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A muzsika 
hangjai 

TARTALOM

Albrecht Dürer  
és Jovánovics

Kiállítás Albrecht Dürer 
és Jovánovics György 
alkotásaiból a Vaszary 
Galériában.

3. oldal 
 

Látogatók  
a telepen
Kellei György novellája 
a földönkívüliek és a biz-
tonsági őr találkozásáról.

4. oldal

Arácsi télűzés

Vidám, jelmezes felvonu-
lással ijesztették el végleg 
a telet az arácsiak. 

7. oldal 

Világkupát 
nyertek
A High Five meggyőző 
produkcióval utasította 
maga mögé a mezőnyt. 

11. oldal

A cím félig-meddig lo-
pott (lásd a híres amerikai 
filmet), az élmény nem. A 
film szereplői ugyan Salz-
burg zenei életét gazdagí-
tották anno (a forgatókönyv 
szerint), a mi programren-
dezőink pedig Füredét.

Átnéztem a tavaszi első 
két hét műsorát, azaz zenei 
kínálatát. Talán nem is 
teljes a felsorolásom, de 
volt egy hatalmas Kodály- 
koncert, még hatalmasabb 
sikerrel, amelyen együtt 
énekelt szinte az egész vá-
ros, hiszen itt mindenki volt 
már kórustag. Egyébként 
sem korfüggő a közös ének-
lés élménye. Valamint volt 
a szokásos tavaszi évadnyi-
tója a fúvósoknak, ugyan-
csak a szokott sikerrel, és 
örömmel láthattuk, hogy a 
zenekar és a karmestere 
egyre inkább érti egymást, 
és a folyamatos változás (ez 
elkerülhetetlen minden mű-
fajban és együttesben) már-
is érezteti hatását.

Aztán volt egy kiváló 
Messiás- (Händel) koncert 
az évad keretében, amely-
ből az látszott, hogy most 
már lassan épülhet egy ki-
sebb koncertterem a város-
ban, csak ne olyan tempó-
ban, mint az uszoda vagy a 
buszpályaudvar. (Koncert-, 
színház-, konferenciaterem 
– mindez egyben, de elkelne 
már!)

Aztán hallhattuk Sebes-
tyén Mártát, akinek a mű-
vészete már teljes szépségé-
ben és állandósult érték-
rendjében tündököl. Jót s 
jól! Ez nemcsak az iroda-
lomra vonatozik, hanem a 
zenére is. A közeli napok-
ban (amikor ezt írom) a 
Hamvas-napok keretében 
egy különleges magyar–
iráni zenekar érkezik, akik 
olyan népzenét játszanak, 
amelyben feltárják a két 
zenei világ felismerhető 
közös jegyeit. Nem minden-
napi élmény, az biztos. 

Mindez gyönyörű, csak 
éppen egyszer szeretném 
felmérni, hogy vajon kikből 
áll a közönség a család-
tagokon kívül. Ugyanazok 
ülnek ugyanott mindig, 
színházban, irodalmi esten, 
zenei programon. Vajon 
mennyi a fiatal, akiket be 
tudunk vonni érdeklődőként 
a komolyzenét hallgatók 
közé? Vagy mondjuk úgy: 
az értékes zenét hallgatók 
közé. Félek, hogy a számok, 
az adatok nem mutatnak  
jó jeleket: az értékhordozó 
kultúra Füreden is védeke-
zőállásban küzd. S amikor 
olyan jól érezzük magunkat 
Füred zenei eseményein, 
akkor nem árt erre is gon-
dolni, figyelni.
Praznovszky Mihály

Az esős, hideg idő ellenére 
sokan emlékeztek meg  
az 1848–49-es forradalom 
hőseiről a Széchenyi- 
szobornál. Maradandó 
ünnep mindenkor, 
mindenkinek – mondta 
Hardi Titusz.

– Van mit ünnepelnünk! 
1848 márciusában az ország 
apraja-nagyja, polgárok és 
arisztokraták, fiatalok és idősek, 
egyháziak és világiak képesek 
voltak egyet akarni. A köz érde-
kében mindenki egyként csele-
kedett, és lemondott az örökös 
érdekeiről. A márciusi forrada-

lom maradandó példa minden-
kor és mindenkinek – fogalma-
zott ünnepi beszédében az 
1848/49-es forradalom és sza-
badságharc eseményei előtt 
tisztelegve Hardi Titusz, a Szent 
Benedek iskola főigazgatója, 
aki Kossuth Lajost többször is 
idézve emlékezett meg a törté-
nelmi pillanatokról.

Az ünnepi beszéd után Baksa 
Kata népdalt énekelt, Szabó 
Donát, a Lóczy Lajos Gimnázi-
um tanulója Petőfi Sándor Nem-
zeti dal című versét mondta el, 
majd az egybegyűltek megko-
szorúzták a Tagore sétányon 
álló Széchenyi-szobrot. MT

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hőseire emlékeztek
A maradandó példa

Pósfai Mihály geológus és 
Bóka István polgármester 
is állami díjat vehetett át 
március 15-e alkalmából.

A köztársasági elnök átadta 
a tudományos tevékenység el-
ismeréséért járó Széchenyi-dí-
jakat. 

Idén tizennyolcan vehették 
át az elismerést, köztük a Bala-
tonfüreden élő Pósfai Mihály 
geológus, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia levelező tagja, 
a Pannon Egyetem Mérnöki Kar 
Környezettudományi Intézete 
Föld- és Környezettudományi 

Intézeti Tanszékének egyetemi 
tanára. 

A környezeti ásványtan terü-
letén, elsősorban az élő szerve-
zetekben képződő mágneses 
ásványok vizsgálatával kapcso-
latos eredményei, valamint 
nemzetközi szinten is nagyra 
értékelt tudományos és oktatói 
tevékenysége elismeréseként 
kapta a díjat. 

Dr. Bóka István polgármester 
a köztársasági elnök adomá-
nyozta Magyar Érdemrend 
tiszti keresztjét (polgári tagozat) 
vehette át a Belügyminisztéri-
umban. Martinovics

Állami elismerések

A Széchenyi-szobornál Hári Lenke és Bóka István koszorúzott, Hardi Titusz ünnepi beszédet mondott Fotó: Gazsi József



Sokszínű, igényes és 
tartalmas, a nyári 
szezonalitáson túlmuta-
tó programkínálattal 
várjuk a Balatonfüred-
re látogatókat – fogal-
mazott Bóka István a 
város szezonnyitó 
sajtótájékoztatóján.

– Idén is a műfaji sokszí-
nűség jellemzi majd a város 
programkínálatát, a Füred 
identitását erősítő kulturális 
események mellett külön 
hangsúlyt kapnak a gyerekek-
nek szóló programok és a 
sportrendezvények. Nagyon 
készülünk a jövő évi vizes 
világbajnokságra, a nyári 
magyar úszás napja és nyílt 
vízi felnőttvilágkupa ennek a 
főpróbája lesz. Szeretnénk a 
november–február közötti 
időszakban egy igényes 
gasztronómiai fesztivált szer-
vezni, és fontos szempont 
lesz a Tagore sétány teher-
mentesítése is, muszáj a kite-
lepülések számát csökkenteni 
– fogalmazott dr. Bóka István 
polgármester.

– Ebben az évben öt jelen-
tős kiállítás nyílik a Vaszary 
Galériában – jelentette be 
Geskó Judit művészettörté-
nész, a galéria művészeti fő-
tanácsadója. – A Füredi Ta-
vaszi Fesztivál részeként a 
világhírű festő és grafikus, 
Albrecht Dürer, illetve az 
utóbbi évtizedek magyar 
művészetének egyik kiemel-
kedő alkotója, Jovánovics 
György kiállítása nyílik meg 
a Vaszary Galériában. Képbe 
zárt írások címmel júniusban 
rendezünk egy tárlatot, amely 
az irodalom és a képzőművé-

szet közötti kapcsolatot, át-
menetet mutatja majd be. 
Egyebek mellett kiállítjuk 
Esterházy Péter elhíresült 
lapját, amelyre az író lemá-
solta Ottlik Géza Iskola a 
határon című regényét. Még 
a nyáron megnyitjuk Vasarely 
tárlatát, majd Rippl-Rónai 
József festményeiből, rajzai-
ból és grafikáiból nyílik kiál-
lítás – vázolta az idei év 
képzőművészeti programját 
Geskó Judit, aki hozzátette, 
tavaly negyven százalékkal 
nőt a Vaszary Galéria látoga-
tottsága.

Cserép László, az önkor-
mányzat művelődési osztá-
lyának vezetője a sajtótájé-
koztatón hangsúlyozta: a vá-
ros minél több családot sze-
retne Füredre vonzani, ezért 
a tematikus gyermekrendez-
vények mellett minden más 
eseménynél igyekeznek prog-
ramot szervezni a gyermekek 
számára is. 

– Rengeteg programot kí-
nálunk idén is, továbbra is 
arra törekszünk, hogy tartal-
mas kikapcsolódást nyújt-
sunk a városba érkezőknek. 
Változás, hogy egy profi cé-
get bíztunk meg a város egy-
séges marketingjének kiala-
kítására, sokat remélünk ettől 
– vélekedett Cserép László.

Balatonfüred idén is csat-
lakozik a Nyitott Balaton 
rendezvénysorozathoz, amely 
révén tavasszal és ősszel is 
több koncert, illetve más 
kulturális rendezvény érkezik 
majd a városba – tette hozzá 
Varga-Dani Barbara, a Ma-
gyar Turizmus Zrt. balatoni 
régiós igazgatója.

Martinovics Tibor
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Füreden  
elkezdődött 
a szezon

Telt házas koncerttel indult  
a negyedik tavaszi fesztivál

A Mendelssohn Kamarazenekar és a debreceni Kodály Kórus hangversenyével indult a 4. Füredi Tavaszi Fesztivál a hosszú hétvégén, 
március közepén. Händel nagyszabású műve, a Messiás igazi emelkedett hangulatot csempészett a Balaton Szabadidőközpont csar-
nokába. Bár még csak a március 15-i ünnep következett, a közönség már a húsvét hangulatát érezhette a bibliai szövegekből íródott 
oratóriumot hallgatva. Kovács Péter és zenekara ismét bebizonyította, hogy az óramű pontossággal és játszi könnyedséggel muzsi-
káló zenekar nem ismer lehetetlent, és ehhez kitűnő partnere volt a Kodály Kórus is a két és fél órás előadás során. A közönség sem 
fukarkodott az elismeréssel, vastapssal köszönte meg az előadást, amelyet követően a művészek ráadásként újra előadták a Halle- 
luja tételt Fotó: Gazsi József

A Balatonfüredi Rendőr-
kapitányság polgárőrök-
kel, közterület-felügyelők-
kel, erdészekkel, vadá-
szokkal együttműködve 
végzi rendészeti preven-
ciós tevékenységét.

A január 3-án történt egyez-
tetés során a Balatonfüredi 
Rendőrkapitányság az egyéb 
rendvédelmi feladatot ellátó 
szervezetek megjelent képvise-
lőivel kiválónak értékelte a 
2015. évi együttműködést és az 
ehhez kapcsolódó tevékenysé-
get, valamint meghatározta a 
2016-ban közösen végrehajtan-
dó feladatokat. 

A társszervekkel való közös 
szolgálatellátások alkalmával a 
körzeti megbízottak hetente 
segítőikkel szervezetten keresik 
fel a bűncselekmények elköve-
tésével veszélyeztetett külterü-

leti nyaralókat, pince-présháza-
kat, erdőterületeket, illetve a 
területen egyedül élő idős em-
bereket.

Ilyenkor mindig alkalmat 
találnak a lakossággal való köz-
vetlen kapcsolattartásra, az 
együttműködés és bizalmi lég-

kör elmélyítésére, mely nélkü-
lözhetetlen a körzeti megbízotti 
feladatok sikeres és eredményes 
ellátásához.

Együttműködés a közbiztonságért

A Balatonfüredi Rendőrka-
pitányság az áldozatok napja 
alkalmából február 23-án a vá-
rosban működő nyugdíjasklu-
bok tagjainak tartott előadást.

Az előadáson Regdon László 
rendőr ezredes, a Balatonfüredi 
Rendőrkapitányság vezetője 
köszöntötte a szépkorúakat, és 
tájékoztatást adott a kapitány-
ság illetékességi területén idő-
sek sérelmére elkövetett jogsér-
tő cselekményekről.

Az előadást a Fehér Gyűrű 
Közhasznú Egyesület vezetője, 
Fügedi László folytatta, aki 
évtizedek óta vezeti a nyugat-
európai áldozatvédő szerveze-
tek mintájára 1989. december 
21-én alakult és az Európai Ál-
dozatvédő Szervezetnek 1992 
óta aktív tagjaként áldozatsegí-
téssel foglalkozó szervezetet. 

Előadásában átfogóan mu-
tatta be az egyesület munkáját, 

tájékoztatást adott az áldozattá 
vált emberek jogairól, a szá-
mukra nyújtható anyagi vagy 
akár egészségügyi, erkölcsi se-
gítség igénybevételéről.

Orsós Károly rendőr őrnagy, 
a Veszprém Megyei Rendőr-
főkapitányság kiemelt megelő-

zési főelőadója a jogsértések 
megelőzése miatt a manapság 
gyakori ún. „unokázós” csalás-
ról is beszélt, amikor az elköve-
tő bajba került unokának adja ki 
magát, és pénzt kér telefonon 
azzal a szöveggel, hogy a barát-
ját küldi majd érte, és így viszi 

el a pénzt a nagyszülőktől. Zá-
rásként az előadók a jelen lévő 
nyugdíjasok lakóközösségében 
esetlegesen előforduló közbiz-
tonsági problémákról beszélget-
tek, és megállapodás született 
hasonló előadások további meg-
tartásáról is.

A nyugdíjasok védelmében

A Balatonfüredi Rendőrkapitányság nyomozást folytat T. S. 40 
éves és N. S. 34 éves kömlői lakosok ellen lopás bűntett elköveté-
sének meglapozott gyanúja miatt. 

 A rendelkezésre álló adatok szerint a két férfit februárban egy 
füredi ingatlanba tört be, ahonnan szeszes italt, műszaki berende-
zéseket és kerékpárt tulajdonítottak el mintegy negyedmillió forint 
értékben. A sértett a betörést március 3-án észlelte, ekkor értesítet-
te a rendőrséget. A két kömlői férfit a nyomozók 24 órán belül 
elfogták és előállították a Balatonfüredi Rendőrkapitányságra, ahol 
gyanúsítottként hallgatták ki őket, majd őrizetbe is vették őket. Az 
eltulajdonított tárgyak nagy részét a nyomozók lefoglalták. 

T. S. és N. S. ellen a további eljárást a Balatonfüredi Rendőrka-
pitányság bűnügyi osztálya folytatja le.

Őrizetben az elkövetők 

A balatonfüredi Szent Benedek Gimnázium rendészeti fakultá-
ciós évfolyamainak diákjait látta vendégül a Balatonfüredi Rend-
őrkapitányság. Az intézmény iskolarendőre, Ferencz Gábor cím-
zetes rendőr főtörzszászlós, körzeti megbízott és bűnmegelőzési 
tanácsadója, Rezi Attila rendőr alezredes által szervezett program 
célja az volt, hogy a diákok ízelítőt kapjanak a rendőrség munká-
járól. A szakmai napokon a tanulók a rendőri pályáról, többek 
között a felvételi eljárásról is hallhattak előadást, majd légpuska-
lövészet, gépkarabély-bemutató és halálos balesetekről szóló film 
megtekintése következett.

Szakmai napok diákoknak



A világhírű festő és 
grafikus Albrecht Dürer, 
illetve az utóbbi évtizedek 
magyar művészetének 
egyik kiemelkedő alkotó-
ja, Jovánovics György 
kiállítása látható márci-
us 19-étől a Vaszary 
Galériában. 

A füredi kiállítás Dürer mint-
egy nyolcvan fa- és rézmetsze-
tét, valamint egy könyvét mu-
tatja be a Szépművészeti Múze-
um gazdag, több mint 200 lapot 
számláló Dürer-kollekciójából. 
A kiállított művek közül kiemel-
kedik a 16 fametszetből álló 
látomásos, zsúfolt és szenvedé-
lyes Apokalipszis-sorozat, a 
Nagy Passió 11 jelenete és a 
húszlapos Mária élete-sorozat, 
valamint a rézmetszet œuvre-
jének csúcsát jelentő, többréte-
gű tartalommal bíró, három mű: 
a Lovag, halál és az ördög, a 
Melencolia és a Szent Jeromos. 

A művek jelképeit azóta is so-
kan és sokféleképpen magya-
rázzák.

A Pusztán fekete vonalakkal 
című kiállítás a metszetek mel-
lett Dürer késői portréit is tar-
talmazza, amelyek a kortársak-
ra és az utódokra is nagy hatás-
sal voltak. A Szépművészeti 
Múzeum Dürer-metszeteiből 
válogatott monografikus kiállí-
tást legutóbb 1971-ben, Dürer 
születésének ötszázadik évfor-
dulóján állították ki.

A kiállítás június 19-ig láto-
gatható, a metszetek ugyanis 
három hónapnál tovább nem 
kaphatnak fényt, mert az ártana 
a felületüknek, kiállításuk után 
teljes sötétségben kell néhány 
hónapig tárolni az alkotásokat.

Jovánovics György elképze-
léseit évtizedek óta a műfajokon 
átívelő, ugyanakkor elsődlege-
sen mindig a szobrászathoz 
köthető gondolkodás, a pedagó-
giai szemlélet, az intellektuális 

megközelítési mód határozza 
meg. Széles spektrumú művei-
ben gyakran jelennek meg filo-

zófiai, irodalmi, zenei inspiráci-
ók. A Vaszary Galériában látha-
tó kiállítás ebből a komplex 
rendszerből nyújt keresztmet-
szetet, a hatvanas években ké-
szült korai művektől kezdve 
egészen a külön e tárlatra létre-
jövő alkotásokig.

Nagyméretű dobozszobrok, 
színes és fehér reliefek, fotó-
munkák, korai grafikák, kis-
plasztikák, maszkok, tanítvá-
nyokkal közösen készült alko-
tások, és magára Jovánovicsra 
nagy hatást gyakorló klasszikus 
alkotások szerepelnek a kiállí-
táson.

Jovánovics György művé-
szettörténeti utalásrendszerében 
ugyanúgy helyet kaphat a klasz-
szikus görög szobrászat egy-egy 
alkotása, mint Rodin vagy 
Medardo Rosso formavilága.

A július 17-ig látogatható 
kiállítás a Szépművészeti Mú-
zeumból, illetve a Magyar Nem-
zeti Galériából kölcsönzött 
klasszikus alkotások – többek 
között Rodin, Rosso, Stróbl 
Alajos egy-egy műve – segítsé-
gével mutatja fel Jovánovics 

művészettörténeti utalásokkal 
teli rendszerét. A tárlat egymás 
mellé rendeli a kész műalkotá-
sokat, a vázlatokat, rajzokat és 
az inspirációs forrásként vagy 
önálló alkotásként megjelenő 
fotókat.

Martinovics Tibor
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Albrecht Dürer (1471–1528) 
festő és grafikus, a német 
reneszánsz legnagyobb mű-
vésze. Ötvös apja a Békés 
megyei Ajtósról vándorolt ki 
Németországba, innen a 
Türer, majd a németesített 
Dürer (Ajtósi) név. A művé-
szettel apja műhelyében is-
merkedett meg, miközben 
kitanulta az ötvösséget, majd 
elsajátította a fafaragás és a 
rézkarcmetszés alapjait is, 
később ez alapozta meg 
hírnevét.
Dürer volt az első német 
festő, aki vallásos hitét ösz-
szeegyeztette az olasz rene-
szánsz tökéletesen elsajátí-
tott formanyelvével, tanulmá-
nyozta a perspektívát és a 
szépség szabályait. Hihetet-
len rajztudással, részletes-
séggel volt képes ábrázolni a 
valóságot. 
Ő készítette az első tudomá-
nyos csillagtérképet, meg-
szállottan érdekelték az em-
beri test arányai, az egyik 
leghíresebb, a kiállításon is 
látható Ádám és Éva című 
metszetén az emberi szép-
séget a kiszámított, eszmé-
nyi forma révén ragadta meg 
– ezek az első német akt
képek. 
Élete vége felé szenvedélye-
sen foglalkozott művészetel-
méleti kérdésekkel, arányel-
méleti és geometriai kutatá-
sokkal. Sokatmondó a huma-
nista művészet kiemelkedő 
alakjának nürnbergi sírfelira-
ta is: Mindaz, ami Albrecht 
Dürerből halandó volt, e 
domb alatt van eltemetve.

A kortárs művészet meghatározó alakja, Jovánovics György Egy önéletrajz című kiállítása a Vaszaryban



A biztonsági őrök földszintes, 
lapos tetejű épülete a gyárkaputól 
öt-hat méterre, a belső park szé-
lén állt. A nagyméretű ügyeleti 
szoba egyik oldalán ipari moni-
torok sorakoztak, amelyekre a 
gyártelep különböző pontjain 
felállított kamerákon keresztül 
érkezett a kép. A hat készülékhez 
számos kamera tartozott, az el-
lenőrzött területet kapcsolókkal 
lehetett váltogatni. Szilveszter 
éjszakáján a legfontosabb ponto-
kat választottam ki, ha gonosz 
szándékkal idegenek jutnak be a 
telepre, valószínűleg ezeken a 
helyeken bukkannak fel. A mo-
nitorokon a bejárati kapu előtti 
utca, az emeletes irodaépület, a 
számítógépes és elektromos 
központ, a gázokkal, savakkal 
teli tartályok és a raktár képe 
merevedett ki.

December utolsó napja volt, 
éjjel tíz óra. Kristóf, a társam 
megkért, hogy éjszaka kettőig 
egyedül lássam el a szolgálatot, 
mert szeretne hazaugrani a csa-
ládjához. Itt laknak a közelben, a 
gyári lakótelepen. Két középis-
kolás lánya van, Ágota és Zsuzsa, 
ikrek, alig tudom megkülönböz-
tetni őket. Persze beleegyeztem, 
hogy Kristóf otthon töltse az óév 
utolsó és az új év első óráit. An-
nál is inkább, mert én sem magá-
nyosan töltöm az ünnepet, gon-
doltam, amikor reggel fél hétkor, 
a szolgálat átvételekor erről be-
szélgettünk. Rendes srác vagy, 
Tibor, mondta Kristóf, és meg-
veregette a vállamat. Ő húsz 
évvel idősebb nálam. Villanysze-
relő volt a gyárban, amikor lét-
számgondok miatt felmondtak 
neki. Elvégzett egy tanfolyamot 
és biztonsági őr lett annál a tár-
saságnál, ahol őrként dolgoztam.

Huszonhat éves vagyok, a 
közeli városban lakom, van egy 
kétszobás lakásom. Korábban 
faluban tanítottam, de rettentő 
keveset kerestem, ezért otthagy-
tam a pedagógusi pályát. Bizton-
sági őrként általában negyven-
nyolc órákat dolgozom egyfoly-
tában, aztán jön a pihenés. Sza-
badidőmben, kora tavasztól késő 
őszig a gyár sportegyesületében 
vitorlázom. Imádom a vizet, az 
északi széltől dagadó vásznakat. 
Egyelőre elégedett vagyok az 
életemmel. Legalábbis akkor 
még úgy nézett ki, hogy semmi 
zavaró körülmény nem jön köz-
be. Franciskával, a barátnőmmel 
boldogok voltunk. Ő zenét okta-
tott egy művészeti szakközépis-
kolában.

Azon a szilveszteren valami-
vel tíz óra után érkezett a gyár-
hoz, Peugeot-jával az utcán, a 
kapu előtt parkolt. Beengedtem, 
megöleltük egymást. Franciska 
rövid szárú csizmát, kötött haris-
nyát és szoknyát viselt. S hozott 
egy üveg alkoholmentes pezsgőt. 
Szeszes italt csak ritkán iszom, 
de szolgálatban semmiképp. 
Hogy Kristóf hazament, már 
ezzel is alaposan megszegtük a 
szabályzatot. S ha még innék is… 
De bíztunk abban, hogy zavarta-
lan lesz az éjszaka. Franciska már 
az első percekben gombolni 
kezdte a dzsekimet. Az ügyeletes 
szoba mögött volt az öltözőnk. 
Nyitott ajtajába tettem egy szé-

ket, és leültem rá. A barátnőm 
praktikusan öltözött, felhajtotta 
a szoknyáját és szemben velem, 
az ölembe ereszkedett. A válla 
fölött jól láttam a képernyőket. 
Csendes, nyugodt volt a gyárte-
lep, Franciska szapora lélegzése, 
sikongatása jelentette az egye-
düli zajt, de ezt jólesett hallanom. 
Éjfélkor ittunk a pezsgőből, aztán 
újra a székre telepedtünk. Így 
köszöntöttük az új esztendőt.

A barátnőm egy óra után ment 
el. Jó fél óra, és Kristóf betop-
pan, reggelig átdumáljuk az éj-
szakát. Ám ekkor különös dolog 
történt…

A középső készülék képer-
nyőjén, amelynek kamerája a 
számítógépes központra irányult, 
egy csészealj formájú szerkezet 
pereme bukkant fel. Három ke-
rek, világító ablakot láttam, majd 
a csészealj eltűnt, és két alacsony, 
szürke ruhás alak lépdelt az épü-
let felé. Szemük zölden csillo-
gott. Kivert a hideg verejték. 
Tudtam, hogy előbb-utóbb meg-
látogatnak az idegenek. Ufó-  
mániámat titkoltam, egyedül 
Kristóf tudott róla. Rengeteg 
fantasztikus regényt és tudomá-
nyos könyvet olvastam, s rend-
szeresen vásároltam a magazino-
kat. Hittem, hogy léteznek föl-
dönkívüliek, és időnként csodá-
latos járműveikkel meglátogat-
nak bennünket. Itt járnak közöt-
tünk, figyelnek, tájékozódnak, de 
mi nem észleljük a jelenlétüket, 

legfeljebb csak kis gömb alakú, 
lebegő szondáikkal találkozunk. 
Nem akarják, hogy észrevegyük, 
leleplezzük őket. Nyilván alapos 
okuk van rá. De most leszálltak 
a gyártelep udvarára, pont akkor, 
amikor szolgálatban vagyok. S 
éreztem, hogy ez nem véletlen. 
Találkozni akarnak velem, ki-
csalnak az udvarra, hiszen tud-
hatják, hogy a belső tévéhálóza-
ton keresztül látom őket. Ha 
rossz szándékkal jöttek volna, 
megszüntetik az áramellátást, 
sötétbe borítják a gyár egész te-
rületét. Ebben a pillanatban 
mindenütt kialudtak a fények, 
majd másodpercek múlva újra 
világos lett.

Remegtem, képtelen voltam 
uralkodni magamon. A két kis 
alak a számítógépes központ 
bejárata előtt állt, egyikőjük le-
nyomta az ajtó kilincsét. Érinté-
sére meg kellett volna szólalnia 
a riasztóberendezésnek, de néma 
maradt. Úgy látszik, a rendszert 
kikapcsolták. Hamarosan lehig-
gadtam, bementem az öltözőbe 
és magamra vettem az ufó-  
ruhámat, amely szürke, fényes 
szövetből készült, a nagyanyám-
mal varrattam. Erről még Kris-
tófnak sem beszéltem. A szövet 
– amelyet hátul cipzárral húztam 
össze – feszült rajtam és befedte 
a fejemet is. A szememnél, a 
mandula formájú kivágások he-
lyén zöldes fény villódzott, az 
izzókat a mellemen elhelyezett 

elem táplálta. S közbeiktattam 
egy apró megszakító szerkezetet. 
Az ufójelmezt tréfás alkalmakra 
szántam, de eddig még nem mu-
tatkoztam benne, csak egyedül 
próbáltam ki. Remekül állt raj-
tam, kirajzolódott izmos, sportos 
alakom. S eljött az első valódi 
találkozás az idegenekkel. Talán 
elégedettek lesznek, hogy hiteles 
öltözékben jelenek meg előttük, 
gondoltam, és elindultam a szá-
mítógépes központ felé. 

A fákat, bokrokat és tetőket 
vékony hóréteg takarta. Fagyos 
éjszaka volt. Izgatottam közeled-
tem az épülethez. Az út itt kis 
térré szélesedett. Körbepillantot-
tam, de a leszálló csészealjat nem 
láttam. Letette az utasokat és 
máshol várakozik, hogy ne lás-
sam, ne ismerhessem meg köze-
lebbről; távozásáról erre a követ-
keztetésre jutottam. De a két 
alacsony alaknak is nyoma ve-
szett. Hiába forgattam a fejemet, 
sehol nem voltak. Aztán egyszer 
csak az épület sarka mögül ne-
vetgélve kilépett Ágota és Zsu-
zsa. Az ufóruhát már levetették, 
és testhez tapadó pulóver, haris-
nyanadrág és tornacipő volt raj-
tuk. Rögtön kapcsoltam: Kristóf 
eszelte ki az egészet, tisztessége-
sen átvert a lányai segítségével. 
Ha már így történt, akkor én 
viccelem meg a csajokat, hatá-
roztam el. Amikor megpillan-
tottak, rögtön elhallgattak. Nem 
ismertek meg, pedig sokat vitor-
láztam velük. Megrettentek, 
ahogy feléjük lépdeltem merev 
testtartással és szikrázó szemek-
kel. Legszívesebben elszaladtak 
volna, de megbabonáztam őket, 
mozdulni sem tudtak. Odaérve 
feléjük nyúltam, legalább meg-
tapogatom, megszorongatom a 

zsiványokat. Ekkor lövés dörrent 
a hátam mögött. A gerincemben 
ezernyi hegyes, izzó tű szúrását 
éreztem és elvesztettem az esz-
méletemet…

Most tavasz van és tolókocsi-
ban ülök a tóparton, a gyár sport-
telepén. Sóvárogva nézem a 
vízre kifutó vitorlásokat. A ge-
rincsérüléstől mindkét lábam 
örökre megbénult. Kristóf lőtt 
rám a szolgálati fegyverével, 
mert azt hitte, hogy bűnös céllal 
valóban idegen férfi hatolt be a 
gyártelepre, aki megtámadja a 
váratlanul előkerülő lányokat. Az 
ufós trükköt nem a kollégám, 
hanem ők eszelték ki, a csészealj 
peremét vastag kartonpapírból 
készítették és becsúsztatták a 
kamera látóterébe. A látogatást 
meglepetésnek szánták, feltéte-
lezték, hogy megszállott ufóhívő 
létemre lázba jövök, de nem sér-
tődöm meg a szilveszteri tréfától. 
A világítást és a riasztóberende-
zést Kristóf kapcsolta ki, villany-
szerelőként ismerte az elektro-
mos berendezéseket. Aztán les-
ben állt, várta a fejleményeket. S 
meghúzta a pisztoly ravaszát, 
amikor veszélyesnek ítélte a 
helyzetet. 

Franciska az operáció után 
be-bejött a kórházba megláto-
gatni, majd szó nélkül elhagyott. 
Most egy orvossal jár. Kristóf 
ellen vizsgálat indult, de felmen-
tették. A kihallgatások során nem 
árultam el, hogy szilveszterkor 
hazament a családjához; ha kide-
rül az igazság, azonnal menesz-
tik. Azt vallottam, hogy én akar-
tam ráijeszteni. Amikor ideje 
engedi, lehoz a partra a furgon-
jával. Órák múlva értem jön. 
Csak ne látnék ilyenkor könnyet 
a szemében. 
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Állva tapsolt a közönség 
az 50. Kodály-hangver-
senyen a zsúfolásig telt 
Anna Grand Hotelben.  
A Bem emlékkórus 
előadása láthatóan 
meghatotta a közönséget 
és a fellépőket is.

A város általános iskoláinak 
kórusai, a Lóczy gimnázium 
kórusa, a város vegyes kara és a 
régi Bem iskolásokból alakult 
nyolcvantagú Bem emlékkórus 
lépett fel az Anna Grand Hotel 
zsúfolásig telt dísztermében.

Az első hangversenyt még 
1967. március 6-án tartották, 
egy nappal Kodály Zoltán ha-
lála után, aki hivatalos lett vol-
na a koncertre. A kórustalálko-
zó hagyománnyá, sőt jelentős 
kulturális eseménnyé vált a vá-
rosban. 

A március 5-én rendezett 
jubileumi koncerten köszöntöt-
ték a hangverseny eddigi törté-
netében szerepet vállaló karna-
gyokat, és megemlékeztek a már 
elhunytakról. A koncerten fel-
lépett az egykori Bem iskola 
gyermekkórusainak tagjaiból 
alakult emlékkórus is. A Bíró 
Bernadett vezényelte kórus 
előadását vastapssal honorálta  
a közönség.

 Martinovics Tibor

Jubileumi Kodály-hangverseny

Látogatók a telepen
Kellei György

Az ötven évvel ezelőtti fotón Kodályné Péczely Sarolta, Horváth 
Ernő karnagy, Keresztury Dezső költő, Farkas Edit iskolaigaz-
gató és Bíró Péterné karnagy látható a Kodály-hangversenyt 
követően – a fotót dr. Keöd Erzsébetnek köszönhetjük

Üdvözlet 1966-ból

hirdetmény
az általános iskolába történő beíratásról 

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2016/2017. tanévre történő általános 
iskolai beíratás ideje: 

2016. április 14. (csütörtök), 8.00–19.00 óráig 
2016. április 15. (péntek), 8.00–19.00 óráig 

Az óvodavezető vagy a szakértői bizottság döntése alapján tankötelezettsége 
teljesítését 2016. szeptember 1jétől megkezdő gyermekét a szülő a fenti 
időszakban köteles beíratni a választott vagy a lakóhelye, ennek hiányában 
tartózkodási helye szerinti kötelező felvételt biztosító általános iskola első 
évfolyamára. 

Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges dokumentumok: 
– a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet 
 igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), 
– az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, 
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata, 
– a gyermek TAJkártyája, 
– a szülő/gondviselő személyi igazolványa, a szülői felügyeleti jogokkal 
 kapcsolatos nyilatkozat 

A felvételről az iskola igazgatója dönt, melyről írásban értesíti a szülőket. 

A döntés ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától 
számított tizenöt napon belül – jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hi-
vatkozással kérelmet nyújthat be. A kérelemmel kapcsolatban az iskola 
fenntartója jár el és hoz másodfokú döntést. 
Az iskola fenntartójáról a http://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_
intezmenykereso internetes oldalon tájékozódhatnak. 
A 2016/2017. tanév kötelező felvételt biztosító általános iskoláinak felvételi 
körzete megtekinthető a hirdetmény mellékletében, a https://www.kir.hu/
KIR2_KORZET_Lakossagi internetes oldalon, továbbá megismerhető a járá-
si hivatalokban, a tankerületi igazgatóságokon, a polgármesteri hivatalokban, 
az általános iskolákban és az óvodákban.
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A tavalyi nyár eleje óta  
áll a Tagore sétányon  
egy szépen kivitelezett, 
átlátszó tábla az egykori 
fürdőház helyén. Sokan 
gyönyörködnek benne. 

A rajta olvasható idézet 
(„Lelked szép erejét a sors 
hullámai edzik / E tó testednek 
nyújt vidor életerőt.”) szerző-
jeként Kisfaludy Sándor neve 
áll. A sorok írója azonban nem 
ő – mint az már tavaly a füredi 
sajtóban (Balatonfüredi Napló, 
Füredi História) háromszor is 
(!) megjelent –, hanem Czuczor 
Gergely, tőle származik A Ba-
laton tava című tömör kis 
epigramma.

Azóta ezrek látták a táblát, 
sok-sok fénykép is készült róla. 
Már a világhálón is látható  
(pl. 2016. jan. 5. https://www.
y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = 
bwKTWlE3il0). A táblán kívül 
szerepel a kétsoros még két 
helyen, a füredi panteonban is, 
a Czuczor Gergely-emléktáb-
lán („Czuczor Gergely költő 
(1800–1860) füredi üdülésének 
emlékére írta népszerű versét: 
Lelked szép erejét a sors hullá-
mai edzik / E tó testednek nyújt 
vidor életerőt.”), valamint az 
Esterházy strandon, közvetle-
nül a parton. Ez a fémtábla 
korábban a Városi Strandfürdő 
bejáratánál volt. Egy értetlen-
kedő látogató a fordítóházból 
szóvá is tette az ellentmondást 
( h t t p : / / w w w . m u u t .
hu/?p=16290 – 2015. december 

11-én a Műút portálon), Kisfa-
ludy kontra Czuczor címmel: 
„Nem akarok hinni a szemem-
nek ... Ennek fele se tréfa, pil-
lanatnyi habozás után irány 
vissza a partra, merthogy eny-
nyire azért mégsem lehetek 
hülye, az előbb láttam, hogy 
Kisfaludy... Megyek, és lefény-
képezem azt a nyomorult táblát, 
visszajövök a fotóval, összeha-
sonlítom a Czuczor-idézettel, 
és majd kiderül, hogy nem én 
vagyok a ludas ebben a törté-
netben. Még mindig szeret- 
ném azt hinni, hogy nem pusz-
ta hanyagságból, figyelmetlen-
ségből, ne adj isten magabiz-
tosságból valaki elkövette azt  
a hibát, hogy az emlékezetére 
hagyatkozva gravíroztatta azt  
a két Czuczor Gergely-vers-
sort Kisfaludy Sándor neve 
alatt az emléktáblára – még 
mindig felmenteni szeretném 
az elkövetőt”.

Tény, hogy Kisfaludy Sán-
dor összes írása között (Kisfa-
ludy Sándor munkái. I–VIII. 

Pest, 1833–1838; K. S. minden 
munkái. Pest, 1848 és K. S. 
hátrahagyott munkái. I–IV. 
Pest. 1870–71, K. S. minden 
munkái. I–VI. Budapest, 1892.) 
nyoma sincs ennek az epigram-
mának. Sőt mi több, diszti-
chont, epigrammát egyáltalán 
nem is írt Kisfaludy (mármint 
Sándor, mert Károly igen).

Megvan viszont a Czuczor 
Gergely összes költeményei-
nek kötetében, amely a világ-
hálón is olvasható. Ahol még 
számos más helyen is, például 
2002. március 1.: Balatonfüred, 
Art-East Galéria, tárlatmegnyi-
tó Czuczor Sándorral (http://
www.zongorgabor.hu/?menu_
id=3s1s20090816_19): „Szüle-
t é s e m  e l ő t t  s z á z  é v v e l 
bencésrendi dédnagybátyám, 
Czuczor Gergely tette le névje-
gyét ezen a helyen, ahol gyógy-
írt nyert teste és lelke nyava-
lyáira: „Lelked szép erejét a 
sors hullámai edzik / E tó tes-
tednek nyújt vidor életerőt”. 
Honnan hát a nyilvánvaló téve-

dés? Mert valóban van olyan 
hely (a füredi táblán kívül), 
ahol Kisfaludy Sándor szerepel 
szerzőként. 

Például Sági János könyvé-
ben (A Balaton írásban és 
képben, a magyar tengernek és 
vidékének leírása. Keszthely, 

1902), a 7. oldalon. Vagy 1907-
ben a miskolci Katolikus Fő-
gimnázium kiadványának 103. 
oldalán: „Kisfaludy Sándor a 
Balaton gyógyerejét így énekli 
meg: Lelked szép erejét a sors 
hul-lámai stb. (http://library.
hungaricana.hu/hu/view/Mis-

k o l c _ 2 0 5 2 9 _ k a t o l i k u s _
fogimn_20550_1907/?pg= 
104&layout=s). Ezek forrása 
nyilván Jalsovics Aladár ben-
cés rendi tanár könyve volt  
(A balatonfüredi gyógyhely és 
kirándulási helyei képekkel il-
lusztrálva. Bp., 1878 [jav. kiad. 
Balatonfüred, 2008. Szerk. és  
a bev. tanulmányt írta Licht-
neckert András]). Jalsovics 
Füred-fürdőtelepen lelkész, 
ugyanakkor Tihanyban könyv-
táros és lelkiatya volt. Könyvét 
versekkel, irodalmi szemelvé-
nyekkel színesítette, tőle szár-
mazik az a leírás is, mely sze-
rint Galerius alcsászár [caesar, 
majd augustus] halála után fe-
leségét, Valériát Tihanyba 
száműzték. Itt látogatta meg 
édesanyja, Piroska (Prisca), és 
a füredi gyógyvíz rendszeres 
használata után Piroska ki-
gyógyult betegségeiből. Ha ezt 
sem hisszük el föltétlenül a 
szerzőnek, Jalsovics könyve 
helytörténeti szempontból fon-
tos munka.

Végül még a füredi pante-
onban látható márványtábla 
feliratáról: „Czuczor Gergely 
költő (1800–1860) füredi üdü-
lésének emlékére írta népszerű 
versét: Lelked szép erejét stb. 
Veszprém Megye Tanácsának 
Idegenforgalmi Hivatala 
1958.” Hibás évszám, valójá-
ban a bencés szerzetes, költő, 
nyelvtudós, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia tagja 1866-ban 
halt meg.

– RJ –

Új tavasz – új reményekkel

A pontosság kedvéért a Czuczor Gergelytől származó, A Bala-
ton tava című epigramma eredeti szövege valójában tényleg ez 
volt:

„Lelked szép erejét a sors hullámai edzik:
E tó testednek nyújt üde[*] életerőt.

Később a csillaggal jelölt „üde” helyébe a „vidor” szó került, 
mégpedig Kopeczky Vidor (1814–1885) idején (aki 1863ban 
lett Tihanyban jószágkormányzó, ezt a posztot 1866ig töltötte 
be, 1881ben Tihanyban perjel, 1882: házgondnok is). 1863ban 
a fürdőház bejáratánál: „Lelked szép erejét a sors hullámai 
edzik, E tó testednek nyújtja az életerőt.” És végül a „vidorral”.

Változatlanul helytelen felirat olvasható a Tagore sétányon elhelyezett átlátszó táblán

A víz világnapjával 
kapcsolatos rendezvénye-
ket Füreden a NABE 
balatonarácsi és balaton-
füredi csoportjai szerve-
zésében március 16–22. 
között tartották meg. 

Mint az elmúlt évek folya-
mán, idén is sok érdekes prog-
rammal várták a családokat. Az 
érdeklődők az előadásokon 
megismerkedhettek többek kö-
zött a vizes mesterségek, szak-
mák képviselőivel. Március 
19-én, szombaton és március 
20-án, vasárnap a Bodorka Ba-
latoni Vízvilág Látogatóközpont 
előtt a NABE kilencedik alka-
lommal szervezte meg a Vízna-
pi Balcsi-partit, ahol elsősorban 
családoknak kínáltak progra-
mot. Tájékoztatták a lakosságot 
vizeink védelmének a fontossá-
gáról és arról, miként csatlakoz-
hatnak a Balaton jövőjét meg-
határozó vízgyűjtő-gazdálkodás 
tervezésébe. 

Március 20-án 15 órakor a 
Balatont körülölelő NABE- cso-
portok egy időben megkoszo-
rúzták a Balatont. 

Március 22-én, kedden a 
vásárcsarnokban többfajta for-
rásvíz és csapvíz kínálásával 
felhívták a figyelmet az ivóvíz-
fogyasztás fontosságára, a vízre 
mint alapvető és biztonságos 
élelmiszerre. Mindezen progra-
mok keretén belül a látogatók 
megismerkedhettek a NABE 
kiadványaival is.

H. Sz. A.

Képeinek gondolati 
kiindulópontja mindig  
a valós táj és a konkrét 
hangulat. Festményei 
hűen tükrözik a táj 
szépségét, szelídségét és 
romantikáját. 

Hunyady Gábor festőmű-
vész 1969-ben Budapesten 
született, azonban kisgyer-
mekkorától a Balaton köze-  
lében él. Szüleivel Káptalan-
füredre költöztek, majd Lova-
son lakott, most Veszprémben 
él és alkot. 

Szülei – Hunyady István és 
Vízer Júlia – mindketten fes-
tőművészek, akiknek festmé-
nyeit számtalan kiállításon 
láthatták, láthatják a megyei 
tárlatokat látogatók. Gábor 
már gyermekkorától a festé-
szet vonzásában élt, szüleitől 
is sokat tanult, nem csoda hát, 
hogy később ő maga is festő-
művész lett. A kilencvenes 
évektől kezdve mint szabad-
úszó művész dolgozik.

Művészete szüntelen útke-
resés, számtalan stílust, tech-
nikát kipróbált. Fest tájképet, 
csendéletet, portrét, újabb és 
újabb festészeti módszerekkel 
is kísérletezik. 

Természetesen tájképei 
nem a fényképezőgép lencsé- 
je által rögzített tájak. Alkotá-
saiban a festői szabadság le-
hetőségeként saját látásmód- 

ja, érzése, gondolatvilága is 
benne van. 

A Balaton meg nem unha- 
tó szépsége, szelídsége a mai 
napig mély hatással van rá. A 
megnyitóra érkező vendégek 
elgyönyörködtek a képeiben. 
Hiszen ki ne szeretné látni a 
Mediterrán színeket, a Téli 

Bakonyt, az Öreg présházat, a 
Párás őszt, az Ártéri fát, majd 
a Derengés a vízent. A Tavasz 
című képe hívogatja a jó időt, 
a Békés part színein elábrán-
dozhatunk. 

A kiállítást Gaál Botond, a 
festő barátja nyitotta meg, aki 
hangsúlyozta; a művész élete 

örökös útkeresés, amit Hu-
nyady Gábor úgy jár be, hogy 
ha történelmi témájú festmé-
nyeket szeretne festeni, szám-
talan várat felkeres, ott is al-
szik, hogy megérintse lelkét a 
történelem. 

A tengeri útjain hajóra száll, 
így közelről ismerkedik meg 

például az Égei-tengerrel. 
Színeket és fényeket keres, 
amelyeket később a festmé-
nyein láthatnak viszont a kiál-
lításra érkezők.

 Az Arácsi Népházban mint-
egy negyven alkotásában gyö-
nyörködhet a látogató. 

Hanny Szabó Anikó 

Mediterrán színek
Hunyady Gábor kiállítása az Arácsi Népházban

A víz  
világnapján

Hunyady Gábor fest tájképet, csendéletet és portrét,  
miközben újabbnál újabb festészeti módszerekkel,  
technikákkal kísérletezik  Fotó: Gazsi József



BALATONFÜREDI NAPLÓXVI. évfolyam, 2016. 2. szám6

A Múzsa Balatonfüred  
és környékének művé-
szeit, az írókat, költőket, 
előadóművészeket, 
színészeket, zenészeket, 
énekeseket, táncosokat, 
képzőművészeket,  
nép- és iparművészeket, 
filmeseket, fotósokat, 
valamint a művészetek 
pártolóit tömöríti.

A tíz évvel ezelőtt megala-
kult Balatonfüred és Környéke 
Művészeti Közhasznú Egyesü-
let tagjai az Arácsi Népházban 
február 16-án ünnepelték szüle-
tésnapjukat. Az elmúlt évtizedre 
szívesen emlékeztek vissza a 
jelenlévők.

Fritz Béla, Gazsi József és 
Nagy Sándor fotósok az elmúlt 
évek eseményeit lefotózták, 
Fritz Béla ezeknek a dokumen-
tációknak alapján állított ösz-
sze egy CD-t, amellyel meg-
lepték a tagokat. Héhn Gyula 
videofelvételeken dokumentál-
ta a művészfarsangok vidám 
perceit, amelyet a tagok öröm-
mel néztek vissza. Így a szüle-
tésnapon a baráti beszélgetések, 
a visszaemlékezések, valamint 
az egyesület jövőjére vonatkozó 
tervezgetés volt a jellemző. 

Tíz évvel ezelőtt ötven taggal 
alakult meg az egyesület, ma is 
ennyi a létszám. Természetesen 
tíz év alatt többektől kellett 
búcsút venni, azonban jöttek új 
tagok is. A tagság örömére szol-
gál, hogy a Csopak Képzőmű-
vészeti Egyesület is a Múzsá-
hoz csatlakozott, amelyet a vá-
rosban a legaktívabb civil egye-
sületként tartanak számon. Itt-
hon és külhonban is sok kiállí-

tással büszkélkedhetnek, és még 
számtalan tervük van. Több 
várossal szeretnék a kulturális 
kapcsolatot szorosabbra fonni, 
és jövőre a művészfarsangot is 
újraszervezik. 

Az ünnepségen Hári Lenke 
alpolgármester úgy fogalmazott, 
hogy szép munkát végez a Mú-
zsa, sokat tesz a városért is, hi-
szen mint tudjuk, évek óta az 

egyesület szervezi a Sirály tánc-
fesztivált is, amelyet a fotósok 
dokumentálnak, a képző- és 
iparművészek a helyezetteknek 
ajándékot készítenek. Héhn 
Zsuzsa, az egyesület elnöke 
szívhez szólóan köszöntötte a 
tagokat. Az elmúlt tíz év alatt 
– mint mondta – a tagok között 
igazi barátság alakult ki. Egy 
szál gyertyát gyújtunk azoknak 

a tagoknak az emlékére, akik 
már nem lehetnek közöttünk. És 
hogy mennyi mindent tettünk 
ezek alatt az évek alatt? Én 
magam is elcsodálkoztam, ami-
kor összeszámoltam, hogy közel 
kétszáz rendezvényen vettünk 
részt. Már nyolcadik éve ren-
dezzük a Sirály táncfesztivált, 
részt vállalunk a reformkori 
rendezvényeken. Több városban 

állítottunk ki a megyehatárokon 
túl is – folytatta az elnök asz-
szony, majd sajnálattal emléke-
zett meg az ausztriai Ybbsitz- 
cel megszakadt kapcsolatról, 
amelynek új városvezetése ezt 
már nem szorgalmazza.

Hogy mennyire színes az 
egyesületi tagság? Íme néhány 
példa: vannak közöttük nép- és 
iparművészek, festőművészek, 

fotósok, irodalmárok, előadó-
művészek, mézeskalács-készítő, 
fafaragó, ajándéktárgy-készítő, 
szobrász, tánctanár, énekes, 
néptáncos és filmművészettel 
foglalkozó. Az egyesület szere-
tettel várja az új tagokat is, 
mondta befejezésül Héhn Zsu-
zsa, és felvágta a születésnapi 
tortát.

Hanny Szabó Anikó

Születésnap a művészek egyesületénél 

Héhn Zsuzsa, az egyesület elnöke szívhez szóló beszéddel köszöntötte a tagokat. A Múzsa a város legaktívabb civil egyesülete

LEVÉL AZ OLVASÓNAK

Bizonyára a Kedves Olvasó is 
került már olyan helyzetbe, hogy 
valamiért röstellnie kellett ma-
gát. Lehet ez alkalmasint olyan 
szituáció is, amiről nem nagyon 
tehetünk, mégis belesodródunk a 
körülmények alakulása folytán, 
aztán nem tudjuk, hogy mi módon 
keveredhetünk ki belőle. Én ezzel 
az írásommal próbálom megol-
dani azt a helyzetet, amibe keve-
redtem.

Nemrég fölkértek, hogy nyis-
sam meg a füredi Művészklub 
Tavasz című gyűjteményes kiál-
lítását a polgármesteri hivatal 
Folyosógalériájában. Mindig 
örömmel vállalom az ilyen fel-
adatot, mert megtiszteltetés szá-
momra, hogy a kiállítás szerve-
zői-rendezői engem találnak al-
kalmasnak erre az ünnepi feladat-
ra. Elhatároztam, a megnyitó- 
beszédemben ki fogok térni arra, 
milyen nagyra tartom azt az öt-
letet, hogy a polgármesteri hiva-
talban ilyen kiállításokat lehet 
rendezni. Miért? Mindnyájan 
tudjuk, hogy egy kiállítóterembe 
csak azok az érdeklődők mennek 
be, akik meg akarják tekinteni az 
ott elhelyezett műalkotásokat. A 
polgármesteri hivatalban viszont 
százszor annyian megfordulnak, 
s ha sokan lehajtott fejjel járva az 
orruknál nem is látnak tovább, 
nyilván számos ott ügyet intéző-
nek megakad a szeme a falra 
helyezett szépséges dolgokon, s 
ezáltal sokkal több emberhez jut 
el az alkotók és a kiállítás rende-
zőjének az üzenete.

Sok időm nem volt a nyomo-
zásra, s talán nem jó helyen ke-
resgéltem, így a szándékom saj-
nos kudarcba fulladt: mégpedig 
az a szándékom, hogy a megnyitó- 
beszédemben megemlítem annak 
a nevét, aki mindezt valamikor 
kitalálta, majd megvalósította.

Már a képek között bolyong-
tam, amikor odajött hozzám a 
könyvtár igazgató asszonya, 
Sárovits Hajnalka, s mosolyogva 
ugyan, mégis némi szemrehányó 
hangsúllyal kérdezte: Te nem tu-
dod, hogy mindez kinek az ötlete 
volt? Nos, ekkor kezdtem először 
rosszul érezni magam. Másodszor 
pedig akkor, amikor előkerült az 
ötletgazda is, aki szerencsére 
egyéb elfoglaltsága miatt nem 
hallotta a megnyitómat: Pálffy 
Károlyné Angi, városunk egyetlen 
független önkormányzati képvi-
selője. Odamentem hozzá, hogy 
megkövessem a mulasztásomért, 
s mondhatom, a baráti dorgálás-
nak is örültem akkor, mert tud-
tam, hogy azt kapom, ami jár. 
Egyúttal arról is értesültem, hogy 
kemény küzdelem eredménye volt 
a Folyosógalériának a létrejötte 
1998-ban, s az első kiállító nem 
más volt, mint az azóta már el-
hunyt, közismert badacsonyto-
maji festőművésznő, Udvardy 
Erzsébet.

Nos, a kiállításon nem tudtam 
mindezt elmondani, de úgy gon-
dolom, hogy ily módon sokkal 
több füredi művészetkedvelőhöz 
eljutnak ezek az információk.

Gaál Antal

Jóvátétel
A nyiladozó tavaszról 
készített alkotásaikkal 
díszítik a polgármesteri 
hivatalban a Folyosó- 
galéria falait a Balaton-
füredi Művészklub 
tagjai. 

A 70-es, 80-as években a 
városban működő Füredi Mű-
hely utódaként a Balatonfüre-
di Művészklub 1998-ban ala-
kult meg Kozma Imre festő-
művész vezetésével. Az eltelt 
hosszú évek alatt sok helyen 
állított ki a jelenleg harminc-
három művész taggal rendel-
kező klub. 

A kollektív kiállítás meg-
nyitóján, február elején még 
bizony zord volt az idő, fázó-
san húztuk összébb a kabátun-
kat, azonban a huszonnégy 
kiállító művésznek köszönhe-
tően a falakon látható alkotá-
sok hatására már zsigereink-
ben érezzük a tavaszt. Gaál 
Antal költő kiállításmeg-
nyitójában méltatta a művé-
szeket, és ünnepnek nevezte 
azokat a napokat, amelyeken 
a művészet bármely ága meg-
nyilvánul számunkra. 

A folyosón 1998-tól fogva 
állandó jelleggel szépséges 
dolgokkal találkozhatnak a 
hivatalban dolgozók és a kü-
lönféle ügyüket intéző em-
berek. Reményeim szerint – 

mondta Gaál Antal – sokan 
felkapják a fejüket e színes 
kavalkád láttán, és ha csak egy 
gondolatnyi időre is, de meg-

állnak egy-egy kép előtt. Ha 
ezt teszik, akkor már nem 
tudják kivonni magukat a 
megcsodált kép hatása alól. 

A kiállítás április 4-ig lát-
ható, a hivatal ügyfélfogadási 
idejében. 

H. Sz. A.

Tavaszköszöntő tárlat
Huszonnégy alkotó képei a polgármesteri hivatal Folyosógalériáján 

A falakon látható alkotások hatására zsigereinkben érezzük a tavaszt
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Télűző karnevál Arácson
Másfél évtizedes múltra tekint vissza Arácson a télűző fesztivál, 
amelyre az idén minden eddiginél többen jöttek el. Bár az időjárás 
borongós volt február 27-én, a tél már nyomokban sem volt jelen. 

Az arácsiak most is elégették a telet szimbolizáló bábot,  
amitől azt várják, hogy a hűvös évszakot messze űzze, és végre 
megérkezzen a tavasz

Minden jelmezes felvonuló kapott ajándékot a támogatók jóvoltából. A főnyereményt, a kehidakustányi wellnesshétvégét  
a Lego-pár nyerte el a zsűri értékelése alapján

A zenés menet a Hősök terére vonult. A nagy sikerre való 
tekintettel február utolsó hétvégéjét az elkövetkező évekre is 
lefoglalta az Arácsért Alapítvány. Lesz télűző mulatság, ha 
beleférnek a farsangi időszakba, ha nem – ígérik a szervezők

A NABE csoportja némi időutazáson vett részt, és Mókus 
őrsnek öltözött

Mindenféle „zöldségből” volt bőven

Az arácsi kiskertekből 
érkeztek a Káposzták

A Táltos sem maradt sokáig 
magányos

A Kertész meg csak öntötte 
magába a hegy levét...

Arácson korán kezdik a 
mókás programokra nevelést

Volt, aki egyenesen Velen-
céből érkezett



A Magyar Fúvószenei és 
Mazsorett Szövetség neves 
vezetőiből álló szakmai zsűri 
arany minősítést ítélt oda Ba-
latonfüred Város Koncert Fú-
vószenekarának koncertfúvós 
fokozatban és show kategóriá-
ban. Az elismeréseket Hégely 
Ákos karnagy vehette át Szabó 
Ferenc zsűrielnöktől a március 
6-án megtartott tavaszköszöntő 
és minősítő koncerten. 

A repertoár – a szokások-
hoz hűen – ezúttal is rendkívül 

változatos volt, a nehezebb és 
komolyabb dallamok kedvelői 
éppúgy elégedettek lehettek, 
mint a könnyedebb muzsika 
szerelmesei. 

Még egy elismerést átadtak 
a koncerten, néhai Csincsi 
Ferenc karnagy lánya vehette 
át az édesapjának odaítélt posz-
tumusz kitüntetést, amelyet a 
Magyarországi Német Ének-, 
Zene- és Tánckarok Országos 
Tanácsa, azaz a Landesrat 
adományozott.
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Február 5-én iskolánk 
alsó évfolyama meg-
tartotta hagyományos 
farsangi bálját.

A programokat az egyéni 
jelmezbe öltözött gyerekek 
derűs forgataga nyitotta. Ren-
geteg fantáziadús maskarát 
láthattunk. Felsorolni is nehéz 
lenne a bemutatkozó figurá-
kat, akik között a mesevilág 
ismert alakjai mellett a fiata-
lok kedvenc filmjeinek hősei 
is feltűntek: Kleopátra, vadá-
szok, hercegnők, dámák, 

(ahogy a fiúk látják), kalózok, 
indiánok, tűzoltók, teafilter, 
kis és nagy macskák, hogy 
csak néhányat említsünk a 
sorból. 

A felvonulás végeztével a 
büfében sütivel várták az 
anyukák a gyerekeket. A 
zsákbamacska volt idén is a 
nagy kedvenc, ahol rengeteg 
ajándék lelt gazdára a kicsik 
és nagyobbak körében.

10 órától bűvész jött hoz-
zánk, aki látványos és színes 
kellékekkel, galambokkal, 
nyuszival és zenés interak-  

tív trükkökkel szórakoztatta  
a közönséget. Csillogó sze-
mekkel figyeltük, hogyan 
tűntek el és kerültek elő tár-
gyak a kalapból és dobozból. 
A varázslat mindenkit meg-
érintett. A jó hangulatú jel-
mezparádé tánccal folytató-
dott és záródott. 

Köszönjük a támogatást és 
a segítséget mindenkinek, aki 
valamilyen módon hozzájá-
rult ennek a délelőttnek felejt-
hetetlenné tételéhez!

Alsó tagozatos  
munkaközösség

Farsang az Eötvösben

Arany minősítést érdemeltek ki 
a fúvósok a tavaszköszöntő koncerten 

MEGHÍVÓ
a balatonfüredi Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű 

Idegenforgalmi Szakközépiskola
meghívja Önt és kedves családját

2016. április 8-án 16 órakor 
az Anna Grand Hotel dísztermében

az iskola alapításának 60. évfordulója alkalmából
rendezett emlékműsorra.

Szeretettel várjuk 2016. április 8-án 19 órakor
a Flamingó Wellnes- és Konferenciahotel éttermében

megrendezendő ünnepi vacsorára és bálra.
Részletes információ az iskola honlapján található!

Sikeres, telt házas bált 
rendezett a Radnóti Miklós 

Általános Iskola szülői 
munkaközössége a Flamingó 

Hotelban. Fellépett Dancs 
Annamária, a 2015-ben Az 
Évad Operettszínésze-díjat 

kapott énekes, valamint 
Marót Viki és a Nova Kultúr 

Zenekar. A házigazda 
Hajdú Attila volt, a zenét 

és a fergeteges hangulatot 
a Búgócsiga szolgáltatta

Radnóti-bál a Flamingóban



Nagyszerű kezdeményezés 
indult útjára néhány évvel ez-
előtt Balatonfüreden: a helyi 
védőnők lelkes és lelkiismeretes 
munkájának köszönhetően a 
várandós kismamák megismer-
kedhetnek a különböző alterna-
tív lehetőségekkel. Részt vehet-
nek többek között pszichológus, 
baba-mama jógával foglalkozó 
szakember, meseterapeuta elő-
adásán. A minden évben tavasz-
szal és ősszel megrendezésre 
kerülő előadás-sorozaton én 
képviselem a fitoterápiát, azaz 
a gyógynövény-terápiát. 

Már a legelső előadásomra is 
roppant nagy lelkesedéssel ké-
szültem, hiszen a várandós álla-
pot egy lelkileg nagyon nyitott 
állapot. Azt tapasztaljuk – és 
erről beszélgettünk is a védő-
nőkkel –, hogy ilyenkor azok a 
nők, akik egy kicsit is tudatosan 
élik az életüket, befogadóbbá 
válnak. Véleményem szerint 
természetesnek kellene lennie, 
hogy a lehető legtisztább étele-
ket, italokat vegyük magunkhoz 
ebben az időszakban (is), hogy 
adalékanyagoktól mentes tisz-
tálkodószereket, krémeket, 
olajokat használjunk a minden-
napos szépségápolás során. 
Mert minden, ami történik a 
nővel – akár testileg, akár lelki-
leg – a várandósság idején, ha-
tással van a babára is!

A legutóbbi „előadás” alkal-
mával is beszélgettünk a szülés-
születés kétféle aspektusáról, 
természetesen holisztikus meg-
közelítésben. A holisztikus 
szemléletmód szerint a test–lé-
lek–szellem egy egységet alkot, 
ezért az embert is holisztikusan 
kell szemlélni. Minden lélekrez-
dülés, minden gondolat, minden 
kiejtett szó lenyomatot hagy 
bennünk és a gyermekünkben 

is. Ezekhez hasonlóan a fizikai 
szinten sem mindegy, hogy 
milyen ételeket, italokat fo-
gyasztunk.

A gyógynövények világában 
számos olyan növényt említhe-
tünk, melyek már a várandósság 
idején is segítik a mindennapo-
kat. Bizonyos gyógynövények 
biztonsággal fogyaszthatók ál-
dott állapotban is, ám vannak 
olyan növények, melyek fo-
gyasztása tilos ezen életszakasz-
ban. Ez utóbbiak közé tartoznak 

az erős vízhajtó gyógy- és fű-
szernövények, melyeknek mag-
zatelhajtó hatásuk lehet. Példa-
ként említem a következő növé-
nyeket: boróka, kutyabenge, 
vasfű, tuja. Megbeszéltük azt is, 
hogy várandósság idején és a 
szoptatás időszakában tilos 
méregtelenítést végezni, mivel 
a méreganyagok a véráramba 
lökődnek, így eljutnak a mag-
zathoz, illetve a kisbabához.

Ezeken kívül sokféle gyógy-
növényről, természetes megol-

dásról beszéltünk még, és öröm-
mel láttam a csillogó, érdeklődő 
tekinteteket. Szerencsére én úgy 
tapasztalom, hogy egyre több 
tudatos anyuka él Balatonfüre-
den is.  (x)

Kelemen Lívia
gyógynövényszakértő

Elérhetőség:
Balatonfüred, Kossuth utca 19. 

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

20/595-3062, www.biotitok.hu

Könnyed szülés és születés 
gyógynövények segítségével
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Ha valaki akkor született, 
amikor az Életmód Klub 
alakult, 554 milliót 
dobbant a szíve. Ha nem 
vágatta volna a haját, 
most 1,92 méter hosszú 
lenne. A Tisza Szegednél 
394,1 milliárd köbméter 
vizet, a Duna Budapestnél 
1115,9 milliárd köbméter 
vizet folyatott át a másfél 
évtized alatt.
 
De mi történt a klubban eny-

nyi idő alatt, amely baráti be-
szélgetések, közös érdeklődés 
alapján jött létre. Az alapító ta-
gok – Novák Tiborné Márti, aki 
15 évig vezette a klubot, Szel-
léné Szabó Edit és Tótfalusyné 
Farkas Erika – ma is aktívan 
részt vesznek a klubéletben. 
Kezdetben a tagok létszáma alig 
érte el a tízet, mára 35 főt szám-
lál. Sokan hűségesen tagok a 
kezdetektől, másokat elsodort 
az élet, de olyan is van, aki né-
mi kanyar után újra visszatért 
Balatonfüredre, és egyben  
hozzánk is. Olyan tagunk is van, 
aki előadóként került kapcsolat-
ba velünk, majd csatlakozott 
hozzánk.

Az elmúlt évek során 240 
előadást hallgattunk meg na-
gyon sokféle témában. Egészsé-
ges életmód, mozgás, táplálko-
zás, gyógynövények, alkohol-
mentes koktélok, homeopátia, 
feng-shui, meditáció, hogy csak 
néhányat említsek. Kicsit bele-
kóstoltunk az ezotéria világába 
is. Orvosok, természetgyógyá-
szok, pszichológusok tartottak 

előadást. Vendégünk volt töb-
bek között Tamasi József termé-
szetgyógyász, Török Szilveszter 
professzor, dr. Iván László ge-
rontológus, Papp Lajos szívse-
bész professzor, dr. Ládi Sza-
bolcs rákkutató, dr. Eöry Aján-
dok orvos-természetgyógyász, 
Endrei Judit egykori tévés, 
Monspart Sarolta világbajnok 
tájékozódási futó.

Megtanu l tuk  a  nord ic 
walkingot, jógáztunk, intim 
torna tanfolyamot szerveztünk. 
Közös főzések, étel-ital készítés 
színesítette klubéletünket. Ki-
rándulni járunk, az ország több 
szép és érdekes részét felkeres-
tük már. Nyolc egészségnapot 
szerveztünk, ahol számos elő-
adást hallgathatott meg minden 
résztvevő, szűrések, mérések 

álltak ingyenesen a jelenlévők 
rendelkezésére. 2009-ben ná-
lunk zajlott Endrei Juditék 
Korhatártalanul című országos 
akciójának egyik kerekasztal- 
beszélgetése.

Jeszenszky István, Kövi Sza-
bolcs és Enrico csodálatos ze-
néjével töltődhettünk. Az elő-
adások, rendezvények mindenki 
számára nyitottak, szeretettel 

vártunk és várunk minden ér-
deklődőt. Klubéletünk nemcsak 
előadásokból áll, sok mindent 
tanulunk egymástól is a beszél-
getésekből, hasonló érdeklődé-
sű hobbicsoportok működnek, 
barátságok is szövődtek. A ka-
rácsonyt, farsangot közösen 
megünnepeljük minden évben, 
hol külső előadókkal, műsorral, 
hol „szűk családi körben”. Ek-
kor csodálatos terülj-terülj asz-
talkámat varázsolnak a tagok. 

15 év után kicsit megúju-
lunk. Novákné Márti „nyugdíj-
ba vonult” mint klubvezető, 
átadta a vezetést Benkő Szabó 
Zsóka klubtársunknak. Tagként 
természetesen továbbra is ve-
lünk marad, számítunk tapasz-
talataira. Lépést tartunk az új 
időkkel is, születőben van az 
Életmód Klub blogja, Vinczéné 
klubtársunk jóvoltából.

 Reméljük, a következő 15 
évünk is ilyen sikeres, érdekes 
lesz, mint az eddigi volt. Ajtónk 
nyitva áll bárki előtt, lehet kül-
sősként előadásokon részt ven-
ni, vagy csatlakozni hozzánk 
tagként is.

Sándorné Csik Ildikó
 klubtag 

Munkaerő- 
felmérés

A munkaerő-felmérés célja a 
foglalkoztatottság és a munka-
nélküliség folyamatos megfi-
gyelése, ezek jellemzőinek 
feltérképezése. A felmérés a 
munkaerő-piaci helyzet mély-
reható megismerését szolgálja, 
mint például azt, hogy hányan 
dolgoznak a gazdasági élet kü-
lönböző területein, általában 
mennyi időt töltenek munka-
végzéssel, hányan keresnek, de 
nem találnak munkát, hányan 
szeretnének még dolgozni, és 
erre képzettségük, családi kö-
töttségeik alapján milyen esé-
lyük van. Ilyen és ehhez hason-
ló kérdésekre csak közvetlenül 
a lakossághoz fordulva kapha-
tunk választ.

Országos szinten körülbelül 
36 ezer háztartást keresünk fel 
negyedévente, Veszprém me-
gyében 1300-at. Egy felkért 
háztartást hat egymást követő 
negyedévben keresi meg össze-
írónk, de a második alkalomtól 
kezdődően telefonos válasz-
adásra is van lehetőség.

A lakosság  
utazási  
szokásai

Az országosan közel 15 ezer 
háztartás válaszait összegző 
reprezentatív felvétel célja a 
lakosság utazási szokásainak, 
igényeinek, turisztikai keresle-
tének vizsgálata. Az adatgyűj-
tésben közreműködő háztartá-
sokat nyolc egymást követő 
negyedévben kérjük fel válasz-
adásra, amikor is arról kérdez-
zük őket, hogy az elmúlt három 
hónapban tettek-e többnapos 
utazást. Amennyiben igen, ak-
kor az utazás körülményeiről 
következnek kérdések: az uta-
zás okáról, földrajzi céljáról, a 

használt közlekedési eszközök-
ről, az igénybe vett szálláshe-
lyekről. 

Ha azonban nem utaztak az 
elmúlt időszakban, az iránt ér-
deklődünk, melyek voltak azok 
a körülmények, amelyek ezt 
nem tették lehetővé. A kapott 
információk a lakosság, az ide-
genforgalom területén működő 
vállalkozások, a nemzetközi 
szervezetek adatigényeinek ki-
elégítését, a turizmuspolitika 
formálóinak munkáját nagyban 
segítik. 

Amennyiben az adatszolgál-
tatónak kényelmesebb, az első 
sikeres személyes felkeresést 
követően a további kikérdezé-
sek alkalmával lehetőség van 
telefonos válaszadásra is.

A háztartások véletlen min-
tavétel útján kerülnek kiválasz-
tásra az ország különböző tele-
pülésein, ez biztosítja, hogy az 
adatok jól reprezentálják a teljes 
lakosságot.

Mindkét adatfelvételben 
való részvétel önkéntes, de a 
valós kép bemutatásához na-
gyon fontos, hogy a háztartások 
minden típusa megjelenjen a 
statisztikai adatokban.

Az adatfelvételek minden 
fázisában szigorúan ügyelünk a 
személyes adatok védelmére, az 
adatfeldolgozás után kizárólag 
összesítve, beazonosításra al-
kalmatlan módon jelentetjük 
meg az eredményeket. 

Az összeírási munkát a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal, vala-
mint az általa alapított Statek 
Kft. igazolvánnyal ellátott kér-
dezői végzik. 

Kérjük, amennyiben össze-
írónk éppen önt keresi fel a 
fenti adatgyűjtések céljából, 
legyen segítségünkre, válaszol-
jon kérdőíveinkre, hogy meg-
bízható, pontos adatokat tudjon 
a KSH a felhasználók részére 
biztosítani.

Központi Statisztikai 
Hivatal

veszprémi főosztálya

Tájékoztató lakossági 
adatgyűjtésről, 2016

Életmód Klub: tizenöt év tartalmas programokkal

Manapság harmincöt tagot számlál a klub. Ajtajuk mindenki előtt nyitva áll, szeretettel várják az érdeklődőket, csatlakozókat



Még a január elején 
U19-es világbajnokságot 
nyerő Érdi Máriának is 
van még esélye olimpiai 
kvótát szerezni – mondta 
Holczhauser András,  
a Magyar Vitorlás 
Szövetség főtitkára.

„Eddig a sportágban egy 
riói olimpiai indulónk kiléte 
biztos, a finn hajóosztályban 
Berecz Zsombor még 2014-ben 
kvótát szerzett. A la se re sek nél 
Tomai Balázs Magyarország-
nak szerzett indulási jogot, erre 
a helyre három jelentkező van, 
Tomain kívül Vadnai Benjamin 
és Vadnai Jonatán külön ver-
senyt vív a kvótáért. Ezek a 
válogatóversenyek az április 
végi mexikói vb-vel zárulnak” 
– mondta a főtitkár.

Az idei hazai rendezésű 
nagy nemzetközi versenyekkel 

kapcsolatban Holczhauser 
András elmondta, hogy sűrű 
lesz a versenynaptár, hiszen 
180 versenyt bonyolítanak le, 
többek között a Balatonon 
420-470 ifjúsági Európa-baj-
nokságot, Cadet Európa-baj-
nokságot, illetve Kalóz junior 
Európa-bajnokságot is ren-
deznek.

A 2016-os Kékszalaggal 
kapcsolatban hangsúlyozta, 
hogy a nagy hagyományokkal 
rendelkező vitorlásverseny 
ezúttal még nemzetközibb 
lesz, hiszen már tavaly elkezd-
ték az együttműködés előké-
szítését Európa több patinás 
tókerülő versenyének szerve-
zőivel, ennek folytatásaként a 
hajókiállításon írták alá a szer-
ződést a Genfi-, illetve a Gar-
da-tavon rendezett regatták 
versenyigazgatóival.

MVSZ
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Sűrű a programjuk 
a vitorlázóknak

Hagyományteremtő  
céllal rendezik meg 2016. 
június 11–12-én a Nemzeti 
Regattát Siófokon. A 
rendezvényen vitorlát 
bontanak a részt vevő 
magyarországi települé-
sek, amelyek a Nemzeti 
Vágta mellett immár a 
vízen is összemérhetik 
erejüket.

Az esemény azonban több 
lesz, mint egy kétnapos vitorlás-
verseny: a fesztiválon kísérő-
programok sora, főzőverseny és 
sztárfellépők várják a látogató-
kat. A Nemzeti Regatta fő célja, 
hogy a Balaton-parton találkoz-
zon és egymásra mosolyogjon 
az ország.

A kétnapos vitorlásfesztivált 
és kísérőrendezvényeit Kollár 
József, a Balatoni Hajózási Zrt. 
(Bahart) vezérigazgatója és dr. 
Kollár Lajos, a Magyar Vitor-
lásszövetség (MVSZ) elnöke a 
Budapest Boat Show-n mutatta 
be a szakmai vendégek és a ki-
állítás látogatói előtt. A Mol 
Nagyon Balaton! programsoro-
zat részeként kulturális, szóra-
koztató és sportprogramok vár-
ják a látogatókat a Balaton-par-
ton június második hétvégéjén.

A Nemzeti Regatta fő szer-
vezője a Balatoni Hajózási Zrt., 
amit a rendezvény megvalósítá-
sában szakmailag a Magyar 
Vitorlás Szövetség támogat. Az 
esemény előkészítésében házi-
gazdaként jelentős szerepet 
vállalt Siófok városa is. A szer-
vezők célja, hogy a kétnapos 
eseménnyel felhívják a figyel-
met arra, hogy a Balaton nem-
csak a régióban élőké, hanem 
közös nemzeti kincsünk. Ezt 
szolgálja majd a speciális ama-
tőr vitorlásverseny, amelyen 
Magyarország települései által 
indított hajók vesznek részt. A 
vitorlásversenyhez a hajókat és 
kormányosokat a Magyar Vitor-
lás Szövetség biztosítja a tele-
pülési csapatok számára. A le-
génységet a települések maguk 
állítják ki. A nevező települések 
nemcsak a vízen, de a szárazföl-

dön is bemutatkozhatnak: fel-
vonultathatják kulturális ha-
gyományaikat, főzőversenyen 
készíthetik el legfinomabb éte-
leiket. 

„Amikor tavaly átvettem a 
Bahart irányítását, arra vállal-
koztam, hogy a társaságot mo-
dern vezetési módszerekkel, 
tudatos építkezéssel megújít-
sam, annak érdekében, hogy a 
követező évtizedekben korszerű 
vállalatként működhessen, be-
töltve szerepét a balatoni régió-
ban. A Nemzeti Regatta meg-
szervezése is ezt a megújulást 
képviseli, melyhez jó apropó-
ként szolgált a balatoni hajózás 
170. évfordulója is. Célunk, 
hogy a kétnapos fesztivállal a 
magyar családok számára olyan 
kora nyári szabadtéri szórako-
zási lehetőséget teremtsünk, 
mely egyúttal a Balaton és 
Magyarország látnivalóit, bel-
földi turisztikai lehetőségeket is 
népszerűsíti. Mindehhez a Ba-
laton biztosít egyedülálló, örök 
emléket nyújtó természetközeli 

helyszínt és légkört” – mondta 
a verseny céljáról Kollár József, 
a Balatoni Hajózási Zrt. vezér-
igazgatója.

Több korosztálynak szóló 
koncertek, gyereksarok, temati-
kus foglalkozások, néző- és 
gyerekhajóprogramok színesí-

tik a fesztivál kínálatát. Az 
egészséges életmód jegyében az 
eseményen további sportolási 
lehetőségek (sárkányhajófuta-
mok és kardioevezés), szűrő-
vizsgálatok és tanácsadások is 
várják mindazokat, akik június 
11–12-én Siófokra látogatnak. 
Az esemény honlapja, a www.
nemzetiregatta.hu folyamatosan 
tájékoztatja az érdeklődőket a 
programokról.

„A Magyar Vitorlás Szövet-
ség célja, hogy támogassunk 
mindent, ami a hazai vitorlázás-
sal kapcsolatos, és minél széle-
sebb rétegeket szólítsunk meg. 
Magyarországon az aktív vitor-
lázók száma eléri a 30 ezret, 
célunk, hogy ezt a létszámot 
tovább növeljük. A Nemzeti 
Regatta ideális lehetőség arra, 
hogy megint jó hírverést csinál-
junk ennek a sportnak. A szövet-
ség biztosítja a futamok meg-

szervezését, a pályát úgy fogjuk 
kijelölni, hogy a nézők jól lát-
hassák a versenyt a partról. 
Hatalmas show várható június 
11-én Siófokon” – tette hozzá 
dr. Kollár Lajos, a Magyar Vi-
torlásszövetség elnöke.

A rendezvény védnökei:
Borkai Zsolt, a Magyar 

Olimpiai Bizottság elnöke, Győr 
polgármestere

Witzmann Mihály ország-
gyűlési képviselő

Páva Zsolt, Pécs polgár- 
mestere

Szita Károly, Kaposvár pol-
gármestere, a Megyei Jogú 
Városok Szövetségének elnöke

A Nemzeti Regattát, Ma-
gyarország településeinek vitor-
lásfesztiválját első alkalommal 
a balatoni hajózás elindulásá-
nak 170. évfordulóján rendezik 
meg. 

Az évforduló alkalmából a 
Balatoni Hajózási Zrt. a Nem-
zeti Regatta mellett egész évben 
színes programokkal és rendez-
vényekkel várja a Balatonra 
látogatókat 22 kikötőjében, 
összesen 25 hajóval. 

„A rendezvény bejelentését 
és hivatalos honlapjának (www.
nemzetiregatta.hu) indulását 
követően elkezdődött a telepü-
lések invitálása a rendezvényre, 
március 30-ig várjuk a jelentke-
zéseket. Bízunk benne, hogy a  
hagyományteremtő Nemzeti 
Regatta, Magyarország telepü-
léseinek vitorlásfesztiválja a 
lehető legszélesebb körben 
kedvező fogadtatásra talál, és 
alkalmat ad arra, hogy a Bala-
ton-parton találkozzon és egy-
másra mosolyogjon az egész 
ország” – fűzte hozzá Kollár 
József, a Balatoni Hajózási Zrt. 
vezérigazgatója.

Forrás: PResston PR

Nemzeti Regatta
Hagyományteremtő vitorlásverseny és családi fesztivál a Balatonon 

FeLhÍVÁS!
150 éves a balatonfüredi vitorlázás
Jövőre, 2017ben ünnepeljük a „Balaton-Füredi 
Yacht-Egylet” alapításának és egyben a hazai és a 
füredi sportvitorlázás kezdetének 150. évfordulóját. 
Az ünnepi rendezvénysorozatra készülődve 
közgyűjteményünk a Balatonfüredi Yacht Clubbal 
együttműködve szeretné összegyűjteni a füredi 
vitorlázás fennmaradt emlékeit.

Keressük és várjuk – akár másolatban – a balaton-
füredi vitorlázás 

• tárgyi (jelvények, plakettek, eszközök stb.), 
• dokumentációs (plakát, meghívó, irat stb.), 
• fénykép (dia), képeslap stb. relikviáit.

Bővebb információ:
 Városi Helytörténeti Gyűjtemény 

 8230 Balatonfüred, Blaha Lujza u. 3.
 www.historiabfured.hu 

 Email:
pmiklostamas@furedkult.hu  

 vagy bfhtgy@gmail.com

 Tel.: +36(20)9858408
vagy +36(87)580040Holczhauser András szerint sűrű lesz az idei versenynaptár

Kollár József (Bahart Zrt.) és Kollár Lajos (MVSZ)

Kollár Lajos és Kollár József a Nemzeti Regattát népszerűsítő sajtóeseményen
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Sportprogram

A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

Március 20., vasárnap 
10.00–17.00

Megajátszóház a nagycsarnokban

Március 26–28. 
XXVI. MKB–Balatonkupa 

nemzetközi utánpótláskézilabdatorna

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/

Svédországban, Karlstad 
városában WRRC 
akrobatikus rock’n’roll 
női nagyformációs 
világkupát rendeztek  
március 5-én, ahol az 
Acro Dance SE a High 
Five nemzetközi nagy-
formációt indította.

Versenyzőink ezúttal is szen-
zációsan teljesítettek, és végül 
meggyőző produkcióval hódí-
tották el a győztesnek járó dí-
szes trófeát, ismét világkupát 
nyert a balatonfüredi High Five.

A High Five tavaly lépett ki 
a nemzetközi porondra: Ri-
miniben egyből világkupát 
nyert, majd a kazanyi Európa-
bajnokságon csak alig maradt le 
a dobogóról, negyedik lett. 

Itthon mindent megnyert, 
amit lehetett, a magyar bajnoki 
címe mellé ráadásul a szövetség 
az év legjobb formációjának is 
megválasztotta.

A csapat következő megmé-
rettetései: Európa-bajnokság 
(2016. 07. 10.), Olaszország – 
Rimini, majd a világbajnokság 
(2016.  09.  24.) ,  Svájc – 
Winterthur. BFN

Ismét világkupát nyertek A világkupát a Hammarö Arénában rendezték, ahová szállá-
sunkról transzferrel jutottunk el. A 10 órakor megrendezett 
színpadpróba után csak 16  órakor léptünk színpadra, így volt 
időnk a sminkünk, illetve a hajunk elkészítésére, amelyek  
fontos szempontnak számítanak egy ilyen rangos eseményen. 
A döntős kűrünk előtt rövid  edzéssel melegítettünk be, átbe-
széltük, mi mindenre kell figyelnünk tánc során. A döntő 3.  
körében léptünk színpadra, tudtuk, hogy az elkövetkezendő 
pár percen fog múlni minden, kizárólag a tökéletes produk
cióra törekedtünk. Koreográfiánkat teljes extázisban táncoltuk  
végig, ahogy haladtunk előre a táncunkban, úgy egyre inkább 
fűtött minket a vágy, hogy minden hibátlanul sikerüljön. Edző-
ink elmondása szerint a kűrünk kitűnően sikerült, így teljes 
izgalomban vártuk az eredményhirdetést, amire mindössze 
pár percet kellett várni, hála a svéd versenyszervezésnek. 
Csapatunk szorosan összeölelkezve várta az eredmények  
kihirdetését, majd mikor meghallottuk az elhangzó 2. helyezett 
csapat nevét, tudtuk: másodszorra is világkupagyőztesek 
lettünk. Teljes örömben, sírva és egyszerre nevetve vettük át 
a kupát, majd felhangzott a magyar Himnusz, így az egész 
csarnok, ha csak pár  percig is, de értünk állt, minket ünnepelt.  
A verseny után szállásunkon összejövetellel ünnepeltünk, 
mindenki boldog volt, hogy ezt az  élményt közösen élhetjük 
meg. Hatalmas öröm volt számunkra, hogy a hazaúton a  
repülőgépünket csapattársunk apukája vezette, aki az út 
kezdetekor bemondta  eredményünket, így a gép utasai élje-
nezve és tapsolva gratuláltak nekünk. Utunk tökéletes  lezá-
rásaként a magyarországi reptéren szintén egy csapattársunk 
anyukája pezsgővel várt minket, így közösen koccintottunk 
eredményünkre, ezzel lezárva svéd kirándulásunkat. 
A csapat nevében szeretném megköszönni edzőinknek, 
Madár Eszternek, Tromlerné Rusz  Ritának és Tromler Kál-
mánnak a felkészítést, illetve a felejthetetlen utazást. A High  
Five tavalyi évben aratott sikerei után így már kétszeres világ
kupagyőztesnek mondhatja magát.    

Lakner Diána 
A High Five meggyőző produkcióval végzett az élen a Svédországban rendezett világkupán 

Fantasztikus sikert ért el 
Berecz Zsombor Barcelonában. 
A riói kvótás vitorlázó ezüstér-
mes lett a Finn-dingi Európa-
bajnokságon. 

 Berecz Zsombor a konti-
nensbajnokságot az olimpiai 
felkészülés jegyében kezdte 
meg. Elsődleges célja az volt, 
hogy az első tízben végezzen. 
Gyakorlatilag a verseny rajtjától 
az élmezőnyben vitorlázott, 
többször volt dobogós helyen is, 
az éremfutamon pedig a legjobb 
formáját tudta hozni, második-
ként zárt, ezzel megszerezte az 
ezüstérmet.

 Az éremfutamon az első 
helyet a szlovén Vasilij Zbogar 
szerezte meg, míg Berecz mö-
gött a brazil Jorge Zarif lett a 
harmadik. A barcelonai Európa-
bajnokságon huszonhat nemzet 
kilencven hajósa versenyzett. 

Berecz Zsombor ezüstérmes lett az Eb-n

Március második hétvégéjén 
rendezték meg Hódmezővásár-
helyen a 2016. évi ITF taek- 
wondo gyerek, serdülő, ifjúsági 
és felnőtt országos bajnokságot 
29 egyesület, klub közel 300 
versenyzőjének részvételével.

A kétnapos megmérettetésen 
a balatonfüredi Gábor Bianka, 
a Hullámtörők TKD Klub ver-
senyzője ifjúsági lány erőtörés 
kategóriában magyar bajnoki 
címet szerzett.
Gábor Farkas, vezetőedző 

Balatonfüredi  
a magyar bajnok

A balatonfüredi Gábor Bianka magyar bajnoki címet szerzett

A barcelonai versenyen huszonhat nemzet kilencven hajósa állt rajthoz

K&H Liga 2015/2016 
férfi kézilabda-rájátszás, 1–6. hely

Balatonfüredi KSE Pick Szeged 2016. 03. 16. 18.00

Grundfos Tatabánya Balatonfüredi KSE 2016. 03. 26. 18.00

Balatonfüredi KSE MVM Veszprém 2016. 03. 28. 18.00

Váci KSE Balatonfüredi KSE 2016. 04. 03. 18.00

Pick Szeged Balatonfüredi KSE 2016. 04. 23. 18.00

Balatonfüredi KSE Grundfos Tatabánya 2016. 04. 30. 18.00

MVM Veszprém Balatonfüredi KSE 2016. 05. 04. 18.00

Balatonfüredi KSE Váci KSE 2016. 05. 08. 18.00

Balatonfüredi KSE Csurgói KK 2016. 05. 15. 18.00

Csurgói KK Balatonfüredi KSE 2016. 05. 21. 18.00
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