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Füred
gazdagsága
Mit kezdjünk a díszpolgárainkkal és a kiválóságainkkal? Jogos a kérdésem, mert mintha nem
tudnánk velük „gazdálkodni”. Az egy dolog, hogy
kapnak egy szép oklevelet
és egy szép életműkönyvet,
de aztán mi lesz? Ki törődik velük, azon kívül, hogy
meghívják őket egy-egy
ünnepségre? És a tudásuk,
tapasztalatuk, kapcsolataik? És azok, akik már nincsenek közöttünk? Vajon
az emlékük, pontosabban
szólva: az életút példázatuk életben tarthatja őket?
Úgy hiszem, ez nagyon
súlyos kérdés a mai, értékvesztéssel megvert világban. Főleg és elsősorban a
fiatalok számára kellene
őket megőrizni.
De úgy nem lehet, hogy
nem törődünk velük. Akkor jutott eszembe, amikor
nemrég Zákonyi Ferenc
halálának évfordulója volt,
és senki nem törődött vele,
senki a családon kívül.
Nem elég a sétány elnevezése (ámbár oda is elkelne
egy kis szöveges tábla
róla), de többször is kellene szólni. Siófokon kis
ünnepséggel emlékeznek
rá, nálunk semmi. Ferencsik Jánosnak most szobrot állítottunk, s a zeneiskola gazdag programjában mindig van neki s róla
szóló zenés esemény. A
könyvtár most felvette Lipták Gábor nevét, kiadta
híres könyvét, róla szóló
irodalmat – vagyis azt az
utat választotta, amely a
feledés ellen szól.
Ám nem elég egy protokolleseményen megjelenni,
s ezzel újabb öt évre letudni az emlékőrzést, várva a
következő évfordulót. A
mindenkori füredi ifjúság
számára a mi értékteremtő
embereink legyenek a mérték! Tevékenységük, várost
gazdagító életútjuk, közösségi szerepvállalásuk. Még
az sem elég, ha az életútjukról kiadunk egy könyvet,
mert tudjuk, milyen veszélyesen visszaesett az olvasás mennyisége és minősége. (És ez sajnos nemcsak
a fiatalokra érvényes.)
Füred nagyon szépen
emlékezik dicső múltjára, a
jól kifényesített reformkorára – vagy több reformkorára –, annak eseményeire
s főleg szereplőire. A Kisfaludyk, Deákok, Jókaik
más néven, de mindig újrateremtődnek. Lesznek ők
Zákonyik, Liptákok, Horváth Ernők, Farkas Editek.
Nekünk kell az életművükkel törődnünk most, hogy
halhatatlanok maradjanak.
Praznovszky Mihály
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Ki nyeri a 48. Kékszalagot?
Európa legnagyobb tókerülő versenyén mintegy hatszáz hajó indul

A települést 1895-től 1971ig bemutató, Üdvözlet Balatonfüredről című albumot
Elek Miklós szerkesztette.
A kiadvány segítségével
élvezetes sétát tehetünk a
városban térben és időben.
4. oldal

Kilátás
az Alpokra
Szíjártó Balázs 1989-ben,
14 évesen járt először Germeringben, tagjaként az
első testvérvárosi delegációnak. Ma feleségével,
Vörös Ágnessel és négyéves kislányukkal, Boglárkával már a Münchenhez
közeli kisvárosban élnek.
5. oldal

Anna-bál
július 23-án

A felső képen Litkey Farkas
hajója, az Artemis,
lent a Józsa Márton
kormányozta Fifty-Fifty
A Kékszalag a Balaton
legkiemelkedőbb vitorláseseménye, Európa
legnagyobb tókerülő
versenye. A táv mintegy
155 kilométer, amelyet 48
órán belül kell megtenni
a mintegy hatszáz hajóból
álló mezőnynek.
A versenyen együtt rajtolnak
a hagyományos, egytestű hajók
és a két- vagy háromtestű hightech vitorlások, a profi csapatok
és a családi vitorlázók. A Balaton jellemzően komoly próbára
teszi valamennyiüket, hiszen a
Kékszalag teljesítése önmagában is komoly sportteljesítmény.
Az idei 48. Kékszalag Erste
World Nagydíj rajtja 2016. július 14-én, csütörtökön 9 órakor
lesz Balatonfüreden. Az ered-

ményhirdetést a balatonfüredi
Gyógy téren, július 16-án 18
órakor rendezik meg.
A legnagyobb kérdés persze
az, hogy ki nyeri idén a fődíjat,
kié a leggyorsabb hajó és a

legjobb csapat. Mivel minden
évben lehet már katamaránnal
is versenyezni, Litkey Farkas, a
11-szeres győztes és csapata is
rendelkezik két katamaránnal,
amelyek közül az egyik, a tavaly

vásárolt, Artemis névre keresztelt, Decision 35 típusú hajó
rendszeresen nyeri a genfi-tavi
versenyeket. A Kékszalagra
készülve sokat gyakorolnak a
Balatonon, a csapat majdnem
ugyanaz lesz, de idén csak hatan
lesznek a hajón. Egyre gyorsabbak a hajók, egyre kevésbé
számít, hogy ki mennyire ismeri a tavat, inkább a technikai
képességek fontosak – mondta
Litkey Farkas. Viszont egy
lassú versenynél felértékelődik
a helyismeret, de amiben Litkey
különösen erős, a naplemente
utáni vitorlázás, arra egy gyors
katamaránnal kevés az esély.
Litkey Farkas talán újít valamit,
hogy a hajója még gyorsabb
legyen, de ebben még nem biztos, nyilatkozta legutóbb.
(Folytatás a 3. oldalon.)

Életszeretet és elegancia
Felavatták Ferencsik
János világhírű karmester szobrát a karnagyról
elnevezett zeneiskola
kertjében. Ferenczy
Béni 1952-ben készített
alkotása méltó emléket
állít a karmester zseninek.
A Ferenczy Béni szobrászművész által 1952-ben készített,
márványtalapzaton álló, mintegy félméteres bronzalkotás egy
ideig a Tagore sétányon állt,
most pedig hosszú szünet után
végre méltó helyére kerülhetett
– mondta Dohnál Szonja művészettörténész az avatóünnepségen.
– Két Kossuth-díjas alkotó
egymásra találása ez a szobor,
amely a barátságukat is őrzi.
Ferenczy alkotásai átlényegítő,

lélekemelő erejűek, ez az emelkedettség jellemzi a karmesterről készült szobrot is. A portré
egy személyes megnyilatkozás,
életszeretet, energia és elegancia
sugárzik róla, ilyen volt Ferencsik is – vélekedett a művészettörténész.
A zeneiskola kertjében álló
szobrot Illényi Gáborné, Ferencsik János unokahúga és
Bóka István polgármester leplezte le.
– Közvetítő volt, Isten adta
tehetséggel. Pontosan tudta,
hogy ő csak egy újrateremtő, ám
ennek minden felelősségével is
tisztában volt. Bartók Béla és
Kodály Zoltán legfontosabb
tolmácsolója volt, de egyébként
is kivételes képességgel adta
vissza a zeneszerzők gondolatait. Művészként nem hazudott

Bóka István és Illényi Gáborné leleplezi a szobrot
soha – méltatta Ferencsiket a
zeneiskola kertjében rendezett
ünnepségen Kovács János,

Fotó: Gazsi

Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas
karmester.
(Folytatás a 3. oldalon.)

Bár a sajtótájékoztatót
lapunk megjelenése után
tartják a szervezők,
annyit sikerült megtudni,
hogy a már jól ismert,
hagyományos programokra számíthatunk az
Anna-báli hétvégén.
Az Anna-bálra minden jegy
elkelt, legközelebb jövő március 1-jétől vehetünk jegyet, de az
már a 192. Anna-bál története.
Ha magára a bálra az újabb
érdeklődők nem is jutnak be,
július 20-án, szerdán a prímásversennyel kezdődő Anna-fesztiválra mindenképpen. Csütörtökön már az operáé, pontosabban az operakórusoké a Gyógy
téri színpad, de az operagála a
bál előestéjén, pénteken este
lesz. Pénteken este lesz a szívhalászat is, de nyugalom, a 18
órakor induló hajóról leszállva,
az operabarátok időben odaérnek 20 órára a szívkórház előtti
színpadhoz.
A bál fővédnöke ebben az
évben Balog Zoltán miniszter,
aki a báli nyitányt követően
19.30-kor köszönti a vendégeket. Köszöntőt mond még
Fördős Attila, Vác polgármestere, de a bált dr. Bóka István
nyitja meg. Hogy ki lesz az
Anna-bál szépe, azt éjfél előtt
fél órával tudjuk meg.
Persze a fél hétkor kezdődő
ünnepélyes bevonuláson már
megcsodálhatja a közönség a
szépeket, és ahogy szokta, megkritizálhatja a Blaha utcán az
Anna Grand Hotelhez vonuló
báli népet.
Másnap, vasárnap mindenkinek bemutatkoznak a szépek. A
Kisfaludy Színpadon 10.45-kor
láthatjuk a 191. Anna-bál szépét
és udvarhölgyeit, akik ezt követően lovashuszár-kísérettel sétakocsikáznak a városban a mezőhegyesi és lipicai fogatokon
– írja az annabal.hu.
Csorba Kata
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Óriási kedvezmények az aquaparkban
Új szolgáltatásokkal,
diákok részére kedvezményes belépőkkel, megújult
vendégtérrel, a tavalyi
árakon nyitott ki idén
az Annagora Aquapark.
– Évek óta nem emeltünk
árat, idén sem lesz ez másként,
sőt a 10–18 év közötti diákoknak kedvezményes jegyet
adunk, újdonság az is, hogy a
belépők ára a szaunázást is tartalmazza. Kialakítottunk egy
napvitorlákkal árnyékolt új játszóteret, amelynek van egy
felnőttrészlege is. Árnyékoltuk
a kismedencét, és egy úgynevezett Fotópont is várja a vendégeket, amely több szolgáltatást
nyújt, többek között víz alatti
fényképeket is kérhetnek magukról a látogatók – válaszolta
a balatonfured.hu kérdésére a
vízi élménypark ügyvezető
igazgatója.
Váradi Szabó István hozzátette: teljesen átalakították a
vendégteret, fiatalos, modern
belső tér fogadja a látogatókat.
Ezer darab látványhalacska teszi
barátságosabbá, egy elkülönített, színes babzsákos tér pedig
komfortosabbá a főépületet.
A nyári sporteseményekre is
felkészültek az aquaparkban, a

Elvégezték a szokásos karbantartásokat, minden egyes csúszdának felújították az illesztéseit
labdarúgó Európa-bajnokság
mérkőzései láthatók a fürdőben,
az olimpiára pedig nagyméretű
vetítővel ellátott külön szurkolói
klubbal készülnek.
Idén kétféle belépőt lehet
váltani a fürdőbe. Az úgyneve-

zett all in jeggyel a fürdő összes
szolgáltatása igénybe vehető, a
hullám- és a wellnessmeden
céktől kezdve az öltözőkig, sőt
korlátlan csúszdázást is biztosít.
Ezek tízéves korig 4 ezer, 10–18
év között 5 ezer, a felnőtteknek

Kiemelkedő a füredi
iskolák teljesítménye

Pedagógusnap alkalmából,
június 6-án az Anna Grand Hotel dísztermében köszöntötték a
város tanárait, tanárnőit, óvónőit. Az ünnepségen műsort adtak
a helyi óvodások és általános
iskolások, valamint kulturális
produkcióval készült a Szent
Benedek iskola és a Lóczy gimnázium is. A füredi iskolák teljesítményére mindannyian
büszkék vagyunk, fogalmazott
dr. Bóka István polgármester az
ünnepségen, aki a július 1-jétől
várható változásokról, az iskolák állami kézbe kerüléséről is
beszélt.
– Talán ez az egyetlen hivatás, amely nap mint nap sikeBALATONFÜREDI
NAPLÓ
Balatonfüred Város
Önkormányzatának
havilapja

rek és kudarcok sorozatát hozza
magával, és ezen körülmények
között kell a jövő nemzedékét
és az ország jövőjét megalapozni, mert az ország jövője azon
múlik, milyen gyermekeket
nevelünk az iskolákban – fogalmazott a polgármester. A városvezető reményét fejezte ki, hogy
miután jóval több pénzt vonnak
el az önkormányzattól, mint
amennyit az oktatási intézmények fenntartására költött a
város, ez a különbség mégiscsak
megjelenik majd az iskoláknál.
Szabó Lajos, a Klebelsberg
Kuno Intézményfenntartó Központ Balatonfüredi Tankerületének igazgatója úgy fogalma-

zott: a pedagógusok nem a rivaldafényben, hanem a háttérben végzik munkájukat, egy
ország eljövendő sorsa fekszik
a vállukon. Hétköznapi hősöknek nevezte a pedagógusokat.
Négyen kapták meg a Balatonfüred közoktatásáért kitüntetést,
Henn Istvánné óvodapedagógus, Németh Gyuláné tanítónő, Polgárné Mészáros Erika
gyógypedagógus és Wacháné
Nagy Edit tanárnő meghatódva
vette át a díjat a polgármestertől.
Az ünnepségen elismerték a
kerek jubileumot ünneplő tanárok munkáját is, valamint elköszöntek a nyugdíjba vonuló
kollégáktól.
Bán László

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

pedig 6 ezer forintba kerülnek.
Az aquapark jegy jóval kedvezményesebb, ezzel is igénybe
lehet venni a szaunát, de a
csúszdákért már külön kell fizetni. A felnőtt strandjegy 2500, a
gyermek 2 ezer, a diák pedig

2200 forintba kerül. (A strandjegyek mellé egyébként külön
5, 10, 15 vagy 20 csúszásra jogosítót csúszdajegyek is válthatók 1500–3000 forint közötti
áron.)
A megszokott kedvezmények megmaradtak: három év
alatt ingyenes az aquapark, a
születésnaposok 100 forintért
léphetnek be, a gyermekes családoknak pedig kedvező, megosztott belépőket kínálnak.
Az aquapark honlapján online is lehet jegyet vásárolni. Az
elektronikus úton megváltott
jeggyel érkezőket soron kívül
engedik be a fürdőbe.
– Elvégeztük a szokásos
felújításokat, reagálva a látogatók igényére, minden egyes
csúszdának felújítottuk az illesztéseit. Továbbra is nagy figyelmet fordítunk a biztonságra,
a fürdőzés zavartalanságát közel
negyven úszómester és csúszdafelügyelő vigyázza – fogalmazott Váradi Szabó István, aki
hozzátette: egyre több visszajáró vendégük van, olyanok, akik
füredi nyaralásuk alatt többször
is felkeresik az élményfürdőt.
Idén is lesznek rendezvények
az aquaparkban. Júliusban salsafesztivált tartanak a hullámmedencénél felállított nagy-

színpadon, folytatódnak a nagy
népszerűségnek örvendő zumbafoglalkozások, lesz vízjáró
gömb, masszázs, és a Mitsubishi
is kitelepül.
Az aquapark június 15. és
augusztus 31. között mindennap
nyitva tart 9–19 óráig, a balatonfüredi lakosok idén is mindennap több mint 50 százalékos
kedvezménnyel válthatnak belépőt, illetve minden vendég
élhet a Balaton Best-kártya kínálta 20 százalékos kedvezménnyel, amelyet az aquaparki
belépő árából vonnak le.
A 3,5 hektáros balatoni élményfürdő 2500–3000 látogatót
képes befogadni egyszerre, a
wellnessrészlegben pedig egy
időben 100–150-en tudnak kikapcsolódni. Az aquaparkban
temperált külső és beltéri medencék, 32 fokos gyermekmedencék, 12 óriáscsúszda, illetve
3 gyermekcsúszda, és szaunákkal, gőzkabinokkal, illatkamrával, jégbarlanggal és tepidáriummal felszerelt wellnessrészleg, valamint Magyarország
második legnagyobb hullámfürdője és az egyedüli, kisgyermekeknek épített hullámfürdő
várja a látogatókat.
(x)
Martinovics

VinAgora nemzetközi borverseny
Ötszáz hazai és külföldi
bor verseng Balatonfüreden, az ország egyetlen
nemzetközi borversenyének keretében. Az
aranyérmes nedűk már
a borheteken is kaphatók
lesznek.
A 17. VinAgora nemzetközi
borversenyre 14 országból 505
bort neveztek. A balatonfüredi
térségből 28 borászat vesz részt
a versenyben, külföldről igazi
különlegességek szerepelnek.
Az európai borok mellett például uruguayi, brazil, izraeli és
ausztráliai borokat is véleményez a nemzetközi zsűri.
Az Anna Grand Hotelben
zajló versenyen 100 pontos bírálati szempontnak feleltetik
meg a borokat, a 82 pontot elérők ezüst, a 86 pontosok arany,
míg a 92 pontot elérők nagy
arany minősítést kapnak.
– Ez egy kitűnő alkalom arra,
hogy népszerűsítsük a magyar
borokat. 24 külföldi bíráló van
itt jelen, ők mindannyian borászok vagy szakújságírók, viszik
a jó hírét a borainknak szerte a

világban. Borbemutatót is rendezünk számukra, amelyen a
balatoni borrégió 25 borásza
mutatkozhat be – nyilatkozta
Zilai Zoltán, a borverseny igazgatója.
A világ kilenc szakmailag
legelismertebb versenye közé
tartozó mustrán a díjazott borok
hitelesített címkét kapnak, így
akár már az idei borheteken is
kóstolhatók lesznek az arany
vagy nagy arany minősítést elért
balatoni borok.
– A magyar borok ismertsége
nem tart ott, ahol szeretnénk,

ezen nincs mit tagadni. Az elmúlt években azonban jelentős
javulás tapasztalható, megújult
a hazai borászszakma, generációváltás is történt, pozitív viszszajelzéseket kapunk a borainkra. A magyar borvidékek között
az első háromba tartozik a Balatonfüred–csopaki borvidék, itt
látványos és dinamikus a fejlődés, egyre jobbak a borok, bővül
a választék, és új szemléletű
kezdeményezések is vannak
– mondta Zilai Zoltán, a Magyar
Bor Akadémia elnöke.
Martinovics

Harley-Davidson-életérzés
Négy napon át dübörgött az
Open Road Fest. Bőrnadrágos
esküvő, zúzós koncertek és a
jól ismert felvonulás. Délelőtt
a motorosok már izgatottan
gyülekeztek a fesztiválon,
ugyanis 12 órakor elindult
Magyarország legnagyobb
motorosfelvonulása. Több
ezer járgány sorakozott fel,
hogy osztozzanak a fesztivál
legszebb perceiben, a közös
gurulásban

Fejléc: Pálffy Károly. Fotók: Füred Televízió. Nyomdai elõkészítés: PWM Design. Nyomdai munkálatok: Prospektus Nyomda, Veszprém.
Hirdetésfelvétel: +36(30)216-1768. A szerkesztõség jogának tekinti az olvasói levelek megrövidítését.
Az olvasói leveleket az alábbi címre kérjük beküldeni: Balatonfüredi Napló szerkesztõsége, Füred Stúdió Kft.,
8230 Balatonfüred, Kossuth utca 3. E-mail: furedtv@furedtv.hu
Lapunk a www.furedtv.hu honlapon is olvasható.
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Minőségi strandok
Balatonfüred legismertebb strandjain,
az Esterházyn és a
Kisfaludyn is történtek
kisebb-nagyobb
fejlesztések. A Balaton
már helyenként 25
fokos, egyre többen
vannak a strandokon.
A Kisfaludy strandot a
tavalyi árakon lehet látogatni, megmarad a füredi lakosok számára kedvezményes
500 forintos bérlet is. Az
Esterházyn egyelőre nincs
emelés, majd a főszezontól
száz forinttal emelik a felnőttbelépők árát, így 1100 forint
egy felnőtt- és 650 forint a
gyermekjegy, a Kisfaludyn
ugyanez 700, illetve 450 forintba kerül.
– Mintegy tízmillió forintot költöttünk a két strand
korszerűsítésére. Parkosítottunk, új napvitorlákat szereltünk fel, és újdonságként
lehetővé tesszük a mobiltelefonnal történő jegyvásárlást is. Mindkét strandon az
okostelefonos alkalmazás
révén sorban állás nélkül lehet majd bejutni a fürdőkbe
– mondta Somogyi László, a
strandokat fenntartó Probio
Zrt. igazgatója.
A Kisfaludy strandnál
marad az ingyenes, nagy befogadóképességű parkoló,
hiszen a 450 férőhelyes, aszfaltos burkolatú parkoló mellett idén is rendelkezésre áll

az egykori vendégcirkuszi
terület, valamint további ingatlanok, így összességében
1500 ingyenes parkolóhely
várja a strandra látogató fürdőzőket – tette hozzá az igazgató.
Az eddig megszokott
szolgáltatások mindkét strandon üzemelnek idén is, így
egyebek mellett élményfürdő, gyerek-élménymedence,
vízi sportfelszerelések, ingyen vízi csúszda, minigolfpálya, strandkönyvtár, valamint ingyenes wifi várja a
látogatókat.
Továbbra is él az ingyenes
kedvezménykártya, amelyet
a Balatonfüredre, illetve térségébe érkező vendégek vehetnek igénybe. A Balaton
Best Card (BBC) térségi –
Balatonalmádi, Alsóörs, Felsőörs, Lovas, Csopak, Balatonfüred és Tihany – kedvezménykártyát ingyenesen
kapják meg azok a turisták,
akik a Balaton Best partnerének számító szálláshelyen
töltenek el minimum egy éjszakát.
A szállásadónál kérhető
BBC-kártyával számos kedvezmény mellett a strandok
látogatása is olcsóbb, az első
négy napon 40 százalékos
kedvezménnyel használhatók a fürdők, a további napokon pedig ingyenes strandolást biztosít az említett településeken.
M. T.
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Taktikákról verseny előtt

A fődíj az Apponyi-mintás serlegváza, amit 24 karátos arany díszít
(Folytatás az 1. oldalról.)
Legnagyobb ellenfelének a
Józsa Márton kormányozta
Fifty-Fiftyt tartja (a két 50 lábas
testről kapta a nevét a Paulovits Dénes által épített magyar
hajó, a 44. Kékszalag nyertese),
amely szerinte gyorsabb a saját
katamaránjuknál, de az Extrem
40-esek is nagyon jók. Sokesélyes a verseny, de a rendszeres
balatoni szeleket ismerve valószínű, hogy a Fifty-Fifty és
Litkey csapata között dől el az
idei verseny – mondta a kiváló
hajós.
Akad azért még kihívó, hiszen itt lesz a sydneyi olimpiai
játékokon bronzérmet szerzett,
tízszeres Tornádó katamaránvilágbajnok Roland Gaebler,
aki a 2010-es győzelme után
újra szeretné elhódítani a Kékszalagot. Erre ismét komoly
lehetősége nyílt, hiszen a Black
Jack csapat felkérésének eleget
téve idén ő kormányozza a fekete SL-33 katamaránt a 48.
Kékszalag Nagydíjon. 2010ben, ahogy idén is, több komoly
kihívója akadt, mégis egy Ventilo 28 lábas katamaránnal sikerült legyőznie Litkey Farkast és
a Hagara testvéreket is, akik
egy Extreme 40 fedélzetén törtek a győzelemre. Idén Nagy R.
Attila, a Team Black Jack formáció vezetője és kormányosa
kereste meg azzal az ötlettel,

hogy működjenek együtt a
katamaránképzés és -versenyzés területén – olvashattuk a
Black Jack honlapján.
Mindenesetre valódi hungarikumot tarthatnak majd kezükben a 48. Kékszalag Erste World
Nagydíj győztesei, mert a hivatalos díjakat ebben az évben is
a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. biztosítja. Idén a fődíj az
Apponyi grófról elnevezett
serlegváza, amelyet a kék Apponyi-minta és 24 karátos arany
díszít. (Forrás: kekszalag.hu,
teamblackjack.hu)
Cs. K.

Szoboravató kiállítással


(Folytatás az 1. oldalról.)
A szoboravató után megnyílt
Mezey Béla fotóművész kiállítása is, amelyen a világhírű
karmestert ábrázoló mintegy
150 fénykép látható. A feketefehér fotókon a művész többek
között zeneakadémiai próbája
közben, arácsi nyaralójában,
Kodály Zoltán társaságában
látható.
Mezeyt több évtizedes barátság fűzte a karmesterhez, így
Ferencsik civil életéről is készíthetett számos felvételt.
Ferencsik János (1907–
1984) karmesterként, korrepeti-

torként dolgozott, 1957-től az
Operaház fő-zeneigazgatója
volt. A nyarakat szívesen töltötte balatonfüredi nyaralójában.
Ferencsik János művészi hitvallása az őszinteség és a szeretet
volt. Bár Balatonfüreden pihenőidejét töltötte, ha elfoglaltsága engedte, szívesen bekapcsolódott a város kulturális életébe,
és segítette a település zenei
életének kibontakozását. Jelentős segítséget vállalt a füredi
zeneiskola létrehozásában, melyet adományaival is támogatott. Tiszteletére, emlékére
1987. október 30-án Ferencsik

Fotó: Gazsi

János nevét vette fel az Állami
Zeneiskola.
1982-ben elsőként kapta meg
a település díszpolgári címét,
amelyről így írt: „Nagyon szeretem Füredet – és nem hallgathatom el, hogy Balatonfüred
díszpolgára vagyok. Méghozzá
egyelőre az egyetlen. Utána
bizonyára hosszú sor következik majd – de ezt a sort én
kezdtem meg. Vagy mondjuk
szerényebben: Balatonfüred
város velem kezdte meg díszpolgárainak sorát. Erre pedig
nagyon büszke vagyok”.
Martinovics Tibor

A projektben magyar, lengyel, szlovák és szlovén partnerek vesznek részt, amely összehozza ismét
az egykori Osztrák–Magyar Monarchia részeit, bár a konfliktusokat tágabb európai nézőpontból
szemléli. A projekt nemcsak a háborús konfliktusra, hanem a fotográfia szerepére is koncentrál
a 20. század elején, amikor a légi fotográfia először megjelent, és a sajtófotó fejlődésnek indult.
Az általuk felvetett problémák – cenzúra, megfigyelés, propaganda – máig ható kérdéseket vetnek
mt
fel. A kiállítás a Kisfaludy Galériában július 10-ig, naponta 10–18 óra között látogatható
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Új kötetek az Ünnepi Könyvhéten

Megjelent Burka
Bianka könyve

Fókuszban az irodalom – Többnapos programsorozat borral és koncertekkel
A 87. Ünnepi Könyvhetet többnapos programsorozattal ünnepelte a
város. A Könyv-Bor-Jazz
rendezvényen az irodalom
mellett a sétálóutcává
előlépett borutcában,
amikor az időjárás
engedte, koncertek várták az érdeklődőket. A
Csopak Demizson Allstars
Jazz Orchestra például
nem mindennapi kulis�szák között, a Kerek
templom előtt felállított
színpadon játszott.

A Blaha étteremben Szekeres Károlyra emlékezett Gopcsa Katalin, Balogh Elemér, Szelényi Károly és Hári Lenke

Kositzky Attila Vadászpilóták
és bajtársaik című könyvét
dedikálja

A rendezvény nyitónapján
Kositzky Attila Vadászpilóták és
bajtársaik című könyvét mutatták be. Félelemmel nem szabad
repülni, lehetne a szlogenje a
Füreden élő tábornok új könyvének, amely izgalmas földi és légi
történetekkel mutatja be a magyar vadászpilóták és bajtársaik

életét. Kositzky Attila új könyve
átfogja a magyar repüléstörténet
nagy szeletét, áttekintve a magyar vadászpilóták sorát.
A Blaha étteremben az idén
januárban elhunyt, Munkácsy
Mihály-díjas iparművészre, Szekeres Károlyra emlékeztek. A
jelentős életművet maga mögött

hagyó alkotó gyűjteményes albumát mutatta be a kötet szerkesztője, Gopcsa Katalin.
– Még Szekeres Károly életében kezdtük el az album szerkesztését, régi vágya teljesült
ezzel a kiadvánnyal, sajnos
megjelenését már nem élhette
meg. Szekeres Károly hatalmas

és jelentős életművet hozott létre,
nemcsak teremtő művész volt,
hanem kiváló ember is, akiből
teljességgel hiányzott a törtetés
– fogalmazott a művészettörténész, aki hangsúlyozta: Szekeres
alkotásainak sajátos anyagszerűsége kivételes.
Martinovics Tibor

A balatonfüredi származású
fiatal nyelvész, Burka Bianka
230 oldalas tudományos nyelvészeti könyve nemrég jelent
meg Németországban.
A Mani-festationen der Mehrsprachigkeit und Ausdrucksformen des Fremden in
deutschsprachigen literarischen
Texten (A többnyelvűség és kifejezésformáinak megjelenése a
német irodalmi szövegekben)
című művet a legnagyobb német
kiadó adta ki.
A Lóczy gimnáziumban, majd
a Pannon Egyetemen végzett és
németországi egyetemeken is
tanult, harminchárom éves nyelvészdoktor április óta Németországban él.
A könyv iránt az érdeklődés
tudományos körökben már most
igen nagy.
Csorba Kata

Hét iskola csapatai versenyeztek
A Már tudok biztonságosan
közlekedni 2016 elnevezésű vetélkedősorozat döntőjét 2016.
május végén rendezte a Balatonfüredi Rendőrkapitányság a Balaton Szabadidő- és Konferenciaközpontban. A döntőt Szekeres
Kornél címzetes rendőr őrnagy,
megelőzési kiemelt főelőadó, a
rendezvény műsorvezetője és
a versenysorozat ötletgazdája
nyitotta meg.
Elsősegélykvíz, közlekedési
szituációs feladat, kerékpáros
ügyességi pálya, KRESZ-teszt,
rendőri karjelzések, közlekedési puzzle, közlekedési poétika,
sorversenyek révén mérték össze

erejüket a versengő diákok. A
közel négyórányi versengés alatt
kialakult a döntő végeredménye:
1. B.-füred, Radnóti Miklós
Ált. Isk.; 2. Tihany, Illyés Gyula
Bencés Ált. Isk.; 3. B.-füred,
Eötvös Loránd Ált. Isk.; 4. B.csicsó, Nivegy-völgyi Ált. Isk.;
5. B.-füred, Ref. Ált. Isk.; 6.
Zánka, Bozzay Pál Ált. Isk.; 6.
Alsóörs, Ref. Ált. Isk.
Minden helyezett értékes
ajándékcsomaggal térhetett haza, a dobogós csapatok iskolái
pénzjutalomban, illetve egyéb
ajándékokban részesültek, hála
a támogatók felajánlásainak.
BFN

Balatoni lányé az álomállás

Képes üdvözlet
Balatonfüredről
Élvezetes városi séta térben és időben

Deli Kitti nyerte el a Magyar Turisztikai Ügynökség állását
A Magyar Turisztikai Ügynökség és az itthon.hu hirdette
meg az állást, felhívásuk szerint
a szerencsés kiválasztottnak,
avagy a Balaton száguldó riporterének semmi más dolga nem
lesz, mint végigbulizni a nyarat,
bejelentkezni a fesztiválokról,
szórakozóhelyekről, majd megosztani a véleményét, tapasztalatait másokkal az online felületeken. A megbízás július és
augusztus hónapra szól.

Az Alsóörsön élő Deli Kitti
korábban a Füred Tv riportereként dolgozott, és publikált a
Balatonfüredi Naplóban, illetve
a Tempevölgy folyóiratban is.
Az álomállásra több mint
hatszázan jelentkeztek, Deli
Kitti mellett végül a felkészültsége és a balatoni régió alapos
ismerete döntött – tudtuk meg
Varga-Dani Barbarától, a Magyar Turizmus Zrt. regionális
mt
marketingigazgatójától.

A Balatonfüredet régi
képeslapokon bemutató,
2003-ban megjelent
könyvet gyorsan elkapkodták az olvasók. Idén,
a Balatonfüred Városért
Közalapítvány húszéves
fennállása és Balatonfüred 45 éve történt
várossá nyilvánítása
alkalmából idejét látta a
kiadó és a szerkesztő egy
újabb, bővített képeslap
album megjelentetésének.
A települést 1895-től 1971-ig
bemutató, Üdvözlet Balatonfüredről című albumot Elek Miklós szerkesztette, aki a Kisfaludy

Galériában tartott könyvbemutatón elmondta, a képeslapok
nyolcvan százalékban a Helytörténeti Gyűjtemény képeslapjai,
és mindössze ötven darabot
kaptak más köz-, illetve magángyűjteményből kölcsön. Az album több újdonsággal is szolgál,
hiszen új információkat is tartalmaz egy-két villáról, amelyeket
az újabb helytörténeti kutatások
derítettek ki.
Az ajándéknak is kiváló, angolra és németre is lefordított
reprezentatív albumot sokan
méltatták, rajta keresztül felfedezhető a város történelme, élvezetes sétát tehetünk térben és
időben.

Molnár Judit, Elek Miklós és Rácz János (felső kép), illetve
Bóka István a Kisfaludy Galériában rendezett könyvbemutatón
A balatonfüredi albumot,
amely 427 képeslapot tartalmaz
magyarázatokkal, Szekeresné
Rózsa Etelka fordította angolra
és dr. Rácz János németre. A
vaskos album a Lipták Könyvtárban és a Vaszary Villában

vásárolható meg – ajánlotta Füred barátainak figyelmébe az
Üdvözlet Balatonfüredről című
könyvet a kiadó Balatonfüred
Városért Közalapítvány elnöke,
Molnár Judit.
Csorba Kata
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Kilátás a teraszról az Alpokra
Szíjártó Balázs 1989ben, 14 évesen járt
először a München
melletti kisvárosban,
Germeringben, tagjaként az első testvérvárosi delegációnak.
Ma feleségével, Vörös
Ágnessel és négyéves
kislányukkal, Boglárkával
már a Münchenhez közeli
városban élnek.
Ágnes arra a germeringi hirdetésre jelentkezett, ami a Balatonfüredi Naplóban jelent meg,
a bajorországi település ugyanis
óvodapedagógust keresett azonnali felvétellel.
A család nem most kezdte az
ismerkedést a német nyelvterülettel, hiszen két évig Bécsben
éltek, de kislányukkal mindenképpen egy nyugodtabb, kisebb
helyre vágytak.
Vörös Ágnes kitűnően beszél
németül, kiskorától tanulta a
nyelvet, Németországban is volt
kint gyakorlaton egy óvodában
2004-ben tapasztalatot gyűjteni.
Tavaly úgy döntöttek, élnek a
lehetőséggel, és októbertől Germeringbe költöztek.
Lapunk érdeklődésére Ágnes
és Balázs elmondta: „A beilleszkedés még tart, de nagy segítség
volt a korábban megismert emberek kedvessége. Theresa
(Theresia Trummet, a testvérvárosi kapcsolat motorja) jóindulata, érdeklődése nagy támogatás
volt számunkra. Azóta is folyamatosan tartjuk a kapcsolatot,
mindig kérdezi, jól érezzük-e
magunkat, és rendszeresen érdeklődik a füredi, magyar hírek
iránt. A testvérvárosi kapcsolat is
egyfajta katalizátorként működött: ha elmeséltük, hogy fürediek vagyunk, szívesen beszéltek,
teremtettek kapcsolatot velünk.
Természetesen a munkahelyünkön kívül a zenekar-énekkar,
evangélikus közösség is egy új
lehetőséget nyitott a beilleszkedésre. Áginak több magyar anyukával sikerült megismerkednie,
velük folyamatos a kapcsolat,
ami Boginak is jó, hiszen így
vannak magyar ismerősei is.
Boglárka, aki júliusban lesz ötéves, szépen beilleszkedett, az
óvodába szívesen jár, vannak

barátai, megtanult biciklizni, az
óvodába is azzal járunk, és nagyobb túrákat is tudunk tenni. Jól
érzi magát, de azért persze hiányoznak a nagyszülők, az unokatestvérek.”
Szíjártó Balázs is gyorsan talált állást, a 2010-ben a luxemburgi szakács-világbajnokságon hidegkonyha kategóriában
aranyérmes gyümölcs- és zöldségszobrász szakács 15 percre
Germeringtől, Obermenzingben,
a Blutenburg-kastélyban dolgozik, ahol van egy étterem, kápolna, borospince és rendezvénytermek fogják körbe az udvart. A
kastély mellett egy kis tó van
parkkal. A várban működik egy
nemzetközi könyvtár is. „Germeringet hamar megszoktuk, jó,
hogy minden van, ami kell, elérhető gyalog vagy biciklivel a
legtöbb üzlet, orvos, hivatal.
Élhető kisváros, közel a természet, nagyon hasonlít ebből a
szempontból Balatonfüredre.”
Ágnes 2007-ben járt először
Germeringben, mégpedig a német evangélikusokkal, a Dietrich–Bonhoeffer-templommal
kitűnő kapcsolatot ápoló füredi
evangélikus gyülekezettel vendégeskedett a városkában, mint
a gyülekezet kórusának vezetője.
Elismerték teljes mértékben a
diplomáját (ő egyébként énekzene szakos tanítóként és óvodapedagógusként végzett), így
óvónőként dolgozik. „A német
gyerekek önállóbbak, sok dologban egyedül mérlegelnek és
dönthetnek. Az önállóságra nevelés, hogy megtanítják őket
felelősen gondolkodni, cselekedni, benne van a bajor nevelési
tervben. Az óvónők nagy szabadságot kapnak a munkájukban, a
gyerekek ötleteiből, az ő érdeklődési irányukból alakulnak ki a
témák. Most például mi más lehetne az egyik, mint a foci-Eb, a
másik csoportban pedig Afrika.
A szabad játék nemcsak üres
fogalom, az óvónő sokszor csak
csendes szemlélője a csoportnak, nem akar az ötleteivel mindenáron beleszólni, irányítani a
játékot.”
Ági a SoundAround kórusban énekel Germeringben, Balázs pedig, aki 27 éve játszott itt
a füredi fúvósokkal harsonán a

A fiatal magyar család életéről két német újság is beszámolt a közelmúltban. Cikk jelent meg a balatonfürediekről a Münchner
Merkurban és a Süddeutsche Zeitungban is
testvérvárosi találkozón, most
már a germeringi városi zenekar
tagja. „Szívesen fogadtak bennünket a zenekarban, énekkarban. A Stadtkapelle (városi zenekar) egy régóta működő egyesület, mellette egy éve szerveződött
egy énekkar, amely a város egyik
felbomlott gospelkórusából alakult újjá a Stadtkapelle szárnyai
alatt. Egy a próbatermünk, és
gyakran van közös program, de
mindkettő éli külön életét. Eddig
két közös koncertünk volt: karácsonykor és tavasszal. Most pedig a Germering 25 éves várossá
nyilvánítási ünnepségén közösen
csináltunk egy standot, ahol ételt,
italt árultunk az embereknek.
Ennek bevétele az egyesület
kasszáját gazdagította, amiből

további fejlesztéseket tudunk
csinálni. A zenekarban-énekkarban várnak, számítanak ránk, és
teljes mértékben befogadtak
minket. Úgy tudom, mi vagyunk
az egyetlen ilyen összefonódás
(férj itt, feleség ott) a két zenei
csoport között.”
Mindketten fantáziát látnak a
testvérvárosi kapcsolat további
ápolásában, szeretnék, ha a generációváltás ellenére – hiszen
az 1987-es megállapodás óta sok
idő telt el – újra aktív lenne a
kapcsolat.
„Szívesen lennénk a kapcsolat segítői, de hogy milyen formában indulhat újra, az nem
rajtunk múlik. Úgy tűnik, mindkét oldalon elég tanácstalanok,
de mindenképpen a fiatalok be-

kapcsolódása lehetne a járható
út, amit tanulócserével, közös
projektekkel lehetne elindítani.
Különböző szakmai csoportok
(például óvónők) tapasztalatcseréje, illetve a bemutatkozási
lehetőségek megteremtése a
magyar (füredi) borosgazdáknak, kézműveseknek, művészeknek is egy mód a kapcsolat újraindítására. Jó ötlet lenne egy
magyar (füredi) bolt, hogy legyen egyfajta fóruma a füredi
termékeknek, illetve egy találkozási pont, ahol beszélgetni is
lehet.”
Ágnes és Balázs Germeringről
itthon azt mesélik, hogy nagyon
jó, élhető város, sok lehetőséggel, mégis családias légkörrel.
Közel van München, mégis

csendes, egyórányira vannak az
Alpok hegyei, amit jó időben a
teraszukról is látnak, háromórányira Svájc, és az olasz tengerpart is elég közel. Balatonfürediként jó ott élni, számon tartják
őket, számítanak rájuk.
Andres Haas polgármesterrel
is jó kapcsolatot ápolnak, sokszor találkoznak rendezvényeken, vagy a zenekar-énekkar
fellépésein, mindig érdeklődik,
hogy érzik magukat.
Ágnest meghívták abba a
delegációba, amely szeptemberben utazik Germeringből a Reformkori Hétvégére Füredre.
Nagy megtiszteltetés, és remélhetően valami újnak a kezdete a
testvérvárosi kapcsolatban is.
Csorba Kata

Májusfa kitáncolása Arácson – Járjad lábom, járd ki most...
Arács civil szervezetei
közül kevésszer esik szó
az Arácsi Seniorokról és
a hozzájuk csatlakozott
asszonyokról, akik
Vadrózsáknak nevezik
magukat. Nem mintha
kevesebbet dolgoznának
a többieknél, csak éppen
ritkán teszik közhírré
tevékenykedéseiket.
Pedig mindenképp
figyelmet érdemel az a
munka, amelyet évek óta
az arácsi hagyományok
felelevenítéséért, megőrzéséért folytatnak.
Ennek jegyében élesztették
fel a májusfaállítás szokását is.
Tavaly még a Cholnoky parkban
lobogtatta a tavaszi szél 7–8
méteres, sudár fájuk színes
szalagjait, idén már a városrész
központjában, az arácsi kará-

csonyfa szokott helyén, a római
katolikus templom és az Arácsi
Népház közötti kis téren állították fel májusfájukat. Azoknak,
akik kevésbé ismerik ezt a kedves népszokást, röviden csak
annyit: a magyar nyelvterületen
a májusfa állításának két jellegzetes formája ismert. Az egyik,
amikor a lányos házaknál állítottak májusfát a legények május elsejére virradóan – a lányoknak ez nagy megtiszteltetés
volt! (Hogy miért pont május
elsejére? Erről a néprajzi lexikon Réső Enselt idézi: „Szent
Jakab és Szent Fülöp midőn
térítgetni jártak, útitársuk lett
egy Valburga nevű szűz hajadon, ezt ebbeli cselekvényéért a
pogányok tisztátalan személynek nyilvánították s rágalmazták. A leány azonban hogy elűzze a gúnyolódókat, elővette
vándorbotját, letűzte a földbe,

elé térdepelt, imádkozott, s erre
alig múlt el 1–2 óra, midőn a
pogányok szeme láttára a leszúrt
bot kizöldült. Ez volt Szent Jakab apostol napja virradójára,
május elsején. Nőtlen ifjak ez
időtől, ez okon szoktak magas
zöldfát jó magaviseletű hajadonok ablaka előtt felállítani,
mégpedig ha lehet, észrevétlenül.”)
A másik forma a középületek, a kocsmák előtt felállított
májusfa, amelynek kidöntését
vidám táncmulatság kísérte. A
régi Arácson mindkét formát
ismerték és „gyakorolták”, amiről a szomszédomban lakó,
1937-ben született Molnár Sanyi bácsi így mesélt nekem:
„Május elején májusfát állítottak a legények. Annak a
lánynak, akinek már volt komoly gavallérja, az kedveskedett neki. Olyan is volt, hogy

kettőt is állítottak egy lánynak.
Ha olyan helyre vittük a fát, ahol
már állt egy az ablak alatt, akkor
azt kidöntöttük. A magunkét
szépen földíszítettük, és azt állítottuk a kidöntött helyébe. A
leány mindig tudta vagy sejtette,
hogy ki állította a fát.
A kocsmaudvarban mindig
feltétlen szokott lenni fa, mert a
kocsmáros egy hölgy volt, Patócs Jánosné, az volt a tulajdonos. Annak mindig volt májusfája, illő volt néki állítani, mert
megvendégelte mindig nagyon
a fiatalembereket. Meg a Népház előtt is mindig volt. Éjjel
díszítették föl, legtöbbször az
udvaron vagy olyan helyen, ahol
nagy pajta volt. Szalagokat meg
sörösüvegeket, borosüvegeket,
narancsot szoktak rákötni, azt,
ami volt. A legények többen
csinálták, mert egyedül egy
személy föl sem tudta volna

állítani. Volt olyan, amelyik 10–
12 méter magas volt! Először
kinézték az erdőben, aztán kivágták, lovas kocsival hazavitték, betették addig a pajtába
vagy valahova az udvar félreeső
részébe, amíg még nem díszítették fel. Aztán egy estefelé neki
kellett állni, május elején felállítani. Egész május hónapban
ott állt, ott díszelgett a helyén.
Alaposan, biztonságosan ki
kellett rögzíteni, nehogy egy
szél, egy vihar kidöntse. Júniusban aztán kitáncolták. Ez olyan
bálszerű mulatság volt, este
kezdődött, mikor már kezdett
sötétedni. A kocsmaudvarban
volt az ilyen bál, ahol kitáncolták a májusfákat.” (Az idézet az
Arácsért Alapítvány legújabb,
a tervek szerint 2016 karácsonyára megjelenő, Emlékeink
Arácsa című kiadványából való, amelyben még számos ha-

sonló visszaemlékezést olvashatnak majd.)
Az Arácsi Seniorok és a
Vadrózsák májusfájának kitáncolására június 6-án estefelé
került sor, a Koloska Senior
Néptánccsoport táncosainak
közreműködésével és segítségével, amiért nagy-nagy köszönettel tartozunk nekik! Az
Arácsi Népházból kitett hangszóróból szólt a talpalávaló; a
táncosok „előjárták” a lépéseket
a jókedvű múltidézőknek, akik
több-kevesebb sikerrel próbáltak a nyomukba lépkedni; az
autósok csodálkozva lassítottak, majd dudaszóval járultak
hozzá a mulatsághoz – amely
mulatságot a szervezők hagyománnyá szeretnék tenni. Terveik között szerepel a régi arácsi
búcsú szokásának felelevenítése is.
Tarnai Katalin
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Magyarország
svéd szemmel

India Balatonfüreden
Június 17–19. között
Balatonfüreden és további
nyolc magyar városban
rendezték meg a nemzetközi jóganapot és a
Gangesz–Duna indiai
kulturális fesztivált. Az
indiai nagykövetség és
az Amrita Sher Gil
Kulturális Központ színes
fesztiváljának célja nem
titkoltan az volt, hogy
erősítse és gazdagítsa
hazánk és a távol-keleti
ország kapcsolatát.

Michael Loberg fotói a Balaton Szabadidő- és Konferencia-központban (Balatonfüred, Horváth
Mihály utca) láthatók 2016. július 17-től tíz napon át. Ünnepélyes megnyitó július 17-én, vasárnap
18 órai kezdettel

A rendezvény az indiai kultúra egy-egy szeletét mutatta be
a tánccal, zenével, jógaprogramokkal. Az Anna Grand Hotelben közel háromórás műsort
adtak az indiai művészek, nem
túlzás azt állítani, hogy világszínvonalú produkciókat láthattak a jelenlévők. Harc- és táncbemutató és egy zenekar szórakoztatta az érdeklődőket. Rahul
Chhabra, India magyarországi
nagykövete a füredi helyszínt
választotta mind közül, és ez
természetesen nem véletlen,
nyilatkozta a Balatonfüredi
Naplónak.
– Balatonfüred számomra
egy automatikus választás volt
a kilenc város közül, hiszen a
Nobel-díjas nagy írónknak,
Tagore-nak kötődései vannak

Újra Sirály Táncfesztivál
Tizenharmadik alkalommal nyitották meg a
Sirály Táncfesztivált
Balatonfüreden. A június
19–22. között lezajlott
rendezvényre rekordszámú résztvevő érkezett az
ország minden pontjáról.
A megnyitón a fővédnök, dr.
Bóka István polgármester azt
mondta, a város életében fontos
helye van ennek a programnak,
hiszen több napon át fiatal táncosok vehették birtokba Balatonfüredet.
A Múzsa Művészeti Egyesület szervezésében megrendezett
fesztivál egyúttal verseny is, a
különböző korcsoportok díjait az
egyesület művészei ajánlották
fel.

Mintegy kétszáz fellépő állt színpadra idén

Fotó: Gazsi

A fesztivált annak idején
Balogh Erzsébet indította útjára,
talán maga sem gondolta volna,
hogy a rendezvény megéri lassan
a másfél évtizedes múltat. Róthné Major Klára művészeti vezető úgy fogalmazott, hogy magas
színvonalú csoportok vettek részt
az idei fesztiválon, több mint
kétszázan álltak színpadra. A
zsűriben helyet kapott Lőrincz
Katalin Harangozó-díjas táncművész, Messe Zsuzsanna nemzetközi bíró, Virga Tímea színművésznő és Nagy Zsuzsanna
légakrobata-művész.
Most is sok támogató segítette a fesztivál létrejöttét, a Múzsa
Egyesület mellett számos cég,
intézmény és magánszemély állt
a nívós táncfesztivál mellé.
Bán L.

Hét tipp, hogy a nyári melegben a bőre is ragyogjon
A nyári melegben,
napsütésben a bőrünk
különleges figyelmet
érdemel. Mindegy, hogy a
hegyekbe vagy vízpartra
megyünk kikapcsolódni,
esetleg várost nézünk,
figyeljünk a bőrünkre,
hogy az szép és egészséges
maradjon. Adok hét
tippet, hogyan óvhatja
meg ön is a bőrét a nyári
napsütésben.
Mielőtt kifekszik a napra
1.
barnulni, érdemes kitisztíttatni az arcbőrét, hogy a mites�szerek, pattanások később ne
okozzanak problémát.

2.

Akár az egész testét is
leradírozhatja házi készítésű bőrradírral. Ehhez használhatja akár a sót is, de én már
kipróbáltam a natúr joghurt +
finomra darált dió keverékét.
Nagyon jó, nekem bevált. Ha
azok közé tartozik, akik nem

talmazzanak mesterséges, vegyi
anyagokat.
Fontos, hogy a napozá6.
sok alkalmával fogyas�szon sok tiszta vizet, és egyen

sok nyers zöldséget és gyümölcsöt.

szeretnek bíbelődni a házi készítésű kencékkel, de mégis
fontos a természetesség, akkor
ajánlom figyelmébe a fahéj illóolaj és mák összetevőjű natúr
szappant, ami pezsdíti a vérkeringést, hámlasztó, bőrradírozó
hatású.
Napozásra a reggeli és
3.
késő délutáni, esti órák a
legalkalmasabbak, hiszen a szép

barnulás garantált, és a bőre is
egészséges marad. Kellemesebb és szebb élmény is a napozás ezekben az időszakokban,
mint a déli kánikulában sülni a
napon.

4.

Fogyasszon olyan ételeket, italokat, amelyek ter-

Napozás után használjon
7.
nyugtató, gyulladáscsökkentő testápolót, krémet. Ha

mészetes formában tartalmaznak béta karotint, például sárgarépa, gojibogyó, homoktövis,
spenót.

5.

Már a napfürdőzés előtt
kenje be a bőrét napozókrémmel! Itt is törekedjen arra,
hogy a krém összetevői ne tar-

elutazom valahova, én mindig
viszek magammal sheavajat,
ami nem tartalmaz sem kémiai
vegyszereket, sem tartósítószert, viszont gazdag A-, E- és
F-vitaminban.
Nincs egyedül, szívesen segítek önnek is! Várom szeretettel! 
(X)
Elérhetőség:
Balatonfüred, Kossuth utca 19.
Nyitva tartás: hétfő–péntek:
9–17, szombat: 9–12
20/595-3062, www.biotitok.hu

Rahul Chhabra (balra),
India magyarországi
nagykövete is részt vett a
kulturális fesztivál balatonfüredi programjain

ehhez a tóparti városhoz. Most
van éppen a 90. évfordulója
annak, hogy a költő a gyógyulás
reményében felkereste az helyi
kórházat. A városuk egyébként
is gyönyörű. Volt alkalmam sok
helyen megfordulni a világban,
de az itteni sétány az egyik
legszebb, amit láttam. Ennek a
mostani fesztiválnak az a célja,

hogy minél több emberhez közel vigyük Indiát. Ne csak a
budapestiek ismerjék meg kultúránkat, hanem több városban
is bemutatkozzon országunk
– mondta a nagykövet.
Az indiai kulturális fesztivált Balatonfüred mellett Budapesten, Debrecenben, Egerben, Esztergomban, Nagykanizsán, Szegeden, Szentendrén és
Sopronban tartották meg egy
időben.
Bán László

Japán képzőművészek
tóparti benyomásai

A távol-keleti szigetország
Toyama városában járva ez év
márciusában érdekes és megnyerő kiállításon vehettem részt
többedmagammal.
A Debreceni Színjátszó Stúdió egy gyermekszínházi projektben vett részt, s ha már ott
voltunk, elvittek minket annak az
öt helybeli művésznek a kiállítására, akik magyarországi, s legfőképp balatonfüredi alkotótábori élményeiket rögzítették. A
debreceni és toyamai művészek
sok évtizedes kapcsolatának
egyik alkalma volt a füredi alkotótábor. Az északi Balaton-part
fővárosában olyan mély vizuális
benyomásokat szereztek, hogy
csaknem tíz év távolából is frissen hatnak a füredi utcarészletek,
a templom s a vízpart koloritja.
Mivel a kiállításmegnyitó vendégei voltunk, mindegyik művés�szel szóba elegyedtünk, akik
lelkesülten idézték balatonfüredi
és debreceni élményeiket. Egyiküket a mozgás ragadta meg, míg
mást a táj végtelen nyugalma,
színei. Volt, aki az anyag bűvöletében letisztult formavilágú
szobrokat, már-már élő bútorokat
állított ki (Toyamában egyébként
a famegmunkálásnak, a fafara-

gásnak mély gyökerei vannak),
s a csoport legfiatalabb, hölgy
tagja a korszerű dizájnszemléletét interpretálta. Mindegyik alkotó lelkesülten mesélt magyarországi élményeiről, s arról az
inspirációról, mely műveiket itt,
nálunk ihlette. Keiichi Sakonu,
Kunio Yanagida és Shiori Tani a
szívükben őrzik Magyarországot, s műveikkel hirdetik, hogy
nincsenek határok a művészetben, s tulajdonképpen nagyon
hasonlóak vagyunk, éljünk bár
több ezer kilométerre egymástól.
Jámbor Ildikó
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Radnótisok sikerei
A tanulmányi és sportversenyek megyei döntőinek
eredményeit jó érzés év
végén leltározni, hiszen
sok radnótis diák ért el
szép eredményt.
Megyei bajnok lett a Zrínyi
matematikaversenyen a 8. osztályos Turán Barnabás, valamint a német nyelvi versenyen
Kiss Marcell. Az angolversenyen a 7. osztályosok közt
Agócs Lea, a 8. osztályosoknál
Kérész Réka lett második, Nagy
Áron harmadik. A Zrínyin a 6.
és 8. évfolyamos csapat is második lett. A Kecskeméten rendezett Mozgó Világ prezentációversenyen elsők lettek diákjaink: Bartis Hajnalka, Őri
Ádám és Lago Liliana.
Az atlétikai diákolimpián
két arany-, öt ezüst- és három
bronzérmet szereztek a gyerekek. Megyei bajnok lett Molnár
Attila 300 m-en és Schmera

A képen a III. korcsoportos, 5–6. osztályos fiúkból álló,
megyei bajnoki címet szerző labdarúgócsapat
Barbara a II. korcsoportos
egyéni összetettben. A csapatversenyeken három ezüst- és
egy bronzérmet szereztünk.
A labdarúgó-diákolimpián
megyei bajnok lett a III. korcsoportos, 5–6. osztályos csapat, és
harmadik helyet szereztek a

legkisebbek, az I. korcsoportosok. Bruckner Bernadett hátúszásban lett megyei bajnok,
majd az országos döntőben 10.
Kisleány tornászaink az országos elődöntőben a középmezőnyben végeztek.
Steierlein István

Új fényképek a Balatonról
A polgármesteri hivatal Folyosógalériáján nyílt meg a
Pannon Egyetemen tanuló diákokból alakult Fényképészkör,
a PEF tagjainak a kiállítása. A
kopár fehér falakat Feczkó
Krisztián, Gulyás Gergely, Illy
Eszter, Szalai Csaba, Ugró Tamás fotóalkotásai díszítik.
A Fényképészkör 2009-ben
alakult azzal a céllal, hogy ös�szefogja azon egyetemi hallgatókat és Veszprém középiskolás
diákjait, akik érdeklődnek a
fotózás iránt. A csoport tagjai
több pályázaton és a füredi Fotósviadalon is rész vettek. A kör
2010 óta tagja a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok
Országos Szövetségének.
A kiállítást Koczor Tamás
újságíró nyitotta meg, aki hangsúlyozta, a Balatonról mélyen
belénk ivódott képeket új fénytörésbe helyezik a kiállított fotók. Ha hallgatunk a fotók
üzenetére, akkor a szemünk új
perspektívából készít majd fo-

A kiállításmegnyitón Pileczky Erzsébet karnagy
vezetésével Balatonfüred Város Vegyeskara énekelt
tókat mindennap erről a megszokott tájról. Ezeket a szeretettel készített belső képeinket
magunkban hordozzuk, és a
hozzá kötődő érzéseinket öntudatlanul adjuk át a következő
generációnak. Minél gazdagabb
a személyes fényképalbumunk

a Balatonról és minél nagyobb
szeretettel készültek ezek a
belső képek, annál gazdagabb
lesz az az örökség, amit rájuk
hagyhatunk. A kiállítás augusztus 29-ig tekinthető meg a hivatal ügyfélfogadási idejében.
Hanny Szabó Anikó

Koncert a Nemzeti Galériában
Iskolánk kórusa már
második alkalommal
adott sikeres koncertet
a Nemzeti Galériában.
Fellépésünk 11 órakor kezdődött, nyitányként balatoni
népdalokat énekeltünk. Koncertünk repertoárjában különböző
zenei stílusok dalait szólaltattuk
meg. A népdalcsokrok mellett
népdalfeldolgozásokat, Kodály
Zoltán, Bartók Béla, Bárdos
Lajos, Pintér József és Daróci
Bárdos Tamás egy-egy művét
hallhatta a közönség. Zongorán
Kecskeméti Gáborné, Rita néni
kísért. Koncertünk végén a közönséget is bevontuk, akik
Szücsné Sallai Margit irányításával csettintéssel és tapssal
kísérték jazzkánonunkat. A közönség folyamatosan cserélődött, lelkesedéssel hallgatták
koncertünket. Zárásként Margit
néni átvette a Nemzeti Galéria
elismerő oklevelét. Nagyon
boldogok voltunk, hogy ismét
sikert arattunk, és kíváncsian
vártuk a folytatást, hiszen tudtuk, hogy még meglepetések
várnak ránk!
Verőfényes napsütésben sétáltunk el a Halászbástyáig, ahol
spontán elkezdtünk énekelni. A
nézők egyre csak gyülekeztek,

Nyelvi tábor Passauban

és meglepődve, de annál nagyobb érdeklődéssel, majd hatalmassal tapssal fogadták minikoncertünket. Annyira belejöttünk az éneklésbe, hogy a Hősök terén újra jazzhangulatot
teremtettünk, egy japán csoport lenyűgözve hallgatott bennünket.

A nap zárásaként sétáltunk a
Városligetben a Vajdahunyad
vár körül, és végül egy cirkuszi
előadást tekintettünk meg. Az
Atlantisz gyermekei című előadást sokszor tátott szájjal,
egyik ámulatból a másikba esve
néztük. Holtfáradtan, de rengeteg új élmény és tapasztalat

birtokában este 8 órakor értünk
haza.
Köszönjük szépen a segítséget és ezt a felejtheteten napot
tanárainknak: Margit néninek,
Rita néninek, Szilvi néninek,
továbbá a szüleinknek!
Sigmond Sára
Eötvös iskola, 6. B

A Ponthalászok hálójában a 3. helyezés!
2016. január 29-én
jelentkezett a Református
Általános Iskola Balatonfüred a Kinder + Sport
program országos
sportversenyére.
Több mint 360 iskola küldte
el pályázatát, majd a február 16án megtartott sorsoláson bejutottunk a szerencsés 64 iskola
közé.
A verseny két részből állt: a
versenyfeladatokból (16 sor- és
váltóverseny), melyek ügyességet, gyorsaságot, labdaérzéket,
csoportos együttműködést igényeltek, és a pontgyűjtő játékból.
A pontokat a felkészülések dokumentálásáért, valamint különféle izgalmas feladatok végrehajtásáért kaptuk.
Az elődöntőn és a középdöntőn nagyszerűen versenyeztek

gyermekeink, akik 2., 3., 4.
osztályos fiúk és lányok voltak:
Gaál Emese Zsuzsanna – 2. o.,
Jónás Adél – 2. o., Mészáros
Máté Imre – 2. o., Földeák Dominik – 2. o., Köles Rege Villő
– 2. o., Köves Bendegúz – 2. o.,
Fejes Dóra – 3. o., Sofia Maslej

– 3. o., Küronya Bence – 3. o.,
Bruckner Kristóf Benedek – 3. o.,
Geipl Márk – 3. o., Gaál Réka
Katalin – 4. o., Mészáros Márk
Imre – 4. o., Tóth Melinda – 4.
o., Sebestyén Bonifác – 4. o.
Június 4-én, Érden az országos döntőbe bejutott négy leg-

jobb iskola csapata mérte össze
tudását és erejét, köztük mi is, a
Ponthalászok. A verseny rendkívül izgalmas volt, a gyerekeket
a szurkoló családtagok, pedagógusok és olimpiai bajnokok is
biztatták.
Jó hangulatban, kiváló versengéssel bronzérmesek lettünk,
és egy 500 000 forint értékű
sportutalványt nyertünk.
Köszönjük a gyerekeknek a
kitartásukat és csapatmunkájukat, büszkék vagyunk rájuk!
Ezúton is köszönjük a szervezők odaadó, támogató munkáját.
Örülünk, hogy bekerültünk a
programba, és reméljük, a jövőben is részesei lehetünk ilyen jó
hangulatú versenyzésnek.
Géczi Renáta,
Szűcs Zsuzsanna,
Tolnai Renáta
felkészítő pedagógusok

Április utolsó hetében 18
felsős diákjainkkal a németországi Passauban voltunk. Vendéglátónk a passaui Boldog
Giselle Schule volt, akikkel jó
néhány éve ápolunk már testvériskolai kapcsolatot.
Megtekintettük Ausztriában
a Melki Bencés Apátságot,
amely méretével és barokk
pompájával nyűgözött le bennünket. A tematikus kiállításon
megcsodálhattuk az apátság
szakrális kincseit, festménygyűjteményét és könyvtárát.
A délelőttöket az iskolában
töltöttük, ahol diákjaink tanórákon vettek részt kisebb csoportokban, hogy a nyelvet gyakorolhassák, illetve a német tanulókkal ismerkedjenek.
Az iskolához szervesen kapcsolódó román kori templomban őrzik Gizella ereklyéit,
melyet a magyar turisták és
zarándokok mindig meglátogatnak, és tiszteletük jeleként meg
is koszorúznak.
Délutánonként városnézéssel
töltöttük az időt. Vendéglátóink
egy középkori jelmezbe öltözött
idegenvezetővel leptek meg
minket, aki a felnőtteket, gyerekeket bevonva interaktív történelmi sétát tartott számunkra. A
városban járva megnéztünk
minden fontos nevezetességet;
közben pedig úgy mesélt, hogy
a történelmi személyeket a gyerekekkel életre keltette: volt, aki
fejedelmet, volt, aki bírót, katonát és olyan is, aki piaci tolvajt
alakított.
Csütörtökön az iskola igazgatója kalauzolt bennünket
Regensburgban. Németország
egyik leggyönyörűbb városa,
mely csodával határos módon
megúszta a II. világháborús
bombázásokat. Történelme a
római időkig nyúlik vissza, eb-

ből a korból maradt meg az
egykori városfal. Középkori
utcácskái barangolásra csábítják
az embert, és a Duna-part is
gyönyörű. Mégsem ezek ragadták meg leginkább a gyerekeket,
hanem a városháza aljában található börtön és kínzókamra.
Olyan csönd és figyelem egyik
múzeumban sem volt, mint ezen
a helyen. A nap zárásaként a
Dunán hajóztunk az igazgató úr
jóvoltából.
Másnap délelőtt Heuzenbergben voltunk, ahol Európa
egyetlen grafitbányája található.
Ennek a bányának az ásványát
használja a Faber–Castell ceruzagyártó cég. Csoportunkat a
bányában és a múzeumban egy
nyugdíjas bányász kalauzolta.
47 méter mélyre szálltunk le a
föld gyomrába, ahová 220 fok
lépcső vezetett le. A jól megérdemelt munka (lépcsőzés) jutalmaként mindegyikünk kapott
egy Faber–Castell grafitceruzát
a múzeumtól.
Bajor barátaink búcsúdélutánt szerveztek számunkra;
rengeteg finomságot sütöttekfőztek nekünk. A késő délutánt
a Mai Festen töltöttük. A felvonulók élén lovas kocsi húzta a
söröshordókat, őket követte a
városvezetés és a népviseletbe
öltözött idősek és fiatalok sora.
A jó hangulatról a környék fúvószenekarai gondoskodtak.
Az élménygazdag programot
a jövőre hozzánk látogató passaui diákoknak és kísérőiknek
szeretnénk viszonozni.
Ezúton szeretnénk megköszönni azoknak, akik munkájukkal, anyagi hozzájárulásukkal támogatták az Eötvös iskola
passaui útját, hiszen páratlan
élményekben volt részünk.
Illés Hajnalka
kísérő nevelő

BALATONFÜREDI NAPLÓ

LEVÉL AZ OLVASÓNAK

Pusztába kiáltott szó
Megint a ló másik oldalán vagyunk, s ennek fontos
üzenete van. Kérdés, meghallja-e valaki egyáltalán?
Bizonyára a Kedves Olvasó is találkozott már a
megszámlálhatatlan és követhetetlen mennyiségű, s
gyakran megkérdőjelezhető minőségű médiumok
valamelyikében azzal a figyelmeztető felirattal: Csak
18 éven felülieknek! Vagy a másik: Vigyázat! Sokkoló képek következnek! De gyakran azt kapjuk: Kizárólag erős idegzetűeknek! Eleinte még komolyan is
vettem ezeket a figyelmeztetéseket, aztán szép lassan
rájöttem, hogy mindez nem más, mint silány trükk
annak érdekében, hogy még több nézőt vagy olvasót
hódítsanak meg az illető médium számára. S a jelek
szerint működik a dolog, mert még mindig sok helyütt
dívik ez a szokás. Az illetékesek nyilván fölmérték,
hogy érdemes riogatni – pontosabban riogatással
behúzni a csőbe – az embereket. Az viszont továbbra
is kérdés marad számomra, miért vonzó az, ha folyik
a vér, összeomlik egy híd, fölismerhetetlenné préselődik egy személyautó, természetesen a bennülőkkel
együtt, mert amúgy kit érdekel?
Mindezekben a fölvezetés igazán abszurd. Elolvasom a borzongató figyelmeztetést, amit fentebb már
idéztem, s ezután következik az, ami számomra teljesen érthetetlen. Mielőtt megnyithatnám a kérdéses
írást vagy képsort, feljön valahonnan egy ablak,
amiben két lehetőség közül választhatok: Elmúltam
már 18 éves vagy Még nem vagyok 18 éves. Na,
mármost kérdezem én: ki az az agyalágyult még nem
18 éves, aki meg akarja nézni a beharangozott borzalmakat, és még be is vallja a korát? Egyszerűen
rákattint arra, hogy Elmúltam... – és a dolog a részéről ezzel el is van intézve, nyugodtan megnézheti,
amitől annyira óvni akarják. Mi értelme van ennek a
fölfoghatatlan hülyeségnek? Ugyan kit védenek ezzel
a szerkesztők? Gyanítom, valamiféle idióta jogi formula miatt önmagukat!
Fölkerült az internetre egy telepített kamera által
készített „felvétel” arról, miként robbantotta föl magát
az egyik öngyilkos párizsi terrorista. Hogy miért írom
idézőjelbe a felvételt? Nos, egyszerűen azért, mert a
14 másodperces(!) úgynevezett felvételen az égvilágon semmi nem látható! Tetszik érteni? Semmi! Elmosódott foltok, színek, totális fölismerhetetlenség,
robbantásnak se híre, se hamva! Bár így lett volna!
De a figyelmeztetés előtte nem maradhatott el: Sokkoló képek csak 18 éven felülieknek! Nevetséges!
Tessék mondani, akkor most mitől is óvjuk az ifjúságot? – ha még ebbe a kategóriába tartoznak
egyáltalán azok a 17–18 éves kamaszok, akik bizony
a sok „tiltott” dologgal kapcsolatban lényegesen
jobban értesültek, mint a mai, idősebb nemzedék.
Vagy nem ez a cél, hanem valami egészen más? Amit
már említettem, hogy minél többen rákattintsanak az
adott híradásra, növelve ezzel a nézettséget, javítva a
statisztikát, ami egyértelműen a pénzszerzési pozíciók bővülését jelenti? S ennek érdekében nyugodtan
lehet hazudozni, hülyét csinálni az emberekből? Egy
kutyatetem látványára azt mondani, hogy sokkoló,
és csak 18 éven felülieknek? Ez az agymosás tipikus
esete.
Mi lenne, ha elkezdenénk gondolkodni végre, s
nem ülnénk föl az ilyen ócska provokációknak? Ha
az ésszerűség, a racionalitás, a tolerancia irányítaná
a cselekedeteinket és döntéseinket? Olyan nehéz ezt
megvalósítani? Olyan nehéz túllépni azon, amit buGaál Antal
tító módon ránk zúdítanak?

XVI. évfolyam, 2016. 5. szám
(Melis Zsolt irodalomtörténész
a nyári hónapokra egy Balatonközeli falusi házba költözik, hogy
megírja tanulmányait. A munkából azonban nem lesz semmi, mert
rejtélyes események történnek
körülötte: feldarabolt nő végtagjai
kerülnek elő az istállóból, majd
egy reggel ismerős férfi holtteste
fekszik az udvari fürdőkádban.
Szaporodnak a hullák, de az indítékot sokáig homály fedi. Melis
időközben ceruzával írt, titokzatos
levélrészletekre bukkan. A nyomozás során fokozatosan gyanúba
keveredik, az idős, megkeseredett
alezredes őt vádolja a gyilkosságokkal, ezért saját szakállára gátlástalanul nyomozni kezd. Társa
is akad: egy nyugdíjas, párizsi
főfelügyelő. Hova vezetnek a
szálak? Él-e még az 1945-ben
elrabolt kislány?)
Most erősen fújt a szél, és a
Balaton felől jövő sűrű, sötét felhők eltakarták a csillagokat. A
levegő lehűlt, a távolban villámlott. Drukkoltam, hogy minél
előbb érjen ide a vihar, esőben és
dörgésben nyugodtan kutathatok
odabent. Persze – mint már annyiszor – nem tudtam, mit keressek,
mindenesetre egy végrendelet
vagy egy létfontosságú feljegyzés
jól jönne. Egy lélek sem járt az
utcán, mégsem a kapun mentem
be, hanem átmásztam a léckerítésen, amely mögött magasra nőtt
ciprusfenyők sorakoztak, alig lehetett közöttük átbújni.
A ciprussor és a fészer teljesen
eltakarta a műterem ajtaját, senki
nem vehette észre az utcáról, hogy
ott álldogálok, és kesztyűben a
rendőrségi címkével szöszmötölök. Szerencsére nem tapadt rendesen a fémkerethez, ahogy befelé toltam az ajtót, simán levált
róla, és a földre hullt. Bevittem a
műterembe, nehogy elázzon. Hamarosan kitört a zivatar. Zengett
az ég, csapkodott a szél, és borsónyi jégdarabok kopogtak, ugráltak
az üvegtetőn. Mázlim van, a kutya
se gondolja, hogy idegen mászkál
Légrády otthonában. Felszabadultan mozogtam és keresgéltem. Az
utcai szobában kezdtem a vizsgálódást. Negyedóra múlva üres
kézzel mentem át a másik két
helyiségbe. Ezek a szobák összenyíltak, bár a folyosóról mindegyikbe vezetett egy külön ajtó.
Az első pontosan szemben volt a
tornácra nyíló ajtóval, amelyet
belülről színes intarzia díszített. A
zseblámpa fényét ráirányítottam,
különleges motívumot kerestem
rajta, amely Légrády lelkivilágára
utalna. Csalódtam, a berakások
inkább konstruktív képekre hasonlítottak. Végigpásztáztam a folyosó berendezéseit is. Az ablakokra
a tornác miatt nem vert be az eső,

Keresem a kis hidat
Keresem ezt a kis hidat,
amelyről Protiwinsky Ferenc balatonfüredi festőművész az 1930-as években
festette a képet. Megvan
még valahol? Vagy emlékszik rá valaki, hol volt?
Esetleg egy fényképen még
látható? A művész ekkoriban
minden tájképét Füred környékén készítette.
Kérem, aki tud segíteni,
hagyjon üzenetet számomra
a Balatonfüredi Napló szerkesztőségében vagy a Helytörténeti Gyűjteményben.
Z. Karkovány Judit,
a Protiwinsky
Ferenckismonográfia
szerzője

ezért a zseblámpa forgatható ernyőjét úgy állítottam, hogy az utca
felől a kör alakú, erős fényforrást
ne lehessen látni. A második szobát hálószobának használta Légrády Balázs. A sarokban hatalmas
parasztágy állt, mellette éjjeliszekrény. Ezenkívül óriási méretű
ruhásszekrényt, komódot és faragott, párnázott karosszéket találtam a helyiségben, a székben egy
kétszáz kilós ember is vígan elfért
volna. Kipróbáltam. Szörnyű kényelmetlen volt.
Átsétáltam a következő szobába. Az átjáróajtó most tárva volt,
pedig emlékeztem, amikor a főhadnaggyal és Kyrrel itt jártunk,
kulcsra volt zárva, a hálószobából
csak a folyosón keresztül tudtunk
ide bejönni. Ezt dolgozószobának
rendezte be a festőművész: íróasztal, könyvespolc, dohányzóasztal
három fotellel, egy földgömb, úgy
egy méter átmérőjű, amely kerek
fatalpával a szőnyegen állt. S
persze a fehérre meszelt falakon
mindenütt festmények, kezdve az
előszobától az utcai szobáig; alig
maradt szabadon egy-egy tenyérnyi hely. Mindegyik szobában

gitális archiválásban, vagy ezek a
diák még azelőtt készültek, mielőtt számítógépet kezdett volna
használni. Úgy láttam, hogy saját
műveit fotózta le és keretezte be.
Egy tíz képből álló sorozat teniszezés közben örökítette meg.
Lassan haladtam tovább az
asztalon, amely a műterem sarkánál folytatódott, egészen a két
méter magas téglafalig. A műterem hátsó traktusát vakolatlan,
vörös színű téglákból emelt fal
övezte, erre helyezték rá az oldalsó üvegtáblákat és a rézsútosan
megdöntött üvegtetőt. A téglafalon faliszekrények függtek, alattuk nyitott polcok könyvekkel,
szerszámokkal, festékekkel és
különböző színű és méretű dobozokkal. A hátsó fal előtt három
méter hosszú és két méter széles,
ütött-kopott parasztbarokk asztal
állt, rajta egy szófa feküdt a hátán,
Légrády ezen dolgozhatott a halála előtt. A műterem közepén festőállvány magasodott, előtte bárszékhez hasonlatos ülőalkalmatosság. A házba átvezető ajtó
mindkét oldalán konzolokra fektetett festményeket láttam. Körbe-

Kellei György

A faragott kéz
(Részlet a szerző A sakál éjszakái című regényéből)
makulátlan rend uralkodott, mégis egyfolytában éreztem, hogy
valami nem stimmel. Mintha valami hiányozna, de nem tudtam
rájönni, hogy mi az. Valaki itt járt
és eltüntette? Mándoky Péter
említette, hogy a rendőrség sok
mindent lefoglalt. Kimentem a
műterembe, ahol a táskámat hagytam. A szél kissé benyomta az
udvarra vezető ajtót. Becsuktam
és ráfordítottam a kulcsot. A betóduló friss levegő összekeveredett
a műterem jellegzetes olajos-festékes szagával és a felújításra váró
bútorok fájának és szövetének
ódon, száraz illatával. Mintha a
kerti virágok egyszerre édeskés és
fanyar illatát is éreztem volna a
benti levegőben. Magamhoz vettem a mobiltelefont, és minden
részletet lefényképeztem.
Matattam az üvegfal előtt végigfutó asztalon. Hosszú fatokban
bekeretezett diaképek feküdtek. A
poros kereteken ujjnyomok látszottak, nyilván a rendőrség átnézte a felvételeket. A találomra kiemelteket átvilágítottam. Többnyire festmények voltak rajtuk,
néhányon emberek is feltűntek, de
az arcukat ilyen körülmények
között nem láttam rendesen. Úgy
látszik, Légrády nem bízott a di-

néztem, töprengtem. Mire feltúrom a műtermet, reggel lesz. A
nyugtalanság azonban nem itt,
hanem a belső szobákban fogott
el. Mielőtt visszamentem volna,
kinyitogattam a faliszekrény ajtóit. Légrády az egyikben a teniszezéshez szükséges dolgait tárolta:
ütők, labdák, fehér ruhadarabok,
cipők. Az ajtószárnyak belsejére
színes fényképeket ragasztottak,
amelyeken a festőművész és teniszpartnerei, nők és férfiak domborítottak. Az egyik közeli felvételen Légrády egy nőt karolt át,
aki csillogó kupát tartott a kezében. Ők nyerték a vegyes párost,
gondoltam. A nő vonásai ismerősnek tűntek, mintha már találkoztam volna vele, csak kérdés, hogy
hol és mikor.
A telefonnal és a zseblámpával
visszamentem a szobákba. Ideoda ténferegtem, és úgy éreztem
magam, mintha ketrecbe zárt
vadállat lennék, amely átmenetileg behúzta a farkát. Nem támad,
csak lapít, alkalmas pillanatra vár.
Még javában tombolt a vihar, nem
tágított a falu fölül. Villámlott és
dörgött, hol erősebben, hol gyengébben. Villám... Fény... Valamit
láttam a múltkor, felkapcsolt villanynál... Miért kellett a világítás?
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Aztán megjelent előttem a kép,
ahogy Mándoky Péter a kapcsolóhoz nyúl az utcai szobában.
Persze... A dohányszínű sötétítőfüggönyök össze voltak húzva az
ablakok előtt, én pedig odamentem, hogy kipillantsak az utcára.
Akkor láttam meg a két ablak
között a falba mélyedő íves fülkét
az imára kulcsolt kezű Mária-szoborral. Festett porcelán, körülbelül
huszonöt centi magas. Odamentem az ablakhoz. A szobor a helyén volt, érintetlenül. Ha itt ez a
fülke, akkor egy vagy kettő még
van a házban. Szabadon egyet sem
láttam, a gádoron sem. Meglehet,
hogy befalazták, vagy bútorral,
képpel eltakarták őket. Időbe telt,
míg bekukkantottam a festmények
és a hálószobai ruhásszekrény
mögé. Persze eredménytelenül
végződött a vállalkozásom. Egyetemista koromban sok falusi
házban megfordultam, és most
utólag az a benyomás alakult ki
bennem, hogy nyolcvan-kilencven százalékban a külső falakon
láttam vallásos jelképeket: kereszteket, Krisztus-fejeket, piétákat,
Mária-portrékat. A főhomlokzaton
vagy a tornácokon, gádorokon
helyezték el őket a ház lakói.
A gádorra nyíló tölgyfa ajtóhoz
is volt kulcsom. Kinyitottam a
hevederzárat. Az eső még zuhogott, de a szél verdesése alábbhagyott. A gádor alsó végében kampós szegre akasztották fel a szarvasagancsot. Nem hinném, hogy
ott fülke rejtőzne a vakolat alatt.
A tűzzománc képhez mentem,
amely a tizenkét apostolt ábrázolta. Lépcsőzetesen helyezkedtek el,
mint az orgonasípok egymás mellett. Nem nyerte meg a tetszésemet, dilettáns giccs volt a javából.
Megpróbáltam bal kézzel leemelni a falról, de elég súlyos volt,
megbillent a kezemben, és a jobb
felső sarka nekicsapódott a falnak,
porzott a mész és a vakolat. Valahogy mégis letettem a gádor kövére anélkül, hogy a kompozíció
megsérült volna, bár az értékes
művészetnek akkor tettem volna
jót, ha leejtem, és darabokra törik.
Csak a fal szenvedte kárát ügyetlenségemnek. Éles, hegyes fényre
állítottam a zseblámpa lencséjét.
Színes fémdarab lapult a falban.
Megkocogtattam a mutatóujjammal. Nem tévedtem. Mintha vörösréz lenne. A zseblámpa végével
körbekopogtattam a falat, aztán
távolabb is ugyanezt tettem. A
fémlap alól üreges, kongó hang
válaszolt, míg másutt tompán elhalt az ütögetés...
(Kellei György regénye újra
kapható, illetve az Alexandra és a
Libri könyvesboltokban megrendelhető. A Lipták Gábor Városi
Könyvtárban jelenleg is beszerezhető. – A szerk.)
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A Nyári Mikulás nyerte a versenyt
Az idei évben – 13.
alkalommal – a Balatonfüredi Yacht Club által
megrendezett Németh
István-emlékversenyen
hét Dragon fahajó mérte
össze tudását. A hagyományt ápolva, a résztvevők az egyesület híres
dragonosa, Németh István
munkássága és eredményei előtt tisztelegtek.
A Böröcz Bence vezette versenyrendezőség az első két sikeres futamot követően a bizonytalan körülmények miatt
– kétszeri pályamódosítást eszközölve –, a harmadik futamot
már kicsit erősebb, délkeleties
szélben tudta megrendezni.
Partra érkezést követően a versenyzőket paprikás krumpli
várta a BYC-féltető alatt.
A második napon sem volt a
szél kitartó, először 6–7, majd
4 csomó volt az erőssége, így az
utolsó futamban pályamódosítással csökkentették a második
kör hosszát, és egy kis frissüléssel sikerült abszolválni a 4. futamot.
Végeredmény 4 futam és 1
kiejtő alapján:
Első helyezett lett négyből
három futamgyőzelemmel a
Nyári Mikulás (HYC – Gömbös
Loránd, Horgos Tamás Ferenc
és Majthényi Mátyás), akik elnyerték a Németh István-emlék-

Vadnai Benjamin az 5.
vitorlázó olimpikonunk
verseny vándordíját is. A dobogó második fokára a Scylla (PK,
PK) legénysége állhatott: Szemenyei Csaba, Hónig Kinga,
Hónig Miklós, míg a harmadik
helyezett a 7Arts (SVE) hajója
lett kétfős legénységgel, Tenke
Péterrel és Varga Istvánnal a
fedélzeten.
A rendezés rendhagyó volt:
a rendezők között sok aktív
klubtag, valamit a BYC-s
laseres csapat tagjai is segítették a verseny lebonyolítását,

Programajánló
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/

Augusztus 1., hétfő, 21.00
Omega-nagykoncert
Esőnap: augusztus 3. 21.00
Információ: www.omega.hu, www.broadway.hu
Augusztus 2., kedd, 20.30
A Habana Social Club előadói estje
Jegyár: 4900 Ft
Információ: www.habanasocial.club
Augusztus 3., szerda, 10.30
Csukás István–Bergendi István
Süsü, a sárkány kalandjai – zenés mesejáték
Információ: www.kisfaludyszinhaz.hu
Tel.: 06(30)592-6702
Augusztus 6., szombat, 20.00
Miss Balaton by Cosmopolitan 2016
Jegyár: 4900 Ft
Információ: www.missbalaton.hu
Augusztus 8–12.
Cell Cup
XVIII. Nemzetközi kézilabda-fesztivál
Információ: www.cellcup.hu
Augusztus 8., hétfő, 21.00
Bródy 70 – jubileumi nagykoncert
Esőnap: 08. 09., 21.30
Info: brody.mediastorm.hu, www.gagprodukcio.hu
Augusztus 12., péntek, 19.00
Kárpátia–Ossian-koncert
Információ: www.pallaiprodukcio.hu
www.kaprpatiazenekar.hu
Augusztus 14., vasárnap, 20.30
Dolhai Attila–Janza Kata
musical-operett koncert
Vendég: Bordás Barbara
Jegyár: 4900 Ft
Információ : www.gerbo.hu
Augusztus 15., hétfő, 21.00
Rúzsa Magdi-nagykoncert
Információ: www.rmfc.hu, www.gagprodukcio.hu
Augusztus 19–21.
Tibhar nemzetközi veterán asztalitenisz-verseny.
Nemzetközi vasútmodell-kiállítás
Jegyár: 800 Ft
Csak a helyszínen lehet jegyet vásárolni!
Információ: 06(20)536-3509

A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

ezáltal lehetőséget kapva, hogy
a regattát ne csak versenyzői
oldalról ismerhessék meg.
A mostani verseny a két év
múlva, 2018. május végén a
Balatonfüred előtti vizeken
zajló Dragon Európa-bajnokság
felkészülési versenyeként került
megrendezésre, amelyen a Balatonfüredi Yacht Club nagy
hangsúlyt fektetett az osztály
előírásainak betartására és a
versenyzők megismerésére. A
rendező egyesület – korábbi

sikeres nemzetközi versenyeinek mintájára – az osztállyal
együttműködve célzott felkészülési programot hirdetett,
ezért jövőre is hasonló időpontban tervezik lebonyolítani a
Németh István-emlékversenyt,
amelyen az ideinél jóval több
Dragon részvételét várják.
A BYC következő, szintén
hagyományőrző versenye, a
Horváth Boldizsár-emlékverseny július 9-én lesz.
BYC

Mexikóban véget ért az
olimpiai Laser Standard
világbajnokság, és ezzel
lezárult a magyar
versenyzők közötti
négyversenyes olimpiai
válogatósorozat, amelyet
Vadnai Benjamin, a
Balatonfüredi Yacht Club
(BYC) versenyzője nyert
meg öccse, Vadnai Jonatán és Tomai Balázs előtt.
Ezzel eldőlt, hogy vitorlázás
sportágban Bercz Zsombor, Érdi Mári, Gádorfalvi Áron és
Cholnoky Sára mellett Vadnai
Benjamin képviseli Magyarországot a riói olimpián. Olimpikonná válása egy hosszú, még

Villámrajt a strandröplabdán

Az Ördög Rita–Csepregi Ádám páros kiélezett küzdelemben szerezte meg az első helyet
Vegyes kategóriás
versennyel kezdődött meg
a hatodik alkalommal
megrendezett Smash
strandröplabda-bajnokság. Húsz páros, több
mint ötven meccs,
rendkívül szoros döntő,
valamint két zivatar az
első nap mérlege.
A balatonfüredi Kisfaludy
strand adott otthont a Smash
strandröplabda-bajnokság első
versenynapjának. Az openen a
négy ötös csoportból az első
kettő jutott a felsőházba, a harmadikoktól lefelé a kilencedik-

től a huszadik hely valamelyikéért küzdöttek. Meglepetés
született bőven, hiszen nem jutott a legjobb nyolcba a tavalyi
bajnok, Vidovity Zsófia–Ardon
András, valamint a 2015-ös év
férfi „Balaton legjobbja”,
Krankovits Tamás sem.
Második lett a Háfra Dominika–Szalai Tamás kettős. Az
első és a harmadik hely sorsáról
már kettő nyert szettig tartó
mérkőzés döntött. Mindkét
összecsapás rendkívül színvonalas, illetve a végletekig kiélezett volt, az első helyet végül az
Ördög Rita–Csepregi Ádám, a
harmadikat pedig az Oszlányi

Simon–Párkányi Adrienn páros
szerezte meg, mindkét mérkőzés háromszettes volt.
A nap krónikájához hozzátartozik, hogy kétszer is meg
kellett szakítani a versenyt zivatar miatt, hiszen a játékosok
testi épsége az első. Azonban a
két félórás szünet után gond
nélkül folytatódtak a mérkőzések. Összegezve: remek szezonnyitón van túl a mezőny, a remények szerint legközelebb már
az időjárás is passzol majd a
nyár legnépszerűbb strandsportjához. A soros fordulót lapzártánkkor, június 25/26-án Balatonfüreden játsszák. 
dió

2014-ben elhatározott és a részt
vevő felekkel és egyesületeikkel
is alaposan egyeztetett és elfogadott válogatási rendszer eredménye.
Vadnai Benjamin idén lesz
21 éves. Kétszeres utánpótlás
korosztályos világ- és egyszeres Európa-bajnok. Napjaink
egyik legtehetségesebb, leggyorsabban fejlődő magyar vitorlázója.
Laser Standard osztályban
lesz a legnépesebb mezőny az
olimpián, hiszen 46 nemzet vitorlázói küzdenek meg egymással. Köztük Vadnai Benjamin
lesz az egyik legfiatalabb résztvevő.
BYC

Lendületben
a füredi
öregfiúk
Sorozatban játsszák nagypályás labdarúgó-mérkőzéseiket a
balatonfüredi öregfiúk. A harminchárom éve alakult, jelenleg
35 fős tagsággal rendelkező
egyesület soraiban olyan idősebb
játékosok rúgják a labdát, akik
annak idején tagjai voltak a Füred NB III-as bajnokcsapatainak
– sok dicsőséget szerezve ezzel
a városnak, s örömet a lelkes
szurkolóknak.
Berecz Dezső elnökkel az élen
ötfős vezetőség irányítja a klub
munkáját, amelynek további
tagjai: Szalai Tibor, Horváth
Gyula, Vass László és Radnai
Zsolt, aki az edzői teendőket is
ellátja.
Mérkőzéseiket az új arácsi
füves pályán, illetve a BFC műfüves játékterén rendezik. Legutóbb a rátótiakat fogadták, és
nagyszerű, gólerős játékkal biztosan győztek.
Balatonfüred Öregfiúk–Gyulafirátót Öregfiúk 8:1 (4:1), B.füred, vezette: Mihály A.
Balatonfüred: Ulrich B. –
Horváth B., Koppány, Görög,
Kovács P. – Pap T. , Dömötör,
Nagy B., Kalmár – Szalai I.,
Szalai II.
Cserejátékosok: Lőwen
berger, Burgyán, Fehér, Berecz,
Karsai T., Rapali, Stumpfhauser M.
Edző: Radnai Zsolt.
Góllövők: Szalai I. (5), Szalai II. (2), Dömötör, illetve Vass
A.
Júniusban újabb három hazai megmérettetés várt a rutinos balatonfüredi focistákra. 11én Herend, 18-án a szlovákiai
Érsekújvár, 25-én pedig Zirc
csapata vendégszerepelt városunkban.
Burka Tibor
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Nyílt vízi úszóvilágkupa Füreden
Argentínát és az Egyesült
Arab Emirátusokat
követően Magyarországra
érkezett a nyílt vízi
világkupa rangos mezőnye. A világ élvonalát
képviselő 78 úszó között
19 magyar versenyző is
rajtvonalhoz állt.
Az ünnepélyes megnyitón
többek között elhangzott, hogy
a magyar úszás napja keretén
belül megrendezett balatonfüredi esemény tesztviadala a 2017es vizes világbajnokságnak. A
versenyen elsőként a férfiak
mezőnye rajtolt, és az első 2500
méteres kör megtételét követően kialakult az élmezőny. Az
élen végig egy ötös-hatos boly
úszott, őket, ha csak kevéssel is
lemaradva, követték az üldözők.
Az utolsó 2500 méteren sem
változott a helyzet, az élboly
szinte egyszerre érkezett a célba, közülük ezúttal az olasz
Simone Ruffini hajrázott a legjobban. A magyarok közül kellemes meglepetésre a Veszprém
Balaton Úszó Klub versenyzője,
a 19 éves Rasovszky Kristóf az
5. helyen végzett.
A hölgyek versenyén harminc induló vágott neki a tíz
kilométeres távnak. A nagy nevek mellett a magyar indulók
között ott találhattuk olimpiai
bajnokunkat, Risztov Évát és a
23 éves Olasz Annát, aki Balatonfüreden már állt dobogón. A

rajtot követően hamar beállt az
élmezőny, és a táv háromnegyedéig Risztov, ha kis előnnyel is,
de vezette a bolyt. Az utolsó
ezer méteren az olasz Rachelle
Bruni robbantott, és esélyt sem
hagyva a többieknek, meglehetősen nagy előnnyel nyerte a
világkupafutamot. A magyarok
közül Olasz Anna az ötödik,
Risztov Éva a nyolcadik helyen
zárta a napot.
Végeredményben a balatonfüredi világkupán a férfiaknál
olasz, német és kanadai versenyző állhatott a dobogóra,
míg a nők mezőnyében – szin-

Sárkányhajósaink
a nemzeti Eb-csapatban
A június 3–5-e közt
Fadd-Domboriban zajló
sárkányhajós Eb-válogatón a székesfehérvári
Dragon Aqua csapatát
kiegészítve 200 méteres
és 2000 méteres távon
20-as hajóban, az U18
kategóriában hat füredi
(BKKEV SE) versenyző
mérettette meg magát.
A füredi fiatalok – Csonka
Mátyás, Orbán Patrik, Tislér
Botond, Jójárt Réka, Sümegi
Liliána, Baráth Lili – mindkét
kategóriában diadalmaskodva
megszerezték az első helyet, és
ezzel a jogosultságot a július
28–31-e közt Rómában megrendezésre kerülő sárkányhajó Európa-bajnokságra. Ugyanezen
válogatón Premier kategóriában
három füredi versenyzőt – Séllei
Csaba, Nagy Helga, Berényi
Zsanett – választottak ki az
Eb-re. A versenyzők mindannyian Füreden kezdték pályafutásukat, felkészülésüket Házi Zsuzsa
edző irányítása alatt végzik.

A Balatoni Kajak-Kenu Evezős és Vitorlás Sportegyesület
(BKKEV SE) mintegy hatéves
múltra tekint vissza, egyre népszerűbb a fiatalok közt, célja az
evezés népszerűsítése és az
evezős vízi sportok Balatonon
való újbóli meghonosítása. Az
egyesület legnépszerűbb sportága a sárkányhajózás, de folyamatosan növekszik a kajakozó
versenyzők száma is.
Az egyesülettől immáron
három éve kerülnek ki versenyzők nemzetközi versenyekre, és
ez idáig minden esetben érmekkel tértek haza.
Mindezen eredmények még
fényesebbek, ha megnézzük az
edzés körülményeit. A fürediek
az országban szinte egyedül nem
rendelkeznek állandó telephel�lyel, évről évre változtatniuk kell
azt, és nincs védett, kimért, kijelölt pályájuk. A fürediek a Siófokon megrendezett Nemzeti
Regattán a települések közti
sárkányhajóversenyben is diadalmaskodtak, megszerezték az
BFN
első helyet.

tén olasz győztes mellett – amerikai és német úszó vehetett át
ezüst-, illetve bronzérmet. A
magyar úszás napja hivatalos
versenyszámai után a civilek is
kipróbálhatták a 2017 méteres
távot a jövő évi világbajnokság
pályáján.
Szegő–Bán

A magyarok kellemes
meglepetést okoztak: Risztov
Éva (fent), Olasz Anna és
Rasovszky Kristóf is előkelő
helyen végzett a versenyen

Sikeres szezon a kézilabdázóknál
Sikeres szezont tudhatnak maguk mögött a
BKSE csapatai. Magyar
Kupa-bronzérem és
értékes bajnoki helyezések fémjelzik az évet.
A Csoknyai István vezette
felnőttcsapat újra kivívta a nemzetközi szereplés jogát. Ezt a
Magyar Kupában elért harmadik hely biztosította, de a bajnoki negyedik helyezés is erre
predesztinálja őket. A fiúk kihozták a maximumot ebből a
szezonból. Különösen igaz ez,
ha azt nézzük, hogy 15 olyan
sportoló mutatkozott be az NB
I-ben, aki 1993 után született, és
közülük kilencen stabil csapattagok voltak. Ráadásul nem kímélték a csapatot a sérülések
sem. Tavasszal volt majdnem
három olyan hónapunk, amikor
egyszerre kellett nélkülöznünk
a jobb és a bal oldali átlövőinket.
Így még dicséretesebb az elért
kupa- és bajnoki siker. Ez olyan
alap, melyre bátran építhetünk a
jövőben is.
Hasonlóan eredményes szezont tudhatnak a hátuk mögött a
korosztályos csapataink is. Két
NB-s felnőttbajnokság – NB I/B
és NB II – mellett három korosztályos bajnokságban indultunk, a serdülőben ráadásul két
csapattal. Természetesen ez nem
hat, elkülönült gárdát jelentett.
Tulajdonképpen csak a serdülő
egyes és a kettes csapat volt
egynemű, de az egyesek közül
többen már legalább annyit
játszottak az ifik között, mint
a sajátjaikkal, és rájuk épült az
NB II-es csapat is. A kettesek
meg az NB I/B junior mellett a
felnőtt NB II-be is belekóstolhattak.

A juniorok a felnőtt NB I/B
osztályban lettek hatodikok,
megőrizve ezzel a tavalyi helyezésüket, de két ponttal többet
gyűjtve. Itt akár hétről hétre
módosulhatott az összeállítás.
Alkották a keretet a felnőttben
kevesebb időt kapók, a felnőttkerettel gyakorlók és az ifik
legjobbjai, sőt több serdülő is
bemutatkozott a felnőtt második
vonalban. Amikor a legerősebb
összeállításban léptek a pályára,
akkor legyőzték a későbbi bajnokot, ha más volt az összetétel,
akkor az eredményesség is
hullámzott. Azonban itt – és az
NB II-ben – nem is ez a cél,
hanem a játéklehetőség, a felnőttek közötti megmérettetés.
Az NB II-ben az ifikkel erősített serdülőink versenyeztek.
Hogy mikor milyen összeállításban, azt a többi bajnokság határozta meg. Újoncként – jelentős
pontelőnnyel – ötödikek lettek.
Ha az eredményre gyúrtunk
volna, a legjobb összeállításban
minimum a dobogó alját elcsíphettük volna, sőt! De itt nem ez
a cél.

Ugyancsak a játéklehetőség,
az erősebb mezőnyben való
szereplés miatt indítottunk csapatot az NB I/B juniorban. Itt a
fiatalabb serdülők edzhették izmaikat, csiszolhatták tudásukat
egy gyorsabb mezőnyben. Talán
itt volt legjobban lemérhető a
tavaszi előrelépés.
A két korosztályos bajnokságban is jó szezont zártunk. Az
ifiknél végig harcban álltunk a
dobogóért, és csak egy kevés
hiányzott ahhoz, hogy felállhassunk rá. Az ifik értékelésénél
figyelembe kell venni, hogy mi
gyakorlatilag egy fiatalabb évfolyamot versenyeztettünk, sőt
számos serdülő is beépült év
közben ebbe a mezőnybe.
A serdülők egyes csapata
beverekedte magát az országos
elődöntőbe, és csak egy hajszálon múlt a döntő lehetősége.
Negyedikek lettek a három kiemelt klub – NEKA, Veszprém,
Szeged – mögött. Úgy, hogy a
miénk volt a négyesből a legfiatalabb keret. Közülük nyolcan
még jövőre is ezt a korosztályt
(is) erősíthetik. A fiatalabb ser-

dülőink kemény alsóházi csatákat vívtak váltakozó sikerrel.
Most pihenő következik, de
a különféle válogatottakra még
edzőtáborok és tétre menő mec�csek várnak. A Füreden folyó
munkát dicséri, hogy minden
keretben – felnőtt A és B válogatott, illetve az összes korosztályos csapatban – ott vannak a
mieink legjobbjai, számszerűen
tizenkilencen! A szezon végeztével lesznek búcsúzóink. Két
válogatott fiatalunk – Bánhidi és
Bóka – BL-résztvevőhöz, Szegedre igazol. Büszkék vagyunk
rájuk és drukkolunk nekik.
Szöllősi Balázs is távozik. Reméljük, jól döntött, amikor a
szülővárosából való eligazolás
mellett tette le a voksát. Őt se
veszítjük el a szemünk elől.
Lesznek még távozók, hiszen
vannak tehetségeink, akik a junior szintet már kinőtték, de a
stabil felnőtt-játéklehetőség
miatt még másutt kell edződniük. Reméljük, bizonyítják, hogy
a Füred felnőttkeretében lesz
egy szezon múlva a helyük.
Dr. Király G. István
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