
99Jó, ha tudjuk

Balatonfüred és Tihany önkormányzata hosszú távú megállapodás kötött, annak a felismerésnek a jegyében: 
hogy a két település polgárait összeköti az évszázadokra visszatekintő közös múlt, a közös kultúrtáj történelmi, 
művészeti, irodalmi, gazdasági hagyományrendszere, továbbá a jelenkorának mindennapjaiban is összefűzi az 
idegenforgalom, a kulturális turizmus, a hajózás, a bor- és szőlőkultúra élő gyakorlata.  A szerződést a két telepü-
lés polgármestere: dr. Bóka István és Tósoki Imre a Magyar Kultúra Napján ünnepélyes keretek között írta alá.

 
 Február-5-én Budapesten kapta meg Balatonfüred A kultúra magyar városa 2009 címet, amelyet folyamatos, 

magas szintű, igényes kulturális szolgáltatásért kapott meg az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól.

Balatonfüred városa és az Osztrák-Magyar Haydn zenekar együttműködési megállapodást kötött. Ennek ke-
retében a nemzetközi együttes egész évben megjeleníti Balatonfüredet a fellépéseihez kapcsolódó kiadványain, 
s még ebben az évben a Haydn-év keretében valamint 2010 elején még egy alkalommal koncertet is ad a város-
ban a Fischer Ádám vezényelte zenekar.

Balatonfüredi küldöttség járt Bécsben, ahol az Olasz Intézetben megállapodást kötöttek az idei Quasimodo 
rendezvényekről. Az olasz költő 50 éve kapta meg a Nobel-díjat, tisztelői konferenciákon és emlékkiállításokon 
emlékeznek rá Bécsben, Stockholmban, Messinában, Balatonfüreden és Moszkvában.

Balatonfüred április 18-án ünnepelte a Költészet Napját. Az ünnepi műsorban a Versünnep eddigi versenyei-
nek legjobbjai (Hunyadkürti György, Dudás Dorottya és Bácskai János) léptek fel. Ünnepi beszédében a költé-
szet jelenkori szerepéről és lehetőségeiről szólt Szinetár Miklós, a rendezvény fővédnöke.

A költészet napi megemlékezés előtt Cselényi László a Duna televízió elnöke, Simon Attila, a Herendi porce-
lánmanufaktúra vezérigazgatója és dr. Bóka István polgármester, mint a „Kultúra Televíziója” a „Kultúra Me-
cénása” és a „Kultúra Városa” képviselői megújították az elmúlt évben kötött együttműködési megállapodást.

A holocaust napján, április 16-án vendégünk volt Glatz Ferenc akadémikus, aki a magyar történelem perspek-
tívájában szólt a XX. századi kataklizmáról. Széchenyi Ágnes irodalomtörténész bemutatta Z. Karkovány Judit 
Hiányjel című könyvét, amely a füredi zsidóságnak állít emléket. 

Szőcs Géza költő Európa-díjas lett, nagydíjával tűntette ki lapunk főmunkatársát a Bécsi Európai Akadémia. A 
szervezet évtizedek óta évente egy alkalommal jutalmazza Közép-Európa politikai és szellemi életének kiválósá-
gait. A rendkívüli elismerést május 13–án Bécsben vette át a költő.

Balatonfüred több rendezvénnyel is csatlakozott az országos Haydn-év eseményeihez.. Ezek közül kiemelke-
dő volt a május 31-én megrendezett koncert. Szerte a világon számos városban ezen a napon 11 órakor egyszer-
re csendültek fel a híres oratórium, a Teremtés hangjai. A Mendelssohn kamarazenekart és a  debreceni Kodály 
Kórust Vásáry Tamás Kossuth–díjas karmester vezényelte. Szólisták voltak: Hajnóczy Júlia (szoprán), Szappa-
nos Tibor (tenor), Cserhalmi Ferenc (basszus).

A Jókai napok hagyományos rendezvényeire a Jókai villa felújítása miatt ebben az évben június elején került sor. 
Vendégünk volt Debrecen városa, akiknek művészei, művészeti csoportjai egész évben fellépnek városunkban.

Az ünnepi könyvhét balatonfüredi eseménysorozatát a rendezvény díszvendége, Szilágyi István Kossuth-dí-
jas író nyitotta meg június 4-én,  aki két nap múlva az Alföld című folyóirat munkatársaival, Alföldi Géza főszer-
kesztővel és Angyalosy Gergely szerkesztővel mutatkozott be. Az irodalmi kerekasztal beszélgetést Budai Kata-
lin szerkesztő-kritikus vezette.

(cs. l.)


