbeszerzési 
eljárást írtunk ki, amelyre há-

rom cég jelentkezett, az egyet-
len reális pályázatot a jelenle-  
gi kivitelező adta. A Volánhoz 
tartozó területet befejeztük és 
átadtuk, a MÁV-val viszont 
nagyon nehézkes az együttmű-
ködés. Az uszodánál most remé-
nyeim szerint felgyorsulnak az 
események, áprilisra kész lehet 
az építkezés – vélekedett a fó-
rumon a polgármester.

A balatonfüredi városvezetés 
a közlekedésfejlesztés részeként 
tervezi a Germering és a Bala-
ton utca körforgalmi csomó-
pontjának a megépítését is. 
Siófok, Keszthely és Balatonfü-
red  elektromos buszokra tudja 
lecserélni teljes buszparkját a 
Területi Operatív Program ke-
retében – részletezte az arácsi 
közmeghallgatáson dr. Bóka 
István.

Martinovics Tibor

November13-án nyarat 
marasztaló virágokkal, 
szikrázó napsütéssel,  
a „látott halat” halászó 
hajóval, szőlőmunkást 
ábrázoló szobor avatásá-
val, a Pro Tihany Díj 
átadásával és Kozma 
Imre hangulatos képeivel 
nyílt meg a XIV. Garda-
fesztivál Tihanyban.

Új helyszínen, a Németh 
László Művelődési Ház tetőte-
rében álltunk egy nagy műgond-
dal elhelyezett és válogatott, 
majdnem negyven képből álló 
tájkép- és alakoskép-sorozatban 
gyönyörködve, melyek kéthar-
mada 2015-ben született. Koz-
ma Imre alkotásai azt bizonyít-
ják, hogy érdemes volt ismét 
eljönni, a tartós barátságot kérő 
és felkínáló „szomszédságba”. 

2008 júniusában dr. Kor-
zenszky Richárd tihanyi apát úr 
köszöntötte így a művészt és a 
füredieket, kihangsúlyozva, 
hogy bízik a tartós barátságban 
a tihanyiak és a fürediek között.

Most is jöttek a füredi bará-
tok: a kiállításait nagy gonddal, 
felkészültséggel rendszeresen 
megnyitó, művészi világát lát-
tatni képes könyvtárigazgató, az 
egészségét vigyázó, művészet-
pártoló doktornő, a kiállítást 
nagy gonddal segítő Múzsa-
társ, a képzőművész társak, a 
szomját oltó kertész, a lányait 
egykor művészeti ismeretekre 
tanító tanár.  

Fogadta őket a sok kedves 
tihanyi polgár: a művelődési ház 
igazgatójával, a füredi lányból 
lett tihanyi polgármester-fele-
séggel az élen, hogy megnéz-
zék, milyen művek születtek az 
utóbbi egy év alatt, valamint 
melyeket érez közel szívéhez az 
alkotó.

Kozma Imre azok közé a 
művészek közé tartozik, akik-
nek képessége, Istentől kapott 
tehetsége van arra, hogy magá-
tól értetődő természetességgel 
megláttassa velünk a szépet a 
tájban, a magyar világban és 
kultúrában, ami életünk része. 
Sok évtizedes, a tájkép- és ala-
koskép-festés melletti kitartás 
süt át ezeken a műveken is, mint 
ahogy eddig is megszoktuk. A 
kitartás a megmaradás feltétele. 
A keresztény embernek Jézus 
isteni ereje ad erőt a kitartásban, 

és ennek a teremtő isteni erőnek 
van lehetősége az ember számá-
ra megoldhatatlan helyzeteket 
megoldani. Kozma Imre nyolc-
van éven túl is pozitív életszem-
lélettel, a bánattal és vesztesé-
gekkel megküzdve, pasztell- 
színekben varázsolja elénk 
szeretett tavunkat, magyar tája-
inkat, Tamási Áron hőseit, a 
görög-római mitológia alakjait 
és a bibliai témákat.

„Művésznek lenni azt jelen-
ti: nem méregetni és nem szá-
molni: érlelődni, mint a fa, 
amely nem sürgeti nedveit, s 
nyugodtan állja a tavasz vihara-
it, nem félve attól, hogy talán 
már el sem jön a nyár”. Ezek a 
Rainer M. Rilkétől származó 
sorok Kozma Imre honlapján 
olvashatók.

Köszönet a művésznek, hogy 
ő sem „mérlegel és számol”, 
hanem lelkének belső hangjait 
szólaltatja meg nekünk a képek 
segítségével. Erről így vallott 
2005-ben: „Amikor festek, az 
eszemet és a kezemet belső él-
mény irányítja, de talán ettől 
lesznek a képeim igazán való-
diak. Mivel elsősorban tájkép-
festő vagyok, természetesen a 
táj szépségét, a természet cso-
dálatos világát szeretném meg-
örökíteni”.

Most a képek megtekintése-
kor kis időre ismét elmerenghe-
tünk a mindig új arcot mutató és 
ihletet adó szépséges balatoni 
tájban és a víz minden évszak-
ban más árnylatokkal csillámló 
kékségében.

A kiállítást megnyitó Sárkö-
ziné Sárovits Hajnalka arra is 
felhívta a figyelmünket, hogy A 
Balaton fölött, a siskei tagon 

című alkotás azért figyelemre 
méltó, mert a kép egy évszáza-
dos, ha nem évezredes válto-
zatlan látványt tár elénk. Kü- 
lön kiemelte A matuzsálem  

s az aggastyán című képet,  
mely szerinte a kiállító művész 
életének, munkásságának jel-
képe, „főhajtás az elmúlás, az 
idő megállíthatatlan haladása 
előtt”. 

Ezzel a kiállítással most ki-
bővült a paletta: a „vendégségbe 
jött” művész Tihany előtt is 
tiszteleg néhány képével: a 
„Látott hal” a gardafesztivált 
idézi, „Az apátság a tó fölött”  
az 1055-ös alapítólevélnek és  
I. Andrásnak állít emléket, a 
„Színes október”a füredi partról 
láttatja a tihanyi hegyeket. Az 
igazgató asszony a hajdanvolt 
magyar végeket ábrázoló képe-
ket is sorra ajánlotta. A „Békás-
szoros”, a „Máramaros  alatt”, 
a „Ragyog a táj a Kárpátok fö-
lött”, az „Az Olt forrásánál” 
páratlan szépségű világot hoz 
közel hozzánk.

Kozma Imre és Krieg Ferenc 
sorsában további hasonlóságok 
ismerhetők fel. „A derű volt az 
eleme, az irányadó számára 
annak tudatossága, hogy pozitív 
életszemlélet kell a minden 
megéléshez. Őrizte a magáról 
kialakított képet, amihez ő is 
tartotta magát, erőt merített 
belőle. Végtelenül kedves, jó 
szándékú, a jót akaró személyi-
ségével a maga hasznosságát 
kereste: hogyan tudna mások 
szolgálatára lenni” – írta Krieg 
Ferencről egyik utolsó méltató-
ja, Merklin Tímea 2013 márci-
usában.

Ezt a jó szándékú segítséget, 
szolgálatot tapasztalhattam meg 
én is, a tanítvány, Kozma Imre 
részéről felmenőim kutatása 
kapcsán. De minden füredi is 
bizonyos értelemben segítséget 
kapott az itt kiállított füredi tá-

jakat megjelenítő képekkel. 
Elbűvöl bennünket a képek so-
katmondó címválasztása. 

Krieg Ferenchez hasonlóan 
Kozma Imre is élete nagy aján-
dékának tekinti a tájat, amely- 
be beleszületett, de tágabb érte-
lemben az egész magyar hazát. 
A kiállításon is fel-felcsillan 
még a magyar kultúrkör. Az 
alakos képek közül csak néhá-
nyat, például az Ábel és az 
áhítatos királyfi vagy a Rózsa 
Sándor a lovát ugratja címűt 
hozta el.

A gardafesztivál megnyitó-
ján a tihanyiak, fürediek, 
arácsiak, valamint a közel-távol 
lakó fesztiválozók között érez-
hettük, hogy Kozma Imre sze-

retett Balatonunkat, a magyar 
hegyet-völgyet és kultúrkört 
megidéző képeivel hozzásegít 
bennünket a sokszor kívánt 
tartós barátsághoz. A 80. szüle-
tésnapon elhangzott jókívánsá-
got ismételjük: Isten éltesse az 
alkotót jó erőben, egészségben, 
és egyben kívánjuk, hogy töret-
len lendülettel szolgálja tovább 
a „felnevelő várost”, Balatonfü-
redet. 

(Kozma Imre festményeit a 
balatonfüredi Művész kávé- 
házban láthatjuk december 
3-tól.)
Szekeresné Rózsa Etelka 
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Tovább fejlődik a város

Tartóssá vált a tihanyi barátság
Kozma Imre festőművész töretlen alkotókedvvel és új festményekkel

A kitartás a megmaradás feltétele. A 82 éves Kozma Imre a tihanyit követő füredi kiállításán

(Folytatás az 1. oldalról.)

Kozma Imre Krieg Feren-  
cet tekinti mesterének a fü-
redi gyökereire szintén büsz-
ke Munkácsy-díjas festő-  
és rézkarcolóművésszel, 
Kéri Imrével együtt, aki a 
mezzotintó legjelentősebb 
magyarországi képviselője 
és egyik alapítója a füredi 
képzőművész körnek. 1970-
ben Krieg Ferenc Kozma 
Imrét kérte fel a kör vezeté-
sére. (Ez volt a későbbi Fü-
redi Műhely elődje.) 1978 és 
1986 között Kozma Imre a 
Füredi Műhely Képzőmű-
vész Kör vezetője lett, 2000-
től a balatonfüredi Művész-
klub tagja, elnöke. A Múzsa 
Művészeti Egyesület alapító 
tagja, a balatonfüredi Mű-
vész Kávézó kiállításainak 
szervezője, egyszóval: a 
Krieg-tanítványból mára már 
mester lett.  

A művész a következő nemzedéknek nagy szolgálatot tesz 
azzal, hogy címadásával emlékezetbe idézi a ritkán emlegetett, 
talán feledésbe is merült tájakat, ezzel is a hozzá vezető világba 
kalauzol bennünket. Ennek része a szépen megformált betűket 
rajzoló felirat minden kép alatt: „A Balaton a Vörösmálnál”, a 
„Nagymezőről látom a Balatont”, „A Balaton a Farkókő alatt, 
„Holdtölte a Tormán hegy fölött, „A Sárkányvölgyben”, az „Az 
Evetesre rászáll a tavasz”. Emlékezni és emlékeztetni kell ezek-
re a nevekre, mert ez a helyi megmaradás része a nemzet-  
megmaradást kívánó világunkban. Legutóbbi beszélgetésünkkor 
elmondta: sokszor hosszú ideig töpreng azon, hogy mit írjon a 
képek alá, hogy pontosan láttassa az egykori világot. Szívesen 
emlékezett arra, hogy földműves nagyapjával gyerekkorában 
sokat járta az érintetlen füredi tájakat, amelyek pontos elneve-
zéseit igyekszik használni ma is. Hiszen egyre kevesebben is-
merik a régi füredi dűlők, kül- és belterületi földek, dombok, 
lejtők nevét.



Az államosított siófoki villa 
a fenyvesben állt, alig száz 
méterre a Balatontól. A fenyves 
és a víz között a parti nádas te-
rült el, elszórtan egy-egy nyári 
lakkal. A villában a járási bank-
fiók igazgatója és a helyettese 
lakott a családjával. Az ötvenes 
évek második fele az igazgató-
nak karriert jelentett, beosztott-
jának, Melis Zsolt apjának, 
göröngyös éveket. Apja főjegy-
zői múltját és anyai nagyapja 
paraszti jólétét az akkori politi-
ka képviselői nem nézték jó 
szemmel. Melis apja rettentő 
kevés fizetést kapott, ezért 
nagyszüleikre szorultak, kéthe-
tente csirke, zöldség és bor ér-
kezett tőlük egy-egy baráti fu-
varral. Átvészelték a viszontag-
ságos éveket, igazi nélkülözés 
nem jellemezte életüket.

Az a bizonyos lélekdermesz-
tő karácsony sem jelenik meg 
nyomasztó emlékként, pedig 
előzményeinek mozzanatai fe-
ledhetetlenül Melisbe vésődtek. 
Akkoriban gyönyörű, de fagyos, 
csikorgós telek voltak. A feny-
vest hosszú heteken át hó borí-
totta, a Balatonon jéghegyeket 
épített a szélvihar.

A villában fatüzelésű cserép-
kályhával fűtöttek. A fát már 
ősszel megvették a szülei, fel-
fűrészeltették és felvágatták. De 
azon a télen, a karácsony előtti 
héten váratlanul elfogyott. Le-
velet írtak a nagyapjának, aki 
egy teherautóra valót szerzett. 
Reggel busszal elutaztak a falu-
ba, és késő délután indultak 
vissza. A vezető mellett szo-
rongtak, Zsoltot ölébe vette az 
anyja. Amint kikanyarodtak 
nagyapjáék portájáról, két rend-
őr intette le a teherautót, és a 
tanácsháza udvarára irányította. 
A vizsgálat éjjel egy óráig tar-

tott, Melis apját gyötörték, hogy 
honnan származik a rakomány. 
Nagyapjával nem mertek kikez-
deni, be sem idézték, féltek a 
haragjától, a bosszújától. Végül 
lerakatták a fát, csupán néhány 
hasábot engedtek elszállítani.

Szenteste langyos szobában 
várták a Kisjézust, mert spórol-
tak a fával. De a karácsonyfa 
gyertyalángjai és a szeretet 
összetartotta őket, felmelegítet-
te a levegőt. S a fa alatt várta az 
ajándék: egy xilofon. Csodálko-
zott, hogy a szülei miért ezt 
választották, mert zenei érdek-
lődés és érzék egyáltalán nem 
jellemezte, csak később támadt 
fel a vonzalma, mindaddig, míg 
ki nem derült a tehetségtelensé-
ge. Mindenesetre az apjával a 
mellékelt kotta segítségével 
karácsonyi dalokat játszottak a 
hangszeren. 

Másnap délelőtt templomba 
mentek, és amikor megjöttek a 
miséről, a bankigazgató három 
évvel fiatalabb fia áthívta Zsol-
tot, hogy nézze meg a karácso-
nyi ajándékait. Pulóvert, mesés-
könyveket, hokikorcsolyát ka-
pott a szüleitől. És a nappali 
közepén, a hatalmas perzsasző-
nyegen háromméteres körben 
ott zakatolt a villanyvasút, az 
akkori kisfiúk dédelgetett vá-
gya. Pályaudvar, jelzőberende-
zések, váltók, alagutak, zöld 
mezők és lombos fák makettjei 
fokozták a valósághoz hű lát-
ványt. Rögtön játszani kezdtek, 
Zsolt csak az anyja többszöri 

unszolására ment haza ebédel-
ni. Amikor elköszönt, a bank-
igazgató felesége megkérdezte, 
hogy mit kapott ajándékba. 
Xilofont, felelte őszintén, aztán 
még hozzátette, amit a szíve 
mélyén nagyon szeretett volna: 
bőrkesztyűt, új bakancsot a 
csavaros korcsolyához és 
hokibotot. Nem gondolt arra, 
hogy hazugsága bármikor ki-
derülhet.

Otthon szomorúság fogta el 
a szerény ajándék miatt. Hallot-

ta ugyan, hogy a barátja nagy-
szülei zöldséget és gyümölcsöt 
termesztenek, és tavasztól őszig 
piacon árulnak. Gazdagságuk 
közismert volt a településen, az 
apja a tisztviselői fizetésével 
nem versenyezhetett velük. 
Furcsa módon Melis nem irigy-
kedett, inkább úgy látta, hogy a 
sors igazságtalan, hálátlan okos 
és művelt apjával szemben. Kis 
srácként sejtette, hogy felnőtt-
ként semmit sem kap majd in-
gyen az élettől, mindenért meg 

kell küzdenie, csak a konok el-
szántsága vezethet sikerhez. 
Nem tévedett. Türelem és vára-
kozás, hit és akarat nélkül üres 
lenne az élete. Ma is napról 
napra ösztönzik, legyőzik meg-
ingásait.

Karácsony másnapján az 
anyja nővére érkezett vendég-
ségbe. Nagynénje A kis herceg 
című könyvet hozta ajándékba. 
Antoine de Saint-Exupéry saját 
rajzaival illusztrált története 
magával ragadta képzeletét az 
elkövetkezendő napokban. A kis 
herceg megtanította arra, ho-
gyan nem szabad élni. A meg-
látogatott bolygókon uralko-
dást, hiúságot és szerzést, bir-
toklást tapasztalt, amiket csak a 
tiszta, az őszinte szeretet győz-
het le. Itt, a földön nem érdemes 
másképpen élni.

Saint-Exupéry örökzöld me-
séje után a xilofon ugyanolyan 
értékes ajándék lett számára, 
mintha villanyvasutat vagy ho-
kikorcsolyát kapott volna. A kis 
herceg ezekkel a szavakkal 
bocsátotta útra az életbe:

„Akik úton járnak, azoknak 
vezetőül szolgálnak a csillagok. 
Másoknak nem egyebek csöpp-
nyi kis fényeknél... De neked 
olyan csillagaid lesznek, ami-
lyenek senki másnak... S ha 
majd megvigasztalódtál (mert 
végül is mindig megvigasztaló-
dik az ember), örülni fogsz neki, 
hogy megismerkedtél velem. 
Mindig is a barátom leszel. És 
szívesen fogsz együtt nevetni 
velem. És néha kinyitod majd 
az ablakodat, csak úgy, kedv-
telésből... És a barátaid nagyot 
néznek majd, ha látják, hogy 
nevetsz, amikor fölnézel az 
égre. Te meg majd azt mondod 
nekik: Igen, engem a csillagok 
mindig megnevettetnek!”
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A népi kalendáriumok 
jeles dátuma november 11., 
Márton-nap. Ehhez a nap-
hoz számos időjóslás fűző-
dik. „Márton olykor fehér 
lovon jár” – felkészülhetünk 
a havazásra. „Márton lúdja 
jégen áll – karácsonykor 
sárban botorkál.” A köz-
mondás szerint: Aki Márton 
napján libát nem eszik, 
egész évben éhezik. 

Óvodánkban a hagyo-
mányőrzés fontos része, 
hogy minden jeles ünnep 
alkalmával megismertetjük 
a gyermekeket az ünnephez 
kapcsolódó népszokásokkal 
és a hozzájuk tartozó hiedel-
mekkel, jóslásokkal.

Témahét keretében min-
dennap változatos tevékeny-
ségekkel kedveskedtünk a 
gyermekeknek. Libás játé-
kokkal, versekkel, énekek-
kel, mesékkel. Minden év-
ben elmeséljük Szent Már-
ton történetét a ludakkal. 
Idén a Babóca csoport (Csil-
la néni és Melinda néni ve-
zetésével) különleges elő-
adással készült az óvoda 
gyermekei, dolgozói és a 
szülők részére. Árnyjáték 
keretében adták elő Szent 
Márton legendáját. Az elő-
adást mondókákkal, éne-
kekkel, versekkel színesí-
tették.

Természetesen nem lett 
volna teljes a készülődés az 
alkotás öröme nélkül!

A gyermekek életkoruk-
nak megfelelően, az óvó 
nénik segítségével készítet-
ték el saját lámpásaikat, li-
bás fejdíszeiket. Az óvoda 
folyosóit pedig szorgos 
gyermekkezek munkáival 
díszítettük fel az alkalom-
hoz illően. A hét fénypontja 
mégis a szerdai lámpás fel-
vonulás volt, melyre minden 
csoportból vártuk a gyerme-
keket szüleikkel, testvéreik-
kel együtt, hogy közösen 
tegyük meg a rövid utat az 
óvodától a Piros templomig 
és vissza. Indulás előtt a 
Napocska csoportban liba-
zsíros kenyérrel, teával, sa-
ját készítésű sütivel kínál-
ták a vendégeket. 

Mire beesteledett, ki-
gyúltak a lámpások sejtel-
mes kis fényei, s az udvaron 
felsorakozva együtt indul-
tunk sétánkra. Nem minden-
napi látványt nyújtott a sok 
kis gyermek és felnőtt, 
amint énekelve, beszélgetve 
vonultak a város utcáján. A 
lámpások ragyogó fénye 
mind-mind egy jó cseleke-
det jelképe, melyet Szent 
Márton napján minél több 
emberhez szeretnénk eljut-
tatni. Sokan vettek részt a 
lámpás felvonuláson: szü-
lők, gyerekek, óvó és dajka 
nénik együtt énekeltek, be-
szélgettek, szép emlékeket 
őrizve. 

Sokan álltak meg egy 
pillanatra, és csodálattal 
nézték a felvonulókat. Kö-
szönjük mindenkinek, aki 
eljött és részt vett kezdemé-
nyezésünkben. Jövőre min-
denkit visszavárunk!

Csekőné  
Szabó Orsolya
 óvodapedagógus,

 Óvárosi Óvoda

Márton-nap  
az Óvárosi 
Óvodában

LEVÉL AZ OLVASÓNAK

Idén persze minden ugyanúgy megy, mint tavaly, tavalyelőtt, 
vagy amióta tobzódunk a fogyasztói társadalom, a piacgazdaság 
„áldásaiban”. Már október végén a legkülönbözőbb méretű és 
minőségű, idétlen Mikulások tömege hivalkodik az üzletek kiraka-
taiban, s már november első felében az adventre való készülődés-
ről hallani és olvasni a médiumokban – ami eleve abszurd, mert 
maga az adventi időszak nem más, mint készülődés a karácsonyra. 
Mindez magyarra lefordítva készülődés a készülődésre. Hát nem 
nevetséges?

Éveken, sőt évtizedeken át reméltem és vártam, de már beletö-
rődtem abba, hogy semmi sem fog megváltozni. Nem fog megvál-
tozni ez az önmagunk által generált őrület, ami kapcsán az ünnepek 
bensősége és tisztasága helyett a külső, talmi csillogás, a féktelen 
ajándékozási láz, a „majd én megmutatom” idiotizmusa tarol 
mindenütt. Az üzletekben és a hatalmasra duzzadt bevásárlóköz-
pontokban az utolsó pillanatig kíméletlenül tapossuk egymást, s 
valamiféle hamis emelkedettséget erőltetünk magunkra a környe-
zetünket elárasztó fény- és hangszennyezésben.

Ki gondol itt már a lényegre? Az eredetre? A miértre? A mögöt-
tes dolgokra? Az egész ünnep eszközzé silányult, hogy mestersé-
gesen gerjesztett módon kiélhessük szánalmas vágyakozásainkat 
a birtoklás és a látszatvilágban való lubickolás után. Eszébe jut 
egyáltalán valakinek, hogy december 21-én, a téli napforduló 
idején megszületik a fény, mert attól számítva hosszabbodnak a 
napok, lépésről lépésre visszaszorul a sötétség, és mosolygó arccal 
fordulhatunk a jövőnk felé? És bizakodhatunk, mert ahogy az éj-
szaka nappalba fordul, ugyanez évente is megismétlődik, amikor 
öreg bolygónk ismét megkerüli az életet biztosító csillagunkat, a 
Napot.

Vajon elgondolkodom-e – legalább most az egyszer – azon, hogy 
az általam elítélt, gyűlölt és minden rossz forrásának kikiáltott 
ellenségem ugyanolyan esendő ember, mint én vagyok? Megpró-
bálok-e kilépni önző és csak befelé forduló világomból, s az ő 
szemszögéből nézve is igyekszem-e rácsodálkozni a létezésre? Mert 
ha igen, akkor csodálkozva fogom megtapasztalni, hogy minden, 
ami körülvesz, ami megérint, ami szól hozzám, az maga a varázs-
lat! A teljesség ígérete. S csak rajtam múlik, hogy sikerül-e elérnem 
valaha!

Gaál Antal

Karácsonyi  
üdvözlőlap

A kis herceg xilofonja
Kellei György
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Júliusban egy teljesen új, 
a megszokottól útvonal-
vezetésében jelentősen 
eltérő helyi járati vonal-
hálózatot vezettek be 
Balatonfüred helyi tö-
megközlekedésében. Pár 
esetben nehézségeket 
jelentett az utazóközön-
ség számára a járatszá-
mok és útirányok közötti 
eligazodás – a továbbiak-
ban ehhez szeretnénk 
néhány információval  
és tanáccsal segítséget 
nyújtani.

Mindenekelőtt érdemes szót 
ejteni a városban alkalmazott 
vonalszámozási szisztémáról. 
Az autóbuszvonalak számozá-
sánál megfogalmazott legfon-
tosabb cél, hogy minden meg-
állóban a járatszám egyértel-
műen azonosítsa a járat hala-
dási irányát. Elsősorban az 
egyirányú vonalszakaszokon 
egy irányban haladó, és egy-
azon megállóban megálló el-
lentétes útirányú járatok miatt 
a városban a vonalak számozá-
sa útvonalat és iránymegjelö-
lést is jelöl. Ennek megfelelően 
az 1-es és 2-es, a 3-as és 4-es, 
illetve a 6-os és 7-es számú 
autóbuszok páronként egy-
azon útvonalon, egymással 
szemben közlekednek. A 
számozási rendszerből adódó-
an, ha egy megállóba például 
az 1-es számú autóbusszal ju-
tottunk el, és az odaúttal azo-
nos útvonalon szeretnénk visz-
szautazni, az ellentétes irányú 
megállóban a 2-es autóbuszt 
kell keresnünk a visszauta-
záshoz.

A menetrend átalakításával 
egyidejűleg a város fejlődésé-
vel, az egyes közterületi elne-
vezések és funkciók változásá-
val összhangban új megálló- 
elnevezések kerültek rendsze-
resítésre a város közlekedésé-
ben. A megállóelnevezések 
felülvizsgálatánál fontos szem-
pont volt olyan elnevezések 
választása, melyek elsősorban 
közterületi elnevezéseket vesz-
nek át, vagy önkormányzati 
tulajdonú, támogatású turiszti-
kailag fontos intézményekre 
utalnak úgy, hogy minél job-
ban azonosítsák a megálló 
pontos földrajzi elhelyezkedé-
sét. Ennek szellemében a ko-

rábbi Annabella megállót 
Esterházy strand, a szabad 
strand megállót Kisfaludy 
strand, a szakközépiskola 
megállót Hősök tere, a Ha-
lászkert megállót Zákonyi 
sétány, a Hotel Füred megál-
lót Széchenyi sétány, a ko-
rábban Köztársaság utca 
néven szereplő megállót Zrí-
nyi utca (aluljáró) néven ta-
lálhatják meg a helyi autó-
busz-menetrendben.

A város vonalhálózata alap-
vetően két ütemesen közlekedő 
vonalcsoportra, a nyugati vá-
rosrészben közlekedő 1-es, 
2-es járatra és betétjárataira, 
valamint az Arácsot ellátó 
3-as és 4-es járatokra osztha-
tó. A gerincjáratokat iskola-
kezdés és a tanítás befejezésé-
nek idején iskolásjáratok egé-
szítik ki.

A nyugati városrészben 
közlekedő járatok (1, 2) jel-
lemzően kétóránként teljes 
kört tesznek meg, az óváros-
ból a lakótelepet, a hajóállo-
mást és a vasútállomást érint-
ve térnek vissza a felső város-
részbe. A járatokat 1B és 2B 
jelzéssel az autóbusz-állomás 
és Újtelep között a hajóállo-
más és a lakótelep érintésével 

közlekedő betétjáratok sűrí-
tik egyórás követési időre. A 
menetrend kialakítása lehető-
vé teszi, hogy a Balaton-parti 
megállókból óránként az 1, 1B 
járatokkal a lakótelepen át az 
óvárosba jussunk. Érdemes 
azonban megfigyelni, hogy az 
út túloldaláról induló 2-es já-
ratok reggeli csúcsidőben, il-
letve napközben kétóránként 
az előbb említett lehetőségtől 
kb. félórás elcsúsztatással biz-

tosítanak az óváros irányába 
utazási lehetőséget. Hasonló 
lehetőség biztosított ellentétes 
irányban, az óvárosból a part 
felé igyekvő forgalom számára 
is, ahol például a közösségi ház 
környékén az 1-es, illetve 2, 
2B autóbuszok egyazon meg-
állóból indulnak a Balaton-part 
felé. A csúcsidőkben ezáltal 
az észak–déli tengelyen tör-
ténő utazás lehetősége fél-
óránként biztosított.

Az Arács felé közlekedő 
járatok az autóbusz-állomás–
Arács–óváros–autóbusz-ál-
lomás útvonalon körjárat-
ként közlekednek – oda- és 
visszairányban ellentétesen 
számozva (3, 4) –, egyik órá-
ban az egyik, másik órában 
a másik irányban közleked-

ve. Az óváros és az arácsi 
városrész közötti óránkénti 
kapcsolatot a nyugati város-
részben közlekedő járatok-
kal való összehangolt indulá-
sok és az autóbusz-pályaud-
varon történő átszállási lehe-
tőség biztosítja. Az átszállásos 
utazásszervezés hátránya, 
hogy ez esetben az utazás díjai 
a második járat igénybevételé-
vel megemelkednek – a rend-
szeresebben utazók számára 

azonban ez a kellemetlenség 
napi-, illetve bérletjegy vásár-
lásával kiküszöbölhető, me-
lyek az érvényesség napján, 
illetve bérlet esetén hónapjá-
ban korlátlan utazási lehető-
séget biztosítanak. Ha utána-
számolunk, már napi három 
utazás esetén megéri a 700 
Ft-os napijegy megváltása, 
kedvezménnyel utazók (ta-
nulók, nyugdíjasok) esetén a 
havi bérletjegy 1900 Ft-os 
vételára hét menetjegy árá-
nál kedvezőbb.

Az új vonalhálózati rend-
szerre való átállás után né- 
hány fontos utazási célpont 
elérhetősége lényegesen meg-
változott:
–  A Fürdő utcai bevásárlóköz-

pontok Arács felől a 3-as 

4-es járatokkal a szabadidő-
központ megállóig utazva 
onnan rövid sétával, a nyu-
gati városrészben közleke-
dő járatokról a Fürdő utca 
megállóból közelíthetőek 
meg.

–  A Köztemető az arácsi vá-
rosrészből a 4-es járattal 
közvetlenül megközelíthe-
tő. A lakótelep, illetve a 
Balaton-part felől a két-
óránként, páratlan órákban 
közlekedő 2-es járattal köz-
vetlenül, vagy páros órák-
ban az 1-es járattal a Kos-
suth térig utazva, ott a 4-es 
járatra átszállva juthatunk  
el a temetőhöz. Visszafelé 
hasonlóan utazhatunk párat-
lan órákban a 3-as és 2-es 
járatok kombinálásával.

–  A Lapostelki úti megállópár 
kialakításával a lakótelep 
nyugati részéről az óváros, 
illetve Arács irányába új 
közvetlen kapcsolatok ala-
kultak ki.

–  Az autóbusz-pályaudvar 
(vasútállomás) megközelít-
hetősége gyakorlatilag a 
város minden pontjáról je-
lentősen javult, az óváros 
felől az arácsi járatok 
Lapostelki úton történő 
vonalvezetésével gyors 
kapcsolat jött létre a felső 
városrész és a vasútállomás 
között. A lakótelepen át 
közlekedő autóbuszokról a 
Zrínyi utca (aluljáró) meg-
állónál leszállva az állo- 
más az aluljárón áthalad-  
va könnyed sétával meg-
közelíthető, így bővebb 
utazási lehetőségekhez és 
rövidebb menetidőkhöz 
juthatunk.
Összességében elmondható, 

hogy a helyi járati rendszer 
júliusi módosítása, bár néhol 
jelentős változásokat hozott, 
számos új lehetőséget biztosít 
az utazóközönség számára. A 
menetrend áttekintéséhez a 
februártól érvényes változtatá-
sokkal kiegészített teljes helyi 
autóbusz-menetrendet az 
újság  6. és 11. oldalán talál-
ják meg, amely – összehajtott 
ívként, kivéve az újságból  
– jó szolgálatot tehet a Bala-
tonfüreden busszal közleke-
dőknek.

A menetrend 
 szerkesztői

Praktikus tanácsok az átszervezett  
helyi járati autóbusz-közlekedéshez
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Balatonfüreden július óta egy 
új vonalhálózaton alapuló, az 
utasok igényeihez jobban igazo-
dó helyi autóbusz-menetrend 
érvényes. 

A féléves üzemeltetési ta-
pasztalatok és a beérkezett la-
kossági visszajelzések alapján a 
menetrendet február 1-jétől  az 
utasok igényeinek megfelelően 
módosítják. 

A biztosabb átszállás és a 
tartható menetidők érdekében a 
nyugati városrészben (1, 2) és 
az Arács irányába közeledő (3, 
4) járatok indulási adatait né-
hány perccel elcsúsztatták. A 
változások következtében az 
autóbusz-pályaudvaron az arácsi 
városrész felől és felé történő 
átszállásra általában öt perc áll 
rendelkezésre, mely kiszámítha-

tóbb átszállási kapcsolatot tesz 
lehetővé, és biztosítja az óváros 
és Arács közötti óránkénti tö-
megközlekedési kapcsolatot.

 Felülvizsgálták az iskolásjá-
ratokat is, így  az arácsi diákok 
hazajutása érdekében a megvál-
tozott tanítási időhöz alkalmaz-
kodva 7-es számozással új járat 
kerül bevezetésre – ezzel párhu-
zamosan a 16.00-kor induló 5-ös 

járat kihasználatlanság miatt 
megszűnik.

Járatbővítés lesz februártól a 
kora esti órákban az óvárosból 
a part felé, illetve a nyári ren-
dezvények végén az óváros felé. 
A téli menetrendben 18 órakor 
induló 1-es járat teljes útvonalon 
közlekedik,  biztosítva a Bala-
ton-parton dolgozók könnyebb 
hazajutását és az óváros felől a 

part felé való utazási lehetőséget 
is. A nyári menetrendből hiá-
nyolt, 21 óra után közlekedő, a 
partról az óváros irányába tartó 
járatot is bevezetik.

Az önkormányzat reményei 
szerint februártól egy kiszámít-
hatóbb, az utasok igényeit job-
ban kiszolgáló helyi menetrend-
del barátkozhatnak meg a füre-
diek.
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Érvényes 2016. február 1-től.
A nyári menetrend a nyári tanszünet tartama alatt van 

érvényben.

H-P H-P H-P H-P H-P H-P H-P H-P
Szo Szo Szo Szo Szo Szo Szo Szo
V V V V V V V V

3 3 3 3 3 3 3 3
Autóbusz-állomás (vá.) 6:40 9:18 11:18 13:18 15:18 17:18 19:18

Szabadidőközpont 6:41 9:19 11:19 13:19 15:19 17:19 19:19

Lapostelki út 6:43 9:21 11:21 13:21 15:21 17:21 19:21

Volántelep 5:23 6:45 9:23 11:23 13:23 15:23 17:23 19:23

Kossuth tér 5:24 6:46 9:24 11:24 13:24 15:24 17:24 19:24

Közösségi Ház 5:25 6:47 9:25 11:25 13:25 15:25 17:25 19:25

Önkormányzat 5:26 6:48 9:26 11:26 13:26 15:26 17:26 19:26

Tamási Áron utca 5:27 6:49 9:27 11:27 13:27 15:27 17:27 19:27

Gombás Kúria 5:28 6:50 9:28 11:28 13:28 15:28 17:28 19:28

Bata liget 5:30 6:52 9:30 11:30 13:30 15:30 17:30 19:30

Arácsi Népház 5:31 6:53 9:31 11:31 13:31 15:31 17:31 19:31

Hősök tere 5:33 6:55 9:33 11:33 13:33 15:33 17:33 19:33

P. Horváth Á. utca 5:34 6:56 9:34 11:34 13:34 15:34 17:34 19:34

Helka utca 5:36 6:58 9:36 11:36 13:36 15:36 17:36 19:36

Esterházy strand 5:38 7:00 9:38 11:38 13:38 15:38 17:38 19:38

Kisfaludy strand 5:39 7:01 9:39 11:39 13:39 15:39 17:39 19:39

PAV üdülő 5:40 7:02 9:40 11:40 13:40 15:40 17:40 19:40

Germering utca 5:41 7:03 9:41 11:41 13:41 15:41 17:41 19:41

Arács vasúti mh. 5:43 7:05 9:43 11:43 13:43 15:43 17:43 19:43

Kiserdő 5:44 7:06 9:44 11:44 13:44 15:44 17:44 19:44

Arany Csillag 5:45 7:07 9:45 11:45 13:45 15:45 17:45 19:45

Horváth M. utca 5:46 7:08 9:46 11:46 13:46 15:46 17:46 19:46

Autóbusz-állomás (vá.) érk. 5:47 7:09 9:47 11:47 13:47 15:47 17:47 19:47

H-P H-P H-P H-P H-P H-P H-P
Szo Szo Szo Szo Szo Szo Szo
V V V V V V V

3 3 3 3 3 3 3
Autóbusz-állomás (vá.) 6:40 9:18 11:18 13:18 15:18 17:18

Szabadidőközpont 6:41 9:19 11:19 13:19 15:19 17:19

Lapostelki út 6:43 9:21 11:21 13:21 15:21 17:21

Volántelep 5:23 6:45 9:23 11:23 13:23 15:23 17:23

Kossuth tér 5:24 6:46 9:24 11:24 13:24 15:24 17:24

Közösségi Ház 5:25 6:47 9:25 11:25 13:25 15:25 17:25

Önkormányzat 5:26 6:48 9:26 11:26 13:26 15:26 17:26

Tamási Áron utca 5:27 6:49 9:27 11:27 13:27 15:27 17:27

Gombás Kúria 5:28 6:50 9:28 11:28 13:28 15:28 17:28

Bata liget 5:30 6:52 9:30 11:30 13:30 15:30 17:30

Arácsi Népház 5:31 6:53 9:31 11:31 13:31 15:31 17:31

Hősök tere 5:33 6:55 9:33 11:33 13:33 15:33 17:33

P. Horváth Á. utca 5:34 6:56 9:34 11:34 13:34 15:34 17:34

Helka utca 5:36 6:58 9:36 11:36 13:36 15:36 17:36

Esterházy strand 5:38 7:00 9:38 11:38 13:38 15:38 17:38

Kisfaludy strand 5:39 7:01 9:39 11:39 13:39 15:39 17:39

PAV üdülő 5:40 7:02 9:40 11:40 13:40 15:40 17:40

Germering utca 5:41 7:03 9:41 11:41 13:41 15:41 17:41

Arács vasúti mh. 5:43 7:05 9:43 11:43 13:43 15:43 17:43

Kiserdő 5:44 7:06 9:44 11:44 13:44 15:44 17:44

Arany Csillag 5:45 7:07 9:45 11:45 13:45 15:45 17:45

Horváth M. utca 5:46 7:08 9:46 11:46 13:46 15:46 17:46

Autóbusz-állomás (vá.) érk. 5:47 7:09 9:47 11:47 13:47 15:47 17:47

H-P H-P H-P H-P H-P H-P H-P
Szo Szo Szo Szo Szo Szo Szo
V V V V V V V

4 4 4 4 4 4 4
Autóbusz-állomás (vá.) 6:11 8:13 10:13 12:13 14:13 16:13 18:13

Horváth M. utca 6:12 8:14 10:14 12:14 14:14 16:14 18:14

Arany Csillag 6:13 8:15 10:15 12:15 14:15 16:15 18:15

Kiserdő 6:14 8:16 10:16 12:16 14:16 16:16 18:16

Helka utca 6:16 8:18 10:18 12:18 14:18 16:18 18:18

Esterházy strand 6:18 8:20 10:20 12:20 14:20 16:20 18:20

Kisfaludy strand 6:19 8:21 10:21 12:21 14:21 16:21 18:21

PAV üdülő 6:20 8:22 10:22 12:22 14:22 16:22 18:22

Germering utca 6:21 8:23 10:23 12:23 14:23 16:23 18:23

Arács vasúti mh. 6:23 8:25 10:25 12:25 14:25 16:25 18:25

P. Horváth Á. utca 6:25 8:27 10:27 12:27 14:27 16:27 18:27

Hősök tere 6:26 8:28 10:28 12:28 14:28 16:28 18:28

Bata liget 6:28 8:30 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30

Arácsi Népház 6:29 8:31 10:31 12:31 14:31 16:31 18:31

Gombás Kúria 6:30 8:32 10:32 12:32 14:32 16:32 18:32

Tamási Áron utca 6:31 8:33 10:33 12:33 14:33 16:33 18:33

Önkormányzat 6:32 8:34 10:34 12:34 14:34 16:34 18:34

Közösségi Ház 6:33 8:35 10:35 12:35 14:35 16:35 18:35

Kossuth tér 6:34 8:36 10:36 12:36 14:36 16:36 18:36

Volántelep 6:35 8:37 10:37 12:37 14:37 16:37 18:37

Lapostelki út 6:37 8:39 10:39 12:39 14:39 16:39 18:39

Szabadidőközpont 6:39 8:41 10:41 12:41 14:41 16:41 18:41

Autóbusz-állomás (vá.) érk. 6:40 8:42 10:42 12:42 14:42 16:42 18:42

H-P H-P H-P H-P H-P H-P H-P H-P
Szo Szo Szo Szo Szo Szo Szo Szo
V V V V V V V V

4 4 4 4 4 4 4 4
Autóbusz-állomás (vá.) 6:11 8:13 10:13 12:13 14:13 16:13 18:13 20:13

Horváth M. utca 6:12 8:14 10:14 12:14 14:14 16:14 18:14 20:14

Arany Csillag 6:13 8:15 10:15 12:15 14:15 16:15 18:15 20:15

Kiserdő 6:14 8:16 10:16 12:16 14:16 16:16 18:16 20:16

Helka utca 6:16 8:18 10:18 12:18 14:18 16:18 18:18 20:18

Esterházy strand 6:18 8:20 10:20 12:20 14:20 16:20 18:20 20:20

Kisfaludy strand 6:19 8:21 10:21 12:21 14:21 16:21 18:21 20:21

PAV üdülő 6:20 8:22 10:22 12:22 14:22 16:22 18:22 20:22

Germering utca 6:21 8:23 10:23 12:23 14:23 16:23 18:23 20:23

Arács vasúti mh. 6:23 8:25 10:25 12:25 14:25 16:25 18:25 20:25

P. Horváth Á. utca 6:25 8:27 10:27 12:27 14:27 16:27 18:27 20:27

Hősök tere 6:26 8:28 10:28 12:28 14:28 16:28 18:28 20:28

Bata liget 6:28 8:30 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 20:30

Arácsi Népház 6:29 8:31 10:31 12:31 14:31 16:31 18:31 20:31

Gombás Kúria 6:30 8:32 10:32 12:32 14:32 16:32 18:32 20:32

Tamási Áron utca 6:31 8:33 10:33 12:33 14:33 16:33 18:33 20:33

Önkormányzat 6:32 8:34 10:34 12:34 14:34 16:34 18:34 20:34

Közösségi Ház 6:33 8:35 10:35 12:35 14:35 16:35 18:35 20:35

Kossuth tér 6:34 8:36 10:36 12:36 14:36 16:36 18:36 20:36

Volántelep 6:35 8:37 10:37 12:37 14:37 16:37 18:37 20:37

Lapostelki út 6:37 8:39 10:39 12:39 14:39 16:39 18:39 20:39

Szabadidőközpont 6:39 8:41 10:41 12:41 14:41 16:41 18:41 20:41

Autóbusz-állomás (vá.) érk. 6:40 8:42 10:42 12:42 14:42 16:42 18:42 20:42

6 AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS - Kiserdő - Arács - Illés u. - AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS 

5 AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS - Noszlopy u. - Illés u. - AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS 

4 AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS - Kiserdő - Strandok - Arács - Óváros - AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS 

Menetjegy: 310 Ft
Napijegy: 700 Ft
Havi bérlet (teljes árú): 4700 Ft
Félhavi bérlet (teljes árú): 3100 Ft
Havi bérlet (kedvezményes): 1900 Ft
Negyedéves bérlet (kedvezményes): 5400 Ft

A viteldíjak az ÁFÁ-t tartalmazzák. (ÁFAkulcs 27%, ÁFA tartalom 21,26%)

VITELDÍJAK BALATONFÜRED HELYI JÁRAT
Balatonfüred Város Önkormányzata

Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.

www.balatonfured.hu – www.enykk.hu
87/342-905 (06:00-18:00), 87/342-255 (18:00-06:00)

AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS - Illés u. - Arács - Kiserdő - AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS 
T
É
L
I
 

M
E
N
E
T
R
E
N
D

isk. isk.

5 5
Autóbusz-állomás (vá.) 7:30 15:30

Probio Zrt. 7:34 15:34

Noszlopy utca 7:35 15:35

Perczel Mór utca 7:36 15:36

Illés J. utca 7:37 15:37

Csók utca 7:38 15:38

Horváth M. utca 7:39 15:39

Autóbusz-állomás (vá.) érk. 7:40 15:40

isk. isk.

6 6
Autóbusz-állomás (vá.) 7:11 7:31

Horváth M. utca 7:12 7:32

Arany Csillag 7:14 7:34

Kiserdő 7:15 7:35

Arács vasúti mh. 7:16 7:36

P. Horváth Á. utca 7:18 7:38

Hősök tere 7:19 7:39

Gombás Kúria 7:22 7:42

Tamási Áron utca 7:23 7:43

Önkormányzat 7:24 7:44

Perczel Mór utca 7:26 7:46

Illés J. utca 7:27 7:47

Csók utca 7:28 7:48

Horváth M. utca 7:29 7:49

Autóbusz-állomás (vá.) érk. 7:30 7:50

isk.

7
Autóbusz-állomás (vá.) 16:11

Horváth M. utca 16:12

Csók utca 16:13

Illés J. utca 16:14

Perczel Mór utca 16:15

Önkormányzat 16:17

Tamási Áron utca 16:18

Gombás Kúria 16:19

Hősök tere 16:22

P. Horváth Á. utca 16:23

Arács vasúti mh. 16:25

Kiserdő 16:26

Arany Csillag 16:27

Horváth M. utca 16:29

Autóbusz-állomás (vá.) érk. 16:30

Változások a helyi járati menetrendben 2016. február 1-jétől
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Balatonfüred vendégei
Valamennyien Füred vendégei voltak,  
régen, nagyon régen. Hosszabb-rövidebb 
ideig élvezték a Balatont, a nyár varázsát. 
Vagy éppen reménytelen szívfájdalmukat 
gyógyíttatták doktorral, szépasszonnyal. 
Aztán mindannyian a magyar irodalom 
klasszikusai lettek. Mindennapos vendé-
geink. Most visszajöttek Füredre, a kará-
csonyi csendes napokra, hogy megkapjuk 
tőlük a szép szavak örök élményét.

Karácsonyi romantika
V alamikor nem volt 

szokás elolvasni, de 
még csak meg sem 

írni az ilyen címzésű irodalmi 
műveket: boldog, gazdag 
Magyarországban legfeljebb 
az árvák és özvegyek voltak 
kedvelői a megható olvasmá-
nyoknak. Ám fordult egy na-
gyot a világ, karácsony estéjén 
több a könnyes szem Magyar-
országon, mint a boldog mo-
solygású arc, ugyanezért az író 
sem mehet el közönyös, hideg 
szívvel a karácsony romanti-
kája mellett, még ha tolla 
mellett leskelődik is az una-
lom szörnyű veszedelme. 
Nem lehet e napon az olvasó-
nak másról írni, mint a kará-
csonyfa lángjáról. 

2. 
Fehér vagy fekete kará-

csony köszönt ránk ez évben? 
Régente ez igen fontos körül-
mény volt az ünnepi hangulat-
ban, mert az emberek mégis-
csak jobban szerettek fehér 
országutakon szánkázni mesz-
szi kis falvak világos ablakai 
felé, ropogós estéből havas 
vállal megérkezni a karácso-
nyi meleg szobába, télies 
eledelekkel vidítani átfázott 
belsőségüket, a házaló betle-
hemesek szakállán igazi hó 
fehérlését obszerválni, mély 
hóban bandukolni az istálló-
lámpás után az éjféli misére, 
mint ködből, sárból, nedves-
ségből érkezetten járulni a 
szentté vállott fenyőfához. Ez 
évben azonban hiába jósol a 
százeszendős jövendőmondó, 
sőt Herschel is nagy havazást 
a hónap végére, mindnyájuk-
nak fekete karácsonya van 
már esztendők óta. Ha föl-
emelné valaki a házfedeleket 
Magyarországon ez estén, 
annyi elgondolkozott, elmélá-

zott, búban önfeledkezett ar-
cot láthatna, hogy tán kétel-
kedne abban, hogy a legpiro-
sabb napot mutatja a kalendá-
rium: tévedett István bácsi, 
tévedett az Obsitos, midőn 
naptárában e napra hirdette az 
öröm ünnepét. 

3. 
A mák és dió napja, mond-

ja, a régi szakácskönyv, 
amelyből néha a nagyapám 
módjára ebédelni és vacsoráz-
ni is szoktam, hogy hosszú 
életkort élhessek a földön, 
mint általában a régebbi ma-
gyarok. A máktörő koloncnak 
vendéghívogató hangja volt, 
és minden házból kihallatszott 
döngése. A dió olyan jóízűen 
roppant, mintha a bánatot 

törtük volna össze darabidőre. 
Az asszonyhang, amely a 
zúzmarás ablakú konyhában 
kommandírozott, a legkemé-
nyebb férfit is meglágyította. 
A pajkos gyerek szorongva ült 
a suton, a komondor alázato-
san ólálkodott az ünnepi illa-
tokra, a pincében a hordó 
igyekezett megtisztulni szeny-
nyeitől, mert ő is tudta, hogy 
e napon vérét veszik, a gya-
logösvényen a postás csodá-
latos levelekkel közelgett, 
nyelves szomszédasszony 
békét kötött, és szakértelem-
mel jött a fazékfedelek föl-
emelkedéséhez, a sütők át-
vizsgálásához, a patkók meg-
kóstolásához.

Nem volt olyan ház Ma-
gyarországon, ahol a diós és 
mákos sütemények nem sike-
rültek volna e napon. Vajon 
termett-e elég mák, elegendő 
dió ez évben hazánkban, hogy 
mindenkinek patkó jusson az 
asztalára? A régi könyv azt 
mondja, hogy e sütemények 
nélkül nem érvényes a kará-

csonyi ünnep. Tán még a 
másvilági bíróság is valami-
képpen felelősségre vonja az 
ünneprontót. Vajon mivel fog 
védekezni a magyar, aki a 
karácsonyi kalácsot elmulasz-
totta? 

4. 
A szeretet ünnepe, mond-

juk mi, akik itt maradtunk egy 
olyan korszakból, amikor is-
mertek az emberek mindenfé-
le elavult fogalmakat, megbo-
csátást, barátságot, gyengéd-
séget, tiszteletet, szeretetet és 
egész lexikonát a szentimen-
tális érzéseknek, amelyekről 
utóbb kitűnt, hogy mind csak 
arra valók, hogy az ember lé-
tét, boldogulását gyengítsék. 
Mintha csak a gazdagok en-
gedhetnék meg maguknak a 
szeretet luxusát, mutatja a vi-
lág képe, mert hiszen napja-
inkban egyedül nekik van 
módjukban szeretetünket kéz-
zelfoghatóan is bizonyítani. 
Ajándékot venni, ajándékot 
adni, mosolyt aratni, könnyet 
letörölni, gyermekkacajt él-
vezni, bús asszonyt felvidíta-
ni, elesett embert talpra állíta-
ni, jónak lehetni a tegnapi el-
lenséghez, kézadással fizetni 
az álnokságért, szegénységet 
enyhíteni, a homlok mély re-
dőit elsimogatni, vad, keserű 
szívbe emberséget oltani, 
szilaj szemét a gyűlöletnek 
enyhíteni, bujdosó nyomornak 
halk, észrevétlen léptekkel 
utánamenni, a magányosan 
sírdogálókat gyengéden felke-
resni, rongyos gyermeket át-
karolni, a híd karfája fölött 
merengő asszonyféléhez szí-
vesen szólani, megfogni az 
elkeseredett kezet, megállítani 
a bűn felé tántorgó lépést, 
fölemelni a fejét annak, aki 
lehajtott fővel keresi a leg-
magasabb ágat, amelyre fel-
köthetné magát – ez volna  
a gazdagok dolga a világon. 
– Nem, ez a dolog a szegénye-
ké, akiknek maguknak sincs 
semmijük. 

(1922) 

Karácsony este
Krúdy Gyula

Endrődi Sándor 
A szeretetről
Valakit, valamit szeretni kell.
Istent, szülőföldet, hazát.
Kinek lelkében nincs szeretet:
Az élete csupa pusztaság.

Valakit, valamit szeretni kell.
Nyíló virágot, kék eget,
Minden koldusnál százszor 
koldusabb, 
Ki senkit, semmit nem szeret.

Valakit, valamit szeretni kell.
Jók vagyunk, ha szeretünk.
Az Isten a szeretet tüzét
Szövét nélkül adta nekünk.

Valakit, valamit szeretni kell.
Hogy szívünk boldogabb 
legyen,
Kivert kutyánál is gazdátlanabb
Az ember, hogyha szívtelen.

Valakit, valamit szeretni kell.
A szerető szív tündököl.
S Isten világa örök éj marad
Annak, ki mindent csak gyűlöl.

Ady Endre

Blaha Lujza búcsúja 
Vajon bele fogunk-e törődni majd valamikor sokára, hogy Bla-

ha Lujza nincs a színpadon? Vajon tudja-e mindenki, hogy kicsoda 
nekünk Blaha Lujza?... 

  ...Az utolsó két búcsúzó nagyváradi estén ez a két kérdés ne-
hezedett a lelkünkre. Pedig különben milyen sugarasak, milyen 
istenien ragyogók voltak az utolsó Blaha-esték! Vasárnap este a 
Télen jött-ment asszonyának aranyos gazdag lelke ragyogta be a 
házat, mely zsúfolásig megtelt s tegnap, a legutolsó estén, Boriskát 
láttuk, a legleányosabbat, legszűziebbet minden leányszüzek között. 

   Újra elmondjuk magunkért s a magunk gyönyörűségére, hogy 
Blaháné az örök fiatalságnak, örök szívbeli jóságnak, örök 
sugárosságnak papnője. A közönség kimondhatatlan lelkesedéssel, 
lázzal ünnepelte s búcsúztatta a nagyasszonyt. A nagyváradi kis 
fehér múzsacsarnok pedig kéri s várja sima falai közé. 

(1902)

Szép Ernő
Ifjúságom, 
el ne menj még 
Ifjúságom, el ne menj még, 
Gyöngy idő, tündér erő. 
Jaj, maradj még, drága vendég 
Hangom sírva kérlelő
Hogy kopik már vad hajam, 
Ijedt vagyok, nyugtalan, 
Érzem, únsz már és ellépnél, 
Hagyván engem a faképnél. 

Szánom-bánom hosszú álmom, 
Vágyam száraz kortyait, 
Gyengeségem, máléságom, 
Éjszakák hóbortjait. 
Tűnődésbe halt öröm, 
El nem húzott függönyöm, 
Meg nem rázott víg csengőim, 
Elvirágzott esztendőim.
 
Még szeretnék útra kelni, 
Csavarogni hontalan, 
Zöld erdőben énekelni, 
Muzsikálni gondtalan, 
Vadászni vakon veszélyt, 
Úszni kéjek Gangeszét, 
Szerelmek között habozni, 
Az élettel játszadozni.

(1912)

Hármat imád a magyar: Istent, hazát és becsületet.
Három édes a magyarnak: bor, szerelem és dicsőség.
Hármat gyűlöl: az ördögöt, az osztrákot és a porciót.
Három keserű: adósságfizetés, rabszolgaság és a német szó.
Három ritkaság: a fehér holló, a sovány pap meg az aranypénz.
Három fekete: a tinta, az ördög meg a reverenda.
Három emléke van a magyarnak: Sajó, Várna és Mohács. 
Három nemzet ellensége a magyarnak: a tót, a német meg a pecsovics.
Háromféle adót fizetett hajdan a magyar: a királynak, a papnak meg 
a zsidónak.
Háromtól fél a magyar: a jégesőtül, a nyelves asszonytul meg a 
krumplilevestül.
Három ősi könyve van a magyarnak: a biblia, a corpus juris és a 
csutora.
Háromért haragszik a magyar: ha tótnak mondják, ha pipáját eltörik, 
meg ha pénzt kérnek tőle.
Három a magyar találmány: a kulacs, a nadrágszíj és a puskatussal 
verekedés.
Háromszor iszik a magyar: mikor jó kedve van, mikor rossz kedve 
van és mikor szomjas.

Jókai Mór 14 bölcsessége

Kazinczy Ferenc
Bor mellett
Fogy az élet, s nemsokára
    Szép korom majd elrepűl;
Érzem, messze nincs határa,
    S majd komor telére dűl.
De borral sebes szárnyának
    Lépvesszőket hányhatok,
Bort hamar, bort! Múlásának.
    Ha iszom, kacaghatok.
Még most, hála istenimnek!
    Kelyhem bátran forgatom
Még most, hála istenimnek!
    Lollimat csókolhatom.
Még nincs aki elfogassa
    Gyanúba vett levelem,
Nincs aki tudakozgassa,
    Ki sziszeg titkon velem.
Lányka, jer, jer mártsd rózsádat
    Kelyhem édes nedvibe.
Fonjad azt s mellpántlikádat
    Hajam barna fürtibe!
Oltogasd szám szomjúságát,
    S pajkoskodj addig velem,
Míg az élet boldogságát
    Nyilt karod között lelem!

(1788–1790)

Kisfaludy Sándor
Második dal
Hogy anyám megnyugtathatta
  Minden kívánságomat;
S egy pohár víz elolthatta
  Minden szomjúságomat;
Midőn gyermek társaimmal
  Csigást, lapdást játszottam,
És rövidke lábaimmal
  Lepkék után futottam;
Madárfészket keresgéltem, –
Egy örömmel mást cseréltem:
  Boldog voltam én akkor:
  Óh, gyönyörű gyermekkor!

Garay János
Fakadó szerelem 
Szeretnék nem szeretni,
S ah mégis lángolok, 
Karom kitárul önkényt, 
Szivem föl-földobog. 
Ki az, kiért így égek? 
Mi az, mi így epeszt? 
Jöhet, jöhet-e, kérdem, 
Istentől ily kereszt? 
Talány vagyok magamnak, 
Nincs kit szeretni még;
S ah, mégis érzem, érzem, 
Szívem csak érte ég! 
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Csokonai 
Az esztendő 
négy szakasza
Tavasz virít, s száz rózsa nő
     Orcádnak Édenében,
     S szemed kerületében
     Május mosolygó napja jő. 

Nyár van nekem, s halálra fő
     Szívem tüzes hevében,
     Mert Ámor ég egében,
     S kániku tett benne ő. 

Ősz ül setét orcámba, és
     Sok búja fellegével
     Özönnyi könnyzáporral és 

Tél szállt fagyos jegével
     Szívedbe, s abba semmi rés
     Nem ég Ámor tüzével.

Önök bizonyosan ismerik 
báró Sz. urat, a főrendiház tag-
ját, a leghallgatagabb törvény-
hozót.

Alacsony, zömök ember, 
kurta nyakkal, galambfehér haja 
rövidre van nyírva, kiberetvált 
húsos arcán a kedélyesség öm-
lik el.

Egy rossz szokása van, hogy 
minden főrendiházi ülés alatt 
elbeszéli, mennyi sok mondani-
valója volna, de lehetetlen fel-
szólalnia, mert fogadása van rá.

– Hogyan? Fogadás? Miféle 
fogadás?

Csak ezt a kérdést várja a 
báró, s menten elkezdi mondani 
az alábbi epizódot. Nehezen 
megy neki, mert nemigen bírja 
horvát létére nemcsak a mi 
nyelvünket, de hebegő ember 
létére a saját nyelvét sem. Álta-
lában rossz elbeszélő. Mindegy. 
Mi azért mégis vele beszéltes-
sük el a saját dolgát.

»Az 1841-i dietán együtt 
laktunk Pozsonyban az ín ked-

ves barátommal, a Majláth 
Gyurival és Szemere Bercivel. 
Két tágas szobánk volt, és egy 
közös Spanga szolgalta ki ben-
nünket.

Pompásan ildegeltünk ma-
gunknak. Derik ember, jó paj-
tas volt Gyuri is, Berci is.  
Nagy szerepet vittek a dietán 
mind a keten, kiváltképpen a 
Berci.

Egyszer en izs megirigyel-
tem övék babérjaikat, megszó-
lítok tehat magamat: „Te baró, 
milyen szíp volna, ha te is tar-
tanál egy oraciót.” Mire vissza-
felelek magamnak: „Ész kellene 
ahhoz te baró.” „No bizony – 
mondok cáfolólag –, ha nincs, 
hát kírek a Bercitől kölcsön” (ő 
is így szokta tenni velem, ha 
pénze nincs).

Szolítom is mingyart Szeme-
rét félre:

– Bercikém lelkem, csináljál 
te nekem egy beszidet.

– Nagyon szívesen, fiam. 
Miről?

– Akármiről, de szíp le-
gyen... gyönyörű szíp legyen.

– Amilyen a fülednek, szád-
nak tetszik.

Úgy is történt. Másnap ide-
adja nekem egészen elkészítve, 
bevágom szórul szóra, ézs el-
mondom harmadnap dietan. Jaj 
haj!  Latni  kelet  volna a 
lelkesedist, csak úgy renget a 
terem a viharos tapsoktól, s mint 
a menydörgés, úgy morajlott a 
„vivat, vivat”. Maga a palatínus 
is nem győz-e a fensíges fejivel 
bolingatnyi hogy: valde bene, 
bravissimo.

Akor  kos to l tam te l jes 
iletemben először dicsőséget. 
Mondhatom, édes maszlag. 
Szemeim ragyogtak, szívem 
hangosan dobogta.

És ebben a magasztos pilla-
natban csengeti elnök, is kirdezi 
dietatól:

– Kinek van valami el-
lenvetise, vagy iszrevétele?

Kevilyen nizek szét. Némán 
ültek helyeiken a követek is 

mozdulatlanul, mint szélcsend-
ben a búzakalászok.

De nini, mit latom szemeim-
mel: ki kel fel? Hát a Szemere 
Bertalan! No, ugyan mit akarhat 
ez a Berci?

De nini, mit hallok füleimel. 
Valosag vagy megbolondultam 
– azon kezdi, hogy:

Tekintetes karok és rendek! 
Amit az előttem szóló elmon-
dott, az elejétől fogva végig 
helytelen és alaptalan – csak-
ugyan nekiesik, tönkrecáfolja, 
összetöri a beszídemet!

De mar erre aztán en is dühbe 
jöttem, arcomat elfutotta a tűz.

– Ne higgyenek neki, tekin-
tetes karok és rendek – kiáltot-
tam közbe –, hiszen ő csinálta a 
beszídemet.

Lett erre nagy hahota, kaca-
gott mind az ötvenkit vármegye, 
kacagott a palatinus is, én pedig 
megfogadtam magamban, hogy 
sohasem többet nem szono-
kolom.«

(1886)

Mikszáth Kálmán

Miért hallgat a báró?

Mák és dió napja

Kosztolányi Dezső

Liliomos katona
Múltkor láttam a liliomos katonát. Ne gondoljanak vala-

hogy egy arisztokratára. Ennek a katonának semmi köze az 
Anjou királyi házhoz. Közkatona az istenadta, komiszbaka, 
szerény csukaszürke a többi csukaszürke közt. Kezében egy 
szál eleven liliom. A menetszázad az állomás felé tartott. 
Még csak a puskájukért mentek. Addig virágot vitt mind-
egyik. Ki szegfűt, ki borágót, ki kamillát. Bizonyára kitű-
nően állhatott kezükben a fegyver is, de a virág sem állott 
rosszul. Utolsónak az ezred végén baktatott a liliomos ka-
tona, érzékeny sváb, alig huszonnégy éves. Haja szőke, és 
a szeme kék. Merev szemét az égre szögezte. A liliomját 
pedig valami különös áhítattal cipelte, egyenesen, mint 
körmenetekben a szentelt gyertyát szokás. Aki észrevette, 
zavartan gondolkozott az úti porban. Hol látni liliomot? 
Tavaszi oltárokon, májusi délutánokon, mesékben, meg 
aztán a szüzek szobájában, akik krétaporral meg ecettel 
egyetemben liliompárával mérgezik magukat. A sváb – vi-
rágkereskedőfajta – szakértően tartotta selyemvirágját. 
Csöppet sem volt nevetséges. Azt mondta, ő meg a liliom, 
ég, föld, ember előtt, hogy ártatlan. Keze nem volt fehér. 
Cserepes volt, durva, vörös. Az arca se olyan, mint a kisde-
dek és primitív szentek képe. Egy felnőtt férfi, egy paraszt, 
egy senki visz a körúton liliomot. Mindenki utána fordult, 
és úgy érezte, hogy a kép stílusos. Ők tiszták. Kezükbe li-
liom való. 

(1915)

Eötvös Károly

Széchenyi és  
a gépek csősze

A gőzhajó egyes részeit Angliában csinálták, tengeren át 
Triesztbe hozták, s nagy, termetes német lovakon Füredre 
szállították. A hajótest Füreden készült néhány trieszti és egy 
csomó komáromi hajóács kezével.

A száz meg ezer darab hajó- és géprészlet ott volt elrakva 
a parti gyepen. Természetesen vasból minden darab.

Csőszt fogadtak mellé, hogy őrizze. Ujj Jánosnak hívták a 
csőszt. Később apámnak volt vincellérje. Gyönyörű lányát 
Jókainé hozta el szakácsnénak. Fia fiákeres valamelyik fővá-
rosi állomáson. Hatalmas eszű, szemrevaló külsejű, vidám 
kedélyű fiatal napszámos volt. Ötven pengő volt nappali és 
éjjeli napszáma.

Nos, hát ő volt a csősz. Ott őrizte a sok ismeretlen ákom-
bákom géprészletet. Előre nevette magában, hogyan fölsülnek 
ezzel a bolond hajóval az urak. Hajót vasból! De mégiscsak 
bolond az angol.

Odamegy hozzá Széchenyi. Sok bámész ember ott áll körül.
– No, János, mit csinál ez a sok ember?
– A szemeit mereszti.
– Magyarázd meg nekik, János, hogy ebből hajó lesz, a 

hajónak kereke lesz, a kereket gőz hajtja, a gőzt tűzből-vízből 
csináljuk kazánban.

– No majd megmagyarázom.
Néhány nap múlva megint odamegy Széchenyi.
– No, János, megmagyaráztad-e az embereknek, hogy 

ebből hajó lesz?
– Meg én.
– Mit mondtak rá?
– Nem hiszik.
– Hát azt megmagyaráztad-e, hogy a hajónak kereke lesz?
– Meg én.
– Hát arra mit mondtak?
– Azt se hiszik.
– Hát azt megmagyaráztad-e, hogy a kereket gőz hajtja?
– Azt nem magyaráztam meg.
– Miért?
– Mert azt már én magam se hiszem.
Széchenyi hát nagyot nézett Ujj Jánosra, aki neki hinni nem 

akart.
– De ha én mondom, János!
– Az a méltóságod dolga. De én nem szenvedem ám el, ha 

valaki szemembe mondja, hogy én szamár vagyok, mindent 
elhiszek.

Hát hiszen azt Széchenyi se szenvedte el, de azért a csősz-
szel tovább nem évődött, hanem azt mondta barátjának, gróf 
Waldstein Jánosnak:

– Szeretem a magyar parasztot. Amit saját eszével be nem 
lát, azt ugyan semmiféle uraság szavára el nem hiszi.

Fáy András  
Két mese

A KUTYA
Dühös méreggel ugatott a 

kutya egy elmenő szekér után, 
s a kereket faldosta. – Mit 
dühösködöl – így szólt egy te-
hén hozzá –, hiszen a kocsi nem 
árt neked semmit.

 – Nem árt? – felel fogcsikor-
gatva az eb. – De halad, én pedig 
maradok.

Az irigység nem hagyja ma-
gát, nem hágy mást boldognak 
lenni.

 
A VEREBEK  

GYŰLÉSE
– Ugyan mit végeztetek oly 

sokat? – szól a verébhez a fecs-
ke. – Hallottam nagyon csiripel-
tetek a bodzafán tartott gyű-
léstekben! 

– Hát nem tudod, hogy amely 
tanácsházán sok a lárma, kevés 
a végzés?

Vörösmarty Mihály
Deák Ferenc
   Alkudtál s mondtad: „nem 
kell, amit ti szerettek,
   Vagy nem kell úgy, mint élni, 
szeretni szokás;
  Munkabíró lelket kívánok, 
félni tudatlant,
   S félni merőt: amint a haza 
jobb ügye hí.
    És emberszerető szívet, ha vad 
indulatokkal
    És áleszmékkel küzdeni síkra 
kelek.
    Tűrni viszályt és pártharagot, 
s ha kerűlni lehetlen,
   Régi baráttól is tűrni a néma 
döfést.
  S amint kezdettem fiatalkori 
lelkesedéssel
     Arról hálaimát mondani vég 
napomon.
   Mindezekért a díj, amelyet 
elérni reményem:
   Vajha kicsin legyek a nagy 
haza hősei közt.” 
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Szentté vált fenyőfa

Halhatatlan a halandók között.
Nem lehet éppen kellemes állapot egy nagy 

szellemnek sem, hogy mindig a szemek ke-
reszttüzének sugarát érezze, azzal a gondolat-
tal, hogy: no, ezek most azt lesik, hogy állok, 
hogyan pödröm a bajuszomat, hogyan eszem, 
hogyan járok.

És ez untatja is Jókait.
Beleunt a saját dicsőségébe, mint a nyitrai 

tót a két hétig tartó farsangi fánkba. Többet 
már nem érhet el, mint amennyit elért, és nincs 
nagyobb vágya, mint hogy valami csöndes 
zugban gondoktól mentesen élhessen.

Persze, az ilyen jó embernek, mint ő, ez 
lehetetlen. Ő egész életén át jó barátainak írt 
pénzt. Az övé csak a munka maradt, no meg a 
dicsőség, amit semmibe se vesz.

Életerős, magas és eléggé egyenes ember. 
A tekintete tiszta, a beszéde csengő, az 
eszejárása fiatal. Rendesen fekete ruhába öl-
tözködik és hátul kilógatja a fehér zsebkendőt. 

A fején paróka. A zsebében ceruza. Az arcán 
jóságos mosolygás.

De valahányszor a parlamentbe lép, mindig 
ott lebeg az arcán:

– Unlak benneteket, politizáló nép; csupa 
frázis vagytok és haszonlesés.

Legjobban érzi magát a svábhegyi kertjé-
ben. Itt megfeledkezik a világról és elbeszélget 
a bokraival és virágaival, a mindig kedves 
természettel.

A téli lakása a Bajza utcában egy rosszul 
épített villa. A közönség nem is sejti, micsoda 
puritán egyszerűségű az írószobája az öregnek. 
Önképzőköri poéta nem tudna írni abban a 
szobában, mert az ajtaja szimpla és egyenesen 
a nagylépcsőről nyílik.

Az ajtó előtt ott szuszog meg mozgolódik 
folyton egy szolgaember; és a lépcsőn járók 
kopogása is úgy behallatszik az öreg úrhoz, 
mintha az íróasztal mellett mennének el.

És ilyen hétköznapi zajban írja ő azokat  
a bűbájosan szép regényeket, amikben a fan-
táziájának délibábja ma is a régi tündérszí-
nekkel játszik és gyönyörködteti az egész vi-
lágot.

Bizony nem érdemes Istennek se lenni 
aranybánya nélkül.

Gárdonyi Géza

Jókai Mór

Pálóczi Horváth Ádám
Ki kocogtat az ajtón?
Tá turó tepertő, Koró billentyűje!
    Nézzed lyányom a lyukon, Ki kocogtat az ajtón?
    Édesanyám, a varga, olyan mint a nagy marha;
    Nem kell nekem a varga, Nem kell nékem nagy marha.

Tá turó tepertő, Kóró billentyűje!
    Nézzed lyányom a lyukon, Ki kocogtat az ajtón?
    Édesanyám a deák, olyan mint a gyöngyvirág;
    Az kell nekem, a deák, Az kell nekem, gyöngyvirág.
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A szeretet luxusa
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H-P H-P H-P H-P H-P H-P H-P H-P H-P H-P H-P H-P H-P H-P H-P
Szo Szo Szo Szo Szo Szo Szo Szo Szo Szo Szo Szo Szo Szo Szo
V V V V V V V V V V V V V V V

2 2 2B 2 2B 2 2 2B 2 2B 2 2B 2 2B 2 2B 2
Újtelep 5:31 6:31 6:31 7:31 8:31 8:31 9:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31

Vázsonyi utca 5:32 6:32 6:32 7:32 8:32 8:32 9:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32

Kossuth tér 5:33 6:33 6:33 7:33 8:33 8:33 9:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33

Közösségi Ház 5:34 6:34 6:34 7:34 8:34 8:34 9:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34

Perczel Mór utca 5:35 6:35 6:35 7:35 8:35 8:35 9:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35

Illés J. utca 5:36 6:36 6:36 7:36 8:36 8:36 9:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36

Csók utca 5:37 6:37 6:37 7:37 8:37 8:37 9:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37

Zrínyi utca (aluljáró) 5:39 6:39 6:39 7:39 8:39 8:39 9:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39

Lakótelep 5:40 6:40 6:40 7:40 8:40 8:40 9:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40

Fürdő utca 5:42 6:42 6:42 7:42 8:42 8:42 9:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42

Széchenyi sétány 5:44 6:44 6:44 7:44 8:44 8:44 9:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44 19:44

Zákonyi sétány 5:46 6:46 6:46 7:46 8:46 8:46 9:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 19:46

Hajóállomás 5:47 6:47 6:47 7:47 8:47 8:47 9:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:47

Horváth M. utca 5:49 6:49 6:49 7:49 8:49 8:49 9:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49 19:49

Autóbusz-állomás (vá.) érk. 5:50 6:50 6:50 7:50 8:50 8:50 9:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50

Autóbusz-állomás (vá.) 5:52 6:52 7:52 8:52 9:52 11:52 13:52 15:52 17:52 19:52

Horváth M. utca 5:53 6:53 7:53 8:53 9:53 11:53 13:53 15:53 17:53 19:53

Nádor utca 5:54 6:54 7:54 8:54 9:54 11:54 13:54 15:54 17:54 19:54

Perczel Mór utca 5:55 6:55 7:55 8:55 9:55 11:55 13:55 15:55 17:55 19:55

Közösségi Ház 5:56 6:56 7:56 8:56 9:56 11:56 13:56 15:56 17:56 19:56

Kossuth tér 5:58 6:58 7:58 8:58 9:58 11:58 13:58 15:58 17:58 19:58

Volántelep 5:59 6:59 7:59 8:59 9:59 11:59 13:59 15:59 17:59 19:59

H-P H-P H-P H-P H-P H-P H-P H-P H-P H-P H-P H-P H-P
Szo Szo Szo Szo Szo Szo Szo Szo Szo Szo Szo Szo Szo
V V V V V V V V V V V V V

2 2 2B 2 2B 2 2 2B 2 2B 2 2B 2 2B 2
Újtelep 5:31 6:31 6:31 7:31 8:31 8:31 9:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31

Vázsonyi utca 5:32 6:32 6:32 7:32 8:32 8:32 9:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32

Kossuth tér 5:33 6:33 6:33 7:33 8:33 8:33 9:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33

Közösségi Ház 5:34 6:34 6:34 7:34 8:34 8:34 9:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34

Perczel Mór utca 5:35 6:35 6:35 7:35 8:35 8:35 9:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35

Illés J. utca 5:36 6:36 6:36 7:36 8:36 8:36 9:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36

Csók utca 5:37 6:37 6:37 7:37 8:37 8:37 9:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37

Zrínyi utca (aluljáró) 5:39 6:39 6:39 7:39 8:39 8:39 9:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39

Lakótelep 5:40 6:40 6:40 7:40 8:40 8:40 9:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40

Fürdő utca 5:42 6:42 6:42 7:42 8:42 8:42 9:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42

Széchenyi sétány 5:44 6:44 6:44 7:44 8:44 8:44 9:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44

Zákonyi sétány 5:46 6:46 6:46 7:46 8:46 8:46 9:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46

Hajóállomás 5:47 6:47 6:47 7:47 8:47 8:47 9:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47

Horváth M. utca 5:49 6:49 6:49 7:49 8:49 8:49 9:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49

Autóbusz-állomás (vá.) érk. 5:50 6:50 6:50 7:50 8:50 8:50 9:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50

Autóbusz-állomás (vá.) 5:52 6:52 7:52 8:52 9:52 11:52 13:52 15:52 17:52

Horváth M. utca 5:53 6:53 7:53 8:53 9:53 11:53 13:53 15:53 17:53

Nádor utca 5:54 6:54 7:54 8:54 9:54 11:54 13:54 15:54 17:54

Perczel Mór utca 5:55 6:55 7:55 8:55 9:55 11:55 13:55 15:55 17:55

Közösségi Ház 5:56 6:56 7:56 8:56 9:56 11:56 13:56 15:56 17:56

Kossuth tér 5:58 6:58 7:58 8:58 9:58 11:58 13:58 15:58 17:58

Volántelep 5:59 6:59 7:59 8:59 9:59 11:59 13:59 15:59 17:59

2B ÚJTELEP - Óváros  - AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS - Lakótelep - Hajóállomás
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A 2-es járat az Autóbusz-állomáson átszállásra bevárja a strandokon át 
Arács felől érkező 3-as járatot.

3 AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS - Óváros - Arács - Strandok - Kiserdő - AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS 

A 3-as autóbuszról az Autóbusz-állomáson érkezéskor átszállási 
lehetőség biztosított az Óváros irányába közlekedő 2-es járatra.

A 4-es járat az Autóbusz-állomáson induláskor átszállásra bevárja az 
Óváros felől érkező 1-es járatot.

JELMAGYARÁZAT

H-P munkanapokon (hétfőtől-péntekig) közlekedő járat
P pénteki napokon közlekedő járat
Szo szabadnapokon (szombaton) közlekedő járat
V munkaszüneti napokon (vasárnap) közlekedő járat
isk. iskolai előadási napokon közlekedő járat

H-P H-P H-P H-P H-P H-P H-P H-P H-P H-P H-P H-P H-P H-P
Szo Szo Szo Szo Szo Szo Szo Szo Szo Szo Szo Szo Szo Szo
V V V V V V V V V V V V V V

1 1 1B 1 1B 1 1 1B 1 1B 1 1B 1 1B 1 1B
Volántelep 6:01 7:01 8:01 9:01 10:01 12:01 14:01 16:01 18:01

Kossuth tér 6:02 7:02 8:02 9:02 10:02 12:02 14:02 16:02 18:02

Közösségi Ház 6:04 7:04 8:04 9:04 10:04 12:04 14:04 16:04 18:04

Perczel Mór utca 6:05 7:05 8:05 9:05 10:05 12:05 14:05 16:05 18:05

Nádor utca 6:06 7:06 8:06 9:06 10:06 12:06 14:06 16:06 18:06

Horváth M. utca 6:07 7:07 8:07 9:07 10:07 12:07 14:07 16:07 18:07

Autóbusz-állomás (vá.) érk. 6:08 7:08 8:08 9:08 10:08 12:08 14:08 16:08 18:08

Autóbusz-állomás (vá.) 6:10 7:10 7:10 8:10 9:10 9:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10

Horváth M. utca 6:11 7:11 7:11 8:11 9:11 9:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11

Hajóállomás 6:13 7:13 7:13 8:13 9:13 9:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13

Zákonyi sétány 6:14 7:14 7:14 8:14 9:14 9:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14

Széchenyi sétány 6:16 7:16 7:16 8:16 9:16 9:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16

Fürdő utca 6:18 7:18 7:18 8:18 9:18 9:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18

Lakótelep 6:20 7:20 7:20 8:20 9:20 9:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20

Zrínyi utca (aluljáró) 6:21 7:21 7:21 8:21 9:21 9:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:21

Csók utca 6:23 7:23 7:23 8:23 9:23 9:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23

Illés J. utca 6:24 7:24 7:24 8:24 9:24 9:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24

Perczel Mór utca 6:25 7:25 7:25 8:25 9:25 9:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25

Közösségi Ház 6:26 7:26 7:26 8:26 9:26 9:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:26

Kossuth tér 6:27 7:27 7:27 8:27 9:27 9:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27

Vázsonyi utca 6:28 7:28 7:28 8:28 9:28 9:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28

Újtelep 6:29 7:29 7:29 8:29 9:29 9:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29 19:29

H-P H-P H-P H-P H-P H-P H-P H-P H-P H-P H-P H-P H-P H-P H-P H-P H-P H-P
Szo Szo Szo Szo Szo Szo Szo Szo Szo Szo Szo Szo Szo Szo Szo Szo Szo Szo
V V V V V V V V V V V V V V V V V V

1 1 1B 1 1B 1 1 1B 1 1B 1 1B 1 1B 1 1B 1 1B 1 1
Volántelep 6:01 7:01 8:01 9:01 10:01 12:01 14:01 16:01 18:01 20:01 22:01 23:01

Kossuth tér 6:02 7:02 8:02 9:02 10:02 12:02 14:02 16:02 18:02 20:02 22:02 23:02

Közösségi Ház 6:04 7:04 8:04 9:04 10:04 12:04 14:04 16:04 18:04 20:04 22:04 23:04

Perczel Mór utca 6:05 7:05 8:05 9:05 10:05 12:05 14:05 16:05 18:05 20:05 22:05 23:05

Nádor utca 6:06 7:06 8:06 9:06 10:06 12:06 14:06 16:06 18:06 20:06 22:06 23:06

Horváth M. utca 6:07 7:07 8:07 9:07 10:07 12:07 14:07 16:07 18:07 20:07 22:07 23:07

Autóbusz-állomás (vá.) érk. 6:08 7:08 8:08 9:08 10:08 12:08 14:08 16:08 18:08 20:08 22:08 23:08

Autóbusz-állomás (vá.) 6:10 7:10 7:10 8:10 9:10 9:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10 21:10 22:10 23:10

Horváth M. utca 6:11 7:11 7:11 8:11 9:11 9:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:11 21:11 22:11 23:11

Hajóállomás 6:13 7:13 7:13 8:13 9:13 9:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:13 21:13 22:13 23:13

Zákonyi sétány 6:14 7:14 7:14 8:14 9:14 9:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 20:14 21:14 22:14 23:14

Széchenyi sétány 6:16 7:16 7:16 8:16 9:16 9:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16 20:16 21:16 22:16 23:16

Fürdő utca 6:18 7:18 7:18 8:18 9:18 9:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18 20:18 21:18 22:18 23:18

Lakótelep 6:20 7:20 7:20 8:20 9:20 9:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:20 21:20 22:20 23:20

Zrínyi utca (aluljáró) 6:21 7:21 7:21 8:21 9:21 9:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:21 20:21 21:21 22:21 23:21

Csók utca 6:23 7:23 7:23 8:23 9:23 9:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23 20:23 21:23 22:23 23:23

Illés J. utca 6:24 7:24 7:24 8:24 9:24 9:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24 20:24 21:24 22:24 23:24

Perczel Mór utca 6:25 7:25 7:25 8:25 9:25 9:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 20:25 21:25 22:25 23:25

Közösségi Ház 6:26 7:26 7:26 8:26 9:26 9:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:26 20:26 21:26 22:26 23:26

Kossuth tér 6:27 7:27 7:27 8:27 9:27 9:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27 20:27 21:27 22:27 23:27

Vázsonyi utca 6:28 7:28 7:28 8:28 9:28 9:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28 20:28 21:28 22:28 23:28

Újtelep 6:29 7:29 7:29 8:29 9:29 9:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29 19:29 20:29 21:29 22:29 23:29

1B AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS - Hajóállomás - Lakótelep - Óváros - ÚJTELEP 

A 6:03-20:03 között páros órákban induló 1-es járatokról 
az Autóbusz-állomáson átszállási lehetőség biztosított a strandokon át 

Arács felé közlekedő 4-es járatra.

1 VOLÁNTELEP - Óváros - Autóbusz-állomás - Hajóállomás - Lakótelep - Óváros - ÚJTELEP 
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2 ÚJTELEP - Óváros  - Autóbusz-állomás - Óváros - VOLÁNTELEP - Lakótelep - Hajóállomás
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A megérdemelt nyugdíjas- 
éveit töltő sebész főorvos, dr. 
Fülöp László balatonfüredi 
otthonában szívesen emléke-
zik pályafutásának fél évszá-
zados múltjára.

„Az orvosi hivatás nem-
csak a kötelező hippokratészi 
esküt tartalmazza, az orvosi 
hivatáshoz mindenkor méltó 
magatartás is. Ha van a vilá-
gon olyan foglalkozás, olyan 
élethivatás, amely egész em-
bert követel, minden figyel-
met, minden fáradságot, szün-
telen éberséget, fejtörést, két-
kedést és ugyanakkor sorsdön-
tő határozottságot, az a sebé-
szet” – írja Petri Gábor pro-
fesszor, aki a múlt század ki-
váló sebészegyénisége volt 
Szegeden. Iskolateremtő, ta-
nítványai jelenleg is élen jár-
nak a szakmában. Akkor, 
amikor a sebészetet választot-
tam élethivatásnak, természe-
tesen erről a véleményéről 
még fogalmam sem volt.

Özvegy édesanyámmal 
éltem, balatonalmádi születé-
sűként a veszprémi Lovassy 
gimnáziumban érettségiztem. 
Már tizenéves koromban úgy 
gondoltam, hogy orvos leszek, 
senki nem mondta ezt, senki 
sem ajánlotta. Egyetemista 
koromban tudtam, hogy se-
bész leszek. Egyik neves se-
bészprofesszorom viszont fi-
gyelmeztetett, amit választok, 
a három legveszélyesebb 
szakma egyike. A pilóta, zon-
goraművész és a sebész, ha 
hibát követ el, nehezen vagy 
egyáltalán nem korrigálható. 

A Budapesti Orvostudo-
mány Egyetemen szereztem 
diplomát 1964-ben. A szak-
mában eltöltött folyamatos 
ötven év után kapott arany-
diploma is igazolja, hogy he-
lyesen döntöttem.

Az egyetemen három mun-
kahelyet lehetett megjelölni, 
az akkori veszprémi sebészeti 
osztály vezetője, Penkov fő-
orvos úr segítségével az első 
munkahelyem a veszprémi 
sebészti osztály lett. Penkov 
főorvos úr, mint fiatal végző 
kollégát, mindenben segített, 
tanított. A műtői munka na-
gyon összetett folyamat. A 
műtéti érzéstelenítés, ami 
mára önálló szakmává fejlő-

dött, akkor kezdődött önállóvá 
válni, amikor a sebészi mun-
kámat elkezdtem. A sebészeti 
napi munka mellett sokat 
foglalkoztam én is a műtéti 
érzéstelenítéssel. Az egyik 
altatószert Európa-szerte vizs-
gálták, hogy nem ártalmas-e 
az emberi szervezetre. Kezde-
ményezésünkre a Budapesti 
Műszaki Egyetem analitikai 
tanszékén is végeztek vizsgá-
latokat. Bizonyos esetszám 
után közölték az eredményt, 
amely bizonyította a szer ár-
talmatlanságát. Ezt az altatás-
ban operált betegek adatait 

feldolgozva több érdeklődő 
munkatársammal együtt köz-
leményekben is megjelentet-
tük. Többek között a magyar 
orvosi szaklapokban, a szovjet 
aneszteziológiai társaság 
szaklapjában. Lengyelország-
ból, Csehszlovákiából meg-
bízást kaptunk tudományos 
előadásokra. Ezekben az 
években szakvizsgáztam álta-
lános sebészetből, aneszte-
ziológiából és terápiából.

Több mind egy évtizedes 
pályafutás után újabb váltás 
következett. Ajánlatot kaptam 
a siófoki kórház sebészeti 
osztályán beinduló intenzív 
részleg vezetésére, ahova 
1977 novemberében kineve-
zést nyertem. Motiválta az 
elhatározásomat Penkov fő-
orvos nyugdíjazása, mert az új 
veszprémi vezetéssel nem 

éppen nyugalmas sebészeti 
munka kezdődött. 

Úgy láttam, jól választot-
tam. Mindig sebésznek érez-
tem magam, azonban Siófo-
kon sok volt az aneszteziológiai 
és egyéb teendő. Viszont a 
székesfehérvári Szent György 
Kórház sebészeti osztályán a 
főorvosi állás megüresedett, 
megpályáztam és az állást el-
nyertem. Így az aneszte-
ziológiai és intenzív terápiás 
tevékenységemet 1978-ban 
részben befejeztem, és minden 
energiámat a sebészeti felada-
tokra fordítottam. 

Egy sebész számára a sok-
évi gyakorlás adja a teljessé-
get, amelyet soha nem lehet 
elérni, de törekedni kell rá. A 
székesfehérvári kórház sebé-
szeti osztálya nagy forgalmú, 
nagy létszámú volt.

A Fehérváron eltöltött évek 
a szakma beteljesedését és a 
sebészet gyakorlásának leg-
szebb éveit jelentik számom-
ra. A mindennapi sebészi 
gyakorlat mellett évről évre 
folyamatosan több tudomá-
nyos előadást tartottunk, ami 
nélkül nem lett volna teljes a 
sebészeti szakma gyakorlása. 
A nagy műtéti szám mellett 
leírhatatlan sok feladatot adott 
az osztály munkája. 

Székesfehérváron az orvo-
si pályafutás aktív szakasza 
számomra befejeződött, nyug-
díjba mentem, de nem fejez-
tem be a sebészi munkát, mert 
a balatonfüredi rendelőinté-
zetbe kerültem, ahol a sebé-
szeti szakrendelést tizenöt 
évig vezettem. Balatonfüredre 

tulajdonképpen hazajöttem. 
Pályám kezdetén is itt laktam, 
innen jártam be Veszprémbe 
dolgozni. Mint balatoni em-
ber, egyértelmű volt, hogy ide 
térek vissza, ahol volt munka-
társak, barátok, ismerősök 
közé kerültem. 

Az intézetben az ambuláns 
műtéti ellátás és egyéb sebészi 
teendők az elmúlt években 
zavartalanul folytak, egy-két 
kivételtől eltekintve, főleg a 
nyári nagy betegforgalmi 
időszakban. Ittlétem ideje  
alatt az intézet részleges fel-
újítása (belső átalakítása) 
könnyítette a szakmai munkát. 
Az intézet vezetése mindig és 
mindenkor a maximális támo-
gatást nyújtotta, adta a min-
dennapi munkámhoz, de 
ugyanez mondható el a város 
vezetéséről is. Köszönet érte! 

Diákkoromban vitorláz-
tam, úsztam, aktív sebész 
koromban nagyon kevés sza-
badidőm volt, de most, nyug-
díjasként rendszeresen úszom. 
Munka is van bőven, mindig 
kertes házban laktam, és egy 
kert mindig ad munkát az 
embernek. 

A döntés felelőssége a se-
bész legnagyobb feladata. 
Több ezer beteget operáltam, 
de az egyik legemlékezete-
sebb a herendi vonatbaleset 
volt, amikor a vasútállomáson 
a katonai szerelvénybe a kora 
reggeli órákban beleszaladt a 
budapesti gyorsvonat. Több 
mind harminc sérültet szállí-
tottak teherautókon, mentők-
kel a veszprémi kórházba. 
Emlékszem, reggel tíz óra 
körül, éppen már teljesen be-
indult a kórházi munka, a sé-
rültek megérkeztek. A kórház-
vezetés, az osztályvezetők 
azonnal átszerveztek min- 
dent az ellátásuk érdekében. 
Fiatal katonák voltak, közülük 
sokan meghaltak. Emberi 
testen olyan sérüléseket azóta 
sem láttam, ezek az esetek 
maradandó nyomot hagytak 
bennem. Az egész kórház 
odaadó munkája példátlan 
volt, amit az orvosi, sebészi 
team megtett, annál többet 
nem tehettünk a hirtelen be-
következett tragédia kapcsán. 
Két napig operáltunk, gyó-
gyítottunk, éjjel-nappal fo-
lyamatosan. Sok más mellett 
ez is maradandó emlék szá-
momra.

Lejegyezte:
dr. Fülöp Lajos

Ötven év a műtőben 

A Balatonfüredi Evangéli-
kus Egyház gyülekezete 

1993 óta tart fenn kapcsolatot a 
testvérvárosi Dietrich-Bon-
hoeffer-templom evangélikus 
gyülekezetével. Találkozásaink 
évente ismétlődnek. 

Ebben az évben a balatonfü-
rediek Riczinger József lelkész 
vezetésével tettek eleget a meg-
hívásnak. Örömteli volt, hogy a 
második generáció tagjai alkot-
ták a csoport magvát, már jó 
nyelvtudással. A fogadtatás 
kedves, szeretetteljes hangulatú 
volt, régi ismerősök, barátok 
köszöntötték egymást. Michael 
Lorenz lelkész és Dietmar 
Garthe szervező hasznos, érde-
kes programot állított össze a 
két gyülekezet számára. 

Másnap együtt indultunk 
Augsburgba. Jártunk már itt 
955-ben, akkor vesztettünk... A 

reformáció fontos állomása volt 
a város, Luther nyomában jár-
tunk. Az 500. évforduló előtt a 
város múzeumai, kiállításai ezt 
a korszakot elemzik, ünneplik. 
Nagyszerű idegenvezetővel 
jártuk be a híres helyeket. Utun-
kat a Szent Anna-templomban 
kezdtük. Ennek oltárképét Lu-
cas Cranach festette, és itt lát-
hattuk a Lutherről készített 
leghitelesebb, legismertebb 
portrét is. A templom 1518-ban 
adott otthont a nagy reformátor-
nak, aki itt folytatta vitáját a 
pápai küldöttel, Cajetán bíbo-
rossal. Téziseit nem vonta visz-
sza, inkább elmenekült a város-
ból. Augsburgot a rendkívül 
gazdag bankárcsalád, a Fugge-
rek virágoztatták fel. Az általuk 
építtetett „Fuggerei”-ban is 
jártunk. Ebben, a több utcából 
állófallal körülvett városrészben 

ma 0,88 eurós éves bérlet meg-
fizetésével lakhatnak azok, akik 
augsburgiak, szegények és ka-
tolikusok. Cserébe naponta há-
romszor imádkozniuk kell a 
bankárcsaládért. Micsoda nagy-
szerű szociális intézkedés! Ter-
mészetesen láthattuk a városhá-
za aranyozott tetejű tanácster-
mét, a dómot, a kanálisokat, 
melyek behálózzák a várost. A 
hosszú sétához a Bauerntanz 
gasthausban elfogyasztott ebéd 
adott erőt. Élmény volt a város 
bebarangolása, ide még el kell 
jönni!

Visszatérve Germeringbe, 
már vártak a finomságok a kö-
zös vacsorán. Theresia Trummet 
asszony adta át a polgármester 
úr üdvözletét, a szokásos ked-
vességével, tolmácsolásával 
segítette egymás jobb megérté-
sét. Köszöntötte a magyar dele-
gációt a Bajor Evangélikus 
Püspökség képviselője is. Nagy 
meglepetésünkre bejelentette, a 
kiutazási költségeinket átvállal-
ják. Örülnek, hogy lassan 25 éve 
élő kapcsolatot ápolunk. A va-
sárnapi istentiszteleten Ri-
czinger József lelkészünk pré-
dikált, az igét fia, Péter olvasta 
fel. Az egymás iránti szeretet, 
megértés, segítség volt a prédi-
káció témája. Délután, mivel 
Münchent elárasztották a be-
vándorlók, a vendéglátók a 
Nymphenburgi kastélyba vitték 
a csoportot. Kellemes napokat 
töltöttünk együtt német baráta-
inkkal. Egymás hite által épít-
kezünk. 2016-ban viszontláto-
gatásra várjuk a Bonhoeffer 
gyülekezet tagjait.

Vargáné Janecskó Júlia

Germeringbe utaztak 
a füredi evangélikusok

Köszönet
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik dr. Gerencsér Gábor gyász-

miséjén részt vettek, ravatalára a kegyelet és tisztelet virágait elhelyezték, gyászunkban 
bármely módon osztoztak.  Szerető családja 

Dr. Fülöp Lászlónak két 
gyermeke és hat unokája 
van, akikre roppantul 
büszke. Mindannyian 
szorgalmasak, kiválóan 
tanulnak és eredménye-
sen sportolnak. Van köz-
tük korosztályos váloga-
tott, egyéni és országos 
bajnok is. Főleg a torná-
ban és labdajátékokban 
jeleskednek.

Dr. Fülöp László nyugdíjazásával hazatért Balatonfüredre

Luther Márton 
Lucas Cranach portréján 
1532-ben, a híres festmény 
más Cranach-művekkel 
egyetemben Augsburgban 
látható
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Könyv Szuhács Jánosról
Szuhács János abban 
az esztendőben halt meg, 
amikor én születtem. 
Személyes emlékeim 
természetesen nem 
lehetnek róla. A jó tanár 
azonban tovább él 
tanítványai emlékezeté-
ben; még köztünk élő 
diákjaiban, néhai szüleink 
elbeszéléseiben, anekdo-
táiban, amelyeket polgári 
iskolás korukról meséltek 
nekünk. 

A felvidéki bányászcsalád 
gyermeke pályázat útján került 
Balatonfüredre. Gyakorlata 
kevés, hiszen a Losonci Tanító-
képző elvégzése után csak né-
hány évig tanított Ivánkofalván. 
1909-ben – zsebében a friss 
polgári iskolai tanári diplomá-
val – megérkezett az internátus-
sal egybekapcsolt Magyar Kirá-
lyi Állami Polgári Fiúiskolába. 
A község elöljáróinak ki- és ki 
nem mondott elvárásai voltak a 
tanítókkal, tanárokkal szemben. 
Nevezetesen: a jó megjelenés, a 
megfelelő öltözködés, a jó ének-
hang a kántori munkához, a 
felsőbbséggel szembeni alázat, 
a példás magánélet és a kifogás-
talan közösségi magatartás. Ha 
az emlékezés fonalán haladunk, 
igazolva láthatjuk, hogy Szu-
hács János valamennyi követel-
ménynek megfelelt.

A 28 éves fiatalember ala-
csony termetű, vékony testalka-
tú, komoly, már-már komor te-
kintetű volt. Tekintete azonban 
egy érzékeny lelkű, tanítványai 
felett gyakran atyáskodó, finom 
humorú, élcelődő egyéniséget 
rejtett. Legtöbbször középszür-
ke öltönyben járt. Teherbírására 
már az első tanévben rácsodál-
kozhattunk: osztályfőnök, há-

rom szertár felelőse, a könyvtár 
kezelője, helyettes tanár, irodal-
mat tanított 17 órában, földraj-
zot 4, ének és torna tantárgyakat 
mind a négy évfolyamon 2–2 
órában. Az internátusban reggel 
6 órakor volt az ébresztő és 21 
órakor a takarodó. Az iskola 
falai között teltek fiatalságának 
legszebb esztendei. Öt év meg-
feszített munka után lemondott 
felügyelői munkájáról. Nősülni 
készült.

A mai Ady Endre utcában 
(ma Árpi bácsi rétesboltja) volt 
Kol ler  Károly ( fe lesége: 
Czekkel Alojzia) kereskedő 
boltja. A házaspár öt gyermeket 
nevelt. A legfiatalabb leányt, 
Koller Alojziát választotta fele-
ségül a tanár úr, akivel példás 
házastársi kötelékben éltek 36 
éven át, Szuhács János haláláig. 
Három gyermekük született: 
Mária 1915-ben, Erzsébet 1917-

ben, János 1920-ban. Mária 19, 
Erzsébet 17, János 14 esztendős, 
amikor egy belügyminiszteri 
rendelet miatt nevüket Havasra 
magyarosítják. Az 1934-ben 
hatályba lépett rendelkezés 
felszólította a tisztviselőket, az 
értelmiségieket, hogy idegen 
hangzású nevüket változtassák 
meg. Ezen eljárás hátterében a 
„nemzeti egység”, a területi 
revízió felerősödése állt. Az 
édesapa azonban vezetéknevét 
megtartotta, hiszen ekkor ő már 
megyeszerte tisztelt, ismert és 
elismert ember volt. 

A füredi polgári iskolának öt 
kinevezett igazgatóját ismerjük. 
Közülük legrövidebb ideig – 
négy évig – Szuhács János töl-
tötte be ezt a tisztet, nyugdíjba 
vonulásáig. Közben három 
tanévben is helyettes igazgatói 
megbízatást kapott. Tevékeny-
sége azonban minden kollégá-
jáén túlmutatott. Ő az, aki min-
dig fogékony volt az új módsze-
rekre, állandóan képezte és 
továbbképezte magát, tanköny-
veket és szakcikkeket írt, nagy-
szerű szónok, közéleti ember 
volt, aki jól beszélt szlovákul és 
németül, tanfelügyelői megbí-
zatást is kapott, és külföldi ta-
nulmányutakon is gazdagította 
tudását. Gyermekei közül Mária 
és Erzsébet folytatta édesapjuk, 
a „drága papa” hivatását. Erzsi-
ke néni, akit a fürediek közül 
még sokan ismertek, szinte 
azonos életutat járt be, mint 
édesapja. Tanítóból tanárrá ké-
pezte magát, szakfelügyelő volt, 
munkaközösségeket vezetett, és 
közéleti, közösségi munkáját is 

számon tartotta iskolája és a 
település. Jánost, a fiúgyerme-
ket 1943-ban avatták a Ludovi-
ka Akadémia hadnagyává. So-
káig Füreden élt családjával 
együtt, három gyermekük szü-
letett: János, Mónika és László. 
Szuhács János unokáinak érke-
zését sajnos nem érhette meg. 

A könyv szerzője, Tölgyesi 
József számos hely- és iskola-
történettel foglalkozó művet írt 
már. Több írása foglalkozik a 
pedagógia jeles személyiségei-
vel. A Balatonfüred Városért 
Közalapítvány 25. kötete az is-
kola fennállásának 100. évfor-
dulójára jelent meg A Balaton-
füredi Polgári Iskolák története 
1906–1948 között címmel. 
Most pedig kezünkben van 
legújabb munkája Szuhács Já-
nosról. A könyv végigkíséri a 
kiváló tanár életútját, munkás-
ságát. Azét az emberét, akinek 
nem négyévi igazgatósága, ha-
nem Balatonfüreden, sőt a me-
gyén is túlmutató szolgálata, 
elhivatottsága emeli őt az átlag 
fölé. Nemzedékek nevelője volt, 
aki tudta, hogy az értelmiségi 
léthez a tanításon kívül a közös-
ségi és a közéleti tevékenység 
is hozzátartozik. 

A könyv szerkezete, stílusa 
kiváló. Olvasmányos írás. Jó 
szívvel ajánlom elődöknek és 
utódoknak, gyakorló pedagó-
gusoknak és a leendőknek, 
minden balatonfüredinek, akit 
érdekel eleink sorsa és a helyi 
múlt.

(Elhangzott december 2-án, 
a könyv bemutatóján.) 
Szenfnerné Varga Anikó

Szuhács János unokái (balról az első sorban) is részt vettek a bemutatón

A református általános 
iskolában a közösségépí-
tés, a keresztény érték-
rend szerinti nevelés 
mellett hangsúlyos az is, 
hogy diákjaink meg-
kapják azt a többletet, 
amelyet egy egyházi 
iskola adhat. 

November 24-én tartottuk a 
már hagyományos Egészségna-
pot iskolánkban, amely prog-
ramjainak döntő többségét az 
Esélyórák határozták meg. Ezek 
olyan speciálisan megtervezett 
toleranciaépítő foglalkozások, 
amelyek játékos formában hív-
ták fel diákjaink figyelmét az 
esélyegyenlőség fontosságára, 
amely egy keresztény értékren-
dű iskolában kiemelten fontos.

Az interaktív előadásokat 
Mesterházy Zsolt kerekes szé-
kes előadó, dr. Horváth Attila 
látássérült, Horváth Brigitta 

jeltolmács, valamint Pávitsné 
Kormos Ildikó igazgatónő veze-
tésével középsúlyos értelmi 
fogyatékos diákok tartották.

A foglalkozások párhuzamo-
san négy tanteremben zajlottak, 
amelyek során a diákok megis-
merkedhettek a kerekes szék 

használatával, a vakok és gyen-
gén látók segédeszközeivel, az 
alternatív kommunikációs esz-
közökkel, így a siketek jelnyel-

vével, a Braille-írással, valamint 
a középsúlyos értelmi fogyaté-
kosok mindennapjaival. 

A programok végén a diákok 
még inkább érzékennyé váltak 
a fogyatékkal élők mindennap-
jai iránt.

Karácsonyhoz közeledve 
fontosnak tartottuk, hogy ráirá-
nyítsuk diákjaink figyelmét 
arra, hogy környezetünkben 
nem adatott meg mindenkinek, 
hogy egyenlő esélyekkel élje-
nek. Az Esélyórák pozitív ki-
csengése rávilágított arra, hogy 
ezekkel a „fogyatékosságokkal” 
együtt is lehet teljes életet élni, 
pozitív életszemlélettel.      

Rojtos Norbert
igazgató, Református 

Általános Iskola
Balatonfüred

Esélyórák a Refiben

Az elsősök harcoltak a 
gonosz fogmanókkal  
dr. Gerencsér Katalin 
vezetésével, és a kutyatar-
tás fortélyaival ismerked-
tek dr. Lipthay Tamás 
segítségével.

A másodikosok az éltető 
vízről és a rejtőzködő élőskö-
dőkről hallgattak előadást Ju-
hász Mária és Tompos Mária 
védőnőktől. A kicsik két lelkes 

gyógytornász: Surányi Sára és 
Leitold Judit irányításával mo-
zogtak a konditeremben.

A 3–4. osztályosok Hetesi 
András iskolarendőrrel sajátí-
tották el a kerékpáros közleke-
dés szabályait. Ömböli-Lakos 
Anna védőnő a tisztaság fontos-
ságáról beszélt. A gyerekek 
mozgásigényét zenés tánccal 
vezette le Marton Mária zumba- 
oktató. A fény nemzetközi éve 
alkalmából egészségplakátokat 
készítettek az osztályok.

A délelőtt folyamán a hosszú 
hajú lányoknak dekoratív haj-
fonatokat készített Csaby Mó-
nika fodrásznő. A nap legemlé-
kezetesebb eseménye a lovaglás 
volt. Szeibert Attila irányításá-
val minden kisgyerek kipróbál-
hatta, milyen érzés lovon ülni.

Délután az alsós osztályok 
gyümölcs- és zöldségtálakat 
készítettek az osztályfőnökök 
segítségével. A negyedikesek 
megismerkedtek a papír készí-
tésével, az elsősök és a harma-

dikosok pólóikat díszítették 
egyedi rajzolt és festett minták-
kal Horváthné Krisztina veze-
tésével.

Az 5–6. osztályosok a Bala-
ton Szabadidő- és Konferencia- 
központban töltötték el ezt a 
napot. A reggeli zenés bemele-
gítő után sorjátékokban vettek 
részt a tanulók, majd az értéke-
lés után harcművészeti bemu-
tató és egy kedves, tartalmas 
mozifilm megtekintése zárta le 

számukra a délelőtti programot. 
A 8. osztályos fiúknak dr. Ács 
Károly tartott előadást a puber-
táskorról.

Addig a lányok bőrápolási és 
sminkelési tanácsokat kaptak 
Farkasné Brózs Csilla, Pusztai 
Jenifer és Vázsonyi Patrícia 
kozmetikusoktól, Bodor Anita 
fodrász pedig hajápolási tippje-
ivel és frizurakészítési ötleteivel 
kápráztatta el a 7. osztályosokat.

Majd a szívkórház két lelkes 
dietetikusa, dr. Temesiné Torma 
Éva és Tóth Andrea az egészsé-
ges táplálkozás és a táplálkozá-
si zavarok témakörébe vonta be 
a gyerekeket. Később a hozott 
alapanyagokból sokféle egész-
séges nasit készítettek. Végül  
az iskola sportpályáin játékos 
feladatokban vettek részt a 
gyerekek.

A sorjátékok mellett a teak-
wondóval, a sportlövészettel és 
a dartsszal is megismerkedhet-
tek a felső tagozatosaink.  

Bognár Ferencné

Egészségnap  
a Radnótiban

Gubicza Ferenc, Szenfnerné Varga Anikó és a könyv szerzője, 
Tölgyesi József a református iskolában tartott könyvbemutatón

Az egészségnapon lovagolni is lehetett

Már iskolásként meg kell tanulni tisztelni a másságot, hogy 
fogyatékosan is egyenlő esélyekkel lehet indulni az életben



Az őszi-téli időszakban külö-
nösen sokakat utolérnek a meg-
hűléses, influenzaszerű megbe-
tegedések. Szerencsénkre a ter-
mészetes gyógymódok között 
sokféle terápiás módszert talá-
lunk a megelőzésre, illetve a 
gyorsabb felépülés támogatására. 
Igen, a hangsúlyt inkább a meg-
előzésre helyezem. Ne várjuk 
meg, hogy a szervezetünk vita-
min- és ásványianyag-tartalma 
megcsappanjon, fáradtakká vál-
junk. Gyógynövények, aromate-
rápia, homeopátia, Schüssler-só, 
vitamin- és nyomelempótlás – 
mind-mind szóba jöhet. Most 
összegyűjtöttem önnek négy 
nagyon hatékony tippet, amik 
támogatják a szervezetet a hideg, 
nyirkos időben is.

1.  BíBOR KASVIRÁG
Az echinacea egyik hatóanyaga 
úgy aktiválja az immunrend-
szert, hogy a baktériumokkal és 
vírusokkal szembeni ellenállá-
sunk növekszik. Tartós fogyasz-
tását nem ajánlom, inkább kú-
raszerűen érdemes a bíbor 
kasvirágot magunkhoz venni 
tea, csepp, tinktúra vagy akár 
kapszula formájában.

2.       GYÖMBÉR
A gyömbérgyökérből készített 
tea csodás vírusirtó hatású, 
benne közel tucatnyi víruselle-
nes hatóanyag található. A leg-
jobb, ha friss gyömbérgyökér-
ből készítjük el a teát: kb. 3 dl 
forrásban lévő vízzel öntsön le 
4–6 vékony szelet gyömbérgyö-
keret, hagyja állni 8–10 percig, 
majd szűrje le. Főzheti is a 
gyömbérteát, ilyenkor a for-
rásban lévő vízbe tegye a gyöm-
bérszeleteket, főzze legalább 
5–10 percig.

3.  KaKuKKfű
Nagyon sok embernek ajánlot-
tam már a kakukkfüvet, s közü-
lük mindenki meg is szerette. A 
karakteres ízű, illatú kakukkfű 
kiválóan fertőtleníti a szerveze-
tet, erősíti az immunrendszert. 
Teaként is fogyaszthatjuk, de 
gőzölésre is nagyon alkalmas. 
Felső légúti gyulladások, hörg-
hurut esetén különösen ajánlom.

4.  C-VITAMIN
Sok C-vitamin fogyasztásával a 
sejtjeink több energiával tudnak 
gazdálkodni, így az immun-
rendszerünk is erősebb. A C-vi-
tamin vízben oldódó vitamin, a 
szervezet nem tudja raktározni, 
ezért is kell folyamatosan pótol-
ni. A Nobel-díjas tudós, Linus 
Pauling és sok más természet-
gyógyász is a meghűlés kezelé-

sére legalább napi 2000 mg 
C-vitamint ajánl.               (X)

Nincs egyedül! Szívesen 
segítek Önnek is!

Kelemen Lívia,
az ön gyógynövényszakértője

Elérhetőség:
Balatonfüred, Kossuth utca 19. 

Nyitva tartás: hétfő–péntek: 
9–17, szombat: 9–12

20/595-3062, www.biotitok.hu
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Négy hasznos tipp meghűlés ellen

Mostantól mindenki- 
nek ingyen jár két 
OKJ-képzés, -tanfo-
lyam! A legújabb 
szabályozás szerint most 
már mindenki két 
szakmát szerezhet meg 
teljesen ingyen az 
ál- lam támogatásával,  
két OKJ-tanfolyamot 
végezhetünk el díjmen-
tesen. 

Az Országos Képzési Jegy-
zékben majdnem 500 szakkép-
zés közül lehet választani, 
egy-, két- vagy hároméves 
tanfolyamok közül. A teljes 
lista a Nemzeti Szakképzési és 
Felnőttképzési Hivatal honlap-
ján érhető el. Az új törvények 
szerint mindenki ingyen sze-
rezheti meg az első két szak-
képesítését, vagyis végezhet el 
két OKJ-tanfolyamot!

A régi szabályozás szerint, 
aki elmúlt 21 éves, az már csak 
levelező vagy esti tagozatra 
jelentkezhetett ingyen, ezt a 
szabályt  megszüntet ték. 
Egyetlen korhatár a nappali 
rendszerű iskolai oktatásra 
vonatkozik, amely tulajdon-
képpen a normál általános és 
középiskolai oktatást jelenti 
– gimnáziumban és szakképző 
iskolában 25 éves korig lehet 
ilyenben részt venni.

Korhatár nélkül mindenki 
ingyen végezheti el az első két 

OKJ-s képzését, 25 éves korig 
nappali tagozaton is, utána 
estin, levelezőn vagy más 
formában. Az első szakképe-
sítés megszerzése során nap-
pali tagozatnál jár a diákiga-
zolvány, a családi pótlék 20 
éves korig, sőt hiányszakma 
választása esetén havi 10–30 
ezer forintos ösztöndíj is. Ez-
után felnőttoktatásban lehet 
tanulni, amely ugyanúgy in-
gyenes, függetlenül az oktatás 
munkarendjétől, amely lehet 
nappali, esti, levelező vagy 
más sajátos munkarend (pél-
dául távoktatás) is.

Érettségizettek szakképesí-
tésként három tanéven keresz-
tül teljesen ingyen tanulhatnak 
az új lehetőséggel. Az OKJ-s 
képzések legnagyobb része 
kétéves képzés, és ingyen lehet 
elvégezni a szakképesítés-rá-
épüléseket is az Országos 
Képzési Jegyzékben előírt 
képzési időnél egy tanévvel 
hosszabb ideig.

A képzések teljes listája a 
friss Országos Képzési Jegy-
zékben szerepel: https://www.
nive.hu/index.php?option 
= c o m _ c o n t e n t & v i e w 
=article&id=566 

Nagy segítséget nyújthat a 
www.szakkepesites.hu  web-
oldal, ahol számos nagyon 
hasznos információ található

Forrás: pályázatfigyelő.hu 
2015/11/4

ÚJ ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉVEL FEJLESZTI  
A BETEGELLÁTÁST 
A BALATONFÜREDI ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ 

A szív- és érrendszeri betegek minőségi és magas 
színvonalú ellátását támogatja a balatonfüredi Állami 
Szívkórház beruházása, melynek keretében korszerű-
sítik a kórház orvostechnológiai eszközállományát. A 
fejlesztés 215,21 millió forint európai uniós támogatás 
segítségével valósul meg. 

A Balatonfüredi Állami Szívkórház 1970 óta végzi or-
szágosan és regionálisan a szív- és érrendszeri betegek 
ellátását, rehabilitációs kezelését. A kórház törekszik a 
betegellátás színvonalának folyamatos fejlesztésére. A je-
lenlegi beruházás is ezt a célt szolgálja, melynek során 
korszerű diagnosztikai eszközöket és terápiát segítő beren-
dezéseket szerez be az intézmény. Az új eszközök között 
szerepel lélegeztetőgép, digitális mobil röntgen, ultrahang-
eszközök, beteghűtő, betegőrző monitorok, valamint kor-
szerű betegágyak is.

Az orvostechnológiai fejlesztés – a kórház fejlődése 
mellett – hosszú távon több oldalról is hozzájárul az orszá-
gos és regionális ellátás színvonalának növeléséhez és 
fenntartásához. A kardiológiai járó- és fekvőbeteg-szakel-
látás eszközfejlesztésével tovább javítható a diagnosztikus 
tevékenység és a terápiás hatékonyság, csökkenthető a 
szív- és érrendszeri megbetegedések és halálozások száma. 
A fejlesztés 2015 év vége előtt fejeződik be. A projekt a 
Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

OKJ-tanfolyamok  
ingyen, mostantól  
akár kettő is!
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A balatonfüredi hajógyártás 
keretében a vitorlásgyártásnak 
mindig is egyedülálló, megha-
tározó szerepe volt hazánkban. 
Ez pedig kihatott a hazai vitor-
lássport fejlődésére. A mai Vi-
torlás Stefánia Étterem mögötti 
területen 1880–81-ben az angol 
Richard Young megépített egy 
kis műhelyt sólyával, ahol el-
kezdett fából csónakokat és vi-
torlásokat építeni. Ennek hatá-
sára, valamint Young javaslatá-
ra 1884-ben már meg is alakult 
a Balatoni Vitorlázó Egylet, így 
aztán felgyorsult a balatoni túra- 
és sportvitorlázó élet is. A Bala-
tonfüredi Hajógyárban a fából 
készült vitorlások gyártása 
1972-ig tartott, de ezt megelő-
zően 1969-ben már elkezdődött 
a műanyagból való gyártás. A 
hajógyári fejlesztéseknek kö-
szönhetően 1928 óta úgy a fa, 
mint a műanyag vitorlások kö-
zött néhány típus mindig meg-
található volt, melyekkel meg-
egyezőek a mindenkori olimpi-
ák vitorlázás számaiban is sze-
repeltek, illetve szerepelnek. 
Zárójelben jegyzem meg, hogy 
magyar vitorlázók először az 
1928-as amszterdami olimpián 
vettek részt és az a fából készült, 
Hungária nevű 6 m jacht, mely 
a füredi jachtépítőben készült, 
két felújítás után még mai is 
vitorlázóképes hajó.

A következő 40–45 éves 
történet csak egy kis szelete a 
címben megjelölt fejlődésnek. 
Az 1972-es müncheni olimpia 
vitorlásversenyein egy új vitor-
lástípus, az úgynevezett Soling 
került bevezetésre, mely típust 
1968-ban hagyta jóvá a Nem-
zetközi Vitorlás Szövetség 
(IYRU). Miután 1970-ben az 
MHD Balatonfüredi Gyáregy-
sége megvásárolta a Soling vi-
torlás gyártási jogát és a gyártó-
sablont, beindult a hazai gyár-
tásra való felkészülés, melynek 
irányításával Tolnay Kálmán 
(Laci) lett megbízva. Szilágyi 
István mérnök – a későbbi Ba-
laton sorozat tervezője, irányí-
tója – így emlékszik vissza: „A 
hajógyárban az összes teendő és 
kapcsolódó jogok Tolnay Lacit 
illették, más ehhez a témához 
nem nyúlhatott.” A Soling gyár-
tási jogával egyébként a szo-
cialista országok közül csak a 
füredi hajógyár rendelkezett. A 
KGST-tagországok jelezték 
vásárlási szándékukat, például 
a Szovjetunió 20–30 darab vé-
telére jelentkezett, de mivel 

csak rubelben tudtak volna fi-
zetni, így az üzlet nem jött létre. 

A fejlesztés eredményeként 
– hogy össze lehessen hasonlí-
tani az új típus vitorlázási tulaj-
donságait – 1970-ben két darab 
került legyártásra. Az M1 rajt-
számú hajót a szintén kiváló 
vitorlázó, a repülő hollandis 
Dominek Béla a Nike Vitorlás 
Klub, az M2 rajtszámút pedig 
Tolnay Kálmán az MHD BSE 
színében vitte versenybe. A 
hazai versenyeken először a 
hasonló típusú vitorlások között 
került sor a „nyúzópróbákra”. 
1975-re további három darab 
készült el, melyekből az M3 
rajtszámú vitorlást a későbbi, 
Solingban többszörös magyar 
bajnok és helyezett Szalay Ist-
ván vezethette. Az első külföldi 
megmérettetésre 1974-ben a 
Tolnay–Rumi–Kiszely csapat-
nak volt lehetősége a németor-
szági Travemündében. 

Ezután került sor a szovjet 
érdeklődés hatására a tallinni 
versenyre, melynek teljes költ-
ségét a hajógyár fedezte, mivel 
az MHD BSE vitorlázó-szak-

osztálya is a hajógyárhoz tarto-
zott. A mai Balatonfüredi Yacht 
Club elődjének két csapata vett 
részt az 1975 augusztus 20–29. 
között megrendezett XXVII. 
Balti-tengeri Regattán. A rende-
zők ezt a versenyt már az 1980-
as olimpiára való felkészülés 
próbájának is szánták. 

A csapat minden tagja ha-
jógyári dolgozó, sportoló volt. 
Az M2-es vitorlásban: Tolnay 
Kálmán (Laci) kormányos, 
Barta Imre és Tálos Imre le-
génység, az M3-ban Szalay 
István kormányos, Galambos 
Jenő (Junó) és Paukó András 
legénység. 

A csapat egyik vezetője 
Bartha János munkaügyi vezető 
volt, aki a vitorlázókkal együtt 
utazott Budapesttől Moszkvá- 
ig repülővel, majd onnan Tallin-
nig vonattal és vissza. A másik 
vezető pedig Ruzsinszky Attila, 
a klub elnöke volt, aki viszont a 
Szabó István teherautó-sofőr 

által vezetett pótkocsis Zil te-
hergépkocsit kísérte. A szállít-
mány Záhony után csak a Szov-
jetunió területén, az általuk 
szigorúan kijelölt és hat nap 
alatt megtett kb. 2400 km-es út 
után érte el a Tallinnt. 

A versenyre – negyven év 
távlatából – Tálos Imre úgy 
emlékezik vissza, hogy a több 
országból érkezett mintegy 40 
hajós mezőnyben a vége felé 
végeztek. A nagyobb tengeri 
gyakorlattal rendelkező és mi-
nőségileg jobb hajókkal ver-
senyzőket nem tudták jobban 
megközelíteni.

Minden verseny előbbre 
vitte a Soling vitorlás fejleszté-
sét, így 1979-ben már 18 hajó-
gyári hajó vett részt a hazai és 
nemzetközi versenyeken. Egyre 
több neves vitorlázó választotta 
ezt a típust. 1982-ben megala-
kult a Magyar Soling Osztály-
szövetség. Balatonfüreden 
1985-ben már Eb-t, 1989-ben 
vb-t, 1998-ban pedig Soling 
Masters Világkupát – melyet 
magyar hajó nyert meg – ren-
deztek. 

Az 1996-os atlantai olimpi-
án a Soling osztálynak már 
magyar résztvevője is volt. Az 
eddigi legnagyobb eredmény 
pedig 2013-ban született, ami-
kor is a hazai felnőttvitorlá-  
zás-ban a Repülő Hollandi után 
egy Soling szerzett világbajno-
ki címet az éppen a Balato-  
non megrendezett világbajnok-
ságon.

Szelle Zoltán

A balatonfüredi hajógyártás hatása  
a hazai vitorlássport fejlődésére (részlet)

A Városi Könyvtár egyik 
termében zajlott a 
szudokudélelőtt, közben 
egy másikban a városi 
szudokubajnokság.

Egyetlen klasszikus feladatot 
kellett megoldani a nevezőknek 
a 11 óra 10 perckor kezdődött 
döntőn, amit a győztes csopaki 
hölgy – Strenner Lászlóné – 8 
perc két másodperc alatt oldott 
meg helyesen. 

Egyébként ő az idén meg-
nyerte a veszprémi versenyt is, 
egy évig viseli a városi bajnok 
címet. Reméljük, megvédi 

mindkét bajnoki címét! A követ-
kező hasonló rendezvény janu-
ár elején a 6. Veszprém városi 
bajnokság. 

A második helyezett balaton-
füredi hölgy, aki szerencsére 
kedveli ezt a rejtvényformát, az 
idén is megtisztelte a versenyt  
jelenlétével: Kupcsik Éva (11 
perc 14 mp). Férje, aki nem 
tudott részt venni a versenyen, 
egyébként a második helyezett 
volt az idei  veszprémi bajnok-
ságon.

A harmadik helyezett szintén 
hölgy, aki ritkán tartózkodik 
Füreden, Laurinyecz Jánosné. 

Elhibázta, miként a negyedik 
helyezett is, és így 20 percnél 
több időre volt szüksége a meg-

oldáshoz. Jövőre szudoku 
ugyanitt!

Sótonyi Sándor

Szudokuverseny klasszikus feladattal
A sudoku vagy szudoku elnevezés a Szúdzsi va dokusin ni kagiru, 
azaz A számjegyek csak egyszer szerepelhetnek japán kifeje-
zésből ered, bár maga a játék nem Japánból származik. A rejt-
vényt a XX. század végén, egy amerikai magazin számára ké-
szítette Howard Garns keresztrejtvénygyártó a svájci matema-
tikus, Leonhard Euler elmélete alapján. Number Place, azaz 
Számok helye  néven jelent meg 1979-ben a Dell Magazines 
hasábjain. A játékszabály szerint az alap sudoku egy 9x9 mező-
ből álló táblázat, melyben 1-től 9-ig kell elhelyezni úgy a számo-
kat, hogy minden egyes számjegy csak egyszer szerepelhet 
minden sorban és oszlopban, illetve a sötét kerettel határolt 
3x3-as négyzetekben.

A Balatonfüreden gyártott hajók 
a Balti-tengeren is sikeresen 
szerepeltek

Sportprogram

A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

December 20., vasárnap 
9.00–16.00

Veszprém megyei felnőtt egyéni és páros 
asztalitenisz-bajnokság

December 21., hétfő 
14.00

Bendes Lajos kispályás teremlabdarúgó-emléktorna

December 28., hétfő  
14.00

Óévbúcsúztató önkormányzati teremlabdarúgó-torna

8230 Balatonfüred, Horváth Mihály u. Tel.: +36-87-480-196. Fax: +36-87-482-193
e-m@il: balatonkonferencia@t-online.hu
honlap: http://www.balatonkozpont.hu/



2015. DECEMBER 31.
Elhozzuk Amerikát!

Asztalfoglalás, info: +36 88 889 185 | info@historiahangvilla.hu

HISTORIA HANGVILLA ÉTTEREM, KÁVÉZÓ ÉS RENDEZVÉNYKÖZPONT
8200 VESZPRÉM, BRUSZNYAI U. 2. |  WWW.HISTORIAHANGVILLA.HU

HISTORIA PRÉMIUM CSOMAG 19.900 FT/FŐ
HISTORIA PRÉMIUM PLUS CSOMAG 22.400 FT/FŐ

KORLÁTLAN ÉTEL- ÉS ITALFOGYASZTÁSSAL

HISTORIA STANDARD CSOMAG A 
HISTORIA HANGVILLA KÁVÉZÓBAN 4.590 FT/FŐ

50%
kedvezmény

50%
kedvezmény

a lencsére

A páratlan, páros
                       ajánlat!

a keretre

Az akció
december 1–31-ig tart.

A részletekről érdeklődjön
üzletünkben!

Egészségpénztári kártya
elfogadó hely.

Almádi Optika
Balatonalmádi, Baross G. u. 33.

Tel.: 88/430-449

Füred Optika
Balatonfüred, Ady E. u. 45.

Tel.: 87/480-737
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