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BALATONFÜRED VÁROS HAVONTA MEGJELENÕ KÖZÉLETI LAPJA

Jókaifőváros
Ez pedig nem más, mint
Balatonfüred. Mi más is
lehetne? Mondom mindezt azután, hogy megfogadtam, irodalmi eseményről nem írok többet
már e sorokban. De most
kénytelen vagyok: mert
25 éves a Jókai-napok
rendezvénysorozata. Én
magam afféle szárazföldi idénynyitónak tartom
a városban, lévén igen
elfogult a rendezvénnyel
kapcsolatban.
De még inkább híve
vagyok a Jókai-kultusznak, ami főleg ezen irodalmi napokon keresztül
mutatható ki. Ha majd
visszanézik a negyedszázad eseményeit, mindenki meglepődik, mi minden történt s ki mindenki
volt a vendégünk ez idő
alatt. Balatonfüred jelentősége a magyar köztudatban, közismeretben
töretlen és egyre hangsúlyosabb. S ebben igencsak benne van Jókai is,
alakuljon akárhogy is
manapság műveinek olvasottsága. (Nemcsak az
ő műveivel, minden értékes olvasnivalóval így
állunk ma. Amilyen
arányban nő a könyvek
ára, olyan arányban
csökken az olvasók száma. Persze azért ez egy
kicsit bonyolultabb.)
Szóval Jókai-kultusz
minden mértékben és
mennyiségben. Most már
az is látszik, mennyire
meghatározta a mindenkori eseményeket az a
történelmi kor, amelyben
akkor éltünk. Mit tartottak éppen fontosnak és
kik voltak a közszereplők,
milyen minőségben vettek részt az eseményeken.
Társadalomtörténetileg
is oly sok tanulság levonható ezekből. Van itt Jókai-villa és emlékmúzeum, szobor, emléktábla,
obeliszk, irodalmi ünnep.
Van egy névtáblája a református templomban,
van egy hajó, amely több
mint száz éve viseli büszkén a nevét, volt téesz is,
borlovagrendi tag is lett
belőle, s tán lehetett Jókai szocialista brigád is,
de ezt hivatalosan nem
tudom. De van Jókaikiskönyvsorozat és van a
világhírnévre jutott bablevesfőző majális, amely
végül is azt bizonyítja:
Jókait nemcsak olvassuk,
de esszük is. Így számunkra Jókai mára nemcsak egy olvasóközönséget, de egy városközösséget is összetartó
erő lett.
Praznovszky Mihály
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Átadták a négycsillagos,
impozáns Füred Hotelt
Éveken át tartó enyészet
és kétéves felújítás után
4,6 milliárd forintból
megújult a Füred Hotel,
a város egyik legnagyobb
szálláshelye. A Balatonfüred egyik legszebb helyén
álló, négycsillagos hotel
a Dunántúl első számú
szállodaközpontja lehet
minőségi és komplex
szolgáltatásaival.
A Füred Hotel, amely évtizedeken keresztül a város egyik
legforgalmasabb szállója volt,
közel tíz évig állt teljesen kihasználatlanul. A kívül-belül
felújított hotel a térség legjelentősebb minőségi szolgáltatásokat nyújtó szálláshelye lesz,
ahol kiemelt figyelmet kapnak
a wellness-, illetve a konferenciaszolgáltatások.
A 4,6 milliárdos beruházáshoz az Új Széchenyi Terv Regionális Operatív Program keretében mintegy 1,6 milliárdos
támogatást adott az unió.
A közvetlenül a Balaton
partján elhelyezkedő, pazar
panorámát nyújtó négycsillagos, 200 szobás szállodakomplexumban egyebek mellett kilenc medence, gőzfürdő, szauna, bowlingpálya, látványkonyha és ezerfős konferenciaközpont áll a vendégek rendelkezésére.
Saját 150 méteres, impozáns
partszakasza és strandja van a
hotelnek, amely összesen 436
vendég befogadására alkalmas.
A szobák berendezését, szolgáltatásait és kényelmi funkcióit a
négy- és ötcsillagos elvárások
szerint alakították ki. A tizenhárom szintes hotel Balaton felőli

Pozsgay Imre volt az a
szocialista politikus, aki
a rendszerváltás hajnalán elsőként mondta ki
1956-ról, hogy az népfelkelés volt.
5. oldal

Jókai-kultusz
Füreden
Amióta 1857-ben Jókai
Mór először tette lábát
Balatonfüred földjére, azóta él a városban a Jókaikultusz.
7. oldal

A hindu költő
a Balatonnál

Rabindranath Tagore 155
éve, 1861. május 7-én született, és 75 éve, 1941-ben
hunyt el.
8. oldal

Bóka István, Kontrát Károly,
Czigle János és Csepreghy
Nándor az átadóünnepségen

oldalára egy új épületrészt illesztettek, a több mint háromezer négyzetméteres, külön
felnőtt- és gyermekrésszel ellá-

tott wellnessrészleg kilenc medencét ölel fel.
A hotel április 21-től várja a
vendégeket.

Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára a megnyitóünnepségen
hangsúlyozta: a kormány elkötelezett a hazai turizmus fejlesztésében, ezért adott támogatást
a hotel megújításához is.
– Ez a hotel a Balaton egyik
legnagyobb problémájára, a
szezonalitásra lehet válasz. Ide
és a városba egész évben érdemes ellátogatni. Bízom benne,
hogy a balatoni térség turisztikai
fejlesztése azt eredményezi,
hogy Magyarország az idegenforgalom terén méltó vetélytársa lehet más országoknak.
(Folytatás a 3. oldalon.)

Hatvanéves
a gimnázium
Megtelt az Anna Grand
Hotel díszterme a Lóczy
gimnázium alapításának
évfordulója alkalmából
rendezett emlékműsoron.
10. oldal

Szezonnyitás
a BYC-nél
Április utolsó napjaiban
két, egymást átfedő verseny nyitja a Balatonfüredi Yacht Club versenyszezonját.
11. oldal

Új elnök a turisztikai egyesület élén
Böröcz Istvánt, a Balatonfüredi
Yacht Club ügyvezető igazgatóját
választották meg a helyi turisztikai egyesület elnökévé. A korábbi
vezető lemondott tisztségéről.
A Balatonfüredi Turisztikai Egyesület
legutóbbi közgyűlésén a jelen lévő tagság egyhangúlag az egyetlen jelöltet,
Böröcz Istvánt (képünkön) választotta
meg az egyesület elnökévé. Az új elnök
négy évre szóló mandátumot kapott,
tisztségét június 1-jétől látja el.
Böröcz István hét évig volt az egyesület alelnöke, mint kérdésünkre elmondta: az önkormányzattal szoros együttműködésben képzeli el a munkát.
– Új városfejlesztési stratégiája van
Fürednek, amely részletesen érinti a turisztikai fejlesztéseket, beruházásokat is,
ehhez igazodunk majd. Nagyon fontosnak tartom, hogy kialakítsuk a város
egységes marketingjét, és koncentráljuk

az erre fordítható forrásokat, hiszen jelenleg ez három részre tagozódik: az
önkormányzat, a turisztikai egyesület és
a Füredkult tevékenységére. Meggyőződésem, hogy az aktív, a gyógy-, illetve a
borturizmus nagy kitörési lehetőség a
városnak, ezeken a területeken új ötletek,
fejlesztések kellenek. Dolgozunk majd
azon is, hogy a szezonon kívül új programokat tudjon kínálni Balatonfüred.
Egy látványos adventi kivilágításról, illetve egy őszi gasztronómiai fesztivál
létrehozásáról van szó – válaszolta a
balatonfured.hu kérdésére Böröcz István.
Az ülésen a leköszönő elnök, Vászolyiné Dobrosi Ágnes ismertette a turisztikai egyesület idei akciótervét és
beszélt a szervezet által beadott új turisztikai pályázatról. Mint hangsúlyozta, a
hatvanötmillió forintos uniós forrásból
marketingre, brandépítésre és az aktív
turizmus hangsúlyozására költenének.
Kiemelte, hogy Balatonfüred erős turisz-

tikai és idegenforgalmi pozíciót vívott ki
magának, de nagyon fontos a balatoni
térségben való gondolkodás.
A beszámoló végén ismertette a tagsággal lemondásának okát is.

– A vezetői tisztségek összeférhetetlensége miatt mondok le az egyesület
elnöki pozíciójáról. A BalatonBest Térségi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetőjeként dolgozom tovább, úgy gondolom, hogy itt hasznosan tudom elősegíteni a térség versenyképességének növelését – mondta elérzékenyülve Vászolyiné Dobrosi Ágnes.
Mindkét szervezet (a BalatonBest
Térségi Turisztikai Kft. és a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület) a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz adta be a pályázatát, ám azok elbírálásakor kiderült: a
pályázati regisztráció szerint összeférhetetlen a két tisztség.
Az ülésen megválasztották az egyesület új felügyelőbizottságát is. A szavazatok alapján Bergmann Márta (Bergmann Cukrászda), Forsthoffer Ágnes
(Margaréta Hotel) és Dobai András
(Kredenc) kapott bizalmat.
Martinovics Tibor
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A Margaréta a legjobbak között
A Hotel Margaréta nyerte
el a Magyarország legjobb
háromcsillagos konferenciaszállodája címet. Az
Aranynap-díj a szakma
és a szállóvendégek közös
elismerését tükrözi.

Hat magyarországi konferencia- és wellness-szálloda kapott
Aranynap-díjat kiemelkedő
színvonalú szolgáltatásaiért
2015. évi teljesítménye alapján.
– Nagy megtiszteltetés nekünk a díj, hiszen a szakma elismerése mellett tükrözi a vendégek elégedettségét is. Úgy
tűnik, beért a szálloda fejlesztése, még 2014-ben nyitottuk meg
az új szárnyunkat és alakítottuk át a konferenciatermünket.
Mindig is az volt a célunk, hogy
odafigyeljünk a vendégeink
egyéni igényeire, hogy a minőségi szolgáltatások mellett érezzék a törődést is. Erősségünk a
személyre szabott kiszolgálás,
melyet a szálloda mérete lehetővé tesz. Igyekszünk a továb-

Forsthoffer Ágnes, a szálloda igazgatója kezében a közelmúltban elnyert Aranynap-díjjal

biakban is megszolgálni a vendégek bizalmát – válaszolta a
balatonfured.hu kérdésére
Forsthoffer Ágnes, a szálloda
igazgatója.
A hotel forgalma 2015-ben
az előző évhez képest húsz százalékkal nőtt, ezzel együtt azonos arányban a vendégéjszakák
száma is emelkedett. A szállodát elsősorban a hazai vendégek
kedvelik, sok a gyermekes család és a fiatal, de egyre több a
rendezvényszervezéshez köthető csoport is – tudtuk meg az
igazgatótól.
A Margaréta Hotelben folytatódnak a fejlesztések, idén már
minden szoba légkondicionált
lesz, és megújítják a hallt is,
amely világosabb, modernebb,
derűsebb enteriőrt kap.
– Jó a vendégforgalmunk,
évről évre nő az itt tartott rendezvények, esküvők száma is,
ezért jövőre már egész évben
nyitva leszünk – mondta Forsthoffer Ágnes.
Martinovics Tibor

Egész éves állásokat is Eladták az MKB üdülőjét
kínáltak az idei börzén
Bár a szezonális munkahelyeket kínáló cégek még
mindig többen voltak az
idei állásbörzén, nagyobb
számban jelentek meg az
éves állások a kínálatban,
mint a korábbi években.
A Közösségi Házban huszadik alkalommal megrendezett
állásbörzén 19 munkaadó több
mint 300 betöltetlen állást kínált
a jelenlévőknek. A börze célja,
hogy a személyes találkozás
útján egymásra találjanak a
munkaadók és a munkavállalók.
Takács Szabolcs, a Veszprém
Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja köszöntőjében elmondta, az országos
munkanélküliségi rátához képest Veszprém megyében jobb
a helyzet.
– Jelenleg Veszprém megyében a munkanélküliségi ráta 6
százalék alatt van, a különböző
járásokban azonban eltérések
lehetnek a különböző gazdasági kondícióknak köszönhetően.
Balatonfüred és az idetartozó 22
település esetében elmondható,
sajnos nem lehet eltekinteni

A hegyikerékpáros maraton
rajt- és célterülete Balatonfüred
régi központjában, a piactéren
lesz, sok nézővel, szurkolóval.
A körpálya innen kiindulva
Balatonfüred változatos erdei
útjain fut 25 és 50 km-es távokon, 90%-ban terepen! A versenyzők érintik a Balaton-felvidék hangulatos kistelepüléseit,
Balatonszőlőst, Hidegkutat és
Veszprémfajszot is.
BALATONFÜREDI
NAPLÓ
Balatonfüred Város
Önkormányzatának
havilapja

attól, hogy itt a szezonalitás
nagyon meghatározó. Ennek
ellenére a füredi térség a járások
között a második legjobb foglalkoztatottsággal bír, ez nyilván a nyáron megugró nagyobb
munkahelykínálatnak is köszönhető – fogalmazott a kormánymegbízott.
Hári Lenke alpolgármester
arról beszélt az álláskeresők
előtt, hogy az önkormányzat
igyekszik minden olyan beruházást támogatni és megvalósítani, amelyek munkahelyeket
hoznak létre a városban. Utalt
arra, hogy a hamarosan megnyitó Hotel Füred száz, a júniusban nyitó uszoda pedig tíz
embernek ad egész éves munkát. A jövőre nézve megjegyezte, hogy nagy lehetőségek rejlenek a gyógyturizmus fejlesztésében is.
Az idei börzén nemcsak
szezonális munkahelyeket kínáltak, ott volt a TLC Kft. és a
Magyar Honvédség is. A jelenlévők a képzési és átképzési
lehetőségekről is kaphattak információkat.
Bán László

A versenyre nevezni a www.
sportaktiv.hu honlapon lehet.
Helyszíni nevezés a verseny
napján, május 1-jén vasárnap
8–11 óra között.
Rajt 12 órakor!
A verseny fővédnöke dr.
Bóka István, Balatonfüred polgármestere.
Minden érdeklődőt szeretettel vár a verseny rendezője,
a Bringaerdő Sportaktív Klub.

Az OTP Bank vásárolta meg
az MKB Bank balatonfüredi
üdülőjét. A pénzintézet az eladást költségcsökkentéssel indokolta.
Azt nem tudni, hogy a bank
mennyiért adott túl a Füred

kemping melletti ingatlanon,
közleményükben csak annyit
közöltek: a létesítményt az üzleti elvárásaiknak megfelelően,
piaci áron értékesítették.
Az MKB Bank privatizációja most zajlik, a Magyar Nem-

zeti Bank március végén jelentette be, hogy a bankot 37 milliárd forintért adták el egy
konzorciumnak. Az értékesítési
folyamat a tervek szerint idén
június 30-ig lezárul.
MT

Megújuló
utcák
Megszavazta a képviselőtestület az idei útfelújítási
csomagot. Első lépésként a Horváth Mihály
utcában vonultak fel a
kivitelezők a múlt héten.
Első ütemben a Jókai utcai
csomóponttól a Mikszáth utcai
kereszteződésig újul meg az
útszakasz. Ebben az utcában is
föld alá kerülnek a légvezetékek, az új járda és az úttest közé szélesebb zöldsáv kerül. Új
aszfaltszőnyeget terítenek a
Horváth Mihály utcára, és
ugyanilyen burkolatot kapnak a
járdák is. Itt várhatóan a nyár
elejére el is készülnek a munkálatokkal, addig naponta lehet
találkozni forgalomkorlátozásokkal, ezért arra kérik az autósokat, hogy akinek nincs célirányú dolga a területen, inkább
kerülje el az érintett szakaszt.
Az év végéig további 16 utca és
járda felújítását végzik el a városban, és buszperont is kialakítanak a Vázsonyi úton. Az
alábbi utcákban lesz felújítás
2016-ban: Galagonya utca, Virág utca, Bél Mátyás utca, Kodály Zoltán utca, Táncsics Mihály utca, Liszt Ferenc utca,
Tinódi utca, Búzavirág utca,
Horgász köz, Sellő köz, Kossuth
utcai járda, Posta köz, Rozmaring köz, Magyare köz, és a
Szent Benedek iskola útfelújítási munkálatait is elvégzik a
szakemberek.
Bán

FELHÍVÁS
Balatonfüred Város Önkormányzata és annak településfejlesztési,
környezetvédelmi és mezőgazdasági bizottsága, valamint a Balatonfüred–szőlősi Hegyközség
közös szervezésében kerül megrendezésre a

XXV. BALATONFÜREDI BORVERSENY
Helye: HOTEL ANNABELLA
Balatonfüred, Deák Ferenc u. 25.
Ideje: 2016. május 12–13. (csütörtök–péntek)
A borversenyre benevezhetnek:

– Mindazok a személyek és/vagy gazdasági társaságok, akik
a Balatonfüred–csopaki borvidéken termelt saját vagy vásárolt szőlőből készült borral rendelkeznek.
– A benevezett borokból a termelőnek minimálisan 300 literrel kell rendelkeznie.

Minták leadása:

A borokat május 9–10-én (hétfő-kedd) lehet leadni az Annabella Szálloda söntésében, naponta 1000 és 1700 óra
között. (Kérjük a Szabadság utca felőli gazdasági
bejáratot használni!)
A borokból fajtánként 0,7–0,75 literes palack esetén 3–3
palack, illetve 0,5 literes palack esetén 4–4 palack mintát
kell leadni a nevezési lap pontos kitöltésével, felcímkézve a beazonosításhoz szükséges adatokkal.
A nevezési díjat a minták leadásakor kell kifizetni, amelyről
mindenki számlát kap.
Nevezési díj: bruttó 4500 Ft/minta

Fontos: Amennyiben a termelő a borával részt kíván

venni a Balatonfüredi Borheteken is, kérjük a nevezési lapon bejelölni és a címkére ráírni: BORHETEK!
Egy termelő (pincészet) max. 10 bort nevezhet be
ezzel a megjelöléssel a versenyre! A Borhetek jelölés
nélküli mintaszám nem korlátozott.
A borokat felkért szakértőkből álló bizottságok 100 pontos
bírálati módszerrel bírálják dr. Kállay Miklós, a Corvinus
Egyetem professzorának irányításával.

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

Az ünnepélyes eredményhirdetést és a díjak átadását május
15-én, vasárnap rendezzük a Hotel Annabella éttermében.
A borversenyre benevezett borok termelői közül
választjuk meg
Az év bortermelője Balatonfüreden
cím kitüntetettjét.
Ezt az a magánszemély (vagy gazdasági társaság borászati
vezetője) nyeri el, aki balatonfüredi állandó lakos és életvitelszerűen itt is lakik, illetve a cég székhelye Balatonfüreden
van bejegyezve. A díj odaítéléséről szakmai bizottság dönt,
az egy termelő által benevezett 2015-es évjáratú maximum
5 (öt) bornak a borheti részvételi szabályzat pontozása
alapján.
Balatonfüred ad otthont 2016. június 10–13. között a
VinAgora nemzetközi borversenynek, amelyre benevezendő
aranyérem szintet elért borok termelői közül 2 (kettő) minta
után a nevezési díj 50%-át Balatonfüred Város Önkormányzata megtéríti a fenti feltételeknek megfeleltek részére.
A bizottság által javasolt aranyérmes olaszrizlingek közül a
képviselő-testület idén is kiválasztja Balatonfüred város
borát.
Borverseny eredményhirdetésére szívesen látjuk a borok
termelőit, családtagjait, borbarátokat, a füredi, valamint a
térségben üzemelő vendéglátóegységek képviselőit is.
Valamennyi résztvevőnek eredményes szereplést kívánunk!

Rendezőség

Fejléc: Pálffy Károly. Fotók: Füred Televízió. Nyomdai elõkészítés: PWM Design. Nyomdai munkálatok: Prospektus Nyomda, Veszprém.
Hirdetésfelvétel: +36(30)216-1768. A szerkesztõség jogának tekinti az olvasói levelek megrövidítését.
Az olvasói leveleket az alábbi címre kérjük beküldeni: Balatonfüredi Napló szerkesztõsége, Füred Stúdió Kft.,
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Minőség és elegancia
(Folytatás az 1. oldalról.)
Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára elmondta, Balatonfüred a
minőségi turizmussal vívta ki
magának a jelenlegi előkelő
helyét és ismertségét, a hotel
ebben a pozíciójában erősíti
meg a várost. A Füred Hotel a
térség legszínvonalasabb szállodája jelenleg – fogalmazott az
ünnepségen, amelyen Zséda
adott koncertet.
– Új időszámítás kezdődik
a városban, a Dunántúl egyik
meghatározó szállodáját avatjuk
most, ez új turisztikai kínálatot
nyújt Balatonfüreden, és jelentősen növeli a város adóbevételeit is. Jó időben jött az uniós,
vissza nem térítendő támogatás,
hiszen ilyen szálláshelybővítő
források már nem állnak rendelkezésre – vélekedett dr. Bóka
István, Balatonfüred polgármestere, aki hangsúlyozta, az
évekig zárva tartó szálloda állapota miatt a város egyik szé-

gyenfoltja volt, ezért külön
öröm a felújítása.
– Komoly terveink vannak.
Nagyon bízom benne, hogy
szép jövő előtt áll a hotel. Bővítettük az egykori hotel funkcióját. Konferenciáknak adunk
majd helyet, minőségi wellnessrészleget alakítottunk ki, a

strandunk pedig önmagáért beszél. Az a tapasztalatom, hogy
a vendégeknek komoly igényük
van a minőségi ellátásra, reményeim szerint az északi parton
teljesen egyedülálló szolgáltatást ad majd a hotel – mondta
Czigle János, a hotel tulajdonos igazgatója, aki hozzátette:

a szálloda árai tíz százalékkal
lesznek drágábbak a Flamingó
Hotelénél.
A szálloda amolyan
okosházként funkcionál, a vendégek biztonságát és kényelmét
egy modern online rendszer
felügyeli és biztosítja. A szobákban a klímát, sőt még az illatot

is a vendégek igényei szerint
változtatják.
– A vendégek kérhetik, hogy
a kedvenc illatuk legyen a szobában. A berendezések és a
szolgáltatások terén is a minőség és az elegancia volt a legfontosabb szempontunk. A

strandot a szálloda fölötti városrész lakói is igénybe vehetik, az
önkormányzatnál lehet kérni a
fényképes belépőt, reméljük,
ezzel is példát mutatunk majd
– válaszolta kérdésünkre Czigle
Zsolt ügyvezető.
MT

A magyar beau monde
Korabeli előkelőségek,
tehetős kereskedők,
értelmiségiek, polgárok,
külföldiek és kényes ízlésű
itthoniak – mind fürdővendégek a tizenkilencedik századi Füreden.
A helyszín Balatonfüred
fürdője, a nevezetes Savanyúvíz, ahova kikapcsolódni járnak
a vendégek. Esznek, isznak,
mulatnak, fürdenek, szeretnek,
pletykálnak, politizálnak, intrikálnak. Füred csak a helyszín, a
fókuszban az itt megfordult
előkelő társadalmi rétegek állnak. Ám hiába az előkelőségek,
a kép ezúttal sem idealizált. Sőt,
az idézett szövegekből kiderül,
bizony az antiszemitizmus sem
volt ördögtől való gondolat a
fürdőhelyen. A fürdőtulajdonosok ugyan mindent elkövettek,
hogy a jelentős bevételt hozó
zsidó vendégek elégedettek legyenek, a fürdőközönség soraiban nem volt ritka az antiszemita megnyilvánulás.
– Előző kötetemben (Professionatus spielerek – Arcok és

történetek Balatonfüred múltjából) elsősorban a kétes alakokra,
a lecsúszott egzisztenciájú szerencselovagokra, a város jellegzetes figuráira összpontosítottam. Az új kötet ennek a folytatása, szintén a 19. századi Füredről szól, de az itt megfordult
polgárságra, nemességre koncentrál. A címet Rachel Harriette
Busktól, az 1800-as évek derekán Füreden üdülő angol hölgytől kölcsönöztem, ő írta, hogy a
fürdőn lelhető fel a magyar beau
monde – azaz az előkelő társaság. De a kifejezés szép világot
is jelent. Úgy gondolom, mindkét értelmezési lehetőséggel
lehet azonosítani a korabeli
Füredet – mondta Katona Csaba
történész, aki egy újabb olvasmányos könyvvel árnyalja tovább a város helytörténetét.
A Balatonfüred Városért
Közalapítvány kiadásában megjelent A magyar beau monde
című kötet Katona Csaba történész, a MTA BTK TTI munkatársának eddig folyóiratokban
megjelent, a XIX. századi Balatonfüredről szóló esszéit és ta-

Zenészek az RKSZ-esten

nulmányait tartalmazza. A kötetből egyebek mellett kiderül,
hogy miközben Füred az ország
legkedveltebb, vágyott fürdőhelye volt, különösen az 1860–80
közötti időszakban élte virágkorát, az európai összehasonlításokban rendre alulmaradt, az
osztrák vagy cseh fürdők elegánsabbak voltak nála, jóval
több szolgáltatással. Az itthoni
presztízs-fürdőhely Európában
csak középosztálynak számított.
– Fürednek azonban volt egy
sajátos vonzereje, a gyönyörű táj
és a gyógyfürdő mellett a Balaton jelenléte. Az élő, szabad víz
olyan vonzerő volt, amit más
fürdők nem tudtak biztosítani.
Fürdőhelyi szerelmek, sőt házasságok születtek itt. Ekkoriban a fürdőben mindig kifüggesztették az aktuális vendégek
listáját, az úgynevezett fürdőlistát, ami a nevet és a foglalkozást
is tartalmazta, ez nemcsak akkor, de most olvasva is érdekes
– fogalmazott a Kisfaludy Galériában rendezett kötetbemutatón Katona Csaba, akivel Tóbiás Krisztián, a Tempevölgy fo-

lyóirat felelős szerkesztője beszélgetett.
Az esten bemutatták A füredi fotós című fényképalbumot
is, amely a fiatalon elhunyt Talabér Gyula főként az 1950-es
évek Füredjéről készült fotográfiáit tartalmazza.
Az eredetileg kertészeti kutatóként dolgozó Talabér az
1950-es és 1960-as évek fordulójának Balatonfüredét dokumentáló és láttató életművét
kizárólag a leszármazottaknak

köszönhetően ismerhetjük, ők
őrizték meg ugyanis a feketefehér fényképeit, üvegnegatívjait. Bár Talabér nem foglalkozott hivatásszerűen a fotográfiával, több szakmai díjat is kapott, elsősorban a hétköznapi
élet pillanatait megörökítő, ma
már komoly helytörténeti értékkel is bíró felvételeiért.
– Több ezer fotó közül választottuk ki a kötetben látható
fényképeket. Talabér Gyula nem
képeslapszerű felvételeket ké-

Fotó: Gazsi

szített, nem a gyönyörű tájat
ábrázolja, hanem apró mozzanatokat. Művészként közelített
Füredhez és a fotográfiához.
Játszik a fénnyel és az árnyékokkal, a hangulatokkal. Lenyűgöző
és elgondolkodtató képek láthatók a könyvben – mondta a bemutatón a kötet szerkesztője,
Burza Patrícia Kármen.
A bemutatott könyvek a
Vaszary Galéria könyvesboltjában és a könyvtárban kaphatók.
Martinovics Tibor

135 éves a Balatonfüredi Tűzoltó Egyesület
A tűzoltó egyesület ünnepsége alkalmából dr. Kontrát
Károly, a Belügyminisztérium
parlamenti államtitkára, a térség
országgyűlési képviselője elismerő oklevelet adott át az önkéntes füredi tűzoltók kollektívájának. Az oklevelet Hegedűs
Szabolcs (középen), a Balaton-

Fekete Gábor és növendéke, Horváth Lili mutatkozott be a Rózsakert romkocsmában, ahol a Retró Könyvhét Szervezői tartották legutóbbi irodalmi összejövetelüket. Az ötödikes tanuló Lili
magabiztosan szólaltatta meg gitárján Robert de Viseé és
Bartalume Calatayud zeneszerzők egy-egy vidám számát, melyet
szerényen kísért Fekete tanár úr. A csoport és az alkalmi vendégek
örömmel fogadták a színes betétet, abban a reményben, hogy
láthatják, hallhatják őket a következő esten is, amit Shakespeare
halála 400. évfordulójának szenteltek Retró Könyvhét Szervezői
Fotó: Gazsi
ugyanott, 2016. április 20-án 17 órakor

Molnár Judit, Burza Patrícia Kármen, Katona Csaba és Tóbiás Krisztián

füredi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke vette át.
Dr. Bóka István gratulált a
tűzoltók eddigi munkájához, és
elmondta, további műszaki
fejlesztések szükségesek, a
legfontosabb most a szállodák
miatt a magasból mentő autó
beszerzése. Az önkormányzat a

technikai eszközök beszerzésében támogatja az egyesületet,
tette hozzá a polgármester. A
fotón a megjelentek között
díszegyenruhában balra Milos
Mihály, a Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoka, jobbra Mészáros Péter, a
Balatonfüredi Önkéntes Tűzoltó

Egyesület parancsnoka látható.
(Lapzártánkkor az önkéntes
tűzoltók ünnepséggel várták a
vendégeket, nyílt napot rendeztek, majd este tűzoltóbált tartottak a Balaton Szabadidő- és
Konferencia-központban. Ezekről a következő lapszámunkban
olvashatnak.)
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Árpád-napi emlékek
Kutas Árpád egykori
alpolgármesterről az
Arácsért Alapítvány
kuratóriumi alapító
elnöke névnapján, április elején Hári Lenke
alpolgármester az arácsi
temetőben emlékezett
meg. A család és az
emlékezők virágokat
hoztak a sírhoz.

Az emléknap az Arácsi Népházban folytatódott. Fabacsovics Zoltán, az Arácsért Alapítvány kuratóriumi elnöke az elmúlt évek rendezvényeire tekintett vissza, amelyeket annak
idején Kutas Árpáddal, többeket
az ő indítványára rendeztek
meg. Többek között az arácsi
karácsonyt, a disznóvágást, a
télűző jelmezes felvonulást, a
szoborpark felállítását. A rendezvények mögött a mai napig
is rengeteg munka van – mond-

ta az elnök –, amelyből az alapítvány kuratóriumának tagjain
kívül nagyon sokan kiveszik a
részüket. Szerencsére vannak
mecénások és gazdasági társaságok is, amelyekre az alapítvány mindig számíthat. Az
Arácsért díjat idén dr. Szekrényes Tamásnak, a Bakonyerdő
Zrt. balatonfüredi igazgatójának adományozták a Koloskavölgyi erdők, parkok gondozásáért, valamint a vadaspark
létrehozásáért. Dr. Szekrényes
Tamás köszönetét fejezte ki az
alapítványnak a díjért. Mint
mondta, Bakonybélben született, gyermekkorától kezdve
körülvették az erdők. Szinte
természetes volt számára, hogy
erdésznek tanul. A tanulmányai
befejezése után Balatonfüredre
került. Az erdészet vezetőjeként
ismerte meg Kutas Árpádot, aki
évekkel ezelőtt javasolta neki a
vadaspark létrehozását. Sajnos

– mint mondta –, Árpád már
nem élhette meg a park létrehozását.
A díjátadást követően dr.
Sipos Árpád, az alapítvány kurátora Örményország címmel
képes útiélmény-beszámolót
tartott. Mivel Kutas Árpád is
nagyon szeretett távoli tájakat
felfedezni, ezért az alapítvány
minden évben egy-egy érdekes
úti beszámolóval is tiszteleg
emléke előtt. – Örményország
az a kis ország, amelyben mindössze 3 millió ember él, de több
mint 8 millió örmény él szerte
a nagyvilágban – mondta Sipos
Árpád, majd ízelítőt adott a
hallgatóságnak az ősi örmény
építkezésből, a karavánszeráj
történetéből és az örmény emberek mindennapjaiból.
Az emlékesten Angyal Imre, a Múzsa Egyesület tagja
hegedült.
Hanny Szabó Anikó

Az arácsi temetőben emlékeztek Kutas Árpádra a családtagok, barátok és tisztelői
Egyik napról a másikra saját
lakásom foglya lettem. Egy
hónapon keresztül naponta
négy-öt órát töltöttem a laptop
előtt, tavalyi nyomozásomról írt
regényemet gépeltem be a vonalas füzetekből és jegyzetekből. Amikor kitettem az utolsó
mondat végére a pontot, nem
sejtettem, hogy a Végzetes keringő nemcsak a szereplők
végzetét meséli el, hanem rám
nézve is szerencsétlen következményekkel jár. Másnap
reggel arra ébredtem, hogy nem
tudom mozdítani a jobb karomat. Ha tíz centire felemeltem,
iszonyú fájdalom hasított a
vállamba, és kisugárzott a könyökömig. A bal karomban
azonban nem éreztem fájdalmat. A jobb mozdulatlan állapotban is lüktetett, ha a fejemet
elfordítottam, a fájdalom a
mellemen is végigszántott.
Elhatároztam, hogy felkeresem a háziorvost. Lementem a
garázsba, de nem tudtam kitolatni, képtelen voltam hátramenetbe kapcsolni. A másik kezemmel is próbálkoztam, de
eredménytelenül. Akár csillagászattal is foglalkozhatnék, mert,
ahogy erőlködtem, fénylő pontok vibráltak a szemem előtt.
Kihunytak, de máris újra felizzottak. Taxit hívtam, aztán kiváltottam a tablettát, a fájdalomcsillapító cseppeket és kenőcsöt. Búbánatos arccal gyalogoltam haza.
Budapesti ügyvéd barátnőm
rábeszélésére évekkel ezelőtt
elvégeztem egy magánnyomozói tanfolyamot. A sikeres vizsga után úgy döntöttem, hogy
könyvet írok a világirodalom
leghíresebb detektívjeiről, ám
mindeddig hanyagoltam a munkát. Most, a kényszerű fogság-

LEVÉL AZ OLVASÓNAK

Fotó: Gazsi

Égi dolgok földi kivitelben
Nem tudom, a Kedves Olvasó találkozott-e
már olyasvalakivel, akinek közvetlen vonala van
a Jóistenhez? Vagy legalábbis az őt kiszolgáló
angyalsereglethez? Nos, én a minap részesülhettem egy ilyen ajándékban, s közvetlen közelről,
több mint két órán keresztül megtapasztalhattam,
hogyan is működnek ezek az égi dolgok!
Egy kézműves galéria termében gyülekeztünk,
körülöttünk a szebbnél szebb szőttesek, gyöngy
ékszerek, fonott, varrt, festett használati tárgyak
megadták a hely és a helyzet alaphangját, a genius locit. Körben mindenhol mécsesek világítottak,
és egy – nem épp oda illő – elektromos készülék
valami illatosított gőzt bocsátott ki magából, s
közben kaméleon módra változtatta a színeit.
Amikor már vagy harmincan összejöttünk,
egyedüli férfiként kezdtem kínosan érezni magam. Később javult a helyzet, mert csatlakozott
a társasághoz még három férfi, valamelyest javítva ezzel az ivararányt. Az egyik, István, majd’
negyed órát késett, megtörve ezzel az éppen beinduló áhítatot, de a mi angyalkánk mosolyogva
magyarázta, hogy bizonyára István nagyon türelmes az emberekhez („Ugye, István, te türelmes
vagy az emberekhez?” Naná!), és most ebből
kapott vissza valamennyit. Azt meg kell jegyeznem, hogy tőlem ugyan nem, mert én az ilyet
minimum bunkóságnak tartom, de legalábbis
tiszteletlenségnek a többiekkel szemben.
Ekkor jutott eszembe először: Uramatyám, mit
keresek én itt?
Az előadás során a közhelyek áradása és a
hatásvadász szófordulatok mellett meglepően
értelmes, mély és tiszta gondolatok is elhangzottak, sajnos a kommunikációban szemlátomást
jártas angyalkánk – aki, mint elárulta, 38 éves
létére már beavatott papnő is egyben – egyáltalán
nem ezekre helyezte a hangsúlyt, hanem olyasmikre, amik tapintható módon hatással voltak a
jelen lévő hallgatóságra. Aztán „váratlan” fordulattal kijelentette, közölték vele az angyalok, hogy
most ne az előadást folytassa, hanem beszélgessen
a résztvevőkkel, akik bátran kérdezhetnek bármit,

Kellei György

Detektívek közt, védtelenül
ban rendezgethetem a feljegyzéseimet, és kibővíthetem az
összegyűlt anyagot.
Keserves napok következtek,
nehezen boldogultam a bal karommal. Lottival, a fekete cicával kiültünk az erkélyre, a tavaszi levegőre. Kivittem egy halom könyvet, azokat bogarásztam. Kevésbé ismert detektívek
nyomozásait, módszereit is fel
akartam dolgozni; etűdöket
képzeltem el róluk. Elsőnek egy
amerikai zsaru, Lucas Davenport került az utamba. A fickó
nem tűnt nímandnak a regényben, de amikor már negyedszer
is helytelenül, többes számban
emlegették a médiákat, becsuktam a könyvet, és nem törődve
azzal, hogy kinek a fejére esik,
bal kézzel áthajítottam a korláton. Undorodtam a gyalázatos
fordításoktól. A könyv két bikinis diáklány elé pottyant, az
egyik felvette, átpörgette és a
strandszatyrába tette. „Lesz mit
olvasnom napközben” – mondta a társának. Harry Hole, az
oslói, lomha mozgású detektív
következett, aki iszákos emberként szerepelt a jegyzeteimben. Már a temérdek elfogyasztott pia gondolatától is hányingerem támadt. Sürgősen átruccantam Svédországba, Kurt
Wallenderhez. Ez a pofa meg
folyton aggályoskodott a lánya
sorsa miatt. Általában lehervasztottak a szétbomlott családok, mert én is apa nélkül maradtam kamasz koromban, a
legfogékonyabb időszakban.

Így elbúcsúztam Wallendertől.
Mégiscsak a legendás detektívekre, Maigret-re, Poirot-ra,
Sherlock Holmesra vagy a kemény öklű, nem vakarózó amcsikra, Lew Archerre, Sam
Spade-re és Marlowe-ra kellene pazarolni a drága időmet.
Persze Maigret vedeli a calvadost, Poirot pipiskedik és nyavalyog, S. H. meg reggeltől
estig nagyképűsködik, ugyanakkor az amerikaiak modortalanságát, lelki fakírságát is nehéz elviselni. Egy óvatlan pillanatban félrerúgtam előítéleteimet, és leviziteltem a közönyö-

sen ironizáló Palmu felügyelőnél Helsinkiben. A fiatal és illedelmes – olykor tökfilkó – nyomozótársát örökösen fricskázgató Palmu a maga módján
eszes pasas, de végtelenül műveletlen, sehogy sem birkózik
meg az idegen kifejezésekkel.
Elakad, belesül a szavakba.
Palmu még azt sem fogja fel,
hogy szimpatikus igyekezete
nemcsak könyörtelenül meggyötri, hanem nevetségessé is
teszi. Természetességével azonban megnyert magának. Csak
azokon az önimádó költőkön
szoktam köszörülni a nyelve-

ő majd válaszol. Illetve dehogy, butaságokat beszélek! Nem ő válaszol, hanem az angyalok, akik
itt vannak a teremben, ő látja is őket, és ő csak
„lefordítja” az angyalok üzenetét. Ennek természetesen formai megnyilvánulása is volt: megállt
középen, becsukta a szemét, kissé lehajtotta a
fejét és csöndben állt. Talpig feketébe öltözve,
szőke hajjal – látványos alakítás volt!
És az angyalok válaszoltak mindenre. El tudom adni a lakásomat? Kitart mellettem a férjem?
Tudok segíteni a súlyos, beteg barátomon? Sikerül beindítanom a vállalkozásomat? Ilyen és hasonló horderejű kérdések sorjáztak egymás után,
amik kétségkívül nagy súllyal lehetnek jelen
egyes emberek életében, de vajon mennyivel
jutott előbbre a probléma megoldása azzal, hogy
a nem mindig egyértelműen magyarázható angyali üzenetek ott elhangzottak? Inkább valamiféle kibeszélőshow jellege volt az egésznek, mert
az emberek többsége abban reménykedik, hogy
ha valami hangosan, ráadásul ilyen spirituális
környezetben kimondatik, akkor az úgy is van.
Ráadásul, ha a kérdésre odaföntről, közvetlen
kapcsolással az angyalok válaszolnak, akkor
megdönthetetlen bizonyítékot vélünk a kezünkben tartani. Érdekes módon olyan kérdés nem
hangzott el, hogy miért nem tudom legyőzni a
félelmeimet? Miért erősebb az önzésem nálam?
Miért nem tudok uralkodni magamon, ha egy tál
sütemény van az asztalon?
Amikor kérdezni lehetett, mindenkinek meg
kellett mondania a keresztnevét és az életkorát
– ez is közismert fogás a különböző tréningeken.
Megfordult a fejemben, hogy jelentkezem, s azt
mondom: Lucifer vagyok, kortalan; de tartottam
tőle, hogy magamra zúdítom az elragadtatott
lelkiállapotú hölgyek gyilkos haragját, s oda
minden szent áhítat. Így a produkció végén inkább
gyorsan kislisszoltam a teremből, alig tudván
kikerülni az angyalkánk köré gyűlt, lelkes hölgytársaságot. A siker teljes volt! Ha a belépődíjakat
nézem, anyagilag mindenképp!
Gaál Antal

met, akik köteteik színes borítófotóin kalapban, sálban, pecsétgyűrűt villogtatva és pipázva pózolnak, noha a kutya sem
olvassa a verseiket.
Tehát lehorgonyoztam Palmu felügyelőnél. Átfutottam a
jegyzeteimet. Közben megzavart egy zörgő, dörömbölő kukásautó. A bántó zaj megsokszorozódott a fülemben. A korlát mögül döbbenten láttam,
hogy a kiürülő konténerből
könyvek hullnak ki, köztük a
regényeim is. Bosszúsan a sajgó
karomhoz kaptam. Aztán felébredtem. Baromságokat álmodtam, dünnyögtem. A karomnak semmi baja, nem szedek gyógyszert, nem kenegetem
magam, és detektívek sem
vesznek körül.
Délelőtt kilencet ütött az étkező faliórája, amikor becsöngettek a lakásomba. Éppen
reggeliztem. Vörös hajú, bombázó kinézetű nő állt az ajtóban.
Nem lehetett több huszonöthuszonhat évesnél.
– Ön ugyebár Melis Zsolt író
és magándetektív?
– Az lennék.
– Nemes Tünde rendőr főhadnagy vagyok. Őrizetbe veszem engedély nélküli fegyvertartásért. Ön ugyanis egy Beretta M92F típusú pisztoly tulajdonosa. Jöjjön velem, de ne alsógatyában.
– Van engedélyem, utólag
beszereztem – tiltakoztam.
– A kapitányságon majd
tisztázzuk a körülményeket.
– Megbilincsel?
– Ugyan, Melis úr. Őrizzük
a lépcsőház mindkét bejáratát.
Lapítottam a járőrkocsiban.
A nő elöl ült, míg engem hátul
két kölyökképű, egyenruhás
srác fogott közre. Kidudorodó

pisztolytáskájuk nyomta az oldalamat. Az egyik a gumibotjával játszadozott, paskolgatta a
térdét.
A rendőrnőhöz fordultam.
– Kérem, telefonáljon az
ügyvédemnek, hogy legyen ott
a kihallgatáson. Nélküle egyetlen kérdésre sem válaszolok. A
száma…
– A kapitányságról majd értesítjük.
– Maga a Nemes Tibor alezredes húga? – kérdeztem
kisvártatva.
– Igen. S tudom, hogy maguk
jó barátok, de nem a bátyám
foglalkozik az ügyével.
A gumibotjával szórakozó
rendőr karon ragadott, felkísért
az emeletre, és átadott egy fiatal,
civil ruhás szőke nőnek. Az
irodájában leültünk. Vastag
dossziét tolt elém az asztalon.
– A megyei kapitányság
szóvivője vagyok. Ősszel jeligés irodalmi pályázatot hirdettünk a kollégáinknak. Verseket
és prózai írásokat kértünk tőlük.
Nemes alezredes úr önt javasolta döntnöknek. Más zsűritagra
nincs szükség. Műfajonként a
legjobb hármat díjazzuk, és egy
különdíjat is szeretnénk átadni
a leghumánusabb mű szerzőjének. Kérem, néhány napon belül
e-mailen írja meg a javaslatait.
Hazafelé másik rendőrautó
szállított. Sejtettem, hogy az
alezredes eszelte ki a tréfát.
Korábbi pimaszságaimért lakoltam, ugyanis magánnyomozóként gyakran cikiztem, vetélkedtem vele. Most bolondot
csinált belőlem; már kezdtem
azt hinni, hogy komolyan megszorongatnak. Otthon aztán leesett a tantusz: „őrizetbe vételem” napján április elsejét mutatott a naptár.
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Pozsgay Imre emlékére (1933–2016)
A politikus

Pozsgay Imre politikai múltját, bár sokan ismerik, mégis
méltatni kell, hiszen ő volt az
a szocialista politikus, aki elsőként mondta ki 1956-ról, hogy
az népfelkelés volt. Azért keltett
a ma már egyértelmű megnevezés 1989 januárjában megdöbbenést, mert addig a hivatalos politika – Pozsgay Imrével
együtt – ellenforradalomnak
hívta 1956-ot, már amennyiben
lehetett róla beszélni.
Pozsgay mint szocialista
politikus nagy utat járt be, hogy
idáig eljutott. A szegény paraszti családból származó fiú 17
évesen már meggyőződéses
párttag. Politikai karrierje három évtizeden keresztül, egészen 1982-ig ível felfelé, kulturális, majd – mivel az oktatásügyet is ehhez a minisztériumhoz csatolják – 1980-tól művelődési miniszter, és tagja a legszűkebb pártelitet tömörítő
MSZMP Központi Bizottságának. Felér a csúcsra a Kádárkorszakban, tehetségét, rátermettségét elismerik, igazodási
pont lesz a kulturális életben. Az
ellenzékiek körében is sokan
nagyra tartják szakpolitikusként, aki a kereteket addig tágítja, ameddig csak lehet.
1982-ben azonban – talán
túlzott reformer szemléletéért és
szuverenitásáért – a parkolópályának számító Hazafias
Népfront élére kerül, annak főtitkára lesz. Bár kikerül a pártállami központból, a személye
felé egyre nagyobb elvárással
fordul a demokratikus ellenzék,
meghívják a lakitelki találkozóra, ahol a nyitó előadást ő tartja
meg. 1988-ban, Kádár János
távozását követően visszakerül
az MSZMP Politikai Bizottságába, újra miniszter, államminiszter lesz. Bocsánatot kér és
menthetetlen hibának tartja,
hogy ő maga is 1957-ben elítélte a rendszer ellen lázadó for-

milyen hatalomátmentést,
„Pozsgay Imrének le kellene
mondani arról, hogy köztársasági elnök legyen, ha valóban
demokrata”, mondja Orbán
Viktor. Végül, bár az SZDSZ, a
Fidesz és az MDF megegyezik
egy szimbolikus államfői jogállásról, a parlamentben népszavazást hirdetnek meg az SZDSZ
kezdeményezésére az elnökválasztásról, amelyen az országos
közvetlen szavazás éppen hogy
csak alulmaradt. Az SZDSZ és
az MDF megegyezett az elnökről, így lett Göncz Árpád a
rendszerváltást követő első, az
Országgyűlés által megválasztott elnök, Pozsgay Imre pedig
– bár képviselő maradt egy
ideig – kiszorult a politikából.
„Megtanultam, a hála nem politikai kategória” – mondta a
történtekről később.
2005-ben Orbán Viktor a
Nemzeti Konzultációs Testületbe hívta, és 2010-ben felkérte,
hogy Pozsgay Imre is tagja legyen a Magyarország Alaptörvényét kidolgozók egyikének.
radalmat. A Magyar Rádióban
népfelkelésnek nevezi 1956-ot,
ahogy később fogalmaz, azért,
hogy 1956 felülről, a pártvezetésből jövő újraértékelésével
megelőzze a polgárháborút.
Innentől kezdve egyre inkább
inog az állampárt hajója, megkezdődik a párbeszéd a demokratikus átmenetről, s az Ellenzéki Kerekasztalnál Pozsgay Imrének fontos helye van.
A Magyar Szocialista Munkás Pártból megalapítja a Magyar Szocialista Pártot, amelynek köztársaságielnök-jelöltje
– és ekkor nagy csalódás éri. Az
ellenzék ragaszkodik a szabad
választásokhoz, majd az ez
alapján kialakuló demokratikus
parlamenthez, az MSZP a választást megelőzően szeretné a
köztársasági elnököt megválasztani, amelyre Pozsgay Imrének nagy esélye van. Az ellenzék viszont nem szeretne sem-

A szomszéd
Pozsgay Imrét mint a békés
politikai átmenet szocialista
politikusát sokan elemezték és
méltatták már. Balatonfüreden
és Arácson azonban valóban
sokan jól ismerték.
Pozsgay Imre és felesége,
Ilonka néni Balatonfüred arácsi
városrészében 1983-ban vásárolt egy nádtetős műemlék házat, amit felújítottak, és télennyáron itt töltötték a szabadidejüket. Otthonra leltek itt, amiben
segített a sok jó szomszéd, és az
egyre több ismerős, barát, akik
szívesen beszélgettek a népszerű politikussal. A visszaemléke-

1996-os felvétel egy borrendi rendezvényről, balról Pozsgay Imre

Nagy Sándor fotói
Nagy Sándor fotókiállítása a Balatonfüredi
Művészklub szervezésében az Óvárosi Művészkávéházban március
végén Képi világom
címmel nyílt meg.
„A fül néma, a száj süket, de
a szem lát és beszél. Kívülről
benne tükröződik a világ, belülről megmutatja, milyen az ember – írta Goethe, aki maga is
kísérletezett a fénytörésekkel,
az árnyék hatásaival az emberi
szemre. Prizmákat készített,
színköröket rajzolt le. A színek
a fény tettei, tettei és szenvedései – mondta a német költő”,
olvashatjuk Szelényi Károly
fotóművész Színek című tanulmánykötetéből. Nagy Sándor,
akinek fotókiállítását az Óvárosi Művészkávéházban láthatja
a közönség, így vall fotózásról:
Számomra az objektív olyan
eszköz, amellyel a hétköznapi
megszokott pillanatokat – azaz
a látványba sűrített lényeget –
szeretném más minőségben
hangsúlyossá tenni, ünnepivé
avatni.
Nagy Sándor azok közé a
fotósok közé tartozik, aki a

Emellett egyetemi tanár a Debreceni Egyetemen, a Károli
Gáspár Református Egyetemen,
négy éve pedig elindította a
Stádium című társadalmi és
kulturális havilapot. Pozsgay
Imre március 25-én, 82 évesen
hunyt el.

zők, köztük Szalai Gábor szerint is, soha nem volt kényes
téma, mindenről lehetett kérdezni Pozsgay Imrét. Szalai
Gábor nagyanyja, Lidus néni,
az egyik szomszéd gyúrta a
gyufatésztát a bajai halászléhez.
A híres halvacsorákon Pozsgay
Imre orvos lánya, Csilla és kutatómérnök fia, András családján kívül külföldi és magyar
politikusok is egymásnak adták
a kilincset, hiszen Arácson járt
többek között a finn parlament
elnöke, Kanada pénzügyminisztere, a magyar művészeti élet
képviselői, és természetesen
magyar politikusok közül nagyon sokan, Antall József, Németh Miklós és Grósz Károly,
hogy csak az ismertebbeket
említsük. Grósz Károly fekete
Mercedesére többen emlékeznek az arácsiak, mint ahogy arra
is, hogy Pozsgay Imre mindenütt hirdette a csopaki, füredi
olaszrizling dicséretét. Gubicza
Ferenc, a Balatonvin Borlovagrend nagymestere mint jó barát
avatta fel a helyi borrend nagykövetévé a híres politikust,
akinek, ahogy egy visszaemlékezésében vallja, a Balatonfelvidéki borok adják az etalont.
Pozsgay Imrét Füreden és
Arácson folyamatosan mosolygó, kedves, közvetlen emberként ismerték, aki mindenkivel
megtalálta a hangot. Szívesen
hívták előadni is, hiszen rendkívül tájékozott és lenyűgöző
szónok volt. Amikor az arácsi
egyetemista, Szalai Gábor meghívta a veszprémi egyetem
kollégiumába, bár a rektor és a
megyei tanács elnöke kísérte,
Pozsgay Imre meglepetésükre
elköszönt tőlük az aulában,
hogy ő a diákok vendége kíván
lenni.
Lehet, hogy Pozsgay Imre
nem szakad el szeretett Balatonjától, és a Koloska utcai házban
könyvtárszobája mint emlékszoba örökre nyitva áll majd az
arácsiak és fürediek előtt.
CSK

SZÜLŐK FIGYELMÉBE!
Balatonfüred város óvodáiba
a beiratkozás helyszínei:

Kiserdei Óvoda: Park u. 11.
Mesevilág Tagóvoda: Hunyadi u. 24.
Kerekerdő Tagóvoda: Iskola lépcső 4.
Óvárosi Óvoda: Kossuth L. u. 37.
Tündérkert Óvoda: Noszlopy G. u. 18.
Kökörcsin Tagóvoda: Pécsely, Iskola u. 183.

A beiratkozás időpontja:

2016. május 9-én (hétfőn) 		
2016. május 10-én (kedden)		

8.00–17.00 óráig
8.00–17.00 óráig

A törvény értelmében kötelező beíratni azt a gyermeket,
aki a harmadik életévét 2017. augusztus 31. napjáig betölti.

Kérjük, hogy azok a szülők is írassák be gyermeküket,
– akik három és öt év közötti gyermekeiket eddig nem íratták be,
– akik 2016. december 31-ig töltik be ötödik életévüket, és eddig
		 nem jártak óvodába.

Nagy Sándor Képi világom című kiállítása április 24-ig látható
körülöttünk lévő szépséget, a
virágok, a táj szépségét, a víz
csillogását, a tél szebbik oldalát
kapja lencsevégre. Ugyanakkor
zsánerképein az esendő embert
is láthatjuk, és karaktereket,
akik mosolyra fakasztanak.
Nagy Sándor a Múzsa, a Balatonfüredi Művészklub, a Bakony Fotóklub tagja. Takács

Miklós a tárlat megnyitóján
képről képre vezette a látogatókat. Mint mondta: minden látogatónak más-más kép fogja meg
legjobban a képzeletét.
Dervalics Róbert szaxofonon előadott játékával színesítette a megnyitót. A kiállítás
április 24-ig látható.
Hanny Szabó Anikó

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata
– a gyermek lakcím- és taj-kártyája

A város óvodáiban a nyílt napok időpontja:

Tündérkert, Óvárosi, Mogyoró, Kiserdei, Mesevilág, Kerekerdő Óvodákban:
2016. április 25. (hétfő)–április 26. (kedd) délelőtt 8.00–11.00 óra között.
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal
művelődési, oktatási, sport- és idegenforgalmi osztály
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Korszakok és események a füredi
Jókai-kultusz történetében
Amióta 1857-ben Jókai
Mór először tette lábát
Balatonfüred földjére,
azóta él a városban a
Jókai-kultusz. Kisebbnagyobb erővel, látványossággal, de mindenképpen az adott történelmi korszak lehetőségeivel
párhuzamosan. Néhány
érdekes híradás e kultusz
eseményeiről.
A Veszprém vármegye című lap 1925. szeptember 20-án
így számol be az obeliszk avatásáról.
Balatonfüredről jelentik
Szeptember13-án országos
ünnepség keretében leplezték le
a Jókai-emlékművet Balatonfüreden s a teret, mely Jókai legkedveltebb tartózkodási helye
volt, Jókai térnek nevezték el. A
grandiózus emlékmű leleplezésén, mely Sinkó Lajos szobrászművészi alkotása, nagyon sokan
jelentek meg, képviseltették
magukat irodalmi társaságok,
balatoni kultúrát szolgáló és
társadalmi egyesületek. Ünnepélyes szentmise után Mészöly
Gyula ny. táblabíró, az ottani
Kisfaludy társaskör elnöke nyitotta meg az ünnepélyt, melynek
során fővárosi irodalmi társaságok kiküldöttei áldoztak fennkölt szavakban Jókai emlékének.
Koszorút helyeztek el a szoborra: a kegyesrendi főapátság;
Havas Jakab, az éppen ott ülésező állatorvos egyesület elnöke; dr. Óvári Ferenc, a Balatoni
Szövetség, a szintén jelen lévő
báró Wlassics Tibor dr. orsz.
elnök megbízásából Orbán
Sándor, a Balatoni Társaság
nevében. Az ünnepély után megtekintették a balatoni Szövetség
szőlészeti és borászati kiállítását, melyet Schandl Károly
földművelésügyi államtitkár
nyitott meg, akit dr. Óvári Ferenc képviselt. A Jókai családot

Csukás István

Jókai lenéz
az égből
a Balatonra
Messze Siófok, messze
Zamárdi,
messze Világos, messze
Csopak,
hűs teliholdnál jó
delizsáncot*
húznak a fürge lovak.
Hölgyek és ifjak, tántik,
anyókák,
jönnek a bálról, mind
csupa tűz!
Őszről az egyik,
télről a másik,
csókról ábrándoz a szűz.
*

delizsánsz = személyszállító
postakocsi

Csukás István ezt a verset a
Jókai-napokra írta köszöntőként. A most 80 esztendős költőt, a magyar irodalom másik
nagy mesélőjét szeretettel köszöntjük vidám alkotókedvet
kívánva neki a továbbiakra is!
PM

A szépen felújított Jókai-villa, udvarán a mellszoborral

Jókai Mór feleségével, Laborfalvi Rózával
dr. Jókai-Ihász Miklós, lőrintei
földbirtokos képviselte az ünnepségen.
Majd harminc évvel később
nyitották meg a Jókai múzeumot a villában. Erről a Közép
dunántuli Naplóban adnak számot 1954-ben.
Új világ, új emberek
Balatonfüreden, Jókai Mór
egykori villájában a nagy mesemondó halálának 50. évfordulója alkalmából Jókai emlékmúzeumot rendeztek be. A múzeumot, s benne a Jókai-kiállítást
szombaton délután ünnepélyesen nyitották meg a múzeum
előtti téren. A megjelenteket
Köröspataki Antal, a községi
tanács elnöke üdvözölte, majd

Urbán Ernő Kossuth-díjas író
méltatta a nagy író értékét,
irodalmunkban elfoglalt helyét.
Ezután Kriskó László adott elő
a nagy mesemondó műveiből. A
megye dolgozói nevében Gyimesi András, a megyei tanács elnökhelyettese vette át az emlékmúzeumot.
Jókai házát, amelyben több
híres műve mellett Az arany
ember című regényét is alkotta,
eredeti formájában állították
helyre. A villa hat szobája részére az egész országból összegyűjtötték és megközelítő hűséggel
összeállították a berendezést. Az
emlékmúzeum sok értékes kinc�csel rendelkező kiállítás színhelye is. Számos Jókai-dokumentum mellett bemutatja a nagy író

írói jubileumára összegyűjtött
ajándékokat, s ezek között megtalálható Verescsagin, a nagy
orosz festő Jókainak ajánlott
képe, továbbá Barabás Miklós,
Benczur Gyula és Feszty Árpád
művei. A ház egyik szobáját
Laborfalvi Róza, a nagy író felesége emlékének szentelték. A
szobákban gazdag anyag szemlélteti Jókai életművét, kiállították számos kéziratát is.
Pár év, s az obeliszk már az
új hatalom útjában állt. És akadályozta Füred hatalmas autóforgalmát is. Legalábbis a Naplóban 1960-ban közölt cikk
szerint.
Jókai emlékét Balatonfüreden nyaralóján kívül eddig csak
emlékoszlop őrizte a Jókai,
Blaha és a Honvéd utca találkozásánál. Ez az emlékoszlop
idomtalan volt és a forgalmat
nagymértékben akadályozta.
Egyik oldalán Jókai bronzpla-

Jókai a börtönben
Nagyon szégyellem
magam, de ha Vác nevét
hallom, rögvest a híres
fegyháza jut eszembe.
Pedig ott van a Dunakanyar szépsége, a barokk
városközpont csodája,
a műemlék épületek
sokasága, no meg az a
múmiamúzeum – szóval
Vác sokkal izgalmasabb,
mint az ember elsőre
gondolná.

Ám mivel én füredi vagyok,
és a Jókai-napon most Vác a
vendég, sőt egész évben ez a
város lesz itt, jelképesen persze,
eszembe jutott, hogy egyszer
Jókainak is be kellett vonulnia
a börtönbe. Sajnos nem a váciba, s így nem tudom a közvetlen
párhuzamot megteremteni a
füredi Jókai-kultusz és a váci
börtön között, de hogy volt államfogoly, az bizonyos. Nem
kell megijedni, inkább nevezhető ez egy kis fizetett szabadságnak, mintsem börtönnek.
A bűne sem volt valami égbekiáltó, csak egyszerű sajtóvétség. 1863-at írtunk, Jókai

ekkor indította meg A Hon című
politikai napilapot, s abban egy
olyan kemény hangú cikk jelent
meg, amelyért nemcsak annak
íróját, de a lap szerkesztőjét,
azaz Jókait is elítélték. A verdikt
elég súlyosnak tűnt: egy esztendő nehéz börtön vasban, nemessége elvesztése és 1000 forint
büntetés. Így aztán Jókai 1863
áprilisában bevonult a budai
József kaszárnya börtönébe.
Még most se ijedjen meg az
olvasó, az élet nem volt túl
szigorú odabent, bilincsről szó
sem volt, helyette inkább mint

egy panzió működött a zárka.
Jókai ezt maga írta le, ahogyan
Mikszáth idézi őt: „Pompásan
éltünk, soha életemben több
szabadságom nem volt, mint
fogságomban, egész nap látogatókat fogadtam, este kimentem
vacsorálni a Svábhegyre, a
porkolábot is elvittem magammal. Térparancsnokunk a jó
Haymerle, kívül-belül mintaképe egy magyar vicispánnak.”
Mikszáth még hozzáfűzi:
„Haymerle megengedte, hogy a
foglyok könyveket hozzanak
be. Jókai a faragószerszámait is
elhozatta, és itt faragta ki a felesége mellszobrát fából, mely
dolgozószobája egyik díszét
fogja képezni ezentúl, innen
szerkesztette az Üstököst. Szinte szomorú volt, mikor néhány
hét múlva ott kellett hagynia a
kedélyes áristomot, elengedtetvén neki a további fogság.”
Hát így esett e nagy kaland.
Hogy a váci börtönben kényelmetlenebb lett volna, azt nem
tudom, mert sem Jókai, sem én
még soha a környékén sem
voltunk ennek a jeles kóternek.

(p. m.)

kettje, a másikon egy felírás
volt. A Balatoni Intéző Bizottság
1959-ben kérte ezen szobor eltávolítását. A községi tanács
végrehajtó bizottsága – nagyon
helyesen – csak úgy járult hozzá, ha a Balatoni Intéző Bizottság helyette egy művészi szempontból teljesen elfogadható
Jókai-szobrot állíttat fel Balatonfürednek. A Balatoni Intéző
Bizottság elnöksége ezen kérést
teljesítette, megrendelte a Képzőművészeti Alapnál a Jókaimellszobrot, amely azt Gyenes
Tamás szobrászművésszel elkészíttette. A zsűri a bemutatott
szobor gipszmintáját elfogadta,
és már megkezdődött a szobor
faragása. A Képzőművészeti
Alap Kivitelező Vállalata a
szobrot április folyamán állítja
fel a Jókai-villa előtt.
Minden jó, ha a vége jó. A
szobor ott van a villa kertjében,
az obeliszk a helyén, sőt egy

emléktábla is került a panteonba
1975-ben. Akkor, amikor nagy
irodalomtörténeti kongresszus
is zajlott az író emlékére városunkban.
Az ülésszak vendégei levonultak a szanatórium bejáratához, ahol Rácz István, a balatonfüredi városi tanács elnöke
mondott beszédet és leplezte le
a Jókai-emléktáblát. Bertha
Bulcsu a magyar írók nevében
tisztelgett a nagy előd tehetsége
és mindmáig tartó hatása előtt.
Az ünnepi hangulatot emelte a
Lóczy Lajos Gimnázium énekkarának fellépése Pileczky Erzsébet vezényletével és Szokoly
Tamás, Fráter Katalin vers- és
próza-összeállítása.
Majd a Magyar Tudományos
Akadémia, a Magyar Írók Szövetsége, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság és a Jókai Emlékbizottság nevében helyeztek
el koszorúkat.
pm

XXV. Jókai-napok
Április 29., péntek
10.00 Térzene, közreműködik Balatonfüred Város
Koncert Fúvószenekara
Vezényel: Hégely Ákos
10.30 Megnyitóünnepség
a Jókai Mór Emlékház udvarán
Köszöntőt mond dr. Bóka István, Balatonfüred
polgármestere. Beszédet mond Fördős Attila,
Vác polgármestere
11.30 Könyvbemutató a Bergmann Cukrászdában
(Zsigmond utca)
16.00 Reformkori séta
18.00 Gálaest az Anna Grand Hotelben
Vác és Balatonfüred 2016. évi kulturális
együttműködéséről szóló megállapodás
aláírása (a belépés ingyenes)

Április 30., szombat
10.00 Jókai-bablevesfőző verseny a Koloskavölgyben
10 órától kulturális programok
10.00–15.00 Népi és kézműves játszóház, íjászat
11.00 Geotúra a Koloska-völgyben (kétóránként),
képzett geotúra-vezetővel
14.30 Eredményhirdetés
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Tagore 1961-ben Balatonfüreden
Részletek a megyei újságban közölt írásból – Emlékezés a 155 éve született és 75 éve elhunyt hindu költőre
A főcímbeli dátum persze
túlzás, hiszen a kiváló
költő ekkor már húsz
éve halott, de ebben az
esztendőben a megyei
újságban Vajkay Aurél,
aki ekkor tudományos
kutatóként a veszprémi
múzeumban dolgozott,
közölt egy kis írást annak
apropóján, hogy ekkor
volt a füredi látogatás
35. évfordulója.
Emlékünnepséget tartottak
a városban, emlékkiállítás nyílt
meg: a fürediek nem felejtették
el az első Nobel-díjas látogatását. Olyannyira nem, hogy a
cikkben még az emlékezők is
feltűnnek. Talán az ő leszármazottaiknak is érdekes lesz olvasni ezeket a sorokat.
„Érdeklődtünk Balatonfüreden: kik élnek még ott azok
közül, akik Tagorét a szívkórházban gyógykezelték. Orvos
az akkori személyzetből nincs,
de az ápolónők közül hárman
még Balatonfüreden laknak, és
jól emlékeznek a nagy költőre.
Tóth Mária fürdőmester ma
is a szívkórházban tevékenykedik. Felkerestük a kórházban a
költő egykori fürdőmesterét, aki
– mert éppen akkor nem volt
fürdőnap – készséggel megmutatta azt a fürdőszobát, ahol
Tagore naponta fürdött.
– Schmidt tanár úr szokta
lekísérni Tagorét a fürdőbe –
mondotta Tóth Mária –, vele jött
a titkára is. Megvárták, amíg a

Rabindranath Tagore szívélyes, kedves ember volt, áradt belőle a jóság és a szeretet. A jobb oldali képen lányával
Balatonon a nap lenyugodott.
Tagore csak napnyugta után
fürdött, addig sétált. Nagyon
szívélyes, kedves ember volt, s
mindennel elégedett.
Holzhauser Béláné a költőt
balatonfüredi tartózkodása alatt
kiszolgálta. A költő a reggelit,

Rabindranath Tagore

Dal

Mikor dalban olvadok fel, a világ él bennem;
Akkor úgy érzem, Őt látom, Ő áll itt mellettem.
Fényének parancsszavára
Kigyúl szeretet varázsa,
Akkor minden porszemében zsong az Örök Szellem.
Akkor ami eddig kint volt, bent él a lelkemben,
fűszálai remegése dobban a szívemben,
minden alak feloldódik,
minden határ elmosódik,
s a Mindenség suttogása testet ölt szememben.
(Vekerdi József és Bangha Imre fordítása)

Ünnepi fényben
(Tavaszi Balaton)
című képéhez született versemet mintegy születésnapi ajándékként nyújtom át Kozma Imre barátomnak most.
A Végtelen, tárt karjai közt
Arany fátylat terít a vízre,
Pára-haját alig szellő
Lebegteti parti hegyekre.
Ott, Erdő-szerelme
Zöld selyemben
Várja őt és hívogatja;
Gyere, gyere, hegyoldalakra,
Hogy nézz a mélybe, elsimulva
Mily’ békésen nyugszik habja,
Mily’ csendesen pihen minden
Zöld és kék selyme
Arany fátyladdal takarva.
Nem tenger ez,
De annak hívja
Ki partjairól:
Hegyről, síkról,
Reggeli csöndben rá figyel.
Tó ez csupán,
A szívnek kedves
E kis magyar föld
Bal kebliben.
Soltész Mária, 2016. március 19.

az ebédet a szobájába kérette,
de vacsorára felment. Estefelé
sétálni mentek. Különben korán
fekvő ember volt.
– Aranyos, kedves ember
volt, ajándékokat adott, selyemkendőt, dedikált fényképet.
Sajnos a háború forgatagában

mindez eltűnt. Érdekes eset
történt velem néhány évvel ezelőtt. A balatonfüredi benzinkútnál dolgozom. Egyszer egy
autó állt meg a kútnál, indusok
ültek benne. Tolmács útján
kérdezték, hol van a fa, amit a
nagy költőjük, Rabindranath

Tagore ültetett Balatonfüreden.
Mikor megmondtam nekik,
hogy annak idején a kórházban
működtem és ismertem Tagorét,
nagyon megörültek, összeöleltek, lefényképeztek. Egy év
múlva ismét errefelé jártak az
indusok, és akkor is felkerestek.

Dr. Marcelné nővér annak
idején a laboratóriumban dolgozott. Tagoréval gyakorta találkozott. Ő vitte be a költőnek a
postát, mondja, hogy sok könyvet küldtek dedikálásra. Az első
emelet 71/E számú szoba volt a
kedvenc tartózkodási helye
(mert több szobát foglaltak részére), ezüst lapra rubint tollal
írta verseit. Még most is emlékszik a költő mély, meleg szemeire. Ő is csak a legjobbakat
tudja mondani, s azt, hogy Tagore nagyon jól érezte magát
nálunk. A kapott emléktárgyak
a háború folyamán szintén eltűntek, de megmaradt a költőnek egy dedikált fényképe, amit
most is kegyelettel őriz asztalán. A képet készséggel átengedte a balatonfüredi kiállításra.
Ennyi, ami Tagore balatonfüredi tartózkodásáról az emberek emlékezetében megtapadt:
jóság, szeretet. A költőből áradt,
ami őt körülvette, és amit verseiben, írásaiban fáradhatatlanul hirdetett: ’Ma már nem a
hatalom és a kizsákmányolás
a természetes a népek együttélésében, hanem az emberi
szomszédság, a testvéri barátság tudata. A gyűlölet ma mesterséges.’ S a kis csemete, amit
Tagore ültetett, azóta nagy fává serdült. A jóság fájává.”
PM
(Rabindranath Tagore 155
éve, 1861. május 7-én született,
és 75 éve, 1941-ben hunyt el,
szerkesztőségünk ezzel az írással emlékezik a hindu költőre.)

Változó állandóság
Kozma Imre képei a polgármesteri hivatalban
A múlt évben rá sem nyitottam az ajtót, alig láttuk egymást.
Azt hitte, haragszom rá valamiért – miért is kellett volna?
Egyéni nyűgöm, bajaim tartottak távol tőle és a szokásos
műtermi beszélgetéseinktől.
Nem baj – gondoltam néha
–, majd annál frissebb szemmel
szemlélhetem munkáit, annál
könnyebben fedezhetem fel a
változásokat.
Milyen változások lehetnek
ezek egy kiforrott alkotó esetében? Nem egyebek, mint a témaváltás, a technikai megújulás, a színvilág változása, a
hangulatok és érzelmek, a közlendők újszerűsége.
Amikor e tárlat megnyitására felkért Kozma Imre, csak
annyit mondott, vállalom-e? De
most ne nézzek még meg semmit. Ő alkot, dolgozik, elszántan
készül, félretéve minden fájdalmat és legyőzve minden ros�szullétet.
Amikor a kiállítás képeit a
tárlat helyszínén a falakra tes�szük, a rendezés során mi ketten harmóniában vagyunk. Ismerjük az alkotásokat, azok
együttes hatásait és esetleges
ellenhatásait is. Ezért a megnyitó előtti izgalmak a tetőfokra
hágnak, a Mester minden sejtjében izzanak azok. Mert az
átadás örömének izgalmát áthatja a legjobbra törekvés késztetése, az, hogy úgy nyújthassa át műveit a szemlélőnek,
hogy azok ne csupán egyenként legyenek jó művek, hanem
együtt is.

Most itt szemlélhetjük ezt.
Eldönthetik közben önök is,
van-e változás Kozma Imre eme
képeiben a korábbi tárlatain
látottakhoz képest.
Én úgy látom, nincs is, van
is. Kozma Imre képi világa témáit tekintve mára állandósult:
vagy irodalmi élményeiből,
vagy bibliai, mitológiai és történelmi témákból merít.
Néhány cím is ezt bizonyítja:
Matuzsálem és az aggatyán,
Pál apostol kiűzi a démont,
Érzem, hogy a tó felett az
örök élet csillaga remeg,
Mélységes tisztelettel köszöntöm, fenség
Báthory Anna, a csábítás
démona,
Holdfényben a Rákóczi-vár
romja a trianoni határon.
Legfőképpen pedig hűséges
maradt a táj megjelenítéséhez,
ezen belül is örök szerelméhez,
a Balatonhoz és partjaihoz:
Balaton a Farkókő alatt, Őszi
fényben a Cuha patak, Szarvasitató, A Balaton vizének egyhangú magánya, Öbölben, Fény,
Balaton, Élet, Sajkod, Az Őszi
csönd ölén.
Technikai kifejezésmódjában is több az állandó, mint az
újítás.
Mostani képein is a tőle
megszokott ecsetkezeléseket
fedezzük fel, a már ismert
Kozma Imre-félét: Aranyoktóber, A nyár ragyog, lobog,
Az őszi csönd ölén, Balatoni
csend.
Színvilágát – szerintem –
csupán legfeljebb a ma kapható

Soltész Mária és Kozma Imre a kiállításmegnyitón
festékek és azok keverékeinek
összhatása befolyásolja.
Mindezek mellett pedig abban is változást fedezhetünk fel,
ahogyan emberalakokat megjelenít.
A mesterek már néha az
anatómiai tökéletességet is háttérbe szorítják a hangulat és
érzelem kifejezésének erősítése
érdekében. Ha a bagdadi tolvaj,
a Néró című képeit figyeljük, az
apró környezeti elemek utalásai
segítenek az értelmezésben, ha
az Édesanya vagy a Siskei Madonna képeket szemléljük, finom, lazúros, szinte temperahatásúan egybemosódott színekkel felrakott „alig formák” adják
a tökéletes hatást. Ez a mesteri
tudás magas foka.
Amikor az itt kiállításra került „Mementó móri” triptichonnal állunk szemben, egy hittörténeti jelenetet részeseivé válhatunk, kettős tolmácsolásban.
A bensőben figyelő, lehajtott
fejű lelkésznő (Petrőcz Mária)
imára kulcsolt kezei gyengéd
szeretetet és elcsendesült lelki-

állapotot vetítenek elénk, míg
az erőteljes, összekulcsolt papi
kezek, és felettük felemelt fejjel
a mennyet fürkésző pap (a nagypapa első unokatestvéréről formázott alak) látható. Még öltözékeikkel is lelkiállapotuk különbségét láthatjuk és érezhetjük át.
A most kiállított képei között
a Ragyog a fény a Kárpátok
fölött című alkotásán a közeli
sziklák dinamizmusát elcsitító,
a hegygerincek felhőkbe mosódó formáival nagy távlatokat
nyit meg előttünk, a végtelent,
az alkotóból áradó nagy szeretettel.
Balatonfüred képzőművészetet szerető közönsége büszke
lehet a város festő szülöttére,
akinek aktivitása idős kora ellenére törtetlen.
Műveinek jelentős része
most éppen egy németországi
nagy kiállítóteremben (Neutraubling) került nemzetközi
nyilvánosság elé.
Gratulálunk!
Soltész Mária

BALATONFÜREDI NAPLÓ

POSTALÁDÁNKBÓL

A Balatonfüredi
Szívkórház
és a gasztronómia
„Adjatok nekem egy karfiolt,
és én ínyenc falattá varázsolom!” – ez lehetne a jelszava
Vidosa Mária szakácsnőnek és
kollégáinak a Balatonfüredi
Szívkórház konyhájában.
Mostanra messze földön híre
ment az itteni jó konyhának. A
sok-sok ember, aki itt gyógyult
általában három hétig, mind
meglepve tapasztalja, hogy finom a kórházi koszt. Ez ugye
nem mondható általánosnak...
Én is a kezdeti meglepetés
után az ügyben nyomoztam,
hogy mi volt az a csodás finom
szálkás ételhalmaz, amit a rizs
mellé kaptunk. Kiderült, hogy a
keleti konyhaművészetből ismert wokban rázogatott, sütött
zöldség volt az, Krúdy Gyula
ínyéhez méltó. És ez így folytatódott nap mint nap.
Szóval szó sincs menzai
egyenízekről, és a pénzügyi
keret sem nagyobb, mint más
kórházakban. A szakácsnők és
az ott dolgozók szeretik a szakmájukat, munkájukat, kreatívan
alkotnak, érdekes ötletekkel. Ez
bizony jólesik, és sokat javít a
beteg emberek hangulatán,
gyógyulási esélyein is. Ha itt
valaki belehallgat a folyosói
beszélgetésekbe, meghallja,
hogy ez valóban így van.
És van még egy ráadás is:
hihetetlen, de mindezt vidáman,
mosolyogva végzik az itt dolgozók, nem morcosan és panaszkodva a sok munkára.
Tehát vannak még csodák,
lehet példát venni, sőt a receptet
is megkérdezni. Például, ha már
a karfiollal kezdtem: ilyen rakott
karfiol, pehelykönnyű finomság
nemigen létezik máshol.
A három turnusban ebédelő
tömeg, aki a hallban várakozik,
mértani pontossággal, kapkodás
nélkül kapja meg a saját helyét
és a vegától a cukrosig a speciális diétáját. A kiszolgáló személyzet is valóban be van oltva

mosollyal, türelemmel. Az itteni rend hátterét egy bonyolult
táblázatok előtt ülő hölgy felügyeli, neve: Földeákné Spándli
Éva étteremvezető.
Gyümölcs, zöldség előfordulása az étlapon nagyszerűen
biztosított. És persze tisztaság
mindenhol. És ezek a szálak
Kanik Balázs élelmezési osztályvezető kezében futnak ös�sze. Mindezeknek orvostudományi hátteréről, az életmódról
a hét minden napján színvonalas előadásokban hallunk, és a
terem mindig tele is van, alig
lehet helyet kapni. Vetített képek, illusztrációk, jó előadások,
ezt kapjuk ilyenkor.
Ha netán fekvő beteg valaki,
precíz, elegáns szállítással és
kiszolgálással részesül mindenből. A szervezettség az egész
működésben megnyilvánul.
Balatonfüredre sajnos én is
mint beteg ember kerültem, és
örültem, aminek örülni lehetett.
A híradások tele vannak rossz
hírekkel. Íme, én szolgáltam egy
jó hírrel. Csatlakozzanak hozzám, írják meg jó tapasztalataikat önök is.
Itt, Füreden, a Balatonfüredi
Napló című újságból tudtam
meg, hogy mindezen jókat dr.
Veress Gábor professzor úr teremtette meg több évtizedes
orvosi és vezetői munkájával.
Ezért több magas kitüntetésben
is részesült, a Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztjét is megkapta, díszpolgára a városnak, és részt vesz a
közéletben is.
Mondják és vallják a betegek
is, hogy a legjobb gyógyszer az
orvos jó szava, és egyénisége
maga. Az eredményt láthatjuk a
Balatonfüredi Szívkórházban
megnyilvánulni. Remélem, én
is jobban leszek.
Köszönjük, professzor úr!
Pásztor Deborah
(80 éves)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Civil szervezetek és művészeti csoportok támogatására
Balatonfüred Város Önkormányzata 2016. évben három különböző pályázati lehetőséggel kívánja támogatni a városban
működő civil szervezetek és művészeti csoportok tevékenységét.
Az alábbi pályázati lehetőségekkel élhetnek
a pályázók:
1. Pályázati felhívás civil szervezetek támogatásához
Működési célú támogatás
Program, rendezvény támogatása
2. Pályázati felhívás művészeti csoportok nemzetközi
kapcsolattartásának támogatásához
3. Pályázati felhívás művészeti csoportok
formaruha-beszerzésének támogatásához
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 12.
(A postabélyegzőn olvasható dátum: 2016. május 12.)
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot kizárólag a pályázati adatlap kitöltésével (az abban
meghatározott mellékletek csatolásával) lehet benyújtani.
A pályázatot 1 példányban, nyomtatott formában vagy kézzel
írottan, zárt borítékban, az átvételt igazoltatva személyesen
vagy ajánlott postai küldeményként az alábbi névre és címre
kérjük eljuttatni:
Balatonfüred Város Önkormányzata
8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.
A pályázati adatlap letölthető a www.balatonfured.hu honlapról (Városháza – Aktuális/Hirdetmények – Pályázatok menüpont), valamint beszerezhetőek a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatalban (ügyfélfogadási időben a 19-es irodában).
Balatonfüred Város Önkormányzata
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Tippek a tavaszi méregtelenítésre
A természet ritmusára hagyatkozva könnyebben élhetjük a
mindennapjainkat. A téli visszavonulás után, a tavaszi időszakban itt az ideje annak, hogy magunk mögött hagyjuk azokat a
testi-lelki szokásainkat, amik
lenyomhatnak minket. Méregtelenítsük testünket lelkünket!
Salakanyagok nemcsak a testünkben halmozódhatnak fel,
hanem a lelkünkben is: fájdalmak, sérelmek, megbántódások,
szomorúság, tehetetlenség, gyűlölet és még sorolhatnám. Nem
kötelező ezeket magunkkal cipelni, mint egy kövekkel megrakott hátizsákot, ami hol itt nyom
egy kicsit, hol ott húz egy kicsit,
sehogy sem jó igazán.
Időnként én is hasonlóan érzek, s van öt bevált tippem annak
érdekében, hogy ismét jól érezzem magam a bőrömben.

1.

A szervezet
tehermentesítése

Tavasszal és nyáron könnyebb
megszabadulni minden olyan
salakanyagtól, amely terheli az
emésztőrendszert. Az útifűmaghéjjal vagy lenmagolajjal
végzett 2,5–3 hetes kúra hatására a szervezete biztosan fellélegzik.

Korlátozás
és útlezárás
Balatonfüred Város
Önkormányzata felhívja
a látogatók figyelmét,
hogy Balatonfüreden
április 29–30-án és május
1-jén az alábbi rendezvények zavartalan lebonyolítása érdekében forgalomkorlátozások és
útlezárások várhatók:
– A Lóczy Lajos Gimnázium
ballagása miatt április 29-én
11–12 óra között a Lóczy gimnáziumtól az Ady Endre utca és
a Jókai utca teljes hosszán
– A Jókai-bablevesfőző verseny és Jókai-majális miatt április 30-án és május 1-jén 7–16
óra között behajtási tilalom a
Béke utcától a Koloska-völgyig
Kérjük, hogy ezeken a napokon gyalogosan, kerékpárral
vagy helyi járatos autóbusszal
közelítsék meg a Koloskavölgyet.
A helyi járat menetrendjéről
a rendezvények hetében a www.
f u r e d k u l t . h u é s a w w w.
balatonfured.hu honlapon tájékozódhatnak. (A helyi járat
menetdíja 310 forint.)
Tájékoztatjuk az autóval érkezőket, hogy április 30-án és
május 1-jén ingyenes parkolásra a Kisfaludy strand parkolójában (Germering utca) és a Balatonarács városrészben található Hősök terén van lehetőség.
Felhívjuk a látogatók figyelmét, hogy a Jókai-majálison
(május 1.) nincs lehetőség a
tűzrakóhelyek használatára,
ezért kérjük, ne tervezzenek arra a napra szabadtéri főzést.
Köszönjük megértésüket!

2.

Finom és
egészséges ételek

A természetes ízű és jó minőségű ételek, italok hozzájárulnak
a szervezet egészségesebb rezgésszintjéhez: idénygyümölcs,
zöldség, otthon csíráztatott
csírák, olajos magvak.

4.
A gyógynövények áldásos haVértisztítás

tását a tavaszi takarítás során is
kiaknázhatjuk. Nagyon jó vértisztító többek között a diólevél,
a csalánlevél, a gyermekláncfűlevél, a tyúkhúr. Fontos a folyadékfogyasztás!

3.
Eleinte talán nehéz elkezdeni, 5.
de az első néhány perc után már Nemcsak a lakást kell időnként
Mozgás

határozottan lehet érezni a boldogságszint emelkedését, a
belső nyugalmat, a feszültségoldást. Lehet ez egy kiadós,
tempós séta, tánc, biciklizés stb.
A lényeg, hogy felpezsdüljön a
szervezet vérkeringése.

Lélektisztítás

kiszellőztetni, hanem a lelkünket is, hogy új erőre kapjon.
Adódhat olyan élethelyzet,
gondolat, amit nemigen tudunk
megosztani másokkal. Ilyenkor
sokat segít az írás: kiírni magunkból a gondolatainkat, a

nehézségeket (amikről tudjuk,
hogy a fejlődésünket szolgálják,
de megélni nem könnyű ezeket
az időszakokat). S persze nem
őrizgetjük az irományokat, hanem el kell égetni őket, hadd
járjon át mindent a tűz tisztító
ereje!
Amennyiben kérdések merülnének fel a természetes
gyógymódokkal kapcsolatban,
keressen bizalommal a Biotitok
Gyógytékában! 
(x)
Kelemen Lívia
gyógynövényszakértő
Elérhetőség:
Balatonfüred, Kossuth utca 19.
Nyitva tartás: hétfő–péntek:
9–17, szombat: 9–12
20/595-3062, www.biotitok.hu

IV. FÜREDI KIS KÖNYVFESZTIVÁL
Balatonfüred, 2016. április 23., szombat
Az irodalom társaságában – egész nap a Kisfaludy Galériában
10.00 óra – Fekete István Irodalmi
Társaság, Ajka
M. Mester Katalin előadása: Fekete István
és az öreg „sólyom”: két vadászíró találkozása. Közreműködnek a balatonfüredi
Fekete István Általános Iskola diákjai.

Szemelvények munkás napjaikból – vetített
képes előadások:
Dr. Varga Emőke: Kass János Madáchillusztrációi
Dr. Bene Kálmán: Mi az a Digitális Madách
Archívum?

11.00 óra – Bemutatkozik
a Győri Antológia Irodalmi
és Művészeti Alkotóközösség
Harcsás Judit újságíró megszólaltatja a kör
alkotóit: Csáky Anna elnököt, költőt, Bogár
Erika írót, Cseke J. László írót, Gősi Valéria
költőt és Kozák Ágnes írót.

16.00 óra – A másik fürdőhelyről érkeztek: A hévízi Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság életéről
Tar Ferenc történész, társasági elnök szól
Akik hozzászólnak: Hizsnyai Zoltán költő,
esszéíró, Péntek Imre költő, Szemes Péter
kritikus, esztéta
Közreműködik: Keresztes János színművész

11.00 órától 12.30 óráig Lutra, Kele,
Vuk és a többiek. Fekete István állathősei
– irodalmi kézműves foglalkozás gyermekeknek a látogatóközpontban.
13.00 óra – Díszvendégünk: Hodossy
Gyula, a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának elnöke (Pozsony). Beszélgetőtársa: dr. Fűzfa Balázs irodalomtörténész
Közreműködik: Keresztes János színművész
14.00 óra – Vendégünk a Szlovákiai
Magyar Írók társasága
Akik beszélgetnek: Hizsnyai Zoltán költő,
esszéíró, szerkesztő, választmányi tag,
Barak László költő és Vida Gergely költő,
szerkesztő. Valamint jelen lesz a szlovákiai
magyar írók műveinek megbízható nyomdájától: Szathmáry Attila igazgató (OOK
Press Nyomda, Veszprém)
Közreműködik: Keresztes János színművész
Közben 15 és 18 óra között játékos irodalmi délután gyerekeknek a látogatóközpontban és a Város Múzeum Pálóczi termében.
Papírszínház, filmvetítés, rejtvények.
15.00 óra – Alsósztregovától a halhatatlanságig – a Madách Irodalmi
Társaság
A társaságról az alapító, Andor Csaba író
beszél

17.00 óra – Vers, történelem, könyvek
– Vendég a Balaton túloldaláról: a Berzsenyi
Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság
Az illusztris közreműködők: dr. Szakály
Sándor elnök, történész, dr. Bába Iván, a
Somogy főszerkesztője, Lázár Balázs színművész, Ujkéry Csaba író.
19.00 óra – Zenés irodalmi zárszó
Jazz-költészet
Előadók: G. István László költő, Dóra Attila
(fúvós hangszerek), Lázár Julia (vers)
És még sok minden más:
könyvvásár, könyvtoborzó,
könyvösvény, könyvtombola
A belépés díjtalan!
Támogatóink:
Nemzeti Kulturális Alap
Szépírók Társasága
OOK Press nyomda, Veszprém
Balatonfüred Város Önkormányzata
Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft.
Főszervező:
Lipták Gábor Városi Könyvtár,
Balatonfüred
Igazgató: Sárköziné Sárovits Hajnalka
Információ:
87/343-070, 30/921-5863
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Hatvanéves a Lóczy
Az emlékműsorban felléptek az iskola volt és jelenlegi diákjai
Zsúfolásig telt az Anna
Grand Hotel díszterme a
Lóczy Lajos Gimnázium
és Két Tanítási Nyelvű
Idegenforgalmi Szakközépiskola alapításának
évfordulója alkalmából
rendezett emlékműsoron.
Duna Katalin, az iskola
igazgatója köszöntőjében hangsúlyozta: közel hatezer fiatalnak adott érettségit, egyben

erkölcsi tartást a komoly hagyományokkal rendelkező intézmény.
– Az iskolában erős, etikus
és összetartó tantestület dolgozik, a pedagógusok nemcsak
tanítanak, de nevelnek is. Népszerű az iskola, hiszen az új
tanév 90 helyére 677 diák jelentkezett, de kitűnőek a végzős
diákjaink felvételi eredményei
is. Optimista vagyok az iskola
jövőjét illetően – fogalmazott

Duna Katalin az ünnepségen,
amelyen egykori diákok és tanárok is felidézték lóczys élményeiket.
A rendezvényen felléptek az
iskola egykori és jelenlegi diákjai: Angyal András, Barbarics
Zsófia, Balanyi Szilárd, Balassa
Zoltán, Gősi András, Héhn
Konrád, Holczer Réka, Kövesi
Bori, Rakk Virág, Szekeres Dávid, Szőke Szidónia, Tátrai
Eszter.
Martinovics

Középiskolás kézisek sikerei
A Lóczy Lajos Gimnázium
fiúcsapata a franciaországi
középiskolás kézilabdavilágbajnokságon ötödik
helyezést ért el. Edzőjük
Kárpáti Krisztián. A csapat
tagjai: Máthé Dominik
(10. C), Vajda Huba (10. C),
Horváth László (10. B),
Szöllősi Olivér (11. C), Varga
Márton (10. C), Vékony
Bence (10. A), Németh Alex
(10. B), Sövegjártó Mátyás
(10. C), Takács Ádám (9. A),
Seprős Bence (9. Ny), Győri
Kristóf (9. C), Orbán Ákos
(11. C), Orbán Barnabás (10.
A), Turcsán Dávid (10. C)

Biztonságban
a gyalogátkelőhelyen

A gyalogos és kerékpáros
balesetek megelőzését
segítő akciót tartott a
Balatonfüredi Rendőrkapitányság a helyi
Radnóti Miklós Általános
Iskolában.
A 2016. március 18-án reggel gyalog és kerékpárral iskolába érkező tanulók szóban tájékoztatást kaptak a legfontosabb rájuk vonatkozó közlekedési szabályokról, valamint a
láthatóságot elősegítő megelőzési ajándéktárgyat kaptak.

Az akció végrehajtásában
Jánka István címzetes rendőr
zászlós, körzeti megbízott, iskolarendőr, Nagy Róbert címzetes rendőr zászlós, baleseti
helyszínelő és Kuzma Katalin
rendőr százados, közlekedésrendészeti alosztályvezető vett
részt.
A kezdeményezés tovább
folytatódik a Balatonfüredi
Rendőrkapitányság teljes illetékességi területén a gyalogos
és kerékpáros balesetek minél
szélesebb körű megelőzése érdekében.

Sportprogram
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/

Április 24., vasárnap 16.00 és 18.00
BKSE–Tata
NBI/ B-s kézilabda-mérkőzés ifi, férfi

Április 30., szombat 18.00

BKSE–Tatabánya NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés

A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

BALATONFÜREDI NAPLÓ
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Érdi Mária: Ez volt életem versenye
Érdi Mária nagyot
versenyzett a vitorlázók
utolsó európai kvalifikációs viadalán. A korosztályos világ- és Európabajnok fiatal tehetség
bejutott az éremfutamba
Palma de Mallorcán,
ezzel olimpiai indulási
jogot szerzett.

„Igazából még fel se fogtam,
hogy mi történt” – kezdte a
versenynap utáni értékelését
Érdi Mária. „A felnőttmezőnyben eddig a legtöbbször lassúnak éreztem magam, de most,
Palma de Mallorcán összejött
minden, ami egy jó eredményhez kell. Egyik futam jött a
másik után, és azt vettem észre,
hogy bejutottam a legjobb tízbe” – mondta Érdi.
A hazai vitorlástársadalom a
Laser Radial-mezőny magyar

Érdi Mária nagyot vitorlázott Palma de Mallorcán, így megszerezte az olimpiai indulás jogát

kitűnőségét elsősorban a jövő
olimpikonjaként tartotta számon, sőt, maga Érdi Mária is
úgy nyilatkozott, hogy a reális
cél számára a tokiói olimpiai
részvétel.
„Négy éve vagyok ebben a
hajóosztályban, és hihetetlen,
hogy sikerült már a riói játékokra kijutnom. Ez volt életem
versenye, amelyre jól sikerült
a felkészülésem. Andreas
Geritzer, az új edzőm sokat segített ezen a versenyen” – tette
hozzá az újdonsült olimpiai
kvótás.
A Magyar Vitorlás Szövetség
versenysportmenedzsere szerint csoda történt Palma de
Mallorcán. „Egy picit aggódtunk amiatt, hogy Érdi Máriát
nem zavarja-e meg az edzőváltás, de nem ez történt. Kihozták a maximumot, így ebben a
hajóosztályban is lesz magyar

Rióban. Mint ahogy Finndingiben ott lesz Berecz Zsombor, a szörfösöknél pedig Gádorfalvi Áron és Cholnoky Sára
szerzett kvótát. Utóbbi versenyző Érdi Máriához hasonlóan újdonsült kvótás, hiszen
Cholnoky is Palma de Mallorcán harcolta ki az olimpiai indulási jogot” – mondta Brencsán
Ábel.
A versenysportmenedzser
beszámolt arról is, hogy Laser
Standardben ismét Vadnai Benjamin végzett a legelőkelőbb
helyen a három magyar közül,
így az ő olimpiai kiutazása biztosnak tűnik, bár öccse, Jonatán
még a május végi mexikói világbajnokságon legyőzheti.
Vadnai Benjaminon kívül testvére, Vadnai Jonatán és Tomai
Balázs versenyzett ezért az indulási jogért.
Forrás: MVSZ

Szezonnyitás a BYC-nél

Nagyszerűen helytállt
Osváth Péter az Eger-ralin

Második lett az Osváth Péter–Csáki Richárd versenypáros
az Országos Ralibajnokság
nyitófutamán, az abszolút versenyben pedig a tizedikek lettek
a mátrai viadalon.
A 3-as géposztályban a Mitsubishi Evo IX-cel versenyző
füredi pilóta örül az eredménynek, hiszen a kétszáz induló
között Egerben csehek és szlo-

vák versenyzők is autóztak,
mivel a verseny része a szlovák
bajnokságnak, ráadásul kisebb
műszaki hiba, fékhiba is zavarta a füredi pilótát. Péter navigátora most először a váci Csáki
Richárd volt, akivel a tervek
szerint együtt versenyeznek
majd a bajnokság hét fordulójában. A következő megmérettetés a Miskolc-rali lesz. CSK

FELHÍVÁS!

150 éves a balatonfüredi vitorlázás
Jövőre, 2017-ben 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 balatonfüredi 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.historia-bfured.hu
E-mail:
pmiklostamas@furedkult.hu
vagy bfhtgy@gmail.com
Tel.: +36(20)985-8408
vagy +36(87)580-040

Április utolsó napjaiban
két, egymást átfedő
verseny nyitja a Balatonfüredi Yacht Club
versenyszezonját. Április
29. és május 1. között a
Magyar Villamos Művek
Sportegyesülettel közös
rendezésben a J/24 és
Melges24 hajóosztályok
versenyzői küzdenek a
2016-os Év Flottabajnoka
címekért, míg április
30-án a hagyományos
Tolnay Kálmán Lászlóemlékverseny lesz.
A flottabajnokságon versenyző négy-ötfős csapatokat felvonultató könnyű hajók One
Design osztályok tagjai, vagyis
egyenlő feltételekkel vívnak
egymás ellen a két kategórián
belül. A nyolc futamra tervezett
eseményt három versenynapon
keresztül rendezik a Füred előtti vízterületen kitűzött up-anddown pályán. A BYC és az
MVM SE 2015-ben közösen
rendezte a Melges24 European
Sailing Series sorozatának magyarországi állomását, a jövőre
való tekintettel pedig – mint a
2017. évi J/24 Európa-bajnokság rendezője – a Balatonfüredi
Yacht Clubban célzott felkészülés zajlik az osztállyal egy sikeres kontinensverseny lebonyolításáért.
A Tolnay-emlékverseny a
többi nagyhajós osztály versenyzőinek és a szabadidő-vitorlázóknak nyújt lehetőséget a téli
pihenő után egy egynapos túra-

versenyre. Az emlékverseny a
BYC örökös tagja, a kétszeres
olimpikon Tolnay Kálmán László előtt tiszteleg, aki 1965-ben
a Balaton Kékszalagját is elnyerte.
A balatonfüredi központú
helyszín kiváló felkészülési lehetőséget nyújt a májusi évadnyitóra és a későbbi szalagversenyekre. A túra útvonala a
Balatonfüred előtti rajtot követően Paloznakot, Siófokot, Balatonfüredet és Tihanyt érinti a
balatonfüredi cél előtt. A verseny rangját tovább emeli, hogy
az idei évben útjára induló,
szabad fejlesztésű, innovatív
karbonhajókat tömörítő 8M
Open Grand Prix első állomásaként is számba veszik.
A szakmai lebonyolítást biztos kezekben tudhatjuk, hiszen

A legsikeresebb magyar vitorlázó
Tolnay Kálmán László, a 16-szoros magyar bajnok kiváló vitorlázó volt, ami nem csoda, hiszen szinte a parton nőtt fel, édesapja ugyanis a hajógyár vitorlavarró mestere. A fiatal Tolnay, akit
mindenki csak Lacinak hívott, tízévesen kezdett vitorlázni, a 40es években már sorra magyar bajnok a kalóz hajóosztályban,
majd következett a Csillaghajó osztály az ötvenes években és a
Finn-dingi, amivel kijutott 1960-ban a római olimpiára is. A hatvanas években újra a Csillaghajó osztályban versenyzett, és
1962-ben és 1964-ben a Rostock melletti Warnemündében, a
tengeren legyőzte a római olimpia bajnokát, az orosz Pinegint,
írta róla Simon Károly visszaemlékezésében. 1966-ban az ausztriai Attersee-n is nyert az általa továbbfejlesztett Csillaghajóval.
A Kékszalag sem maradt ki a trófeák közül, 1965-ben megnyerte a tókerülő versenyt, majd kijutott 1968-ban a mexikói olimpiára is, ahol a 13.helyen végzett.
Mint tervezőnek, neki köszönhetjük a Balatonon oly népszerű
B21-es és B24-es vitorlás hajókat is.

a flottabajnokságok versenyvezetője Magyarország egyetlen
nemzetközi versenyrendezője,

Fluck Benedek lesz, aki a
Melges24 osztály európai régiójának nemrég megválasztott
Championship Coordinatora. A
Tolnay Kálmán László-emlékverseny vezetésére a túraversenyek szervezésében és rendezésében kiemelkedően sok tapasztalattal rendelkező Igali Csillát
kérték fel, aki a BYC nagyhajós
versenyeinek évek óta kiváló
gazdája. A két esemény közös
óvási bizottságának elnöke Böröcz Bence, a BYC tapasztalt
nemzetközi versenybírója lesz.
A regattákra a versenynapokat megelőző napon este és
másnap reggel a helyszínen, a
BYC klubházának első emeleti
versenyirodájában, a versenykiírásban megjelöltek szerint lehet
nevezni, de kedvezményes nevezést ajánlanak az április 26-a
előtt nevezőknek.
Forrás: www.byc.hu
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