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Szép, új 
Füred

TARTALOM

Balatoni halak 
és anomáliák
A Balatonnál már két éve 
megszűnt a halászat, így 
azóta csak halastavakból 
vagy külföldről tudják be-
szerezni az alapanyagot a 
vendéglátósok. A Balatoni 
Szövetség törvénymódosí-
tást sürget.

4. oldal 
 

Átalakuló  
Füred-kép
Negyven érdekes írás ol-
vasható a most megjelent 
kötetben, amely Balaton-
füred és vidéke történeté-
nek az utóbbi évtizedben 
elért új kutatási eredménye-
it foglalja össze.

7. oldal

Nekem ugyan semmi 
kifogásom nincs a város-
ba betelepülő új lakók 
ellen. Noha kétlem egy 
kicsit, hogy véglegesre 
érkeznek-e, vagy csak a 
nyári hónapokban lesz 
élet az új házakban és a 
házak körül. Én ezt a 
világ normális állapotá-
nak tartom, megtiltani 
meg úgysem lehet, főleg, 
ha az illető kétségtelen 
érdemei alapján megér-
demli, hogy füredi lakos 
váljék belőle.

Engem még az sem 
zavar, ha ezek a házak 
úgy épülnek, mint a hí-
res fővárosi Gazdagré-
ten, azaz egymásba ér az 
erkélyük. Vagyis, aki ide 
beköltözik, az ugyan 
nem kap balatoni érzést, 
mert a tavat csak akkor 
látja, ha lemászik a ne-
gyedik emeletről, kijön  
a lépcsőházból, s átmegy 
a strandra. Mert az 
amúgy ott van, de a sok 
háztól nem látni a tavat.

Engem még az sem 
hoz lázba, ha mezőgaz-
dasági területen épít va- 
laki, bizonyára komoly 
szőlőművelési tervei 
vannak, bár valószínű, 
hogy a ház helyére már 
nem tud e kivágott nemes 
növényből telepíteni, de 
a dicséretes szándéka 
megvan hozzá.

Nekem aztán mind-
egy, hogy legalább hat 
óriásplakátot látok virí-
tani, amint Csopak felől 
kikanyarodok Füred felé 
a 71-es útra, s mind a 
haton ugyanaz a szöveg: 
luxuslakások Füreden, s 
mindegyik úgy néz ki, 
mint Jockey háza Dal-
lasban, de mintha egy 
kicsit különb is lenne. 
Nem zavar, mert már 
minden egykori hajó-
gyári munkás megépí-
tette a tájba és Füredbe 
kétszobás házát kiskert-
tel, vagy sorházbeli la-
kását a 60 négyzetméte-
rével és előkerttel. 

Ugye, nekik már nem 
kell más, most jöjjenek 
azok, akiket megraga-
dott Füred hétvégi va-
rázsa, és vállalják ezt a 
hétvégi életmódot 50 
millióért (becsült szám), 
s akkor is nagyon jól 
érzik magukat itt, ha 
éppen egy hónapig le 
sem tudnak utazni a fő-
városból.

Ez a világ rendje, ez 
a szép új világ így műkö-
dik. Engem ez egyálta-
lán nem zavar. Füred az 
elmúlt években jó és si-
keres város lett. Ez most 
a siker ára.
Praznovszky Mihály

A Zákonyi sétányon 
mélygarázs, a Széchenyi 
utcában pedig parkolóház 
épülhet. Közel kétmilliárd 
forint áll rendelkezésre a 
beruházásokra, mégis 
egyelőre csak a mélyga-
rázs megépítése biztos. A 
180 férőhelyes, egyszintes 
garázs munkálatait 
várhatóan novemberben 
kezdik el. Több zöldfelü-
letet is kialakítanak.

Dr. Bóka István polgármester 
lakossági fórumon adott tájé-
koztatást a jövő évi nyílt vízi 
úszó-világbajnokság tervezett 
városi beruházásairól. A város-
vezető kiemelte: két kormány-
határozat szól Balatonfüred 
fejlesztéséről. Az egyik 712 
millió forintot biztosít, elsősor-
ban a város forgalomfejleszté-
sére, illetve a világbajnokság 
megrendezéséhez szorosan kö-

tődő munkálatokra, mint példá-
ul a Tagore sétány előtti meder 
kotrása, stég, valamint lelátó 
építése, konténerek telepítése.

A másik határozat 1,9 milli-
árd forintot biztosít a Zákonyi 
sétányon megépítendő mélyga-
rázsra, valamint a Széchenyi 
utcai parkolóházra. A 180 férő-
helyes, lifttel ellátott mélyga-
rázs a jelenlegi parkoló helyén 
létesül, az engedélyezési terve 
kész, hamarosan indul a közbe-
szerzési eljárás. 

A Széchenyi utcára egy 300 
férőhelyes, három blokkból álló 
parkolóházat terveznek, amely 
a jelenlegi közpark és domb 
helyén létesülne. Mindkettő 
építtetője az önkormányzat.

– Meglátjuk, mire lesz elég 
a rendelkezésre álló 1,9 milli-
árd. A Zákonyi úti mélygarázst 
mindenképpen megépítjük, hi-
szen nagyon fontos, hogy a 
város egyik legértékesebb terü-

letén újabb zöldfelületet tud-
junk kialakítani, ugyanakkor 
parkolóhelyeket se veszítsünk. 
A mélygarázs felszínén ugyanis 
parkot létesítünk. Bizonytalan 
az építkezés költsége, a Balaton 
közelsége miatt extra munká-
latok is előfordulhatnak, ezért 
nem lehet pontos beruházási 
összeggel tervezni. Ha nem 
marad elég forrás, akkor a par-
kolóházat nem építjük meg  
– fogalmazott dr. Bóka István. 
A polgármester hangsúlyozta, a 

város beadta a pályázatát a 
Gyógyhelyek komplex turisz-
tikai fejlesztése című program-
ra, amelyen mintegy 1 milliárd 
forint támogatást nyerhet Bala-
tonfüred. A program keretében 
a Zákonyi sétányon megépülő 
mélygarázs felszínét alakíta- 
nák ki. Parkosítanák a nyolc-
ezer négyzetméteres területet, 
amelyen egy étterem-cukrászda, 
illetve egy kiállítóhely is léte-
sülne.

Újabb zöldterületeket alakítanak ki, de a parkolóhelyek száma nem csökken

Mélygarázs és parkosítás

Húsz százalékkal nőhet  
a balatoni fejlesztésekre 
szánt pénz a Miniszterel-
nökség főosztályvezetője 
szerint 2020-ig a régióban. 
Tóth Tamás ezt a Balaton 
Fejlesztési Tanács balaton-
füredi ülésén mondta a 
tavaly bejelentett és idén 
visszavont kormányhatá-
rozat kapcsán.

A tervekről most egyeztetnek 
az államigazgatásban, annyi 
azonban már bizonyos, hogy a 
környezetvédelmi és közleke-
désfejlesztési projektek eseté-
ben fog növekedni az összeg a 
humánforrások kárára. A Bala-
tonnál eddig 926 projektet adtak 
be 290 milliárd forint értékben, 

és a tanácskozásig 134 projekt 
kapott 129 milliárd forintos tá-
mogatást, amiből 51 milliárdot 
fizettek ki, sorolta a számokat  
a főosztályvezető. A nagyobb 
városok közül Siófok 81, Bala-
tonfüred 65 és Keszthely 53 
pályázattal indult a 2020-ig 
tartó fejlesztési ciklusban, de 
sok balatoni településen élnének 
a lehetőséggel, mintegy 120 
helyről kívánnak pályázni.

A közlekedés fejlesztéséről 
konkrétabb képet kaptak az 
ülésen megjelentek. Szalóki 
Flórián, a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium helyettes államtit-
kára szerint „aszfaltban” már 
nem lehet számítani további 
fejlesztésekre, hiszen készen 
van az M7-es a déli parton. Az 

egyetlen, ami a Balaton elérhe-
tőségét javítja majd, az M7-es 
és a 710-es főút találkozásának 
bővítése, amit 2018 végére 9 
milliárd forintból terveznek 
befejezni. A vasúti közlekedés 
esetében folytatódik a Balaton 
déli partján a vasút rekonstruk-
ciója egészen Balatonszentgyör-
gyig, az északi parton pedig a 
tervek szerint egyelőre Balaton-
füredig hazai forrásból 2019-re, 
a központi költségvetés terhére 
történne meg a villamosítás. Az 
elektromos buszokról szóló 
balatoni pályázat kapcsán Sza-
lóki Flórián elmondta, az igen 
drága buszokból egyet tesztel-
nek Budán a vár környékén, és 
nem kizárt, hogy kipróbálhatják 
más vidéki városokban is az 

üzemeltetést, de ahogy több 
balatoni közlekedésfejlesztési 
elképzelésnél, például a jegy-
vásárlási, utastájékoztatási 
rendszer esetében, itt sem lehet 
az országos rendszer kiépítése 
nélkül külön saját balatoni rend-
szert támogattatni.

A Balaton-fejlesztési prog-
ramban korábban tervezett 
úgynevezett második, Fonyód 
és Badacsony között közlekedő 
kompról a helyettes államtitkár 
elmondta, csak akkor támogat-
ható, ha nem vállalkozásként, 
hanem a közlekedést biztosító 
közszolgáltatásként tekint rá az 
állam. Amennyiben ugyanis 
turisztikai attrakció, tiltott álla-
mi támogatásnak számít.

Több mint 300 milliárd fejlesztésre

Újabb helyi csatorna áll át 
a korszerűbb sugárzásra, ok-
tóber végétől ugyanis a UPC 
digitális kínálatában is elér-
hető lesz Balatonfüred helyi 
csatornája, a Füred Televízió. 
A csatorna jelenleg kábelen, 
analóg rendszerben továbbít-
ja műsorát a 13 ezer lakosú 
városban, illetve műsorait 
elérik a tihanyi, paloznaki, 
balatonakali és zánkai nézők 
is. A csatornát üzemeltető 
Füred Stúdió Televíziós Kft. 
hosszú tárgyalási folyamat 
után állapodott meg a UPC 
Magyarország Kft.-vel a di-
gitális továbbításáról, a mű-
szaki kivitelezés már meg-
kezdődött, sőt a napokban le 
is zárul. A tervek szerint ok-
tóber végétől a veszprémi 
fejállomáshoz tartozó terüle-
ten a mediabox 503. csator-
náján lesz elérhető a Füred 
Tv, a mediacarddal rendel-
kező előfizetők pedig a 128 
Mhz-en találják majd meg a 
csatornát. A digitális átállás 
vételkörzet-bővítést is jelent, 
hiszen a Füred Tv többek 
között a megyeszékhelyen, 
azaz Veszprémben is elérhe-
tővé válik a hónap végétől. (A 
Veszprém Tv mindig is néz-
hető volt Füreden.) Az előfi-
zetők december 15-ig még a 
hagyományos módon is néz-
hetik a helyi tévé adását, hi-
szen addig fenntartják a pár-
huzamos sugárzást. 

A Füred Televízió 1992-
ben kezdte meg működését a 
városban, azóta hétről hétre 
saját gyártású műsorokon 
keresztül mutatja be a Bala-
tonfüreden, illetve a térség-
ben történt kulturális, gazda-
sági, politikai eseményeket, a 
helyieket érintő témákat. A 
csatornánál már egy ideje 
dolgoznak az új arculaton is, 
ennek megjelenése még eb-
ben az évben várható, ekkor 
a logót is lecserélik majd a 
Füred Tv-nél, valamint kor-
szerűsítik a technikát is az 
NMHH-tól elnyert műszaki 
pályázat segítségével.

Digitálisra vált 
a Füred Televízió

A felső képen a parkoló látványterve a felszíni épületekkel, lent csak a parkosítással

(Folytatás a 3. oldalon.)

(Folytatás a 3. oldalon.)



Amikor a szabadságharc 
tábornokai 1849. augusz-
tus 11-én az aradi vár- 
ban a megadás mellett 
döntöttek, nem sejtették, 
hogy ugyanebben a 
várban fejezik be majd az 
életüket. Rájuk emlékez-
tek kivégzésük napján, 
október 6-án országszerte, 
így Balatonfüreden is. Az 
Eötvös iskolában megren-
dezett megemlékezésen 
Molnár Judit önkormány-
zati képviselő, a humán 
erőforrás bizottság elnöke 
mondott beszédet. 

– Október a magyar történe-
lem egyik legtragikusabb hó-
napja. Ennek ellenére október 
6-a és október 23-a nemzeti 
kovácsolódásunk és magyarság-
tudatunk két alappillére. Az 
emlékezés fájdalma erőt ad, a 
múlt tragikus, de bizakodással 
és hittel tölt el. Erőt merítünk, 
hogy hűek legyünk elveinkhez, 
a hőseink által képviselt érté-
kekhez, és tovább vigyük azt a 
hitet, egységet amiért a magyar 

nép jövőjéért áldozták életüket. 
Azért a magyar népért, amely 
bebizonyította a történelme fo-
lyamán, hogy képes túlélni 
idegen hatalmakat. Képes fegy-
vert fogni szabadságáért, őrzi 
nyelvét és hagyományait, őrzi 
eszményeit. A ma értékei pedig 
ugyanazok: egyén, család, kö-
zösség, a haza tisztelete, szere-
tete, és akkor teljesedhetünk ki 
igazán, ha vállaljuk önmagun-
kat, múltunkat, jelenünket. Mi 
most, akik erre emlékezünk, 
diákok és felnőttek, intézmény-
vezetők és civil szervezetek, 
elmondhatjuk, hogy megfogad-
tuk Széchenyi István intelmét: 
tiszteld a múltat, hogy érthesd a 
jelent, s munkálkodhass a jövőn 
– fogalmazott a szónok.

A beszédet követően Szűcsné 
Sallai Margit tanárnő vezetésé-
vel az Eötvös iskola diákjai 
adtak ünnepi műsort, verssel-
énekkel emlékeztek az aradi 
mártírokra. Ezután a jelenlévők 
kivonultak a lakótelepen lévő 
aradi emlékműhöz, és megko-
szorúzták azt. 

        Bán László
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BALATONFÜREDI 
NAPLÓ
Balatonfüred Város 
Önkormányzatának 
havilapja
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8230 Balatonfüred, Kossuth u. 3.
Szerkeszti a szerkesztõbizottság
Felelõs kiadó: Csorba Kata ügyvezetõ-fõszerkesztõ
Telefon: +36(30)216-1768

Az aradi vértanúkra emlékeztek

Molnár Judit önkormányzati képviselő, a humán erőforrás bizottság elnöke  Fotó: Gazsi

Tizenhetedik alkalom- 
mal rendezték meg idén  
a Lakótelepi napot, amely 
tulajdonképpen jó pár  
éve már napok, hiszen 
szombaton és vasárnap is 
programokkal várták az 
érdeklődőket. 

Az első napon látványos 
bemutatókat tartottak a rend-
őrök, mentők és tűzoltók, vala-

mint kulturális műsor szórakoz-
tatta a családokat. A vasárnap 
már az egészségvédelemről 
szólt, ingyenes szűrővizsgálatok 
és számos újdonság várta a la-
kosságot, nem csak a lakóte-
lepről. 

A kezdeményezés 2000-ben 
indult útjára Pálffy Károlyné, a 
terület önkormányzati képvi-
selőjének ötlete alapján, azóta  
a rendezvény kibővült a szí-

vünk világnapjához kapcsoló-
dó egészségvédelmi progra-
mokkal.

– Az idén újdonságokkal is 
jelentkeztünk a Lakótelepi na-
pon. Volt frissítő masszázs, 
haj- és fejbőrgyógyászat, pszi-
chológiai tanácsadás. De meg-
tartottuk a már hagyományos, 
egészséges ételekből összeállí-
tott kóstolót is, mondta a kép-
viselő. 

Sok támogató segíti minden 
évben a rendezvényt, a helyi 
vállalkozót tudják és átérzik, 
hogy nemes ügy mellé állnak.  
A Lakótelepi napon ismét szer-
veztek véradást is, ilyenkor 
annyi vért tudnak levenni a je-
lentkezőktől, mint egy átlagos 
városi véradás alkalmával, 
fontos rendezvény ez tehát a 
Vöröskereszt számára is.

Bán László

Lakótelepi nap: sport és egészségvédelem

A napokban zártak le 
vádemelési javaslattal a 
balatonfüredi rendőrök 
egy lopás miatt elrendelt 
nyomozást.

Az eljárás során beszerzett 
adatok alapján a 30 éves, Fejér 
megyéből származó K. Lajos 
2016. szeptember 19-én 6 óra 50 
perc körüli időben egy balatonfü-
redi áruházban a polcról leemelt 
egy mobiltelefont, amit bevitt a 
ruházati osztályon található pró-
bafülkébe, elrejtette, és távozott 
az üzletből. Bejelentést követően 
a rendőrök információgyűjtésbe 
kezdtek, ennek eredményeként 
beazonosították a lehetséges elkö-
vetőt. A férfi gépkocsijának át-
vizsgálásakor a rendőrök megta-
lálták az ellopott mobiltelefont. 
Az ügyben lopás vétség elköveté-
sének megalapozott gyanúja miatt 
indított nyomozást a Balatonfü-
redi Rendőrkapitányság munka-
társai befejezték, és a keletkezett 
iratokat vádemelési javaslattal a 
Veszprémi Járási és Nyomozó 
Ügyészségnek megküldték. 

BFN

Áruházi  
tolvajt fogtak

A Kelén, a Jókai és a 
Csobánc hajó tisztelet-
adásával kezdődött a 
Széchenyi-emlékünnepség 
a Tagore sétányon. A 
Himnusz hangjai után  
Melocco Miklós, Kossuth-
díjas szobrászművész 
mondott beszédet, 
méltatta a Széchenyieket.

A Széchenyiek olyan nagy-
szerűek voltak, annyit áldoztak 
a nép és a nemzet javára, ameny-
nyit csak lehetett. Ebből a csa-
ládból is kiemelkedik azonban 
Széchenyi István. Amit akkor 
tudott a világ, azt Széchenyi is 
ismerte és haza is hozta. Jó pél-
dákat adott, fejlesztései ma is 
biztos alapul szolgálnak. Művelt 
volt, okos és tájékozott. Megfe-
lelne a mai kor elvárásainak is, 

hiszen őrá tényleg illik az ép 
testben ép lélek meghatározás 
– fogalmazott a szónok.

A hagyományoknak megfele-
lően idén is átadták a Széchenyi 
István vitorlás-emlékverseny 
vándordíját. A versenyt most a 
Principessa nyerte, a legénység 
tagja dr. Bóka István polgármes-
tertől vehette át a díjat. A rendez-
vényen közreműködött Lukács 
Sándor Kossuth- és Jászai Mari-
díjas színművész, illetve Bala-
tonfüred Város Összkara Peu-
serné Kisszölgyémi Gabriella 
vezényletével és Balatonfüred 
Város Koncert Fúvószenekara. 
Az ünnepség zárásaként a jelen 
lévő városvezetők, intézmény-
vezetők, pártok és civil szerve-
zetek képviselői koszorúkat he-
lyeztek el Széchenyi István ba-
latonfüredi szobránál. B. L.

A legnagyobb magyar

Melocco Miklós szobrászművész mondott beszédet Fotó: Gazsi

Szeptember 16–18-a között 
immár tizenegyedszer rendez-
ték meg a reformkori fesztivált 
Balatonfüreden, ezúttal a Szé-
chenyi-emlékév jegyében. Ko-
rabeli helyszínek és korhű ru-
hák, az 1800-as évek miliőjét 
idéző programok kirakodóvá-
sárral, az éttermekben kínált, 
eredeti receptek szerint készített 
reformkori ételekkel. A rendez-
vénysorozat leglátványosabb 
attrakciója ezúttal is a felvonu-
lás volt, amelyen a vendégek 
között érdekes kerékpáros tár-
sasággal, a Kanizsai Oldtimer 
Kerékpáros Szövetség tagjaival 
is találkozhattunk 

BFN

Reformkori hangulatban
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(Folytatás az 1. oldalról.)
– Szintén ebből a pályázati 

pénzből parkosítanánk a Brázay 
strand egyhektáros területét, 
csónakkikötőt létesítenénk. 
Ezzel a beruházással jelentősen 
nőne a város közparkként funk-
cionáló zöldterülete. Szintén a 
projekt része a Balaton Szabad-
időközpont színpadának lefedé-
se – mondta dr. Bóka István, aki 
abban bízik, hogy még idén 
kiderül a pályázat eredménye.

A városi uszodával kapcso-
latban a polgármester hangsú-

lyozta: a napokban kezdemé-
nyezik az épület használatbavé-
teli engedélyét, a medence víz-
bekötése már megtörtént, így 
novembertől elkezdődhet a 
próbaüzem. Az iskolai úszások-
tatás várhatóan januárban indul 
majd. A vb versenyeit jövő év 
július 15–22. között rendezik 

meg. Az úszók a Tagore sétány 
előtti vízfelületen versenyeznek 
majd. Augusztus 3–6. között 
pedig a FINA Master-vb zajlik, 
így a Tagore sétány előtti öböl 
az előkészületi és az utómun-
kák miatt június 19. és augusz-
tus 14. között részlegesen le lesz 
zárva.                                MT

Borlovagrendek vonultak 
végig az utcákon, borá-
szok a portékájukat kínál-
ták, a parton pedig kisebb 
gasztronómiai fesztivál 
várta az érdeklődőket a 
Füredi szüreten.

– Balatonfüred jövője azon 
múlik, hogy mindenáron meg-
őrizzük az értékes szőlőterüle-
teinket. Fontos minden olyan 
rendezvény, amely erre hívja fel 
a figyelmet, ilyen ez az ünnep 
is. Nem volt szerencsés ez az év, 
komoly károkat szenvedtek a 
szőlőültetvények, de talpra fo-
gunk állni, ehhez viszont össze-
fogásra van szükség. Kérem, 

igyák, kóstolják a gazdák bora-
it – e szavakkal nyitotta meg a 
szüreti fesztivált dr. Bóka István 
polgármester.

A felvonulásra ezúttal is so-
kan voltak kíváncsiak. A Szent 
István térről induló menetben a 
borlovagrendek mellett Bala-
tonfüred Város Koncert Fúvós-
zenekara, a Reformkori Hagyo-
mányőrzők Társasága, gólyalá-
basok, zászlóforgatók, általános 
és középiskolás diákok vettek 
részt. A Kisfaludy színpadig 
tartó útvonalon 18 borász várta 
borkóstolóval a résztvevőket, 
lent a parton pedig zsúfolásig 
telt nézőtér fogadta a menetet.

Martinovics
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Mélygarázs és parkosítás

Füredi szüret borral és műsorral

A Balaton Fejlesztési Tanács 
ülésen elhangzott még, hogy a 
120 cm-es vízszint nemcsak a 
déli, de az északi partot is ve-
szélyezteti. Ez ügyben az Orszá-
gos Vízügyi Főigazgatóság fő-
igazgatója, Somlyódi Balázs 
elmondta, a vízállás hatásainak 
a vizsgálatában már a Magyar 
Tudományos Akadémia is részt 
vesz. Amennyiben a kormány 

elfogadja a vízgazdálkodási 
stratégiát, megindulhat a parti 
védművek megemelése, illetve 
a partközeli területek feltöltése.

A Sió-csatorna 12 milliárd 
forintba kerülő rekonstrukcióját 
elfogadta a kormány,  a közbe-
szerzési kiírás a napokban jele-
nik meg, a főigazgató szerint 
2017-ben kiírhatják a kivitele-
zési pályázatot is. 

Csorba Kata

Balatoni fejlesztések

(Folytatás az 1. oldalról.)
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A Somogy, a Veszprém és 
a Zala Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara 2002-ben 
hozta létre a három megyé-
ben és a Balaton kiemelt 
üdülőkörzetben található 
vendéglátóhelyek minősíté-
sére és népszerűsítésére szol-
gáló Kamarai Védnöki Táb-
la rendszert, amelyben ma 
már közel 117 minősített, 
kiváló szolgáltatást nyújtó 
vendéglátóhely működik, és 
számuk egyre bővül a mi-
nőség jegyében, a kamarák 
szakmai védnöksége alatt.

A minősítés során a je-
lentkező étterem, cukrászda, 
kávézó, koktélbár elvégzi 
üzlete önminősítését, majd 
ezt követően a másik két 
megyéből érkező független 
értékelő csoport próbafo-
gyasztás és konyhai ellenőr-
zés keretében meggyőződik 
a szempontok teljesüléséről, 
és elvégzi a vendéglátó üzlet 
minősítését.

A védnöki táblát elnyert 
üzletek kétévente utóellen-
őrzésen esnek át, és ameny-
nyiben megállapítást nyer, 
hogy az üzlet színvonala 

romlott az előző ellenőrzés-
hez képest, a tábla visszave-
hető.

A szeptember 8-án Bala-
tonfüreden megrendezett 
ünnepélyes átadón  a bala-
tonfüredi Hotel Silverine 
Lake Resort Amaryllis Cafe 
és Prosecco Bar, a veszprémi 
Oliva Étterem és a balaton-
almádi Ramada Aurora Ho-
tel  Sirocco Étterem és 
Mistrál Bár vehette át a Ka-
marai Védnöki Táblát, emel-
lett 37 vendéglátóhely állta 
meg a helyét az utóminősí-
tésben.

A rendezvényen dr. So-
mogyi Istvánné kamarai fő-
titkár köszöntőjét és dr. 
Markovszky György kama-
rai elnök megnyitóját köve-
tően dr. Bóka István, a Bala-
ton Fejlesztési Tanács elnö-
ke, Balatonfüred polgármes-
tere mutatta be a balatoni 
üdülőkörzetet érintő fejlesz-
téseket. 

A védnöki táblával ren-
delkező helyek listája meg-
tekinthető a www.vedno-
kitabla.hu oldalon. 

BFN

A 2013. évi halászati 
törvény megtiltotta a 
természetes vizekben 
történő halászatot, 
nagyobb teret adva ezzel 
a horgászturizmusnak.  
Így a Balatonnál már két 
éve megszűnt a halászat, 
ezáltal csak halastavakból 
vagy külföldről tudják 
beszerezni az alapanyagot 
a vendéglátósok.

A tó melletti önkormányza-
tokat tömörítő Balatoni Szövet-
ség nem tartja ezt elfogadható-
nak, mert sok vendég számára 
fontos, hogy kipróbálhassa a 
helyi ízeket, és szívesen fo-
gyasztana balatoni halat a térsé-
gi borok mellé. Jelenleg ez csak 
a horgászok „kiváltsága”. 

A Balatoni Szövetség fontos-
nak tartja, hogy lehetőségük 
legyen a helyi vendéglátóegy-
ségeknek arra, hogy balatoni 
halat vásárolhassanak és érté-
kesíthessenek a parti éttermek-
ben, büfékben, halsütödékben. 
A megoldást nem a halászat 

visszaállításában látjuk, mert mi 
is fontosnak tartjuk a Balatonnál 
a horgászturizmus fejlődését. A 
Balatoni Szövetség elnöksége a 
tavaszi vagy éppen az őszi sze-
zonban komoly potenciát lát 
ebben a turisztikai ágazatban.

Annak érdekében, hogy is-
mét lehessen balatoni halból 
készült halételeket fogyasztani 
a térségi vendéglátóegységek-
ben, elengedhetetlen a törvény 
módosítása, illetve kiegészítése. 
Fontosnak tartjuk, hogy a témá-
ban illetékes szakemberek ré-
széről kidolgozásra kerüljenek 
azok a megoldási javaslatok, 
amelyek megnyugtatóan kezel-
nék a problémát. 

A Balatoni Szövetség elnök-
sége részéről két megoldási ja-
vaslat is megfogalmazódott. 
Évtizedeken keresztül jól mű-
ködött az eljárás, amikor „úsz-
tatott” pontyokat értékesítettek 
a vendéglátóhelyek számára. A 
folyamat során a környező ha-
lastavakból származó halakat a 
Balaton elkülönített részén tar-
tották egy meghatározott időtar-

tamig. Az eljárás eredménye-
képpen a halak íze megegyező-
vé vált a Balatonban élő halaké-
val. Ezt a módszert tengereken 
és más olyan tavakban is alkal-
mazzák, ahol ugyancsak meg-
szüntették a halászatot. A másik 
lehetőség a Balaton térségében 
egy halfelvásárlói hálózat létre-
hozása lehetne. Ezeken a fel-
vásárlóhelyeken tudnák leadni 
(értékesíteni) a megfogott hala-
kat azok a horgászok, akik elő-
zetesen kiváltották az ehhez 
szükséges engedélyeket. A tör-
vényi szabályozását hasonló-
képpen tudnánk elképzelni, 
mint az őstermelők esetében.

Jelenleg komoly gasztronó-
miai forradalom zajlik a Balaton 
térségében, de a gasztronómiai 
termékek sajátossága, hogy 
helyi termékek jelentik az alap-
anyagot. A halételek esetében 
ezt az alapanyagot a balatoni hal 
jelentené – tudatta a sajtóval a 
Balatoni Szövetség állásfogla-
lását Balassa Balázs, a szövet-
ség elnöke, Szigliget polgár-
mestere. BFN

Miért nem lehet helyi halat enni a tóparton?
A Balatoni Szövetség elnöksége szerint elengedhetetlen a törvény módosítása, illetve kiegészítése

Egyre többen fedezik fel  
a Balaton Best Card 
turisztikai kedvezmény-
kártya előnyeit a stran-
dokon, közlekedésben, 
élményparkokban, 
gasztronómiában és a 
galériákban. Mintegy  
70 elfogadóhely nyújt 
kedvezményt az északi 
parton, Tihanytól 
Almádiig a vendégek 
számára, de folyamatosan 
bővül a kínálat.

A vendégek igényeit szem 
előtt tartva nyomon követjük a 
trendeket, folyamatosan bővít-
jük a kínálatot úgy a szállásadói, 
mint az elfogadói oldalon. Ta-
pasztalataink alapján egyre tu-
datosabban választanak olyan 
szálláshelyet a vendégek, amely 
csatlakozott a Balaton Best Card 
(BBC) turisztikai kedvezmény-
kártya hálózatához. 

„Ezeken a szálláshelyeken 
ingyen jár a vendégnek a kártya, 
amelynek használatával akár 
több 10 ezer forintot is megspó-
rolhatnak az aktív családok, 
baráti társaságok. Hiszen a 
strandok, a kalandparkok, a 
különféle közlekedési eszközök 
üzemeltetői, beleértve a hajózá-
si társaságot is, jelentős enged-
ményt adnak az árból, és akkor 
a vendéglőkről, cukrászdákról, 
népszerű galériákról és a bó-
nuszként járó e-bike-ról még 
nem is beszéltünk” – nyilatkoz-
ta Gere Henriette TDM-me-
nedzser.

Egyértelműen ösztönzi a 
szálláshelyek igénybevételét, 
foglalását a Balaton Best-tér-
ségben (Balatonalmáditól Tiha-
nyig) a kártya, amelynek statisz-
tikai adatai hozzájárulnak a tu-
rizmus fejlődéséhez. A térség 
népszerűsége töretlen, a kártya-
felhasználók száma évről évre 

növekszik, amit a térségben el-
töltött, a rendszerben regisztrált 
vendégéjszakaszámok dinami-
kus növekedése támaszt alá. 
Míg tavaly 18 129 vendégéjsza-
kát regisztráltak a szálláshelyek 
a kártyarendszerben, addig idén 
már 22 390 vendégéjszakát. A 
szálláshelyek előszeretettel 
válnak partnerévé a térségi 
szervezetnek, hogy biztosíthas-
sák a kártyát vendégeiknek. A 
panziók, kempingek, szállodák 
és más szállásadók a Balaton 
Best használatával egyértelmű-
en előnyre tehetnek szert a pia-
ci versenyben a vendégeknek 
átengedett kedvezmények mel-
lett azzal is, hogy a Turisztikai 
Desztináció Menedzsment 
(TDM) Szövetség minden lehet-
séges platformon segíti az érté-
kesítést.

„Jelenleg mintegy 70 elfoga-
dóhely kínál kedvezményt a 
Balaton legjobb oldalán járó, 

legjobb lehetőségeit kihasználó 
vendégek részére, de folyama-
tosan dolgozunk a hálózat bőví-
tésén. Az engedmények zöme 
nem szezonális, az év során 
különböző tartalmak kerülnek 
előtérbe. Most ősszel a kedvez-
ményes kerékpáros és gasztro- 
kalandok állnak a kínálat kö-
zéppontjában Balatonalmádi- 
tól Tihanyig” – mondta Gere 
Henriette, a térségi szervezet 
munkatársa.

A kártyát üzemeltető Balaton 
Best Térségi Turisztikai Non-
profit Kft. tapasztalatai szerint 
a nyáron egyértelműen a stran-
dokon igénybe vehető kedvez-
mények voltak a legnépszerűb-
bek, de szeretik az ingyenes 
tömegközlekedést és a kedvez-
ményes hajózást is. Előszeretet-
tel keresik fel az élményparko-
kat, a Balaton-felvidéki Nemze-
ti Park látogatóhelyeit, a galé-
riákat. A környezetbarát ökotu-
rizmus terjedésével a Best kár-
tyával használható e-bike-ok is 
egyre népszerűbbek, a BBC 
által kínált túraútvonalak elekt-
romos kerékpárral bárki számá-
ra teljesíthetők.

Az idén június 17–19. között 
Balatonfüreden megrendezett 
FINA nyílt vízi világkupára 
érkezett vendégek is jogosultak 
voltak a BBC által biztosított 
kedvezményekre, külföldön is 
jelentősen erősítve ezzel a 
desztináció imázsát, amely 
egyediségével, különlegességé-
vel és minőségével a legjobb 
helyek közé tartozik.

A Balaton Best Card aduász 
a szállásadó kezében, de a ven-
dég is biztos lehet abban, hogy 
a BBC révén nemcsak a legfon-
tosabb eseményeket követheti 
nyomon, de tudatosan irányít-
hatja a pihenését, kikapcsolódá-
sát is.

 További információ: www.
balatonbest.hu

Október elején tíz tonna pontyot telepítettek a Balatonba

Balaton Best: a legjobb élmények
a legnagyobb kedvezménnyel!
Töretlen a térségi turisztikai kedvezménykártya népszerűsége – Bővül a hálózat  

Védnöki táblák
Kamarás Iván teát kóstol az Amaryllisben
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Eredményes évet zár  
a hajózási társaság

Mint a 21 borász összefogá-
sával idén elindított BalatonBor 
jelentős sikere is mutatja, legin-
kább a tóparti borászok viselik 
szívükön az Olaszrizling fajta 
sorsát, ezért kezdeményezte idén 
februárban a három legismertebb 
balatoni borászszervezet –  a 
Balatoni Kör, a Rizling Generá-
ció és a Csopaki Kódex – , hogy 
keressünk új, kevésbé félreve-
zető nevet a fajta számára, ami 
különösen az exportpiacokra 
nézve fontos. Felhívásukra öt-
vennél is több névjavaslat érke-
zett. Ezekből a három, szakmai-
lag legmeggyőzőbb nevet továb-
bítják most annak a svájci szer-
vezetnek, az UPOV-nak, mely 
megvizsgálja, hogy megfelel-
nek-e a nevek a nemzetközi 
szabályoknak (földrajzi nevek 
kizárása stb.), mert enélkül nem 
lehet szabályos az új nevek  – az 
Orisz, a Nemes és a Mandola – 
használata. 

Az Orisz hangzásában utal az 
Olaszrizling névre, annak egy-
fajta összevonása, de már nincs 
benne kifejezetten sem az, hogy 
olasz, sem az, hogy rizling. A 
nemes rizling jelenleg is elfo-
gadott fajtanévből, elhagyva a 
félrevezető rizlinget, pont az 
marad meg, ami a kezdeménye-
zés fő üzenete, hogy ez a fajta 
nem holmi tömegbor, hanem 
magas minőséget adó, nemes. A 
Mandola név a fajta talán leg-
meghatározóbb karakterjegyére, 
a mandulás ízjegyekre utal, és 
szintén jó hangzású név. Ameny-
nyiben ezek közül egynél többet 
is jóváhagy az UPOV, a borértő 
közönség szavazhatná meg, 
hogy melyik név lesz a befutó.

A felhívás kapcsán lábra ka-
pott félreértések eloszlatására 
fontos kiemelni, hogy az Olasz-
rizlingnek már most számos 
szinonimáját lehet használni, 
többek közt a nemes rizling név 
is szabályosan szerepelhetne 
helyette a címkéken, de a bala-
toni borászszervezetek szerint 
ezek közül egyik sem volt meg-

felelő, ezért döntöttek új név 
keresése mellett, mely a világ-
piacon versenyképes lehetne az 
egyre elfogadottabb horvát 
Graševina névvel szemben. Va-
lójában tehát sokkal inkább a 
Graševina helyett keresnek új 
nevet, és nem az Olaszrizling 
helyett, mely azt már sajnos 
kellőképpen bizonyította, hogy 
nem tud versenyre kelni világ-
viszonylatban a horvát névvel 
– nem utolsósorban azért, mert 
az olasz jelző és a rizling meg-
nevezés is félrevezető, az ezzel 
kapcsolatos magyarázkodás 
gyakorlatilag ellehetetleníti a 
fajta marketingjét. Természete-
sen bármilyen új alternatív név 
bevezetése után is jogilag lehet 
majd használni a bejegyzett 
fajtaneveket, akár az Olaszrizlin-
get vagy bármelyik más szino-
nimát, viszont a külpiacokon 
egyedül egy erős szakmai kon-
szenzussal bevezetett új névvel 
lehet esélyünk, ha nem akarjuk 
elfogadni a már-már sztenderd-
ként elismert Graševina nevet.

Márkanévként a BalatonBor 
már önmagában is az Olaszriz-
ling név egyfajta piaci alternatí-
vája lehetne, de a jövőben rozé, 
sőt gyöngyöző és vörös Bala-
tonBor bevezetését is tervezik, 
ezért célszerűbb új fajtanévvel 
tisztázni a félreértéseket. Az idei 
szüret után jóval több BalatonBor 
kerülhet piacra, mivel jó néhány 
pincénél már most elfogyott a 
májusban piacra került tétel, ami 
a siker talán leginkább kézzel-
fogható jele. 

A borász-együttműködéssel 
indult BalatonBor program stra-
tégiai célja a minőségi szőlő 
felvásárlási árainak és ezáltal a 
gazdák megélhetésének javítása 
a régióban, ezért idén új ajánlás-
ként fogalmazzák meg a 130 
forint feletti felvásárlási ár köve-
telményét, amennyiben az adott 
tétel akár csak részben is felvá-
sárolt szőlőből készül.

Kardos Gábor
Balatoni Kör

A Balatoni Hajózási  
Zrt. 2016. október 4-én 
sajtótájékoztató kereté-
ben értékelte idei műkö-
dését. 

A már rendelkezésre álló 
forgalmi adatok alapján ered-
ményes évet tudhat maga mö-
gött a Bahart, az utasszám jelen-
tősen emelkedett a tavalyi évhez 
képest. A kompon például 14 
éves rekord dőlt meg, a sze-
mély- és programhajók tekinte-
tében pedig a 2009-es adatokat 
közelíti a társaság ebben az 
évben. A vállalat stratégiába 
foglalt fejlesztése, modernizá-
lása a terveknek megfelelően 
alakul, „a hajó irányba fordult” 
– mondta Kollár József vezér-
igazgató az október eleji sajtó-
tájékoztatón.

A Balatoni Hajózási Zrt. 
vezetése által készített ötéves 
stratégiát tavaly decemberben 
fogadták el a társaság tulajdo-
nosi körét alkotó önkormányza-
tok. Az azóta eltel háromnegyed 
évben a társaság mérhető és 
stabil gazdasági eredményeket 
produkált, ügyfélközpontú fej-
lesztéseket hajtott végre, összes-
ségében elindult a Bahart mo-
dernizálása. 

A sajtótájékoztatón Kollár 
József vezérigazgató kiemelte, 
hogy a társaság a stratégiai cé-
lok megvalósításán tudatos és 
következetes munkával dolgo-
zik, amelynek révén a gazdasá-
gi eredmények mellett a szak-
mai partnerkapcsolatok és a 

társadalmi szerepvállalás terén 
is fontos sikereket ért el. 

Kollár József felvázolta a 
kiemelt fókuszterületeket jelen-
tő jövőbeni fejlesztési elképze-
léseket is. Örömtelinek tartotta, 
hogy a Bahart stratégiai elkép-
zelései illeszkednek a Balaton-
régió ismert turisztikai, közle-
kedésfejlesztési elképzelései-
hez, így a korábbi kormányha-
tározatban szereplő fejlesztési 
források biztosítására továbbra 
is komoly esélyt lát. Ennek ré-
vén lehet mód a közforgalmú 
kikötők, hajóállomások felújí-
tására, a hajóflotta korszerűsíté-
sére, ami történelmi lehetőséget 
jelenthet a Bahart komoly mér-
tékű fejlesztésére.

A sajtótájékoztató következő 
részében Dónucz László értéke-
sítési és forgalmi igazgató el-
mondta, a balatoni kompközle-
kedés tekintetében egy 14 éves 
rekord dőlt meg, hiszen utoljára 
2002-ben fordult elő, hogy 1 
milliónál több utast szállítottak 
a kompok a Balaton két partja 
között. Idén már július végén 
köszönthette a társaság a félmil-
liomodik utasát, majd alig két 
hónapon belül az egymillio-
modikat is. Szeptember 25-ig a 
Bahart több mint 1 millió 51 
ezer utast és 370 ezer járművet 
szállított Szántód és Tihany 
között, ez az előző év időará-
nyos adataihoz képest 120 
ezerrel több utast, 44 ezerrel 
több járművet és 8 ezerrel több 
kerékpárt jelent. A forgalomnö-
vekedés mintegy 13 százalékos. 

A személyhajózás tekinteté-
ben hasonló mértékű növeke-
désről számolt be az értékesíté-
si igazgató. Az utasok száma 
meghaladta a 720 ezret, összes-
ségében mintegy 69 ezer utassal 
növekedett az utasok száma az 
előző év azonos időszakához 
képest. Jelentősen, 11 százalék-
kal emelkedett a menetrendi 
hajók utasforgalma, így a 
kihasználtsági adatok is javultak 
az útvonalak jelentős részében. 
A nem menetrendi hajók eseté-
ben (séta- és programhajók) is 
8 százalékos  utasszám-növeke-
désről számolhat be a Bahart. A 
Balatoni Hajózási Zrt. bízik 
abban, hogy az őszi, késő őszi 
idényben még további növeke-
dést regisztrálhat majd, különös 
tekintettel a rendezvényhajózás, 
hajóbérlések vonatkozásában. 

A bemutatott eredmények 
elérése érdekében a társaság 
jelentős energiát fordított arra, 
hogy a Bahart ismertségét nö-
velje, igyekezett hatékonyabban 
használni a kommunikációs és 
marketingeszközöket, fokozta a 
kikötőkben történő jelenlétet, 
megújította, egyszerűsítette a 
kiadványait, bővítette viszont-
értékesítő hálózatát. A főszezon-
ban már naponta 5–6 ezer ember 
nézte naponta a társaság új 
honlapján a különböző hajózá- 
si lehetőségeket, egyre többen 
használták a wifi-szolgáltatást a 
kikötőkben és a hajókon. Több 
új vagy megújított hajós prog-
ram is népszerű lett az utasok 
körében. 

A menetrendben történt ki-
sebb módosítások, kiigazítások 
beváltották a hozzájuk fűzött 
reményeket. Ezek közül talán a 
kompszolgáltatást kell kiemel-
ni, hiszen azzal, hogy már 
március végén átállt a Bahart a 
40 percenként történő járatindí-
tásra, már az előidényben jelen-
tős forgalomnövekedést ért el. 
Pozitívan teljesített a cég vitor-
lás üzletága is. Az idei eredmé-
nyek közül mindenképpen ki-
emelkedik, hogy májusban 
megnyílt a Bahart üzemelteté-
sében a Balaton legnagyobb 
vitorláskikötő-láncának 11. 
tagja, az Alsóörsi Vitorláskikö-
tő. Dónucz László a tájékoztató 
során elmondta, hogy gyakorla-
tilag már tavasszal sikerült mind 
az 51 új vitorláshelyet értékesí-
teni, így a vezetés arról is dön-
tött, hogy a fejlesztés következő 
fázisát jelentő újabb 100 helyet 
jövő áprilisig elkészíti. A társa-
ságnál a 11 kikötőben bérelhető 
vitorláshelyek vonatkozásában 
a teljes kihasználtság 93,66 
százalékos.

A sajtótájékoztató zárása-
ként elhangzott, hogy az őszi 
időjárás ellenére továbbra is 
lehet még hajózni a Balatonon. 
A stratégiának megfelelően 
számos Balaton-parti település 
rendezvényeihez, programjai-
hoz csatlakozik még az ősz fo-
lyamán a Bahart, és az időjárás 
függvényében az iskolai szünet-
re meglepetés Halloween-
programmal is készülnek. 

BFN

Az őszi Balatonra már 
nemcsak a magyarok,  
de a külföldiek is kíván-
csiak. Őket is várják az 
idén 6.  alkalommal 
megrendezendő Nyitott 
Balaton programsorozat-
ra, mely akcióban térségi 
kínálatával Balaton Best 
turisztikai szervezet ez- 
úttal is aktívan részt vesz.

Az akció egyik célja megmu-
tatni, hogy a balatoni régió 
nemcsak a nyári, fürdőzésre 
alkalmas időszakban jelenthet 
vonzó úti célt a turisták számá-

ra, hanem ősszel is képes olyan 
kínálatot biztosítani, amiért ér-
demes ideutazni. Az őszi akció 
középpontjában a balatoni bo-
rok, ételek és az aktív progra-
mok állnak. Az akcióban több 
mint  száz vendéglátóhely, bo-
rospince, szállásadó programja 
is megjelent. Ezek nagyobb 
részben ingyenes programot 
kínálnak, amelyek nagy érdek-
lődésre tarthatnak számot. A 
Magyar Turisztikai Ügynökség 
regionális irodája ezért is támo-
gatja az akciót – nyilatkozta a 
helyi sajtónak Varga-Dani Bar-
bara, a balatoni iroda vezetője.

A Balaton Best őszi kínála-
tában számos kerékpártúra, 
gasztrokaland, kedvezményes 
belépő szerepel például a Bala-
ton-felvidéki Nemzeti Park lá-
togatóhelyeire, kiállításokra, 
múzeumokba. Októberben több 
vendégvonzó rendezvény is van 
a Balaton Best-térségben, mint 
például a Balatonalmádi tök-
fesztivál, pincetúrák a Balaton 
Riviérán, szüreti fesztivál Bala-
tonfüreden  vagy a tihanyi le-
vendulás lekvárfőzés.

Az elektromos kerékpárok-
kal és a térségben ingyenesen 
igénybe vehető buszjáratokkal 

is az úgynevezett slow life élet-
szemléletre szeretnénk  felhívni 
a figyelmet, és rávenni a turis-
tákat arra, hogy legalább egy kis 
időre, amíg itt vannak a Bala-
tonnál, szakadjanak ki a felpör-
getett világból, és rohanás he-
lyett inkább éljék az életet. Te-
gyék le az autót, túrázzanak, 
egyenek-igyanak, borozzanak, 
lazítsanak! Az északi part sző-
lőskertjeivel, megnyugtató tá-
jaival tökéletesen alkalmas erre. 
Lényeges, hogy a Balaton Best 
Card turisztikai kedvezmény-
kártya egész évben igénybe 
vehető, a bortúráknál is jó, ha 

kéznél van – nyilatkozta Gere 
Henriette, a Balaton Best térsé-
gi TDM-szervezet menedzsere.

A balatoni turizmus több 
szempontból is alapvető válto-
záson megy keresztül – mondta 
korábban egy sajtóinterjúban 
Hoffmann Henrik, a Balatoni 
Regionális TDM Szövetség el-
nöke. Az egyik változás, hogy 
nő a belföldi turisták súlya. Bár 
– a közhiedelemmel ellentétben 
– a magyarok nem költenek 
sokkal kevesebbet a tartózkodá-
suk alatt, mint a külföldiek, a 
helyi turisztikai stratégia egyik 
eleme, hogy a külföldiek számá-

ra is vonzóbbá tegyék a tavat. 
Hoffmann szerint bőven van 
tartalék a Balatonban, hogy a 
szálláshelyek több turistát vonz-
zanak. A cél emellett nem az, 
hogy kitolják a nyári főszezont, 
hanem, hogy legyen egy önálló 
tavaszi és őszi szezon, saját 
gasztronómiai és kulturális kí-
nálattal.

A teljes programkínálatot a 
www.nyitottbalaton.hu olda- 
lon találhatja. A Balaton Best 
Carddal igénybe vehető kedvez-
ményeket pedig a card.bala-
tonbest.hu oldalon tekinthetik 
meg.                      BFN

Enni, inni és kerékpározni hívják a turistákat

Új név az Olaszrizlingnek
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Ragyog a fény Budapesten LEVÉL AZ OLVASÓNAK

Az autóknak van egy rossztulajdonságuk: időnként kifogy 
belőlük a benzin. Az ember ilyenkor kénytelen a pénztárcá-
ja után nyúlni, aztán irány a benzinkút. Ez történt velem is a 
minap. Teletöltöttem a benzintankot, aztán sorba álltam a 
pénztárnál. Ami rögtön feltűnt, vidám, csilingelő, minden 
környezeti zajt felülíró női hang: Szép napocskát! Aztán újra 
és újra, ha érkezett, ha ment valaki, zengett a helyiségben a 
szép napocska. Éppenséggel ránk férne, gondoltam, kibá-
mulva az ablakon a szürke, hideg esőbe. Amikor az előttem 
álló került sorra, ő is megkapta a szép napocskát, majd – 
mivel kártyával fizetett – a hölgy eléje tette a kis készüléket 
(hatalmas, rikító műkörmei voltak), mondván: Akkor most 
jöhet a pincsike!

Az elbizonytalanodók számára megjegyzem, szó sincs itt 
semmiféle ölebről, a PIN-kódot kellett beütni. Eközben a 
hölgy kivett egy szelet csokoládét a pultra kitett üvegtálból, 
s látványos csodálkozással, mintha csak akkor vette volna 
észre, lelkesen tájékoztatta épp fizető sorstársamat: Nahát! 
Ezzel lehet nyerni! Szuper! Egy kétszemélyes utat! Szuper! 
Nem akar elutazni a barátnőjével?

Nem akart. Elhúzta a csíkot.
Értem én, hogy egyre ridegebbé váló, elembertelenedő 

világunkban ki vagyunk éhezve egy kis kedvességre, őszin-
te mosolyra, együttérző hangra – de ennyire talán mégsem! 
S mindez ráadásul egy szőke, tüsihajú, dús keblű, 120 kilós 
matrónától, aki szünet nélkül, látványosan teszi-veszi magát 
a pult másik oldalán. Amikor sorra kerültem, ránéztem a 
kitűzőjére, ahová a nevet szokták felírni. Mindössze ennyi 
állt rajta: Ibolyka!

Ezek után nem marad más hátra, mint stílszerűen elkö-
szönni: puszóka-muszóka !

Gaál Antal

A ló túlsó 
oldalán

Amikor még normális me-
derben csordogált az életem, 
hidegen hagytak a hajléktala-
nok. Átnéztem rajtuk. Nem 
vetettem meg mélyen őket, de 
szentül hittem, hibásak abban, 
hogy ez lett a sorsuk. Néha is-
merősöket láttam köztük, ám a 
régi, elégedett és büszke voná-
sok gyökeresen átalakultak. 
Gyűrött, barázdált arcokba üt-
köztem; napbarnított bőrükkel 
együtt zsugorodtak érzékszer-
veik is. Körmük alatt feketéllett 
a kosz, fogaik kihulltak, lappan-
gó betegségeik miatt csoszog-
tak, harákoltak, bűzlöttek, a 
szájukból nikotin- és alkohol-
szag áradt. 

Az egykori katonatiszt, aki 
harmincnyolc éves koromban 
– mint behívott tartalékos tize-
dest – megalázott a nyílt utcán, 
most szakállasan, gügyögve a 
markát tartotta alamizsnáért. 
Felismertem az általános iskolai 
matektanárt is, aki a válása után 
mindennap pocsolyarészegre 
itta magát; az ötvenéves, sik-
kasztó könyvelőnő pedig maga 
alá piszkítva a buszállomásokon 
dekkolt, miután szabadult a 
börtönből. 

Mindig beleborzongtam a 
látványba, és felfordult a gyom-
rom. El nem tudtam képzelni, 
hogy önhibájukon kívül jutottak 
erre a sorsra. Aztán én is a tár-
sukká szegődtem, két éven át 
osztoztam sanyarú életükben… 
Gépészmérnökként dolgoztam 
egy mezőgazdasági gépalkatré-
szeket készítő gyárban. Export-

ra is termeltünk, sokat utaztam 
a volt szocialista országokba. 
Éppen kéthetes lengyelországi 
küldetésről jöttem haza. Itthon 
azzal fogadott a feleségem, 
hogy bezárt a gyár, felszámolják 
a munkahelyemet. Ötvennégy 
éves voltam ekkor. Későn nő-
sültem, jóval fiatalabb felesé-
gemtől kislányom született. 
Csaknem egy éven át nem tud-
tam elhelyezkedni. Az asszony 
zsörtölődött, panaszkodott a 
pénztelenség miatt, aztán fogta 
magát, a fejem fölül eladta a 
lakótelepi lakását (a szüleitől 
kapta még lány korában), és a 
gyerekünkkel Belgiumba köl-
tözött a kamaszkori szerelmé-
hez, aki jól menő fűrészüzemet 
működtetett.

Még nem éreztem, hogy 
veszély fenyegetne, elfogadható 
körülmények között tengődtem. 
Egy alföldi cég apartmanháza-
kat épített a Balatonnál. Másfél 
évig lesz munkám. Gépkezelő-
nek vettek fel. Lakókocsiban 
laktam a vendégmunkásokkal. 
Belenyugodtam a helyzetembe, 
de szorgalmasan böngésztem az 
újságok álláshirdetéseit. Bár-
hova elmentem volna mérnöki 
beosztásba, de a szerencse elke-
rült. Nőkkel vigasztalódtam. 

Száznyolcvanhat centi magas 
vagyok, jóvágású, jó kondíciójú 
férfi, arcomról sugárzik az érte-
lem, bizakodtam. Kevés vissza-
utasításban volt részem. Önbi-
zalmam a kilátástalanság elle-
nére sem ingott meg.

Megismertem egy orvosnőt, 
akit egy lázas munkáshoz hívtak 
ki. A kolléga tüdőgyulladást 
kapott, a hölgy naponta látogat-
ta, injekciózta. Anita két évvel 
idősebb volt nálam. Randiztunk, 
együtt vacsoráztunk, moziba és 
színházba jártunk. Már régen 
megözvegyült, és egy ódon 
villában lakott az óváros és a 
fürdőtelep határán. Két férjezett 
lánya és három unokája volt. 
Mindnyájan Budapesten éltek. 
Pár hónap elteltével Anitához 
költöztem. Kiléptem az alföldi 
cégtől, és mivel rengeteg ipa-
rosmunkához értek, elkezdtem 
a villa felújítását: csempéztem, 
parkettáztam, villanyt szerel-
tem, tapétáztam, festettem, 
mázoltam. Remekül kijöttünk 
egymással, azt hiszem, boldog 
voltam Anitával. A boldogság  
a tudósok szerint jó egészség és 
rossz memória. Igyekeztem el-
felejteni a magányos éveket. 
Anita kissé telt volt, az orrát 
nagyra és hegyesre formálta a 

Teremtő, de szeretete és ragasz-
kodása minduntalan megbabo-
názott. Imádtam… Három és fél 
évet éltünk együtt. Ám egy 
márciusi napon órák alatt el-
ment. Hajnalban belázasodott, 
kapkodva lélegzett. Orvost 
hívtam, aki riasztotta a mentő-
ket. Anita addigra elvesztette az 
eszméletét. Küzdöttek az életé-
ért, de hamarosan meghalt. Soha 
nem tudtam meg, hogy mi 
okozta a halálát. Lányai a teme-
tést követően odaléptek hoz-
zám, és durván közölték velem, 
holnapra takarodjak el a házból: 
„Andris, nem akarunk ott látni. 
Rajtunk nem élősködsz!” A ru-
háimat és a cuccaimat kidobál-
ták az udvarra.

Megtakarított pénzemből 
szobát vettem ki a közeli nagy-
városban. Mikor már nem tud-
tam fizetni a bérleti díjat, magá-
hoz vett egy hajdani kollégám, 
akinek az iszákossága miatt 
tönkrement az élete. A hírhedt 
„pokoli toronyban” lakott, 
amely korábban munkásszállás-
ként működött, majd lerobban-
va évtizedek óta a perifériára 
sodródott emberek otthona lett. 
Vedeltünk és éheztünk. Lefogy-
tam, az erőm elhagyott. A kol-
légám nyár elején befogadott 

egy prostituált nőt, aki miatt 
nem volt maradásom. Őszig a 
színházkertben vertem tanyát, a 
magas támfal tövében aludtam, 
kartondobozokból csináltam 
fekhelyet. Lerongyolódtam, 
guberált göncökben jártam, a 
kórház vécéjében, a csapnál 
mosakodtam. Napközben a be-
vásárlóközpontok bejáratánál 
üldögéltem, és eldobált cigaret-
tacsikkeket szívtam. Időnként  
a markomba ejtettek egy-egy 
fémpénzt, vagy odaadták a be-
vásárlókocsit, hogy toljam visz-
sza a többi közé. Ha szerencsém 
volt, nem húsz forinttal, hanem 
százzal lettem gazdagabb. Elő-
fordult az is, hogy az emberek 
a drága kocsijukból hajították 
elém a pénzt, hogy ne kelljen 
közel jönni a bűzlő testemhez. 
S nevettek, amikor sietve és 
dülöngélve rátapostam a guruló 
fémdarabra. Általában ingyen-
konyhán ebédeltem, és télre 
bevonultam a hajléktalanszál-
lóra. Négy-öt hét elteltével 
azonban meglógtam, a csavar-
gók gonoszságát, acsarkodását, 
már-már állatias magatartását 
képtelen voltam elviselni. In-
kább hóban-fagyban töltöttem 
az éjszakákat, és ha mázlim 
volt, egy-egy kóbor kutya vagy 
macska pár falatért cserébe 
melegített. Sokszor éreztem 
úgy, hogy lázas vagyok. A fo-
gaim is bizseregni kezdtek, az 
egyik meglazult, töredezett 
körmű ujjaimmal rángattam ki, 
aztán hosszasan köpdöstem a 
vért. 

A rendőrök néha bevittek a 
kapitányságra, mivel hiányoz-
tak, illetve érvényességüket 
vesztették az igazolványaim. 
Nem tartottak bent sokáig, mert 
büdösebb voltam, mint egy 
pöcegödör.

Az álmatlan éjszakákon pró-
báltam magyarázatot keresni 
mostoha sorsomra. Miért kerül-
tem taccsvonalon kívülre? Hol 
hibáztam? Mit rontottam el? 
Vádolhatom-e magam mind-
ezért? Furcsa, de nem éreztem 
gyűlöletet senki iránt sem, nem 
forrt bennem csendes bosszú. 
Mit is tehetnék?

Csak később említették, 
hogy két év vánszorgott el így 
az életemből. Az idő nem léte-
zett számomra… Egy nyári 
délelőtt félig-meddig fogyaszt-
ható zöldségek, gyümölcsök 
után kutattam a vásárcsarnok 
szemeteskonténerében. Beha-
joltam, és kapaszkodva, mint a 
piaci kofák mérlegének a nyel-
ve, ide-oda himbálództam a 
konténer szélén, amikor az is-
merős rendőr megszólított: 
„András, magát keresik.” Hát-
rabillentem, a gyengeségtől 
tántorogtam, de azért lábra áll-
tam. Tornacipőmből kilógtak 
körömgombás ujjaim. Magas, 
fiatal és elegáns lány állt előt-
tem. Tiszta és jóságos szemébe 
néztem. Ilyen volt kiskorában 
is. Nem olyan hideg, mint az 
anyjáé. Elérzékenyültem, pedig 
a lélek már régen elhagyta a 
testemet. A lányom a vállamra 
borult, és zokogva átölelt. 

Így lettem hajléktalan
Kellei György

A Ragyog a fény című 
kiállítás látogatói még a 
nyár végén személyesen 
találkozhattak Kozma 
Imre balatonfüredi 
festőművésszel Budapes-
ten, a Ráday utcában 
található FilmesHázban, 
ahol évek óta rendszere-
sen szerveznek kiállítá-
sokat.

A beszélgetés moderátora 
Mata János filmrendező, grafi-
kusművész és a FilmesHáz 
Galéria kurátora, „motorja” 
volt. A művész képeiről Her-
czegh Zsuzsanna festőművész 
mondott laudációt, aki a fények 
ragyogását emelte ki a művész 
képei kapcsán. 

Mi, fürediek már tudjuk, 
hogy a művész úr elsősorban a 
tájat festi, a táj szépségét, a 
természet csodálatos világát 
örökíti meg. „Nem reprodukál-
ni akarja a természetet, hanem 
a ragyogást láttatja, rajongva 
tiszteli a körülötte lévő világot. 
Azt a tájat hozza elénk, amit az 
adott pillanatban a lelkivilága 
diktál.”

Herczegh Zsuzsanna részle-
tesen, időrendi sorrendben is-
mertette Kozma Imre eddigi 
munkásságát, szerteágazó tevé-
kenységét, egyéni és csoportos 
kiállításokon való részvételeit. 
Külön kiemelte a fiataloknak 
nyújtott segítő „kezet”, a bala-
tonfüredi Óvárosi Művész Ká-
véházban kifejtett tevékeny-

ségét. A beszélgetésen készült 
fotók egyikén láthatjuk, hogy 
Kéri Imre, a Balatonfüreden 
született, Munkácsy-díjas festő-
művész, grafikus és rézkarcoló 
mester és felesége, Decsi Ilona 
Luca, grafikus- és festőművész 
is megtisztelte jelenlétével a 
művész urat.

A Ragyog a fény című kiál-
lításon a balatoni táj mellett fi-
gurális képek és önarcképek is 
láthatók voltak. Herczeg Zsu-
zsanna kiemelte, hogy az örök-
ké változó fényviszonyt nehéz 
megragadni, visszaadni. 

„De ha rögződik a művész 
emlékezetében, akkor megfele-
lő színnel és tökéletes ecsetke-
zeléssel viszi fel a vászonra. 
Kozma Imre alkotásaiban a 

Balaton víztükrén megcsil - 
lanó vagy a bokrok mögül elő-
bukkanó fény hol a maga való-
jában, hol sejtelmesen jelenik 
meg. Képei előtt állva szinte 
érzi az ember, hogy hívja az 
alkotás, és a nézelődő máris 
részévé válik a tájnak, mintha a 
művész mellett állva csodálná 
azt. Sok művészt ihletett már 
meg a Balaton. Akinek sikerül 
megragadni a ragyogást, az 
szinte rabjává válik ennek  
a tájnak, példa erre a művész  
úr is.”

Az ünnepi beszéd egy Vin-
cent van Gogh-idézettel zárult: 
„Tanuld meg szeretni a termé-
szetet, hogy megértsd a művé-
szetet”.
Szekeresné Rózsa Etelka

Kiállítás Kozma Imre festőművész képeiből a FilmesHázban

Mata János, Kozma Imre és Herczegh Zsuzsanna a kiállításmegnyitón
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Átalakuló Füred-kép a történetírásban
Negyven írás olvasható a 
most megjelent kötetben, 
amely Balatonfüred és 
vidéke történetének az 
utóbbi évtizedben elért  
új kutatási eredményeit 
foglalja össze. Ismeret-
terjesztő könyv, amely 
azoknak ajánlható, akik 
rövid idő alatt szeret-
nének hozzájutni azok-
hoz az új ismeretekhez, 
amelyek átformálták 
Balatonfürednek a 
történetírásban kiala- 
kult képét.

A több évtizednyi kutató-
munka eredményeként megszü-
letett ismeretterjesztő írások a 
vidék két nagy kultúrájára, a 
szőlő-bor- és fürdőkultúrára fó-
kuszálnak. Levéltári dokumen-
tumokkal igazolt, a levéltári 
nyomozómunka módszerével 
megszületett írások, amelyek 
sokszor információtöredékeket 
illesztenek össze egy teljes 
képpé.

A Balaton-vidék történeté-
ben is a legfontosabb kérdés a 
fennmaradás, az adott tájon való 
megmaradás volt, mert a 19. 
századig a nagy kultúrák tájhoz 
kötötten tudtak csak létrejönni 
és fejlődni. Története során a 
magyarság többször szembe-
került olyan kihívásokkal, ame-
lyek próbára tették, és a fenn-
maradásért hol a kereszténység-
hez kellett folyamodnia, hol a 
török eszén túljárnia, hogy az-
után egy békésebb időszakban, 
a 18. századtól újjáépíthesse és 
felvirágoztathassa hazáját. 
Ezekről a kérdésekről szólnak a 
Szent István-i küldetésről, az 
alsóörsi török házról, a badacso-
nyi szőlőhegyi kálváriáról, vagy 
az 1852–1854 között arácsi 
lelkész Pap Gábornak a forra-
dalmi Bécsből 1848-ban küldött 
tudósításai. 

Balatonfüred és vidékének 
két nagy kultúrája a történelem 
előtti időkre visszanyúló bor-
kultúra és az írott forrásokkal 

1702 óta dokumentálható fürdő-
kultúra. Miközben múzeumok-
ba gyűjtjük a hagyományos 
szőlészet és borászat tárgyi 
emlékeit, a borkultúra reneszán-
szát éli az utóbbi évtizedekben. 
Művelőinek kitartásra van szük-
ségük, mert a 19. században is 
évtizedek teltek el, mire beér-
tek a szőlészet-borászat moder-
nizációjának gyümölcsei. A 
történetírás azt az üzenetet fo-
galmazta meg a ma élők számá-
ra, hogy a változásokra fogé-
kony és a hagyományokat tisz-
telő vezető csoport, akiket Entz 
Ferenc „szőlősz értelmiség”-
nek nevezett, a 19. század köze-
pétől képes volt a szőlészet-bo-
rászat modernizációjára, új 
szőlőfajtáknak a termelésbe ál-
lítására, minőségi borok előállí-
tására, és a filoxéravész után a 
borvidék rekonstrukciójára. 
Ezeket a kérdéseket járják kö-
rül a borvidékünkről és borré-
giónkról, a 19. századi szőlész 
értelmiségről, a fajtaváltásról, a 
hagyományos Balaton-vidéki 
borkultúrát megörökítő Oláh 
Jánosról és a füredi borokat is-
mertté tevő Jálics Ferenc bor-
nagykereskedőről szóló írások. 

A fürdőkultúráról, a sava-
nyúvízzel és a Balaton vizével 
való gyógyításról 13 írás szól. 
Flasker Andrásnak, a füredi 
savanyúvízi gyógyfürdő alapí-
tójának felfedezése négy évti-
zeddel vitte előbbre a Füreden 
folyó gyógyító munka kezdetét. 
Sokan 1821-től számítják a 
balatoni idegenforgalom kezde-
teit, a levéltári források szerint 
azonban már a 18. század elejé-
től jelentkeztek az idegenforga-
lom, a gyógyturizmus és a für-
dőkultúra azon kérdései, ame-
lyekkel a mai napig is szembe-
sülünk. A kutatás nem kérdője-
lezte meg azt, hogy Oesterreicher 
József volt a gyógyfürdő első 
fizetett orvosa, de felfedezte 
elődjét, Havranek József me-
gyei orvost, aki másfél évtized-
del előbb, 1771-ben kezdte meg 
a gyógyítást a savanyúvízen. 

Már ettől az évtől rendszeres 
kapcsolat létesült az egészség-
ügyi kormányzattal és a nagy-
szombati egyetem orvosi fakul-
tásával. 

A ma reformkorinak nevezett 
fürdőtelep megalkotását egy 
korszakkal, a barokk idejére 
vitte előbbre a kutatás. Nagy 
szerencse, hogy a korábban el-
szegényedett arisztokratának 
hitt Schilson János báró, aki 
valójában az ország egyik leg-
képzettebb várostervezője volt 
(ő tervezte például a pesti Lipót-
várost), 1788-tól 1793-ig irá-
nyíthatta a fürdőtelep fejleszté-
sét. Schilson és munkatársai a 
korábban rendezetlen fürdőte-
lep helyén a barokk városterve-
zés elvei alapján egy modern 
telepet hoztak létre, amelyet a 
háborúk okozta pénzhiány miatt 
nem sikerült teljesen felépíte-
niük, de az utódok nem tehettek 
mást, mint hogy folytatták a 
Schilson-féle terv megvalósítá-
sát. Ez történt a reformkori tűz- 
vészek után, amikor Packh Já-
nos, Czinár Mór és Écsy László 
irányításával folytak az építke-
zések. A kutatás során kiderült, 
hogy az új fürdőháznak és a 
nagyvendéglő átalakításának 
tervezője egy veszprémi kőmű-
vesmester, Hainzl József volt.

A reformkorban Sigmund 
Károly orvos elkészítette a sa-
vanyúvíz első szakszerű leírá-
sát, amely Kitaibel munkájával 
együtt Balatonfüredet az 1830-
as években ismertté tette Euró-
pában. Sigmund személyében  
a savanyúvíz első történetíróját 
is tisztelhetjük. A reformkor- 
ban Fürednek az európai gaz-
daság vérkeringésébe való be-
illeszkedését bizonyítja a sava-
nyúvíz tárolására használt 
seltersi kőkorsókkal való keres-
kedelem.

1835-től 1889-ig a füredi 
fürdőintézet irányítása Écsy 
László kezében volt, aki szám-
talan tisztségben szolgálta Ba-
latonfüredet, és kapcsolatot tu-
dott teremteni Arács, Füred 

falvak és a fürdőtelep között. A 
19. századi fürdőorvosok között 
Orzovenszky Károly volt a 
legjelentősebb, akinek sikerült 
Balatonfüredet korszerű gyó-
gyítóhellyé fejleszteni, amely-
nek elismertségét jelezte a bécsi 
és a budapesti orvosi iskola 
képviselőinek a látogatása és 
Erzsébet császárné tervezett 
balatonfüredi látogatása. 

Érdekes kérdéssel zárul a 
fejezet: az úri és a paraszti für-
dőkkel, amelyek Füreden kívül 
a Zánka melletti Vérkúton és 
Hévízen is kimutathatóak a 19. 
század középső harmadában.

A Széchenyi István levéltá-
rában folytatott kutatások új 
eredményeket hoztak a Balaton 

Gőzhajózási Társaság történe-
tére, a Kisfaludy gőzhajó nevé-
re, anyagára, méreteire, a bala-
toni gőzhajó-közlekedés elindu-
lásának időpontjára és Herte-
lendy Károlynak a balatoni 
gőzhajózás megteremtésében és 
fennmaradásában játszott tör-
ténelmi szerepére.

A mai Kiserdő déli részét 
alkotó angolkertet Schilson Já-
nos alapította 1790-ben, ezáltal 
Füred az európai kertkultúra 
részévé vált. Az európai színhá-
zi kultúrához a játékszín (1831) 
és a nyári színkör vagy aréna 
felépítésével (1841, 1861) kap-
csolódott Balatonfüred, amely-
nek előzményei az 1780-as 
évekre nyúlnak vissza.

A szívgyógyászatra vonat-
kozó legkorábbi adat Orzo-
venszky Károly fürdőorvos 
1854. évi jelentésében olvasha-
tó. Egy felfedezés, a Schwarz-
féle kádak alkalmazása követ-
keztében lehetővé vált a sava-
nyúvíz olyan módon való fel-
melegítése, amellyel nem veszí-
tette el az erejét. Dr. Sümegi 
József ezt kihasználva kezdte 
meg 1902-től Balatonfüreden a 
szénsavas fürdőkkel a szívbete-
gek kezelését.

A kötet a tábori lelkészekről 
és a katonai kórházakról szóló 
írásokkal zárul. Luttor Ferenc, 
Balatonfüred római katolikus 
lelkésze a szerb harctéren szol-
gált, naplója hiteles forrás a 
nagy háború és a tábori lelkész 
mindennapjairól. Balatonfüred 
is kivette részét a világháború 
áldozatainak gyógyításából, 
akiknek a száma az előzetes 
számításokat többszörösen 
felülmúlta. Balatonfüreden az 
Erzsébet Szanatóriumban, az 
ipartestületi székházban, az 
Arácsi Népházban és Szere-
tetházban, a Horvát-házban és 
az 1913-ban bezárt színház 
épületében helyezték el a sebe-
sült és beteg katonákat, a Bala-
ton-parti településeken pedig 
katonai üdülőtelepet létesítet-
tek a lábadozók számára.

Ha egy füredi fiatal manap-
ság történészi pályára készülne, 
szakmai tanulságként megfo-
galmazható számára: Olvasson 
sokat és tanuljon nyelveket, 
főleg latint, németet, angolt. Ha 
unja a természettudományi 
órákat, gondoljon arra, hogy 
nagy hasznát veszi majd ezek-
nek a stúdiumoknak, ha egy 
fürdőhely vagy egy borvidék 
történetét szeretné megírni.  
Egy történésznek mindenből 
kell tudni valamit, és egyből 
mindent.

Lichtneckert András: Felfe-
dező úton Balatonfüred és vidé-
ke történetében. Balatonfüred, 
2016. (LA Könyvtár 15.)

Lichtneckert András

A napokban rendhagyó 
történelemórát tartottak  
a balatonfüredi Annabel-
lában. Nyolcvan feletti 
nyugdíjasok és hajdani 
vezetőik emlékeztek  
a húsz éve felszámolt 
HungarHotelsre, a Füred, 
Tihany, Almádi és más 
települések fejlődését 
máig meghatározó 
egykori vállalatra.
 
A találkozót a Balatonfüredi 

Helytörténeti Egyesület érték-
őrző rendezvénysorozatának 
második találkozójaként szer-
vezték. Ahogy tavaly a hajógyá-
ri programon, most is az volt a 
cél, hogy megszólaltassák a 
lassan már a múltba vesző idő-
szak ma még köztünk élő sze-
replőit.

A nyolc nyolcvanévesnél 
idősebb nyugdíjas mellett eljött 
a beszélgetésre Parti János, aki 
1966–1975 között volt a Hun-
gária Szálloda és Étterem Vál-
lalat (Huszév) Balatonfüredi 
Önálló Egység igazgatója, Vá-
szolyi Árpád, az 1968-ban át-
adott Annabella első igazgató-
ja, az Annabellát és a Marinát a 
felszámolás idején vezető Nagy 
Jenő és Pócs Imre, valamint 

házigazdaként a két szállodát 
ma irányító Vászolyi Judit. A 
hallgatóság a helytörténeti 
egyesület tagjaiból és a Hungar-
Hotels ifjabb részben még ak- 
tív egykori dolgozóiból verbu-
válódott.

A beszélgetést az egykori 
Városi Művelődési Ház utolsó 
igazgatója, Baán Bea vezette, 
aki a helytörténeti egyesület 
tagjaként és a HungarHotelsnél 
dolgozó szülők gyermekeként 
is érintett volt a kérdésben. 
Minden vendégből felkészült 
egy kicsit, hogy elindítsa az 
emlékezést.

A másfél órás beszélgetésből 
megtudhattuk, hogy a modern 
szállodaipar az 1950-es évek 
végén kezdett kialakulni Bala-
tonfüreden és vele párhuzamo-
san Tihanyban, majd Almádiban 
is. 1958–1965 között az Orszá-
gos Idegenforgalmi és Szálloda 
Vállalathoz tartoztak az itteni 
egységek is, majd jött a Huszév, 
illetve az 1996-ban lezajlott 
privatizációig létező Hungar-
Hotels. A füredi szállodák mel-
lett a céghez tartozott több más 
mellett a tihanyi Park Szálló, a 
Sport étterem, a Rege presszó, 
az egykori motel, az almádi 
Auróra és a Tulipán Hotel, il-

letve étterem. A HungarHotels 
egysége volt a füredi Baricska 
és Hordó csárda, a Kedves és a 
Vitorlás presszó, a Balaton ét-
terem, a csopaki Malom csárda, 
sőt még a nemesvámosi Betyár 
csárda is. (A beszélgetés mellett 
kis kiállításon is bemutatták 
fotókkal, egykori étlapokkal, 
eszközökkel az egységeket.)

Hallhattunk sok vidám és 
kevésbé vidám történetet az 
árubeszerzés nehézségeiről, az 
első időkben itt „bújtatott” egy-

kori ÁVH-s tisztekről, a rend-
szeresen ismétlődő vízhiányról, 
az átok sújtotta Marináról, az 
oldalkocsis motoron Köjál-en-
gedéllyel együtt szállított süte-
ményekről és moslékról, a télen 
szilvás gombócot gyártó, vagy 
éppen az NDK-ban munkát 
vállaló dolgozókról...

A legfontosabbat talán Vá-
szolyi Árpád fogalmazta meg, 
aki úgy vélte, hogy az 1960-as 
évektől a szállodák teljesen át-
formálták ennek a vidéknek és 

főleg Fürednek az életét. Az 
addig inkább falusias körülmé-
nyek között élő és úgy is gon-
dolkodó emberek egy új világba 
kerültek, amihez alkalmazkod-
niuk kellett.

– Ez egy hőskorszak volt. 
Balatonfürednek nagyon sokat 
jelentett a szívkórház, de a Hun-
garHotels fejlesztése is megvál-
toztatta a település arculatát. Az 
itt dolgozó emberek nagyon 
nehéz szakmai, politikai és 
emberi próbatételnek voltak 

kitéve, de megbirkóztak vele  
– mondta az Annabella első 
igazgatója.

A beszélgetés végén a hely-
történeti egyesület vezetője, 
Budáné Bocsor Ágnes mondott 
köszönetet a rendezvény támo-
gatóinak és a beszélgetés részt-
vevőinek, hogy emlékeik felidé-
zésével segítették a füredi szer-
vezett szállodai turizmus indu-
ló időszakának jobb megisme-
rését és egyben az emlékek 
rögzítését.

A rendezvény főszervezője 
Csonka Endre, a helytörténeti 
egyesület egyik tagja volt, aki  
a HungarHotels korábbi és egy-
ben a cég helyébe lépő Danu-
bius mai dolgozója. A rendez-
vényt, illetve résztvevőit a Da-
nubius Hotels Group, illetve két 
füredi szállodája, az Annabella 
és a Marina látta vendégül és 
tortákkal, süteményekkel segí-
tette a Bergmann cukrászda is. 
A Füred Televízió pedig most  
is videóra rögzítette a beszél-
getést, hogy a felvételt el tudják 
helyezni a városi helytörténeti 
gyűjteménybe.

Kép és szöveg:
Győrffy Árpád

Forrás: balatontipp.hu 

Új világ kezdődött a szállodaipar megtelepedésével

Egykori és mai vezetők, alkalmazottak emlékeztek a húsz éve felszámolt HungarHotelsre
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OKTÓBER 29., SZOMBAT
Városi Helytörténeti Gyűjtemény, Pálóczi Terem

16.00 Széchenyi-emlékkonferencia Balatonfüred Város 
Önkormányzata és a Tempevölgy folyóirat szervezé-
sében
Előadók: Hermann Róbert történész, Csorba László történész, 
Szörényi László irodalomtörténész, Gergely András történész.
Közreműködik: Baranyi Péter színművész.
Az emlékkonferenciát megelőzően délelőtt 10 órakor Széche-
nyi István munkásságának balatonfüredi emlékeit idéző séta 
indul Praznovszky Mihály vezetésével a Vaszary Galéria elől.

SZEPTEMBER 26.–NOVEMBER 13.
Múzeumok őszi fesztiválja

OKTÓBER 28., PÉNTEK, Kisfaludy Galéria
10.00 Múzeumi őszbúcsúztató

Ismeretterjesztő néprajzi előadás a kiállítás tárgyairól, illetve a 
térség népművészetéről diákok számára.

OKTÓBER 29., SZOMBAT
Városi Helytörténeti Gyűjtemény, Pálóczi Terem
10.00–16.00 Balatoni helytörténészek szakmai találko-

zója
„A Balaton összeköt – Évfordulók jegyében!” Előadások a 
Kisfaludy gőzös avatásának 170., Eötvös Károly halálának 
100. évfordulója alkalmából. Balathoni Kerekasztal címmel új 
Balaton-parti helytörténeti kiadványok bemutatása, cseréje.
Regisztráció: Miklós Tamás, pmiklostamas@furedkult.hu 
A belépés ingyenes.

Vaszary Galéria
16+ múzeumi találkozások, rejtély a múzeumban
16.00 Szenzáció – Bűntény a múzeumban!

A kiállításmegnyitóra érkező vendégek izgatottan állnak a 
letakart, világraszóló híres kép előtt. Hirtelen sötétség zuhan 
a teremre, puffanás hallik. Mikor végre kigyúl a fény, a lepel a 
földön hever, a restaurátor ájultan rogy össze. A kép eltűnt! Mi 
történhetett?
A vendégek szerepjátékkal és logikai feladatokkal oldják meg 
a bűntényt.
Az optimális létszám miatt előzetes regisztráció szükséges a 
szekely.gabriella@furedkult.hu e-mail címen.
Karszalaggal látogatható.

18.00–21.00 Kincskeresés – Az elcsent gyöngysor
A játékban részt vevők menetlevél alapján, interaktív, játékos 
feladatok megoldása során, teremről teremre, képről képre 
haladva kerülnek az elcsent gyöngysor rejtélyének megoldá-
sához, és végül a számzáras bőrönd felfedi a titok nyitját.
A játékot a Vaszary Galéria három kiállítására építjük: Cilinder 
és lokni – Osztrák biedermeier képek a Szépművészeti Múze-
umból; Rippl-Rónai József – Komor rajzosság – derűs festőiség; 
Vasarely – Szerigráfiák, multiplikák. A menetlevél kérdéseket 
tesz fel, amelyre minden esetben egy-egy szám a megoldás, 
amelyek a kiállítások képein fedezhetőek fel.
Karszalaggal látogatható.

18.00–21.00 Múzeumi álomgyár felnőtt szemmel 
– Ősz(i)re hangoltuk
(Aktív, dolgozó felnőttek részére)

Életre kel a múzeum – A kiállítótérben, a közvetlen környezet-
ben lévő művészeti alkotások – képek, festmények, berende-
zés – stílusához illeszkedő, 19. és 20. századi történetek, 
életképek megelevenedése irodalommal, zenével, korhű ru-
hákban. 
Karszalaggal látogatható.

18.00–21.00 Kalandorképző
A program alapja Jókai Mór Az arany ember című műve, amely-
nek mottója: A boldogság elérhetősége a modern világban. 
Menetlevéllel különböző megállók feladatainak teljesítése a 
feladat, amelynek koncepciója a reformkori hangulathoz és Az 
arany emberhez köthető. A kalandorképző során ügyességi és 
szellemi próbákon kell részt venni. A feladatok végrehajtása 
során a kalandornak le kell győznie a természetet, a világot és 
önmagát, amely a regényben is szintén megtalálható hármas 
motívumrendszer. 
Karszalaggal látogatható.

18.00 Képbe zárt írások – Finisszázsünnep
Tárlatvezetést tart Bódi Kinga művészettörténész, a kiállítás 
kurátora.
Közreműködik: Pándi Balázs – ütőhangszerek

A 2016. október 29-ei programok 16.00–21.00 óra között kar-
szalaggal látogathatók – Vaszary Galéria, Jókai Mór Emlékház.
A karszalag ára egységesen: 1500 Ft/fő.

OKTÓBER 30., VASÁRNAP
Kisfaludy Galéria

14.00 Múzeumi őszbúcsúztató: a Veszprém Megyei 
Népművészeti Egyesület kiállítása
Tárlatvezetéssel egybekötött ismeretterjesztő néprajzi előadás 
a kiállítás tárgyairól, illetve a térség népművészetéről.

Az országban sokfelé van 
szüreti mulatság. Nagyob-
bak is, nevezetesebbek is 
az arácsinál. De hangula-
tosabb, szívélyesebb, 
családiasabb sehol sincsen. 
Az Arácsért Alapítvány 
szüreti rendezvényét 
– mint ahogy Hamvas Béla 
az arácsi bort – „nem 
adnám semmiért”.

Végiggondoltam, mi lehet 
ennek az oka. Az első talán az, 
hogy ilyenkor a Hősök terére 
kihozott szőlődaráló és szőlőprés 
körül összegyűlik a városrész 
apraja-nagyja – valahogy úgy, 
mint azokon az emlékezetünk-
ben élő régi szüreteken a gazda 
és a szőlőmunkások családtag-
jai, kiegészülve a jó barátokkal. 
Így érkeznek manapság hozzánk 
is egyre többen Füredről, sőt a 
távoli Budapestről is. Újra átélni 
a szép emlékekhez kötődő érzé-
seket pedig mindig jó. 

A második? Talán az, ahogy 
szinte mindenki hoz magával 
szőlőt az arácsi borba. Lehetősé-
gétől függően van, aki 50–100 
kg-t; van, aki vödörnyit; van, aki 
egy fürtöt. Nem a mennyiség a 
lényeg, hanem az a jó érzés, 
hogy az én szőlőm leve is benne 
lesz a közösen készített borban. 
Ettől még inkább magunkénak 
érezzük ezt a mulatságot is. És 
ezért közös az izgalom is: milyen 
lett a must? Milyen bor lesz majd 
a mi szőlőnkből? A szőlővel 
dolgozóknak kemény munka ez 
a nap. Kiválogatni, ledarálni, 
kipréselni a szőlőt, tisztán, gon-
dosan kezelni a mustot – ezek 
már szakértelmet kívánó felada-
tok, amelyeket gondos gazda-
ként látnak el. A harmadik ok: a 
szőlő szeretete. Az arácsiaknak 
évszázadokon keresztül a szőlő 
adta a kenyeret. Egészen az 
1950-es évekig mondhatni két 
csoportra oszlottak az emberek: 
szőlőtulajdonosokra és szőlő-
munkásokra. Ez nem azt jelen-
tette, hogy a tulajdonosok nem 

dolgoztak volna! Dehogynem! 
Csak ahol a család nem győzte a 
munkát, ott vettek fel szőlőmun-
kásokat – vincelléreket – vagy 
egy bizonyos munkára (pl. kapá-
lás), vagy egész esztendőre. A 
gazda és a vincellér kézfogással 
pecsételte meg a kialkudott bért. 
Egy dologban nem volt vita: 
minden szőlőmunkásnak egy 
napra kijárt „egy csatos” ( 1,5 
liter) bor. A szőlővel való foglal-
kozás pedig a mezőgazdasági 
munkák egyik legkeményebbi-
ke volt kora tavasztól az őszi 
szüretig. Ha jó volt a termés, ha 
minőségi lett a bor, akkor jutott 
kenyérrevaló a családoknak. A 
negyedik ok a legfiatalabb, 
mindössze hároméves. Míg ko-
rábban, a régi Arácson ilyentájt 
mindenki szüretelt, ma már ná-
lunk is jócskán megcsappant a 
művelt szőlősök, a pincék szá-
ma. Jó néhány olyan gyerek van, 
aki sosem ihatna frissen csorgó 
mustot, láthatná ezt a munkafo-
lyamatot, ha nem jönne el az 
alapítványi szüretre. Éppen ezért 
lett az Arácsért Alapítvány egyik 
célkitűzése a hagyományok éb-
ren tartása és továbbadása a 
következő nemzedékeknek. Nos, 
akkor a negyedik ok: három 
esztendővel ezelőtt az alapítvány 
egyik kurátorának, Hári Lenke 
alpolgármester asszonynak tá-

madt az a remek ötlete, hogy a 
szürethez kapcsolódó dalokat, 
játékokat, szokásokat is fel kel-
lene eleveníteni. Dalolni, játsza-
ni pedig kik tudnának jobban, 
szebben, kedvesebben, mint az 
arácsi óvodások, akik lelkesen 
fogadták a szereplési lehetősé-
get. Azóta évről évre tartalma-
sabb, gazdagabb műsorral lép-
nek elénk. Nincs az a szüretelő, 
akit el ne varázsolnának csengő 
hangjukkal, vidámságukkal! 
Sőt: az idén műsorukat befejezve 
minden gyerek odaszaladt egy-
egy felnőtthöz, akit táncra kért, 
és együtt ropta vele az újból el-
muzsikált szüreti csárdást. Kép-
zeljék el, hogy egy idő múlva 
azok a felnőttek, akiknek „nem 
jutott” gyerek pár, egymást kér-

ték fel és álltak be a jókedvű 
forgatagba. Sötétedésig tartott a 
dáridó. 

Azt nem tudom, mennyi 
mustot ittunk meg, de azt igen, 
hogy 120 liternyi vár arra, hogy 
a kiváló szőlész-borász, Bőr 
László irányításával november 
közepére, Szent Márton napjá-  
ra finom itókává nemesedjen a 
Szent Benedek Gimnázium, 
Szakképző Iskola és Kollégium 
Balatonfüredi Széchényi Ferenc 
Tagintézménye pincéjében.

Azt gondolják, túl sok szépet 
írtam? Hát, aki nem hiszi, an- 
nak azt tanácsolom, járjon utána 
– jövőre, az arácsi szüreten.

Tarnai Katalin,
az Arácsért Alapítvány 

kurátora

Az Arácsi Népházban 
október közepéig volt 
látható három festőmű-
vész együttes kiállítása. 
Vajda Katalin, Szabó 
Zsuzsa és dr. Preisz Ádám 
mutatkozott be a képző-
művészetet szerető 
közönségnek régebbi és 
újonnan festett képeikkel. 
Mindhárom alkotó tagja a 
Balatonfüred és Környéke 
Múzsa Egyesületnek, 
valamint a Balatonfüredi 
Művészklubnak. 

Évek óta fejlesztik festői te-
vékenységüket, egyéni és kol-
lektív kiállításokon. Így már 
több alkalommal Balatonfüre-
den és más városokban bemu-
tatkozhattak festményeikkel. 

Vajda Katalin nagyapját, aki 
szintén festő volt, jól ismerték 
a balatonfürediek, hiszen itt élt, 
dolgozott és alkotott hosszú 
éveken át. A nagypapa biztatta 
unokáját a rajzolásra, a festésre, 
látta benne a tehetséget. Katalin 
meg is fogadta a tanácsát, és 
tanulmányokba kezdett a festé-
szet terén. 2004-től több önálló 
és kollektív kiállítása volt lát-
ható. 

Szabó Zsuzsanna gyermek-
korától kezdve szépen rajzolt. 

Azonban mint háromgyerme-
kes édesanya, csak a gyermekei 
növekedése után tudott igazán 
a festészettel foglalkozni. Fo-
lyamatosan képezi magát, így 
már ő is megmutathatta önálló 
kiállításon is a festményeit. 

Dr. Preisz Ádám 2010-től él 
Balatonfüreden, belgyógyász 
szakorvos, háziorvos. Kisisko-
lás korától kezdve rajongott a 
művészetekért, ő maga is sokat 
rajzolt. Kádár Tibor művész-
tanár irányításával fejleszti to-
vább festői tudását. 

A kiállítást dr. Krasznai And-
rás nyitotta meg. Megnyitóbe-
szédében elmondta, öröm volt 
látnia, hogy három  különböző 
korú és más művészeti irány-
zathoz tartozó alkotó mennyire 
egyéni elképzeléssel rendezte 
be a kiállítást. 

– Megértettem – mondta dr. 
Krasznai András –, hogy ennek 
a kiállításnak miért adták az 
Élet-Képek elnevezést. A képek 
valóban az életet tükrözik, és  
ez a tény szabad kezet adott az 
alkotóknak a témaválasztás te-

kintetében, így lett egység a 
különböző témájú festmények 
között. Mindannyian tudjuk, 
hogy Balatonfüred (és kiemel-
ten Balatonarács) a művészet 
városa, és azért tükrözik ezek a 
művek is a szeretetet és a tehet-
séget. Ez a tükör a legdrágább 
tükör a világon, mondta dr. 
Krasznai András.  

A kiállításmegnyitót rene-
szánsz zenékkel és énekekkel 
tette színessé Király Nóra, Suda 
Magdolna és Nagy Csaba.

Hanny Szabó Anikó

Élet-Képek – A pillanat varázsa

Dr. Krasznai András, Vajda Katalin, dr. Preisz Ádám és Szabó Zsuzsanna Fotó: Gazsi

Szüreti mulatság Arácson

Fotók: Gazsi

PROGRAMOK



Talán ön sem gondolt még 
bele, micsoda ereje van annak, 
ha nyugodtan, harmonikusan 
indul a napunk. A reggelünk 
meghatározza az egész napun-
kat, ekkor tudunk felkészülni rá, 
erőt gyűjteni. 

Milan Kundera is egyértelmű-
en, markánsan megfogalmazta a 
véleményét a reggelekről: „Eb-
ben az országban (...) az emberek 
nem tudják értékelni a reggele-
ket. A vekker erőszakos hangjára 
ébrednek, amely úgy vágja ketté 
az álmukat, mint a fejszecsapás, 
és azon nyomban belevetik ma-
gukat az örömtelen lótás-futásba. 
Hát mondja, miféle nap lesz az, 
amelyik ilyen erőszakos módon 

kezdődik! Mi vár azokra az em-
berekre, akiket az ébresztőóra 
minden áldott reggel kisebbfajta 
elektrosokkal térít magukhoz! 
Napról napra egyre jobban hoz-
zászoknak az erőszakhoz, és 
egyre jobban elszoknak az öröm-
től. Higgye el nekem, hogy az 
emberek magatartását a reggele-
ik szabják meg.” 

Észrevette már, hogy ha mor-
cosan, nyűgösen kelt, és nem is 
próbált felhangolódni, akkor az 
egész napja nem úgy alakult, 
ahogy szerette volna? Vagyunk 
így néha-néha, ez természetes, de 
ne csináljunk belőle rendszert! 
Egy kis odafigyeléssel ön is tud 
alakítani a reggelein, így a nap-
jain is. Ne legyen elszenvedője 
az életének, hanem inkább ala-
kítsa azt saját maga! Amióta tu-
datosan élem a reggeleimet, én 
is észrevettem, hogy sokkal 

energikusabb, nyugodtabb va-
gyok. A stresszes helyzetek per-
sze jönnek-mennek, de nagyon 
nem mindegy, hogyan éljük meg 
ezeket.

Mára már nekem is kialakult 
egy reggeli rutin, ami ad egy-
fajta biztonságérzetet és nyugal-
mat. Íme, néhány segítség, hogy 
ön is megtapasztalhassa a reg-
geli nyugalmat:

– Ébredés után adjon hálát 
azért, hogy kinyithatta a szemét; 
köszönje meg, hogy egy újabb 
napra virradhatott! Tegye ezt 
minden áldott reggel (és az áldott 
kifejezést vegye szó szerint)!

– Kezdje a napot 1–2 pohár 
langyos vízzel, mert ez felébresz-
ti az emésztőrendszert! Ha kíván-
ja, citromos vizet is ihat!

– Végezzen néhány egysze-
rűbb tornagyakorlatot, jógázzon! 
Én reggelente nagyon kedvelem 

a napüdvözlet nevű gyakorlat-
sort, ami összehangolja testem-
lelkem-szellemem.

– Igyon egy finom teát, lehe-
tőleg langyosan vagy melegen: 
zöld teát, vörös teát, esetleg 
gyógynövényekből készült tea-
keveréket!

– Adja meg magának a nap-
indító energialöketet, reggeliz-
zen! Erre szánjon legalább né-
hány percet!

A cikkben említett teákat 
megtalálja nálam, a Biotitok 
Gyógytékában! Nincs egyedül! 
Szívesen segítek önnek is!  (x)

Lívia, az ön 
gyógynövényszakértője

Balatonfüred,
Kossuth utca 19. 

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

20/595-3062,
www.biotitok.hu
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OLVASÓI LEVÉL

Irományom bevezetéséül egy kis „történelmi” áttekintést 
szeretnék adni erről az utcáról, majd rátérni arra, hogy mi kész-
tetett rá, hogy megosszam másokkal is a gondolataimat. 

Valamikor 1976–1977 táján valaki fejében megszületett a 
gondolat, mivel tanácsi lakásokat nem tudott biztosítani a né-
hány éves város a sok-sok fiatalnak (akkor a családalapítás 
20–25 éves kor közé tevődött), és a hajógyárban is sok fiatal 
dolgozott, elkezdődött a szervezkedés egy lakásépítő szövetke-
zet megalakítására. Kezdetben 72 lakással indult, később még 
18 lakás építésébe kezdtek a nagy érdeklődésre való tekintettel, 
zömmel „gyári” dolgozókkal. Segítség a hajógyártól, a várostól 
és a szociálpolitikai kedvezmény, valamint banki hitel. És saját 
erő, segédmunka adása a leendő lakástulajdonosoktól. Az Ifjú-
ság utca elnevezés pedig, úgy gondolom, egyértelmű volt a 
kitalálók részéről. Mi a férjemmel később, kilépő helyett, 1978-
ban léptünk be. 

1981-ben egy 20 hónapos kislánnyal és a második babával 
a pocakomban költöztünk. De nemcsak mi‚ hanem az összes 
többi fiatal hasonló kondíciókkal. Tehát fiatalok, kisgyermekek-
kel, és ide születtek néhány év múlva a második vagy harmadik 
gyerekek. Kezdetben még nem volt járda, az út is még földút 
jellegű volt. A kő- és földkupacok közt lavíroztunk a babako-
csikkal, de nagyon boldogok voltunk. 

Nyolcvanas évek közepére benépesedett, élt, nyüzsgött ez a 
mini lakótelep. Aztán nőttek a gyermekeink, egyre kevesebb 
volt a gyermekzsivaj, lárma. Elnémult az Ifjúság utca. Nekem 
személy szerint szomorúság és nosztalgia költözött a szívembe. 
Játszó gyermeket látni, hallani sem lehetett. 

2009 szeptemberében a lányomék visszaköltöztek hozzánk, 
egy másfél éves kislány unokával. Ők az alsó lakásban, mi a 
tetőtérben. Szín költözött az életünkbe. A kis unokát le-levittük 
a játszótérre, de többségében egyedül volt, vagy mi kuporodtunk 
be mellé a homokozóba. Aztán elkezdtek kisgyermekek szület-
ni, unokák a többi családba is. Eladó lakásokat fiatalok vettek 
meg. És néhány éve újra élni kezdett az Ifjúság utca. 

Odáig jutottunk, hogy benépesült a város által felújított ját-
szótér. Anyukák, apukák közt barátságok szövődtek. Addig 
jutva, hogy az idén májusban lakótelepi gyermeknapot szervez-
tek. Batyus alapon, ki üdítőt, ki süteményt stb. tett a közösbe. 
Arcfestettek a kislányoknak, közös játékokat szerveztek a 
szülők. Néhányan, nagyszülők is csatlakoztunk, és mondhatom, 
csordultig telt a szívem, látva a sok kis vidám lurkót, beszélge-
tő, nevető anyukát, apukát. Ez igen – konstatáltam meghatódva. 
Végre! Az Ifjúság utca újra Ifjúság utca lett. És most kaptam 
még egy „lórugást”! 

Szeptember 4-én, vasárnap délután nyárbúcsúztató címen 
ismét „buli”. A közeli környékből idejáró gyerekek és szülők 
– akik szintén rendszeres játszótér-látogatók – is csatlakoztak 
ehhez a „felnőtteket” megszégyenítő programhoz. Megint ösz-
szehordták a kis enni-, inni-, nassolnivalót. Mit összehordták 
– grilleztek, szervíroztak, gardíroztak! Azért, hogy jól érezzék 
magukat ők is és a gyerekek is. Nem tudom, hány gyermek volt, 
nem tudtam megszámolni, de legalább 20–25, és azok szülei. 

Komolyan a sírás kerülgetett örömömben, hogy ilyen van és 
létezik. És szerettem volna világgá üvölteni, hogy mindenki 
tudja, az egész világ, hogy ebben az elsivárosodott, a technika 
uralta életben létezik ilyen, van ilyen. 

Bántam, hogy nem készültem és nem invitáltam ide a városi 
tv-t, hogy lássa Füred polgársága. Ilyen is van ebben a városban.  

Eszembe jutott volt gimnáziumi osztálytársnőm, aki a mel-
lettünk lévő utcában lakik, Füred életének egyik közéleti em-
bere és képviselőnk a testületben. Lássa, adja tovább, hogy nem 
tette rossz helyre a város azt a pénzt, amiből felújításra került a 
játszótér. Felhívtam telefonon, meginvitáltam, és negyed órán 
belül átsétált Molnár Judit, és egy jót beszélgettünk. Aztán ad-
dig jutottunk, hogy írjam meg. 

Ezúton is gratulálok a résztvevőknek, minden egyes szülőnek, 
akik szívüket-lelküket kitették azért, hogy ők is, gyermekeik is 
egy élhetőbb világot lássanak. Jó látni‚ tesznek azért, hogy 
lássák ezek a gyerekek, van élet az óvodán, iskolán és a számí-
tógépen kívül is. 

Kívánok nekik és gyermekeiknek jó egészséget. És kérem, 
ne feledjék ezeket a szép napokat. 

Ottleczné Sárvári Margit

Az Ifjúság utcáról 
az Ifjúság utcából 

Megint nem a posta kézbe-
síti a lapjukat, így „természe-
tesen” megint nem kapok még 
véletlenül sem füredi újságot. 

Ez mindig így van, amikor 
különböző cégek veszik ke-
zükbe a terjesztést! Nem a 
remek tartalom miatt hiányo-
lom az újságjukat, hanem ez-
úttal a költői verseny eredmé-
nye érdekelt volna. 

Nem a Szálka dűlő valame-
lyik hrsz. alatt lakom, hanem 

a belváros kellős közepén! Hát 
nem tudnak végre valakit ta-
lálni, aki kézbesít is? 

Ezt nyílt levélben szeret-
tem volna megírni, de jól tu-
dom, semmit nem közölnek, 
ami bírálatot tartalmaz! Igazi 
szabadnép-mentalitás, mely 
magukra jellemző!!! Minden 
kimaradt kézbesítésről írni 
fogok ezután.                                                      

Dombi Lajos 
B.-füred, Csók u. 32.

Nem tisztelt szerkesztőség!!!

Népesség-összeírást, azaz 
mikrocenzust tart 2016. október 
1-je és november 8-a között a 
Központi Statisztikai Hivatal. A 
népesség-összeírás során több 
ponton is újít a KSH: a vizsgált 
minta a korábbinál jóval na-
gyobb, 10 százalékos lesz, és ez 
az első alkalom, hogy a kérdő-
ívek kitöltése kizárólag elekt-
ronikusan történik. További új-
donság, hogy a hagyományos 
személyi és lakáskérdőíveken 
túl kiegészítő kérdéssorok meg-
válaszolására is kérik az adat-
szolgáltatókat. Az összeírás az 
ország 2148 településén mint-
egy 440 ezer címet érint. A 
mikrocenzust törvény rendeli  
el, a kiválasztott lakásokban 
lakók részvétele kötelező.

A Központi Statisztikai Hi-
vatal adatokat nyer a népesség 
nagyságáról és összetételéről 
életkor, nem, családi állapot, 
iskolai végzettség, foglalkozta-
tottság, nemzetiség és sok más 
fontos demográfiai mutató alap-
ján, de részletes képet kap a 
háztartások és a családok főbb 
jellemzőiről és a lakásállomány 
főbb adatairól is.  

Az első mikrocenzusra 1963-
ban került sor; azóta ez a min-
tavételes adatgyűjtés segít ab-

ban, hogy a társadalomról két 
népszámlálás között eltelt idő-
ben is átfogó és reális képet 
kapjunk. Az utóbbi években 
növekedtek a területi adatok 
iránti igények, így a népesség-
összeírást a korábbinál jóval 
szélesebb körben, a lakosságnak 
mintegy 10%-án hajtják majd 
végre – minden tizedik háztar-
tás érintett lesz tehát. 

A mikrocenzusnak azért is 
van kiemelt jelentősége a társa-
dalmi folyamatok nyomon kö-
vetésében, mert részletesebb 
információk gyűjthetők olyan 
kérdésekben is, amelyekre a 

tízévenkénti népszámlálás nem 
ad lehetőséget. Ilyen kérdések 
az idei mikrocenzus alkalmával 
a társadalom rétegződése, az 
egyes foglalkozások presztízse, 
véleményünk saját jóllétünk-
ről, az egészségi problémából 
fakadó akadályozottság és a 
nemzetközi vándorlás.  A sze-
mélyi és lakáskérdőív biztosítja 
az összehasonlítást a legutóbbi 
népszámláláshoz képest. 

A népesség-összeírások tör-
ténetében ez az első alkalom, 
amikor az adatfelvétel kizárólag 
elektronikus úton történik majd. 
Október 1-je és 9-e között lehe-

tőség lesz internetes válaszadás-
ra, október 10-től pedig szám-
lálóbiztosok keresik fel azokat, 
akik az online kérdőívet nem 
töltötték ki. A mikrocenzus la-
kás- és személyi kérdőívének 
megválaszolását törvény írja elő 
azoknak, akik a mintába beke-
rültek. Ezeken túl minden kér-
dőívcsomag kiegészítő kérdő-
ívet is tartalmaz. A kiegészítő 
kérdésekre a válaszadás önkén-
tes. Az öt kiegészítő kérdőívből 
minden háztartáshoz csak egy-
féle kérdéssor tartozik. 

A mikrocenzus során a KSH 
kiemelt figyelmet fordít az ada-
tok védelmére. A kérdőíveken 
nem szerepel a válaszadó neve, 
a Központi Statisztikai Hivatal 
pedig biztosítja, hogy az adat-
feldolgozást követően az ada-
tok ne legyenek kapcsolatba 
hozhatók az azokat szolgáltató 
személyekkel. Az összegyűjtött 
adatok kizárólag statisztikai 
célra használhatók. Az első 
eredmények várhatóan 2017 
májusában lesznek elérhetőek, 
az első közlést több tematikus 
kiadvány is követi majd, a pub-
likált eredményekhez pedig el-
sősorban a KSH weboldalán 
lehet majd hozzáférni. 

 Forrás: KSH

Népesség-összeírást tart a KSH

Veszprém megyében a mikrocenzus a megye összes városát és 
további 106 községet, összesen 121 települést érint. A települé-
seket a KSH szakemberei 165 körzetre osztották fel, ezenfelül 
az összeírás része 12 bentlakásos intézet is. A számlálóbizto-  
sok a megye minden hetedik címét, összesen 22 508 címet ke-
resnek fel. 
A mikrocenzus során a népszámláláshoz hasonló kérdéseket 
tesznek fel a hivatal munkatársai. A 2011-es népszámlálás ada-
taiból tudjuk, hogy a megyében minden hetedik család élettársi 
kapcsolaton alapult, a gyermekek negyede egyszülős háztartás-
ban élt, a háztartások közel harmada pedig egyetlen személyből 
állt. A gyermekvállalási kedv is csökkent: a száz nőre jutó gyer-
mekek száma a megelőző népszámláláshoz képest hattal lett 
kevesebb. A legalább 25 éves lakosság 16%-a felsőfokú végzett-
séggel rendelkezett, a 15–39 éves korosztály 44%-a pedig beszélt 
valamilyen idegen nyelven, többségében angolul és németül. 

Az október első hétvégéjé-
re meghirdetett progra-
mon idén 40 ország 
madártani szervezete, 
köztük hazánk BirdLife 
képviselője, a Magyar 
Madártani és Természet-
védelmi Egyesület (MME) 
vett részt. Az összesített 
eredmények alapján 
legalább 1070 helyszínen 
24 115 résztvevő 5,8 mil- 
lió madarat figyelt meg 
Európában és Közép-
Ázsiában.

Október elején  két fiatal 
fakó keselyű került távcső elé, 
először Fejér megyében, majd 
feltételezhetően ugyanez a két 
madár töltött három napot a 
fővárosban, Budatétényben. 
Miközben a két fakó keselyű 
hazafelé indult, október 5-én 
átrepült hazánkon egy jeladós 
szakállas saskeselyű, ami a faj 
első magyarországi előfordulá-
sát is jelentette egyben.

Európában négy keselyűfaj 
költ: a fakó keselyű, a barátke-
selyű, a szakállas saskeselyű és 
a dögkeselyű. A barátkeselyű 
fán, a többi három faj sziklákon 
fészkel. A madárcsoport ma-
gyarországi történetét ez a kö-
rülmény alapvetően határozza 
meg: a történelmi időkben 
költhettek középhegységeink 
sziklafalain, a barátkeselyű pe-
dig akár a sík területeken is, il-
letve a fakó és a dögkeselyű a 
XIX. századig a Kárpátokban. 
A keselyűk aranykora azonban 
már régen, több mint kétszáz 
éve véget ért Magyarországon. 
A legnagyobb állomány tőlünk 
távol, Spanyolországban, illetve 
Bulgáriában és Görögországban 
élt, de számuk ott is jelentősen 
csökkent múlt század második 
felében. Ezt követően az össze-
hangolt védelemnek köszönhe-
tően nemcsak a nyugati és kele-
ti Mediterráneumban, de Hor-
vátországban, majd Szerbiában  
is megerősödött a fakókeselyű-

állomány, így az elmúlt években 
jelentősen nőtt a faj hazai meg-
figyeléseinek száma. Minderre 
pedig akkor kerül sor, amikor a 
világ legjelentősebb keselyűs 
térségei közül legalább kettő-
ben, Afrikában és az indiai 
szubkontinensen a kihalás szé-
lére kerültek ezek a madarak. 
Pedig a keselyűk eltűnése rend-
kívül gyorsan életveszélyes 
helyzetet teremt mind az embe-
rek, mind a vad- és háziállatok 
(ezen keresztül pedig az embe-
rek) számára. A keselyűk 
ugyanis egy órán belül lecsupa-

szítják a tetemeket, melyek így 
nem terjesztik a vad- és haszon-
állatokra és az emberre is ve-
szélyes lépfenét, veszettséget, 
tbc-t, botulizmust és brucelló-
zist. Miközben a harmadik világ 
amúgy is rossz közegészségügyi 
viszonyai között egyetlen kese-
lyű tetemeltakarító tevékeny-
sége becslések szerint évente 11 
ezer dollárt ér, az orvvadászok 
által gyakran mérgezéssel el-
pusztított elefántok tetemei 
egyenként is több mint 500 ke-
selyű elhullását kozzák. 

Orbán Zoltán, MME

Két keselyűfaj is átrepült Magyarországon

Energizáló napindító ötletek
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Mátyás nyomában

A Balatonfüredi 
Rendőrkapitányság 
szeptember 28-án  
nyílt nap keretében 
várta a rendvédelmi 
pálya iránt érdeklődő 
fiatalokat.

A kétórás program kereté-
ben a résztvevők megismer-
kedhettek a rendőrségen rend-
szeresített felszerelésekkel, 
technikai eszközökkel, és 

beleláthattak a kapitányság 
mindennapi életébe. 

A délután során a tanulók 
tájékoztatást kaptak a határ-
vadászképzésről, a jelentke-
zés feltételeiről, illetve választ 
kaptak a képzéssel kapcsola-
tosan feltett kérdéseikre.

A rendezvényen részt vevő 
fiatalok a kapitányság illeté-
kességi területén működő 
középiskolák osztályaiból 
érkeztek. BFN

Nyílt nap a füredi 
a rendőrkapitányságon

A Balatonfüredi Radnóti 
Miklós Általános Iskola 
2016-ban nyújtott be 
pályázatot Mátyás király 
nyomában címmel, mely 
tanulmányi kirándulás 
célországa Szlovákia volt. 
A pályázaton 1 572 000 
forintot nyert az iskola, 
mely négy nap, három 
éjszaka utazását, prog-
ramjait és szállását 
biztosította. 

A tanulmányi úton 43 hete-
dik évfolyamos diák és négy 
kísérőtanár vett részt 2016. 
szeptember 27-e és 30-a kö-
zött. Az utazás során szerzett 
élményekről Schmera Emília, 
Veingartner Emma, Zoller 
Anett és Pető Luca 7. A osztá-
lyos tanulók számolnak be.

Mikor megtudtuk, hogy 
megnyertük a pályázatot, na-
gyon megörültünk. Izgatottan 
vártuk a kedd reggelt, hogy 
végre elinduljunk.

Eljött a nagy nap. Álmosan 
felszálltunk, és kezdetét vette 
az utazás. Pár óra buszon zöty-
kölődés után megérkeztünk 
Kéméndre, ahol már az idegen-

vezetővel látogattuk meg a 
Petőfi Sándor Alapiskolát. A 
gyerekek egy prezentációt 
mutattak nekünk a Felvidékről 
és az ott élő magyarokról, majd 
mi is mutattunk nekik egyet a 
mi városunkról. Ezután kimen-
tünk az udvarukra, és játszot-
tunk velük egy kicsit. Utána 
Bénybe mentünk, hogy meg-
nézzünk két templomot, név 
szerint a Szűz Mária-templo-
mot és a mellette álló Tizenkét 
Apostol-körtemplomot. Aztán 
buszunk Bajmóc vára felé ka-
nyarodott. Nagyon tetszett a 
díszes vár. A nap végét egy esti 
selmecbányai sétával fejeztük 
be. A szállás is ott volt a város 
mellett. Vacsorára spagettit 
ettünk. Mivel rajtunk kívül a 
szálláson nem volt senki, ezért 
tovább fent maradhattunk. 
Hiába is próbáltunk volna 
gyorsan elaludni egy ilyen nap 
után.

Reggel korán keltünk. Reg-
geli után összepakoltunk és 
indultunk is. Első utunk Sel-
mecbányán a Leányvárhoz 
vezetett. Végül egy utolsó sé-
tával búcsúztunk el a belváros-
tól, az Óvártól és a Szenthá-

romság tértől.  Buszunk ezután 
Besztercebánya felé robogott, 
ahol megnéztük a város főterét. 
Majd fél óra szabad progra-
munk volt. Utána Hibbe felé 
vettük az irányt. Ott megemlé-
keztünk Balassi Bálintról úgy, 
hogy elszavaltunk az Egy ka-
tonaének című versét. Egy 
hosszú út után megtekintettük 
Késmárk nevezetességeit. 
Meglátogattuk a templomait, a 
Thököly-várat és a mauzóleu-
mot is. Rövid időre az egyik 
sarkon álló kalodába zártuk pár 
osztálytársunkat. Végül Lőcsé-
re mentünk, a Szepesség leg-
nagyobb városába. A belvárosi 
séta után Igló felé vettük az 
irányt, az éjszakát pedig a vá-
ros mellett panzióban töltöttük.

Szerintünk bátran mondhat-
juk, hogy a harmadik nap volt 
a legjobb. Reggel, mint min-
dig, megreggeliztünk, összepa-
koltunk, és már indultunk is a 
szepesi várhoz. A vár után jött 
a legizgalmasabb rész. A Szlo-
vák Paradicsomba mentünk 
kirándulni. A hegyekben gyö-
nyörű kilátás nyílt a Magas-
Tátrára. Mindenki élvezte a 
túrát, hazafelé még énekeltünk 

is. Mikor visszaértünk Iglóra, 
még egy kisebb városnézésre 
is elmentünk. A szálláson hul-
lafáradtan elaludtunk.

Eljött az utolsó nap. A 
Dedinky-víztározó után el-
látogattunk Rozsnyóba, ahol 
sétáltunk egyet a városban. 
Majd a pelsőci Dénes György 
Alapiskolát látogattunk meg. A 
gyerekek palóc nyelvjárással 
beszéltek, ami először furcsa 
volt, de utána nagyon megtet-
szett. Az iskolát elhagyva bú-
csút intettünk Szlovákiának is. 
Magyarországon azonnal Bu-
dapestre vezetett az utunk. 
Sajnos kicsit későn értünk oda, 
így kevesebb időnk volt körbe-
nézni a Magyarok Házában, 
mint amennyire szükség lett 
volna, hogy mindent alaposan 
megnézzünk, kipróbáljunk. Ez 
egy nagyon szép és érdekes 
múzeum, mindenképpen visz-
szamegyünk oda egyszer. 

Mivel már elég éhesek vol-
tunk, beültünk a McDonaldsba 
egy kis hamburgerezésre. Ezek 
után végleg hazaindultunk, és 
a késői órákban meg is érkez-
tünk Füredre. Bárkit kérdezünk 
meg, hogy tetszett-e neki a 

kirándulás, egyöntetűek a vé-
lemények: mindenki nagyon 
élvezte, okosodtunk, szórakoz-
tunk, szép helyeket láttunk. 

Bár sokat kellett sétálni, 
mégis azt mondjuk, megérte. 
Örök élmény marad mindany-
nyiunk számára!

Iskolánk 2016. szeptember 
21-én rendezte meg hagyomá-
nyos diákönkormányzati napját, 
amelynek ezúttal egyik fő hely-
színe a Kiserdő volt; fő témája 
pedig a Helka–Kelén-monda, 
illetve Széchenyi István Füred-
hez való kötődése. A diákönkor-
mányzat tagjai a következőkép-
pen emlékeztek erre a napra:

A felső és alsó tagozatosok 
egyaránt jól érezték magukat 
ezen a sportos délelőttön. Reg-
gel az összes diák egy-két fris-
sítő sulikörrel kezdett. Az alsó 
tagozatosoknak már reggel 
8-kor a Kiserdőbe kellett men-
niük, ahol lehetőségük nyílt 
íjászkodni, teniszezni, pingpon-
gozni, illetve hulahoppozni, 
ugrókötelezni. Ők ezután tíz-
óraiztak, majd kitöltöttek egy 
kvízt Helka és Kelén mondájá-
val kapcsolatban. Később a 
játszótéren szórakozhattak, de 
aki akart, egy futóversenyen is 
részt vehetett. 

A felső tagozatosok 8 órától 
az iskola műfüves pályáján 
sorversenyeken mérték össze 
ügyességüket, majd fociztak. A 
rangidős nyolcadikosok nyer-

ték meg a sorversenyt, de nem 
volt könnyű dolguk, mert a 7. 
osztály többször is átvette a 
vezetést. 

Ezután mi is lesétáltunk a 
Kiserdőbe, ahol az előbb emlí-
tett sportállomások mellett 
kincskeresésben is helytállhat-
tunk. Mi is volt ez? Előző nap a 

DÖK tagjai – tanári segítséggel 
– az iskola eseményeivel kap-
csolatos képeket rejtettek el a 
Kiserdő különböző pontjain. 
Ezeket kellett a csapatoknak 
megtalálni, és megfejteni, hogy 
mit ábrázolnak a képek.  A más-
napi eredményhirdetésig izgul-
hatott minden csoport. 

A szép, napos időnek és a 
változatos programoknak kö-
szönhetően az idei évben is jól 
sikerült a Református Általános 
Iskola, Balatonfüred DÖK-
napja.

 Farkas Anna, 
Gémes Levente

7. osztályos tanulók

Kvízjáték, sportversenyek, kincskeresés  
a Református Általános Iskola diákjainak
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A férfi kézilabda EHF-
kupa második selejtező-
körének első mérkőzésén 
a Balatonfüred hazai 
pályán 28:23-ra legyőzte a 
svájci Pfadi Winterthurt.

Nagyszerűen kezdték a mér-
kőzést a fürediek, az első félidő 
derekán már 6:1-re vezetettek. 
Bár a vendégek a szünetre há-
rom gólra csökkentették a hát-
rányukat (15:12), a fordulás 
után ismét fokozatosan nőtt a 
különbség a két csapat között 
(20:14), a hazaiak még ember-
hátrányból is rendre eredmé-
nyesnek bizonyultak. A vége 
ötgólos előny lett (28:23).

„A Pfadi a tavalyi alapsza-
kaszban elért második helyezés 
után végül a bronzérmet szerez-
te meg a svájci ligában, az elő-
döntőben – pályaelőnyről – a 
Wacker Thunnal szemben ma-
radtak alul. 

Az EHF-kupában azonban 
szép eredményeket mutattak  
fel, a selejtezőből a főtáblára 
jutottak, ám a csoportkörből 
már nem léphettek tovább. Et-
től függetlenül a lengyel Azoty 
Pulawy, valamint a francia 
Sa in t -Raphae l  é s  a  dán 
Bjerringbro-Silkebrog elleni 
győzelmeik, pontszerzéseik a 

bravúr kategóriába tartoztak, 
várakozáson felül teljesítettek. 
A winterthuriak több játékost is 
adnak a svájci válogatottnak,  
Schulz személyében olimpikon-
juk is van, a többi légiósuk nem 
válogatott szintű, vagy már 
visszavonult onnan. A céljuk 

természetesen a bajnoki döntő-
be kerülés, javítani a tavalyi 
csorbán, az örökös bajnok 
schaffhauseniek megelőzése 
már nagy falatnak tűnik. Az 
EHF-kupában természetesen 
ismét a csoportkörbe vágynak, 
ehhez Zdolikék kiejtése után 

még egy selejtezőkör abszol-
válása kellene” – írja a hetme-
teres.com. 

A legjobb 32-be jutásért ví-
vott mérkőzés visszavágóját 
október 16-án, vasárnap, lapzár-
tánkkor rendezik Svájcban.

MT

Nemzetközi porondon

Az olasz fővárosban 
megrendezett 12. EDBF 
Sárkányhajó Európa- 
bajnokságon a Magyar 
Sárkányhajó Szövetség 
közel 200 versenyzője  
vett részt.

A július 28–31-e közt Rómá-
ban megrendezett sárkányhajó 
Európa-bajnokságon a székes-
fehérvári Dragon Aqua csapatát 
kiegészítve 200 méteres, 500 
méteres és 2000 méteres távon 
20-as hajóban, az U18 kategó-
riában hat füredi (BKKEV SE) 
versenyző mérettette meg ma-
gát. Mindhárom kategóriában 
diadalmaskodva megszerezték 
az első helyet, azaz három 
aranyéremmel, kategóriájuk 
háromszoros Európa-bajnoka-
ként térhettek haza (Csonka 
Mátyás, Orbán Patrik, Tislér 
Botond, Jójárt Réka, Sümegi 
Liliána, Baráth Lili).

Ezen Európa-bajnokságon 
Premier női kategóriában 2000 

m-en Nagy Helga és Berényi 
Zsanett csapatukkal bronzér-
met, 200 és 500 m-en ezüstér-
met szerzett. Premier mix kate-
góriában Berényi Zsanett csa-
patával 2000 m-en ezüstérmet 
szerzett. 

Premier open kategóriában 
Tislér Botond, Csonka Mátyás, 
Séllei Csaba csapatával 200 
m-en 4. helyezést, 500 m-en 
bronzérmet szerzett.

Szeptember 7–11-ig került 
sor az ICF sárkányhajó-világ-
bajnokságra Moszkvában, ahol 
hat füredi versenyző erősítette 
a nemzeti válogatott különböző 
kategóriákban induló hajóit, és 
csapataikkal több dobogós he-
lyet szereztek!

Csonka Mátyás, Tislér Bo-
tond, Séllei Csaba, csapatával 
szenior férfi 20-as hajóval 2000 
m, bronzérem, Séllei Csaba 

Füredi sárkányhajósok diadala 

A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

Október 28., péntek
18.00 BKSE–NEKA NB I-es ifi kézilabda-mérkőzés

Október 29., szombat 
BKSE–Cegléd KKSE NB I-es kézilabda-mérkőzés

16.00 ifi
18.00  felnőtt

Október 30., vasárnap
9.00 Balatonfüredi SC–Király Sakk SE csapatbajnoki 

sakkverseny
15.00 BKSE–Telekom Veszprém NB II-es 

kézilabda-mérkőzés
17.00 BKSE–Pécsi VSE U 23 kézilabda-mérkőzés

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/

A Balatonfüredi KSE hazai pályán 28:23-ra legyőzte a Pfadi Winterthurt

Triplázott a Principessa! 
Oroszlán Péterék zsinór-
ban harmadszor nyerték 
meg a Tihanyi-félszigetet 
megkerülő hagyományos 
őszi versenyt.

A  balatoni vitorlásszezon 
idei utolsó MVSZ-rendezésű 
nagyhajós versenye, a Széche-
nyi István-emlékverseny–Gene-
rali Nagydíj a Principessa 
Libera sikerével ért véget. 

A közel kétszáz hajós me-
zőnyben az Oroszlán Péter irá- 
nyította Principessa-legénység 

mögött a Sirocco és a Gar-
dazzura végzett az abszolút 
dobogó második és harmadik 
helyén. Előbbinek Cittel Lajos, 
utóbbinak pedig Simó Béla a 
kormányosa. 

A Principessa zsinórban 
harmadszor nyerte meg a ha-
gyományos őszi versenyt. A 
Széchenyi István-emlékver-
seny–Generali Nagydíj abszo-
lút dobogósai: 1. Principessa 
(Oroszlán Péter), 2. Sirocco 
(Cittel Lajos), 3. Gardazzura 
(Simó Béla).

MVSZ

A Principessa győzött 

Bóka István átadja a díjat Fotó: Gazsi

2016. november 5-én egyesületünk 3. alkalom-
mal rendezi meg őszi teljesítménytúráját az év 
végéhez közeledve a Balaton-felvidéki erdősé-
gek, Balatonfüred környékének megismertetése 
céljából.
Azt vallja egyesületünk, hogy a Balatonhoz 
nemcsak a nyári szezonban, hanem az év többi 
évszakában is érdemes ellátogatni.
Három távon ismerheted meg a településtől 
északra található „hegyeket”:

30 km-es táv útvonala:
Szent Benedek Iskola, Péter-hegy (P, K), va-
daspark (K, szalagozás), Koloska-völgy (P), 
Recsek-hegy (P), Kis-Gella (Z), Nagy-Gella (Z), 
Szőlők alja (Z, szalagozás), Evetes-völgy (sza-
lagozás, K), Nagy-mező (K, szalagozás), 200 
éves tölgyfa (S, szalagozás, S+), Lóczy-barlang 
(szalagozás, Z), Aranyember útja (Z, szalagozás, 
K), Jókai-kilátó (K), Tamás-hegy (K), Szent Bene- 
dek Gimnázium és Szakképző Iskola (K, szala-
gozás).
Táv: 28,8 km, szintemelkedés: 861 m, szintidő: 
8 óra.

20 km-es táv útvonala:
Szent Benedek Iskola, Péter-hegy (P, K), vadas-
park (K, szalagozás), Koloska-völgy (P), Re-
csek-hegy (P),  Nagy-mező (S), 200 éves 
tölgyfa (S, szalagozás, S+), Lóczy-barlang 
(szalagozás, Z), Aranyember útja (Z, szalago-
zás, K), Jókai-kilátó (K), Tamás-hegy (K), Szent 
Benedek Gimnázium és Szakképző Iskola (K, 
szalagozás).
Táv: 18,05 km, szintemelkedés: 553 m, 5 óra.

10 km-es táv útvonala:
Szent Benedek Iskola, Vadaspark (P), Koloska-
völgy (P), Lóczy-barlang (Z+, K+, Z+, Z), Arany-
ember útja, Jókai-kilátó (K), Tamás-hegy (K), 
Szent Benedek Gimnázium és Szakképző Isko-
la (K, szalagozás).
Táv: 10,34 km, szintemelkedés: 295 m, 4 óra.

Minden táv IVV túra is egyben, nevezési díja 
külön nincsen! Hozd magaddal IVV pecsétgyűj-
tő füzetedet!

Rajt és cél: 
Szent Benedek Gimnázium 
és Szakképző Iskola
8230 Balatonfüred, Hősök tere 1.

Nevezési idők:
Füredi ősz 30: 7.00–8.00
Füredi ősz 20: 8.00–10.00
Füredi ősz 10: 9.00–10.15

Nevezési díjak:
Füredi ősz 30: 1 700 Ft/fő
Füredi ősz 20: 1 600 Ft/fő 
Füredi ősz 10: 1 200 Ft/fő

Szolgáltatások a nevezési díjért:
Az útvonalon: tea, forralt bor, csokoládé, gyü-
mölcs, pogácsa. 
A célban: meleg étel és tea.

Kérünk, hozzál magaddal bögrét az iváshoz, 
ugyanis ellenőrző pontjainkon nem használunk 
eldobható műanyag poharat! Ha nem hozol, a 
túra rajtjánál lehetőséged van vásárolni „örök 
életű BTHE túrabögrét”. Ára 200 Ft/db.

A rajtnál kapsz igazolólapot. Ezen kell gyűjtened 
az ellenőrző pontokon a bélyegzőket, valamint 
az útvonalat ábrázoló színes térkép és szintmet-
szet segít a tájékozódásban. Az útvonal jelzései 
egyes szakaszokon hiányosak, ezeken a helye-
ken piros-fehér szalagokat helyezünk ki az eliga-
zodás megkönnyítése érdekében.

Díjazás: A célban megkapod a túra emléklapját 
és – választás szerint – kitűzőt vagy vele azonos 
hűtőmágnest.

Szállás: Magánházaknál és panziókban van 
lehetőség aludni. Ezekről a helyi Tourinform- 
iroda tud tájékoztatást adni a 06(87)580-480-as  
számon.

Csomagmegőrzés: A túra bázisán (az iskolá-
ban) térítésmentesen vállalunk csomagmegőr-
zést! Keresd a rajtban a „csomagmegőrzés” 
feliratot!

További információ:
Csiba Ágoston – főrendező
06 30 3999 633, furediosz@bthe.hu
www.bthe.hu
www.facebook.com/borzsonythe

További rendezvényeink a Balaton-felvidé-
ken: 2017. február 4. – Téli Tihany teljesítmény-
túra és túranap

csapatával masters férfi 20-as 
hajóval 200 m, bronzérem, Házi 
Zsuzsanna, Obermayer Bernát-
né, Gervald Bernadett csapatá-
val masters női 20-as hajó 200 
m-en, 500 m-en is ezüstérem, és 
szenior női 20-as hajóval, csa-
patukkal 2000 méteren bronz-
érmet szereztek!

A versenyt végig a jó szerve-
zetség és magas színvonal jelle-
mezte, a kijutásukat az önerőn 
kívül a füredi, a csopaki önkor-
mányzat, valamint az egyesüle-
tet szponzoráló Robinson Tours 
utazási iroda támogatta.

Szeptember 17–18-án került 
sor a Magyar Kajak-Kenu Szö-
vetség által megrendezett ma-
gyar sárkányhajó-bajnokság-  
ra, ahol a füredi csapat szenior 
mix 20-as hajóval 4000 m-en 
ezüstérmet, szenior férfi 10-es 
hajóval 200 m-en bronzérmet 
szerzett!

Őszi teljesítménytúrák
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