A TARTALOMBÓL
HOL TARTANAK
AZ ÉKKŐ II.
FEJLESZTÉSEK?
Folyik a Vaszary kastély
500 millió forintos felújítása. Interjú dr. Hajba Csabánéval.
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Megvédeni
Füredet
No, jól a dugámba dőltem, hogy
népies legyek. E lap hasábjain,
meg úton-útfélen, dicsekszem,
hogy milyen hatalmas fejlődés
látható nálunk, mennyire élvezik
a vendégek a várost stb. stb.
Most azt olvasom a megyei újságban (június végén), hogy a
kettes számú füredi vízi paradicsomban (az egyes számú a Balaton), egy szombat éjszakai
bulin 9000-en voltak. Ide most
sok felkiáltójel kellene, amely
kifejezi a megdöbbenést. Persze
tudom, a nagyobb bulikon százezrekkel mérik a néző számot,
de azért ez engem kicsit megijesztett.
Meg az is, hogy most a hal- és
borünnepen, a színpadon állva
szétnéztem, s nem láttam a sétányt az emberektől. Egy szombati délután volt, az eső lába is
lógott, s nem tudtam, most bólogassak vagy jajgassak. A barátom azt mondta, látnád, mi
van a kempingnél lévő látványosságnál. Ekkor volt a drótszamarasok nagy napja is.
Félreértés ne essék, nehogy már
valaki is azt higgye, bárkit ki
akarok tiltani, stop táblát a
város szélére vagy ilyesmi. Csak
elgondolkoztam, hogy mi lehet
még ebből? Fel vagyunk-e készülve ekkora idegenforgalomra? Mondják az idősebbek,
a nagy NDK-s (tudják-e a fiatalok, mit jelent ez a betűszó?) rohamok idején, még ennél is
többen voltak olykor. Ez a város
már nem az ami pár éve volt, ezt
mindenkinek tudnia kell, aki itt
él és részt kér, részt vállal a fejlődésből.
A népszerűségnek viszont ára
van. Ennyi embert nem elég kiszolgálni, etetni, altatni, programmal ellátni. De utánuk takarítani kell, óhatatlanul sérülések érik a természetet, az épített környezetet. Akaratlanul, de
olykor tudatosan már csak a
rombolás kedvéért. Vannak,
akik nem kímélik azt, ami mindannyiunkat szolgál, „nekem lehet felkiáltással” autóikkal behajtanak a sétányra, a parkba,
ott parkolnak ahol eleve nem
szabad. Átgázolnak sövényen,
virágon, csakhogy övék legyen
a legjobb hely stb. Ki győzi ezt
felügyelettel? Vajon megérzik-e,
hogy ami új és szívet-lelket gyönyörködtető Füreden, az menynyibe került, mennyi munka van
mögötte, hogy annak másnap,
hétköznap is működnie kell.
Vagy itt is érvényesül a mai magyar mentalitás: a mi közöd
hozzá? - cinikus kérdése. Főleg,
amikor rászól az ember a rongálókra, a felelőtlenekre.
Mert szólni muszáj, figyelmeztetni muszáj, megértetni muszáj,
hogy a szabadság az nem szabadásosság. Még akkor is szólni
kell, ha érte agresszió a válasz.
Az ember könnyen útszéli durvaságot kap a szelíd figyelmeztetésért cserébe, de még be is
húzhatnak neki egyet. Persze
Füred nekem ennyit megér!
Praznovszky Mihály

Újra Füredé a városimázs-díj
Az Image Factory és az
Observer Budapest Médiafigyelő második alkalommal készített kutatást arról, hogy
milyen hatékonyan kommunikálnak a hazai városok. Balatonfüred megismételve tavalyi
eredményét ismét első lett a
kisvárosok kategóriájában. A
nagyvárosok között Esztergom, a megyei jogú városok
között pedig Debrecen imázsa
bizonyult a legjobbnak 2008ban. Az eredményeket Budapesten a Parlament Cafe-ban
tartott sajtótájékoztatón hirdették ki.
Bognár Ákos az Image Factory kreatív igazgatója az eredmények kihirdetése előtt elmondta, a kutatás során csak az
országos médiákban való megjelenéseket vették figyelembe,de az is fontos, hogy ne csak
kampányszerűen hallasson magáról egy-egy település, valamint, hogy a bulvársajtónak is
érdekes hírekkel tudjon szolgálni és a honlapja is igényes
legyen.
Balatonfüred megismételve tavalyi eredményét ismét első
helyezést ért el a kisvárosok
listáján. Dr. Bóka István polgármester szerint ez annak köszönhető, hogy a magas színvonalú kulturális rendezvények
rengeteg embert vonzanak a
városba, de ugyanilyen fontos
a rangos sportesemények jelenléte, és az is, hogy a könnyedebb szórakozást kedvelők is
megtalálják itt számításukat. A
polgármester nagyon fontosnak tartja a médiával való jó
kapcsolatot, hiszen az emberek
újságból, tv-ből, internetről
gyűjtik be az információkat
arról, milyen lehetőségeket
kínál az adott település. A hagyományos nagy rendezvényeket, mint például az Anna-bál,
vagy a Jókai napok, továbbra is
a város szervezi. Azonban egyre több programot kiszerveznek, vagyis külső vállalko-

Újdonságok
lesznek az idei
Anna-bálon
Két virágkompozícióval is
részt vesz a füredi Anna-bálon
Debrecen városa. A Ludas
Matyi alakját a móló bejáratánál és a Szent Koronát megformáló virágkölteményt a
szívkórház előtti téren a bál
hétvégéjén láthatják a fürediek és az ide látogatók.
(Folytatás a 2. oldalon.)

Dr. Bóka István, Füred és Kósa Lajos, Debrecen polgármestere a
budapesti díjátadón

ANNA-BÁLI
RETRO
A Balatonfüredi Napló melléklete a 184. Anna-bálra.

zókra bízzák a lebonyolítását,
ilyen például a Kékszalag,
vagy a FüredFest.
A 2008-as teljesítmény alapján
a kisvárosok kategóriájában
Füred után Paks, majd Sárvár
következik. A nagyvárosok közül Esztergom a legvonzóbb,
megelőzve Gyulát és Szentendrét. A megyei jogú városok
listáját Debrecen vezeti Szeged
és Miskolc előtt. A kutatásban
a települések honlapjainak
vizsgálata is fontos szerepet
játszott, külön kategóriában értékelték a városi portálokat,
melyek közül Pilisvörösváré
bizonyult a legjobbnak.
bambek

Kékszalag újabb rekorddal
5-6-7-8. OLDAL
KÉPVISELŐ
STAFÉTA
Előző számunkban Pethőné
Schulcz Ágnes kérdezte
Nagy Jenőt, hogyan látja a
jövőben a turizmust mint
megélhetési lehetőséget?

Lenyűgöző látványt nyújtott a Balatont ellepő, színes hátszélvitorlákkal pompázó csaknem hatszáz hajó
Július 3-án reggel gyenge
délnyugati szélben rajtolt el a
41. Kékszalag tókerülő vitorlásverseny rekordszámú mezőnye a balatonfüredi móló
vonalában kitűzött öt kilométer hosszú rajtvonalon. Az idei
verseny nagy kérdése volt,
megdől-e a Nemere II. 1955-ös
csúcsa, amikor 10 óra 40 perc
alatt sikerült teljesíteni a légvonalban 160 km-es távot, és
sikerül-e valakinek végre
megszakítani a nyolc éve folyamatosan diadalmaskodó a
Brokernet-Uniqán hajózó Litkey Farkas és csapatának hegemóniáját.
Az első Keneséig tartó szakaszon az esélyesek közül a
Király Zsolt vezette Raffica állt
az élre és jelentősnek tűnő
előnyre tett szert a BrokernetUniqával szemben. Ám ezután
a szél valamelyest erősödött,

ráadásul az iránya miatt Siófok
felé, majd az ottani bója után
Keszthely irányába is cirkálásra kényszerült a mezőny.
Mindez a lehetőséget adott a
Brokernet-Uniqának, hogy ledolgozza a hátrányát. A Király
Zsolt vezette Raffica egyensúlyának megőrzése érdekében
vitorlafelületének csökkentésére kényszerült. Litkey Farkas
hajója még a Tihanyi-szoros elérése előtt átvette a vezetést.
A két éllovas az üldözőktől
jócskán eltávolodva izgalmas,
szoros párviadalt vívott a célig.
A Brokernet-Uniqa csapata
magabiztosan verte vissza a
trónkövetelő támadásait és 12
óra 13 perc 46 másodperc alatt
teljesítve a távot győzött. Litkey Farkas ezzel megszerezte
kilencedik Kékszalag győzelmét. Még változatosabb küzdelem folyt a harmadik helyért,
amelyet végül Soponyai Géza

vezényletével a Pioneer MediaContact szerzett meg.
A Kékszalagon természetesem
nem csak az abszolút első helyért folyik a küzdelem, hiszen
annak elérésére csak néhány,
különlegesen gyors hajónak
van esélye. 22 hajóosztályban
is hirdetnek győztest, így mindenkinek izgalmas versenyben
lehet része a hozzá hasonló vitorlások ellen. A mezőnyben
ezúttal is ott volt az 1955-ben
rekordidőt felállított ötszörös
Kékszalag-győztes klasszikus
75-ös balatoni cirkáló, a Nemere II., amelyen ezúttal tisztán lányokból alakított legénység vitorlázott Magyar Vilma
kormányzásával. Elismerésre
méltóan versenyezve az abszolút tizenharmadik helyen futottak célba, végig szorongatva a
testvérhajó Sirocco-t, amelyet
Cittel Lajos kormányzott.
(Folytatás a 2. oldalon.)

9. OLDAL
LENDÜLETBEN A
BALATONFÜREDI KC
Történelmi tettet hajtott
végre a BKC, miután a bajnokságban az előkelő ötödik helyet szerezte meg.
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BALATONFÜREDI NAPLÓ

Az Év Jegyzője dr. Tárnoki Richárd

IX. évfolyam, 6. szám

Hol tart a Balaton-part ékköve II. projekt?
Interjú dr. Hajba Csabánéval, a projekt koordinátorával
Éppen két éve – 2007 májusában – kezdődött a Balaton-part ékköve II. kiemelt
projekttel kapcsolatos munkánk, amikor az elő-megvalósíthatósági tanulmányát elkészítettük. A júliusi kormánydöntéssel került be a
Közép-Dunántúli Operatív
Programba, majd egy évre rá,
2008. július 7-én kötöttük
meg az 1,5 Md Ft vissza nem
térítendő támogatásra a szerződést.
Erre az időpontra pályázati
szakértők bevonásával megtörtént a projekt részletes kidolgozása, kiválasztottuk a beruházás lebonyolítóját és elkészültek a kiviteli tervek. Most
a projekt megvalósítás közepénél járunk. Az elmúlt 10 hónapban leszerződtünk a projektmenedzsment szolgálta-

Dr. Tárnoki Richárd tizenhat éve dolgozik a Polgármesteri Hivatal
Nyílt internetes szavazáson választották meg az Év
Jegyzőjének dr. Tárnoki Richárdot, Balatonfüred jegyzőjét.
Dr. Tárnoki 16 éve dolgozik
a füredi polgármesteri hivatalban, ahol végigjárta a hivatali
ranglétrát. Mint beruházási ügyintéző kezdett, majd mint vagyongazdálkodási osztályvezető
folytatta a munkát, és egy tragikus eset, elődje, dr. Kondorosi
László halála után pályázta meg
a füredi jegyzői állást. Sok hatósági hatáskör, a polgármesteri
hivatal vezetése és a képviselőtestület munkájának törvényességi felügyelete a jegyző feladata, avat be a jegyzői munkába dr. Tárnoki. A legfontosabb emberi tulajdonság pedig,
hogy a jogszabályok adta kere-

tek között empatikus, tiszta fejű,
következetes és türelmes legyen, ha valaki ezt a munkát választja. Nem árt némi humor
sem, hiszen a polgármesteri hivatalban is emberek dolgoznak,
és könnyebben megy a munka
némi vidámsággal. Dr. Tárnoki
Richárdot a családja, két gyermeke tölti fel energiával és jókedvvel, ha egy-egy fárasztó
nap után hazatér. Az Év Jegyzője elismerés pedig nemcsak
neki szól, mondja szerényen,
hanem benne van az egész hivatal munkája, sőt Füred fejlődése
és a kistérség munkája is. A díjnak természetesen örült, hiszen
visszaigazolása annak, hogy továbbra is így érdemes folytatni
a munkát, tudtuk meg Balatonfüred jegyzőjétől.
bfn

Újdonságok az Anna-bálon

A képviselő szerint, ha
eddig a halgazdaság nem tudta
megoldani a balatoni feladatokat – busa elszaporodás, haltelepítések, horgászturizmus –,
akkor mi a garancia arra, hogy
részleges privatizációja, vagyonának kiárusítása, a tógazdaságok, a halkereskedelem és
a halfeldolgozás eladása után
képes lesz erre. Dr. Bóka szerint megoldást az jelentene, ha
a halászati jogot a vízparttal
rendelkező önkormányzatok
kapnák meg, amelyek, lásd a
balatoni hajózást, eddig is jó
gazdái voltak a Balatonnak. A
várható kormányváltás miatt
egyébként sem célszerű sem-

milyen átalakítás, a Balatoni
Halászati Zrt. vagyonának
részleges elherdálása, amely a
későbbi döntési lehetőségeket
csak beszűkíti. Katona Tamás
államtitkár válaszában elmondta, hosszú előkészítés
után döntöttek a halászati társaság szervezeti átalakításáról.
Állami tulajdonban, a jogutód
Balatoni
Halgazdálkodási
Nonprofit Zrt.-nél hagyják a
legfontosabbakat, a halászati
jogot, az őshonos halfauna védelmét, a busaállomány szabályozását, a halőrzést és a
haltelepítést. Dr. Bóka István
viszontválaszában megismételte, hogy nem tudja elképzelni, mitől lesz jobb a helyzet
a privatizáció után, egyelőre
csak annyi látszik, hogy megindul a vagyon kimentése.
(A horgászok véleményéről cikk
a 11. oldalon.)
bfn

Kékszalag újabb rekorddal
(Folytatás az 1. oldalról.)
Sokan egyszerű túrahajókkal
állnak rajthoz, hogy teljesítsék
ezt a különlegesen szép élményt jelentő versenyt. Annak
ellenére, hogy az idei Kékszalagon többnyire gyenge, mérsékelt erejű szelek fújtak, 556
hajónak, a mezőny 93,7 százalékának sikerült 48 órán belül
teljesíteni a távot.
A versenyekről és eseményekről folyamatosan, a hajókról
élő képeket is mutatva közvetített a Füred TV, amelynek

műsora az interneten is látható
volt a verseny honlapján
(www.kekszalag.hu).
Jövőre azonban újabb izgalmakat tartogat a Kékszalag, hiszen az eddig érvényes korlátozást feloldva immár nem
csak egy-, de többtestű hajók is
részt vehetnek majd a tókerülőn. A különlegesen gyors katamaránok és trimaránok megjelenése bizonyosan megnöveli
majd a külföldi vitorlázók részvételi kedvét is.
bfn

látogatóközpont legkorábban
szeptemberben nyílhat meg.
A pénzügyi megvalósítással
kapcsolatosan elmondhatjuk,

munkák tavaly októberben
kezdődtek meg és mára részben be is fejeződtek. Az eredeti
ütemtervnek megfelelően elkészült a Rózsa-kert, a Vitorlás
tér és a tematikus utak. Június
végére kész a Gyógy tér, a
Blaha u. 3. szám alatti épület és
a Jókai villa. A városrészre rávezető utak közül szezonra elkészül a Csokonai u. és a
Fészek köz és a Honvéd utca.
Most folyik az egyik legjelentősebb projektelem, a több
mint 500 millió Ft bekerülési
költségű Vaszary kastély felújítása, ahol európai szintű kiállításoknak helyet adó galéria és
képtár létesül.
Folyamatban van az épületekbe kerülő eszközök és mobil
berendezések beszerzésére a
közbeszerzési eljárás. Mivel az
Ékkő II. projekt 1 Md Ft feletti
támogatású, így a beszerzések
dokumentációját előzetesen
jóvá kell hagyatni a támogató
hatósággal. Az eszközök tekintetében a szerződéskötés időpontja július vége, így a Jókai
Emlékmúzeum és a Balatoni
Borok Háza szomszédságában
kialakított új városi múzeum és

hogy 300 M Ft előleget kapott
az önkormányzat, amely már
felhasználásra került. A támogatás elszámolása érdekében
eddig három kifizetési kérelmet nyújtottunk be, közel 400
M Ft lehívására, melyek egyrészt a projekt előkészítési
költségeinek elszámolására
másrészt a kivitelezői számlákra vonatkoztak. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az első
kifizetés-igénylések intézése
elég hosszadalmas. 163 M Ft
támogatás utalása júniusban
várható.
A projekt előrehaladásáról félévente kell jelentést benyújtani a
közreműködő szervezethez,
amelyben részletesen be kell
mutatni mind a műszaki, mind
a pénzügyi megvalósítást. A következő jelentés határideje július közepe, amelyben arról tudunk számot adni, hogy az
Ékkő II. projekt a tervezett ütemben halad, a pályázatunkban
vállalt régiós jelentőségű kiemelt vonzerőfejlesztés keretében jövő év elejére valamennyi
projektelem megvalósul és márciusban a projekt lezárható lesz.
bfn

Illikmann Gabriella kapta a
Balatonfüred Város Közigazgatásáért kitüntetést

Halügy a Parlamentben
Dr. Bóka István országgyűlési képviselő, Füred polgármestere a Parlamentben a
Balatoni Halászati Zrt. jövőjéről kérdezte a pénzügyminisztert.

tásra, a nyilvánossági feladatokra és lefolytattuk a kivitelező kiválasztására a közbeszerzési eljárást. Az építési

A 2008-as Anna-bál szépe, a balatonfüredi Csizmadia Alíz
(Folytatás az 1. oldalról.)
A megszokott módon a bál
estje előtti napon, 24-én pénteken rendezik meg a Balatoni
Szívhalászatot, amelyen az érdeklődésre való tekintettel
lehet, hogy két hajó viszi ki a
Balatonra az 1200 forintért
jegyet váltókat, akik közül a
hangulatos zenés hajókázás
során kisorsolják az ingyenes
báli belépőket is. A Szívhalászatról megérkezőket, köztük a
bál fővédnökét, Kósa Lajost,
Debrecen polgármesterét, dr.
Bóka Istvánt, Balatonfüred polgármesterét és a nagyközönséget debreceniek műsora várja a
kikötőben és a Kisfaludy színpadon. A Tagore-sétányon a
báli hétvégén debreceni kézművesek, vásározók bemutatójával is találkozhatnak, és
természetesen fellép idén is az
évek óta az Anna-bálon szereplő debreceni Valcer Táncstúdió, amely nemcsak a Kisfaludy színpadon mutatja be a
báli és a latin-amerikai táncokat, de a bálkirálynő választás
előtt fél 12-kor Shell Judittal
közösen tűz koreográfiával
komponált zenés-táncos produkciót adnak elő.

Igazi újdonság a 184. Annabálon, július 25-én este, hogy
ezúttal 15 szép ifjú hölgy közül
választhat 22 órától a Duna Televízió közvetítését otthon néző
közönség, a báli társaság és
mindazok, akik részt vesznek a
bállal egy időben zajló utcabálon, és a Kisfaludy színpad kivetítőjén élőben követik a
megnyitót, a legszebb 15 lány,
majd a Bál Szépe és udvarhölgyeinek a megválasztását. Ebben az évben ötszáz vendég fér
el a füredi Anna-bálon. A rendezők új helyszínt is kialakítottak, az éjszakai bárban 45, az
árkádok alatt 40, az étteremben
50 és a díszterem előtt 55 ezer
forintba kerülnek a jegyek. A
füredi Anna-bál éjszakáján tehát mindenki kedvére szórakozhat a parton, akár az Anna
Grand Hotel elegáns épületében Miklósa Erikával és más
művészekkel, társasági közéleti
szereplőkkel együtt, akár a jó
hangulatú utcabálon. Aki mégis
lemarad a bál szépeinek megválasztásáról, másnap a Tagoresétányon a Kisfaludy színpadon vagy a hintós felvonulás
során találkozhat velük.
Csorba

Július 1-je munkaszüneti
nap a köztisztviselők számára,
ilyenkor a hivatalok, a közszféra intézményei zárva tartanak. Balatonfüreden is ebből az alkalomból köszöntötték a közszolgákat, akik
amúgy hétköznapjaikon segítenek eligazodni ügyes-bajos
dolgainkban.

szereti a munkáját és boldoggá
teszi, hogy segíthet az embereken. A füredi munkaügyi kirendeltségen aktív kapcsolatot
tart az önkormányzatokkal,
munkáltatókkal és munkavállalókkal, segíti az elhelyezkedést
és koordinálja a pénzügyi támogatásokat. 1997 óta dolgozik jelenlegi munkahelyén. Jól

Illikmann Gabriellának sok ügyfele van a munkaügyi központban
A megjelent ünnepelteket
dr. Tárnoki Richárd jegyző köszöntötte, majd dr. Bóka István
polgármester átadta a Balatonfüred Város Közigazgatásáért
kitüntetést, amelyet az idén Illikmann Gabriella, a Középdunántúli Regionális Munkaügyi Központ balatonfüredi kirendeltségének helyettes vezetője vehetett át.
Illikmann Gabriella nagyon

eső érzés ez a kitüntetés, megtisztelő – mondta a díjátadón.
Szintén az ünnepségen adták át
Balatonfüred Város Díszoklevelét is, ez utóbbit dr. Földesi
Csaba, a füredi földhivatal korábbi vezetője vehette át a városban kifejtett tevékenységéért. A
köztisztviselőket a balatonfüredi
fúvósok vidám muzsikája köszöntötte a rendezvényen.
Bán László
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Új MKB bankfiók nyílt Balatonfüreden Borban az igazság,
borban a vigasz
Balatonfüreden 2009. június 11-én ünnepélyes keretek
között adta át az MKB Bank
legújabb, balatonfüredi egységét Erdei Tamás elnök-vezérigazgató, valamint dr. Bóka
István, a város polgármestere.

A bankfiók május 11-e óta fogadja az ügyfeleket; ekkor kezdődött az az akció, amelynek
során minden ügyfél, aki a fiókban augusztus 10-ig kártyát
igényel, vagy pénzét bankbetétben köti le, automatikusan
hozzájut egy ötezer forintos, az
év végéig beváltható Alexandra könyvutalványhoz.
A nyolcvanharmadik egység
megnyitásával folytatódott az
MKB Bank hálózatának bővítése, amely nem csupán a lakosság számára jelent egyszerűbb ügyintézést, hanem a
vállalati partnerekkel való kapcsolattartást is gördülékenyebbé teszi. A szolgáltatások
nagy része több éve elérhető
telefonon és interneten keresztül, és az elektronikus ügyintézés várhatóan a jövőben még
nagyobb teret hódít. A bank tapasztalatai ezzel együtt azt mutatják, hogy a személyes kapcsolattartás mit sem veszített
fontosságából.
„Személyes tanácsadóink révén fokozott figyelmet fordítunk ügyfeleink minőségi kiszolgálására, ahogyan a tartós
és szilárd ügyfélkapcsolatokra
is hagyományosan nagy hangsúlyt fektetünk. Erre törekszünk Balatonfüreden is, amit
kellően megalapoz, hogy fiókjainkban a bank összes terméke
és szolgáltatása hozzáférhető:
partnereink egy helyen intézhetik személyes és céges ügyeiket” – mondta Erdei Tamás az

új egység ünnepélyes avatóján.
„Az MKB Bank város iránti elkötelezettségét mutatja, hogy
egyik fő támogatója vagyunk a
júliusban megrendezendő Balatonfüredi Művészeti Fesztiválnak. Büszkék vagyunk rá,
hogy hosszú évek óta névadó
szponzorai lehetünk az MKB-

szakmai ismeretekkel bíró Vida
Juditot bízták meg. „Legfőbb
célom, hogy az MKB Bank balatonfüredi egysége magas
színvonalú, személyre szabott
kiszolgálást nyújtson mind lakossági, mind vállalati ügyfeleinknek” – közölte a fiókvezető.

lődő ügyfeleknek. Mindezeken
túl a pénzintézet az MKB Csoport teljes szolgáltatási palettáját is kínálja: az MKB Pénztárak, az MKB Euroleasing,
valamint az MKB Biztosítók
termékeit és szolgáltatásait. A
fiók mellett lévő készpénzkiadó automata 24 órás hozzáfé-

Erdei Tamás elnök-vezérigazgató vágta át a szalagot a megnyitón
Veszprém kézilabda csapatnak,
amely nem csupán a megye,
hanem az egész ország egyik
büszkesége” – tette hozzá az
MKB Bank elnök-vezérigazgatója.
A város szívében található
bankfiók vezetésével a komoly

A Kossuth Lajos u. 9. szám
alatt megnyílt bankfiókban a
munkatársak számlavezetési,
megtakarítási és hiteltermékek,
továbbá az MKB befektetési
alapok, bankkártyák és hitelkártyák teljes köréről nyújtanak felvilágosítást az érdek-

rést biztosít az ügyfelek
számára számláikhoz, az éjszakai bedobó trezor pedig a készpénzállomány nyitvatartási
időn kívüli bankba történő elhelyezését teszi lehetővé.
(X)

Régi igazság, hogy a jó bor
mellé finom étkek is kellenek.
A Balaton mellett a szép
borok mellé a halételeket fogyasztották a tó körül élők és
az ide látogató fürdőzők egyaránt.
Ezt az étel- és italfogyasztást
szerette volna Kristóf Attila, a
Magyar Nemzet munkatársa
ünneppé tenni, ezért hat évvel
ezelőtt azzal az ötlettel állt elő,
hogy a Balaton északi partján
indítsanak el egy olyan rendezvényt, amely pár napig a Balaton környéki étel különlegességekről és a különleges zamatú borokról szól. Természetesen az étkek és a finom
nedűk mellé a jó beszélgetések,
az irodalom, a zene és a nótázás is hozzátartozik. Évekkel
ezelőtt első alkalommal a hal
és bor ünnepét Csopakon rendezték meg, később Füred is
bekapcsolódott. Mára már Balatonfüreden és Csopakon kívül helyet kért és kapott magának az ünnepségsorozatból
Paloznak és Tihany is.
A június 25-e és 28-a között
megtartott rendezvény számos
programjából mindenki a saját
ízlése, ízvilága, érdeklődési köre szerint válogathatott.
Az ünnepélyes megnyitón
Mádl Ferenc a Magyar Köztársaság volt elnöke, a rendezvény fővédnöke a halászoknak,
borászoknak és családjaiknak
köszönte meg, hogy megőrizték e táj hagyományait.
A táj szépsége, harmóniája
mellett a nemes étkek, italok is
hozzájárulnak az itt élő emberek egészségéhez, lelki béké-

jéhez-mondta Mádl Ferenc.
Dr. Bóka István polgármester
szerint az egyre szélesebb körben megrendezett ünnep a médiatámogatásnak köszönhetően
ismertebbé tette a magyar tengert, és ez által többen látogatnak el Balatonfüredre és környékére. Korzenszky Richárd
perjel ünnepi áldását megelőzően elmondta, hogy Belgiumból érkezett meg, ahol füstölt
angolnát reggelizett. A reggeli
alatt a balatoni halakra és a borokra gondolt, amelyekről legkorábbi írásokat a Tihanyi alapítólevélben olvashatunk. Az
áldást követően az asztali imát
énekelhette el a közönség a
perjel úrral: jöjj el uram, légy
vendégünk, áld meg amit, adtál
nékünk.
A megnyitót követően a Balatonfüred Néptánc Együttes és a
Tegnap zenekar műsorát élvezhették a nézők.
Hagyományosan, ebben az
évben is az ünnepségen került
sor az Eötvös József Sajtódíjak
átadására. A díjakat W. Nemessuri Zoltán, a Magyar Páneurópai Unió Országos Elnöksége
tagja adta át. Az idei évben kitüntetést kapott Szentmihályi
Szabó Péter, D. Horváth
Gábor, Haeffler András. A laudációkat Döbrentei Kornél
(Szentmihályi Szabó Péter és
D. Horváth Gábor) valamint
Kondor Katalin (Haeffler András) mondták. A megnyitót követően kulturális műsorokból,
szép borokból és a hírességek
receptjei alapján készített ételekből választhattak a vendévgek.
Hanny Szabó Anikó

Amikor fordul az ezred... Szőcs Gézával a színpadon Műrepülés
Nem volt egyszerű helyzet.
Szemmel láthatóan a népszerű
költőt, elhivatott közéleti férfiút, a frissen kitüntetett Európa-díjas gondolkodót is
zavarta, hogy a hátunk mögött
a műsorközlő vad szöveget
kurjantott, ha egy-egy biciklis
a vízbe esett, előttünk valaki
gitározott a gyermekeknek,
akik boldogan sikoltoztak,
balra lent ügyességi játék folyt
nagy hangzavarral, jobbra
pedig ment a vidám borozgatás. Mi pedig fent voltunk a
színpadon, pár tucatnyian.
Igaz, páran lent is megálltak s
belehallgattak a beszélgetésünkbe. Sőt, néhány embert
még arra is sikerült rábeszélnem, hogy vegyék meg a költő
új kötetét. Amikor fordul az
ezred a címe és Farkas Welmann Endre a szerzőtárs, aki
beszélgető könyv és dokumentumgyűjtemény alcímet adta a
vaskos kötetnek. (Bp, 2009,
Ulpius ház.)
Akkor még frissiben olvastam,
s a kérdéseim is elég felszínesek voltak. Ma már látom,
hogy Szőcs Géza nem Don
Quijote, s nem naiv álmodozó.
Nem is lehet az, aki egész
életét feltette az igazság keresésére és a diktatúrák elleni
küzdelemre, valamint a demokrácia védelmére. Ezek
nem nagy szavak, hanem egy
életművel igazolt tények.
Pedig azt hittem, fantaszta
lehet az, aki javaslatot tesz egy
kisebbségi világszervezet létre-

hozására, Románia alkotmányához kiegészítő téziseket
fűz, a Duna virtuális köztársaság rendjét fogalmazza meg,
sőt Königsbergől szabad szellemi országot kíván létrehozni.
Pedig nem másról van szó,
hogy Szőcs Géza mindig
pontosan érzi, miért kell megszólalnia. Mi az, ami benne
van a levegőben? Lehetőség
és felelősség. Még akkor is,
ha ezt a jelenkor vagy a jelenkori politika nem méltatja válaszra sem. Ő maga mondta
az egyik interjújában hogy
nem ért el semmit. Egészen
pontosan a kérdező így fogalmaz: „annyi nagyszerű dologgal, amennyi a te nevedhez fűződik, soha senki ilyen
keveset nem ért el.” Mire
Szőcs Géza a rá jellemző fanyar humorral (én inkább nevezném angolosnak) így válaszolt. „Ez az ilyen keveset
azért túlzás. Miféle keveset?
Valójában nem értem el semmit.”
Ez így, ebben a formában nem
igaz, hogy kedvenc klasszikusomat idézzem. Szőcs Géza
könyve tanúsága szerint is
végig a történelem sűrűjében
forgott. Többször bebörtönözték (Romániáról van szó, a
gyengébbek kedvéért), nagy
szerepe van romániai forradalom szellemi vagy lelki előkészítésében, aktív szervezője
volt a román-magyar dialógusnak, az RMDSZ-ben s körül
sem maradt nyugodtan. Volt

szenátor, külföldi menekült,
Szabad-Európa rádió tudósító,
s mindenekelőtt költő, író, drámaíró, esszéíró. Hihetetlen,
menyi minden fért csak az

dásul bátor is, mert soha nem
mérte fel, hogy tiltakozó levelei, memorandumai, kiáltványai neki mennyi kárt
okozhatnak. Pontosan látta,

Szőcs Géza, könyve hiteles dokumentumai szerint is egész
életében egy új ezredfordulóra
készült. Hitte és hiszi, hogy
fordul a világ. De azt is tudja,

Az új kötetben Szőcs Géza életét mutatják be a dokumentumok
utóbbi 20-30 esztendejébe.
Ugyanilyen aktivitás persze,
hogy éleslátásúvá teszi az embert. A költészet amúgy is csak
igazságokat mondhat ki, Szőcs
Géza pedig a közéletben is
költő maradt. A költő pedig kimondja mások helyett az igazat, megfogalmazza, amit más
nem mer, vagy nem akar. Ráa-

mennyiben vagyunk mi magunk ellenségei itthon s távolabb, mennyi az elmulasztott
lehetőségünk s miért tartunk
ott, ahol éppen vagyunk.
Akkor, amikor fordul az ezred,
s amikor az idők is történelmiek (s mikor nem azok?), és
vétek minden elszalasztott lehetőségért.

hogy nem magától lép előre,
neki ebben a mozdításban komoly szerepe van s lesz. Külön
öröm, hogy benne Balatonfürednek nemcsak barátját,
hanem a város szellemi életének cselekvő résztvevőjét is
köszönthetjük. Most a zenebonás színpadon.
(p.m.)

a Balaton
fölött

Lélegzetelállító légi mutatványok várták a balatonfüredi
Tagore sétány közönségét a
Grand Aero Challenge nemzetközi műrepülő versenyen. A
győzelmet Veres Zoltán szerezte meg, megelőzve a német
Peter Steimant és az olasz
Francesco Fornabaiót.
Délelőtt a páros műrepüléssel vette kezdetét az egyedülálló légi triatlon. A vízen
várakozó hajókból felbocsátott
füstcsóva jelölte ki a mintegy
fél négyzetkilométer felületű
pályát, amelyen azonos gyakorlatsort mutattak be a duettben repülő pilóták. A verseny
valamennyi résztvevője összemérte egymással a tudását, természetesen a feladatok technikai végrehajtása mellett gépeik
gyorsasága is számított.
Ennél a számnál látszott a legjobban, hogy milyen erős Veres
Zoltán új versenygépe. A februárban Magyarországra érkezett, kifejezetten műrepülésre
kifejlesztett MXS gép sebességben, dinamikában kenterbe
verte az Extra 300-asokat. A pilóták számára persze kivétel
nélkül komoly erőpróba volt a
viadal: olykor 8-9 G-s terhelés
mellett kellett helytállniuk a 30
Celsius fokos hőségben.
(Folytatás a 4. oldalon.)
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Új igazgató a Lóczy Lajos Gimnáziumban
A Veszprém Megyei Közgyűlés június 18-ai ülésén
egyebek mellett több megyei
oktatási intézmény élére új
vezetőt választott. A füredi
Lóczy Lajos Gimnázium, Két
Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium új igazgatójának az
intézmény magyar-német szakos tanárát, Hámoriné Duna
Katalint nevezték ki öt évre.
Ennek kapcsán beszélgettem
vele.

lett idegenforgalmi menedzser
vagyok, ami az iskola másik
profiljába jól illeszkedik és elvégeztem a közoktatás-vezető
képzést is. Amikor az igazgatóasszony döntött nyugdíjba vonulásáról, elhatároztam, hogy
megpályázom az igazgatói állást, és nagy örömömre szolgált, hogy a kollégáim 94 %-a
támogatta pályázatomat.

Célom az, hogy saját szakterületükön sikeres, emellett kulturált, művelt, olvasni szerető
emberek kerüljenek ki a
Lóczyból. Az irodalom része
kell, hogy legyen az életüknek,
azáltal sokkal gazdagabb személyiségek lesznek, legyenek
akár közgazdászok, orvosok
vagy idegenforgalmi szakemberek.

– Az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsész karán
végzett magyar-német szakon,
de nem akárhogy jutott be a
nagynevű egyetemre, a Lóczy
Lajos Gimnáziumnak is köze van
ehhez, igaz?

– Nagyon erős a kötődésem
a Lóczy Gimnáziumhoz, hiszen magam is itt érettségiztem
éppen harminc évvel ezelőtt.
Akkor a Lóczy a megye egyik
legjobb gimnáziuma volt. Az
egykori osztályomból négy
diák került be az országos középiskolai tanulmányi verseny
országos első tíz helyezettje
közé, köztük én is, így felvételi
nélkül jutottam be az ELTE
Bölcsészettudományi Karára.
A Lóczy igazi indíttatást adott
nekem az életre mind emberileg, mind szakmailag. Nagy
ajándéka a sorsnak, hogy most
olyan kollégákkal is dolgozhatok, akik akkor engem elindítottak az életbe, mint például
dr. Babári Ernőné és Bakonyi
István.

– Mindig is a Lóczyban szeretett volna tanítani?

– A tervem folyamatosan az
volt, hogy az alma materemben
taníthassak, az egyetem elvégzése után azonban sajnos nem
volt üres álláshely a gimnáziumban. A Széchényi Kertészeti
Szakközépiskolában kezdtem a
pályámat, ami egy nagyon kemény, de jó iskola volt, itt igazán megtanultam a pedagógia
alapjait. Egész életemben pedagógus voltam, de egy időre
elkanyarodtam az iskola világától, amikor megismerkedtem
a kommunikatív nyelvoktatási
módszerrel. Nyelvtanfolyamokat tartottam, felnőtteket oktattam, módszertanilag nagyon
sokat tanultam. Később lehetőségem nyílt rá, hogy a Lóczyban taníthassak – először
helyettesítő tanárként –, utána
az iskola határozatlan időre kinevezett tanára lettem. Emel-

– Köztudott, hogy Önt nagyon kedvelik a tanítványai.
Számtalan kulturális rendezvényen találkozhatunk Önnel és a
diákjaival a közönség soraiban.
Mennyi időt tud az igazgatói teendők mellett majd a diákokkal
tölteni?

– Természetesen sokkal kevesebbet. A gyerekektől azonban semmiféleképp nem
szeretnék elszakadni, nagyon
szeretem ezt a korosztályt, és
tanítani is nagyon szeretek. A
diákönkormányzaton keresztül
egyébként az egész iskolával
kapcsolatban leszek. A volt
osztályomban fogok magyar
irodalmat és nyelvtant tanítani.
Szeretném látni, hogyan teljesítenek majd a gyerekek két év
múlva az érettségin. Az osztályom egy különleges kis közösség, a gyerekek csapatostul
járnak velem irodalmi rendezvényekre. Van egy olyan mag,
aki az irodalmat nem kizárólag
tankönyvekből, hanem költőktől, íróktól irodalmi, műsoros
esteken szeretné megismerni.

– Milyen tervei, ötletei vannak a gimnáziumot illetően?
Lesznek-e változások?

– Szeretném élénkíteni a
kapcsolatokat a város és az iskola között. Iskolánk két tanítási nyelvű, idegenforgalmi
tagozattal is rendelkezik.
Olyan városban, mint Balatonfüred, ami a turizmusból él, a
diákoknak jobban be kellene
kapcsolódniuk az idegenforgalomba, ezen a területen vannak
kihasználatlan lehetőségek.
Meg fogom keresni a turisztikai fórumokat az együttműködés érdekében. A külföldi
cserekapcsolatok élénkítése is
terveim között szerepel. A tantestület nagyon jó képességű,
tapasztalt, tehetséges kollégákból áll, de az átlagéletkor viszonylag magas. Szeretném a
közösséget még jobban összefogni, összekovácsolni, de
amint lehetőség nyílik rá, fiatal
tanárokat is szívesen alkalmaznék. Nagy vágyam, hogy több
füredi diák járjon a Lóczyba.
Nyitottabbá szeretném tenni az

Új városvezetés Opatijában

intézményt az általános iskolák
felé, hogy az ott tanuló diákok
és tanáraik jobban megismerjék intézményünket és az itt
folyó minőségi munkát.

– Ráférne egy kis megújulás
magára az épületre is. Van erre
esély a közeljövőben?

– Óriási gond az épület állapota. Az alagsorban például
négy tanteremben is tanítunk
elképesztő körülmények között, kicsi, szellőzetlen helyiségekben, de a diákotthonba is
átjárunk órákat tartani. A városban már annyi épület megszépült, bízunk abban, hogy a
Lóczy Lajos Gimnázium is
sorra kerül a közeljövőben.

– Mennyiben lesz más az idei
nyara, mint az eddigiek?

Hámoriné Duna Katalin váltja az igazgatói székben a tíz évig igazgató Mahlerné Csángó Máriát
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– Nagyon más lesz, mert
szeretném alaposan előkészíteni a tanévet, ehhez pedig már
nyáron dolgoznom kell: szabályzatokat átdolgozni, dokumentációkat tanulmányozni,
átvenni az iskolát Mahlerné
Csángó Mária igazgató aszszonytól. Az ő munkája engem
is kötelez: neki köszönhetően
most a Lóczy egy humánus,
békés, diákközpontú intézmény. Erre az alapra építve
szeretném a gimnáziumot vezetni.
Szücs Zsuzsanna

Ivo Dujmić, a város új polgármestere (bal oldalon), akinek a
leköszönő Amir Muzur, Opatija előző polgármestere gratulál
A horvátországi helyhatósági választások május 31-én
megtartott második fordulóját (közel negyven százalékos
részvétel mellett) 56,69%-os
eredménnyel Ivo Dujmić polgármesterjelölt, és két alpolgármester jelöltje Marina
Gašparić, és Ernie Gigante
Dešković (SDP, HNS, IDS koalíció) nyerte meg.
Ivo Dujmić, a város új polgármestere a hivatal átvételekor a legsürgetőbb feladatként
jelölte meg az idegenforgalmi
szezon eredményesebbé tételét.

Műrepülés a Balaton fölött

Veres Zoltán műrepülő a Tagore sétány előtt, mindössze pár méterre a Balaton fölött
(Folytatás a 3. oldalról.)
A ballonvadászatnál azonban
már nem a gázfröccs, hanem az
ügyesség számított, és a legbiztosabb kezű pilóták közé tartozó
Veres ebben is verhetetlen volt.
A több száz kilométeres sebességgel száguldó gépekkel a
résztvevőknek egy-egy alig fél
méter átmérőjű meteorológiai
léggömböt kellett levadászniuk.

A feladatot nehezítette, hogy
csakis a ballon alól, maximum
20 fokos szögben – mintegy a
vízfelületről felfelé – süvítő repülővel lyukaszthatták ki a ballonokat, amikor azok 200 méteres magasságba érkeztek. A zenére végrehajtott szabadstílusú
műrepülés valamennyi pilóta
számára jutalomjáték volt.
A szervezők törekvései szerint a

Fürediek Budán – Mi történt június 20-án éjjel?
Az év leghosszabb napjához, a Szent Iván naphoz legközelebb eső szombaton (idén június 20án) tartják a Múzeumok Éjszakáját. Füreden a
nagyszabású felújítások miatt elmaradt a Jókai
Múzeum kertjében már hagyománnyá vált Szent
Iván éji almasütögetés, csillagvizsgálás és a többi
kedves, megszokott program. Helyette a fürediek
kerekedtek fel, hogy, ha egy éjszakára is, de szép
városuk hírnevét erősítve „bevegyék” Buda várát.
A kicsi, de nagyon elszánt deputációt Ács Anna,

Praznovszky Mihály, Takács Miklós, Sárköziné Sárovits Hajnalka és munkatársai, Tóth Györgyi, Esztergályos Éva, a Füred TV-től Steiner Péter
alkották.

Erre a különleges időpontra a múzeumok általában különleges programokkal készülnek. Máskor
nem látható műtárgyakat, alkotásokat mutatnak be
az érdeklődőknek és sok egyébként ritkán, vagy
egyáltalán nem látogatható terem nyílik meg a kíváncsi látogatók előtt. Este tíz órakor már a Budavári Palotánál nyüzsgő tömeg legalább nagy része
húsz és harminc év körüli fiatalokból állt. A látványosan kivilágított palotaudvarban kisebb baráti
társaságok, családok vidáman társalogva várták,
hogy bejussanak például az Országos Széchényi
Könyvtár budavári épületébe.

Már a főbejáratnál igazi ritkaságokkal, Molnár C.
Pál, Berény Róbert, Bortnyik Sándor és más kitűnő
művészek múlt századi, a Balatonra invitáló plakátjaiból álló kiállítással fogadták az érkezőket.
Mellettük korabeli képeslapok, színes bőrönd címkék, sok apróság idézte fel a korabeli hangulatot.
A Nemzeti Filmarchívum gyűjteményéből nonstop
rövidfilmeket vetítettek, melyeken a Balaton téli
és nyári örömeit: a jégvitorlázást, a jégkarneválokat, régi balatoni nyaralásokat, a múlt századi fürdőéletet és szórakozást örökítették meg a korabeli
filmesek.
A könyvtárba látogatókat egyebek mellett SZÍNHÁZTÖRTÉNETI FÜREDEZÉSRE, azaz Balatonfüred színházi, fürdő- és társasági életének
hangulatát és históriáját fölidéző programokra várták a Színháztörténeti Tár lelkes munkatársai: dr.
Sirató Ildikó osztályvezető, a Színháztörténeti tár
vezetője és Rajnai Edit muzeológus. Régi előadások elevenedtek meg a megsárgult színlapokról,
melyeken a korabeli nagyságok mellett sok mára
már elfeledett, de akkor neves színművész neve
volt olvasható. A metszetekről a régi korok nagyjai, köztük is fő helyen Jókainé Laborfalvy Róza
tekintett le a látogatóra. A Zeneműtár munkatársai
jóvoltából illő muzsika segített elandalodni, felidézni a holdfényes füredi esteket, szerenádokat,

Nyitott, polgárbarát vezetést
ígért, melynek érdekében az
érintetteket összefogásra szólította fel.
Az eddigi polgármester prof. dr.
sc. Amir Muzur az átadáskor
hangsúlyozta, hogy tisztelni kell
a választók akaratát, mely szerint a változás mellett döntöttek.
Elmondta, hogy jó helyzetben
adják át a várost, az elmúlt négy
év fejlesztései jó alapot jelentenek a további fejlődéshez. Az ellenzék nevében békés és konstruktív együttműködést ígért a
következő négy évre.
Takács Miklós

az Anna-bálok varázslatos hangulatát. A gyermekeket játékos versennyel, a felnőtteket fejtörőkkel
szórakoztatták, és aki mindeközben megszomjazott volna, az jóféle füredi savanyúvízzel frissíthette fel magát. Szépen csiszolt kristály
ivópoharak, Anna-báli emlékek, a füredi helytörténeti gyűjtemény legszebb darabjai segítették a
nyáresti múltidézést a garantáltan szúnyogmentes
olvasóteremben az odasereglett nagyszámú érdeklődőnek.
Később, az éj leszálltával a Széchényi könyvtár hatalmas raktárának mélyén egy Balatonfüred feliratú
dobozból mappák, és a mappákból a füredi színháztörténet relikviái kerültek elő. Németh László füredi
ősbemutatóinak plakátjai, füredi színlapok az ötvenes, hatvanas évekből, rajtuk a színészkirályok
nevei. Básti Lajos, Balázs Samu, Major Tamás neve
villant fel, majd másik plakáton másik előadás szereplői, ma már egy-egy legenda mindegyikük. A
legnagyobbak jöttek el Füredre játszani, felléptek
az egykori kiserdei szabadtéri színpadon vagy a
SZOT Szanatórium színháztermében. Lehet, hogy
mégis kellene egy rendes színház Füreden? Ez motoszkált a fejünkben, amikor elbúcsúztunk vendéglátóinktól, és elindultunk hazafelé a budai várból
2009. június 20-án éjjel, a Múzeumok Éjszakáján.
Takács Miklós

Grand Aero Challenge jövőre
több fordulós Grand Prix sorozattá nőheti ki magát. A versenyen már a nemzetközi egyeztetések is megkezdődhettek, hiszen a nagy közönségsikert arató
viadalon jelen volt Juszuf AlHammadi, az Egyesült Arab
Emitrátusok repülős szövetségének elnöke.
bfn
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A BALATONFÜREDI NAPLÓ ANNA-BÁLI KÜLÖNSZÁMA 2009. július 25.

ANNA-BÁL BALATONFÜREDEN
2009. július 25. szombat
17.30
18.00
18.30
19.20
20.00
23.30
23.55

Térzene a Tagore sétányon
A tavalyi Bál Szépe, Csizmadia Alíz kocsikázása lovashuszár kíséretével
A városi Koncert Fúvósok műsora a Gyógy téren
A bálozók ünnepélyes bevonulása az Anna Grand Hotelbe
Megnyitó ágyúlövések hangjaira, majd a Magyar Állami Operaház balettkara eltáncolja
a híres palotást. Ezt követően a megnyitó beszédek hangzanak el, átadják Kiss Ernődíjat
Egy keringővel megkezdődik a bál
Schell Judit és a debreceni Valcer Táncstúdió zenés-táncos gálaműsora
A 2009. évi Anna-bál szépe megkapja az aranyalmát. Mindezt kivetítőn lehet követni
a Kisfaludy színpadon, ahol szintén fellép a Valcer Stúdió, majd utcabál lesz a Vitorlás
téren

Ki nem hallotta hírét a füredi Anna-bálnak?
Ama ritka vendégkoszorúnak, amely a fényes ünnepre
mindenfelől összegyűl, s az elég csinos teremben pompásnál
pompásabb öltözékben hullámzik, zajong, társalog és táncol?
Az Anna-bál a legszebb események egyike,
amelyet csak élvezhetni.
(Honderű, 1943)

Kísérő rendezvények
24-én, pénteken
16.30 Szentgyörgyi Horváth Anna emléktáblájának megkoszorúzása
17.30 Elindul a hajó a füredi szívhalászat vendégeivel. A szívhalászatról visszatérve dr. Bóka
István, Füred polgármestere és Kósa Lajos, Debrecen polgármestere megnyitják a 184.
Anna-bál rendezvénysorozatát
25-én, szombaton
11.30 A Tagore sétányon, a kisszínpadon a Duna Televízió élő Kívánságkosár műsora
20.30 A Valcer Táncstúdió táncbemutatója a Móló színpadon, utcabál a Vitorlás téren. Élő
közvetítés kivetítőn a 184. Anna-bálról és a Bál Szépe választásról
26-án, vasárnap
10.45 A Kisfaludy színpadon az Anna-bál szépe és udvarhölgyei mutatkoznak be s következik
az elmaradhatatlan hintós sétakocsikázás a városban
A Duna Televízió öt világrész magyarságának élőben közvetíti az Anna-bált,
s annak rendezvényeit!

A Horváth házban (ma Horváth villa) tartották az első bált 1825-ben, melyet később az ünnepelt
leányról, Krisztina Annáról neveztek el. Az Anna-bál hazánk második legrégebbi és egyben legrangosabb eseménye.

Anna-báli kislexikon

Tíz Anna-kvíz

Keringő: Kivesző táncfaj, melyet mind kevesebben tudnak táncolni, azok is az idősebb korosztályból valók, akiknél a hevesebb
táncmozgásoknak megfontolandó akadályai vannak (lásd köszvény, reuma stb.)
A keringő és a rock and roll között az a különbség, hogy a keringőt megtanulta az ember és nem tudta elfelejteni. A rock and rollt
szeretné elfelejteni, de nem tudja.

2.

Műsor: A füredi Anna-bált megelőző fiatalabb évjáratú hagyomány. Határozottan bizsergető hatása van, mert mialatt fenn a
színpadon egy művésznő a Lammermoori Lucia örülési áriájából
ad elő néhány vidámabb részt, addig a táncosok talpa bizsereg, a
zeneértők füle bizsereg. Amikor már az egész terem bizsereg,
akkor a művésznő szerencsés érzékkel befejezi és levonul. Aztán
jön a műsor második száma.

3.

Táblás ház: Ez van Balatonfüreden az Anna-bál előtti napokban.
Minden hotel, sőt motelszoba foglalt, a fodrászok az utcán állítják
fel a forgalomból rég kivont hajszárító buráikat, s a bennszülött
családok kiköltöznek a szőlőbe, mígnem a füredi lakást idegenek
bitorolják. Tavaly táblás ház volt. Egy négyzetméterre 23,5 százalékkal több estélyi ruha esett, mint a sokévi átlag.
(1960)

1.

4.

5.
6.
7.
8.

Az Anna-bált minden évben a palotással nyitják meg

Ruffy Péter: Köszöntő

50 éve történt

Írók

Pontosan ötven éve történt, hogy megjelent egy olyan újság,
amely párját ritkítja a magyar sajtótörténetben. Olyannyira, hogy
a nemzeti könyvtárunk színháztörténeti tárában is csak egy szám
van meg belőle. Ez az 1959-es. Igaz, abban az évben több nem
jelent meg.. Mert ez a lap, ahogyan az alcíme írta: megjelenik
minden évben, a füredi Anna-bál éjszakáján. S mivel évente csak
egy Anna-bál van Füreden, e lapból is csak egy szám készül.
Aztán sokkal több nem is lett. A füredi könyvtár helytörténeti gyűjteményében őrzik még az 1960, 1961, 1962-es példányt. Formára
egyforma mindegyik: nagy alakú, négy oldalas. Van benne vezércikk, történeti visszatekintés, sok-sok humor, játékosság, csipkelődés, önirónia. Kiadója a Hazafias Népfront Veszprém megyei
Bizottsága és az Idegenforgalmi Hivatal. Nyilvánvaló, hogy akkor
a kiadója nem lehet más, mint Zákonyi Ferenc. (A szerkesztő nevét
nem tüntetik fel, de alighanem ő lehetett ez is.)

Ez a nyár a Balaton nyara.
Ezek a hirtelen támadó északnyugati zivatarok, ezek az ő
igazi cinkosai, akik az északi
dombkorona mögül váratlanul,
lesből törve elő, egyetlen ordítással keltik ekhóra a mélységeket, hogy az előbb még
néma, lusta víz szempillantás
alatt harsan vissza az égre, és
éhségének a fogkoronája ott
csattog minden hullámának a
fejér taraján.
(Cholnoky Viktor)

Füreden, szíveknek ezen csillagporos országútján, mindig kétféle
ember élt. Akinek nagyon jó volt a szíve, meg akinek nagyon
rossz. Az elsőé jobban dobog a kelleténél. (A szerelmesek). A másiké már fáradtabban. (A szívbetegek.)
Akinek nagyon ép a szíve, s nagyon forró, annak a magyar kalendáriumban, háromszázhatvanöt nap tengeréből az Anna-bál a
legnagyobb ünnepe…
Mi is az Anna-bál? Hagyomány és hársfazúgás, mely a négyes
fasor felől suhog felénk; az Anna-bál nyári illat és valami mondhatatlan kis hullámzás a szíven;
Az Anna-bál csillagfényes éj és egy táncrend, összegyűrve; de
főkképpen játék, melyben a szerelem kezd velünk játszadozni…
A mai Anna-bálos vendégeknek kívánunk ehhez a gyönyörű estéhez bort és szerelmet, a szív s a szőlődombok lángjait, a fiataloknak pedig az édes percet, mikor… hogy is írta volt Kossuth…
mikor a számoló ész elandalodik…
És más nincs semmi más, csak te, meg én vagyunk.
(1959. július 25.)

9.
10.

Hányadik felesége volt
VIII. Henriknek Boleyn
Anna?
Kinek a személyleírása
ez: 1900-ban született,
Balatonfőkajáron, középtermetű, szőke hajú,
19 éves, katolikus, cselédlány s mellesleg
épen mos ítélték 15 év
fegyházra.
Milyen volt Sárvári
Anna haja színe?
Az Advent a Hargitán
főszerepét alakította
Kubik Anna, de ki írta a
darabot?
Mikor volt utoljára az
Anna-bál királynője Anna keresztnevű hölgy?
Mi lesz a sorsa Karenina Annának?
Erdélyben milyen csoda
viseli az Anna nevet?
Mi köze van Balassi
Bálintnak az Annákhoz,
holott Júliához írta legszebb szerelmes verseit?
Nem Jókai rokona az
igen jeles magyar írónő.
Mi a neve?
Anna Grand Hotel.
Szép épület, szép névvel, és mi volt a neve a
19. században, amikor
már Anna-bált tartottak
benne?

(A megfejtéseket nem kell beküldeni. Ha netán mégis valaki beküldené július 31-ig,
akkor jutalmat érdemel. Ha a
hölgy nyer a sorsoláson, kap
egy herendi porcelán szívet.
Ha férfi, kap egy kosarat,
benne két palack füredi óbort
a Figula pincészetből!)

Jókai Herenden
Herend, azaz a világhírű porcelánmanufaktúra ma is ezer
szállal kötődik Balatonfüredhez s persze az Anna-bálhoz is.
Hiszen a gyönyörű lányok nyakában ott a porcelán szívecske,
a díjak is a manufaktúrából kerülnek ki. De összeköti Herendet Füreddel Jókai Mór is.
Tudjuk, hogy a nagyhírű írót
többször megajándékozták,
például egy porcelán kakassal,
amelyet kedven teremett figurája, Kakas Márton után kapott.
Egy ízben, ahogyan unokahúgától, Váli Maritól tudjuk, az
egész család kirándult Herendre. Kocsival indultak hajnalban, s már korán reggel a
gyárban voltak. Ott méltó
módon fogadták a világhírű
írót, elsőször is pompás reggelivel látták vendégül, „legszebb
minőségű” herendi porcelánban szervírozva a finom falatokat. Kivonult az egész Fischer-család az író tiszteletére.
Az író feleségének annyira

megtetszett a készlet, amelyből
reggeliztek, hogy azonnal rendelt is maguknak belőle.
Ezután indultak a gyárba. Először a festő termet nézték meg,
ahol „fiatal kis sváb lányok”
készítették a csodálatos tárgyak
díszítését. Váli Mari pontosan
leírja a gyártás menetét, hiszen
mindent megnéztek. A mintázó
teremben hatalmas kínai vázákat készítettek éppen, amelyek
nemcsak méretükkel, de pillekönnyű súlyukkal nyűgözték le
őket. De éppen ekkor készült
a bécsi udvari részére a hófehér
szerviz, rajta a császári címerrel. Végül bementek a raktárba,
ahol Jókai Mór vásárolni akart.
Vett egy „félgömb alakú tetővel ellátott, egészen áttört
művű csemegekosárfélét”, ezt
a feleségének. Majd egy ékszertartót Etelkának, Váli sógorának kis gyertyatartót, Váli
Marinak pedig egy kis tintatartót.
És ekkor következett a konflik-

Operett az Anna-bálról
A Veszprém megyei Napló
(akkor még Középdunántúli
Napló) 1959 márciusában közölte a hírt (ki más, mint Zákonyi Ferenc írta), hogy Füredi
Anna-bál címmel új operett
született. A szövegét Baróti
Géza írta. Majd így folytatódik
az írás:
„Az író az elmúlt években többször részt vett a balatonfüredi
Anna-bálokon, és már akkor
hangulatos riportjai születtek.
Őt is megfogta a füredi Annabálok hagyománya, és ezekből
egy új operettet alkotott, amelynek története egy balatonfüredi
Anna-bálon játszódik le. Zenéjét Eisemann Mihály szerezte.
Először a rádióban kerül bemutatásra, március 28-án.
A darab témája mai. Egy bakonyi kis falunak nincs orvosa.
A falu lakossága mindent elkövet, már egy szép orvosi lakást
is építettek, de csak nem akar
orvos jönni a faluba. Van egy jó
tanítónőjük, akit a falu vezetősége elküld Balatonfüredre,
hogy itt a Szívkórházban szerezzen egy orvost, van úgyis

Keringő az
operettből
Ez az éjszaka
sose száll tova
Csupa mesebeli hegedű szava
muzsikál most, ha keringő
szól,
És a dallama,
mintha vallana
Lehet az is, hogy egy kicsit tétova;
ezt mondja, figyelj csak jól…
Oly szép az Annabál,
ha szív a szívre vár.
Csak egyetlen szerelmes
szót súgok most néked,
s úgy érzem, hogy rád
talál!
Egy szó és semmi más;
egy néma kézfogás –
te megérted belőle: ki vagy
nekem!
Szeress nagyon egyetlenem!
Fut a pillanat:
hamar elszalad!
Véget ér a tánc, ha jön a pirkadat –
de a dalban ez a dallam él.
Túl az éveken
neked és nekem
örök emlékünk lesz majd ez,
édesem!
Emlék, mely mindig beszél…
Oly szép az Annabál,
ha szív a szívre vár.
Csak egyetlen szerelmes
szót súgok most néked,
s úgy érzem, hogy rád talál

elég. A tanítónő el is jön, és itt
ismerkedik meg az Anna-bálon
egy fiatal orvossal, aki viszont
azért jött a füredi kórházba,
hogy elkerüljön egy falura való
kihelyezést. A fiatalok egymásba szeretnek, és a bakonyi
kis falu javasasszonyának minden mesterkedése ellenére – aki
félti a munkakörét az orvostól –
mégiscsak összeházasodnak, és
így lesz orvosa a kis falunak.
A szereposztás kitűnő, élvonalbeli színészek és színésznők
játsszák a főszerepeket. A tanítónő Petress Zsuzsa, az orvos
Sárdy János, a többi szerepeket
Zentai Anna, Rátonyi Róbert,
Kis Manyi, Gobbi Hilda, Kazal
László játsszák.
Szép a darab nagykeringője,
amely egyben a folyó évi Annabál nyitó keringője is lesz.
Azt hisszük, hogy a füredi
Anna-bálnak jó propaganda
lesz ez az új operett.”

Krúdy Gyula: Anna-bál

tus, ami egyúttal azt is mutatta:
a herendi porcelánnak ára van!
Laborfalvi Róza szeme megakadt egy csodás csészén, amelyet szeretett volna megvenni.
„Móric bátyám készségesen tétette azt is a kiválogatott tárgyak közé; azonban amikor
kifizetésre kerülvén a sor, az
öreg Fischer háromszáz forinttal jelezte annak árát, Móric

bátyám azt találta mondani,
hogy az mégis csak sok pénz
ezért a törékeny kis portékáért.”
Róza persze sértődötten visszatette a csészét, s hiába nyúlt
érte Jókai, most már nem kellett. Meg is jegyezte csípősen
az asszony: úgy látszik a családod tagjainak tudsz vásárolni,
de nekem nem.

Még nem érkezett meg a posta, mely koszorúját hozná azoknak
a drágalátos női neveknek, melyeknek viselői részt vettek az idei
Anna-bálon – a delizsánc akkor is késett, amikor valóban az egész
ország kíváncsi volt a füredi Anna-bál lefolyására. Bizonyos,
hogy az idén is megismétlődött a „szívhalászat” a Balaton mellett,
mint akár a Vörösmarty Mihály idejében. Megtartották az Annabált, mert mindig akad valahol néhány öregúr, aki rabságának
kezdetét, vagy szívbajának eredetét az Anna-bál napjától kezdve
számítja. Mert csak a nők és a költők (a nők született rabszolgái)
vélelmezik általában a bálokat üdvösséges ünnepélynek. A nők
itt férjhez jutnak, a költők felírhatják verseiket a legyezőre, hazavihetnek emlékbe egy félkesztyűt, és ez tökéletesen elég
a költőknek. Ámde a komoly
férfiakat tennivalóikban már
akkor is megzavarta az Annabál, amikor még a fürdőigazgatóság oly lelkiismeretes volt,
hogy táncosokról is gondoskodott. Ilyen báli estén nem lehet
jóízűen politizálni, sem pohár
bor mellett búslakodni, holott a
forrás este is folyik, hogy Csopak nedűjével vegyüljön. A
kártyásokat kizavarják megszokott helyükről. Búsuló
nóták helyett tánczenét von a
hegedű, és a kisasszony, akivel
más estéken a tóparton andalogni szokás, pörög, és más férfiak is megérinthetik a derekát
a titkos jegyesen kívül. Annabál! Régi jóétvágy, kiolthatatlan szomjúság bor és szerelem
után, apáink kitűnő egészsége
és gazdagsága: ez az elmúlt
Anna-bál, amikor egy napra
megcsaltuk a kalendáriumot, és
Az Anna-bál minden évben hagyományosan nagy vendégsereget vonz. 2008-ban első alkalommal, az farsangot tettünk nyár dereelkészült kertben nézhette meg élőben bárki a nyitótáncot, amelyet a Mendelssohn Kamarazenekar kára.
közreműködésével az Állami Operaház balett-táncosai adtak elő
(1923)

Egy ángilus Füreden
Mindenki tudja Füreden, hiszen még emléktábla is őrzi
személyét, hogy annak idején
egy derék angol férfiú, John
Paget másfél évig járt-kelt Magyarhonban, 1835 táján. Útleírása rólunk egyike a leghitelesebbeknek és legszebbeknek. Valósággal beleszeretett
országunkba. Hogy így volt-e,
nem tudni, de hogy egy szépséges magyar hölgybe fülig szerelmes lett, az tény. Feleségül
is vette Wesselényi Polixeniát,
le is telepedett nálunk, s innen
kezdve már csak Paget János
úrnak nevezte magát. Olyanynyira megismert minket, hogy
utazásáról megjelent könyvébe
ezt az idézetet választotta egy
Dante nevű ismert költőtől:
„Óh boldog Magyarország!
Csak ne hagyja magát félrevezetni már.” (Babits Mihály fordítása.)
Van nyolcvan mérföldre Pesttől délre, a Balaton partján egy
Füred nevezetű kellemes kis
fürdőhely, hová érdemes ellátogatni: a környező táj gyönyörű, a társaság, mely rendszeresen fölkeresi, barátságos
és kellemes…
Estére járt az idő, mikor megpillantottuk a Balatont: a látvány, ha nem is éppen nagyszerű, de innen nézve igen
bájos ez a tóvidék dombjaival
és erdőivel. Füred csak az elmúlt néhány évben jött divatba,
s a hatalmas Horváth ház és né-

hány kevésbé hivalkodó épülettől eltekintve ma is olyan
természetes, hogy a legromantikusabb kedély sem kívánhat
magának különbet…
Alighogy poros útiruhánk helyett másikat öltöttünk, máris

kárpótolva az operának kikiáltott borzalomért. Magyar darab
volt, az ország történelmének
egyik epizódját állította színpadra, képzelhetni, hogy illett
ehhez a jelentéktelen német
operamuzsika: tetejében az

egyiket sem tapasztaltuk…
Házigazdáink meghívtak, jöjjünk vissza öt órára, s vegyünk
részt Horváth úr szalonjában a
füredi társaság legkiválóbb
tagjainak réunionján. Nem
sokkal a megjelölt időpont után

hogy ez még Magyarországon
is szokatlan… a magyar szépségekre a nagy, kerek szem, az
igen sötét haj és világos arcbőr
a jellemző: arcvonásaik talán
nem túlságosan szabályosak,
viszont finoman formáltak, különösen a szájuk és az álluk…
Még sose láttam embereket,
akik ennyire lelkesedtek volna
a táncért. A hölgyek meg se
várják, hogy az ember bemutassa magát nekik, az első partnerrel, aki felkéri őket, táncba
mennek, kétszer-háromszor
szélsebesen megkerülik a termet, aztán az urak helyükre kísérik a táncosnéjukat, s már ott
is forognak a következőkkel.
Jóformán egy szót se váltanak
egymással, hiszen táncolni jöttek, nem társalogni…

A sétatér és a Horváth ház nagyvendéglő az 1800-as években
indulnunk kellett a színházba
Azt reméltük, ott majd közelebbről is belefeledkezhetünk
egyik-másik ragyogó szempárba azok közül, amelyeket a
zsalu mögül láttunk felvillanni.
Nem is csalódtunk: úgy tűnt, a
szépség csillagainak egész galaxisa ereszkedett alá az aprócska színházba, bőségesen

egészet valami hihetetlen mélabúval ütötték agyon….
Délelőtt tíz és tizenegy közt a
promenádon sétálgattunk: a
divat szeszélye Füreden ezt az
időpontot tartja a legmegfelelőbbek erre a célra, aztán úsztunk egyet a tóban… azt mondják a Balaton sós vizű, s a tengerrel együtt árad és apad, de

érkeztünk, s már vagy hatvanhetvenfőnyi vendéget találtunk
ott, és szavamra, több bájos
hölgy volt közöttük, mint ahányat eddig valaha is együtt láttam hasonló nagyságú társaságban. A magyar hölgyek kétségkívül csinosak, itt azonban
a szépségnek olyan páratlan
csillogása tárult szemem elé,

Ez a füredi zenekar csakugyan
igen kitűnő volt, s igencsak
meglepődtünk, mikor megtudtuk, hogy kizárólag cigányokból áll, igen, ebből a lopós,
hazudós, zenerajongó fajtából,
amelynek egy-egy elkóborolt
tagját nálunk is oly gyakran
látni falun, amint valami táncnótát nyekereg háromhúrú hegedűjén: itt is találkozhatunk
velük, s éppúgy a semmittevés
a főfoglalkozásuk, akárcsak
otthon nálunk. De itt nem falusi torokon cincognak, nem
vidéki fajankókból áll a közönségük. Hanem ünnepélyes vigalmakon muzsikálnak.

Juhász Gyula: Emlék
Egy régesrégi operettben
Egy kis színésznőt megszerettem.
Játszott a távol rokokóban,
Szívemmel is játszott valóban.
Nekem oly szent volt ez a játék;
Az irígy sorstól bús ajándék.
Lelkembe villant szőkesége…
De a játéknak vége, vége.
Egy melódia él szivemben,
De szövegét elfeledtem.
Fáradt, unott, szomorú néző,
Tudom már: minden nő színésznő!

Szőcs Géza:
A 176. Anna-bál
Osztrák-magyarba’
hajdanába’
sokat jártunk az
Anna-bálba
például dédapám is ott volt
s a környék színe
és virága –
nem sejtették hogy
nemsokára
áll majd a bál Galiciába’

Báli intelmek
Hogy az egykori bálok és táncos vigalmak
mennyiféle „veszedelemmel” környékezték a
mai öregek fiatalságát, arra nézve bőven ’tsorgadozó” forrást találtunk egy múlt századból
való „Báli Újság”-ban. Annak sárgult lapjairól
jegyeztük ki az alábbi tréfás „tanátsokat”.
Az bohó ifjak vigyázatába!
Amikoron bálban meg jelensz, leg főbb gondod
arra legyen, hogy mértéket tarts:
1. mind az Tántzok terén
2. mind az Pitvarlásban
3. mind pedig az Italok élvezetében.
Ad 1. ne tántzolj folytonfúrt egy azon Hajadonal, ha még oly tsinos és kellemetes légyen is.
Mert Málcsi néni az sarokból Árgus szemekkel
figyeli, mit mívelsz, és nem átalja ott nyomban
Hírét verni, hogy úgy látszik, komoly az
dolog…
Ne tévesszen meg, ha az hajadon a lekérés pillanatában jelentőség teljesen szorétja meg a
kezed. Tudd meg, hogy hajadonok minden
egyes Tántzosuknak jelentőség teljesen szokták
szorongatni a mellső Végtagjaikat.
Tapasztalatlan leánykák okulásául:
Van tántzos, ki folyton tántzol bár ne tenné. Füle
bot, taktus érzéke Nullával egyenlő, és az nagy
Tramplik csak arra jók, hogy le tiporják az báli
Tzipellőt, mellynek Ára penig még ki sincs fizetve…
Van ki Szerelmet vall és Légy ottra tsábit…
Mind akar Valamit.
Tsak egyet nem akar az Bitang.
Házasonni…
(1959)

2000-ből jelentik

s hogy jön egy újabb tűzvész aztán,
meg hogy – indián szóval szólva –
közelg a kommancsok világa.
Vagy ha sejtették: hát csak annyi;
hogyha sejtették: mindhiába.
S eljött a kommancsok világa.
Halál mától a dakotákra!
de Anna tovább járt a bálba.
Merészebb tánctanárok jöttek.
Mi is jártunk az Anna-bálba.
Félszázad, nem is tűnt az soknak
s befellegzett a kommancsoknak!
*
Ez itt százhetven Anna tánca.
Cipellőjükben májusok.
Cipellő röppen, haj suhog.
madár az? csak egy szárny vajon?
vagy csak egy női lábbeli?
Sok nyelven ért a szív nagyon.
S a báli nyelv az bábeli.

Az évezred utolsó Anna-bálja: Százezer vendég
Balatonfüreden
Ünnepre készül Balatonfüred, ez a kies fekvésű
egymillió lakosú világhírű fürdőhely. .A Bakony
hegység felé több kilométeres mélységben terjedő fürdőváros villáit és szállóit szellemes
fényhatásokkal díszítették…Az Arany Csillag
szállóban azzal fogadtak, hogy a szállónak
egyetlen báli vendége sincs, hatezer szobáját
erre a napra sajátos módón csupa budapesti hivatalos kiküldött foglalta le…visszafordultunk
Füred felé, mert leszállt az éjszaka s vele a menetrendszerű Balatonfüred-Szaturnusz-járatú űrhajó, amely a világűrből az ottani helyi
járatokon összegyűjtött báli közönséget hozta
Füredre…. Kilenc órakor megszólaltak az elektromos fanfárok, majd egy népi zenekar, amelyet
erre az alkalomra szállítottak ide a Dankó Pista
utcai rezervátumból, ahol a népzenészek kihaló
törzsét őrzik és gondozzák s a közönség rákezdett a nyitótáncra. A bált ebben az évben is az
alig öt éve épült százezer személyes táncteremben tartották, amelynek parkettje rugalmasan
hullámzó, vegyi berendezéssel hűtött műanyagból készült.
(1961)

Csodálatos hölgykoszorú: az elmúlt két évben a zsűri által legszebbnek ítélt 10 hölgy közül a nézők
választották ki a bálkirálynőt és két udvarhölgyét, ebben az évben először már 15 hölgy közül lehet
választani

Berzsenyi Dániel: A táncok
Nézd a tánc nemeit, mint festik játszi ecsettel
A népek lelkét s nemzetek ízleteit.
A német hármas lépéssel lejtve kering le,
S párját karja közé zárja s lebegve viszi.
Egyszerű a német mindenben, s csendesen örvend,
Egyet ölel mindig, s állhatatos szerető.
A gallus fellengve szökik, s enyelegve kacsingat,
Párt vált, csalfa kezet majd ide, majd oda nyújt:
Ez heves és virgonc, örömében gyermeki-nyájas,
Kényeiben repdez, s a szerelembe’ kalóz.
A magyar egy Pindár: valamerre ragadja negéde,
Lelkesedett tűzzel nyomja ki indulatit.

Majd lebegő szellő, szerelemre olvad epedve,
S búja hevét kényes mozdulatokba szövi;
Majd maga fellobbanva kiszáll a bajnoki táncra
(Megveti a lyánykát a diadalmi dagály),
S rengeti a földet: Kinizsit látsz véres ajakkal
A testhalmok közt ugrani hőseivel.
Titkos törvényit mesterség nem szedi rendbe,
Csak maga szab törvényt, s lelkesedése határt,
Ember az, aki magyar tánchoz jól terme, örüljön!
Férfierő s lelkes szikra feszíti erét.
(1811)

Hírek

Fönn a felhők közt repül
mint egy tarka nagy madár
százhetvenhat Anna-bál:
s mi ott köztük elvegyülve
szállunk a bálban
erre-arra,
osztrák-magyarba’,
díszmagyarba.

Füreddel mi magyarok úgy bánunk, mint a műveletlen férj szokott bánni angyalszép, szelid nejével, nem becsüljük eléggé. De Füred birtokosa
sem ismeri ezt a kincset, amely a lábainál hever.
Így aztán ne kárhoztassuk azokat, akik külföldre
viszik a pénzüket, mert nem élhetünk hetekig szabad ég alatt, már pedig aki egy népes Anna-bál
előestéjén érkezik, Füreden nem kap lakást.
(Életképek, 1846)

Jegyzetek
1. Proavi. A dédapák
Délcegek voltak, jól vasaltak,
frakkot és cilindert viseltek
és félkoronás szivart szíttak,
kit még sokan trabuknak híttak.
2. Az Annák

A híres Anna-bál az előző és követő estélyek között a legélvezetesebb volt. Ehhez hasonlóra nem
is emlékeznek Füreden. Helyszűke miatt alig lehetett táncolni, a társalgás fesztelen volt és a társadalom különböző osztályainak szíves
egybeolvadása igazolta a testvéri egyetértést.”
(Hölgyfutár, 1853)

A Balatonfüredre érkezőket ez a látvány fogadta a 19. században

(Biedermeier látomás
időbeli hosszmetszetben)
Százhetven Anna mosolyog
százhetven prímás húzza, húzza,
százhetven Anna szája nyílik,
százhetven Anna szemét zárja,
megfordul, ellép, karját nyújtja
táncol százhetven egyetlen Anna
hajuk kifonva
vagy befonva,
cipellő röppen, haj suhog
cipellőjükben májusok.
(2001)

Mit ír a sajtó a bálról?
Saját, külön jövőbelátó kibernetikus
berendezésünk jóvoltából abban a
helyzetben vagyunk, hogy már most
olvasóink elé tárhatjuk a magyar sajtónak az idei Anna-bálról jövőre
megjelenő cikkeit és tudósozásait.
Népszabadság: Meg kell állapítanunk, hogy a bál a szocializmus építésének e döntő szakaszában oly
fontos szövetségi politika jegyében
került megrendezésre. Felemelő lát-

vány volt egymás mellett látni a somogyi lankákról érkezett aratólányokat és termelőszövetkezeti kombájnosokat, valamint az orvos- és pedagógus társadalom ifjabb tagjait,
akiket a falu öntudatos dolgozói nagy
szeretettel vettek körül…

dásában. Attól eltekintve, hogy az
Anna-bál számára a Szaktanács biztosítja a megfelelő helyiséget, fontos
szerep jutott a bál megrendezésében
a szakszervezeti aktívahálózatnak, a
bizalmiknak és a szakszervezeti bizottságoknak…

Népszava: A füredi Anna-bál méltóképpen tükrözte a szakszervezetek
szerepét a dolgozók szellemi fejlődésében, szórakozásában és kulturáló-

Magyar Nemzet: A népfrontpolitika
diadalát jelenti az Anna-bál sikere, a
pártonkívüli tömegek összeforrását a
munkásosztály élcsapatával, azt a ra-

gyogó hangulatot, amely elöntötte a
báli termeket, öregnek és fiatalnak
hirdetve: így mulat egy magyar dolgozó – gyülekezet. Sajnálatosnak
tartjuk azonban, hogy a bál műsora
nem volt tekintettel a tömegeknek
arra az egyre fokozódó kultúrigényére, amelyet lapunk a Hazafias
Népfront hatására igyekszik kielégíteni...
(1962)

Kiss Ernő-díj
Az Anna-bál mindig képes volt megújulni a szervezők jóvoltából. A rendezők mindig kitaláltak valami érdekességet, amivel gazdagították az amúgy is látványos forgatagot.
Így 2003-tól ítélik oda a Kiss Ernő-díjat, amelyet az a személyiség kaphat meg, aki bármilyen vonatkozásban segíti, támogatja Balatonfüred fejlődését.
Ebben az évben Gyurkovics Tibor Kossuth-díjas
író (1931–2008) lett a díj első kitüntetettje,
2004-ben Kő Pál Kossuth-díjas szobrászművész
vihette haza a kis porcelán vitézt, 2005-ben újra
szobrász, az ugyancsak Kossuth-díjas Melocco
Miklósé lett a herendi szobrocska. 2006-ban
Sugár Andrásnak, a T-Mobil Magyarország Rt.
vezérigazgatója vitrinjébe került a kardos vitéz,
2007-ben Zettwitz Sándornak, a 77 Electronica
Kft. elnökének ítélték, míg az elmúlt évben Cselényi László, a Duna Televízió elnöke kapta
meg.

Ki volt Kiss Ernő?
Tudjuk, hogy Szentgyörgyi Horváth Anna férje.
Azé a leányé, akinek neve napján az első Annabált tartották 1825-ben. Ez még talán nem volna
nagy érdem, de a magas rangú katonatisztté előlépett Kiss Ernő ott volt 1848-49 harcmezein is
és így lett egyike aradi vértanúinknak.
Örmény származású, 1799-ben született Temesváron. Katonának készült, 1818-ban kezdődött
tiszti pályafutása. 1845-ben egy huszárezred parancsnoka lett. A forradalomban a magyar oldalra állt, gyorsan ívelt a karrierje. Már
szeptemberben sikerrel harcolt délvidéken a
szerbek ellen. Honvéd vezérőrnaggyá, majd altábornaggyá nevezték ki, egy ideig a bánsági
hadtest parancsnoka is volt. 1949. október 6-án
az aradi vár árkában agyonlőtték.
Idézik utolsó sorait vagy szavait. „Istenem, az
újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok
dicső szentjei virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé
az életük.”

2008-ban Eris aranyalmáját és az értékes herendi porcelán vázát Csizmadia Aliz füredi diáklány
(középen) vehette át. Az első udvarhölgynek (jobb oldalon) a budapesti 18 éves Stumpf Katát választották a nézők, míg a második udvarhölgy a szintén 18 éves dunaújvárosi egyetemista, Farkas Cecília
lett

15 év szépei 1995–2008
1995.
1. Hátszegi Melinda (Budapest), 2. Maroskövi Amanda
(Balatonfüred), 3. Dobos Tímea (Ózd)
1996.
1. Kelemen Szilvia (Balatonfüred),
2. Danka Barbara (Győr), 3. Pópity Andrea, (Orosháza)
1997.
1. Gergely Valéria (Baja), 2. Molnár Anikó (Balatonfüred),
3. Harsányi Orsolya (Nyíregyháza)
1998.
1. Forsthoffer Ágnes (Balatonfüred),
2. Bartha Elektra (Budapest), 3. Marti Zsuzsa (Budapest)
1999.
1. Graffelner Katalin (Győr), 2. Czirók Márta
(Zalaegerszeg), 3. Szalai Dalma (Tatabánya)
2000.
1. Magony Szilvia (Budapest), 2. Vígh Anikó (Hatvan),
3. Németh Nikolett (Budapest)
2001.
1. Tóth Eszter (Budapest), 2. Sochr Zsófia (Gencsapáti),
3. Kriston Viola (Budapest)
2002.
1. Csima Petra (Balatonfüred), 2. Tábory Judit (Veszprém),
3. Ács Zsófia (Tapolca)
2003.
1. Horváth Martina (Balatonfüred), 2. Molnár Klára
(Tatabánya), 3. Ócsai Dorottya (Budapest)
2004.
1. Tóth Eszter (Keszthely), 2. Németh Lívia (Veszprém),
3. Graffelner Mária (Győr)
2005.
1. Harmat Szilvia (Balatonfüred), 2. Flatsker Dóra
(Balatonfüred), 3. Végh Bianka (Balatonfüred)
2006.
1. Apró Anna (Zalaegerszeg), 2. Lasztovicza Dóra
(Tapolca), 3. Havasi Petra (Üröm)
2007.
1. Tóth Katinka Anna (Siófok), 2. Szentesi Krisztina
(Balatonfüred), 3. Ódor Benigna (Aszófő)
2008.
1. Csizmadia Aliz (Balatonfüred), 2. Stumpf Kata
(Budapest), 3. Farkas Cecília (Dunaújváros)

A Kiss Ernő-szobrot 2003 óta ítélik oda annak, aki
munkájával Füred fejlődését segíti elő

Írók

Hírek

„Mikor én lány vótam, gyerekek, aztán az Anna-bálon
könyörögtek, hogy danojjak egyet. Mert ojjan hangom
vót, mint a kerti fülemilének. Oszt mondók, ide hát a
cigányt. A sok cigány mögém áll. Én meg (kezembe a
kis csipkés zsebkendővel) rákezdtem, hogy. Cserebogár, sárga cserebogár…hát még a falevelek is attul rezegtek. Akkor szeretett meg az uram.”
(Gárdonyi Géza)

Az Annabál rendkívül fényesen sikerült,
a díszes új gyógyteremben minden helyiség, még a karzatok is zsúfolva voltak.
450-500 vendég lehetett jelen; a négyest
48, a füzértáncot 36 pár táncolta. Fürednek még sohasem volt ennyi vendége,
még a fürdőszobák is telvék!
(Zalai Közlöny, 1880)

Eris aranyalmája
Kié is volt az első aranyalma? Meg kell mondanunk, az eset sokkal problematikusabb, mint ahogyan ma azt a füredi aranyalmadíjas szépség hiszi. Nem is tudja, milyen veszélyt hozhat rá e
díszes nemesfém gyümölcs. Bár lehet, hogy a mitológiai idők már
elmúltak, s aggódásuk felesleges. De meggyőződésünk, hogy
minden nagy világhistóriai esemény mögött a nő, s rendszerint a
szép nő rejtezik.
Valamikor réges-régen, a görög világban élt három gyönyörű istennő. Olyan szépek voltak, hogy a napra lehetett nézni, de rájuk
nem. Volt viszont egy gonosz istennő is, Eris, aki nem szívlelte a
konkurenciát, s valami nagy viszályt akart kelteni, mert ez volt
amúgy a foglalkozás. Egy lakodalmi fogadáson, ahová őt nem
hívták meg, Héra, Athéné és Aphrodité közé egy aranyalmát gurított, ezzel a felirattal: „A legszebb nőnek!” Hát persze, hogy kitört a belharc a három hölgy között!
El kellett dönteni ezen a korai hellén szépségversenyen, ki a legszebb. A zsűri elnökének felkérték a Páris nevezetű amúgy nagyon szép ifjú embert, aki másodállásban marhapásztor volt, hogy
döntse el a vitát. Fel is sorakoztak ők hárman szépségek, akiket,
mondjuk ki, már fürdőruha sem takart. Így aztán még nehezebb
volt a döntés. Páris törte a fejét, hát még amikor az ajánlatokat is
meghallotta. Héra azt ígérte, hogy ha ő nyer, neki adja Ázsiát s ő
lesz az élők között a leggazdagabb. Athéné még rátett egy lapáttal
az ígéretre: ha őt nevezi meg Páris győztesnek, minden csatát
megnyerhet s így ő lesz legszebb és legokosabb ember a földkerekségen. Aphrodité, aki amúgy is a szépség istennője volt, tehát
nem kis előnnyel indult, csak ennyit ígért: neked adom a föld legszebb és legszenvedélyesebb asszonyát!
Ki tudna ellenállni ilyen lobbizásnak? Paris Aphroditénak ítélte
az aranyalmát, erre kitört a veszekedés, a vita, mint minden zsűrizésnél, s megkezdődött a trójai háború.
Hát ennyit tesz egy aranyalma, Anna-báli leányok!

Írók
Magyarországon minden falusi gyerek azzal nő fel, hogy van itt
egy szép város: Budapest, amely azonban nem elég magyar. Van
egy nagy tősgyökeres magyar város: Debrecen, amely azonban
nem elég szép, és végül van egy híres fürdő, amely szép is, magyar is, s ez: Balatonfüred.
(Mikszáth Kálmán)

Robert Burns:
Az aranyhajú Anna
Tegnap ittam egy icce bort,
de csak úgy egymagamba’;
tegnap a mellemre omolt
aranyhajával Anna.
Ujjongtak a kiéhezett
zsidók, ha hullt a manna,
de az én üdvöm édesebb,
mert ajkán őrzi Anna.
Nem kell nekem kelet s nyugat
megannyi birodalma!
Átkarolom s hozzám tapad
olvatag testtel Anna.
Szultána s császárnő nekem
hálót hiába fonna,
de lázas vággyal ölelem
Annát, engem meg Anna!
Állj félre, büszke Héliosz!
Félre, sápadt Diana!
Csillagos ég, ne záporozz
fényt, míg velem van Anna.
El, nap, hold, csillagok! Te éj,
hollószárnyon suhanj ma
S hozz angyaltollat, hogy kevély
dalomban éljen Anna!
Leint a törvény szelleme?
Köt az egyház tilalma?
Ott egye őket a fene!
Megyek, vár rám ma Anna.
Ha elhagyna e drága lány,
nem élném túl, szavamra!
S ha hármat kérhetnék csupán,
az első lenne Anna.
(Kálnoky László fordítása)

Glatz László, Zákonyi Ferenc, Némethné Rácz Lídia művei és a
Helytörténeti Gyűjtemény dokumentumai alapján összeállította:

Praznovszky Mihály

IX. évfolyam, 6. szám

BALATONFÜREDI NAPLÓ

9. oldal

Képviselő staféta: Nagy Jenő
A Balatonfüredi Napló sorozatában
önkormányzati
képviselőket kérdezünk munkájukról, életükről, akik azután tovább kérdezve választják ki a következő interjú
alanyát. Előző számunkban
(2009. 5. szám 7. oldal) Pethőné Schulcz Ágnes kérdezte
Nagy Jenőt mint tősgyökeres
északi parti balatonit, hogyan
látja az itt élők jövőjét, a turizmust mint megélhetési lehetőséget?
Balatonfüred jelene és jövője elsősorban a turizmustól
függ. Nem csak az idegenforgalom ad megélhetési lehetőséget az itt élőknek, de elsődlegessége nem kétséges. Valamennyi balatonfüredinek érdeke, hogy a város a megkezdett úton mehessen tovább:
okos, összehangolt fejlesztésekkel legyen egy elegáns üdülőváros, amelyben az ide látogató és a balatonfüredi is
egyformán jól érzi magát!

– Hogy látja, 10-15 százalékkal csökkent valóban a vendégek
száma a Balatonnál?

– Igazából ezt még most
nem lehet megmondani, ami
biztos, hogy rendkívüli módon
függ az időjárástól, hogy
mennyi a vendég. Amikor
olyan nyögvenyelősen indult a
nyár, azt mondtam, ha csak 10
százalékkal csökken, az jó
eredménynek számít. A válság
itt is érezhető, a 10-15 százalék
reális szám.

– Ha a belföldi vendégek vannak egyre többen, akkor logikus,
hogy tényleg az időjárás lesz a
meghatározó, hiszen ha tartósan
rossz az idő, könnyen hazautaznak.

– Ez így van. Aki külföldi
az utazási irodánál fizeti be az
utat, ha esik, ha fúj, eljön. A
magyarok, ha csütörtökön az
időjárás jelentés rossz időt
mond a hétvégére, egyszerűen
nem jönnek el.

– Mennyire kivétel, mondhatnánk oázis Füred?

– Nagyon. Néha már zavarba ejtő, hogy képviselő kollégáim is odajönnek hozzám,
és mondják, hogy voltak Füreden, ami nagyszerű hely, gyönyörű, amihez csak gratulálni
lehet. Tényleg az, de ne bízzuk
el magunkat, persze nem baj,
ha irigyelnek, hiszen szép eredmény, amit Füred elért. Jól sikerültek és egymással összhangban vannak a fejlesztések,
és a vendégek ezt értékelik.
Gondoljunk csak arra a nemrégiben végzett felmérésre, amelyen Balatonfüredet jelölték
meg úti célul magyarok a legtöbben, ahova nyaralni mennének.

– Hány csillagos most Ön
szerint Füred?

– Négy fölött van az biztos,
nyugodtan megállná a helyét
Európa bármely fürdővárosával az összehasonlításban.

– Az eddigi csúcs hétvége, ha
az idelátogatók számát nézzük,
a Bikefest-tel, a több helyszínes
bicikli show-val, azt jelzi, hogy a
rendezvényekkel nyit a város a fiatalabb korosztály felé?

– Ebben mindenképpen
partner a városvezetés, a polgármester úr is, hogy a színvonalat megőrizve nyissunk
olyan rendezvények felé, amelyek több embert vonzanak a
városba. Én a Sundance parkkal is így vagyok, örülök neki,
hogy felélesztették azt a halott
városrészt, van ott valami új, a
maga műfajában rendkívül

színvonalas.

– Ha jól tudom januárban alakult egy bizottság mindenféle
szakértővel, aminek az volt a feladata, hogy kitalálja, hogyan
lehet Magyarországot vonzóvá
tenni külföldön, milyen az az arculat, amit ajánlani kell az óriásplakátokon, de nem tudtak
megegyezni, hogy mi legyen a
csikós-gulyás, parlamentes, balatonos kép mellett vagy helyett.
Ennyire nem tudjuk, mit kínáljunk
külföldön?
– A sokszínűség is érték
lehet, valahogy ezt kellene a

normálisnak, ha bele tudunk
szólni a közügyekbe.

– Érték-e Önt személyes támadások mint országgyűlési
képviselőt?

– Ritkán igen. Elvakult,
gyűlöletből politizáló emberek
vannak mind a két oldalon.
Kaptam én is fenyegetéseket,
névtelen meg aláírt leveleket.
Először azt hittem naivan, ha
az utóbbiakat megkeresem, felhívom, akkor tudunk beszélni
a problémákról, de olyan durva
elutasító volt az egyik, a másik
pedig elnézést kért, és azt

Névjegy
Nagy Jenő 40 éve dolgozik a füredi vendéglátásban, 26 éve a
Hotel Annabella, majd az összevont Hotel Annabella Marina
igazgatója. 1999-től 2002-ig a Magyar Szállodaszövetség balatoni régiójának vezetője. A rendszerváltástól kezdve balatonfüredi, és több cikluson át országgyűlési képviselő (1994–98,
2002–06, 2006–), egy ideig alpolgármester, jelenleg a képviselő-testület tanácsnoka. 1974-től az MSZMP, 1989-től az MSZP
tagja, 1992-től a balatonfüredi szervezet elnöke, 1998-2000 között országos választmányi, 2000 óta Veszprém megyei elnökségi tag.
kampány középpontjába állítani, meg hogy egy zöld sziget
Magyarország. Ez azért jutott
eszembe, mert vannak itt nálunk angol vendégek az Annabella Hotelben, és ők mondták,
hogy nem értik, hogy miért
nem jön több angol ide. Szerintük csak egy oka lehet, hogy
nem tudják, milyen szép a Balaton és környéke, mert ahová
az angolok hagyományosan
járnak, ott napsütés ugyan van,
de mindenütt kopár sziklás a
táj. Füredtől el vannak ájulva,
hogy milyen kellemes hely.
Szívem szerint az is jó lenne,
ha azzal hirdethetnénk, hogy itt
mindenki mosolyogva várja a
vendéget, de egyelőre ez még
csak vágyálom. Barátságos,
sokszínű, szép ország, ezt kellene hangsúlyozni. Persze nem
kell szégyellni a gulyás-csikós
romantikát sem, de önmagában
ez ma már kevés.

– Hogyan alakul a két hotel,
az Annabella és a Marina sorsa,
eladja a többségi tulajdonos a
Danubius Zrt. vagy felújítja őket?

– Most még vannak vendégeink, szeretnek is bennünket,
szerencsére van már konkurencia is, színvonalas négycsillagos szállodák, ezért nekünk is
fejleszteni kell. A vállalat stratégiájában is már nemcsak a
nadrágszíj szorosabbra húzása
szerepel, hanem a befektetés, a
fejlesztés, hogy ne veszítsük el
az eddig meglévő versenyelőnyünket.

– Nem bánta meg soha, hogy
politikus lett?

– Néha igen, amikor méltatlanul azonosítanak minden
politikust, és ugye az ember
magával tisztában van. Ugyanúgy van, mint minden más
szakmában, mindenféle ember
van itt is. Meggyőződésem,
hogy a többség pártállástól
függetlenül tisztességes és a
választó körzete és az ország
javát akarja, én ebben biztos
vagyok. Persze az újságokban,
televíziókban nem az a hír, ha
valaki rendes, hanem ha nem
ilyen. Ezért alakult ki rossz kép
a politikusokról és a politikáról, ami nagy baj, mert ha elfordulunk a politikától, akkor a
demokráciát tesszük szép lassan a sírba, mert azt tartom

mondta, tényleg nem tudta,
hogy ki is vagyok, rutinból küldött el melegebb éghajlatra.
Kevesebb támadás ért az átlagnál, de nagyon rosszul éltem
meg őket, mert igazságtalannak tartottam ezeket.

– Milyen érzés úgy várni
2010-et, hogy minden statisztika,
politikai mérlegelés szerint jövőre kormányváltás lesz?

– Nem felemelő, és emiatt
mérges is vagyok a sajátjaimra,
az MSZP-re, hogy úgy nyilatkoznak előre, hogy ez egy lefutott meccs. Szerintem félidő
van, kis túlzással 0:3 oda, és
még van egy második félidő.
Nem kell siránkozni, persze a

realitás, az realitás, az Európa
parlamenti választás világos
üzenetű közvélemény kutatás,
aminek az eredménye várható
volt. Most össze kell szedni
magunkat, és megmutatni,
hogy tévedtek, akik így döntöttek akkor. Nagyon kevesen
mentek el, az a választás nem
mutatja az ország egészének a
véleményét. Most nem nekünk
áll a zászló, de mivel lesz jó
programunk, hiteles embereink, itt még nagyon sok minden változhat.

– Sokan azt mondják, hogy a
parlamentben nincs is gyűlölködés, ha politikusok nem is állnak
szóba egymással a kamerák
előtt, de a büfében biztosan.

– A normális emberek között van párbeszéd, de vannak,
akik látványosan kifejezik,
hogy a másik csapathoz, párthoz tartoznak. Szerencsére
több a normális politikus. Az
nem igaz viszont, hogy ami a
parlamentben folyik csak cirkusz, egyébként pedig összetartanak a politikusok, bár én is
ismerek megyei ellenzéki képviselőt, akivel ha beszélgetünk,
80 százalékban egyetértünk, a
parlamentben meg mást szavaz, és ha kérdőre vonom, azt
mondja, hogy ja, a nagypolitika az más. Szerintem meg
nem kellene ennyire másnak
lennie.

– Füred ebből a szempontból
is oázis. Személyiség kérdése,
hogy valaki mennyire konfliktus
megoldó alkat?

– Biztos, hiszen van, akivel
lehet együttműködni, és van,
akivel nem, mert eleve konfrontálódó, hatalmaskodó típus. Füreden nagy szerencse,
hogy mindkét oldalon olyanok
a meghatározók, akik az
együttműködést, a tárgyalást és
a megegyezést tartják politikai
erénynek és nem a konfrontációt, mert az állandó háború,
nem vezet sehova.

Nagy Jenő szerint Füred megállná a helyét Európa bármely fürdővárosával az összehasonlításban

– Vannak-e e mögött a béke
mögött komoly alkuk?

– Alkuk nincsenek, hanem
meggyőzés és józan belátás.
Csak az ökör következetes,
mondják. Lehet, hogy az ember elmegy egy elhatározással
a tárgyalásra, és meggyőzik,
mert meghallgatja a másik
ember érveit. Elvtelen alkuk,
hogy ti szavazzátok meg ezt,
mi meg cserébe megszavazzuk
azt, ilyen nincs, hanem meggyőzés van, ami az én politikai
ízlésemnek jobban megfelel.
El kell mondjam, tisztességtelen döntésekhez soha nem kérték a támogatásunkat, nagy
lelki tusák elé nem lettünk állítva.

– Húsz éve volt a rendszerváltás, sok minden átalakult
azóta. Végig benne volt a folyamatokban. Hogyan képzeli el az
ország jövőjét tíz év múlva?

– Azt hiszem a politikai elit

jól kiveszekedte magát, kijózanodik mindenki, és távol tartjuk a szélsőségeket a parlamenttől, a döntéshozástól, és
beáll egy politikai váltógazdálkodás a kormányzásban. Egy
jó évtized alatt utolérjük az európai átlagot az életszínvonalban és sok minden másban,
hogy normális európai ország
legyünk végre, ami a gyerekeinknek, unokáinknak is elemi
érdeke. Optimista vagyok alapvetően, ismerve ugyan az indulatainkat, veszekedős természetünket, de a józanész felül
fog kerekedni meggyőződésem.

– Kit kérdez tovább a képviselők közül?

– Pálfy Sándort kérdezem:
Most is támogatná a McDonald’s felépítését? Mit szól a
füredi fejlesztésekhez?
Csorba Kata

Új lehetőség a Füredgyöngye fajtának
91. születésnapján köszöntötték dr. Csizmazia Darab József szőlőnemesítőt
Örömmel nyugtázhatta dr.
Csizmazia Darab József szőlő-

nemesítő a legújabb uniós híreket. Az Európai Unió új
uborpiaci szabályozása lehetővé teszi, hogy a fajtakeresztezésből származó (interspecifikus) szőlőfajták bora
földrajzi eredetvédelemmel
kerüljön forgalomba.
Eldőlt tehát a hosszú ideje
dúló vita a hagyományos és az
ellenálló fajták borászati felhasználásáról. A Füredgyöngye
szőlőfajta, mely a Medoc noir
és a Seyve Villard fajták keresztezésével állított elő, szülővárosa iránti tiszteletből kapta
nevét, földrajzi eredetvédelemmel is forgalomba kerülhetne.
Az ismert szőlőnemesítő városunk szülöttje, júliusban tölti
be 91. életévét.
A teljes szellemi frissességű
idős mester, aki Budapesten él,
napi kapcsolatban van szülővárosával. Minden érdekli, ami
napjainkban Balatonfüreden
történik. Nemesített szőlőfajtái
úgy hazánkban, mind a nagyvilágban már meghozták az elismerést több évtizedes munkásságának. De máig küzd fajtáinak szélesebb körben való elterjedéséért. Ez igaz a Füred-

lehet a betegségekgyöngye szőlőfajtánek ellenálló szőlőra. Kívánságai köfajtáknak is. A
zött szerepel, ha
Csizmazia szőlőfajBalatonfüred házták közül, a borszőlő
kertjeiben is megtafajták (Aletta, Bilálható lenne a beanca,
Lakhegyi
tegségeknek ellenmézes, Medina, Vikálló, augusztus vétor, Zalagyöngye,
gén, szeptember eleTurán) mellett, több
jén érő szőlőfajta.
csemege szőlőfajta
Akik érdeklődését
is van. Ajánlhatók az
felkeltette a Füredalábbi fajtái, Áron,
gyöngye fajta, megHanna, Néró és a
tekinthetik a vároSuzy.
sunkban már jelenlévő fajtagyűjteBalatonfüred nemményben, mely a Szézetközileg elismert
városa a szívgyóchényi Ferenc Kertégyászatnak. A szőlőszeti Szakképző Isnemesítő fajtái közül
kola
tangazdasánem egy tartalmaz
gában található. Két
rezveratolt, ami felszőlőtőke található a
használható gyógyCsizmazia fajtákból,
módként már ismert.
a Balaton Volán teTalán a közeljövőlephelye melletti váben Balatonfüreden
rosi temetőben, a
is alkalmazzák.
nemesítő szüleinek
sírhelyén. Az egyik Csizmadia Darab József naprakész a szőlészeti-borá- Olvasóink nevében
Bianca, a másik a szati újdonságokban (a felvétel tavalyi születésnapján is gratulálunk dr.
Csizmazia Darab
Füredgyöngye.
készült)
József 91. születésTalán eljön annak is
az ideje, amikor Balatonfüre- A környezetvédelem ma min- napjához, bízva abban, hogy
den kóstolható lesz a Füred- denki számára fontos, talán fon- hamarosan Balatonfüreden kégyöngyéből készült bor is. tos lesz a kevesebb növény- szült Füredgyöngy borral is köAusztriában, Burgenlandban védőszer felhasználás is. Ennek szönthetjük.
következtében nagyobb szerepe
dr. Fülöp Lajos
már 2000-től palackozzák.
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Amerikából jöttem
Az elmúlt hetekben életemben először jártam a tengeren túl, öt éve Pennsylvaniában élő fiamat látogattam meg. Valakihez menni,
családnál lakni számomra
mindig sokkal többet nyújt,
mint bármilyen kényelmes,
korrekt, de személytelen szálloda. A barátok barátain, ismerősein keresztül egy olyan
világ nyílik meg előttem,
amely az idegen turista számára zárva maradna.
A pennsylvaniai Greensburg – amelynek egyetemén
Balázs fiam tanít – méltó a nevéhez: egy viszonylag kicsi
belvárost kivéve az egész település egy erdő, ahol házak is
vannak – pincétől padlásig fából. (Egyébként az egész állam
egy irigylésre méltóan egészséges, jól karbantartott szép,
nagy erdő.)
A város kerítés nélküli kertjeiben vígan élnek a nyulak, mókusok, őzek, a csíkos amerikai
mókusok, a mosómedvék, a
kék, sárga, bíborszínű tollazattal ékeskedő madarak, és még
számtalan ott honos két- és
négylábú. Így aztán veteményezni, szőlőt, gyümölcsöt termeszteni nemigen lehet, mert a
vadállomány szentül hiszi,
hogy ami ehető, azt neki ültették. Ebből következik, hogy a
jóízű dísznövények sem számíthatnak hosszú és háborítatlan életre. Az egészben az a
legszebb, hogy ez senkit sem
zavar. Soha, senkit sem láttam
dühöngeni, szitkozódni amiatt,
mert például egy tapsifüles elmajszolta legszebb virágának
zsenge hajtásait. Ha örömet jelent nézni a bohókás nyúlfiak
ugrándozását, nem kell mérgelődni, ha megesznek valamit –
mondják. Ha valaki mégis kertészkedni akar ilyen környezetben, az megfelelően gondoskodik a növényei védelméről.
Hogy a környezet védelmére
felesküdött NABE tagként van
mit tanulnom tőlük, íme egy
jellemző történet:
Ottlétem idején Balázs fiam
legjobb barátainak – a nyolcgyermekes Lynn és Steve Jacksonnak – a háza oldalborítása
alá beköltözött egy méh-raj.
Erre mit csináltak? Rögvest
hívták a megfelelő szakembereket, magyarázzák el a gyerekeknek, hogyan kell viselkedniük, hogy ne bántsák őket a
méhek. Az iskolai oktatásban
pedig azonnal tananyag lett a
méhek élete. A szakemberekkel megbeszélték, akkor viszik
el a zümmögő társulatot, ha a
nebulók már minden ismeretet
megszereztek róluk. Azt mondanom sem kell, hogy eközben
csápjuk sem görbülhet meg!
Lehet, hogy ez az életszemlélet
az alapja az ott élők mindennapi derűjének?
Ha már szóba került az iskola,
arra is kíváncsi voltam, mit tanulnak és tudnak rólunk, magyarokról. A Jackson gyerekek
elmondták, hogy a történelem
tantárgyban az első és a második világháborús tananyagban
is szerepelünk, az Osztrák–Magyar Monarchia részeként.
Némi vita is kialakult közöttük
arról, hogy még van-e monarchia, és még tagja vagyunk-e.
A 13 éves Caleb-nek eszébe jutott, hogy az ötödikesek földrajz versenyén az volt az egyik
feladat, hogy meg kellett mutatni a térképen Magyarországot, de ez senkinek sem sikerült. Beszélgetés közben elő-

hozták egy 1965-ös kiadású 20
kötetes lexikon egyik kötetét,
amelyben 23 oldalon írnak rólunk és országunkról. A térképen a Balaton-parti települések
közül egyedül Balatonfüred
neve van kiírva és van egy fotó
is a Balatonról, vitorlásokkal.
A fiúknak van Rubik kockájuk,
és ki is tudják forgatni. Több
magyar ételt ismernek és szeretnek, kedvenceik közé tartozik minden magyar leves, a
palacsinta és a dobos torta. Dagadó kebellel mesélték, hogy
Balázstól megtanultak egy magyar táncot, egy dunántúli botolót, amit elő is adtak tavaly
ősszel a Clevelandi Cserkész
Regős Csoport jubileumi néptánc gálaműsorán, hatalmas sikert aratva. Mikor azt kérdeztem, ismernek-e híres magyarokat, egy emberként vágták
rá: magyar vízilabdázók!

gatta kincseiket, köztük egy 40
éves portóit.

– Mit kell tennie annak, aki
be akar jutni az amerikai piacra?

– Hát legelőször is tudni
kell, hogy az Egyesült Államokban tagállamonként változó a szabályozás. Nálunk az
alkoholkereskedés állami monopólium. Az ajánlott bornak
olyannak kell lennie, ami arra a
vidékre jellemző, annak jellegzetes bora. Szakmailag pontosan be kell mutatni a termővidéket is, a talajtól a klímáig a
legapróbb részletességgel. És
amint már mondtam, csak olyan
bort érdemes kiválasztani, amelyből nagy mennyiséget tudnak
folyamatosan szállítani. A mi
üzleteinkben – amint azt látja –
sokféle bor van. Az átlag amerikai nem egy márkát keres,
hanem sokfélét szeret kipróbálni. Megkóstolja, nem ízlik,
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Füredi aranyérem Debrecenben
Szíjártó Balázs, az Anna
Grand Hotel séfhelyettese
aranyérmet szerzett a közelmúltban Debrecenben megrendezett VII. Gál Sándor
országos gasztronómiai emlékversenyen hidegkonyhai
artisztikában.
– Egész véletlenül az újságból értesültem a versenyről, így
nem sok időm volt felkészülni,
mindössze négy nap alatt állt
össze az alkotás. Az Anna
Grand Hotel vezetősége pedig
mindenben támogatott, amiért
köszönettel tartozom. A Jókai
bablevesfőző versenyen részt
vettem a zsűrizésben, ahol volt
szerencsém megismerkedni
Debrecen alpolgármesterével
és a küldöttséggel. Nagyon barátságosak voltak velem és biztattak, hogy induljak a versenyen.
A füredi séfhelyettes másfél
éve foglalkozik zöldség- és
gyümölcsfaragással, a debreceni versenyen a Négy évszak
című kompozícióval indult,
négy görögdinnyéből faragott
arcot és az évszaknak megfelelő motívumokat. A témaválasztásnál nagyon fontos az
éppen aktuális idénygyümölcs
minősége, hogy mennyire lehet
azt faragni. A nyári arcot egy
koszorú díszítette, az ősznek
levelek fedték be az arcát, a tél
egy rideg arcot kapott, a tavasz
pedig egy modernebb stílusú
négyszögletes formát. A színvonalas versenyen több kategóriában lehetett indulni, a
hidegkonyhai artisztikában tizenöten indultak. A hidegkonyhai artisztika magában foglalja
a zsírszobrászatot, a tésztaszobrászatot és a zöldségszob-

Tavasz

Nyár

Ősz

Tél

Szíjártó Balázs a Négy évszak című ételszobor-kompozíciójával
nyerte az aranyérmet
rászatot is.
Az eredményhirdetést a nagytemplom előtti téren, a híres
Debreceni Pulykanapok keretein belül tartották. Fergeteges
hangulatban, a vásári forgatag
közepette vehette át a füredi
mesterszakács a legjobbaknak
járó aranyérmet. Az Anna
Grand Hotel séfhelyettese elárulta, a jó kapcsolatnak és az
újonnan született barátságok-

nak köszönhetően a tervek szerint a jövőben hajdúsági estet
rendeznének Balatonfüreden,
Debrecenben pedig bemutatnák a balatoni ételeket. Szíjártó Balázs meghívást kapott
egy hidegkonyhás országos
versenyre, amelyet augusztusban rendeznek Szolnokon,
emellett már készül az őszi magyar bajnokságra.
Szücs Zs.

A Tamás-hegyi Orpheus
John Shuss, az amerikai vinotéka munkatársa a magyar bikavérrel
és Tarnai Katalinnal
A beszélgetést követő napon
Balázs észrevette, hogy kifogyott a kamrájából a magyar
bor. Nosza, irány a „Wine &
Spirits Shoppe”! A Balatonvin
Borlovagrend büszke tagjaként
nyakamba akasztottam az „ivókámat”, úgy kísértem el, és
megkértem, segítsen abban,
hogy beszélgethessek egy kicsit a magyar borokról az üzlet
vezetőjével. Mint kiderült, ez
egyáltalán nem olyan nehéz és
előzetes egyeztetést igénylő
kérés, mint itthon lenne. John
Shuss úr szívesen válaszolt
minden kérdésemre. Wine
Consultant-ként nyolc éve dolgozik a boltban, emlékezete
szerint mindig tartottak magyar
bort, korábban fehéret is, most
már csak bikavért.
– Én már többféle magyar
fehér és vörös bort is ittam és nagyon kellemesnek találtam mindegyiket. Sőt olvastam is a magyar
borvidékekről és a borkészítésről.
Tudom, hogy Magyarországon
sokféle bor van, sok helyi bor,
amelyekből nem készül nagy
mennyiség. Ez az oka annak,
hogy most már csak bikavért árulunk, mert csak ebből tudnak a
magyarok folyamatosan változatlan minőségű nagy mennyiséget
biztosítani. A mi cégünknek 640
üzlete van Pennsylvaniában, ebből 40-50 számít ilyen nagy választékú speciális szaküzletnek,
mint a mienk – mondta Shuss úr
miközben féltő gonddal muto-

másikat kóstol, az ízlik, akkor
annak megjegyzi a nevét - tart
egész kiselőadást Shuss úr. –
Ráadásul viszonylag kevesen
isznak bort, mert az – az élelmiszer árakhoz viszonyítva –
drága. Az átlag amerikai koktélt
iszik. Míg az európai országokban a helyi ételekhez illő helyi
borokat kínálnak, addig Amerikában a nagyvárosokban – New
York, Miami, Washington –
vállalkozik csak néhány rangosabb étterem arra, hogy az ételekhez illő borokat kínáljon. Az
étlapok italkínálatának jellemzője a hosszú koktéllista.
A borfogyasztással kapcsolatban egyébként mostanában kétféle tendencia figyelhető meg –
teszi még hozzá a borszakértő.
Mivel a bor amúgy is drága, a
gazdasági válsággal visszaesett
a kereslet, és még az eddiginél
is kevesebbet figyelnek az emberek a borfajtákra, inkább csak
az árat nézik. A másik ennek
éppen az ellenkezője. Tudvalevőleg Amerika az egészségmániások terepe. Mióta több vizsgálat is bebizonyította, hogy a
bor, különösen a vörösbor fogyasztásának milyen jó hatásai
vannak, többen kezdtek el bort
„gyógyászati étrend kiegészítőként” inni. A fényképezés után
Shuss úr azzal búcsúzik: legközelebbi találkozásunkkor talán
egy üveg balatoni bort tarthat
majd a kezében.
Tarnai Katalin

Ferencsik János (1907–
1984) karmester, Kossuthdíjas érdemes, kiváló, Bartók–
Pásztory-díjas művész volt.
Zenekultúránk egyik legkimagaslóbb alakja, művészetét
rendkívüli stílusbiztonság, a
nemes előadói hagyományok
továbbvitele jellemezte. Elévületlen érdemeket szerzett a
magyar zene nemzetközi népszerűsítésével is. Neve fémjelezte a budapesti Operaház
második világháború utáni
működését. Lemezfelvételei
külföldi kitüntetésben részesültek.
Ferencsik János – Balatonfüred első díszpolgára – halálának negyedszázados évfordulója alkalmából a város méltóképpen emlékezett meg a világhírű karmesterről, aki „a
zenével és a zenében élt”. Az
emléknap, a karmester volt
nyaralójában az elmúlt évben
felavatott emléktábla megkoszorúzásával kezdődött.
Dr. Bóka István megemlékező
beszédében elmondta, hogy a
nagyszerű művész, világhírű
karmester síremlékét, a szintén

e tájhoz kötődő Borsos Miklós
készítette. A szobrászművész a
görög mitológiából ismert Orpheus (aki a múzsáktól tanult
meg játszani az Apollótól ajándékba kapott lanton) alakjában
formázta meg a karmestert.
„Büszkék vagyunk arra, hogy
egy olyan ember, mint Ferencsik János, akinek zenei kultúrája Orfeusz hagyatékára épült,
sok-sok éven át itt, Balatonfüreden talált otthonra. Így hát
nem a véletlen műve, hogy emléknapjára szóló meghívásunkat elfogadták a magyar zeneművészeti élet kiválóságai” –
mondta Füred polgármestere,
köszöntve a megjelent művészeket és a Ferencsik család jelenlévő tagjait.
Az emléknap a Hotel Silver
Resort konferencia termében
kerekasztal beszélgetéssel
folytatódott Ágai Karola,
Csavlek Etelka magánénekesnők, Friedrich Ádám kürtművész, Fülöp Attila magánénekes, Horváth Ádám rendező, Medveczky Ádám karmester, Polgár László magánénekes, Sumonyi Zoltán költő
és Meixner Mihály részvételé-

vel. A Katolikus Plébániatemplomban este megrendezett koncerten Illényi Péter karnagy
vezetésével a Musica Sonora
kamarazenekar játszott. A közönség először Haydn nyitányt
hallhatott. Meixner Mihály elmondta, hogy a zeneszerző
munkássága
összefonódott
Haydnnal, hiszen mind a két
Esterházy-kastélyban komponált. Illényi Évától, a Kanadában élő és ott tanuló operaénekesnőtől két operaáriát hallhatott a közönség. Denke
Gábor, a Svájcban élő nagybőgős, finom attitűdökkel előadott játékával bűvölte el a
hallgatóságot. Polgár László
hangja (amelyről csak elragadtatással lehet beszélni) betöltötte a plébániatemplomot. A
jelenlévők a Varázsfuvolából
oly jól ismert Sarastro áriáját is
hallhatták. Az emlékestet a
Musica Sonora zenekar Mozart
négytételes szimfóniájával zárta. A koncert befejezése után Illényi Gáborné, Ferencsik János
unokahúga és keresztlánya
meghatódva szólt a füredi ünnepségről.
Hanny Szabó Anikó

A Városi Könyvtár értesíti kedves Olvasóit, hogy a Könyvtár
július 20-tól augusztus 24-ig, valamint a Helytörténeti
Gyűjtemény augusztus 1-től augusztus 23-ig ZÁRVA TART.
Nyitás: augusztus 25-én 10 órakor.
Felhívják a diákok szíves figyelmét, hogy a kötelező olvasmányokat július 17-én este 18.00 óráig kölcsönözhetik ki
(18-án már zárva tartanak).
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Horgász közgyűlést tartottak Lendületben a Balatonfüredi KC
A közelmúltban küldött
közgyűlést tartott a BakonyBalaton Horgász Szövetség,
amelynek fő témáját a 2008.
évi zárszámadás és vagyonmérleg, valamint a közhasznúsági jelentés elfogadása
jelentette. Ugyanakkor a vezetőség a megye horgász küldötteivel megtárgyalta az
aktuális kérdéseket, melynek
középpontjában a horgászturizmus állt.
Jelentős változások történtek az elmúlt hónapokban a
Balaton halászati hasznosításában, amelyek a horgászokat is
nagyban érinthetik. Mint ismeretes az Állami Vagyonkezelő
Zrt. privatizálta a Balatoni Halászati Zrt. tógazdaságait és a
termelőegységeit. Ezek után a
Halászati Zrt. tevékenysége
már csak a Balatonra koncentrálódik. – Ismereteim szerint az
állam megvásárolta a részvénytársaságtól a halastavakat
és a halfeldolgozót. A befolyt
pénzből a balatoni gazdálkodás helyreállítását tervezik, illetve a már sokat emlegetett
horgászturizmust és környezetvédelmet akarják előtérbe helyezni a Balatonnál – foglalta
össze Rajnai Árpád ügyvezető
elnök, aki ugyanakkor óvatosságra int. Nem ismerik az
állam elképzelését, nincsenek
információik arról, hogy miképpen kívánják megoldani a

horgászturizmus
helyzetét.
Ugyanakkor a Halászati Zrt.nek a kapott pénzből változásokat kell megvalósítania. –
Ami elszomorító, hogy bennünket balatoni horgászokat, illetve az érdekképviseletet senki
sem kereste meg, hogy nekünk
milyen elképzeléseink vannak,
hogyan gondoljuk mindezt.
Csak remélni tudjuk, hogy az
állami akaratot képviselő szervezet bennünket is megkérdez –
elégedetlenkedett a vezető. Véleménye szerint egy ilyen eszmecserén sok mindenről lehetne beszélni. A horgászturizmus fellendítésén kívül a Balaton halállományáról és a teljes
ökológiai rendszer átalakításáról. A kezdeti lépéseket az illetékesek megtették, kíváncsian
várják a horgászok a folytatást.
További negatívumként jelölte
meg Rajnai Árpád, hogy kevés
a Balaton mentén a pecázáshoz
a stég és a horgásztanya. – Az
utóbbi években nem jelent meg
olyan pályázat, amellyel ezeket
az „objektumokat” fejleszteni,
korszerűsíteni lehetne. Jó példa erre a MOHOSZ tulajdonában lévő tihanyi, illetve szepezdi horgásztanya, amelyek
kiváló horgászlehetőségeket
biztosítanak, de a körülmények
nem éppen ideálisak. Mindezt
a szövetség pénzéből képtelenség helyreállítani, pályázati
források hiányában pedig
egyelőre nincs is rá esély. El-

szomorítónak tartom, ahogy a
Tihanyi-félszigeten üldözik a
horgászokat. A sajkodi terület
természetvédelmi fennhatóság
alatt áll, míg a Gödrös területén mondvacsinált ürügyeket
találnak ki a közlekedés biztonságra hivatkozva. Ha a feltételek nem adottak, ne is beszéljünk horgászturizmusról!
Amennyiben van megfelelő
háttér, de nincs elegendő hal a
Balatonban, mindez mit sem
ér. A pontyfogás szempontjából
a tavalyi év nagyon rossz volt,
hiszen május után alig akadt
hal horogra. Idén biztatóan alakul a helyzet, reménykednek a
horgászok, hogy így is marad.
Rajnai szerint a süllő program
további fejlesztésre szorul. Nevetségesnek tartja, hogy évente
ötvenezer darab egynyaras halat helyeznek ki, valamint egymillió előnevelt süllőt, melynek túlélési esélye mindössze
öt százalék. – Igenis komolyan
kellene végre venni, hogy legyen hal a Balatonban, és azok
megtalálhatóak legyenek a
csónakból vagy éppen a partról. Ami még elszomorító, hogy
nemzeti kincsünknél nincsen
olyan partszakasz, ahol kiemelt
versenyeket lehetne szervezni.
Tudomásul kellene végre venni,
hogy szükség lenne ilyen rendezvényekre, mert ez vonzaná a
külföldi horgászokat is – zárta
szavait az ügyvezető elnök.
Szendi Péter

Eredményes felkészülés,
minőségi utánpótlás
Az őszi idényhez képest
lentősen javult a Balatonfüredi FC teljesítménye, de a
hőn áhított dobogós helyezést
nem sikerült megszerezniük.
Lantai Balázs a szezonértékelésén kívül kitért az utánpótláshelyzetére is.

keznek, és örömmel edzenek
az új létesítményekben. Szeretnénk a szülőket is meggyőzni
arról, hogy érdemes gyermekeiknek futballozni. Olyan csapatot kívánunk kialakítani, amely
összhangban van a sportkomplexummal, azaz magasabb osztályra jogosult.

– Milyennek értékeled a tavaszi szezont, hiszen télen vetted
át a csapat irányítását?

– Ezek szerint az utánpótlás
helyzete kezd megoldódni Balatonfüreden?

– A vezetőség célul tűzte ki,
hogy a meglévő kerettel a maximumot hozzuk ki. Korrekt
embereket ismertem meg a
klub irányítóiban, akik minden
feltételt megadtak számunkra.
A beruházásoknak köszönhetően rákényszerültünk arra,
hogy bérpályán focizzunk, de
szerencsére ez nem ment az
eredmények rovására. A csapat
tagjai maximálisan álltak a
munkához, de voltak negatív
események is, amelyeket házon belül megoldottunk. Ha
csak a tavaszi szezont vesszük,
akkor az előkelő második helyet szereztük meg, egy ponttal
lemaradva a bajnok Várpalotától. Így csak gratulálni tudok a
fiúknak, keményen dolgoztak,
amely szerencsére az eredményekben is megmutatkozott.
Ahhoz, hogy mi magasabb célokat megvalósítsunk, legelőször az alapokat kell lerakni,
amire aztán a későbbiek során
építkezhetünk.

– Ez a „kőműves munka”, az
alapok letétele, konkrétan mit jelent?

– Legelőször az utánpótlás
kérdését kellett megoldanunk.
Együttműködési szerződést írtunk alá a BKLC-vel, amellyel
a füredi labdarúgás csak jól jár.
Reményeim szerint a meghirdetett toborzókra sokan jelent-

– A minőségi labdarúgás
egyik legfontosabb eleme az
utánpótlásképzés. A versenykiírásban is szerepel, hogy a megyei első osztályban is rendelkezni kell egy serdülő és egy ifi
csapattal. Mi ezt szerencsére
túlteljesítjük, hiszen U13-as,
U16-os és U19-es csapataink
vannak. A BKLC-vel kötött
megállapodás alapján pedig a
paletta szélesedik, mert hét- és
kilencéves gyerekek is csatlakozhatnak majd hozzánk. Terveink szerint egy U15-ös korosztályt is indítanánk, így nyugodtan mondhatom, hogy kezd
az utánpótláshelyzete is pozitív
irányba elindulni.

– Mikor kezdődik meg a felkészülés, illetve ami a szurkolókat elsősorban érdekli, mekkora
lesz a jövés-menés?

– Legelőször július 8-án találkozunk, majd másnap Révfülöpre megyünk, ahol négy
napot edző táborozunk. Nyilvánvalóan itt már az új játékosok is részt vesznek, de neveket egyelőre nem szeretnék
mondani. Biztos vagyok benne, hogy ez a néhány nap jó hatással lesz a közösségi szellemre, hiszen télen a Bakonyban is összerázódott a csapat. Ha megérkeztünk Révfülöpről, akkor heti három edzést
tartok, egészen a bajnoki nyitá-

nyig. Az átigazolási időszak július 30-án zárul, így még bőven
van időnk. Lesznek távozók is,
de nem szeretném, ha a játékosok a sajtóból értesülnének
erről. Tavasszal sikerült alaposan feltérképeznem a keretet,
és megállapítottam, hogy három-négy meghatározó játékosra lesz szükségünk.

– Ismerve a magyar labdarúgás jelenlegi helyzetét – amikor
csapatok visszavonják nevezéseiket, becsődölnek – elképzelhetőnek tartod, hogy a BFC ősszel
az NB III-ban szerepeljen?

– Az alapok mindenképpen
adottak, hiszen egy csodálatos
sportkomplexummal rendelkezünk, ha minőségileg még nem
is, de mennyiségileg biztosítva
van az utánpótlás. Amennyiben
a nyári átigazolásaink megfelelően sikerülnek, akkor állunk
elébe, szívesen lépünk a magasabb osztályba.

– Köztudott, hogy Pápán is
dolgozol. Lehetségesnek tartod,
hogy az NB I-be feljutott pápaiakkal valamilyen fúziót kialakítanátok?

– Elsődleges célunk, hogy
a városhoz kötődő fiatalokkal
töltsük fel idővel a felnőtt keretet, hiszen már most vannak
tehetségeink. Elég ha csak
Végh Dávid vagy a „kis” Bogdán nevét megemlítem. Ők
már tavasszal is játszottak a
felnőttek között, bebizonyították, hogy érdemes rájuk számítani. Ha az esetleges fúzió
minőségi javulást eredményezne, akkor szerintem nincsen annak akadálya, hogy a
pápaiakkal együttműködjünk.
Nincs tudomásom azonban
arról, hogy mindez szóba került volna.
Sz.P

Ötödik lett az NB I-es bajnokságban a Velky-legénység
Történelmi tettet hajtott
végre a Balatonfüredi KC csapata, miután a bajnokságban
az előkelő ötödik helyet szerezte meg. Velky Mihályt az elmúlt évad sikereiről és a
jövőbeni tervekről kérdeztük.
– Büszkén mondhatom,
hogy fantasztikus évet zártunk,
melyben elengedhetetlen szerepet játszott a szerencse –
vallja szerényen a népszerű tréner. – Nagyon kiegyensúlyozott volt a mezőny, sok jó
csapat alkotta a középmezőnyt.
A bajnokság kezdetekor az 5-8.

kapcsolódik be. Új játékosként
üdvözölhetjük Szöllősi Bencét,
akinek nem ismeretlen a csapat, vele színesedik a támadójátékunk, ráadásul a nyitottabb
védekezést is kipróbálhatjuk.
Fiatal, jó erőben lévő játékos,
aki kötődik a városhoz. Mohácsi Árpád játékára már nem
tartottunk igényt, a bajnokságban kevesebbet játszott. Horváth Szilárdtól szintén elköszöntünk, hiszen az ő posztján
Bakos Dávid végig megfelelő
teljesítményt nyújtott. Struhár
Péter szintén a távozók névsorát gyarapítja. A csapat gerince

A Balatonfüredi KC sikeréhez Pásztor István is hozzájárult
helyet tűztük ki célul, én a hetedik helyben reménykedtem.
Sok új játékos érkezett hozzánk, de őket egy csapattá kellett gyúrni. Jó példa a Gyöngyös, akik hiába rendelkeztek
jó képességű kézilabdázókkal,
a bajnokság végén kiestek.
Szokták mondani, hogy evés
után jön meg az étvágy. Így
voltunk ezzel mi is, hiszen volt
arra is példa, hogy a negyedik
helyen álltunk, így számomra
csalódás lett volna, ha az ötödik helynél rosszabbul teljesítünk.

– Mi a siker titka?

– Igazi csapattá értünk, jó
közösségi szellem alakult ki,
ráadásul a komolyabb sérülések is elkerültek bennünket.
Néhány mérkőzésre Tombor
Csabi kidőlt a sorból, amely
meg is látszott a teljesítményünkön. Az úgynevezett hiányposztokon
szerencsénk
volt, hiszen huzamosabb ideig
nem kellett pótolni a sztenderd
játékosokat.

– Bár a bajnokság nemrég fejeződött be, de a szurkolók nagy
részét érdekli, hogy mikor kezdi
meg a felkészülést a csapat, illetve kik távoznak és jöhetnek
számításba?
– Július 13-án kezdjük meg
az alapozást, de az idősebb generáció néhány nappal később

továbbra is adott, rájuk építhetünk a jövőben. Felelőtlen igazolásokat és ígéreteket a továbbiakban sem teszünk. A
gazdasági helyzet nagyban befolyásolja új játékosok igazolását.

– Manapság nagy divat a labdarúgásban fiatal, tehetséges játékosokkal feltölteni a keretet.
Mindez a kézilabdára is vonatkozhat?

– Természetesen, hiszen
sok olyan sportolónk van, akik
már megmutatták az oroszlánkörmeiket. Itt elsősorban Heiczinger Zsoltra és Nagy Csabára gondolok, akik eddig is
velünk gyakoroltak, de a lehetőség mindenki számára adott.
Figyelemmel kísérem az utánpótlást, sok tehetséget látok a
serdülő korosztályban, akik
kétszer is megverték a Veszprémet. Szász Zsolti lesz a harmadik számú kapusunk, aki
nagyon tehetséges, de további
neveket egyelőre nem kívánok
mondani. A felnőtt kerettel
együtt készül a fiatalabb korosztály is, hogy érezzék, figyelemmel kísérjük a pályafutásukat. Sajnos kevés az ifi korosztályos kézilabdázó, így az ő
szerepüket a serdülők vették át.
Mindez jelentős terheléssel járt,
de ez elengedhetetlen a fejlődésük szempontjából.

– Múltkori beszélgetésünk
során szóba került a nemzetközi
kupaszereplés. Az ötödik helyezéssel mindez megvalósítható?

– A Magyar Kupában az
eredmények úgy alakultak,
hogy olyan csapatok kerültek
be a négy közé, amelyek a bajnokságban tőlünk hátrébb szerepeltek, gondolok itt a Gyöngyösre és az FTC-re. Hazánkat
a KEK-ben a fővárosi klub
képviseli, míg az EHF kupában
a Dunaferr és a PLER csapata
szerepel. Ha jól tudom a Citykupában indulhatnánk, de ennek a sorozatnak csupán presz-

Fotó: Nagy Tímea
tízs értéke van. Realitása egyelőre nincsen a nemzetközi mérkőzéseknek, továbbra is teszszük a dolgunkat.

– Tavaly a tizedik helyet szerezte meg a csapat, idén öt helyet előrelépet. Jövőre irány a
bajnoki cím?

– Nyilvánvalóan nem, hiszen a képességeink behatároltak. Ahhoz, hogy előrébb lépjünk, további anyagi forrásokra
van szükségünk. Több olyan
játékost kellene igazolnunk,
hogy nyugodt szívvel megpályázzuk a dobogó alsó fokát
vagy a negyedik helyet. Más
kérdés, ha esetleg a Dunaferr
vagy a PLER csapatai gyengülnének, akkor lenne némi realitása ennek. A következő bajnokságban nagy harc lesz a középmezőnyben, illetve a kiesés
elkerüléséért. Az ötödik helyet
borzasztó nehéz lesz megtartani, de ez a célunk.

– Az évadzáró banketten jól
fogyott a füredi bor?

– Szerencsére igen, a hagyományokhoz hűen Végh
Endre borozójában búcsúztattuk a bajnoki szezont. Nagyon
jó volt a hangulat, végigkóstoltuk a tájra jellemző borokat.
Endre kiváló szakmai útmutatást adott kitűnő vacsorával.
szepe

Tisztújítás a vitorlázóknál
Május végén tartotta éves
közgyűlését a Magyar Vitorlás
Szövetség (MVSZ), amelyen ezúttal tisztújításra is sor került.
Az elnöki posztra egyetlen jelölés érkezett Straub Elek személyében, akit a 158 szavazattal rendelkező közgyűlés
143 igen és 1 érvénytelen szavazat mellett megválasztott el-

nöknek a következő négy évre.
A tagok a négy társelnöki pozícióba négy jelölt közül választhattak, így Bartha Ferenc
(elnök, TriGránit Rt.), Hónig
Péter (közlekedési, hírközlési
és energiaügyi miniszter),
Nagy R. Attila (vezérigazgató,
Magyar Állami Autópályakezelő Zrt.) és Wossala György
(tulajdonos, Ramada Balaton)
lett az MVSZ társelnöke

(utóbbi három az elmúlt négy
évben is betöltötte ezt a pozíciót).
Az új elnökség további tagjai:
Böröcz István, Frigyer Attila,
Ignácz Károly, Nagy Andor,
Schneider István, Sükösd Balázs, Szilbereky József, Váradi
Imre, Vörös Péter, Zentai István.
Szendi P.

