TARTALOM
Volt-e híd
a Balatonon?
Közismert népdalunk szerint „Széles a Balaton vize,
keskeny a híd rajta”. No de
igaz-e ez a népdal, és ha
igen, akkor meg hol volt
az a keskeny híd?
3. oldal
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Füredi
élmények
Az ember mindig elkészíti az év végi számvetést
örömeiről, bajairól, netán pénzügyeiről, s ez
mindig személyre szabott.
Magam azt vettem sorra,
milyen jó élményeim voltak a füredi emberekkel.
(Pedig nem is vagyok
füredi…) Tíz oldalra férne el, annyi volt. Meghatott az arácsiak mindig
szenvedélyes patriotizmusa, amelynek annyi
jelét adták. Pl. egy Eötvös
Károly-emlékezésen (ki
ne szeretné a Balaton
könyvét?) annyian voltak,
hogy még a csilláron is
lógtak, olyan fontosnak
tartják a múltukkal való
állandó szembenézést.
A kertészetiben (nekem ez marad örökre) a
rendkívüli irodalomórán
nem lapuló, hanem kérdéseket feltevő, azaz érdeklődő diákok. A két pedagógus a Radnótiból, akik
úgy foglalkoztak a gyerekekkel a múzeumi kiállításon, hogy csupa élet és
jókedv lett az amúgy
unalmas múzeumi órából.
A nyugdíjasok, akik még
a rossz időben is megtöltik a piros iskola egyik
termét, hogy havonta
előadásokat hallgassanak. A lelkipásztor as�szony, Mária néni, aki
jelentős kora ellenére
beszáguldja a várost, és
mindenkihez van szava,
segítsége. A fúvószenekar
és a karmester egymásra
találása és zenei értékeik
kimagasló folytatása. A
városi tévések lankadatlan kamerázása, amely
jóval több, mint mechanikus eseményrögzítés. A
borászok felújított szokása: a baráti kínálás az
arra járó idegennek. A kis
Bergmannban Márta kedvessége és figyelme. A
szívkórházban az ijedt
alkalmi pácienst (én voltam) körülvevő ápolónők
nyugtató szívjósága.
És a Nagyi kertje.
Azaz a kedves, megszokott helyéről, a sajkodi
erdőből kiüldözött kávéés teaház „nem adom
meg magam” magatartása. Igaz, most Aszófő
határában, rálátással
Füredre, Tihanyra, az
öbölre, de újrakezdték.
Ugyanúgy igényesen,
vendégcentrikusan, kávé-, teaillatok és süteményvarázslatok között.
Tovább is van, mondjam
még?
Az ember ilyenkor azt
is elfelejti, melyik s milyen országban élt 2016ban.
Praznovszky Mihály

Advent a városban
Koncertek, képzőművészeti aukció, betlehemezés, gyerekprogramok
az advent jegyében. A
Vaszary Galéria udvarában ezúttal is egy több
mint tízméteres feldíszített fenyő várja majd a
karácsonyra készülőket.
A várakozás időszakában
számos program közül
válogathatnak a városba
látogatók.

Betlehemállítással vette kezdetét a városban az advent. Az
egyik legismertebb karácsonyi
szokás a ferencesekkel terjedt el
Európában. Szent Ferenc betlehemét ugyan még nem a templomban mutatták be, hanem egy
erdőben, de a 15–16. században
már általános szokásnak mondható a betlehemállítás. A betlehemek állandó szereplői a Szent
Család tagjai, Mária, a kis Jézus,
Szent József, a pásztorok, a
háromkirályok, illetve az ökör
és a szamár.
A Piros templom előtt álló
betlehemet hagyományos ünnepség keretében állították fel.
A Vaszary Galéria a kiállítások mellett több programmal
igyekszik meghitté tenni a várakozás időszakát. (Lásd 5., 8.
oldal.) Több koncertet is rendeznek a városban, a hagyományoknak megfelelően a város
kórusai templomi hangversenyt
tartanak, a gyermekeknek december 6-án a Kisfaludy Galériában zenél a Katáng együttes.
Fellép majd a Ghymes is, amely
– mint a kortárs kultúra egyik

Karácsony
a fronton
A gondolatok most már
végképp hazaszállnak, főleg ilyenkor, karácsonykor,
a béke ünnepén fáj nagyon
a távolság, az otthoniak
hiánya, az ünnep melege.
6. oldal

Prima-díjasok
Átadták a megyei
Prima-díjakat, ifj. Figula
Mihály is díjazottak közé
tartozik.

emblematikus zenekara – ízigvérig közép-kelet-európai zenét
játszik. A balatonfüredi koncertjükön a karácsonyi misztériumot mint ünnepet, közösségteremtést, hagyományt járják
körül.
Új kezdeményezésként a
Pintér Galéria adventi aukciót

Szalagavató a Lóczyban

rendez. A nyári eseményükhöz
hasonlóan három hétig lesznek
láthatók az aukcióra bocsátott
alkotások a Vaszary Galériában,
majd december 17-én rendezik
meg a képzőművészeti árverést.
A galériában három kiállítás
látogatható még idén. A nemzetközi szinten is az egyik legjegy-

zettebb magyar képzőművész,
Rippl-Rónai József Komor rajzosság – Derűs festőiség című,
nagyszabású tárlata, Victor Vasarely Szerigráfiák, multiplikák
című kiállítása, illetve a Cilinder és lokni című gyűjteményes
biedermeier tárlat.
Martinovics Tibor

Lezárták a parkolót
November 25-től lezárták a Zákonyi úti nagy parkolót.
A parkoló a tervezett mélygarázs építése miatt mostantól építési területnek
számít. A város többi parkolója változatlan formában használható.

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Veszprém Megyei Szervezetének
elnöksége és a Veszprém Megyei Prima Díj Alapítvány kuratóriuma 12. alkalommal hirdette meg a Veszprém Megyei
Prima-díjat, melynek célja a
kultúra kimagasló képviselőinek, a szűkebb régiónkban élő
és dolgozó kiválóságoknak erkölcsi és anyagi elismerése.
A döntés értelmében idén Az
Év Vállalkozója-díjat ifj. Figula
Mihály, a balatonfüredi Figula
Pincészet vezetője vehette át.
A 2016. évi magyar zeneművészet kategória megyei Primadíjasa a Recercare Régizenei
Műhely lett. Az együttes azzal
a céllal jött létre, hogy a megyében élő, régi zenével foglalkozó
muzsikusoknak lehetőséget
biztosítson együtt gondolkodásra, kísérletezésre és fellépésre.
A középkori és reneszánsz
egyházi és világi zenét játszó
zenekar tagja Király Nóra –
ének, középkori hárfa –, aki
jelenleg a Vaszary Galériában
dolgozik, előtte pedig a füredi
önkormányzat kulturális osztályának volt a munkatársa. A
zenekar többi tagja: Suda Magdolna – ének, Kallai Nóra –
viola da gamba, Nagy Csaba –
lant, Reményi Árpád – lant, Sipos Csaba – ütők, Vikman Pál
– ének, Kovács Előd – narráció.
M. T.

Táncgála az első vasárnapon
Hosszú évek hagyománya
már, hogy – Kiss Virág
kezdeményezése nyomán
– minden évben megrendezik Balatonfüreden az
Advent fényei táncgálát.

A Lóczy Lajos Gimnázium szalagavató bálját az öröm, az izgatottság jellemezte. Idén három osztályból összesen 72 tehetséges
tanulóra került fel a búcsúzást jelképező szalag, amelyet hagyományosan a báli tánc követett. Az idő az érettségiig viszont rohamosan fogy, így jövő héttől már gőzerővel készülnek a vizsgákra
Szöveg: Gáspár Ákos, fotó: Digitalexpress


November 27-én ismét zsúfolásig megtelt a Balaton Szabadidő- és Konferencia-központ
lelátója, a színpadon ugyanis
több száz gyermek mutatta be
zenés, táncos produkcióját.
Fellépett az esten Balatonfüred
Város Koncert Fúvószenekara,
a Sellő Tánccsoport, a Radnóti
és Eötvös iskola diákjai, a
Winners Versenytánc Egyesület,
a Balatonfüred Néptánc Együttes, a Drágakövek Hastánccsoport, a Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió, a Holdezüst Rózsák Orientációs Tánccsoport,
valamint az Acro Dance Egyesület táncosai. A változatos
műsorszámok után dr. Bóka

István polgármester köszöntötte
a jelenlévőket, és minden füredi
lakosnak békés, boldog karácsonyi ünnepeket kívánt.
Rábaközi Rita tanítványa,
Bicsák Melitta előadásában a
jelenlévők meghallgathatták a
Karácsonyi dalt az Abigél című
musicalből. Az adventi koszorú
első gyertyáját meggyújtó gyer-

meket most is a fellépő táncosok
közül választották ki sorsolás
útján. Petrőcz Lászlóné nyugalmazott református lelkész, Balatonfüred díszpolgára Farkas
Anna nevét húzta ki a kosárból,
így a veszprémi diáklány gyújthatta meg a gyertyát. A műsor
végén Petrőcz Lászlóné felolvasta adventi versét.
B. L.
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Kitüntették Váradi Gézánét Márton-napi
Váradi Gézáné, a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ
leköszönő vezetője vehette
át a Balatonfüred Szociális Tevékenységéért járó
kitüntetést, és bemutatkozott az intézmény új
vezetője is.
Mindez a szociális dolgozók
napján történt, amelyet 19 éve
rendeznek meg világszerte. A
társadalom megbecsülésének
jeleként ünneplik meg november 12-én a szociális munka
napját, amin azokat köszöntik,
akik munkájuk által másokon
segítenek. Hazánkban az emberek közel egyharmada küszködik olyan problémával, ami
szociális kezelést, gondozást
igényel, így a szociális ágazatban dolgozókra nagy szükség
van, hallottuk az Arácsi Népházban megrendezett ünnepségen.
Köszöntőjében dr. Bóka István polgármester így beszélt:
– Szociális munkásnak lenni

Dr. Bóka István megköszönte Váradi Gézáné munkáját
jóval több, mint munka, bepillanthatnak a családok életébe,
miközben megoldásra váró
egyéni problémákkal szembesülnek. Konfliktuskezelést,
azonnali megoldást kínálnak a
rászorulóknak a mindennapi
életben való boldoguláshoz.
A város első számú vezetője
bejelentette, hogy a képviselőtestület egyhangú döntése volt,
hogy az idei díjat Váradi Gézá-

Felfüggesztett fejlesztések
Felfüggesztették a turisztikai szervezetek fejlesztési
programjait, sőt, sok
esetben a működésüket
biztosító uniós pályázatokat. A blokkolással
megbénulhatnak a helyi
szervezetek.
A Magyar Turisztikai Ügynökség a jelenlegi, TDMszervezetek számára kiírt
GINOP-pályázat visszavonását,
majd egy körben történő újrahirdetését javasolja, a Magyar TDM
Szövetség azonban ezzel szakmai
szempontból nem ért egyet –
hangzott el a Mórahalmon zajló
országos TDM-konferencián.
A jelenlegi pályázatot kétszer
kétmilliárd forintos kerettel, két
körben írták ki, az MTÜ azonban
ennek összevonását javasolja:
egy körben, összesen négymilliárd forintos keretösszeggel hirdessék ki a pályázatokat. Vagyis
nemcsak a jövő évben várt kétmilliárd forintos keretről van szó,
hanem a 2015-ben kiírt, szintén
kétmilliárdos keretről is. Utóbbi
eredményhirdetését a napokban
várták volna a turisztikai szervezetek, köztük a balatonfüredi is.
– Nem ér ez váratlanul minket,
már korábban minimalizáltuk a
működési költségeinket, sőt a
létszámcsökkentésen is túl vagyunk. Négy forrás biztosítja a
bevételünket: a pályázati pénzek,
az önkormányzati támogatás, a
tagdíjak, illetve a vállalkozóink
bevételei. A pályázati forrás ebből a legmeghatározóbb. Az is
baj, hogy a pályázati pénzek
megvonása nemcsak a működést
nehezíti, hanem elesünk az értékteremtő beruházások megvalósításától is – válaszolta a balatonfured.hu kérdésére Böröcz István,
a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület elnöke.
A TDM vezetője elmondta: a
szervezet az önkormányzattal és
a FüredKult Kft.-vel közösen
igyekszik végezni a munkáját,
így működésük racionalizált, de
így is gondot okozott, hogy ebben
BALATONFÜREDI
NAPLÓ
Balatonfüred Város
Önkormányzatának
havilapja

az évben egyetlen fillér pályázati
pénzt nem tudtak felhasználni.
– Vannak ötleteink, az adventi időszakra terveztünk egy attrakciót, őszi gasztronómiai fesztivál létrehozásán gondolkodtunk, beruházásokat terveztünk.
Ha elvonják a pályázati pénzeket,
akkor ezekből nem lesz semmi,
több tízmillió forint fejlesztési
lehetőséget veszítünk el – vélekedett Böröcz István.
A helyi TDM-szervezetek
2008 óta működnek turizmustörvény nélkül, a pályázati pénzek
szinte minden esetben a működési költségeiket is fedezték. A pályázati blokkolással az eddigi
rendszer felborul, sőt működésképtelenné válhat.
A turisztikai ügynökség javaslata azt követően született, hogy
novemberben Seszták Miklós
nemzeti fejlesztési miniszter benyújtotta a nemzeti turizmusfejlesztésről szóló törvényjavaslatot, melynek egyik legfontosabb
eleme, hogy közigazgatási egységek helyett a turisztikai térségeket, vagyis a desztinációkat
veszi alapul.
A tervek szerint a turisztikai
desztinációkat a kormányzat
fejlesztési stratégiája alapján
alakítják majd ki, tehát a jelenleg
ismert helyi, illetve térségi
desztinációkkal való egybeesés
nem kizárt, de csak esetleges lehet. Az elképzelések szerint
olyan, egységes brandeket kell
létrehozni, amelyekkel hatékonyabban lehet kínálni az egyes
turisztikai térségeket. Jó példa
erre a közigazgatásilag széttagolt
Balaton, amelyet egységes turisztikai brandként kezelnének.
Az MTÜ a két pályázat vis�szavonását és a turizmusirányítás
új feltételei szerint való újraelosztását javasolja, arról azonban
egyelőre nincs információ, hogy
mindez hol tart, mindenesetre az
új pályázatot az uniós kötelezettségek miatt legkésőbb 2017. június 30-ig meg kell tenni – hangzott el a konferencián.
Martinovics Tibor

né kapja. A most leköszönő intézményvezető 1999 óta dolgozik a városban szociális területen, négy év múlva, 2003-ban
már vezette Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központot. Nemcsak szolgáltatásában
bővült vezetése alatt a térség
szociális ellátása, de új épületbe
is költözhettek a szakemberek.
Váradi Gézáné kiemelte, az
utóbbi időszakban teljesen ki-

épült a jelzőrendszeres szolgáltatás, fejlődött a gyermekjóléti
szolgálat, és már nemcsak a
városban, de a járás területén
végzik a munkájukat. Kollégáinak, beosztottjainak köszönetet
mondott a leköszönő intézményvezető, aki tavaszig szakmai tanácsadóként tevékenykedik. Utódját, aki Gyuláról érkezett és több évtizedes szakmai
tapasztalattal rendelkezik, november 1-jén nevezték ki.
Vaszkán Erzsébet elmondta lapunknak, hogy egy jól felépített
szociális intézmény fogadta
Balatonfüreden, nagyon jó, öszszetartó csapat a kollektíva is.
Úgy gondolom, óvni és védeni
kell ezt a fajta minőséget, ami
itt felépült az elmúlt évek alatt,
az új kihívásoknak azonban
eleget kell majd tennünk, mondta az új intézményvezető.
A szociális dolgozók napján
az Eötvös iskola kórusa is köszöntötte az ünnepelteket, ők
őszi dalokat adtak elő.
Bán László

Gábelfrühstück

Idén is gábelfrühstückre várta vendégeit a Hamvas Béla Asztaltársaság. A Borcsa étteremben hatfogásos menüt szolgáltak fel.
A „kisreggeli” 11-kor vette kezdetét és fél négy körül végződött,
ami egyáltalán nem különös, hiszen az asztalon a hideg kacsamájat a Hadik-tojás, a csípős kolbászos korhelyleves, a pájsli házi
knédlivel, az ökörpofapörkölt rántott malacfüllel, majd az Eszterházy-tortácska követte. A gasztrokalauz, aki segített eligazodni a bőségben, ebben az évben is a Magyar Konyha főszerkesztője, Vinkó József volt
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a zártkert ingatlanok művelés alól kivett
területként történő átvezetésére
megállapított határidő közeledő lejártáról
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény
(a továbbiakban: Inytv.) szerint a tulajdonos – a törvény
végrehajtására kiadott rendeletben meghatározottak szerint
– 2016. december 31. napjáig kérheti az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlana művelési ágának
művelés alól kivett területként történő átvezetését. Az Inytv.
alapján a zártkerti ingatlan művelési ágának művelés alól
kivett területként történő átvezetése a zártkerti ingatlan
meghatározott részére is kérhető. Ez esetben a zártkerti
ingatlant meg kell osztani.
Az átvezetés iránti kérelmet az ingatlan fekvése szerinti
járási hivatalnál kell benyújtani az erre a célra rendszeresített
formanyomtatványon. A formanyomtatvány hozzáférhető a
járási hivatalok földhivatali osztályainak ügyfélszolgálatainál,
valamint elektronikus úton letölthető a www.foldhivatal.hu
internetes honlapról Nyomtatványok címszó alatt.
A zártkerti ingatlan művelés alóli kivonására irányuló ingatlan-nyilvántartási eljárás tárgyánál fogva díjmentes.

Veszprém, 2016. november 15.

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

Veszprém Megyei Kormányhivatal
Földhivatali Főosztály

újborkóstolás

Arácsi cseppek lett a neve az újbornak. A vidám poharazgatáson
közösen kóstolták meg a helyiek a szüretkor összeadott szőlőből,
mustból készült bort, és közösen adtak nevet a márciusi Árpádnapra palackba kerülő nedűnek. Bemutatták az új naptárt is,
amelyet ezer forintért lehet megvásárolni az Arácsért Alapítvány
támogatására. Az alapítvány következő rendezvénye az arácsi
karácsony lesz december 18-án – mondta az alapítvány kuratóFotó: Gazsi
riumi elnöke, Fabacsovics Zoltán

Rendőrségi hírek
Gáz-riasztó
maroklőfegyverrel
lőtt a levegőbe
A napokban zártak le vádemelési javaslattal a balatonfüredi rendőrök egy garázdaság miatt elrendelt nyomozást.
Az eljárás során beszerzett
adatok alapján egy 22 éves
budapesti férfi 2016. augusztus 10-én éjfélkor Balatonfüreden egy ingatlanban egy
nővel vitatkozott.
Az elfajult veszekedés során a nő gázspray-t használva
a férfit lefújta, aki önvédelmi
gáz-riasztó maroklőfegyverével egy alkalommal a levegőbe lőtt, valamint a hölgy
személyes tárgyait az utcára
kidobta, majd őrjöngve szétszórta.
Az ügyben garázdaság vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított
nyomozást a Balatonfüredi
Rendőrkapitányság munkatársai befejezték, a keletkezett
iratokat vádemelési javaslattal
küldték meg az illetékes
ügyészségnek.

Maradandó
fogyatékosságot
okozott a baleset
A balatonfüredi rendőrök
vádemelési javaslattal zárták
a maradandó fogyatékosságot
okozó, foglalkozás körében
elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt elrendelt nyomozást.
Az eljárás adatai alapján a
43 éves Sz. Gy. 2016. június
1-jén egy balatonfüredi építkezésre történő szállítás alkalmával alkalmazottainak rossz
utasítást adott a nyílászárók
rakodásával kapcsolatban. Az
utasítása balesetet idézett elő,
amely során több nyílászáró

egy munkavállalóra zuhant. A
nyomozás során kirendelt orvos szakértő véleménye alapján a baleset a sérült személy
maradandó fogyatékosságát
okozta.
A Balatonfüredi Rendőrkapitányság befejezte a maradandó fogyatékosságot okozó,
foglalkozás körében elkövetett
gondatlan veszélyeztetés miatt
indított eljárást, és a keletkezett iratokat vádemelési javaslattal megküldte a Veszprémi
Járási és Nyomozó Ügyészségnek.

Rendhagyó mobil
fogadóóra
Balatonfüreden
A Köztársaság úti lakótelep közbiztonsága és közlekedésbiztonsági helyzete volt a
fő témája annak a mobil fogadóórának, amelyet a Balatonfüredi Rendőrkapitányság,
a járási hivatal, valamint a
város önkormányzata hívott
össze.
A hatóságok képviselői
november 17-én 15 óra 30
perc és 17 óra 30 perc közötti
időszakban a településrészt
végigjárva beszélgettek a nagy
számban megjelent helyiekkel.
A kétórás rendhagyó fórum
lehetőséget adott arra, hogy a
lakótelepen élők elmondhatták az őket érintő problémákat
a közlekedés és a közbiztonság
vonatkozásában, valamint a
mindennapi életvitelükkel
kapcsolatosan.
A felmerült szemételhelyezési, illetve az ebtartási szabályokkal kapcsolatos felvetésekre a hatóságok képviselői
megígérték, hogy együtt,
gyorsan, hatékonyan reagálnak, hozzájárulva ezzel a városrész életminőségéhez és
közbiztonságához.
BFN

Fejléc: Pálffy Károly. Fotók: Füred Televízió. Nyomdai elõkészítés: FW Design. Nyomdai munkálatok: Prospektus Nyomda, Veszprém.
Hirdetésfelvétel: +36(30)216-1768. A szerkesztõség jogának tekinti az olvasói levelek megrövidítését.
Az olvasói leveleket az alábbi címre kérjük beküldeni: Balatonfüredi Napló szerkesztõsége, Füred Stúdió Kft.,
8230 Balatonfüred, Kossuth utca 3. E-mail: furedtv@furedtv.hu
Lapunk a www.furedtv.hu honlapon is olvasható.
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Volt-e valaha híd a Balatonon?

„Széles a Balaton vize, keskeny a híd rajta” – Tárgytörténeti jegyzetek egy népdalhoz
Közismert népdalunk
szerint „Széles a Balaton
vize, keskeny a híd rajta”.
No de igaz-e ez a népdal,
és ha igen, akkor meg hol
volt az a keskeny híd? A
romantikusabb hajlandóságúak egyszerűen a
déli parton naplementekor látható „aranyhídra”
vagy a holdtöltekor
éjszakai „ezüsthídra”
vonatkoztatják a népdalnak ezt a sorát. Van, aki
egyszerűen csak a fürdőbódéhoz vezető pallóra
gondol, ez lenne a híd.
Cholnoky Jenő (1870–1950),
a Balaton nagy tudósa így emlékezik erre a hídra, ami az
északi parton a nagy vihar idején
szükségtelenné válik. „Gyermekkoromból jól emlékszem,
hogy egyszer lementünk mi,
gyerekek az arácsi fürdőhöz
délután. Akkor minden nyaralónak külön deszkabódéja volt a
tó partján, hosszú hídon kellett
bemenni a cölöpökön álló bódéhoz. Bementünk a bódéba, s
mialatt levetkőztünk, kitört az
északi szél. Ijedten öltöztünk föl
újra, alig bírtuk a bódé ajtaját a
szél ellenében kinyitni, s csodálkozva vettük észre, hogy a bódé
szárazon áll, pedig körülbelül fél
méter mély volt rendesen a víz
a cölöpök közt.” 1
Voltak a történelem során
merészebb elképzelések is. Már
a török hódoltság idején terveztek hidat Tihany és Szántód
között, akkor még lehorgonyzott
gályákat kötöttek volna össze
pallókkal, és a híd első helyen
hadi célokat szolgált volna.2 A
híd terve a 20. század első évtizedében került napirendre ismét.
A Balaton déli partját az 1858
és 1861 között megépült Délivasút Társaság Buda–Trieszt
vasútvonala bekapcsolta az ország vérkeringésébe.3 A hídépítés vitája nagyrészt a Balaton
Szövetség Balaton című lapjában folyt.4 A vitaindító írást ifjabb Wenninger Mátyás (1856–
1932), a Szent Benedek Rend
tihanyi birtokainak jószágfelügyelője írta, aki a híd megépítése mellett érvelt. 5 Bruck Mór
(1862–1941) a jeles kereskedő
és Mangold Gusztáv (1866–
1939) újságíró szükségtelennek
tartotta a híd megépítését, mivel
a Balaton déli partján sürgősebb
dolgok megoldására kellett az
erőket koncentrálni.
Kaáli Nagy Dezső (1868–
1940),6 a balatoni kikötők állami
felügyelője azt javasolta, hogy
20 m-nél magasabb legyen a híd,
hogy a hajózást ne zavarja.
Technikailag kockázatosnak
tartja a vállalkozást. Így érvel:
„Középvízállást tekintve, az áthidalás 680 méter hosszú, ha a
hídfők két méteres vízben épülnének, míg ha a hídfők 1,5 mé1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

teres vízben épülnének, úgy a
híd hossza 800 méter hosszú
lenne. Ezen hídhoz mindkét oldalon megfelelő erősségű és
méretű, lankás esésű töltések
csatlakoznának. A híd tervezésénél figyelembe kellene venni
a mederszűkület vízfolyási viszonyait, mert pld. a keleti szél
a nyugati medencébe nyomja, és
viszont ez okozza a mederszűkület labilitását.
Ennek következménye a
szoros 10–11 méter mélységű
medre alatt levő mély iszap,
mely a fenék alá némely helyen
6–10 méter mélységig is terjedhet. Az alapozásnál mindenesetre tekintettel kell lenni a hordképes talajra, akkor a legmélyebb vizet áthidaló, mintegy
200 méteres hídnyílást két oldalán a hordképes talajtól mért 40
méter magasságú pilléreket
kellene építeni. Nem szükséges
műszaki embernek lenni ahhoz,
hogy megítéljük, mily rettenetes
munkába és pénzbe kerülne csak
ezen két kőpillér megépítése. A
hídhoz csatlakozó hatalmas
töltéseket – a hullám- és jégjárásokra tekintettel – a víz felett
legalább két méter magasságig,
kőből kellene megépíteni. A híd
és a hozzátartozó töltések hos�sza 2400 méter lenne.
A technika előtt nincs lehetetlenség, ezt a hidat is meg lehetne építeni, de az előadottak
után, azt hiszem, már nem is
lehetne kérdés, hogy ezen építményre kiadott költség arányba
állna-e a létesítményből várható
haszonnal?” 7 A tervből nem lett
semmi. Az 1960-as években újra
előkerült ez a terv, de szerencsére kivitelezése érdekében nem
történt semmi, hiszen szörnyű
természetkárosítással járt volna.
Így a nóta sora nem vonatkozhat
erre a megálmodott, de soha
nem teljesedett hídra.
Valószínűbb az a feltételezés,
hogy ez a nótában megénekelt
híd a Kis-Balaton mocsaras,
lápos részén emelt deszkahíd
volt, ami megkönnyítette a tó
déli partjáról a közlekedést
Keszthely felé. Alig hihető, de a
mai Kis-Balaton területének
jelentős része a 18. század végéig a Balaton öble volt, ahol még
gőzhajó is közlekedett. Sőt, az
új stílusú, 19. század első felében keletkezett népdal is hasonlót mond, hiszen a nóta második strófája gőzhajóról beszél,
emígyen:
Balatoni kikötőben megáll a
gőzhajó,
Árbócára ki van tűzve a nemzeti zászló.8
// : Fújja a szél fújja, mindig
az is arra fújja,
Ahonnan a kisangyalom a
gyors vonat hozza. : //
Az utolsó sor egyik variációja szerint „Ahonnan a kisangyalom a gőzhajót várja”.9
Köztudomású, hogy a Balaton

első gőzhajóját, a Kisfaludyt
1846. szeptember 21.-én bocsátották vízre, és 1888-ig teljesített
szolgálatot.10
A XVIII. század végéig nem
tettek különbséget a Balaton és
a Kis-Balaton között, a Fenékpuszta–Balatonhídvég közötti
térséget – a mai, tágabb értelemben vett Kis-Balatont – a Balatonhoz számították. Vitathatatlanul kiderül ez az 1761-ben
készült térképről, melyen a
balatonhídvégi híd mellett „Itt
kezdődik a Balaton tava” felírás
található. A Kis-Balaton elnevezés első ízben Zalavár 1805-ben

készített térképén tűnik fel. Ez
azonban csak a balatonhídvégi
híd és a tőle mintegy 3 km-re
ÉK-re lévő ún. „Lik” közötti
területet öleli fel. A „Lik” és
Fenékpuszta közötti rész már
Nagy-Balaton néven szerepel. A
Fenékpuszta–Balatonhídvég
közötti vízfelületet először a
Balatonnak 1833-ban készült
térképe nevezi Kis-Balatonnak.12 Erre az időre az egykori
balatoni öböl nyilván már an�nyira eltérő jellegű volt a Balaton egyéb vízfelületeitől, hogy
megkülönböztetése indokolttá
vált. Ennek ellenére ezen a terü-

Lázár deák térképe

A Balatont jelenlegi ismereteink szerint egy 1339-ben készült, a
földközi-tengeri hajózást segítő térkép tünteti fel először. A térkép
szerzője Dalorto Angelo olasz származású térképész-csillagász
volt. A tó nevét egy ismeretlen szerzőtől származó, Németországban kiadott 1507. évi térkép tünteti fel először. A XVI. század
első negyedében a kor térképészeti színvonalát messze meghaladó térkép jelent meg hazánkról. A térképet Lázár deák,
Bakócz Tamás esztergomi érsek titkára készítette az 1500-as
évek elején. Munkásságáról egyébként nagyon keveset tudni. A
deák készítette térképen a Balaton a körülötte elterülö települések gyűrűjében a valóságosnál nagyobb vízfelülettel jelenik meg.
A térképet – korai halála miatt – nem tudta sajtó alá rendezni,
ezt a munkát régi ismerőse, Collimitius Tanstetter Georg bécsi
egyetemi tanár és Cuspinianus Spiesshaimer Johann udvari
történész végezte el.

Cholnoky Jenő, A Balaton vizének mozgása. www.tihany.info.hu/tte/
Végh János, A Tihany–Szántód közötti balatoni híd. Tihanyi Percek, hu. 2011. júl. 13.
Gyökér István–Dr. Kubinszky Mihály, Képek a régi magyar vasutakról és vonatokról (Vasúthistória könyvek,
Közdok, Bp. 1991) Dr. Kubinszky Mihály, Volt egyszer egy Déli Vasút (Magyar Szemle, X. Évfolyam, 7–8.
szám). Virág Árpád, A Sió és a Balaton közös története (1055–2005) (Közdok Bp. 2005)
Fazekasné Mulesz Olga–Krasznainé Szabó Katalin, „Széles a Balaton vize”. 170 év a tó történetéből,
ahogyan az újságok megírták. Városi Könyvtár, Siófok, 2003. 36Wenninger Mátyás cikke. Balaton 1918. dec. 1. 10–12.
Matyikó Sebestyén József: Megemlékezés Kaáli Nagy Dezső munkásságáról Siófokon.
Hozzászólások: „Balaton” 1918. dec. 1. 54–55; 1919. szept. 1. 1–3. szám. 8–11 old.
Eötvös Károly, Utazás a Balaton körül, Bp. 1901. A nádor 1848-as hajózásától a Kisfaludyn így ír A nemzet
története a víz színén című fejezetben: „Fel volt lobogózva a hajó. A nagy zászló a főárbocon. S azután elöl
is egy, hátul is egy zászló. Ezek már kisebbek voltak. Volt még egy negyedik lobogó is egy kisebb árbocon.
Valamennyi piros-fehér-zöld magyar nemzeti szín. Nagy következése lesz még ennek. Mikor a főárbocra

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

leten 1863-ig a vízborítás átlagosan 1,5–2 méter volt. A Kisfaludy gőzösnek Balatonhídvég
a kikötője volt. Így a mai értelemben vett Kis-Balaton területén 12–15 négyzetkilométer
nyílt vízfelületű öböl alakult ki.
A vízszint változása a 3–4 métert
is elérte, azaz a „magyar tengernek árvizei” voltak.
Az I. katonai felmérés 13
1783-ból származó országleírásának Balatonhídvégre vonatkozó részében olvasható: „Itt
folyik a Zala a Balatonba, mely
posványos és mocsaras”. A leírás a Kis-Balaton és a Zala
völgye mellett lévő községeknél
is megjegyzi: „Járhatatlan mocsár található”. A Zala Balatonhídvég alatt beleveszett a
nádasokkal és szabad vízfelületekkel tarkított mocsárba, így a
vize a természetes mocsárvilágon át kellően megszűrve jutott
a Balatonba. A Balaton átlagos
vízmélysége és térfogata a
XVIII. század vége óta a felére
csökkent. Ebben nagy szerepe
volt az 1863-ban megépített Siózsilipnek. A szabályozási munkák „eredményeként” a KisBalaton magasabban fekvő részei szárazra kerültek. Vízborítást a terület csak a Zala árvizeikor kapott az 1920-as évekig,
ekkor a Zala árvédelmi töltéseivel a folyó árvizeit is kizárták a
Kis-Balatonból. 1886-ban megalakult a Zalavíz-lecsapoló
Társulat, melynek tervei szerint
gátak közé szorították a folyót
Balatonhídvég és Fenékpuszta
között. A Zala csak 1886 óta
ömlik Fenékpusztánál a Balatonba. Majd a csatornarendszer
kialakításával megkísérelték a
talajvízszintet csökkenteni, illetve szabályozni annak érdekében, hogy a területen mezőgazdasági tevékenységet lehessen
folytatni. Ezek a munkálatok az
1960-as évekig tartottak, eredményre azonban nem vezettek.14
Eötvös Károly Hidvégről így
ír: „Hidvég puszta Zalavártól

délre a Keszthely–kanizsai országútban a Kis-Balatontól
mintegy 4 kilométernyire fekszik s Zalavárhoz tartozik. Egykor ingoványos, most is vizenyős területe alig néhány méterrel magasabb a Balaton magas
állású vizénél. Régi telep, minthogy a Zala vize legkönnyebben
itt volt áthidalható; s itt ősidőktől fogva híd állott fönn. Innen
van neve is. Nagy-Kanizsa eleste után fontossá vált a hídfő
megerősítése s itt egy erődnek
emelése, hogy a töröknek kön�nyű ne legyen Kanizsáról a
Balatonon túli részekre portyázni. Az 1659-iki országgyűlés
rendelte el megépítését. Árkának és falának helyén ma buja
fű tenyészik. Hidvég puszta
Zalavártól délre a Keszthely–
kanizsai országútban a Kis-Balatontól mintegy 4 kilométernyire fekszik s Zalavárhoz tartozik.
A rómaiak már a 4. században
Zalavárott vízi-várat építettek,
kikötővel. Egykor tó volt, majd
ingoványos, most is vizenyős
területe alig néhány méterrel
magasabb a Balaton magas állású vizénél. Régi telep, minthogy
a Zala vize legkönnyebben itt
volt áthidalható; s itt ősidőktől
fogva híd állott fönn. Innen van
neve is. Nagy-Kanizsa eleste
után fontossá vált a hídfő megerősítése s itt egy erődnek emelése, hogy a töröknek könnyű ne
legyen Kanizsáról a Balatonon
túli részekre portyázni. Az 1659iki országgyűlés rendelte el
megépítését. Árkának és falának
helyén ma buja fű tenyészik.”15
1836–39 között három iszonyatosan száraz év szakadt a
Balatonra. A Kis-Balaton medencéjében 120 centiméteres
vízapadást mértek a balatonszentgyörgyi halászcéh tagjai.
Korábban Balatonszentgyörgy
és fenékpuszta között komp járt.
Hrabovszky Dávid 1827-ben a
Tudományos Gyűjtemény című
folyóiratban említi ezt a révet.
„Fenéknél… szép időben a
kompon 20 minutum alatt partot
lehet érni, jóllehet itt az utasok
többnyire maguk kényteleníttetnek 1–2 révész ügyelése
alatt a hajót hajtani.”16 Most már
egyszerűbb volt töltéseket emelni és a Kis-Balaton száját ezzel
beszorítani, s a nyílt vízre hidat
építeni deszkából. A híd 1839
elejére elkészült. Kövér János
vörsi plébános a Historia Domusba ezt jegyezte be: „Ami a
világ teremtésitül fogva nem
történt, a mi időnkbe esett meg.
Híd van a Balaton közepén.”17
Ezóta van a széles Balaton vizén
keskeny híd.
Szigeti Jenő
Forrás: http://mc-bubu.uw.
hu/belfike/a_balaton_terkepei.
html
és https://maps.
hungaricana.hu /hu/MOLTerke
ptar/10010/?list=eyJxdWVyeSI
6ICJCYWxhdG9uIn0

húzták fel a nagy lobogót: a lobogó elakadt. Újra leeresztették, újra felhúzták: megint elakadt. A kapitány
káromkodott, mint egy huszár, de a lobogó azért nem ment föl simán.– No, még ez se történt meg velünk.
– Nem jó vége lesz ennek az útnak.”
Pannon (Veszprémi) Egyetem Magyar Nóta Köre. http.//notakor.veni.hu/sovegkonyv.lpl.
Csermák Gyula, A magyar hajózás múltjából,Bp. 1956. – Biró József, A balatoni hajózás története. Mahart
Balatoni Hajózás Kft. Siófok, 1996. 136 old.
Takács Zoltán, Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képekben (2006). www.tankonyvtar.hu
http://www.archivportal.hu/id-49-segedletek.html. Térképadatbázis.
Jankó Annamária: Magyarország katonai felmérései (1763–1950) Hadtörténeti Intézet és Múzeum Könyvtára
– argumentum K. Bp. 2007. 169.
http://www.nyuduvizig.hu/upload/Jelentos_emberi_beavatkozasok_Zala.pdf
v.ö. 10. sz. jegyzet. – Eötvös Károly, Utazás a Balaton körül. i.II. Bp. 1901.
idézi: Zákonyi Ferenc, Egy eltűnt révház emlékére, Somogyi Néplap, 1976. július 3.
idézi. Marton Ferenc, Sétánymúzeum Fenékpusztán, Magyar Nemzet, 1970. április 3.
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Nagydíjat nyertek a hímzők Negyvenéves

a nyugdíjasklub

A Magyar Kézművességért
Alapítvány több mint húsz éve
minden évben megrendezi a
Magyar kézművesség című kiállítást. Idén a menyegzőről,
házasságkötésről, esküvőről,
lakodalomról szóló országos
pályázat válogatott anyagát
mutatták be a Duna Palotában.
Tárgyalkotó népművészek és
kézművesek, iparművészek,
egyéni jelentkezők, művészi
közösségek természetes alapanyagból készült alkotásait lehetett látni a nyáron.
A beadott pályamunkákból
219 jelentkező alkotásait fogadták el a kiállításra, amelyeket
idén is néprajzkutatóból és

iparművészekből álló szakmai
zsűri bírált el. „A kiállításon
bemutatott ízléses, finom, érdekes és izgalmas alkotásokból,
menyasszony-, vőlegény- és
koszorúslány-ruhákból, öltözékkiegészítőkből, ékszerekből,
ünnepi textíliákból, lakodalmas
edényekből, a házasságkötéssel
kapcsolatos szertartások egyéb
kellékeiből bárki kaphat ötleteket élete egyik legszebb élményének megtervezéséhez” –
írja a kiállítást bemutató album
előszava.

Zenés, nosztalgiázós
ünnepség keretében
tartották meg a Kék
Balaton Nyugdíjas Klub
negyvenedik születésnapját a Balaton Szabadidő- és Konferenciaközpontban.

A balatonfüredi
Örökségünk Hímzőműhely
és a Felsőörsi Hímzőműhely munkái.
Vezető, tervező: Szuper
Miklósné Bohus Judit

A balatonfüredi Örökségünk
Hímzőműhely a megmérettetésre úri hímzett textileket készített
a Sárospataki Református Kollégium anyagából válogatva. A
motívumokat újrafogalmazva, a
mai lakáskultúra ízlésének megfelelően hímezték ki. A pályázatban Tokaj, Kárpátalja, Parasznya, Szepsi, Ragály, Korlát
úrasztalterítőit készítették el,
amelyeket a 17–18. században
adományoztak a református
gyülekezetnek. A fürediek anyagukkal nagydíjat nyertek.

Balatonfüred Város Önkormányzata nevében dr. Bóka
István polgármester és Hári
Lenke alpolgármester az Arácsi
Népházban adta át az elismerő
oklevelet a hímzőkörnek.
November végén megyei
elismerést is kaptak a balatonfüredi asszonyok. A Herenden
tartott Veszprém megyei értéknapon – mint a megyei értéktárba újonnan bekerülők – a

kézműves hagyományok megőrzéséért kaptak köszönetet a
füredi hímzők és vezetőjük,
Szuper Miklósné, aki a hímzőkör munkájával kapcsolatban
Pap Gábort idézte: „Az a hagyomány, amelyet őseinktől
örököltünk, és mi joggal birtokolunk, az egész emberiség
számára kincs, a vele való bánás
szolgálat.”
BFN

Kassára kirándult az énekkar

Pásztor Zoltán kassai püspöki helynök meghívta a
balatonfüredi Krisztus
Király-templom énekkarát a kassai Dóm Árpádházi Szent Erzsébet-napi
búcsúi szentmiséjére.
Dasek Viktor plébános atya
– aki Kassáról származik – és
dr. Peuserné Kis-Szölgyémy
Gabriella karnagy szervezésében összekötöttük az ünnepi

alkalmat egy háromnapos (november 12–14.) kirándulással.
Voltunk a Zempléni-hegység
lábainál fekvő Boldogkőváralján, ahol megnéztük a helyi
görög katolikus templomot, és
lementünk a Tokaji borvidékhez
tartozó pincébe is. Következő
állomásunk Vizsoly volt, itt a
középkori freskómaradványokkal díszített református templomot és a Károli Gáspár fordította vizsolyi Bibliát tekintettük

meg. Este érkeztünk Kassára,
ahol elfoglaltuk a szálláshelyünket, majd Pásztor Zoltán atya
vacsorával kínált meg minket.
Másnap az ünnep szentmisén
énekelt a kórus, a kántori szolgálatot Zemenné Horváth Orsolya látta el. Felemelő érzés volt
a csodálatos kassai dómban
énekelni. Délután megnéztük a
város nevezetességeit Czima
Erzsébet kassai tanárnő, idegenvezető kalauzolásával. Megnéz-

tük a dómot, II. Rákóczi Ferenc
sírját, amit megkoszorúztunk,
és elénekeltük a Himnuszt, továbbá megnéztük a Fő utcát, a
színházat, a premontrei templomot és a híres rodostói házat.
Hazafelé útközben meglátogattuk a jászói premontrei kolostort
és kolostortemplomot, majd
Rozsnyón sétáltunk a város főterén. Élményekben gazdagon
tértünk haza.
P. E.

A ma 87 tagú egyesületet a
Balatonfüred Néptánc Együttes
alsó tagozatos csoportja és a
Lóczy gimnázium két tanulója
köszöntötte verssel, illetve táncjátékkal. Bónyai Mária jelenlegi klubvezető hosszasan sorolta
a megalakulás óta eltelt időszak
történéseit, a rengeteg közös
programot, kirándulásokat idehaza és külföldön egyaránt. Az
időközben a klub tagjaiból
megalakult Kék Balaton Dalkör
is szóba került, sőt közös éneklés is volt a születésnapon. A
négy évtizedes működés egyedülálló a balatonfüredi egyesületek között, ezt emelte ki beszédében Hári Lenke alpolgármester, aki átadta a klub vezetőségének Balatonfüred város
oklevelét és gratulációját.

Ugyancsak virággal kedveskedett Bónyai Máriának Molnár
Judit, az önkormányzat humán
bizottságának elnöke és Pálffy
Károlyné önkormányzati képviselő, utóbbi köszönetet mondott
a dalkör Lakótelepi napon való
részvételéért is. Takács Miklós
turisztikai szakember szintén
ünnepelt a nyugdíjasokkal, hiszen nevéhez számos jól szervezett kirándulás fűződik. A
november 30-ai rendezvényen
a környékbeli nyugdíjasklubok
is köszöntötték a füredi egyesületet, élükön Bónyai Máriát. A
hivatalos ceremónia után kötetlen beszélgetés következett,
zene is szólt, a nyugdíjasok
pedig táncra is perdültek. A
Balatonfüredi Naplónak többen
azt mondták, szeretnek a klubba
járni, mindig várják a hétfői
találkozókat. Megmenti őket a
magánytól, hiszen ez a közösség
erőt ad a mindennapokra a sok
esetben egyedül élő idős embereknek. Volt, aki úgy vélte, ez a
klub meghosszabbítja az idősek
életét, mert értelmet ad annak.
Bán László

Az életpálya elismerése

Nyugdíjas tanítók, tanárok életútját ismerték el emlékdiplomával

Hat nyugdíjas tanító, tanár
vehette át a pedagógus-emlékdiplomáját a városházán megrendezett ünnepségen november 16-án. Az arany, gyémánt és
vas fokozatú okleveleket azon
intézmények ajánlására adják
át, ahol az érintett pedagógus
megszerezte képesítését. Az
ünnepelteket dr. Bóka István
polgármester és a város diákjai
köszöntötték.
A polgármester úgy fogalmazott, az emlékdiploma arra is
bizonyíték, hogy hittek önmagukban és a gyerekek őszinteségében, elfogadták küldetésüket, és így elbírták a sors szabta
kinek több, kinek kevesebb
keresztet. Az emlékdiploma az
életút sikerének diplomája, tette
hozzá dr. Bóka István.
Az ünnepségen arany oklevében részesült dr. Kálóczi
Józsefné, a Bem iskola napközis
nevelője, aki 1966-ban végezte
el a Szegedi Zeneművészeti
Szakiskola szaktanárképzőjét.
Tanított Kiskunfélegyházán,
Kecskeméten, végül 1985-ben
Balatonfüredet választotta lakhelyéül. Linczerné Balogh Valéria szintén arany oklevelet
vehetett át, aki pályafutása alatt
mindvégig a Lóczy gimnáziumban tanított. Tanulmányait az
Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának matematika–fizika szakán
végezte. Arany oklevelet kapott

Maroskövi Kálmánné, aki 1966ban szerezte meg tanítói oklevelét a Győri Tanítóképző Főiskolán. Ezt követően 17 évig a
zirci Reguly Antal Általános
Iskolában dolgozott, majd
1982-ben családjával Balatonfüredre költözött. A radnótis
évek után az Eötvös iskolába
került, ahol nevelőmunkája
mellett előszeretettel szervezte
a diákok nyári programjait is.
Hessz Tibor 1952-ben érettségizett a pápai Türr István Gimnáziumban, majd a szegedi József
Attila Tudományegyetem orosz
szakán tanult. Mindvégig a
Lóczy gimnáziumban tanította
a diákokat. Hessz Tibor gyémánt elismerő oklevelet vehetett át. Vas oklevelet adományoztak Fazekas Józsefnének,
aki 1950-ben kapott tanítói oklevelet a Pápai Állami Tanítóképzőben. Kezdetben Somogy
megyében tanított, 1975-ben a
csopaki, 1976-ban a füredi Radnóti iskolában folytatta oktatónevelő munkáját egészen 1987es nyugdíjazásáig. Szrés János
gyémánt oklevelet kapott, de
betegsége miatt személyesen
nem tudott jelen lenni, kitüntetését eljuttatták otthonába.
A pedagógusokat füredi diákok köszöntötték műsorral,
verssel, énekkel, majd az önkormányzat szeretetvendégségre
hívta az ünnepelteket.
B. L.
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DECEMBER 16., PÉNTEK
VASZARY GALÉRIA KERTJE

16.00 óra Városi karácsonyfaünnep
– „Amikor kigyúlnak a fények”
A város karácsonyfájával, valamint
az iskolák által feldíszített fákkal ünnepi
díszkivilágításba öltözik
a Vaszary Galéria kertje.

Közreműködik

az Eötvös Loránd Általános Iskola
Gyermekkórusa,
vezényel Szücsné Sallai Margit karnagy.

Szeretetvendégség:

a gyermekeket forró kakaóval,
a felnőtteket forralt borral kínáljuk.
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Karácsony 1916-ban
A nagy háborúra emlékezünk, az elsőre. 1916ot írunk, már milliók haltak meg, s egyre távolabb a béke, a hazatérés. A gondolatok most
már végképp hazaszállnak, főleg ilyenkor, karácsonykor, a béke ünnepén fáj nagyon a távolság, az otthoniak hiánya,
az ünnep melege. Karácsonyok a fronton – emlékezzünk rájuk, őseinkre most is, a mi békés,
szép ünnepünk idején.
Az összeállítást
készítette:
Praznovszky Mihály

Gyóni Géza:
Dicsértessék!
Minket jégország halálra ítélt,
S mint a kutyát, kivert a hóra:
„A tél legyen, a baromi tél,
Tüzes szívüknek koporsója.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!”
De tüzes nappal a szívükben
Kiket küldött a magyar róna:
Hóból, fagyból és mindenünnen
Kikel őslelkük új bimbója.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kikel őslelkük új bimbója
S uj ezeréves fába hajt.
És zeng a dal, zeng fagyba,
hóba;
Mégis megáldja a magyart –
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
(1915. XII. 24.)

„Ma mindegyikünk örömmel
lemond a karácsonyi ajándékról, és az arra szánt koronákat
vagy filléreket boldogan a harctérre küldi, hogy ott jusson
mindenkinek egy szelet csokoládé, egynéhány cigaretta és
egyéb, ott nehezen nélkülözött
apróság. És éppen ezek az apróságok fogják eszükbe juttatni a
fegyverek ropogása közben erről talán megfeledkező vitézeknek ama nagy és szent ünnepet.”
(Érdekes Újság, 1914. december 26.)

„A harctéren töltötte zászlóaljunk a harmadik karácsonyt is.
Örömmel mondhatjuk, jó kedvben, jó hangulatban, jó egészségben. Papp Jenő géppuskás
hadnagy betanított a legénységgel egy betlehemi játékot, s
derék bakáink igazán megkapóan, érzéssel, szépen adták elő a
poétikus pásztorjátékot. […]
Kiosztásra kerültek a hadsegélyező hivatal által kiküldött
karácsonyi ajándékok, pipák,
cigaretták, s egyéb apróságok.
Ünnepi áhítattal énekelte a
zászlóalj legénysége a vallási
énekeket, s imákat mondott
otthon maradt kis családjáért,
kikre fokozott szeretettel gondolt ez estén. A zászlóalj zenekara víg magyar nótákkal szórakoztatta a legénységet, kiknek
körében a tisztikar tagjai is
megjelentek.”
(Isonzómenti Tárogató, 1917)

Jámbor Lajos

A szent este!
Mindenütt öröm, mindenütt fény,
angyalsuhogás, kelő remény,
kacagás piros gyermekajkon,
cukor és cukor, ha leszáll az alkony:
a szent este...
Ám itt sötét!
Minden ablak sötét.
Apák és anyák arca is sötét.
Gyermek sem várja angyal jöttét.
Nem gyúlnak gyertyák és nincs cukor.
Minden szem hideg, minden ajk néma,
minden homlok komor.
Itt meghalt a Krisztus,
s most születik a Nyomor…
De mégsem!
Nézzétek, egy-egy pajtában, színben
egy kis láng libben,
libben ágról-ágra,
s száz másik fénylik fel nyomába’,
s a száz kis lángok egész tetőig
ragyogásukkal a színt betöltik,
és ujjongva táncolnak arany-ezüst fonálon,
s végig szétömölnek a hideg utcasáron,
és idegen házak ereszét simogatják,
és sötét ablakoknak szemeit nyitogatják
a száz kis gyertyalángok...
Ének is harsan, magyar ének,
hideg csöndjében olasz éjnek.
Ima is zendül, karácsonyi fohász,
rövid, katonás,
mégis áhítat fátylaz a szemekben
hisz képzeletben otthonában jár
minden gabrieli öreg csatár.
Viharvert arcokon mosoly is derül:
a Betlehemesek járják emberül.
És végezetül némi ajándék is esik...
Előbb csak távolról lesik,
aztán a fény, a dal, a játék
a gyereknépet mind közelebb csalja.
S íme, tele van velük a fa alja...
És akkor odalép az ezredes, e hódító nagy úr,
szemében a szeretet lángja gyúl,
s ezrek sorsa felett döntő kezével
a fa kincseit osztogatja széjjel:
kis bambino, nesze, nesze, nesze!
Itt és ott, körül
egy-egy kendő könnyet törül,
s hallatszik kis sírások halk nesze...
Hódított földön, olasz síkságon
így ment végbe a magyar karácsony.
(A szerző Jámbor Lajos, a négyes honvédezred hadnagya
egy olasz harctéri karácsonyról írt,
amelyen megajándékozták az olasz gyerekeket.)

„Amint alkonyodott, kivonult a dandár a hófödte mezőre. Ott
magasztos díszletek között várt a legénységre a betlehemi játék,
melynek rendezéséhez nagy buzgósággal fogtam […] Messze elhagyott temetőkben elbujtatott kürtösök fújták a nyitányt. Aztán
magasan az égbe nyúlva kigyulladt a betlehemi csillag, és kétszáz
elrejtőzött magyar baka a domb túlsó oldaláról elénekelt két betlehemi éneket. Mihelyt az ének elhallgatott, működni kezdtek a
tábori fényszórók, és megvilágítottak egy betlehemi istállót, amely
eddig a sötétségben rejtőzött. Az istállóban ott volt Mária a kis
Jézussal és a három királyok ott térdepeltek előtte. A katonazenekar
pedig rázendített egy oratóriumra. Ennek végeztével kialudtak a
reflektorok, helyettük a látóhatáron óriási rőzsekévék gyulladtak
ki, és vörös fényükben ott állott egy nagy feszület sziluettje.”
(Nagy Endre tudósítása, 1915, Galícia)

„Kiadtam a parancsot a lámpák meggyújtására és felakasztására.
A fáklyákkal megvilágított öt méter magas fenyőfa tele égő lámpácskákkal, fehér lánccal. A háttérben sötétlő fenyő óriások, felettünk a csillagos ég millió mécsesével. Üde, vágó, fenyőszagú hegyi
levegő, mögöttünk nem is egy napi járóföldre a magyar határ.
Karácsonyeste, otthon is ilyenkor gyúltak ki a gyertyácskák a kis
fákon a meleg szobában. A férfi lelkek nézik a leírhatatlan képet,
szemükben a meghatottságtól valami nedvesség csillog. Az én
torkomat is valami szorongatja, magam sem tudom miért, sírni
szeretnék. Gondolataim nincsenek. Azt hiszem, egyikünknek sem.
Az emberek mintha megnőttek volna, mind egy-egy óriás. Nyíratlan haj, a borotválatlan arc morcossága félelmetessé teszi őket.
Látszik, hogy mind a hozzátartozójára gondol. Ezek az érzések,
mellyel a haza, család és becsület iránt viseltetnek, ezek adták a
maroknyi magyar csapat lelkébe azt az erőt, hogy a hatalmas orosz
gőzhengert meg tudtuk fékezni.”
(Damó Elemér százados, Jasionka, Lengyelország, 1914)

Levelek a frontról, haza, Erdélybe
„Kelt 1915. Decz ho 25én... a Karácsoni ünepeket hála istenek
szerencsésen és egéségbe értük és a kis Jézus sok ajándékot hozot
a katonáknak hozot könyvet dohányt pipát zsebkendőt és sok
mindenfélét...”
(Jánosi Gábor, Réty)
„...csináltunk szép karácsonyfát és minden ember kapott jó vacsorát, szivart, cigarettát, czukrot és kis emléktárgyat... főztünk nagy
fazék töltött káposztát, nagyon jó volt, a muszkák persze nagyon
bámulták, mert sose láttak olyat... 1914. dec. 28.”
(Timár József, Sepsiszentgyörgy)
„...11-én megint vissza mentünk Csontosra hol maradtunk 24dikéig
it éltem át a háború legjobb napjait honan 24én fenyves völgyre
mentem hol maratunk 26dikáig itt élveztük a szép karácsonyi ünepet
mit a magyar nép szíve küldött oda a fenyvesek aljába...”
(Sándor József, Zetelaka)
„1916. dec. 23. Holnapután – éppen szent karácsony napján – talán
már alkalmam lesz megismerni a doberdói viszonyokat...” „1916.
jan. 2. Karácsonyunk, újévünk oly simán, oly minden ünnepi hangulat nélkül telt el, mint a többi feketebetűs háborús nap. Hadvezetőségünk ugyan ellátott bőkezűen mindennel, ami az ünnepek
méltó hangulatához kell, de nem küldtek megelégedést...”
(Erős József, Sepsiszentgyörgy)
„1917. dec. 31. Vége van az 1917. évnek is, bizony jó, hogy eltelt.
Kiváncsi vagyok, hogy kezdődik és milyen lesz az új esztendő.
Szeretnék ólmot önteni, de most nem lő a muszka és nincsen
ólomgolyó. De talán jobb ez így.”
(Herbert Károly, Sepsiszentgyörgy)
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Ünnepi vendégeink

Hívjuk meg őket is karácsonyi asztalunkhoz. A régi magyarokat, a költőket, a nagy férfiúkat, kik a nevezetes
reformkor idején erre jártak, sétáltak a parton, ahol most
mi járunk nap mint nap. Hittek, bizakodtak s tettek a
hazáért. Jó velük lenni, tudva, hogy az időből valóságosan nem léphet már senki elénk, de lelkünkben ők
örökre hozzánk tartoznak. Legyenek hát vendégeink
szép és fontos gondolataikkal újra, mindig, most éppen
2016 karácsonyán.
Az összeállítást készítette: Praznovszky Mihály.
A képek a füredi betlehemállításon készültek.
Fotó: Martinovics Tibor

Vörösmarty Mihály

(Tartson meg
az isten...)

Tartson meg az isten
Minden magyar embert,
Azután a többit,
Ha rosszban nem hevert.
Mert a gazemberért
Még vizet sem adok,
Gazt még földemben is
Tőből kiszaggatok.
Végre tartson isten
Épségben bennünket.
Mert sok terhes munka
Kívánja kezünket.
Kezünk után legyen
Mezőnk virágzásban,
Büszkén mutathassuk,
Hogy szabad földünk van.
Jusson és maradjon
Termésünk díjából;
Így osztozunk meg jól
Isten áldásából.
1844
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Garay János

Hit, remény és szeretet
Téged hiszünk, nagy Isten,
Mindenható király!
Ki földön és az égen
Örökké vagy s valál,
Ki térben és időben
Megfoghatatlanul,
Múlt és jelen s jövendőn
Áldásként átvonul.
Benned remélünk, Isten!
Mert nyilatkoztatád,
Hogy úgy imádhatunk mint
Kegyes szelíd atyát,
Ki szent gondviseléssel
Fejünk felett virraszt,
Ki tévedőknek is nyújt
Szelíd, kegyes vigaszt.
Téged merünk szeretni
Fiadnak általa,
Ki szent, dicső tanával,
Mely szeretet vala,
Az isten és ember közt
Szent híd gyanánt felállt,
S ki által így az ég s föld
Egy szép egésszé vált!
Téged hiszünk, nagy Isten,
Ég, föld dicső ura,
Benned remélünk, Isten!
Szelíd kegyes atya.
Téged merünk szeretni
Fiadnak általa;
Mert te vagy a szeretet
Legtisztább hajnala!
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Virrasztás

Tizenkettőt ütött
Az éjnek közepén,
Könyökömre dűlvén,
Virrasztva ülök én.
Galambom, violám,
Te csendesen alszol,
Ártatlan álmokkal
Enyelegve nyugszol.
Aludjál értem is,
Aludd az éj álmát,
Én ébren maradok,
Kincsem, jó éjszakát.

Kossuth Lajos

Szép ez a Balaton, szép mindenkoron; szép, midőn csendes
s foltonkint színét változtatgatja; szép, midőn medre mélyéből
az üvöltő szél sötét habokat
paskolgat föl; szép, midőn a
vihar közelgetését haragos zöld
színt öltve jelenti; de legszebb,
mondhatatlanul szép, midőn a
kelő nap az első sugárt, vagy a
teli hold a bájos fénycsomót
göndör vízszinén végiglövelli.
Ki a Mindenható mosolyát egy
földi képben látni sóvárog, ezt
nézze meg.

Széchenyi István

Az ember élete két részből
áll. Az elsőben reménylünk egy
boldog jövőt; a másodikban
bánkódunk elkövetett hibáink
felett. E két időszak között alig
marad egy percünk a csendes,
boldog élvezetre.
*
Bármi szerencsétlen helyzetben legyen is egy ország, bármily láncok által legyen is lebilincselve egy nemzet, előbbutóbb mégis kivívja a szabadságot, ha lakosaiban a polgári
erény tiszta vére buzog. S viszont akármilyen boldog fekvésű és szabad legyen egy ország, lassan mégis rabigába
görbed, ha romlott a tiszta erkölcs, s polgári erény nem
fénylik többé!

Deák Ferenc

Bizonytalan eseményektől
várni a kétes jövendőt, és eközben a nemzet erejét, jóllétét,
bizodalmát és reményét napról
napra mindinkább enyészni
engedni: helytelen, sőt káros
szorítás lett volna, mert kön�nyen megtörténhetik vala, hogy
a várt esemény be sem következik, vagy majd akkor következik be, mikor a segély elgyöngült nemzetünkre már késő.

Fáy András
Sok ember úgy van a becsülettel és tiszteltetéssel, hogy azt
bírni szeretné, érte lángol, de
azon eszközökre, melyek arra
vezetnek, tunya, éppen, mint a
macska, mely szereti a halat,
rákot, vízi állatokat, de a víztől
iszonyodik.

Kisfaludy Sándor

Összehangzó nemzeti érzés,
egyetértő nemzeti gondolkodás,
összeölelkező szándék és akarat, összefogó erős eltökélés
– de főképpen egy ajak, egy
nyelv (mert a nyelv által közli
és osztja magát a szív és ész az
emberben egymással) – mind
összevéve s eggyé olvadva teszi
a nemzetiséget. Azon vonásaiban, hangjaiban, viseletében,
módjaiban, énekeiben, táncaiban, szokásában, szertartásában
külön-különvált emberi nagy
társaságot, természetet s tulajdon saját lelket, mely egyik
vagy másik országnak lakosait
ez vagy amaz nemzetté teszi.
Nem az országokat egymástól elválasztó s megkülönböztető határoszlopok, vagy egyéb

határjelek. Nem az országok
körül forgó tengerek, nem a
földet hasító s részekre szaggató folyók tesznek egy nemzetet
ezzé vagy azzá – hanem a nyelv
tesz minden nemzetet ez vagy
amaz nemzetté.

John Paget János

Ha megbízhatom a saját ízlésemben, állítom, hogy a magyar borok legtöbbje csakugyan
jó. Az édes borok közül a tokaji méltán a legnépszerűbb,
gyönyörű a színe, aromája pedig páratlan. Mindjárt a tokaji
után következik a ménesi bor,
ez szintén testes és erős, íze
azonban a tokajiéval összehasonlítva, meglehetősen fanyar.
A vörös borok közül a budai és
az egri fajtákat kedveltem legjobban. Közkedvelt még a
szentgyörgyi, a miskolci és az
újhelyi bor, s ezeken kívül még
jó néhány, de ezekre már nem
emlékszem tisztán.

Berzsenyi Dániel

Valamint többnyire minden
emberi szépnek és jónak, úgy a
népszorgalomnak is egyik főösztöne és rugója a becsületérzés. Ez teszi a vitéz előtt a halált
könnyűvé, az izzadó munkás
előtt a nehéz dolgot játékká, s
ez teszi, hogy az, minden nagy
terhei mellett is, nem elégszik
meg a szükségessel, hanem
szünet nélkül többre törekedik.
De mivel e jóltévő ösztön
csak úgy munkálhat élénk erővel a népben, ha azzal emberileg bánunk, s azáltal éreztetjük
vele emberi méltóságát és felejtetjük szolgaságát.
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Kiállítás Turi Mária képeiből
Részletek Gaál Antal
Turi Mária kiállítására írt
megnyitójából. Elhangzott a polgármesteri
hivatalban november
23-án. A kiállítás január
30-ig látható.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Nem tudom, útjaik során találkoztak-e már olyan hölggyel,
aki nagymamakorba lépve ahelyett, hogy békésen üldögélne a
kényelmes fotelban, és tv-nézés
közben sálat és pulóvert kötögetne az unokáinak, szóval
ehelyett folyton keres-kutat,
érdeklődik, tanul-tapasztal, s ha
le is kell ülnie valahol, azonnal
azt nézi, hogy esik-e a keze
ügyébe akár csak egy darab
papír, amiből hajtogatni lehet
valamit. Nos, ha még nem volt
szerencséjük találkozni ilyen
személlyel, akkor most bemutatom önöknek Fehér Tiborné
Turi Máriát, a barátainak és ismerőseinek szeretett és tisztelt
Csöpijét.
A neve mellé szerettem volna tenni valamilyen titulust is,
de ez távolról sem egyszerű
feladat. Most ugyan, ezen kiállítása alkalmából festőként van
jelen köztünk, de fölsorolni is
nehéz, mi mindennel foglalkozott már az élete során. Mert a
festést szinte napra pontosan
egy tucat esztendővel ezelőtt
kezdte el, s nem is akármilyen
indíttatásra. Sógora halálakor a
hagyatékában festőkellékeket is
találtak, mert ő fényképész volt

ugyan, de a betegsége által
gyötörve a festéssel is próbálta
elfoglalni magát. Ekkor történt,
hogy Turi Mária testvérhúga
egy még eredeti csomagolású
festővásznat adott Mária kezébe, mondván: ideje lenne, hogy
te is elkezdj festeni!
Az első műve erre a nevezetes vászonra egy itáliai táj volt,
s ennek külön jelentősége van.
Nemcsak azért, mert az első mű
rendkívül fontos és meghatározó az ember életében, hanem
azért is, mert az ősei egyik ágon
bizonyítottan Olaszhonból származnak, és ezt a reneszánsz
időkig vissza is lehet vezetni.
Kell, hogy legyen ebben az
egészben valamiféle tudatalatti
késztetés! S nyilvánvalóan az
sem véletlen, hogy második
képként is a csodálatos reneszánsz mellett döntött. A nagy
Leonardo da Vinci Hölgy hermelinnel című festményének
másolatát készítette el. A ma
már kuriózumnak tekinthető
képek is szerepelnek a kiállítás
anyagában, a kedves látogatók
megnézhetik őket.
Többen talán fölszisszennek:
festmények másolása? Mi értelme van ennek? Ez nem alkotás!
Ehhez tudnunk kell, hogy Turi
Mária soha semmit nem bízott
a véletlenre, s mindig tisztában
volt azzal, hogy mindenért kőkeményen meg kell dolgozni!
Élete során ezt az elvet mindig
föl is vállalta. Azért kezdett el
képeket másolni, mert ezt szánta a tanulóéveinek. Ez volt az ő

Turi Mária életútját, alkotásait Gaál Antal mutatta be és méltatta a megnyitón 
festőiskolája. Megkérdeztem
tőle, mit tart a legfontosabbnak
a festészetben, s mit érez akkor,
amikor odaül egy fehér, még
üres vászon elé. Azt mondja, az
alkotást tisztelni és szeretni kell!
Valójában egy belső, érzelmi
töltés vezeti a kezét, enélkül
képtelen egyetlen ecsetvonásra
is. És nagy szükség van a folyamatos önkontrollra!
Azt azért el kell árulnom,
hogy nem akkor fogott első alkalommal ecsetet a kezébe,
amikor leült az ajándékba kapott
festővászon elé. Már általános

iskolás korában elhatározta,
hogy ő pedig, ha törik, ha szakad, porcelánfestő lesz! Ennek
érdekében évekig szorgalmasan
látogatta az iskolai rajzszakkört, mert tudta: nehéz feladatot
vállal. A több száz jelentkezőből
mindössze harmincan, tizenöt
lány és tizenöt fiú kezdhette
meg a tanulmányait Herenden.
S miután kitanulta a szakmát,
tíz évig dolgozott porcelánfestőként.
Nehéz, sőt lehetetlen lenne
őt beskatulyázni, annyi mindennel foglalkozott eddigi élete

Fotó: Gazsi

során. Voltak nagyon nehéz
időszakai is, amikor szalag
mellett dolgozott három műszakban, ugyanakkor emlékezetesen szép időszakok is
következtek. Például, amikor
könyvtárosként – mert ezt is
kitanulta – gyerekeknek játszóházat vezetett, s különböző
kézügyességi gyakorlatokat
mutatott nekik, legyen az hajtogatás, rajzolás, ragasztás vagy
épp tojásfestés.
Amit még fontosnak tartok
megemlíteni: a bőrrel való foglalkozás, bőrből való tárgyak

készítése. Három évig járt a
fővárosba, hogy kitanulja a
bőrdíszműves szakmát. Ez sem
véletlen, mert ehhez is – a szakmai felkészültség mellett – magas fokú kézügyesség és rátermettség szükségeltetik.
Manapság már a festészet
foglalja le ideje nagy részét, bár
továbbra is szívesen foglalkozik
bőrmunkákkal is. Azt tartja
magáról, hogy a hagyományos
festők táborába tartozik, mivel
olajjal fest vászonra. Érdekes
módon ebben nem keres új
utakat. Próbálkozott ugyan az
akrillal, de az csak egy kis szakmai kiruccanás volt a részéről.
A festmények másolása után,
pár év múltán természetesen
eljött az önálló alkotások ideje
is. Ezen a kiállításon mindkétféle munkájában gyönyörködhetünk.
S ahogy mondani szokták,
végül, de nem utolsósorban meg
kell itt említenem még valakit,
aki nélkül ez a szorgalmas alkotómunka talán nem is létezhetne. Kedves férjéről, Fehér Tiborról van szó, aki magára veszi
az otthoni feladatok nagy részét,
hogy a művész nyugodtan dolgozhasson. Még a konyhát is
birtokba vette, süt-főz mesterfokon – ezt nyugodtan kijelenthetem, mert néhányszor volt
már részem megtapasztalni.
Kérem, fogadják olyan szeretettel Turi Mária kiállításának
a képeit, amilyen szeretettel ő
ezeket elhozta ide nekünk!
Gaál Antal

ÜNNEPI NYITVA TARTÁS
Vaszary Galéria

November 25-től december 23-ig:
Hétfő–vasárnap: 10.00–18.00

Jókai Mór Emlékház, Városi
Helytörténeti Gyűjtemény,
Vitorlázeum
Szerda–vasárnap:
10.00–18.00

Vaszary Galéria, Jókai Mór
Emlékház, Városi Helytörténeti Gyűjtemény, Vitorlázeum
December 19-től 23-ig nyitva
December 24-től 26-ig zárva
December 27-től 30-ig nyitva
December 31-től 2017. január 3-ig zárva
Január 4-től 8-ig nyitva

Vaszary Galéria, Jókai Mór
Emlékház, Vitorlázeum
Január 9-től zárva
Nyitás: 2017. március

Városi Helytörténeti
Gyűjtemény
Január 4-től nyitva
(hétfő–kedd kivételével)

Arácsi Népház
és Fiókkönyvtár
December 19-től
2017. január 8-ig zárva

Arácsi Kiállítóház
December 19-től
2017. január 5-ig zárva
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Krúdy
Füreden
Egyre többször kerül
szóba Krúdy Gyula
Balatonfüred hagyományai között. Nem véletlenül, hiszen gyermekkorától kezdve igen sokszor
volt jelen a fürdővárosban
a XX. század egyedülálló
írója. Akit mindannyian
Szindbád szerzőjeként
ismernek, s akire Latinovits Zoltán alakjában
emlékezünk a nagyszerű
filmből.
Persze Krúdy hősei nemcsak
ettek és ittak a regényekben,
hanem rendszeresen jártak Füredre is. Ezt idézi fel a Praznovszky Mihály szerkesztésében
most újra megjelent Holdas este
Füreden című könyv 30 novellája. Számunkra csupa ismerős
helyszín: a régi színház, a kikötő, az Esterházy Szálloda, a
Nagyvendéglő, a Kisfaludy
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Találkozás a kőmanókkal
Késő ősszel vagy tél elején
igyekszem még jobban kihasználni a szép időt, mert tudom,
minden napsütéses óra és bárányfelhős égbolt külön ajándéknak számít. És nekiindulok
a világnak, ami számomra nem
az Alpok vagy a Tátra, még csak
nem is a Börzsöny vagy a Kőszegi-hegység, hanem a Tamáshegy, a Koloska-völgy meg a
tihanyi Csúcs-hegy és környéke
a káprázatos panorámát nyújtó,
új kilátóval.
Kilátónk persze nekünk is
van itt, Füreden, így a bágyadt
napsütésben nekiindultam a
Tamás-hegynek. Arács felől, a
Tamáshegyi úton át próbáltam
följutni, mert a többi út minden
méterét, fáit és bokrait már jól
ismerem. Rábámultam a hegyoldalban gombamód kinövő
luxusnyaralókra, aztán úgy
félút táján rájöttem, hogy rossz
döntést hoztam. Úttalan utakon,
bokrok között, lehajló faágak
alatt bujkálva, térdig érő fűben
botorkálva jutottam csak egyre
följebb, míg végre elértem a
jelzett turistautat – de ez már
majdnem a kilátónál volt. Szaporán szedtem a levegőt, mire
fölértem a kilátó legfölső szintjére, de a megunhatatlan panoráma mindenért kárpótolt.
Úgy döntöttem, visszafelé a
zöld háromszög jelű úton meKőmanók minden mennyiségben, kisebbek-nagyobbak,
kövérebbek-soványabbak,
sapkában vagy anélkül

gőzős. És csupa ismerős: Vaszary Kolos, Blaha Lujza, a
szélhámos Bizay báró, Jókai
Mór. És mindenekfelett az Anna-bál, megannyi Krúdy-írás
csodálatos emléke.
Az igényes külsővel, bővített
kiadásban megjelent könyv több
helyen is megvásárolható, így
a városi könyvtárban és a Vaszary Villában. Igazi karácsonyi
ajándék: visszagondolni a régi
időkre, a híres fürdő híres évszázadára.
CSK
Egyedül laktam a katolikus
egyház panziójában. Eredetileg
négy-öt napra jöttem, de úgy
döntöttem, karácsonyra is maradok, mivel a barátnőm, Vera
telefonon közölte velem, hogy
mással tölti az ünnepeket. Sejtettem, hogy előbb-utóbb megszakad a kapcsolatunk, Vera
huszonöt éves, én kétszer annyi,
a korkülönbség áthidalhatatlan,
különbözőképpen élünk és gondolkodunk. Ő férjre, családra
vágyott, örömmel hozzám jött
volna feleségül, de nem akartam
a nyakába varrni magam. Tíztizenöt év múlva ebből problémák adódnak, gondoltam gyáván. Ezért azt mondtam Verának, nős vagyok, és nem szeretnék elválni. Az igazság persze
az volt, hogy már nyolc éve
egyedül éltem, a feleségem elhagyott. Vera ősszel megismerkedett egy fiatalemberrel, akihez
– feltehetőleg – az életét köti.
Karácsonyra meghívta magukhoz, mondta a telefonba. Így a
panzió mellett döntöttem, bevásároltam, és felkészültem a
csendes, magányos napokra.
Eljött a szenteste. Vacsora
után, amikor zenét hallgattam,
hirtelen rázni kezdett a hideg,
rossz lett a közérzetem. Még
nem gyanakodtam semmire.
Éjfélkor bementem a panzió kis
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gyek, amely a Lóczy-barlangnál
ér ki az Öreghegyi útra. Talán
csak pár száz métert mehettem,
amikor egyszer csak földbe
gyökerezett a lában. Egyik pillanatról a másikra belecsöppentem a mesevilág közepébe. Azt
hiszem, ilyenkor kell úgy fogalmazni, hogy nem hittem a szememnek!
Akik gyakran járják a hegyet, bizonyára észrevették már,

ezen a bizonyos turistaúton lefelé, az út bal oldalán van egy
4–5 m átmérőjű, kör alakú, aprócska tisztás, ahol minden csak
kő és kő. Régen talán lehetett itt
valami mesterséges létesítmény,
de mindennek már nyoma sincs,
csak egy félméteres gödör és
kövek mindenütt. Kisebbeknagyobbak, szanaszét szóródva.
De mostanra mindez teljesen
megváltozott.
Biztos vagyok benne, hogy
ez az erdei tündérek műve lehet
csak, mert ugyan ki másnak
juthat eszébe ilyen móka? Kőmanók nőttek ki a földből, kisebbek-nagyobbak, kövérebbek-soványabbak, sapkában

Kellei György

Csillagszóró az ablakban
kápolnájába, imádkoztam fél
órát. Ekkor már valósággal égett
a testem, magas lázam van,
gondoltam leverten. Szédültem,
később hánytam, aztán éjjel két
órakor mobiltelefonon megkérdeztem a tudakozótól az orvosi
ügyelet számát. Felhívtam a
rendelőt. Az orvos negyedóra
múlva érkezett, beengedtem.
Fiatal, csinos nő volt. Megvizsgált. Kísértetiesen hasonlított
Rózsára, középiskolai szerelmemre, aki két évvel járt fölöttem a kisváros gimnáziumába.
Leérettségizett, és a nyarat
együtt töltöttük a Balaton-parti
faluban, ahol a szüleim laktak.
A felejthetetlen hetek emléke
feltört bennem a doktornő láttán.
Rózsát felvették az orvosi egyetemre, ősszel Szegeden kezdte
el tanulmányait. Sok év telt el,
amikor újra láttam, kislánya,
Barbara már négyéves volt.
Miután megszerezte a diplomát,
egy évig kórházban dolgozott,
majd egy bakonyi faluban lett
körorvos. Itt látogattam meg.
Talán huszonkét évvel ezelőtt,

december 24-én délután. Bogárhátú Volkswagennel közlekedtem akkoriban. A falu nevét egy
útjelző táblán pillantottam meg.
Hallottam, hogy Rózsa állítólag
itt orvos. Bekanyarodtam a
mellékútra. A falu völgyben feküdt. Szomorkás, borús idő volt.
Érdeklődtem a helybeliektől,
hogy merre találom az orvosi
lakást. Vettem egy doboz konyakos meggyet, emlékeztem rá,
hogy Rózsa imádta diákkorában. Örömmel, boldogan fogadott. Legalább nem leszek egyedül karácsonykor, lelkendezett.
Három éve elvált, férje, aki bányamérnök volt, az ország
északkeleti részébe költözött.
Nem kérdeztem az életükről,
nem firtattam, hogy miért siklott
ki a házasságuk. Rózsa gyönyörűen élt bennem, képzeletemben
mindig a ragyogó, forró nyárban
láttam. Most is szép volt, vonzó
és mosolygós, tisztán, őszintén
kedves és közvetlen. Hármasban
vacsoráztunk, aztán beszélgettünk. Elröpült az idő. Barbara
elaludt. Amikor elbúcsúztam

Rózsától, egy fonott kosarat telepakolt kolbásszal, hurkával,
tepertővel, borral, pálinkával és
két rúd bejglivel. A betegektől
kapta, rengeteg kaja van a házban, meg sem tudják enni.
Odakint meglepetés fogadott
bennünket, bokáig érő hó esett
éjszaka. Rózsa kért, ne induljak
el, a hegyi utak csúszósak, még
baj ér. Aludjak ott. Hajthatatlan
voltam, akkor még várt a feleségem. Alighogy elhagytam a falu
határát, egy éles kanyarban
megpördült a Volkswagen.
Nyolc méter mély árokban,
bokrok között kötöttem ki. Az
autó oldalára dőlt. A vastag ágak
miatt nem tudtam kinyitni a
szabadon maradt ajtót, hogy
kimásszak. A szélvédő üveget
pedig nem akartam kitörni, majd
csak észrevesznek az útról, reménykedtem. Fáztam. Felnyitottam a pálinkásüveget és ittam.
Lassan berúgtam. Reggel a távolsági busz sofőrje vett észre;
egy hóekés teherautó húzott ki.
Azt hitték, hogy részegen hajtottam az árokba, de Rózsa

igazolt. Visszamentem hozzájuk. Vacogtam, amikor teával
kínált. Megmérte a lázamat,
harminckilenc fok fölött volt,
éppen úgy, mint a panzióban.
Karácsony másnapjáig Rózsánál
feküdtem, aztán a feleségem
értem jött, hazafelé ő vezetett.
*
Ez influenza, mondta a fiatal
orvosnő. Antibiotikumot és
lázcsillapítót javasolt. Elkérte a
társadalombiztosítási kártyámat,
s a receptre felírta a nevemet:
Torday Tamás. Ahogy felemelte
a papírról a golyóstollat, csodálkozva nézett rám. Valószínűleg
eszébe jutott, hogy mit kezdek a
recepttel, lázasan, az éjszaka
közepén képtelen vagyok elmenni a gyógyszertárba. De a
doktornő nem csak erre gondolt.
Megkérdezte, hogy én vagyok-e
az a Torday Tamás, aki drámákat
ír. Bólintottam. Minden darabomat megnézték az édesanyjával, mesélte. Ugye egyszer maga
látogatott meg minket a Bakonyban? Igen, Barbara, feleltem.
Rózsa, a mamája hogy van?

vagy anélkül. Persze az is lehet,
hogy nem a földből nőttek ki,
hanem a tündérek jókedvükben
elkezdték szépen egymásra
rakni a köveket, alul a nagyobb,
fölfelé egyre kisebb: így születtek a kőmanók! Nem akartam
továbbindulni, csak néztemnéztem ezt a bűbájos ötlet nyomán valósággá vált csodát.
Aki nem hiszi, járjon utána!
S ha közben egy-egy manónak
leesett a sapkája (vagy – jaj! –
esetleg a feje is), kérem, hogy
sürgősen helyezze vissza! De
akár új manókat is varázsolhat
bárki, mert kő az aztán van
hozzá elég!
Gaál Antal
Velünk él, válaszolta. Rákos,
csak hónapjai vannak hátra.
Barbara hozott gyógyszert, és
másnap délelőtt értem jött.
Egyedül, betegen nem feküdhetek a panzióban, majd ők
rendesen ellátnak.
Barbarának négyéves kislánya volt, Krisztinának hívták.
Huszonkét évesen, egyetemista
korában szülte, de nem ment
férjhez a barátjához, együtt éltek
egy darabig, aztán a fiatalember
külföldön kapott kutatóorvosi
állást... Napok alatt meggyógyultam, és nem jöttem el többé
Barbara lakásából. Nem vágytam a fővárosba, nem hiányzott
a Balaton-part. Amióta Barbarát
ismerem, jól érzem magam a
domboktól ölelt kisvárosban.
Májusban eltemettük Rózsát,
és szeptemberben házasságot
kötöttünk. Ódzkodásom ellenére mégis fiatal feleségem lett.
Gyakran eszembe jut a vidám,
nevetős Vera. Mi lehet vele?
Boldog-e az új szerelemben? Én
szeretem Barbarát és Krisztinát.
S ők is engem. Szenteste, találkozásunk egyéves évfordulóján
hármasban elsétáltunk a panzióhoz. Békésen hullt a hó.
Megálltunk, és szorosan átöleltük egymást. Ekkor a panzió
egyik ablaka mögött csillagszóró kezdett el szikrázni.
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Négy hatásos tipp meghűlés ellen
Az őszi-téli időszakban különösen sokakat utolérnek a meghűléses, influenzaszerű megbetegedések. Szerencsénkre a természetes gyógymódok között
sokféle terápiás módszert találunk a megelőzésre, illetve a
gyorsabb felépülés támogatására.
Igen, a hangsúlyt inkább a megelőzésre helyezem! Ne várjuk
meg, hogy a szervezetünk vitamin- és ásványianyag-tartalma
megcsappanjon, fáradtakká váljunk. Gyógynövények, aromaterápia, homeopátia, Schüssler-só,
vitamin- és nyomelempótlás –
mind-mind szóba jöhet. Most
összegyűjtöttem önnek négy
nagyon hatékony tippet, amik
támogatják a szervezetet a hideg,
nyirkos időben is.
Bíbor kasvirág
1.
Az echinacea egyik hatóanyaga úgy aktiválja az im-

munrendszert, hogy a baktériumokkal és vírusokkal szembeni
ellenállásunk növekszik. Tartós
fogyasztását nem ajánlom, inkább kúraszerűen érdemes a bíbor kasvirágot magunkhoz venni
tea, csepp, tinktúra vagy akár
kapszula formájában.

2.

Gyömbér
A gyömbérgyökérből
készített tea csodás vírusirtó
hatású, benne közel tucatnyi vírusellenes hatóanyag található. A
legjobb, ha friss gyömbérgyökérből készítjük el a teát: kb. 3 dl
forrásban lévő vízzel öntsön le
4–6 vékony szelet gyömbérgyökeret, hagyja állni 8–10 percig,
majd szűrje le. Főzheti is a gyömbérteát, ilyenkor a forrásban lévő

vízbe tegye a gyömbérszeleteket,
és főzze legalább 5–10 percig.

sok, hörghurut esetén különösen
ajánlom.

Kakukkfű
C-vitamin
3.
Nagyon sok embernek 4. Sok C-vitamin fogyaszajánlottam már a kakukkfüvet, s tásával a sejtjeink több energiáközülük mindenki meg is szerette. A karakteres ízű, illatú kakukkfű kiválóan fertőtleníti a
szervezetet, erősíti az immunrendszert. Teaként is fogyaszthatjuk, de gőzölésre is nagyon
alkalmas. Felső légúti gyulladá-

Biztonságosabb óvoda

val tudnak gazdálkodni, így az
immunrendszerünk is erősebb. A
C-vitamin vízben oldódó vitamin, a szervezet nem tudja raktározni, ezért is kell folyamatosan pótolni. A Nobel-díjas tudós,
Linus Pauling és sok más termé-

szetgyógyász is a meghűlés kezelésére legalább napi 2000 mg
C-vitamint ajánl.
Nincs egyedül! Szívesen segítek önnek is! Kelemen Lívia,
az ön gyógynövényszakértője.
(x)
Balatonfüred,
Kossuth utca 19.
Nyitva tartás: hétfő–péntek:
9–17, szombat: 9–12
20/595-3062
www.biotitok.hu

LEVÉL AZ OLVASÓNAK

Decemberi
gondolatok
Nem tudom, Föld anyánk meddig tűri még ezt a brutális kizsákmányolást, amit mi, emberek művelünk a minket körülvevő és
éltető-tápláló természettel. Az egyre súlyosabb figyelmeztető jelek
ellenére sem vagyunk hajlandók tanulni semmiből, és a gátlástalan
pazarlás a látványos, de felszíni csillogás érdekében úthengerként
nyomul tovább. Úgy tűnik, egyelőre megállíthatatlanul. Miért jutott
mindez már sokadszor eszembe? Közeleg a karácsony, ennek
következtében már most szinte megduplázódik a reklámújságok
napi mennyisége a postaládámban. Nem tudom, ki hogy van ezzel,
én mindössze annyit szoktam tenni, hogy megnézem, nem került-e
közé postai küldemény, aztán irány a pince! Ott gyűjtöm tudniillik
ezt a színes szemetet, aztán, ha összejött kellő mennyiség, akkor
spárgával átkötöm, s megy a sarokba. Nem hiszem, hogy a Kedves
Olvasó el tudja képzelni, milyen gyorsan növekszik a sarokban az
egymásra rakott papírkötegek halmaza.
Azért nem a szelektív hulladékgyűjtőbe szórom, mert kislányunk
iskolájában minden évben két alkalommal papírgyűjtést rendeznek,
s az ebből befolyt összeget a gyerkőcök osztálykirándulására fordítják. Kiváló és követendő ötlet, lelkes támogatója vagyok. Szerencsére sok szülő gondolkodik hozzám hasonló módon!
Legutóbb, a papírkötegek behordása után kíváncsiságból megvártam a mérlegelést is; tudniillik lemérnek minden beszállítást,
lévén ebben verseny az osztályok között. Nem akartam hinni a
szememnek! Fél év alatt 120 kg papírt gyűjtöttem össze a reklámújságokból! Na jó, hozzászámolhatjuk az általam járatott megyei
lap példányait is, meg a házunk lakói által a pincém elé lerakott
újságokat, tudván, hogy nemes célból papírgyűjtővé léptettem elő
magam. Tudják, mennyi 120 kg papír? Nem fért el az autóm csomagtartójában, a hátsó ülésre is került belőle. És mindez egyetlen,
átlagos füredi társasház mindössze féléves „termése”! Ha csak
városunk viszonylatában nézzük: hány tonna kidobott papír ez
félévente?
Döbbenten kérdezem magamtól: mi folyik itt? Megfordítható-e
még egyáltalán ez a folyamat, ami az emberiség pusztító beavatkozása nyomán zajlik?
Közeleg a karácsony! Jön a nagy idegeskedések, kapkodások
időszaka: mit vegyek, hol, mikor, miből, hová tettem, jaj, ez mégsem lesz jó! – hogy aztán mindez kisimuljon egy szeretetteli ölelésben a szépen földíszített karácsonyfa előtt. De ne csak egymásra gondoljunk ebben a nagy, adventi nyüzsgésben, hanem Föld
anyánkra is, amikor az ajándékokat szortírozzuk: nem a felszín, a
hamis csillogás és a mértéktelenül pazarló csomagolás a fontos,
hanem a tartalom. Az, amit szenteste őszinte szívvel és örömmel
adunk át szeretteinknek.

Gaál Antal

Zöld nap a népházban
Harmadik alkalommal
szervezett a NABE helyi
csoportja Zöld napot
Balatonarácson a népházban, ahol minden termet
elfoglaltak a résztvevők.

A Kerekerdő Óvoda Gyermekeiért Alapítvány 2013-ban
azzal a céllal jött létre, hogy
támogassa a Balatonfüredi Kiserdei Óvoda Kerekerdő Tagóvodájának munkáját. Az óvoda
igényeihez igazodva célul tűztük ki a gyerekek kedvenc mászókája alatti terület rendezését,
hiszen a csapadékosabb időjárás
nem tette lehetővé az udvarrész
használatát. Esésvédő gumitégla telepítésével járultunk hozzá
a gyerekek játékának biztonságosabb és kellemesebb körülményeihez.
Kiemelkedő támogatóink
voltak az óvodába járó gyermekek szülei, akik önzetlen segítsége nélkül ez a beruházás nem
jöhetett volna létre. Köszönet a
szülőknek, az Arácsért Közala-

pítványnak, hogy lehetőséget
adtak adománygyűjtésre a hagyományos Arácsi Szüret rendezvényükön, Hári Lenke alpolgármester asszonynak, dr.
Bóka István polgármester úrnak és Balatonfüred város képviselőinek a gumitégla-vásárláshoz nyújtott anyagi segítségükért.
Szeretnénk továbbá köszönetet mondani azoknak is, akik
ismerősként vagy szimpatizánsként támogatták alapítványunk
kezdeményezését.
A több mint félmillió forintos beruházás elkészült, a gyermekek örömmel vették birtokukba a játékot.
Köszönjük támogatásukat!
Leidlné Szabó Judit,
az alapítvány elnöke

Ezúttal a helyi termékek
előállításának, fogyasztásának
a fontosságára hívták fel a figyelmet. Színes programot állítottak össze, megszólítva a
családokat. Volt filmvetítés (A
hülyeség kora című dokumentumfilm), előadás, helyitermékbemutató és -kóstoló. Egész nap
fáradhatatlanul tartott bemutatót
Jánosik Zsuzsa biokonyhász,
aki immunerősítésre egészséges
zöldségek, gyógynövények felhasználásával készített csalánléből turmixolva italt, a megmaradt csalánlevélből körözöttet.
Meglepő módon mindenkinek
ízlett! Ugyanitt készült a nyers
cékla, torma, alma reszelékéből
vitaminbomba.
Az elkészítés módját az alábbi linkre kattintva nézhetik meg:
http://www.furedtv.hu/?p=
videok&anyagid=4669
Negyvenféle helyi terméket
lehetett megkóstolni, melyek
között voltak saját készítésű
lekvárok, befőttek szörpök, fügecsatni, alma, dió, méz. A látogatók a legjobbnak ítélt csemegére leadhatták a szavazatukat. A
gyerekek körében is nagy sikert
aratott egy csokis meggylekvár,

a felnőttek pedig a fügecsatnit
kóstolgatták szívesen, ami az
édes és a csípős ízek kombiná-

ciója. Mindkettőt Csontosné
Szabó Katalin készítette, aki a
receptet megosztotta velünk
(lásd jobbra).
A gyerekek egész nap folyamatosan találtak elfoglaltságot
maguknak, hiszen volt játszóház, kézműveskedés, arcfestés.
Végh Ferencné segítségével
őszi termésekből, növényekből
csodás ajtó- és asztaldíszek
készültek. A szervezők tapasztalata szerint van érdeklődés a
zöld programok iránt, közvetve
alakítva a környezettudatos
szemléletformálást.
NABE

Csontosné Szabó
Katalin receptjei
Fügecsatni

Hozzávalók: kb 70 dkg füge gerezdekre vágva, ehhez 2–3 fej
hagyma karikára vágva,
3–4 gerezd aprított fokhagyma,
gyömbér (por vagy reszelt, mindegy) ízlés szerint,
chilipehely (vagy karikázott chili/
macska nyelve/arácsi paprika)
ízlés szerint,
1–2 kk fahéj,
1 kk koriandermag,
só
bors
méz
balzsamecet
olívaolaj
Elkészítés: olajon megdinszteljük a hagymát, majd mehet bele
a többi hozzávaló, 15 perc alatt
összefőzzük. Ha tartósításra
szánjuk, forrón steril üvegbe
merjük, kupakkal zárjuk. Tíz
percre fejtetőre fordítjuk, majd
száraz dunsztban hagyjuk kihűlni. Sült húsokhoz kiváló. Készítettem már szilvából, cseresznyéből és rebarbarából is hasonló
módon. A két utóbbihoz nem teszek ecetet.

Csokis meggylekvár

1 kg magozott meggy (egészben
is jó, de lehet félig vagy teljesen
turmixolni is), 50 dkg cukor.
Ezeket keverés mellett összeforraljuk, míg a habja letisztul (kb. 5
perc), majd 10 dkg étcsokoládé
jön hozzá, és a zselésítő anyag
a gyártó utasítása szerint.
Jómagam citruspektint használok, mert az tartósítószertől mentes. Forrón steril üvegbe, kupakot
rá, tíz percre fejtetőre, majd mehet másnapig a száraz dunsztba.
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Díjazták Érdi Máriát
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Magyar győzelem a Dragon-versenyen
Kis-Szölgyémi Ferenc,
Kiss Tamás és Vezér
Károly nyerte november
közepén a portugáliai
Cascais-ban rendezett téli
Dragon-versenysorozat
első versenyét.

Díjat kapott Érdi Mária.
A tehetséges magyar
sportoló átvehette Az Év
Ifjúsági Vitorlázójadíjat a Magyar Vitorlás
Szövetség ranglista-díjkiosztóján Budapesten.
Érdi virtuálisan volt jelen az
ünnepségen, mivel jelenleg a
melbourne-i Világkupa-döntőre készül Ausztráliában, így
Skype-on jelentkezett be és
köszönte meg a díjat.
A Majthényi Zsombor-vándordíjat minden esztendőben az

év legjobb ifjúsági versenyzője
kapja meg. Érdi Mária idén
részt vett a riói olimpián, ahol
futamot is nyert, és kvalifikálta
magát a Vk-döntőre. A sportoló
a tervekkel ellentétben mégis
itthon tölti a karácsonyt.
Elmondta, hogy a Vk-döntő
után még egy versenyen indult
volna, de végül másként döntött.
„A terv az volt, hogy az ausztrál
bajnokságon is hajóba ülök, de
lassan két hónapja vagyok távol
a családtól, és nagyon hiányoznak az otthoni dolgok” – mondta Érdi Mária.

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/

December 9., péntek

16.00 BKSE–Mol Pick Szeged
NB I-es ifi kézilabda-mérkőzés
18.00 BKSE–Mol Pick Szeged NB I-es
férfi kézilabda-mérkőzés

December 10., szombat

18.00–20.00 BKLSZ futsal teremlabdarúgó-bajnokság

December 11., vasárnap

9.00 Balatonfüredi SC–Karmin PS SE csapatbajnoki
sakkverseny
15.00 XX. Acro Dance-karácsony
Belépő: 1500 forint, gyerek: 800 forint

December 15., csütörtök

18.00 Ghymes-koncert
Vendég: Balatonfüred város iskoláinak gyermekkórusai
Jegyár: 2000, nyugdíjas/diák: 1000 forint

December 16., péntek

16.00 BKSE–B Braun Gyöngyös
NB I-es ifi kézilabda-mérkőzés
18.00 BKSE–B Braun Gyöngyös
NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés

December 17., szombat

18.00–20.00 BKLSZ futsal teremlabdarúgó-bajnokság

December 18., péntek

18.00–20.00 BKLSZ futsal teremlabdarúgó-bajnokság

December 28., szerda

Óévbúcsúztató
önkormányzati teremlabdarúgó-torna

December 29., csütörtök

20.00 Neoton-szuperkoncert
Belépő elővételben 5500 forint,
a koncert napján 6000 forint

December 30., péntek

Veszprém megyei felnőtt egyéni és páros
asztalitenisz-bajnokság

A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

A magyar trió Johanna nevű
hajója rendkívül kiegyensúlyozottan versenyzett, és a húszhajós mezőnyben folyamatosan
az élen tudtak vitorlázni. A hat
futamon három második, egy
harmadik, egy negyedik és egy
hatodik helyet szereztek, és
ezzel maguk mögé tudták utasítani a dán világbajnok Lars
Hendriksent, a portugálok hazai
legjobbját, José Matosót és a
regnáló Európa-bajnok orosz
Dmitrij Szamokhint is.
„Gyenge szélben, szinte balatoni körülmények között versenyeztünk” – mondta a verseny
után Kis-Szölgyémi Ferenc, aki
hasonló kondíciók között szeptember közepén nyerte meg a
magyar bajnoki címet. A verseny első napján a túl gyenge
szél miatt nem lehetett futamot
rendezni. Szombaton 8–10 csomós szélben, az óceán felőli
pályán tartották a futamokat.
„Az apály és a dagály fordulója
között ilyenkor a partot kell
húzni. Mindhárman nyugodtan,
a jó rajtok után következetesen
versenyeztünk” – mondta a
magyar hajó kormányosa.
Másnap a délnyugati pályán,
a parthoz közelebb vitorláztak,

de a magyar hajó továbbra is
folyamatosan az élen tudott
maradni, és az ötcsomósra csökkent szélben is kiválóan vitorlázva végül nagy előnnyel nyerte a versenyt.
A magyar csapat már néhány
éve ott van a nemzetközi Dragon-mezőny élvonalában, ahol
számos korábbi olimpiai és világbajnok, illetve helyezett vitorlázik. A csapat néhány éve
már elért egy világbajnoki negyedik helyet, de ez az első eset,
hogy az élen tudtak végezni. „A
Dragon az egyik legelegánsabb
és az állításokra legérzékenyebb
one-design hajó, nem véletlenül
népszerű az egykori élversenyzők között” – hangsúlyozta
Kis-Szölgyémi Ferenc.
Cascais-ban a téli Dragonversenysorozathoz egyre több

Kis-Szölgyémi Ferenc, Kiss Tamás és Vezér Károly
hajó csatlakozik majd, mert itt
készülnek fel a 2017. júniusban
ezen a helyen sorra kerülő világbajnokságra.
A magyar csapat eredménye
azonban nemcsak ezért biztató,

hanem azért is, mert 2018-ban
Balatonfüreden kerül sor az
Európa-bajnokságra, ahol komoly esélyesként szállhatnak
majd vízre.
Náray Vilmos, MVSZ

Nem változnak a hajóosztályok
Nem javasolja a jelenlegi
olimpiai versenyszámok változtatását a Nemzetközi Vitorlás
Szövetség (World Sailing) a
tokiói olimpiára. Ezt a testület
elnöke, az olasz Carlo Croce
jelentette be a szervezet Barcelonában zajló éves közgyűlésén.
„Ez jó hír nekünk, magyaroknak, hiszen a jelenlegi tíz
versenyszámból háromban is

komoly esélyekkel rendelkező
versenyzőink vannak, akik már
Rióban is megmutatták, hogy
mire képesek, hiszen két futamot is nyertek” – fűzte hozzá a
közgyűlésen részt vevő Holczhauser András, a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára.
Formálisan a World Sailing
a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak terjeszti majd elő javas-

Célirányos ellenőrzés
az ünnepek előtt
A kiskereskedelmi forgalomba kerülő termékeket a behozataltól a boltok polcáig, a weben
hirdetett árukat a beszerzéstől a
házhoz szállításig ellenőrzi a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
(NAV) az év végén. A nagy- és
kiskereskedők a megszokottnál
is többször számíthatnak ellenőrzésre, hogy az ünnepek előtt
ne kerüljön forgalomba adózatlan árucikk.
A NAV munkatársai az
Elektronikus Közúti Áruforgalom-ellenőrző Rendszer
(EKÁER) adatait is felhasználva ellenőrzik a kamionokat. A
külföldről érkező, illetve a kivitelre szánt termékek kereskedelmét nyomon követve iktatják ki
a törvénytelenül forgalmazott
szállítmányokat. Az áruszállítás
ellenőrzése mellett a termékek
rendeltetési helyén is megjelenik a NAV.
A célkeresztben elsősorban
az ünnepek előtt és a téli szezonban keresett árucikkek kereskedői állnak. Közülük is
leginkább azok, akik a NAV
információi szerint nagy esél�lyel kísérletet tesznek bevételük
eltitkolására, illetve az állami

költségvetés terhére próbálják
adójukat minimalizálni vagy
akár nullára redukálni.
A nagykereskedők mellett a
kiskereskedők gyakorlatát is
figyelemmel kíséri a NAV, a
webáruházak, a bevásárlóközpontok, a távol-keleti árukat
kínáló üzletek, valamint a piacok, a vásárcsarnokok forgalmát
is ellenőrzik. Ez utóbbiak kereskedőit az akció előtt országszerte tájékoztatta a hivatal a sajtón,
illetve a piacfelügyelőségeken
keresztül, hogy se a vevőket, se
az árusokat ne érje váratlanul az
ellenőrök folyamatos jelenléte.
Az országos nagyszabású
ellenőrzés-sorozat előtt a NAV
munkatársai elemezték a korábbi ellenőrzések, az adóbevallások, az EKÁER-ből és az online
pénztárgépekből érkező adatokat, hogy kiszűrjék, mely területeken, mely gazdálkodóknál
jelenik meg az adóelkerülés
legnagyobb kockázata. Ezzel, a
több forrásból gyűjtött információkra alapozott célzott kiválasztással hatékonyabb munkát
végezhetnek a revizorok.
Veszprém Megyei Adóés Vámigazgatóság

latát jövő februárban. Mint
Croce elmondta, sem a versenyszámok, sem a használt felszerelés (hajó-, illete szörftípusok)
nem változnának, az viszont
elképzelhető, hogy a lebonyolítás módjában vagy a flották
méretében lennének újítások.
Tovább vizsgálják annak lehetőségét is, hogy Tokióban egy
tizenegyedik versenyszámban

is osszanak érmeket, ez azonban
csak bemutatóként szerepelne a
műsoron, mondta az elnök.
A magyar vitorlázást Rióban
öt versenyző képviselte, akik
közül a Finn dingiben vitorlázó
Berecz Zsombor és a Laser
Radialban rajthoz álló Érdi
Mária futamot is nyert az ötkarikás megmérettetésen.
Náray Vilmos, MVSZ

Decemberben kell dönteni az eváról
2016. december 1-je és
december 20-a között
választhatják 2017-re az
egyszerűsített vállalkozói
adót (eva) az újonnan
bejelentkező adózók.
Azoknak, akik 2016-ban
az eva szerint adóztak,
és ezen 2017-ben sem
változtatnak, nem kell
újra bejelentkezniük.
Az egyszerűsített vállalkozói
adóról szóló törvény hatálya alá
bejelentkezni, illetve az alól
kijelentkezni a Nemzeti Adó- és
Vámhivatalnál lehet, egyéni
vállalkozó esetében a 16T103,
társas vállalkozás esetében a
16T203 számú adatbejelentő
lapon. Az adatlapok 2016. december 1-jétől letölthetők a
NAV honlapjáról (http://www.
nav.gov.hu → Nyomtatványkitöltő programok → Nyomtatványkitöltő programok → Egyszerű keresés/Összetett keresés), illetve papíron is hozzáférhetők a NAV ügyfélszolgálatain. A nyomtatványok ügyfélkapun keresztül elektronikusan,
postán, illetve az ügyfélszolgálatokon személyesen is benyújthatók.
Az eva szerinti adózást többek között egyéni vállalkozók,
egyéni cégek, betéti társaságok,

korlátolt felelősségű társaságok,
ügyvédi irodák és közkereseti
társaságok választhatják december 20-ig. A bejelentkezés
ugyanezen időpontig írásban
visszavonható. A határidő elmulasztása esetén igazolási
kérelem előterjesztésének nincs
helye.
Ugyancsak 2016. december
20-ig, és szintén a 16T103, illetve a 16T203 számú adatbejelentő lapon lehet kijelentkezni
az eva-törvény hatálya alól.
Azoknak kötelező kijelentkezni,
akik december 20-án nem felelnek meg az eva feltételeinek,
például, ha ebben az időpontban
adótartozásuk van.
Az egyéni vállalkozók szintén december 20-ig – a 17JNY
számú nyomtatványon – nyilatkozhatnak arról is, hogy magasabb összegű társadalombiztosítási ellátásokhoz a járulékokat
a minimálbér másfélszerese
feletti járulékalap után fizetik
meg. A NAV a bejelentkezés
elfogadásáról vagy elutasításáról, illetve a kijelentkezésről
értesíti az adózókat.
Részletes információk:
www.nav.gov.hu → ADÓ →
Egyszerűsített vállalkozói adó
oldalon.
Veszprém Megyei Adóés Vámigazgatóság
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