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Made in
Balatonfüred
Szerintem a füredi vasútköz-
lekedés tökéletes! A vonatok
pontosan érkeznek és indul-
nak, a kocsik tiszták, a jegy-
szedő udvarias, az utast tá-
jékoztató hangszóró érthe-
tően szólal meg. Igaz, mind-
ez az egyik füredi kisvonaton
tapasztalható. Mert, hogy
ilyen apróságokról lenne
szó, mint ez a kisvonat. A
reklám miatt nem nevezem
meg melyik, de csak akkora,
mint egy kismadár, mint
mondjuk egy kolibri. Az tűnt
fel nekem, hogy az utolsó ko-
csija más, mint a többi. Kö-
zelebbről megvizsgálva lát-
tam, hogy ez a mozgássérült
embereknek készült! Egy
fémlap nyílik le, emeli fel a
kocsit, biztonságosan és ké-
nyelmesen. A tulajdonos sze-
rint igen sokan használják is.
Nos, ez az apróság, ami sze-
met szúrt nekem. Hiszen
senki nem szólna egy szót
sem, ha a vonat-gazda nem
törődne ezzel. Hiszen a be-
vétel így is, úgyis meg van,
minek még a plusz kiadás.
De valamiért fontosnak tar-
totta. Biztos, hogy anyagilag
előbb-utóbb megéri neki, de
hogy erkölcsileg ez nyeresé-
ges számára, az kétségtelen.
S ha már ott bámészkodtam
a kisvonatnál, fel is ültem rá,
némi nosztalgiából, ámbár
az úttörővonat kimaradt az
életemből. Első osztályú volt
minden. Vadonatúj szerel-
vény, a kísérő szöveg hiteles,
ráadásul kedvcsináló is Fü-
redhez. És pontosan szólal
meg az adott épületnél, hely-
színnél. Apróság ez a vona-
tocska, de ha kellemes él-
ményeket akarunk nyújtani a
vendégeknek, ilyen finomsá-
gokra érdemes figyelni.
A másik apróság egy cég,
amellyel kapcsolatba kerül-
tem, mert hangos könyv for-
májában kiadják A kőszívű
ember fiai-t, s némi segítsé-
get kértek tőlem, mert azt
hitték, Jókai-szakértő va-
gyok. Varázsbetű a nevük és
olvasás-zavaros gyermekek-
kel foglalkoznak. Nem is
tudtam a létezésükről, de
azóta már jártam a boltjuk-
ban (a főutcán van), láttam,
milyen sokrétű a tevékenysé-
gük és milyen szívesen és
színesen, mondhatni meg-
ható szeretettel foglalkoznak
a szülőkkel és gyermekekkel.
Nyilvánvaló, hogy ez is üz-
leti vállalkozás. De jó látni,
hogy ez nem a lenyúlós, egy-
nyári fajtájú, érdekszem-
pontú és pénz centrikus.
Ezek a fiatalok, akik ezt szer-
vezik, tudják, hogy valós
igényt teljesítenek, hogy va-
lakik helyett vagy mellett,
akiknek ez lenne a feladata.
S minden oktatási anyagu-
kon ott a származási hely
megjelölése: Made in Bala-
tonfüred. A maga módján ez
is város hírnév erősítés, de a
minőségi fajtából!

Praznovszky Mihály

A TARTALOMBÓL

ÍRÁS ZÁKONYI FE-
RENCERŐL ÉS ZÁ-
KONYI FERENCTŐL

6. OLDAL

Augusztus 28-án a helytör-
ténész, idegenforgalmi szak-
ember születésének szá-
zadik évfordulójára emlé-
keznek.

KÉPVISELŐ
STAFÉTA

Előző számunkban Nagy
Jenő kérdezte Pálfy Sán-
dort, most is támogatná a
McDonald’s felépítését?

7. OLDAL

TÍZ ÉV A LÓCZY
GIMNÁZIUM ÉLÉN

Interjú Mahlerné Csángó
Máriával, a Lóczy Lajos
Gimnázium nyugdíjba vo-
nuló igazgatójával.

9. OLDAL

SZÁZÉVES AZ
ÉSZAK-BALATONI

VASÚT
A vasúti közlekedés em-
lékére táblát avattak az
arácsi vasútállomáson.

8. OLDAL

Bal oldalon a második udvarhölgy, Hinger Nikolett Balatonfüredről, középen a bálkirálynő, Farkas Viktória Budapestről, és jobb oldalon az
első udvarhölgy, Balogh Anna Ravaszdról. (Képes összeállításunk az Anna-bálról a 4-5. oldalon.)

A 184. füredi Anna-bál szépei

Augusztus 11-én pályaava-
tót tartanak az új futballpá-
lyán. Az ellenfél az Újpest lesz,
mely idén csaknem megnyerte
a magyar bajnokságot. 

Mint ismeretes, a Balaton-
füredi FC kizárólagos tulajdo-
nában található öthektáros
földből huszonkétezer négyzet-
méteres területet értékesítettek.
A befolyt összegből a sport-
komplexum megépítését ter-
vezték, melynek becsült értéke
nettó 210 millió forint. Egy ki-
csit megkésve, de ünnepélyes
keretek között augusztus 11-én
átadják a sportlétesítmény. 
Fülöp Zoltán szakosztályve-
zető örömmel újságolta, hogy a
munkálatok hamarosan befeje-
ződnek, de az öltöző megépíté-
sére még várni kell. – A
műfüves-pálya már teljesen el-
készült, azon már bajnoki mér-
kőzéseket is játszottunk. A
centerpályát augusztus köze-
pén vehetjük a birtokunkba,
eddig még nem lehetett rá-
menni, hiszen jelenleg a kivite-
lező cég gondozza a gyep-
szőnyeget, amely szakemberek
véleménye szerint kiváló minő-
ségű.
Épül-szépül a lelátó, amelynek
környezetét látványos növény-

takaróval látták el. 582 piros-
fehér színű műanyagszéket
szerelnek fel, így a szurkolók
kulturált környezetben tekint-
hetik meg a mérkőzéseket. Az
anyagi lehetőségektől függően
a későbbiek folyamán tervezik
a lelátó befedését is. A klub ve-
zetősége gondolt a sajtó mun-
katársaira is, számukra egy
elkülönített helyen biztosítják a
munkavégzéshez alkalmas fel-
tételeket. A pályaavatóra elké-
szül a hangosító berendezés és
a kerítés is. – Többen felvetet-
ték, hogy az öltözőépület miért
nem készül el? Ennek roppant
egyszerű a magyarázata. Bead-
tunk egy pályázatot, mely a be-
ruházás egy jelentős részét
fedezné. Amíg a pályázat nem
kerül kihirdetésre, addig sem-
mit nem lehet csinálni, még egy
kapavágást sem tehetünk. Vár-
hatóan szeptemberben itt is
megkezdődnek a munkálatok –
válaszol a kétkedők kérdéseire
Fülöp Zoltán. A szakosztályve-
zető nem tagadja, hogy megle-
hetősen éles lesz a kontraszt a
jelenlegi öltöző és az új pályák
között, de muszáj volt meglép-
niük mindezt, hiszen így több
millió forintot megtakaríthat-
nak.

(Folytatás a 2. oldalon.)

Augusztusi
futballshow

Augusztus 8-a és 30-a kö-
zött 24 borász várja a Tagore
sétányon a füredi borok ked-
velőit. Ebben az évben is az ál-
landóan itt élő, a Balaton-
füred–Csopaki Borvidéken
saját szőlővel rendelkező és a
városi borversenyen már mi-
nősített boros gazdák kínál-
hatják a termést.

Bertókné Ticz Erzsébet
szervező, a polgármesteri hiva-
tal főtanácsosa Balatonfüredi
Naplónak elmondta, minden

évben több a jelentkező, mint
ahány hely van a sétányon.
Idén 32-en szerettek volna bort
árulni a Balatonfüredi Borhete-
ken, de csak 24 pavilonnak van
változatlanul kitelepülési lehe-
tősége. Az önkormányzat a
Borhét Szabályzatban foglalja
össze azt a pontrendszert,

amely alapján rangsorolják a
szőlősgazdákat, és azokat a fel-
tételeket, amelynek meg kell
felelni a borhetek alatt is. Ha
valaki visszalép, az elért pont-
számok alapján az őt követő je-
lentkező foglalhatja el a helyét.
A szőlősgazdáknak a legjobb
boraikat kell kínálni, amit az
OBI (Országos Borminősítő
Intézet) szakemberei és a helyi
háromfős bizottság szúrópró-
baszerűen ellenőriz. Ebben az
évben 274-féle bor közül lehet
választani. A történelmi borvi-

dék zászlós borát, az olaszriz-
linget, szinte minden borász
kínálja majd, de lesznek igazi
különlegességek, jégbor, késői
szüretelésű borok és bioborok
is.  A legöregebb évjárat a
1994-es juhfark, ami kóstol-
ható idén a Tagore sétányon.

(Folytatás a 2. oldalon.)

Újra borhetek
Balatonfüreden

Elfogadta a meghívást az Újpest

1932 szeptemberében tartották Bala-
tonfüreden az első szüreti hetet, ame-
lyet Darányi Kálmán államtitkár,
később földművelődési miniszter nyi-
tott meg. Sok év kihagyással eddig
összesen 32 borhetet tartottak a vá-
rosban. A nagy érdeklődésre való te-
kintettel már második éve három
hétig tartanak a füredi borhetek.
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Dr. Schwarz János belgyógyász főorvos és Sándor Ferencné főnővér vehette át  Semmelweis napi  elismerést
dr. Bóka István polgármestertől

Nonprofit gazdasági társa-
ságot alapított az önkormány-
zat, amelynek feladata a város
új kulturális intézményének a
Vaszary villának illetve a meg-
újult Jókai Múzeumnak vala-
mint a Városi Múzeumnak a
működtetése lesz.

Dr. Bóka István polgármes-
ter a júliusi képviselő-testületi
ülésen elmondta: a Balaton-
part ékköve II uniós pályázat
beruházás kapcsán még 25 mil-
lió forintos támogatást nyert a
város 3 millió forintos önrész
mellett a múzeumok fenntartá-
sára kiírt pályázaton. A galéri-
ának és képtárnak helyet adó
Vaszary villa várhatóan jövő év
elejére készül el, így a tervek
szerint az említett három intéz-

mény egyszerre nyit majd ki. 
„Nonprofit gazdasági társaság
mellett döntöttünk, mert ez
talán rugalmasabb gazdálko-
dásra és működésre ad lehető-
séget, ami egy új intézménynél
nagyon lényeges. Az első évek-
ben nem várjuk el, hogy az in-
tézmények működése nye-
reséges legyen, de bízunk ben-
ne, hogy hosszú távon minden-
képpen erősödik ezzel Füred
gazdasága, kulturális élete il-
letve turisztikai program kíná-
lata – vélekedett a polgár-
mester, aki hozzátette, az üze-
meltető cég élére egy bölcsész
végzettségű, közigazgatási és
vezetői tapasztalattal bíró, a
művészetek iránt fogékony,
széles kulturális kapcsolatrend-
szerrel rendelkező irányítót ke-

restek. 
A meghirdetett ügyvezetői
posztra egy pályázat érkezett,
amelyet el is fogadott az ön-
kormányzat, így a testület dön-
tése értelmében a fővárosban
élő Doncsev András öt évre
szóló megbízást kapott. Az új-
donsült vezetőnek novemberre
már szakmai tervet kell készí-
tenie, az intézmények üzemel-
tetése mellett kiállítások és más
kulturális rendezvények szer-
vezése és lebonyolítása lesz a
feladata. Az önkormányzati tu-
lajdonban lévő gazdasági társa-
ság tevékenységét egy ötfős
felügyelő bizottság ellenőrzi,
az ügyvezető munkáját pedig
egy háromfős kuratórium segíti
majd – döntöttek a képviselők. 

bfn

Kulturális intézmények
vállalkozói formában

Semmelweis Ignác az
anyák megmentője, világ-
szerte a legismertebb magyar
orvos. Születésnapja július el-
seje a hazai egészségügy leg-
nagyobb ünnepe. Balatonfü-
reden is ezen a napon köszön-
tötték az orvosokat, nővére-
ket, ápolókat és a hagyo-
mányoknak megfelelően átad-
ták a Balatonfüred Egészség-
ügyéért kitüntetéseket.

Az ünnepségen Komáro-
miné Polgár Judit védőnő

idézte fel Semmelweis élet-
ének és munkájának legfonto-
sabb állomásait, majd dr. Ács
Károly a Balatonfüredi Rende-
lőintézet igazgató főorvosa
mondott ünnepi köszöntőt.

Beszédében kiemelte: a
magyar egészségügyet a dolgo-
zók lelkiismerete tartja fenn,
mert a rá fordított pénz nagyon
kevés. Az igazgató azt mondta,
büszke arra, hogy a rendelőin-
tézet megújult és európai szín-
vonalúvá vált az elmúlt idő-
szakban.

A hagyományoknak megfele-
lően ezen a napon adták át a
Balatonfüred Egészségügyéért
kitüntetéseket. Ebben az évben
dr. Schwarz János belgyógyász
főorvos és Sándor Ferencné
főnővér vehette át a rangos el-
ismerést dr. Bóka István pol-
gármestertől.

Az ünnepség végén a nyug-
díjba vonuló kollégákat bú-
csúztatták a füredi egészség-
ügyi dolgozók.

bfn

Semmelweis nap

(Folytatás az 1. oldalról.)
Augusztus 11-én 15.45 óra-

kor indul a nagy futballshow
egy öregfiúk mérkőzéssel, ahol
a legendás füredi csapat meg-
mérkőzik a Veszprémmel. Az
avató ünnepség 17 órakor kez-
dődik, melyre több közéleti
személyiséget is meghívtak.
Este hat órakor ünnepélyes ke-
retek között lesz a pályaavató
mérkőzés. Legelőször a Fe-
rencvárossal vették fel a kap-
csolatot a füredi vezetők, de az
ország legnépszerűbb csapatát
nem sikerült megnyerniük, hi-
szen lekötött programjaik van-
nak egész évre. Ezek után az

Újpestet keresték meg, akik
igent mondtak a felkérésre.
Tombola is lesz, igen értékes
nyereményekkel. A belépés a
mérkőzésre díjtalan, minden
szurkolót szeretettel vár a klub
vezetősége.
Új játékosok szerződtetéséről
is beszámolt a szakosztály ve-
zetője. Ausztriából jött haza
Szabadfi Péter, aki korábban a
Veszprémben focizott. A dom-
bóvári Banai Pétert már régóta
meg akarta szerezni a klub ve-
zetősége, ez most nyáron sike-
rült is. A legnagyobb durranás
azonban Pető Tamás – korábbi
válogatott labdarúgó megszer-

zése –, aki Hollandiában is pro-
fiskodott néhány évet. Nagy
valószínűség szerint Schneider
József is visszatér a csapathoz,
aki korábban már jó néhány
gólt szerzett a Füred színeiben.. 
És végül a távozókról: Ligeti
Norbert Csopakra, Horváth At-
tila Alsóörsre, Németh Sza-
bolcs pedig Keszthelyre iga-
zolt. Munkahelyi elfoglaltsága
miatt Pál Gábor és Bertalan
Gábor mondott nemet a to-
vábbi együttműködésre. Jó hír,
hogy Lantai Balázs irányításá-
val három-négy ifista is felke-
rült a felnőtt keretbe.

Szendi Péter

Augusztusi futballshow

Ez év tavaszán ünnepelte,
fennállásának negyedszázados
évfordulóját a Balatonvin Bor-
lovagrend. A jubileumi ünnep-
séget követően az eddigi
elnök-nagymester Gubicza Fe-
renc lemondott. Helyette új
elnök-nagymestert választot-
tak a korábbi szakmai alelnök
Koczor Kálmán személyében.

– Visszatekintve az elmúlt
25 évre, a negyedszázad felö-
lelte a rendszerváltás időszakát
is, ami a magyar szőlő- és bor-
termesztésben óriási változáso-
kat hozott. A változások a civil
szervezeteket is érintette. A
borrend létrehozója, megalapí-
tója a Balatonfüred-Csopak
Tája Termelőszövetkezet volt.
Természetes, hogy a borrend
vezetése is a szövetkezet szak-
embereiből adódott. Kezdetben
a vezetőjének nem elnöki,
hanem nagymesteri megneve-
zés járt. A rendszerváltozás
után a törvényi változások
miatt szükségessé vált az átala-
kulás, aminek következtében
jelenleg egyesületként műkö-
dünk.
Pár év bizonytalanság után újra
Gubicza Ferenc lett a borrend
elsőszámú vezetője, de már
elnök-nagymesterként. A bor-
rend és annak munkája, nem
szűk szakmai tevékenység. In-
kább a borkultúra, a kulturált
borfogyasztás, a gasztronómia
felé irányul. Ebből adódnak a
borrendi feladatai. Az egyesü-
letnek, nemcsak borászok a
tagjai, hanem azok is, akik va-
lamilyen módon kötődnek a
borhoz, akár csak fogyasztó-
ként. A szőlő, mint tájalkotó
növény, része a nemzeti kultúr-
ának, a borrendnek is feladata
védeni és megőrzése érdeké-
ben tenni.

– Melyek azok a rendezvé-

nyek, ahol a borrend megjelenik?
– Sok van belőle, de igazá-

ból a balatonfüredi borhetek
megnyitása, borrendi avatás
nélkül nem képzelhető el. Nép-
szerűsége egyre nagyobb, en-
nek van a legnagyobb sajtó
visszhangja, a legnagyobb tö-
meget vonzza. A borvidékhez
tartozó települések rendezvé-
nyein szinte kivétel nélkül részt
veszünk.

– Korábban alelnöke volt a
borrendnek.

– Számomra nagy dilemma
volt, hogy vállaljam a megbí-
zatást. A választás előtt több
személy neve is jelölésre ke-
rült, de bizonyos szakmai
körök és barátok invitálására,
úgy döntöttem, hogy elválla-
lom a jelöltséget. Megtisztelte-
tés számomra, hogy jelentős
többséggel megválasztott
nagymesterként, 132 egyesü-
leti tagot és több száz tisztelet-
beli tagot képviselhetek.
Döntésemet megkönnyítette,
hogy a választmány összes
tagja, az egyesület teljes veze-
tése megígérte, hogy munkám-
hoz minden segítséget meg-
adnak.
Az új alelnök, elnökségi tagja-
ink közül került ki, Simon Ce-
cília személyében, aki a Bada-
csonyi Pincegazdaság terme-
lési igazgatója. Az új elnökségi
tagok, pedig Huszár Zoltán Ör-
vényes polgármestere, vala-
mint ifj. Mészáros József pé-
cselyi borász. Az első borrendi
Nagytanácsülésen sor került az
elnökségi tagok új reszort el-
osztására, és feladat meghatá-
rozására. A közgyűlés válasz-
tott meg elnök-nagymesterré,
Máté Ernőt általános alelnökké
és háznaggyá, Simon Cecíliát
szakmai alelnökké és kama-
rássá.
A további posztok, Szabó Ist-

ván ceremónia mester, kancel-
lár, Péringer Miklós főpohár-
nok, tiszttartó, Punk Ferenc
gasztronómiai titkár, ínyenc-
mester, Tóth Gyula kincstár-
nok, dr. Cseh Ferenc nádor-
ispán, területi titkár, Huszár
Zoltán tiszttartó, borászati tit-
kár és ifj. Mészáros József el-
nökségi tag. A Nagytanács-
ülésre továbbra is meghívást
kapnak Szalay Tibor szakisko-
lai igazgató, Kellerné Papp
Ágnes a női tagozat vezetője és
Krámli József Balatonalmádi
területi képviselője.

– Mit szeretne az új elnök-
nagymester megvalósítani?

– Az már önmagában is
nagy feladat lesz, hogy a Bala-
tonvin Borlovagrend működé-
sét szinten tartsuk. Átgondolva
az új helyzetet, a megváltozott
infrastruktúra helyett új inter-
net vonalat akarunk biztosítani,
ami által minden egyes egyesü-
leti tagunk rendszeres informá-
ciót kap híreinkről, működé-
sünkről. Az országos rendezvé-
nyekről adunk tájékoztatást,
aminek alapján lehet válasz-
tani, ki hova szeretne elmenni.
A mi borlovagrendünknek is
kialakult rendezvényei vannak,
melyek a Balatonfüred-Csopak
történelmi borvidékeken talál-
hatók, Balatonfőkajártól, Bala-
tonaligán át Balatonszepezdig.
Programjainkat a jövőben is a
helyi önkormányzatokkal együtt
szervezzük.
Fő témának tartjuk a jövőben a
bor és gasztronómia kapcsola-
tának az erősítését.
A borrend tagjainak szeretnénk
a szakmai borismeretét erősí-
teni. A bor és borbírálat ismere-
teinek elsajátítását minden egyes
tagunk igényli. A továbbképzés
idejét a késő ősztől a kora tava-
szi hónapokig tervezzük.

dr. Fülöp Lajos

Koczor Kálmán a borlovagrend élén

(Folytatás az 1. oldalról.)

A bort nem kedvelők bio szőlőlét és mustot is ihatnak majd, de idén három pálinkafőzde
is várja az erősebbet kedvelőket. A harapnivalóról három pecsenyesütő, édességről egy cuk-
rászda gondoskodik, és nem maradhat el a főtt és a pattogatott kukorica sem. A kirakodó
vásár mellett minden este műsorral is várják a vendégeket. A Kisfaludy színpadon augusztus
8-án, szombaton 10 órától, az ünnepélyes megnyitótól kezdve minden nap esténként válto-
zatos műsorral szórakoztatják az ide látogatókat.

bfn

Újra borhetek Füreden
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Júliusban évek óta a város
megtelik különféle művészeti
ágak jeles képviselőivel, és
kezdetét veszi a Balatonfüredi
Művészeti Fesztivál. A hetedik
alkalommal megrendezett
művészeti találkozó rendha-
gyó módon, a Kerektemplom
altemplomában kiállítással
kezdődött.

Anyja meséi alakították
belső világát

Bada Márta alkotásai szo-
katlan élénk színkombinációi-
val vonzották magukhoz a
nézők tekintetét. A festő saját
magáról és alkotásairól úgy
vallott; én tüzes vagyok, szere-
tem a színeket, amelyek bent a
lelkemben vannak. Ahogyan
én láttam gyermekkorom kör-

nyezetét és a családomat, azt
szeretném megmutatni a kö-
zönségnek. Bada Mária képein
nagy családjának állított emlé-
ket. Az édesanya karján ringa-
tódzó kisgyermeknek, a pom-
pázatos virágú mezőn sétáló
nagyobb lányoknak ugyanúgy,
mint a gyermekkori (A kék sár-
kányló) meséknek. Alkotásain
keresztül a cigány-legendáriu-
mok világát ismerhettük meg.
A kiállítást Angyal Mária mű-
vészettörténész nyitotta meg. 

„Éljen akit én gondolok, de
megneveznem nem szabad,

mert azt ő megtiltotta!”

Kisfaludy Sándor szobránál
a Füredi Magyar Játékszín mű-
ködésére emlékezett a Füredi
Játékszín Alapítvány, a Városi
Könyvtár és Helytörténeti
Gyűjtemény, a Balatonfüredi
Helytörténeti Egyesület és a
Városi Művelődési Osztály. 
A magyar nyelvű kőszínház
1831. július 2-án, illetve 3-án
megtartott nyitó ünnepségéről
Eötvös Károly Utazás a Balaton
körül című könyvében írta le azt
a kedves anekdotát, mely szerint
Kisfaludy Sándor nem akarta
megengedni, hogy őt ünnepeljék
és a nevét kiejtsék. Ezért a nyitó
ünnepségen ezek a szavak hang-
zottak el: „Éljen akit én gondo-
lok, de megneveznem nem
szabad, mert azt ő megtiltotta.”.
Erre a jelenlévő közönség Kisfa-
ludy Sándor nevét kezdte el kia-
bálni. Kezét, sőt ruháját is
csókolgatták annak az ember-
nek, aki a magyar nyelvű vidéki
színház megnyitásáért annyit fá-
radozott.
Szőcs Géza költő – a füredi Mű-
vészeti Fesztivál ötletadója – az
ünnepségen elmondta, hogy a
haza ügyeit a színházak története
is összeköti. Kolozsváron is fel-
épült egy magyar nyelvű kőszín-
ház. Lendvai Márton és felesége,
Hivatal Anikó kolozsvári színé-

szek Füreden is játszottak. Saj-
nos Hivatal Anikó itt is halt meg
a szívkórházban. 

Eötvös Károly könyvéből az is
kiderül, hogy Kisfaludy Sándor
hogyan vette rá Veszprém vár-
megye karait és rendjeit arra,
hogy támogassák a színház fel-
épülését. Az építkezés két év
alatt fejeződött be, amit ennek
a nagyszerű embernek, Kisfa-
ludy Sándornak köszönhet-
tünk, tette hozzá Szőcs Géza.

Nekem a Balaton óarany

A fesztivált Vörösmarty
Éva, a Veszprém Megyei Köz-
gyűlés kulturális bizottságának
a tagja a Balaton színeihez ha-
sonlította. Megnyitó beszédé-
ben elmondta, a művészet is
éppen olyan sokszínű, mint a
természet. Számtalan képet
festettek, számtalan verset, no-
vellát írtak a Balatonról és
számtalan zenét szereztek róla.
Néha óaranynak, mélyvörös-
nek, zöldnek és fehérnek látjuk
a város különböző részeit,
amelyeket meghatároz a víz
közelsége, tette hozzá a megyei
közgyűlés tagja.
A megnyitót követően Mrozek
Striptease abszurd komédiáját
láthatta a közönség a Komé-
dium Színház előadásában
Eperjes Károllyal és Gáspár
Sándorral a főszerepekben. 

Színésznők sírjainál

A fesztivál keretében a Ba-
latonfüredi Helytörténeti Egye-

sület és a Füredi Játékszín Ala-
pítvány az arácsi református te-
metőben az egykor a kőszín-
házban játszó színésznők sír-
emlékeinél tartott megemléke-
zést. 
Németh Ákosné helytörténész
emlékeztette a hallgatóságot,
hogy Zákonyi Ferenc és Szekér
Ernő kezdeményezésére, vala-
mint Bubla János füredi kőfa-
ragó mester önzetlen munkája
jóvoltából jöhetett létre min-
tegy 30 évvel ezelőtt Szőllősy
Nina, Szilágyi Nina és Balla
Béláné, Gildai Ernesztina szí-
nésznők sírkertje. A munkála-
tokat Császár Attila akkori
református lelkész is segítette,
és helyet biztosított a sírkövek-
nek. Zákonyi Ferenc 1988-ban
megjelent monográfiájában kö-

zölte a síremlékek felkutatásá-
ban és helyreállításában to-
vábbi résztvevők névsorát,
akiknek Németh Ákosné utó-
lag is köszönetét fejezte ki. 
1980 nyarán, az így létrehozott
emlékhelynél, már hivatalos
megemlékezést és koszorúzást
is tartottak. A síremlékeket az
utóbbi években a NABE arácsi
csoportjának a tagjai gondoz-
zák. 
Németh Ákosné figyelmezte-
tett arra, hogy még számos
olyan elhanyagolt sír és sírkő
található temetőinkben, ame-
lyeket a hagyományaira büszke
városnak az itt élők széleskörű
összefogásával kötelessége
lenne megmenteni, megőrizve
múltunk értékes tárgyi emléke-
keit. 
A tíz napig tartó fesztivál sok-
színűségét jellemzi Kajári
Gyula Munkácsy-díjas grafi-
kusművész kiállítása, a Szakcsi
Quartett zenéje, Gáspár Laci
koncertje, a Future Plant funk-
rockja, az EtnoRom világze-
néje, a Rajkó Zenekar kon-
certje, Kővári Eszter Sára éne-
ke, a Khamoro Cigány Tánc-
együttes műsora, Takács Szil-
via csemballó koncertje, a Ba-
latonfüredi Néptánc Együttes
sikere és a két világhírű
dzsessz zenész, Snétberger Fe-
renc és Tony Lakatos hangver-
senye.

Hanny Szabó Anikó

Szellemi sziget Balatonfüred
A két magyar származású,

világhírű zenész közös kon-
certjét láthattuk, hallhattuk
2009. július 12-én az Anna
Grand Hotelben. A több mint
másfél órás zenei csemegére
közel 350-en voltak kíván-
csiak. Szakmai körökben Snét-
berger Ferencet a világ egyik
legjobb akusztikus gitárosá-
nak tartják, a híres Lakatos
zenészdinasztiából származó
Tony Lakatos szintén napjaink
egyik legkeresettebb jazz sza-
xofonosa. A koncert másnap-
ján Snétberger Ferenccel be-
szélgettem.

– Az Anna Grand Hotel dísz-
terme zsúfolásig megtelt, még a
pótszékek ellenére is voltak, akik
állva hallgatták végig a koncer-
tet. Számítottatok ekkora érdek-
lődésre?

– Nagyon örültünk, hogy
ilyen sokan eljöttek és ennyire
lelkesen fogadtak bennünket,
kétszer is vissza-
tapsoltak, ez kü-
lönösen jóleső
érzés volt szá-
munkra. Azt tud-
juk, hogy a
magyar közön-
ség általában na-
gyon muzikális,
könnyen el tud
mélyedni a zené-
ben, szinte képes
együtt lélegezni
vele, ezt pedig
mi zenészek is
érezzük és ben-
nünket is inspi-
rál. A legjobban
sikerült koncer-
teknek mindig ez
a titka. Nem vé-
letlenül szeretnek Európába és
azon belül különösen Magyar-
országra járni a tengerentúli ze-
nész barátaink, Bartók és
Kodály elindított valamit, ami-
nek a hatása még most is érez-
hető.

– Szóló karriered mellett szá-
mos formációban játszol, a most
látott duón kívül saját zenekara-
iddal koncertezel, nagyzenekari
műveket is komponálsz és adsz
elő a világ  különböző pontjain.
Tony Lakatossal mióta dolgoztok
együtt?

– Tonyval legalább harmin-
céves barátság köt össze ben-
nünket, még a budapesti jazz
tanszakos időkből ismerjük
egymást. Mindketten már
hosszú évtizedek óta Németor-
szágban élünk, ugyanis a 90-es
évekig Magyarországról elég-
gé nehézkes volt külföldi tur-

nékat vállalni, a sok engedély
és bürokrácia útvesztője miatt
számos fellépés meghiúsult.
Közös duónkkal már volt al-
kalmunk nagyon sok helyen
fellépni a világban, Európa or-
szágain kívül az Egyesült Álla-
moktól Japánig. Szerencsére
mindenhol nagyon jól fogadják

a zenénket és a legtöbb helyre
vissza is hívnak bennünket.

– Minek köszönhető, hogy ez
a fajta zene, amit ti képviseltek,
annak ellenére, hogy sokan ré-
tegzene kategóriába sorolják,
mégis évtizedek óta sikeres?

– Egész eddigi pályám alatt
arra törekedtem, hogy amit a
zenémmel ki akarok fejezni, az
a közönségem számára is ért-
hető legyen, a lemezeimet nem
csak a zeneileg magasan kép-
zett „szakmának” készítem,
hanem mindenkinek, akit meg
tudok szólítani. A technikai
tudás alapkövetelmény, a virtu-
ozitás ugyan nagyon látványos
eszköz, de nem célja a zené-
nek, én próbálok mindig han-
gulatokban, melódiákban gon-
dolkodni és arra törekszem,
hogy az egyébként bonyolul-
tabb zenei megoldásokat bárki

számára hallgatható, értelmez-
hető formában interpretáljam.
Zenénkben nagyon sokféle
műfaj keveredik, a brazil, az
indiai, a flamenco, a klasszikus
hatások mellett természetesen
a roma gyökerek határozzák
meg a muzsikánkat, ami sze-
rencsére szélesebb körben is

értő fülekre talál.
– A vájtfülűek

még egy-két ze-
nei tréfára is felfi-
gyelhettek, ahol
két ismert jazz
standard sajátos
„mixelt” formá-
ban szólalt meg,
amiből az látszik,
hogy még egy
sokak szemében
ilyen komolynak
tartott műfajba is
belefér a humor. 

– Alapvetően
mi vidám em-
berek vagyunk,
végtére is azt
c s i n á l h a t j u k ,
amit legjobban

szeretünk.
– Mikor láthat téged a füredi

közönség ismét?
– Egyeztetések már folynak

egy jövő júliusi szóló koncertről,
mindig szívesen jövök, ha hívnak.

Szakáll Norbert

Snétberger–Lakatos Duó koncert

Takács Szilvia csemballó estjén a Fehér templomban

Tony Lakatos                                                              Snétberger Ferenc

Kajári Gyula Munkácsy-díjas gra-
fikus dokumentatív alkotásai az
eltűnő magyar paraszti világot
mutatják be

A szerző (Szakáll Norbert) zenei tanul-
mányait klasszikus előképzettség
után az Erkel Ferenc Zeneiskola jazz
gitár szakán folytatta Budapesten,
ahol az iskolai kereteken kívül magá-
nórákat is vett, többek között Snét-
berger Ferenctől, akivel azóta is jó
barátságban van. Saját zenekarai mel-
lett a  veszprémi Vanguard Big Band-
ben ill. a Pannon Várszínház zenés
darabjaiban játszik. 2001-ben Szeged-
ről családjával Balatonfüredre költö-
zött.
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Balatonfüred Város Önkormányzatának havilapja
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A Nők a Balatonért Egyesület és
a Reformkori Hagyományőrzők Tár-
sasága a Horváth-ház falán Szent-
györgyi Horváth Anna Krisztina
tiszteletére elhelyezett emléktáblá-
nál emlékezett az Anna-bál névadó-
jára.

Anna Krisztina abból a Szent-
györgyi Horváth „nagycsaládból”,
származott, amelynek férfitagjai a
csatatereken és a polgári életben is
megállták a helyüket. Az első Anna-
bálokat, mint tudjuk, a helyi hagyo-
mány szerint 1825-ben az eladó-
sorba került Anna Krisztina és a csa-
lád más Anna nevű hölgytagjai tisz-
teletére rendezték. Ezen a bálon
szövődött az a szerelem Anna Krisz-
tina és Eleméri Kiss Ernő között,
amelyet házassággal, 1826. augusz-
tus 12-én Répceszertgyörgyön, a
volt Horváth kastély kápolnájában
pecsételték meg. 

Az Anna-bálok napján ebben az idő-
ben külön színielőadást is tartottak.
„Ez időben nem zavarta a táncmu-
latságot, ekkor kellett valami más-
nak is történnie”.
„Boldogok az Annák, mert őket ün-
nepli az egész világ, Füred, Pest,
Buda, kertek, közcsarnokok, sétányok
zúgnak az Anna-nap zajától” – olvas-
hatták a Hölgyfutár című társasági lap
1856. júl.29-i számában. „A vigalom
magyar szellemű volt, a mennyiség-
ben vége-hossza nem volt a csárdás-
nak és a palotásnak.” Az 1848-as
szabadság előtt és a szabadságharc le-
verése után is az Anna-bálok tüntető
bálok voltak, hangos sírva-vígadó nó-
tázásokkal. Anna Krisztina férjét, Kiss
Ernő altábornagyot, a 1848-as szabad-
ságharc leverése után elfogták. Ő volt
a tizenhárom aradi vértanú között ne-
gyedik a sorban. Anna Krisztina bá-
lozó évei elmúltak, de bájos szellemét
megőrizzük szívünkben. Ő is egyike

volt Magyarország nagyasszonyainak.
„Magyar hölgynek születtél, Álld érte
sorsodat Magyar hölgynek születni
Szép és nagy gondolat” – írta Pap
Gábor költő a füredi hölgykoszorú-
hoz. 
Hogy milyen lehetett az a bál? –
tette fel a kérdést Anna Krisztinára
emlékező megjelenteknek Tarnai
Katalin szerkesztő beszédében. Va-
lóban milyen is lehetett? Ezt már
soha nem fogjuk megtudni. De sétál-
nak ma is a hölgyek, Annák, Füred
partjain az árnyas fák alatt, és ma is
szövődnek szerelmek a bálokon. 
Az emléktáblánál a virágokat dr. Ki-
szely Pál alpolgármester, Szauer
Rózsa a Nők a Balatonért Egyesület
elnöke, az arácsi csoport vezetője:
Bazsóné Nagy Irén, a Reformkori
Hagyományőrzők Társasága részé-
ről Dalosné Nagy Ibolya és Dalos
Nándor helyezte el. 

Hanny Szabó Anikó 
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Emlékezés Szentgyörgyi
Horváth Anna Krisztinára

„A nő és a szerelem tulajdonkép-
pen soha nem változik, mint ahogy
az igazán nagy dolgok nem változ-

nak a világban” – írta Krúdy Gyula,
a balatoni remete, aki szerette Füre-
det, a szép lányokat és a balatoni
őszt. Az író Balatoni szívhalászat

című novellájával emlékezett Vörös-
marty Mihályra, aki az első szívha-
lászat történetét írta meg.

Krúdy-novellájának köszönhetően az
Anna-bál idején különlegesen szép
szokásban lehet részük az itt élőknek
és az Anna-bálra, Füredre látogató

vendégeknek. 2006-tól megelevene-
dett és újra átélhetővé vált a balatoni
szívhalászat. A hajó fedélzetére lépő
urak felírhatták a nevüket egy fából
készített szívre. Ezeket a névvel ellá-
tott szíveket elveszejtik a tóban, és a
szép hölgyek hálók segítségével ki-
meríthették azokat. Így találhattak
egymásra a másnapi Anna-báli tánco-
sok. A hálót lemerítő lány néha nem-
csak a hálójával, hanem szívével is
rabul ejtette a véletlenül kifogott szív
tulajdonosát, de erre az újabb kori
szívhalászaton még nem volt példa.
Ebben az évben is a 18. életévüket
betöltő balatonfüredi lányok a város
meghívására eljöttek a szívhalá-
szatra, akik közül többen az Anna-
bálon is részt vettek. A hajó fedélze-
tén, mint annak idején a reformkor-
ban, szólt a muzsika, amelyet idén
Balatonfüred kiemelt vendégének,
Debrecennek a zenészei, Kovács
Lajos és a tíz éve megalakult Jazz
Mood Quartet együttes játszott.
A szíveket kihalászták, és mint min-
dig, most is tombolával ért véget a
hajóút, amelyen fődíjként a szeren-
csés nyertes két belépőjegyet kapott
ajándékba a jövő évi Anna-bálra.

Hanny

Szívhalászat a Balatonban

Nem hittem volna, de három
megfejtés is érkezett az Anna-báli já-
tékos kvízünkre! Természetesen
három hölgy a megfejtő: Paróczai
Szilvia Battonyáról, dr. Balla Lászlóné
innen Füredről és Temesváriné Szőcs
Zsuzsanna Győrből. Legyünk igazsá-
gosok! Mindegyikük kap postán egy
porcelán szívet. Igaz, a nagylelkűség
Herendé, ők adták a szerkesztőség-
nek ezeket a parányi remekműveket.
A megoldások:

1. Hányadik felesége volt VIII. Henrik-
nek Boleyn Anna?

Boleyn Anna második felesége
volt VIII. Henriknek. A nőfaló angol
király 1536-ban lefejeztette hitvesét,
de nem a neve miatt.

2. Kinek a személyleírása ez: 1900-
ban született, Balatonfőkajáron, közép-
termetű, szőke hajú, 19 éves, katolikus,
cselédlány s mellesleg épen mos ítélték
15 év fegyházra.

A személyleírást Kosztolányi
Dezső készítette Édes Annáról, akit a
gazdái megölése miatt 15 év fegy-
házra ítéltek, s el is vitték Márianoszt-
rára. Lehet, hogy harmadolták a
büntetését, de hogy Anna-bálon nem
járt soha, az biztos.

3. Milyen volt Sárvári Anna haja
színe?

Milyen volt szőkesége? Ki tudná
ma már megmondani, hiszen Sárvári
Annáról, a butuska színésznőről szí-
nes fénykép nem maradt fenn, csak
Juhász Gyula örök szerelme őrzi haja
színét.

4. Az Advent a Hargitán főszerepét
alakította Kubik Anna, de ki írta a dara-
bot?

Sütő András drámája annak idején
több volt, mint színpadi mű. Nemzeti
sorskérdést fogalmazott meg, a meg-
maradás vagy elpusztulás témáját.
Kubik Anna Réka szerepében élete
egyik legnagyobb alakítását nyújtotta.

5. Mikor volt utoljára az Anna-bál ki-
rálynője Anna keresztnevű hölgy?

Ritkán, de van Anna keresztnevű
bál szépe az Anna-bálnak, vagy éppen
udvarhölgy is. Persze, mindegy mi a
neve, csak gyönyörű legyen. De me-

lyik ifjú hajadon ne lenne meseszép?
Mindenesetre 2007-ben a siófoki Tóth
Katinka Anna megfelelt minden férfi-
elvárásnak.

6. Mi lesz a sorsa Karenina Anná-
nak?

Tolsztoj regényhősnője szintén
tragikus sorsot ért meg. Az önmagát
vállaló asszonyt, mint annyi irodalmi
elődjét, s majd utódját, a férfiak csap-
ják be, akikben megbízik. Így lesz a
sorsa a halál a mozdony kerekei alatt
a pályaudvaron. Greta Garbótól Sop-
hie Marceu-ig sokan játszották e
nagyszerű szerepet a filmvásznon.

7. Erdélyben milyen csoda viseli az
Anna nevet?

A Szent Anna tó a világ egyik cso-
dája. A csaknem teljes kör alakú krátertó
télen-nyáron mesés hangulatot áraszt,
főleg ha nincsenek arra zajos turisták.
Ami nagyon ritka pillanat lehet. Jókai
szerint Erdély legköltőibb helye.

8. Mi köze van Balassi Bálintnak az
Annákhoz, holott Júliához írta legszebb
szerelmes verseit?

Balassi az első nőfaló magyar
költő. Szenvedélyes életében számos
nő tűnik fel s el. Köztük Losonczy
Anna, aki ugyan férjes asszony volt,
de az nem akadály, hogy a Julia ver-
seknek ő legyen a címzettje. Hogy
aztán Balassi bevette volna Anna
várát is, arról nem szól a fáma…

9. Nem Jókai rokona az igen jeles
magyar írónő. Mi a neve?

Jókai Anna a kortárs magyar iro-
dalom meghatározó alakja. Ha nem is
áll rokonságban a nagy mesemondó-
val, hatalmas életműve méltán sorolja
őt a kortárs magyar irodalom kima-
gasló személyiségei közé.

10. Anna Grand Hotel. Szép épület,
szép névvel, és mi volt a neve a 19. szá-
zadban, amikor már Anna-bált tartottak
benne?

A Nagyvendéglő is helyet adott
Anna-báloknak. A Balatonfüred neve-
zetes épületei című könyvből tudjuk
milyen nagyszerű, pompás épülete volt
ez a városnak, amíg mára hasonlóan
pompás Anna Grand Hotel lett belőle.

(p.m.)

Tíz Anna-kvíz

Az Anna-bál előestéjén hagyományosan megrendezik a szívhalászatot

A 184. Anna-bálon Szőcs Géza költő vehette át a Kiss Ernő-díjat a Herendi Porcelán Manufaktúra Zrt. vezérigazgatójától

Tükröm, tükröm, mondd meg nékem...
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„Őrizd nemzeti múltunk szép
emlékeit, úgy bennük újulj ma-
gad is, újra teremtve hazánk”

(Keresztury Dezső)

Az Anna-bálok története
sem volt mentes az Európán
végigvonuló háborús évek
sorsfordító történetétől.

1825-től az első világháború ki-
töréséig rendszeresen megren-
dezték a híressé vált Anna-
bálokat. Azonban hosszú időre,
majdnem 40 évre elhallgattak
Füred fái alatt a muzsika hang-
jai. 1954. július 31-én pengették
meg ismét a hegedű húrjait, és
élesztették fel a szép Anna-báli

hagyományokat. 1957 júliusá-
ban már ezer bálozó töltötte be
az immár új báltermet, az ak-
kori SZOT Szanatórium Szín-
háztermét. Ekkor elevenítették
fel azt a régi szép szokást is,
hogy Eris aranyalmájával jutal-
mazzák azt az ifjú hölgyet, akit
a báli közönség az Anna-bál
szépének, bálkirálynőjének ítélt
meg. A második és a harmadik
helyezett a bálkirálynő udvar-
hölgye címet kapta. Több
Anna-bál szépe balatonfüredi
fiatal lány lett, így került az
aranyalma Zákonyi Tündéhez,
Varsányi Klárához, Horváth
Évához. 1957-től Eris almáját,
balatonfüredi lányokon kívül az
ország más vidékeiről érkezett
lányok is elnyerték. Volt olyan
év is, amikor az almát a tenge-
rentúlra vihette el a boldog tu-
lajdonos.
Az idei, 184. Anna-bál bálki-
rálynője Budapestre vitte ma-
gával az aranyalmát.
Farkas Viktória az elmúlt év-
ben a Sirály Táncfesztiválon
lépett fel a budaörsi tánccso-
port tagjaként. Sarkadi Tamás
figyelt fel a bájos, tehetséges
kislányra, és ő mondta neki, ha
teheti, jöjjön el az Anna-bálra.
Farkas Viktória édesanyjától
kapta 18. születésnapja alkal-
mából ajándékba a báli belé-
pőt.
Viktória nagypapája a Fradi
futballistája volt. Tornatanár
édesapja Knézy Jenőt tanította
kosárlabdázni, ugyanakkor, a
Vasas tagjaként mint sífutó ért
el eredményeket. Téli olimpián
a franciaországi Albertville-be
és a norvégiai Lillehammerbe

is kvalifikálták, ahol csapatvál-
tókban vett részt. Viktória
édesanyja, aki szintén sífutó
volt, sportágában magyar baj-
noki címmel dicsekedhet. Így
természetes, hogy Farkas Vik-
tória is Budapesten a Kovács
Pál sport gimnáziumban tanul.
A sikeres érettségit követően a
Testnevelési Főiskolán a sport-
menedzser szakot szeretné el-
végezni. Hobbija a tánc. A
mediterrán ételeket szereti, azt
is elárulta magáról, hogy jelen-
leg nincsen barátja.
Az első udvarhölgy a szintén
18 éves Balogh Anna lett. Anna
a reformkori hagyományokhoz
híven díszmagyarban jelent
meg a bálon. A Győrben érett-
ségizett Anna bölcsésznek
tanul tovább.  Rajong a színhá-
zért, sokat olvas, szereti a zenét
és a verseket.
A balatonfüredi Hinger Niko-
lett a füredi önkormányzat
meghívására érkezett a bálba.
Veszprémben a Lovassy gim-
náziumban tanul. Nyáron, a sé-
tányon egy kávézóban dol-
gozik. Érettségi után a Közgaz-
dasági Egyetemen szeretne to-
vább tanulni, de érdekli a
vendéglátás és az idegenforga-
lom is.
A 2009. évi Anna-bál szépei a
bál másnapján, július 26-án a
Kisfaludy színpadon mutatkoz-
tak be a közönségnek, ahol
sokan voltak kíváncsiak a bál-
királynőre és udvarhölgyeire,
mint ahogyan az idei Anna-
bálra is. A bemutatkozás után
az Anna-bál szépeit lovas hin-
tókon vitték sétakocsikázni.

Hanny Szabó Anikó

Az Anna-bál ez évi szépei

Balra fent: Kósa Lajos, Debrecen polgármes-
tere köszönti a bál résztvevőit
Jobbra fent: dr. Bóka István polgármester
Csizmadia Alízzal, a tavalyi Anna-bál szépével
az első táncban
Balra: Farkas Viktória, a 184. Anna-bál szépe
Jobbra: A Magyar Állami Operaház balett-tán-
cosai adták elő a nyitótáncot, kísért a Men-
delssohn Kamarazenekar
Lent: a balatonfüredi Hinger Nikolett (má-
sodik udvarhölgy), a budapesti Farkas Viktória
(a bál szépe), és a győri Balogh Anna (első ud-
varhölgy) a bál másnapján a Vitorlás téren
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Emlékezés Zákonyi Ferencre
Augusztus 28. péntek

10.00 Megemlékezés az arácsi katolikus temetőben Zákonyi Ferenc sírjánál
Beszédet mond: Gyűrű Géza pápai prelátus, Radics Tibor klarinéton játszik

16.30 Megemlékezés és koszorúzás a füredi panteonban
Beszédet mond: dr. Bóka István polgármester, Csincsi Mariann fuvolán játszik

17.00 Emlékülés, kiállítás és könyvbemutató a Kisfaludy Galériában
Előadók: Rosta Sándor, Balatonfüred, Matyikó Sebestyén József, Siófok, Cséby Géza,
Keszthely
Visszaemlékeznek Zákonyi Ferenc munkatársai: dr. Kővári Miklós, prof. dr. Entz Béla,
Varga Béla, Kertész Károly
Könyvbemutató: Praznovszky Mihály – Tóth Györgyi: Zákonyi Ferenc emlékezete
Kiállítás a Helytörténeti Gyűjtemény Zákonyi Ferenc htagyatékából

Nem ismertem őt szemé-
lyesen, mert későn érkeztem a
megyébe, s akkor már kissé
visszavonultan élt. De itt van-
nak még nagyon sokan, akik
emlékeznek rá, akik barátai,
munkatársai, tisztelői voltak.
Tőlük is tudom, ki volt Záko-
nyi Ferenc. Az is szócskán van
most a hangsúly, mert az emlé-
kezések mellett igazán az élet-
műve árulja el személyiségét,
tevékenységét. Az életmű,
amelynek teljességét lehetetlen
felmérni, hiszen kéziratai,
könyvei, dokumentumai ezreit
őrző hagyatékának feltárása
még most is folyik, s még min-
dig kerülnek elő abból megle-
petések.

Számomra most kicsit elfo-
gultan, de érthetően a füredi
vonatkozású kutatásai, írásai az
érdekesek. Ez persze elfogult-
ság, mert magáénak tekintheti
őt Somogy és benne Siófok,
Tapolca a Batsányi emlékőrzés
révén, a megye váras-települé-
sei a műemlék megőrzés miatt,
az idegenforgalom annak meg-
szervezése okán, a kemping
élet, mert ő indította el azonnal
európai minőségben – vagyis
amit helyismeretnek, idegen-
forgalomnak, hagyományőr-
zésnek nevezünk, mindegyik-
ben ott a szerepe. Mégpedig
meghatározó, mert az első
vagy az elsők közé való.

Ám mégis a füredi írásait
olvasom mostanában nagy él-
vezettel. S persze kicsit irigy-
kedve, mert úgy vagyok vele,
mint a humoristák (amíg vol-
tak) Karinthy Frigyessel. Min-
dent megírt előlük. Zákonyi
Ferenc is megírt mindent. Ala-
pos ember volt, úgy látom. Ku-
tatott 19. századi újságokban és
levéltárakban egyaránt, a zalai
levéltárakban, a Festetics
könyvtárban, az Országos Le-
véltárban, vagyis ahogyan
mondják, alapkutatásokat vég-
zett. Erre már lehet építkezni
az utódoknak, ebből kiindulni,
ezt gazdagítani.

De az ő érdeme az elsőké!
Mindenhez, amihez nyúlt,
arannyá változott, az emlékezet
aranyává. Színháztörténet,
Anna-bál történet, Pálóczi Hor-
váth Ádám háza, az Aranyem-
ber háza, a gőzhajózás és apró

történetei, Huszka Jenő és a fü-
redi keringő, Eisemann Mihály
Füred-operettje, a füredi római
lelőhely, a savanyúvíz védelme
– egy egész Füred lexikon min-
den szócikkével! Igaz, el is ké-
szült ez, összegző nagy, ezer
oldalas Füred mese-könyvben,
mert csak így nevezem a hatal-
mas város monográfiáját, mert
olyan színes, élvezetes olvas-
mány.

S mindezt a sok ismeretet
közreadta az ország előtt, hir-
detve Füred jelességét, hívva a
vendégeket, újraindítva a fü-
redi idegenforgalmat. S persze
mindig arra figyelmeztetett,
hogy ezek olyan hagyomá-
nyok, amelyeket érdemes újra
feléleszteni, ezek köré szer-
vezni a városi programokat.
Számára a múlt a jövő gazda-
gításának lehetőségét kínálta. S
tette ezt a sok száz rádió elő-
adásában is, amelyek akkor
igazán hallgatottak voltak,
mert akkor még volt rádió.
Ennek köszönhetően sokan ke-
resték fel, s újabb Füredre vo-
natkozó adatokat, dokumentu-
mokat adtak át neki.

Nyilvánvaló, hogy mun-
kássága egy adott korszak
adott tudományos keretei kö-
zött zajlott. Sok olyan forrás
volt, amelyet nem láthatott, de
tudott róluk, hiányolta azokat.
Mennyire sajnálta pl. az elve-
szett füredi reformkori fürdői
panaszkönyvet, hogy eltűnt.
Mára már előkerült s tovább
szintesíti Füred mai kutatóinak
lehetőségeit. A színháztörténeti
előmunkálatai is beépültek
Hudi József impozáns füredi
színháztörténetébe. Nagyjából
megvalósulni látszik az, amit
Tüskés Tibor így fogalmazott
meg: Zákonyi Ferenc „egy-
maga mindent nem végezhetett
el; ami még hiányzik, az is
öröksége; azt nekünk kell elvé-
gezni, nekünk – az utókornak –
kell megtenni, ez a mi köteles-
ségünk.”

S ami nagyon tetszik
nekem: valamilyen erő birtoká-
ban rá tudott venni közössége-
ket, hogy a városért dolgoz-
zanak. Így hozta rendbe egy
munkahelyi közösség (nevez-
zük nevén: szocialista brigád)
Keőd József kapitány sírját,
egy másik vállalat tette rendbe

a Kossuth Lajos forrást stb.
Igaz, persze, ezeket a gondokat
valakinek meg kellett látnia, s
ez Zákonyi Ferenc volt.

Vannak a helyi létnek olyan
személyiségei, akik egyszerűen

pótolhatatlanok, ezzel is cá-
folva a közhely igazságát. Zá-
konyi Ferenc egyértelműen
ilyen Balatonfüred számára.
Viselheti utca a nevét, s emlék-
táblája a panteonban, rendez-
hetünk emlékünnepségeket
tiszteletére, de mindez nem pó-
tolhatja egyfelől egyéniségét,
(„csöndes, halk, finom, valódi
úriember volt egy zajos, ricsa-
jos, durva, finomságokat nem
ismerő, diktatórikus korszak-
ban” – írja újfent Tüskés Tibor)
másfelől azt a szülőföld isme-
retet (még ha Baranya megyé-
ben is született), amit Illyés
Gyula így fogalmazott róla
szólván: „Egymaga egy egész
intézmény”. Egy város szelle-
miségét ilyen „intézmények”
kell, hogy alkossák, mint ami-
lyen a 100 éve született Záko-
nyi Ferenc volt.

(p.m.)

Zákonyi Ferenc századik
születésnapja közeleg Százhuszonhat évvel ez-

előtt saját újságja volt az akkor
is már híres Balatonfürednek.
A Balaton-Füredi Napló,
amelynek címlapját Kisfaludy
Sándor arcképe díszítette, hát-
térben Füred tájképe látszott.
Jelmondata volt: „Csak egy
Balatont és csak egy Balaton-

füredet teremte Isten, s abban a
magyart honosítá jókedvében”.

Szerkesztője Györök
György volt az 1871-es párizsi
forradalomban a Montmartre
védelmét utolsó percig ellátó
Györök Leó atyja. Fia végül
hosszas hányattatás után sze-

rencsésen megmenekült a fran-
cia kormánycsapatok bosszújá-
tól.

Az említett lap beszámolt
Füred minden jeles eseményé-
ről. Az idény befejezéséről is.
Az a leírás, ami az alábbiakban
olvasható, valóságos fürdőtör-
téneti és idegenforgalmi cse-
mege. Ma sem érint több
embert az idény lezárása, mint
akkor, valódi szociográfiai le-
írás, kik és mennyien húztak
hasznot a nyári idényből. De
azt is mutatja, hogy az idegen-
forgalomnak mennyi ágát gya-
korolták már akkor és végül
rámutat olyan jelenségekre,
amelyek sajnos ma hiányoznak
fürdőnk arculatából. 

Szó szerint idézem a na-
gyon érdekes szöveget: „Szept.
15-e. Rémületes nap. Elveszi
ez a kedvét a vendégnek, ha itt
marad, ha elmegy, elveszi a
kedvét a helybéli szerkesztő-
ségnek, ha itt marad, ha el-
megy, elszomorodik ezen a
fürdői tisztviselőség, el a szol-
gálati személyzet. Elkesered-
nek sorban a vendéglősök,
pincéreknek és szobalányok-
nak tömérdek seregei, el a mu-
zsikusok, kártyavetők, kút-
mester és savanyóvízes savós
férfiak és leányok, hajósok, ré-
vészek, arácsi és füredi fijakke-
rek, a dinnye- és gyümölcster-
melők, a kofáknak oly sok és
kimondatlan fajtái. Szótla-
nokká válnak a boltosok, kal-
márok, üvegpohár- és fürdő-
sapkaárulók, borbélyok és ér-
vágók, sajt- és szalámigyártók,
utcaseprők és köpölyöző szol-
gák, halászok és rákfogók és
baromfitenyésztők oda van a
pecsétnyomó metsző, balatoni
album és rózsa, megeheti ma-
radék szappanját a mosónék-
nak cifra hada, pusztul minden
és vígasztalást nem lelhetnek
bús kebeleik.”

Kútmestereket és savanyó-
vízes férfiakat említ a beszá-
moló. Akkor zsinóros hajdú-
ruhában zsinegre kötött pohár-
ral emelték ki a vizet a kútból
és öntötték azt a vendégek saját
poharába. Még a múlt évben is
működött fehér köpenybe öltö-
zött asszony a Kossuth Lajos
forrásnál, aki poharakba ön-
tötte a vizet és tette a vendégek
elé. Fizetni nem kellett érte, de
a borravalóként a tálcára dobált
forintosok is szép jövedelmet
hoztak. Idén már egy asszony
sem volt, a vendégek szabadon
eresztgették a vizet, de milyen
körülmények között! Füred
névjegynek, a szénsavas víz-
nek a fogyasztása más körül-
ményeket kíván.

Üvegpohárárusok működtek,
akik a Bártfa és Zsolna városok-
ban készült színes és füredi érde-
kességeket mutató csiszolt po-
harakat árusították. Szép emlé-
kek azok és ma mily értékesek!
A gyűjtők több ezer forintot is
megadnak egyért. Hiányoznak a
füredi metszeteket kínálók, nincs
metszet, pedig megérné azokat
felújítani. Állami kórházunk
vendégei (betegei) emlékbe is
szívesen elvinnék azokat. Nem
volna ráfizetése ezekre a Képző-
művészeti Alapnak, ha művé-
szeti formában készíttetné a
régiek nyomán.

Bérelhető csónakokban
szegények vagyunk, néha látni
egyet-egyet. Pedig esténkint
„lámpionos velencei éjeket”
rendeztek egykor a bérelt csó-
nakokkal. Számos fiatal vállal-
kozna most is erre a Tagore-
sétány előtti vízen. 

Érdemes tanulmányozni
ezeket a régi feljegyzéseket.
Elődeink tudták mi az érdekes,
a szórakoztató, és közülük sok
ma is megvalósítható volna,
mai vendégeink örömére.

(1987)

Zákonyi Ferenc

Egy „rémületes nap” Balatonfüreden

Zákonyi Ferencre sokan a rádió idegenforgalmi, a Balatont és kör-
nyékét népszerűsítő műsorából is emlékezhetnek. Élvezetes balatoni
történetein nőhettünk fel

A közelmúltban szavazta meg
az országgyűlés a GYES, GYED és
a családi pótlék változásával kap-
csolatos törvénymódosítást,
amelyet először május 25-én fo-
gadtak el a képviselők, az államfő
viszont nem írta alá. Sólyom
László akkor megfontolásra visz-
szaküldte a törvényt, mert fon-
tosnak tartotta, hogy az anyák
továbbra is szabadon dönthesse-
nek a munkába való visszatérés-
ről. Ezért szerinte pozitív, ösz-
tönző intézkedésekre van szük-
ség, de nem olyanokra, amelyek
kényszert jelentenek. Ilyen lenne
a bölcsődei férőhelyek számának
növelése, a családi napközik léte-
sítésének támogatása, a rész-
munkaidős munkavállalás támo-
gatása, és az internetes táv-
munka ösztönzése.

Az elmúlt időszakban a jog-
szabályt kiegészítették azzal, hogy
milyen feladatai vannak a kor-
mánynak a következő hónapok-
ban, például a bölcsődei férő-

helyekkel kapcsolatban. Eszerint a
kormánynak október 15-ig tájé-
koztatnia kell az illetékes parla-
menti bizottságot, mi mindent
tettek a férőhelyek bővítéséért, a
részmunkaidős foglalkoztatás be-
vezetéséért, illetve milyen szabá-
lyokon változtattak az ellátásnál.

A megszavazott, eredeti tör-
vényben egyebek mellett az szere-
pel, hogy a GYED-jogosultsághoz
szükséges biztosítási viszony ideje
180 napról 365-re emelkedik, a
GYES időtartama pedig háromról
két évre csökken. A GYES eseté-
ben az ikerterhesség kivételt je-
lent, ebben az esetben tovább jár
ez a pénz, illetve akkor is, ha a
gyermek tartósan beteg vagy fo-
gyatékkal él. A GYES- és GYED
változások a 2010. április 30-a
után született gyermekek esetében
lesznek érvényesek. A két, biztosí-
tási időhöz kötött juttatás, azaz a
terhességi-gyermekágyi segély
(TGYÁS) és a gyermekgondozási
díj (GYED) jogosultsági ideje 180
napról 365-re emelkedik. Ez azt

jelenti, hogy a kismamának mini-
mum 365 nap biztosítási viszony-
nyal kell rendelkezniük ahhoz,
hogy kapjanak TGYÁS-t, majd
GYED-et.

Annak jártunk utána, milyen
lehetőségei vannak Balatonfüre-
den a szülőknek, ha nem számít-
hatnak a nagyszülők segítségére,
viszont a munkába való visszaté-
résük miatt mindenképpen meg
kell oldaniuk kisgyermekük fel-
ügyeletét.

– Az első három év a kötődé-
sek éve, így teljes szívemből azt
mondom, hogy az édesanyát senki
nem pótolja, viszont a szükség-
helyzetek miatt a legjobb megol-
dás a bölcsőde. Ameddig lehet,
addig a kisgyermeknek az édes-
anyja mellett a helye. Ezt már
Steinmacher Lászlóné, a balaton-
füredi Városi Bölcsőde vezetője
mondta lapunk kérdésére. Közel
harmincéves pályafutásom alatt ta-
pasztaltak alapján elmondhatom,
hogy a mai gyerekek sokkal fejlet-

tebbek, okosabbak, mint pályám
elején. Egy kétéves gyermek már
igényli a gyermekek társaságát, és
hihetetlen ütemben fejlődik.

A balatonfüredi Városi Böl-
csődét 1989 szeptemberében adták
át, Steinmacher Lászlóné már a
kezdetektől itt dolgozik. Az ő fel-
adata volt akkoriban az intézmény
berendezése, feltöltése, a dolgozók
kiválasztása és a képzésük meg-
szervezése. Abban az időben nem
mindenki rendelkezett szakkép-
zettséggel, így azonnal beiskoláz-
ták a kolléganőket, jelenleg már
hat csecsemő és kis-gyermekgon-
dozónőnek felsőfokú végzettsége
van. A kezdetben 40 férőhelyes
bölcsőde ma már 48 férőhelyessé
vált, bár a személyi és tárgyi felté-
telek változatlanok maradtak.
Ahogy a kezdetekkor, most is
nyolc gondozónő látja el a munkát,
akik –ahogy az intézményvezető
fogalmaz – 120 százalékosan vég-
zik lelkiismeretes munkájukat. Két
pavilonban négy játszószoba áll a
gyermekek rendelkezésére, egy

szobában maximálisan 12 kisgyer-
mek gondozható, de ennél több
gyermeket gondoznak-nevelnek
egy csoportszobán belül. A böl-
csőde teljes kihasználtsággal mű-
ködik. Több szülő már egy-másfél
évvel előre jelzi kisgyermeke be-
íratási szándékát. A bölcsődébe 20
hetes kortól 3 éves korig vehető fel
gyermek, de jellemzően 14-24 hó-
napos kortól hozzák a szülők az
intézménybe a kicsiket. Az in- téz-
ményben – helyi rendelet szerint –
a balatonfüredi lakosok előnyt él-
veznek, jelenleg az ide járó kis-
gyermekek 99 százaléka helyi
lakos. Vannak szülők, akik termé-
szetesnek veszik a bölcsődébe
való jelentkezést, mások szo-
rongva jönnek. Ilyenkor mindig
megnyugtatjuk az aggódó szülő-
ket, hogy nagyon jó helyen, csalá-
dias környezetben, jól felkészült,
szakképzett gondozónők felügye-
lete mellett töltik a kisgyermekek
vidám hangulatban napjaikat, mi-
közben önállóvá válnak, játékosan
elérik a korosztályuknak megfe-

lelő tudásszintet. A visszajelzések
mindenképpen, azt mutatják, hogy
a pici gyerekek szívesen járnak a
bölcsődébe. A szülők hálásak, elé-
gedettek, sokan évek múlva is
visszalátogatnak hozzánk – foly-
tatja a bölcsőde vezetője-, sok volt
bölcsődés gyermek kistestvérét is
intézményünkbe íratják.

Ami a jövőt illeti, arról még
nem igazán lehet tudni, hiszen
azok a gyermekek még nem szü-
lettek meg, akiknek családját az
újonnan hozott törvény érinteni
fogja – vélekedett a bölcsődeve-
zető asszony. Sok még a kérdés,
egyáltalán mennyi gyermek fog
születni, lesznek-e munkahelyek?
Fel kell rá készülni, érdemes ada-
tokat gyűjteni, de nagyon komoly
beruházásra, egyelőre nem lehet
számítani. A jelenlegi igény miatt
is nagy szükségünk lenne még egy
berendezett csoportszobára, és a
hozzá szükséges gondozónői lét-
számra.

(Folytatás a 9. oldalon.)

Mit válasszunk: Bölcsőde, családi napközi, bébiszitter?
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A Balatonfüredi Napló so-
rozatában önkormányzati
képviselőket kérdezünk mun-
kájukról, életükről, akik az-
után tovább kérdezve vá-
lasztják ki a következő interjú
alanyát. Előző számunkban
(2009. 6. szám, 9. oldal) Nagy
Jenő kérdezte Pálfy Sándort,
most is támogatná a McDo-
nald’s felépítését? 

– Akik polgármesterségem
idején az dolgozószobámban
jártak, azok többen láthatták,
hogy a falon függött egy Bala-
tonfüred rendezési terv tér-
képe, amely fölé a munkám
megkezdésekor felírtam és
hitem szerint ezt végig tartani
is tudtam, hogy Balatonfüred
13500 polgárát kell szolgál-
nom. Ennek a  tükrében is azt
látom, hogy a McDonald’s ma
is sokkal különb lenne, mint
ami ma a Kisfaludy utcában a
Kisfaludy Galériával(volt mo-
zival) szemben megépült. Ak-
kor, jó tíz éve, a McDonald’s
Füred életében azért is lett
volna fontos, mert, ha megje-
lent az egyik nemzetközi be-
fektető, hozta magával a többit
is. Az építkezés feltétele az
volt, hogy a Helka hajó helyén,

ma Helka disco és étterem, a
mostani épületnek a negyedét
építették volna meg. Szép épü-
letet terveztek, és rendbe kel-
lett volna tenni a környező
utakat, közlekedési csomópon-
tot, cserébe a lehetőségért. Azt
se felejtsük el, hogy 1998-at ír-
tunk. 60 millió forintot ajánlot-
tak az ingatlanért, és a teljes
ingatlanfejlesztést el kellett
volna végezniük. Ehelyett fü-
redi vállalkozók hátterével egy
stróman valaki vette meg ezt az
egész területet, elképesztő ígé-
retekkel, nemzetek konyháját
kívánták létrehozni, a vételár 1
millió forinttal volt nagyobb,
mint a másik ajánlat. A testület
úgy döntött, ezt választja. Majd
többszörös tulajdonos váltás
után 7 évig nem történt semmi.
Ha akkor a McDonald’s a vál-
lalt félév alatt megépül, hány
tíz-száz millió Ft-ot fizetett
volna a településnek adó for-
májában? És teremthetett volna
15-20 munkahelyet. 

– Azt nyilatkozta legutóbb,
hogy 2010-től nem lehet valaki
egy személyben politikus és vál-
lalkozó. Eldöntötte már, hogy
melyiket választja?

– Nem, még nincs döntés.
A mai államigazgatásba és
döntéshozók közé számos
olyan embernek kellene ke-
rülni, akinek van megfelelő
gyakorlata és élettapasztalata,

ismeri a közigazgatást illetve
mint ügyfél megjelenik a hiva-
talokban az asztal másik olda-
lán is. Szerencsés lenne, ha
ilyen ismerettel, tudással, bele-
értve eredményeket, kudarco-
kat, olyan emberek vállalnának
közéleti szerepet, akik igazán
tudnak szolgálni. Én ilyennek
érzem magam. Ugyanakkor, ha
a most hároméves lányomra,
Sárára gondolok, úgy vélem,
hogy mindent meg kell tenni
azért, hogy ez az ország
olyanná váljon, amelyben ér-
demes élni, van jövője és itthon
otthon vagyunk. Az biztos,
hogy 2010-től a politikában
csak az vállalhat szerepet, aki
fedhetetlen. Nem kerülhet az
ember olyan helyzetbe, hogy
támadható legyen, hogy ne a
feladataira tudjon koncentrálni.
Csak az vállaljon szerepet, aki
száz százalékig képes ennek a
szolgálatnak szentelni az életét.
Még nem döntöttem, elsősor-
ban attól függ természetesen,
hogy milyen feladatra kérné-
nek fel vagy milyen feladatot
bíznának rám. Azonban szá-
momra a legfontosabb a csalá-
dom, mert család nélkül, hát-
ország nélkül nem lehet tartó-
san sikeres az ember. 

– Többször nyilatkozott már
a 1998-2002 közötti időszakról,
amikor polgármester volt, amikor
el kellett bontani a hangárokat, a
bazársort, a Huray-piacot, ren-
dezni kellett a görög falu helyze-
tét. Sokan fordultak Ön ellen
ebben az időszakban. Van még
ebből az időből pere?

– Nem, ezek nem szemé-
lyes ügyek voltak, és a többsé-
gük megegyezéssel zárult.
Kevesen tudják, hogy a pereket
örököltem. Én magam nem na-
gyon generáltam peres ügye-
ket. Megörököltem egy meg-
kezdett, de be nem fejezett be-
ruházást, a görögfalut. Volt egy
megkezdett Huray-piac leépí-
tés, de az ottani kereskedők –
megjegyzem, nem fürediek –
és csak néhányan, nem értettek
egyet, hogy a Huray-piac he-
lyett legyen valami új, a város
számára hasznos beruházás.
Amikor engem polgármesterré
választottak 1998-ban, az for-
dulópont volt Füred életében.
Azokat a lépéseket, amelyeket
nekem meg kellett tennem,
szükségesek voltak, mert már
gátolták a fejlődést. Siófok,
Keszthely már rég megtette.
Az akkori testület munkája, a
sok vita ellenére, nagyon hasz-
nos volt. El kellett gondolkodni
mások véleményén, a testület
gondoskodott róla, ne gondol-
hassam azt, hogy csak az én

véleményem a helyes. Így volt
az rendjén. Végül egy nehezen
kezelhető korszakon jutottunk
közösen túl. A város működött
és fejlődött, de számos dolog
rendezetlen volt. Nem volt
rendben az adórendszer, pl. a
kurtaxa, amikor még működött
a magán-szobakiadás. Létre
kellett hozni a kincstárat, az
okmányirodát, új kötelezettség
lett a területi építészet ellátása.
Nagyon sok új feladatot kapott
a közigazgatás átalakítása mi-
att a polgármesteri hivatal,
amit meg kellett oldani, és
emellett kellett olyan állapoto-
kat létrehozni, ami megala-
pozta a fejlődést mind gaz-
daságilag, mind közéleti szem-
pontból.

– Igazi gründolási korszak
volt, több tulajdont is szerzett
akkor Füred. 

– Füred akkor a Blaha és
Kisfaludy utcában három épü-
letet kivéve mindent megvásá-
rolt. A Horváth-házat, az Ipoly
hotelt, a Blaha utca 3. épületét
és az Árkád hotelt, korábban a
SZOT épületegyüttese, vette
meg a város nagyon jó áron.
Az Ipolyt például, ma már ez
nem titok, 18-20 millió forin-
tért. Ami nem sikerült akkor, az
a volt szovjet üdülő. Pedig járt
volna az is a városnak. A terü-
letekre kész stratégiák voltak,
sokra kész terv is, pl. a hang-
árok helye. A ciklus végére –
azzal együtt, hogy nagyon sok
személyes érdek ütközött a
közérdekkel, ezért a testület
nem minden tagja volt éppen
barátságos – rendezett lett a
helyzet. A lakosság a döntések
pozitívumait érezte, lett egy vi-
szonylag jelentős vagyona a
városnak, mely nélkül a mai si-
kerek vélhetően elérhetetlenek
lettek volna. Az akkori küzde-
lem megalapozta a jelenlegi
fejlesztés lehetőségét. Talán itt
érdemes megjegyezni, hogy a
város vonzerejének növelésé-
ben óriási jelentősége volt,
hogy a város akkori rendőrka-
pitánya és állománya biztosí-
totta, hogy Balatonfüred a
legbiztonságosabb Balaton-
parti település legyen. 

– Miért nem indult akkor újra
polgármesterként 2002-ben?

– Több oka van. Gyönyörű,
de egyben nehéz korszak volt,
sok támadás ért. Nagy tehervi-

selésű ember vagyok, de azért
nem volt mindegy. Amikor két
év után lemondott a testület, és
újraválasztottak 2000-ben,
részben azokkal a képviselők-
kel kellett tovább folytatnom a
munkát, akik közül többen
megbántottak, megsértették a
becsületem. 

Meghalt az édesapám, akit
nagyon szerettem. Meghalt a
jegyző úr, dr. Kondorosi Lász-
ló, akivel bár számos alkalom-
mal nem értettünk egyet, tud-
tam, hogy a fontos kérdések-
ben egyetértésre jutunk és szá-
míthatok a tudására és köz-
igazgatási ismeretére. Én nem
vagyok jogász. Ha vállalkozó
fejjel gondolkodtam, figyel-
meztetett, mi az, ami nem fér
bele a közigazgatási rend-
szerbe. Megfogadtam a taná-
csait, hogy mit lehet és mit
nem. Mivel 2002-ben a szocia-
lista párt nyerte meg az ország-
gyűlési választásokat, azt kel-

lett mérlegelnem, hogy tudok-
e ellenzéki városi polgármes-
terként sikereket elérni. Dr.
Bóka István, a Balaton Fejlesz-
tési Tanács akkori elnöke, or-
szággyűlési képviselő, vállalta
a megmérettetést. Neki volt és
van olyan érdekérvényesítő ké-
pessége, hogy hasznosabb tu-
dott lenni Füred számára, mint
én és ez az, ami lényeges.
Emellett a magánvilágomat,
vállalkozásaimat négy év alatt
igen elhanyagoltam. Ezek
mind összeadódtak, ezért csak
képviselőként indultam, és az
vagyok mind a mai napig.

– Régi füredi család az Öné,
édesanyja a füredi iskolák, óvo-
dák gazdasági vezetője, édesapja
a megyei tanács költségvetési
csoportjának vezetője, a tanács-
akadémia, később Államigazga-
tási Főiskola docense. Ön mű-
szerészként kezdte, utána jött a
főiskola, diploma, de mindvégig
vállalkozó maradt.

– Édesapám jogásznak
szánt. Én nem bánom, hogy
érettségi után autóvillamossági
műszerésznek tanultam, kita-
nultam az autó-motorszerelő
szakmát, ezekből mestervizs-
gát tettem, később én is vizs-
gáztattam a mester jelölteket és
utána lettem mérnök. Diákként
13-14 éves korom óta minden
nyári szünetet végigdolgoztam.
Nem azért mert muszáj volt,
hanem mert a munka becsüle-
tére neveltek.1976-tól én már
úgymond kisiparos voltam, hol
másodállásban, hol főállásban.
Sok tapasztalatra tettem szert,
és sokan azért is becsülnek,
mert nem az iskolapadból kike-
rülve lettem vezető, hanem vé-
gigjártam a szamárlétrát. Meg
tudok érteni és kezelni tudok
emberi sorsokat. Egyébként az
édesapám, aki példaképem, ha-
sonló életutat járt be. Ő pa-
rasztgyerekként az akkori
kisgazda szövetség keretén
belül Németországba ment ta-
nulni 17 évesen. Érdekesség,
hogy később a Kisgazda Párt
tagja lett, még ma is megvan az

igazolványa, de ez már egy
másik történet.

– Mintha visszavonult volna a
politikától az utóbbi időben.

– Igen, a családom minden-
nél fontosabb. A megyegyűlés
tagja vagyok változatlanul, és
másfél évig a gazdaságért,
egészségügyért felelős alelnök
voltam. Nagy megtiszteltetés
volt számomra, melyre Laszto-
vicza elnök úr illetve a Fidesz
frakciója kért fel. Ami a felada-
tom volt, el is végezetem, sike-
rült a megyénél a kincstár
létrehozása, a szétszórt intéz-
ményi rendszer korszerűsítése,
a befulladt dákai szociális ott-
hon beruházásának beindítása
és határidőre való befejezése.
Az akkor éppen tomboló
egészségügyi reform ésszerű
átvészelése és sok egyéb olyan
feladat, amely igazi kihívást je-
lentett. Hogy miért mondtam
le? Sok oka van. Az egyik leg-
fontosabb, hogy azoknak a fej-
lesztéseknek, amelyeket az
álláspontom szerint meg kellett
volna valósítani, azoknak a le-
hetősége egy időre bizonyta-
lanná vált. Nem kezdődött meg
az onkológiai centrum építése
a megyei kórházban, holott ott
már régen gyógyítani kellene.
A rákos kórnak pedig nem
lehet sorszámot osztogatni. Ezt
nagyon fájlalom.

– Mikor javított utoljára
autót?

– 10-15 éve. Ez a szakma
olyan sebességgel fejlődött az
utóbbi 15 évben, hogy nem is
értek már hozzá. Ma több cég-
ben vagyok érintett, olyan tí-
pusú munkát végzünk, amihez
kevés munkatárs kell. Elsősor-
ban kereskedelmi és ipari in-
gatlanfejlesztéssel foglalko-
zunk, de kizárólag Veszprém
megyén kívül.

– Kit kérdez tovább a képvi-
selők közül?

– Kutas Árpádot, hogy látja
a város alpolgármestereként a
város jövőjét és saját vállalko-
zásainak sorsát?

Csorba Kata

Képviselő staféta: Pálfy Sándor

Pálfy Sándor a füredi szívhalászaton hároméves lányával, Sárával

Névjegy
Pálfy Sándor 1994-1998 között önkormányzati
képviselő, 1998 és 2002 között Füred polgármes-
tere, 1998-2002-ig a DRV Igazgatóság tagja, Enyin-
gi Agrár Rt. Felügyelő Bizottságának elnöke, Ba-
latoni Szövetség társelnöke, Balatoni Fejlesztési
Tanács tagja. 2006-2007-ben a Veszprém me-
gyei közgyűlés gazdaságért, egészségügyért fe-
lelős alelnöke, jelenleg a közgyűlés tagja és
Balatonfüreden képviselő. Felesége, Hegyi Rita
családi cégekben ügyvezető, nagyobbik fia, Sán-
dor, egy amerikai cég informatikai műszaki igaz-
gatója. Kisebbik fia, Gergely, Grazban pszichiátriát
tanul. Lánya, Sára három éves.

Az újbudai Tető Galériá-
ban telt ház volt ez év május
végén este.

A közel 150-200 ezres XI.
kerület, Újbuda, akár az ország
ötödik önálló városa is lehetne,
mondta köszöntőjé-
ben Lakos Imre alpol-
gármester. Sok test-
vérvárosi, baráti kap-
csolata van ennek a
kerületnek, és ez az
alkalom is egy lehet
ismét a kapcsolatépí-
tésben – hangzott el.
A Balaton partról
már Zánka és Cso-
pak, és a már máso-
dik alkalommal Ba-
latonfüred kistérség
művészeit összefogó
MÚZSA mutatkozik
be a Galériában,
mondta bevezetőjé-
ben Makra Klára, az
est háziasszonya. A
kiállításon megnyitóbeszédét
dr. Kiszely Pál Füred alpolgár-
mestere egy Goethe-idézettel
vezette be: „Jártam az erdőt

csak úgy magam”, mintegy
mottóul választva a tárlathoz,
amelyen ez alkalomból Fritz
Béla és Nagy Sándor fotósok,
valamint a kardok és tőrök
mestere, Sárközi Sándor mu-
tatta be alkotásait. A kiállító

művészek különböző idő óta
alkotnak, fotóznak, más-más
látásmóddal közelítenek a va-
lósághoz. Fritz Béla érett, ki-

forrott munkáiból, szép soroza-
tokat hozott. Nagy Sándor a kí-
sérletező, a csupán néhány éve
kiállító fotós pedig, az évsza-
kok pillanatait és szépségeit
tárta a nézők elé. Munkáik il-
lusztrálják, hogy a Múzsák csa-

patában különböző
korú, tehetségű, és
más-más művészeti
ágban forgolódó em-
berek alkotnak egy-
mást segítő művé-
szeti közösséget a
hat szekcióban,
amint azt Gazsiné
Kálnay Piroska is-
mertette a megjelen-
tekkel.
Természetes, hogy ez
alkalommal helyet
kapott egy beszélge-
téssel Gaál Antal
költő is. Miközben
megismerhették élet-
útját, életszemléletét,
a háromévenként

megjelenő versesköteteinek tör-
téneteit, egy-egy versét ő maga
olvasta fel az est során.

Soltész Mária

A balatonfüredi MÚZSA tagok másodszor mutatkoztak
be a fővárosi Tető Galériában

„Szeresd a szépet igazán, ez adja meg a lét becsét”

Múzsáink ismét Újbudán jártak
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1909. július 8-án Kossuth Fe-
renc kereskedelmi miniszter
nevében Szterényi József ál-
lamtitkár ünnepélyes keretek
között nyitotta meg az észak-
balatoni vasút utolsó elkészült
szakaszát. Az államtitkár és
népes kísérete, amelyben ve-
zető minisztériumi és állam-
vasúti tisztviselők vettek részt,
reggel 8 órakor indult el a ren-
dezvényre a Keleti pályaudvar-
ról. A küldöttséget több fő-
városi lap tudósítója is elkí-
sérte. A különvonat az új vo-
nalszakasz valamennyi jelen-
tősebb állomásán – Szabad-
battyán, Polgárdi, Füle, Balato-
nalmádi, Alsóörs – rövid időre
megállt, és a delegáció fogadta
a helybeliek üdvözlését. Bala-
tonfüreden két órát időzött a
szerelvény, ezalatt Vaszary
Kolos hercegprímás villásreg-
gelin látta vendégül az állam-
titkárt és társait. (Az esemé-
nyen a hercegprímás egészségi
állapota miatt nem tudott részt
venni, de Kohl Medárd püs-
pökkel képviseltette magát.) 
Balatonfüredről továbbin-
dulva, Alsódörgicsén, Zánkán,
Révfülöpön át érkezett a sze-
relvény Tapolcára, ahol a város
vezetői és az államtitkár köl-
csönösen köszöntötték egy-
mást, ünnepélyesen megnyitot-
ták a vonalat, majd a város
szállodájában bankettet (foga-
dás) tartottak az esemény al-
kalmából. A bankettet köve-
tően az államtitkár és kísérete
Sümegre ment, ahonnan Győ-
rön keresztül tért vissza a fővá-
rosba.
Az idén 100 éve, hogy elké-
szült az észak- balatoni vasút,
és ezzel a Balaton és környéke
bekapcsolódott az országos
vasúti közlekedésbe.
A XIX. században első felében
a magyar gazdaság fejlődését
gátolta a nem megfelelő közle-
kedés. Az áruszállítást a szekér,
a személyszállítást a postako-
csi forgalom biztosította. A

gőzgép felfedezése nagy len-
dületet adott a közlekedésnek.
Az 1846-ban vízrebocsátott
Kisfaludy gőzhajó 1847-től a
Kenese–Füred–Keszthely út-
vonalon közlekedett, amihez
csatlakozott a Buda–Kenese
közötti postakocsijárat. 
Az 1850-es évek második felé-
ben került először szóba a
Buda–Nagykanizsa vasútvonal
megépítése, amely a Balaton
partján haladt volna. A jobb te-
repviszonyok, a rövidebb tá-
volság miatt a déli partra esett
a választás. 1861-ben a Déli
Vaspálya Társaság már át is
adta az új vonalat. A Balaton
északi partjának lakosai részé-
ről több próbálkozás volt arra,

hogy az északi oldalon is épül-
jön ki a vasút, azonban ez sorra
kudarcba fulladt. Már 1858-
ban elkészült a Bécs-Győr köz-
ti vonal, ezt követte a Buda és
Nagykanizsa közötti megépü-
lése. Mivel a győri gabonake-
reskedők Trieszt kikötője felé
szerették volna áruikat szállí-
tani, érdekükben állt egy
Pápán, Tapolcán és Keszthe-
lyen át vezető vasútvonal ki-
építése, amelyen megköze-
líthették az óhajtott célt. A terv
a pápai és a keszthelyi kereske-
dőknek is tetszett, de a helyi
tőke elégtelennek bizonyult, és
csak a Győr–Pápa szakasz ké-
szült el 1871-ben. 1879-ben
újra szervezni kezdték a Pápa–
Keszthely közti vo-nal építését,
de a Sümeg kör- nyékiek egy
másik vonal építését vették
tervbe, amelyik ugyancsak be-
kapcsolta volna Tapolcát is. A
két elképzelés aztán kölcsönö-
sen kioltotta egymást, így né-
hány próbálkozás után mindkét
elképzelés kudarcba fulladt.
Időközben vasúti összeköttetés
létesült Győr és Szombathely,
valamint Székesfehérvár és
Celldömölk között is. Az 1870-
es évek elején elkészült a Ma-
gyar Nyugati Vasút Székesfe-
hérvár–Veszprém–Szombat-
hely–Graz vonala és ehhez
csatlakozott volna a Veszp-
rém–Keszthely vonal, amely a
Balaton partján vezetett volna
végig. Már az előmunkálatok
is megkezdődtek, amikor köz-
beszólt a pénzhiány. Pedig
sorra épültek a kisebb vonalak:
1883-ban a Balatonszent-
györgy–Keszthely, 1889-ben a
Boba–Sümeg, majd ennek
folytatása Tapolcáig 1891-ben.
1896-ban a Dunántúli HÉV
Veszprém-Dombóvár vonalát
adták át. A Keszthely–Tapolca
közötti szakaszt 1903. június 7-
én adták át a forgalomnak,
ezzel a Balaton északi partjá-
nak egy része is rákapcsolódott
az országos hálózatra. 

Még 1894. augusztus 4-én Ba-
latonfüreden együttes ülést tar-
tottak a veszprémi és a zalai
érdekeltségek képviselői, ahol
az együttműködést szorgal-
mazták, majd közös bizottsá-
got hoztak létre a hatékonyabb
munkavégzés érdekében. A
közös fellépés meghozta az
eredményt: a kormány 400 000
forintot ajánlott fel, a költségek
felét. A másik részt fele-fele
arányban viselték a települések
és a nagyobb birtokosok. Csigó
Pál – ő volt ekkor a tapolcai
kerület országgyűlési képvise-
lője – váratlan halálával (1895)
azonban komoly probléma je-
lentkezett. A közelgő ország-
gyűlési választások pártpoli-

tikai küzdelmei kihatottak a
vasúti ügyre is. A függetlenség
párti fuvarozók a vasútban
konkurenciát látva bedobták a
„Jön Kossuth, nem kell vasút!”
jelmondatot, amivel sokakat el-
tántorítottak az ügytől. De
végül 1903-ban elkészült a sza-
kasz, és ezzel a századfordulót
követően mindenhol volt vasút
a Balaton körül, kivéve a Bala-
tonakarattya–Szigliget közötti
szakaszt.
A Balaton északi partvidéké-
nek pedig különösen fontos lett
volna a csatlakozás. Az 1890-
es években a filoxéra szinte tel-
jesen kipusztította az itteni
szőlőket, ami – akkoriban is –
a környék egyik legfontosabb
megélhetési forrása volt. Az
idegenforgalom akkor még
nem volt olyan meghatározó,
mint napjainkban, tulajdonkép-
pen alig volt jelentősége.
Éppen a déli part példája mu-
tatta meg, hogy az ott már ko-
rábban létesült vasút milyen
lendületet adott az idegenfor-
galomnak, azon keresztül
pedig az ingatlanforgalomnak,
hiszen a jobb megközelíthető-
ség miatt a telekárak is több-
szörösére nőttek. A vasút által
az idegenforgalom új lehetősé-
gek kihasználását tette lehe-
tővé, de az újra telepített
szőlők termésének is kedve-
zőbb értékesítési módot kínált.
A vasútépítés azonban nem
annyira elhatározás, hanem in-
kább pénz kérdése, aminek vi-
szont a filoxéra által sújtott
környék igencsak szűkében
volt. 
A korábban megépült vonalak
is külföldi tőke bevonásával
valósultak meg, ebben az eset-
ben is külső segítséget kellett
igénybe venni. A beruházások
pénzügyi alapjának megterem-
téséhez szükség volt még ál-
lami támogatásra, valamint a
helyi erők, egyrészt a települé-
sek, másfelől magánszemélyek
részvényjegyzésére is. A több

forrást felhasználó finanszíro-
zásnak viszont sok gyengéje
volt, mivel nagyon ritkán állha-
tott elő olyan helyzet, amelyik
minden érdekelt félnek egya-
ránt megfelelt.
Időközben megalakult a Bala-
toni Szövetség (1904), amely a
vasút kérdését is igyekezett
kézbe venni. 1906. július 22-én
egy népes, 3600 fős küldöttsé-
get vittek a fővárosba, a keres-
kedelemügyi és a földművelő-
désügyi miniszterhez. A felvo-
nuló 600 lovaskocsi nagy fel-
tűnést keltett és ráirányította a
kormány figyelmét a Balaton-
parti vasút ügyére. A Balaton-
parti lakosság is megmozdult,
és gyűjtést indítottak. Hamaro-

san 85 000 korona gyűlt össze.
Az egyes települések 200 és
2000 korona között adakoztak,
de Balatonfüred polgárai 40
ezer koronával járultak hozzá.
Bár ez az összeg nem volt szá-
mottevő, de érzékeltette a la-
kosság akaratát. 
A tervezett vonal Pusztasza-
bolcs állomásról kiindulva,
Börgönd–Szabadbattyán–Pol-
gárdin át érte volna el a Bala-
tont. Ez a terv a kormány
támogatását is elnyerte, Kos-
suth Ferenc kereskedelemügyi
miniszter felismerte a jelentő-
ségét. Az erről szóló törvényt
1907. február 14-én hirdették
ki. 1907 áprilisában kiírták a
pályázatot a Balaton Vidéki
Vasút megépítésre. 11 ajánlat
érkezett be, ezek közül Baján
János és Babocsay Hermann
építési vállalkozók nyerték el,
akik további alvállalkozókat is
foglalkoztattak. Babocsay
1907 júliusában Füreden épí-
tési irodát létesített. 1907 no-
vemberének elején már meg is
kezdődtek a földmunkák a
Börgönd–Tapolca vonalon. A
117 km hosszú fővonal (Bör-
gönd–Tapolca) és a 16 km
hosszú mellékvonal (Veszp-
rém–Alsóörs) építése 19 hóna-
pot vett igénybe. Az építkezés
során kb. 4 000 munkást fog-
lalkoztattak, akiknek ellátása
komoly kihívás elé állította a
környék infrastruktúráját. A
munkások ellátását, (valamint
járandóságuk kifizetését) a fő-
vállalkozó nem igazán vette
komolyan – nos 100 év alatt e
tekintetben nem sok minden
változott –, emiatt többször
voltak sztrájkok, és gyakorlati-
lag folyamatosan kellett cse-
rélni a munkásállományt. A
befejezés csúszott, a miniszté-
rium 3 hónap haladékot adott.

Természetesen a korabeli sajtó
– a Balaton, a Veszprém Vár-
megye című lapok – nem erről,
hanem a vállalkozás nagyságá-
ról írtak, és arról, hogy a vasút
milyen áldásos hatással lesz a
környék életére. Ekkor a ko-
rábban használt jelmondatot
kissé átalakították, és már így
használták: „Éljen Kossuth!
Lesz már vasút!”
Az ún. Kossuth-vasút felavatás
előtti első utasa május 2-án,

Vaszary Kolos hercegprímás
volt, aki különvonatán Füredre
utazott.
A forgalom 1909. július 1-jén
indulhatott meg az északi par-
ton. Ekkor a Budapest Keleti
pályaudvarról induló gyorsvo-
natnak 5 órájába telt megtenni
a Pusztaszabolcs–Börgönd–
Balatonfüred–Tapolca távot.
Az ünnepélyes átadásra viszont
csak 8-án került sor. 
Az észak-balatoni vasúti köz-
lekedés megindulásának emlé-
kére táblát avattak a füredi
vasútállomásnál 1989. június
30-án.

A vonal jövője egyelőre
stabil, nyári utasforgalma talán
garantálja, hogy megmenekül
az utóbbi években oly diva-
tossá vált „a vasúti közlekedés
szerkezetének gazdaságosabbá

tételétől” – értsd: egyes vonal-
szakaszok bezárásától. (A
Veszprém–Alsóörs szakaszt
még az 1970-es években meg-
szüntették.) A MÁV terveiben
a villamosítás is szerepelt a Ba-
laton északi partján, de ennek
megvalósulására valószínűleg
várnunk kell egy ideig.
Addig is marad a „felújított”
régi kocsipark, és a korszerű
Desiro motorvonatok. 2007-től
újdonság az is, hogy a Zá-

hony–Budapest, a Balatonfü-
red–Tapolca viszonylatú
gyorsvonatot, valamint a
Szombathely–Tapolca–Bala-
tonfüred–Budapest szerelvényt
Németországtól vásárolt ko-
csikból állítják össze, ezzel is
emelve az utazás színvonalát.
2008 nyarától pedig ismét van
nemzetközi forgalom a vona-
lon, hiszen elindult a Bécs–
Szombathely–Tapolca–Balaton
füred–Székesfehérvár gyorsvo-
nat. Újabb lendületet adhat a
vonalnak, ha megvalósul a ter-
vezett, gyorsabb Balatonfűzfő–
Hajmáskér vonal, ezzel a
menetidő jelentősen csökken-
hetne.

Felhasznált irodalom:
Fazekas Miklós:

Az észak-balatoni vasút tör-
ténete. Balatonfüred, 2005.

Tóth-Bencze Tamás

Az észak-balatoni vasút
Most aztán sírhatunk és jajgathatunk meg-

int, mert nemrég újabb tragédia történt, ráa-
dásul ez sokkal súlyosabb mindnyájunk
számára, mert ott történt, ahol naponta já-
runk, jól ismerjük a helyszínt, hisz az arácsi
vasúti átjárónál szinte minden füredi megfor-
dul. Tudjuk, hol az állomásépület, a sorompó,
az átjáró és látjuk a közeli nagy üzletet a par-
kolójával. Mostanában arra járva már el sem
tudjuk képzelni, hogy itt történhetett az, ami
pedig megtörtént: egy arácsi szakiskolába
járó tinédzser lányt barátnői szeme láttára ha-
lálra gázolt a gyorsvonat.

Mi történhetett? - kérdezgetjük. Hallgatjuk
a híreket, megbeszéljük az ilyenkor megbe-
szélni valókat, aztán szép lassan fordul az idő.
Mire ezek a sorok az Olvasóhoz jutnak, már
annyi minden történik, hogy a közvetlen hoz-
zátartozókon és barátokon kívül már nem is
gondol senki a szerencsétlenül járt kislányra.
Megtörtént, nem tudunk mit tenni, nem tudunk
változtatni rajta - zárjuk le magunkban a kér-
dést.

Igen, épp erről akarok beszélni, erről a fe-
lelőtlen és tisztátalan gondolkodásmódról és
hozzáállásról. Mert akár tetszik, akár nem,
mindnyájan bűnösök vagyunk ennek a kis-
lánynak a halálában. Leginkább persze azok
lennének felelősségre vonhatók, akik azt hiszik
magukról, mindent megtettek azért, hogy ilyen
tragédiák ne történhessenek. Kikről beszélek?
Például azokról az illetékesekről, akik pánik-
szerűen fény- vagy félsorompót, vagy egyéb
védőberendezést építenek egy vasúti átjáró-
hoz, ha ott egy súlyos baleset történik.

Joggal gondolhatja a Kedves Olvasó,
hogy az agyamra ment a nyári meleg, mert lo-
gikus gondolkodással mindenki arra az ered-
ményre jut, amire az ebben a kérdésben
döntési hatáskörrel rendelkezők: minél több
vasúti átjárót védeni kell, lehetőleg sorompó-
val, sőt, villogó, piros fényekkel. Aztán, ha
mégis baleset történik,  következik két so-
rompó, dupla széles és vastag, majd hangjel-
zés, figyelmeztetés rádión, GPS-en, vagy épp

az autók automatikus lefékezése, a gyújtás ki-
kapcsolása stb. Kitalálunk annyi minden mar-
haságot, az úgynevezett tragédiák mégis
megtörténnek. Miért? Mert az okok nem a so-
rompóban, nem az autóban vagy a vonatot
húzó mozdonyban vannak, hanem kizárólag
bennünk találhatók.

A sorompók, valamint egyéb védő és fi-
gyelmeztető eszközök, a különböző szituációk
sokszoros túlbiztosítása a figyelmetlenségünk
forrása. Leszoktatnak minket a gondolkodás-
ról, a figyelmességről, egyszerűen belénk
sulykolják, hogy semmit sem kell tennem,
bömböltethetem a rádiómat, vezetés közben
cigarettára gyújthatok, nyugodtan mobilozha-
tok, mehetek, mint egy homályökör, mert a kü-
lönböző figyelmeztető és tiltó táblák és egyéb
eszközök majd úgyis megvédenek, rám már
nincs is szükség. Csak annyi, hogy eszementen
nyomjam a gázpedált.

Ha rajtam múlna, az összes vasúti keresz-
teződésről leszerelnék minden biztonsági be-
rendezést, mindössze a hagyományos
András-keresztet hagynám ott jól látható he-
lyen, hogy tájékoztasson: figyelem, vasúti át-
járóhoz értem! A többi legyen a közlekedő
gondja és felelőssége! Ha nem figyel, mert
épp rágyújt, telefonál, a rádióval babrál vagy
a barátnője combját simogatja, akkor vállalja
a következményeket!

Nem a levegőbe beszélek! Nemrég olvas-
tam, hogy egy holland kisvárosban kísérlet-
képpen leszerelték az összes közlekedési
figyelmeztető és tiltó táblát, illetve lámpát,
csak néhány tájékoztatót hagytak meg. Mai lo-
gikánkkal azt gondolhatnánk, tébolyult káosz
alakult ki tömegbalesetekkel, holott ennek épp
az ellenkezője történt: látványosan visszaesett
a balesetek száma, a közlekedés pedig sokkal
biztonságosabb lett, mint azelőtt.

Mert ha nem néznek minket taknyos gye-
reknek, akkor tudunk felnőtt módra is gondol-
kodni, ha épp arra van szükség!

Gaál Antal

Levél az Olvasónak

Veszélyes üzem

A 424-es mozdony a nosztalgia szerelvénnyel elhagyja az arácsi állomást

2009. június 27-én, a 100 éves jubileum al-
kalmából a balatonarácsi vasútállomáson
Simon Károly nyugalmazott polgármester,
Bóka István polgármester, valamint a vas-
úttársaság képviseletében Heinczinger Ist-
ván (MÁV-vezérigazgató) emléktáblát
avattak.
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Alapítvány a Magyar
Természettudományos Oktatásért
1031 Budapest, Záhony u. 7.

Tisztelt Kuratórium!

Mint természettudományi végzettséggel rendelkező már évek óta nagy figyelemmel kí-
sérem a „Rátz tanár úr díj“ díjazottjait, néhány ismerőssel is találkoztam közöttük. Véle-
ményem szerint Magyarország nagy hibát követett el – követ el – azzal, hogy nem fordít
elegendő figyelmet a természettudományos oktatásra, ami igazából az egyetlen kiemelke-
dési lehetőségünk lehet itt Nyugat- és Kelet-Európa határán. Így nagyon sajnáltam például
hogy egykori gimnáziumomban a fizika szertárat megszüntették.

Lehetőségeimhez mérten támogatni szeretném az Önök törekvését a természettudomá-
nyos oktatás megújításáért – népszerűsítéséért. Úgy érzem hogy valószínűleg az előrelé-
péshez nem a tudományos díjak számát kell szaporítani, hanem sokkal inkább a
középiskolai oktatást kell megbecsülni és támogatni, melynek legjobb példája az Önök
által évente kiosztott „Rátz tanár úr díj“.

A Dombóvár-Gunarasi Hotel Európa (www.gunaras.info) ügyvezetőjeként (tulajdo-
nosaként) fel szeretnék ajánlani minden díjazottnak egy 4 napos félpanziós üdülést. A meg-
hívottak részére egyetlen „kérésem“ lenne, egy tanóra tartása a dombóvári Illyés Gyula
Gimnáziumban.

Ajánlatunkkal – felajánlásunkkal kapcsolatosan várjuk visszajelzésüket, a részletek
megbeszélésére.

Tisztelettel:

                                                                                                 Tiegelmann Péter

                                                                                                 ügyvezető-fizikus

Mahlerné Csángó Mária, a
Lóczy Lajos Gimnázium igaz-
gatója idén átadja igazgatói
székét és nyugdíjba vonul. A
tízéves igazgatói munkájának
elismeréseképpen Veszprém
Megye Önkormányzata címze-
tes igazgatói címet adomá-
nyozott neki. Az elköszönő
igazgató asszonnyal pályájáról
beszélgettem.

– Hogy indult a pályája?
– Itt érettségiztem a Lóczy

Lajos Gimnáziumban 1969-
ben, majd a szegedi József At-
tila Tudományegyetem ma-

gyar-angol szakán végeztem.
Utána egy évet a várpalotai
Thuri György Gimnáziumban
tanítottam, majd átjöhettem ide
Füredre, mint kollégiumi ne-
velő dolgoztam a Lóczy gim-
náziumban. Két évig voltam
kollégiumi nevelő jelenlegi he-
lyettesemmel, Bognárné Hanis
Zsuzsannával együtt, mellette
teljes óraszámban tanítottunk
is, így lényegesen nehezebb
volt akkoriban, mint a mostani
kollégiumi nevelőknek. Ráadá-
sul abban az időben kollégiumi
hazautazás egy hónapban egy-
szer volt. Közben megszülettek
lányaim, Zita és Alíz, és 1977-
1982-ig otthon maradtam ve-
lük. 1982-ben már magyar-
angol szakos tanári állásban
folytattam a munkámat. 1999-
ben pályáztam először igazga-
tói állásra, megkaptam a bi-
zalmat, majd az ötéves ciklus
lejárta után újra bizalmat sza-
vaztak nekem. Most pedig el-
értem a nyugdíjazás korhatárát,
és kértem felmentésemet a me-
gyei közgyűléstől.

– Nem lehetett könnyű meg-
hozni a döntést.

– A két ciklus embert pró-
báló feladat volt, sok minden
történt az elmúlt tíz évben az
országos oktatáspolitikában.
Ennek a betartatása, az átalakí-
tások végrehajtása napi 12-14
órás munkát jelentett. Feszült-
ség mentesebb időszakra vá-
gyom, és meggyőződésem,
hogy át kell adni a fiataloknak
a helyet. 

– Nyugdíjba vonulása alkal-
mából címzetes igazgatói kineve-
zésben részesítette a megyei
önkormányzat.

– Megtiszteltetés szá-
momra, annál is inkább, mert
tavaly Czuczor Sándor, a bala-
tonalmádi Két Tannyelvű Gim-

názium általam nagyra becsült
igazgatója kapta meg ezt az el-
ismerést. 

– Melyek a legkedvesebb em-
lékek, pillanatok, amelyekre szí-
vesen emlékszik?

– Míg nem voltam igaz-
gató, mindig osztályfőnök vol-
tam. Úgy gondolom, ha egy
tanár az osztályfőnökséget is
felvállalja, az igazi sikerél-
mény. A pályával együtt járó
örömöt valójában az osztályfő-
nöki munka és a szaktanári
együtt jelenti. Sok kedves diá-
kom volt, akikre nagy szeretet-
tel gondolok vissza. Nagy

öröm a tanári pályán, amikor
osztálytalálkozók alkalmával
látja az ember, hogy mivé let-
tek egykori tanítványai. Büsz-
kén mondhatom, hogy a lóczys
diákokból sokszínű karriert be-
futott gyerekek lettek. Legelső
osztályomból  például egy lány
a londoni banknegyedben az
egyik nagy bank igazgatója
lett. A másik jóleső érzés, ha
egy tanár a közvetlen környe-
zetében láthatja egykori diák-
jait.  A gimnázium tantestüle-
tének a fele volt lóczys, köztük
vannak már tanítványaim is.
Amit mindig fontosnak tartot-
tam, hogy nyitott legyen a vi-
lágra az iskola. A 90-es évek
elején első voltam a tantestület-
ben, aki az angliai tanulmányu-
takat elkezdte szervezni. Si-
került magam mellé állítani
olyan kollégákat, akikkel két-
évente kivittünk egy busznyi
gyereket és megmutattuk nekik
Nyugat-Európát. Nagy felelős-
ség külföldre vinni végig Euró-
pán ennyi gyereket, de ez na-
gyon sok diákot motivált arra,
hogy az egyetem, főiskola el-
végzése után vagy közben csi-
szolják nyelvtudásukat és utá-
na visszakerülve minőségibb
munkát tudjanak végezni.
Ezeknek a kirándulásoknak
feltétlenül fontos szerepük
volt, és nagyon szívesen em-
lékszem vissza rájuk.
Igazgatóként a két tannyelvű
oktatás sikerre vitelét, a beis-
kolázási létszám fokozatos nö-
velését és a nyugodt munka-
körülmények megteremtését
tartom említésre méltónak.

– A lóczys diákoknak nagyon
jók a továbbtanulási – egyetemi,
főiskolai – felvételi mutatóik. 

– Kemény munkára van
szükség mind tanári, mind diák
oldalról. Csak csapatban lehet

dolgozni. A tanári pálya önzet-
len munka, a kollégák, ha kell,
beosztják, hogy mikor ki fog-
lalkozzon egy éppen hátrányo-
sabb helyzetű gyermekkel. A
Lóczyban emberi közösség
gyűlt össze, és ha hajlandósá-
got látunk egy diáknál bármi-
lyen területet illetően, mindig
megkapják a segítséget tőlünk,
pedagógusoktól.  Hosszú évek
óta kiemelt szerepet töltenek
be iskolánkban az idegen nyel-
vek. A magyar nyelv csodála-
tos, de ahhoz, hogy több le-
hetősége legyen egy fiatalnak
az életben, minimum két nyel-

vet kell még ismernie az
anyanyelvén kívül. Az
angol és a német a
Lóczyban emelt szinten
oktatott nyelv, emellett a
franciát is választhatják
a tanulók második ide-
gen nyelvként. Mire a
továbbtanulásra kerül a
sor, a diákok többsége
nyelvvizsgával rendel-
kezik, a szorgalmasab-
bak kettővel, a két
tannyelvűek felsőfokú
C-vel.

– Miben mások a mai
érettségizők és az érett-
ségi követelmények, mint
pályája elején?

– Megváltoznak a
gyerekek, a vas szorga-
lom, ami régen termé-
szetes volt, ma már nem
jellemző a tanulókra, és
motiválni is nehéz őket.
Persze az érettségire
rendesen felkészülnek a
diákok. Az érettségi kö-
vetelmények is egészen
átalakultak, alapvetően a
kompetenciákra épül-
nek. 

– Mi az, amit esetleg
másképp csinálna, ha újra

kezdhetné?
– Mindenképpen a tanári

pályát választanám újra. A mai
gyerekek szüleinek általában
kevesebb idejük van, nagyobb
szükségük lenne rá, hogy irá-
nyítsák őket szabadidejük ér-
telmes eltöltésében. Nagyon
büszke vagyok rá, hogy itt a
Lóczyban lelkes kollégáim lét-
rehoztak egy Alpok túrázó ter-
mészetjáró csoportot, akik
minden évben elmennek Ti-
rolba. Hegyi utakat járnak, he-
gyi szállásokon laknak, s ez a
gyerekeknek felejthetetlen él-
mény marad. A hasznos sza-
badidő kihasználásának segí-
tése, a gyerekek lelki intelli-
genciájának tudatosabb fejlesz-
tése, ezek azok, amire még
jobban odafigyelnék, és több
időt töltenék a diákokkal.

– Hogy fognak telni a nyugdí-
jas évek?

– Az elmúlt tíz évben saj-
nos nagyon kevés időm jutott a
szűkebb családomra, szeretnék
több időt velük tölteni. Nagy
örömömre az egyéves unoká-
mat ezentúl gyakrabban fogom
látni, és többet tudok segíteni a
lányaimnak. Dédelgetett ter-
veim vannak, olyanok, amikre
eddig nem jutott időm és titkolt
elképzeléseim is arra vonatko-
zólag, hogy kedvtelésből mit
szeretnék még tanulni. Férjem
is nyugdíjas már, így több
olyan jellegű közös programot
szervezünk majd, amelyeket az
eddigi feszült tempó miatt nem
lehetett. Szeretünk túrázni, ki-
rándulni és a ház körül is
bőven jut teendő. Az iskolai
rendszeres tanítástól egyelőre
távol maradok, persze ez nem
azt jelenti, hogy ha esetleg
szükség lenne rám, ne jönnék
segíteni.

Szücs Zsuzsanna

Tíz év a Lóczy gimnázium élén

Egyszer volt, hol nem volt,
volt Magyarországon magas
színvonalú oktatás és azon
belül magas színvonalú termé-
szettudományi oktatás, mert
arra volt igény. Hivatalos is
meg egyéni is!

Manapság ez már – egy jó
ideje – nem így van, különösen
nem a természettudományok
területén. Kétségbeesett SOS
jelzéseket lehet hallani elsősor-
ban szakmai körökből, ame-
lyek egy kicsit előre is tudnak
és akarnak gondolkodni ha-
zánk jövőjéről.

Most először találkoztam

azonban olyan vállalkozói kez-
deményezéssel, mely a termé-
szettudományos oktatást
óhajtja – a maga egyéni elkép-
zelése szerint – támogatni.

Úgy gondolom, hogy tiszte-
letre és köszönetre méltó a
dombóvár-gunarasi Hotel Eu-
rópa tulajdonosának Tiegel-
mann Péter úrnak ötlete, aján-
lata (lásd a mellékelt levelet), és
remélem, hogy hozzá hason-
lóan lesznek még más felaján-
lók is, és lesznek még rajtam
kívül mások is, akik el is fogad-
ják ezen ajánlatokat, ezzel is
növelve a természettudományo-

kat tanító tanárok kohézióját és
a jelenlegi mostoha helyzet
jobbrafordulásának esélyét.

Jómagam május 25-én
megtartottam fizikaórámat a
dombóvári Illyés Gyula Gim-
náziumban 14 diák és 3 kolléga
jelenlétében a radioaktivitásról
(Dombóvár honlapján tájékoz-
tató olvasható). Úgy éreztem,
hogy a közös „játék” és gon-
dolkodás, ha csak parányit is,
de hozzájárult a Tiegelmann
Péter úr által kitűzött célhoz.

Ilyen is van!
És lesz is?

Vastagh György

A jóból is lehet tanulni…

Ilyen is van! És lesz is?

A pedagógus napon a nyugdíjba vonuló igazgatónőnek, Mahlerné Csángó
Máriának, dr. Bóka István köszönte meg a munkát

(Folytatás a 6. oldalról.)
Balatonfüreden idén február-

ban nyitotta meg kapuit a Mosoly-
Vár családi napközi, amely teljes
kihasználtsággal működik. A csa-
ládi napközi egy újszerű lehetőség
a családok számára gyermekük
szakszerű gondozására, nevelésére
saját családi nevelésük folytatá-
sára. A családi napközit üzemel-
tető Kincs a Mosoly Közhasznú
Alapítvány vezetője Fehérné Hor-
váth Katalin elmondta, az alapít-
vány elindította a nyári időszakos
gyermekfelügyeleti rendszert is.
Jelenleg két korosztály a jellemző,
a másfél évestől 3 éves korig, il-
letve, 4-8 éves korú gyermekek. A
nyár folyamán minden héten más
programok várták a gyermekeket.
Programjainkkal arra törekedtünk,
hogy a gyermekek, akik a nyarat
velünk töltötték, élményekkel teli
családpótló nyaralásban legyen ré-
szük – hangsúlyozta a családi nap-
közi vezetője. A korosztályi cso-
portosítás nagyon fontos egy gyer-
mek számára, ugyanakkor a csa-
ládi napközi arról is szól, hogy a
gyermekek családban töltik napja-
ikat, így a különböző korosztály
teljesen természetes számukra. A
családi napközi egyébként éppen
attól különleges, hogy átmenet az
intézmény és a család között, hi-
szen éppen úgy, ahogy otthon, itt
sem különül el a kicsi gyermek a
nagyobbaktól vagy éppen a legki-
sebbektől. Nagyon jól alkalmaz-
kodnak egymáshoz a gyerekek,
fejlesztjük és aktiváljuk a családi
összetartás érzését bennük, ami a

bizalmat erősíti, és a biztonságér-
zetüket növeli. Bár a családi nap-
közikben nem előírás a pedagógus
végzettség, a helyi vezető hangsú-
lyozta, a minőségi munka érdeké-
ben náluk kizárólag szakképzett
pedagógus, óvodapedagógus, ta-
nító, tanárnő és gyermekfelügyelő
foglalkozik a gyermekekkel. A
külön foglalkozásokat pedig angol
nyelvtanár és szakedző tartja. Ked-
velt tevékenység még az árnyjáték,
a népi játékokkal való ismerkedés,
néptánc, ősztől pedig megelőző
jellegű játékos láb- és tartásjavító
tornával bővül a szolgáltatások
köre.

A MosolyVár kislétszámú cso-
porttal működik, a maximális cso-
portlétszám a törvény által előírt
hét fő. A szülők részéről igény van
néhány napos felügyeletre, vagy
néhány órás felügyeletre is. De
bármennyi időt tölt a kisgyermek
a családi napköziben, a beszokta-
tás mindig nagyon fontos. A csa-
ládi napközibe főként balaton-
füredi gyermekek járnak, az idő-
szakos gyermekfelügyeletet sok
budapesti, illetve más települése-
ken élő gyermekek veszik igény-
be. A tervek között szerepel egy
újabb családi napközi indítása a
városban, ha minden jól megy,
jövő év elején már ott is fogadná-
nak gyermekeket. Ősztől a családi
napközibe már csak korlátozott
számban tudnak gyermeket fel-
venni, az érdeklődő szülők a nyílt
délelőttökön – szeptember 9-én és
11-én – nyerhetnek betekintést a
napközi életébe.

Sok szülő bébiszitterre bízza
gyermekét távolléte idejében. Ál-
talában kényelmes, hiszen házhoz
jön, a kisgyermek saját otthonában
lehet, nem kell kimozdítani meg-
szokott környezetéből. Nagyon
nehéz dolog viszont egy idegent
beengedni a saját otthonunkba, a
megbízható bébiszitter megtalá-
lása alapos körültekintést igényel.
A bébiszitterek esetében nem biz-
tos, hogy szakirányú képzésre van
szükség, de érdemes olyan bébi-
szittert választani, akinek pedagó-
giai végzettsége, tapasztalata van,
elengedhetetlen a kölcsönös szim-
pátia, a bizalom, hiszen legdrá-
gább kincsünket bízzuk rá.
Magyarországon számos bébiszit-
ter közvetítő központ működik,
ezeknél alapkövetelmény az erköl-
csi bizonyítvány és a friss orvosi
igazolás, ezen kívül szükség van
érettségi bizonyítványra, szakirá-
nyú végzettségre vagy komoly re-
ferenciára ahhoz, hogy megbízást
kapjon a jelölt. A jelentkezőknek
tréningen kell részt venniük, ahol
bizonyíthatják tudásukat és ráter-
mettségüket.

Az biztos, hogy egy kisgyer-
meknek elsősorban szerető csa-
ládra, jó édesanyára van szüksége.
Amíg tehetjük, maradjunk otthon
pici gyermekünkkel, töltsünk ve-
lük annyi időt, amennyit csak le-
het. Ha pedig mégis úgy hozza az
élet, hogy újra munkába kell áll-
nunk, ne szorongjunk, keressük
meg gyermekünk számára a leg-
megfelelőbb lehetőséget.

Sz. Zs.

Bölcsőde, családi napközi, bébiszitter?
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Reggel megérkeztünk Vö-
röstóra, a Bodzavár erdei isko-
lába. Az osztályból két csapat
alakult: piros és kék. Két napon
át versenyeztünk.

Monostorapátiban egy bio-
farmot látogattunk meg. Bori
néni megtanított bennünket
sajtot készíteni. Elkezdtük a
sajtkészítést, állni hagytuk a

tejet. Közben megnéztük a lo-
vakat, azután a szürke marhá-
kat. Benn réti szalmát kapnak,
kinn füvet legelnek. Naponta
háromszor isznak, először a
bika. A kis bocik együtt marad-
nak. Sót is kapnak, mely a vér-
keringést segíti. A séta közben
a farmon láttunk papsajtot, za-
matos turboját és tyúkhúrt.
Amikor visszaértünk a sétáról,
akkor a sajt már keményebb
volt, egy kisebb tálba kanalaz-
tuk. Bori néni előre elkészített

sajttal kínált minket. Kaptunk
hozzá házi kenyeret is. Nagyon
finom volt. A savót is megkós-
toltuk.

Másnap hosszú túra várt
ránk: az erdőn keresztül Vá-
szolyra sétáltunk, útközben lát-
tunk madárodút. Lakhattak
benne: harkályok, fülemülék,
seregélyek, rágcsálók, pelék,

mókusok, darazsak is lehetnek
benne, ezért vigyázni kell!
Hatvanéves fák is vannak és
még idősebbek is. Salamon pe-
csétje, lombhullató fák, tölgyes
erdő, galagonya és boglárka is
rejtőzik ott. Avarszint, cserje-
szint, lombkoronaszint, aho-
gyan a természetismeretben
tanultuk. Feladatunk volt a túra
során észrevenni az „erdei
manó” által elrejtett, fákra tű-
zött állatképeket. Közben őze-
ket is láttunk. Vászolyon a

Szent Jakab-forrásnál ebédel-
tünk, majd lovagoltunk. Haza-
felé nagyon fáradt volt már
mindenki. Visszatérve jegyze-
teinkből naplót készítettünk.
Este bátorságpróba volt az er-
dőben. A lányok közül csak én
vállalkoztam a kalandra. Na-
gyon fárasztó, de izgalmas is
volt. Megérte!

Az utolsó reggeli után
Péter bácsiék értékelték a két
csoport munkáját. Végül is
mindenkit megdicsértek. Juta-
lom tortát kaptunk, melyet az
osztályfőnöki órán tartott érté-
keléskor közösen fogyasztot-
tunk el.
Ez a két nap örök emlék marad,
szívesen mennénk máskor is
erdei iskolába.

Sikora Kincső 5. osztály
Bem iskola

Erdei iskolában voltunk
Évek óta nem telt el úgy

évzáró a Radnóti Miklós Álta-
lános Iskolában, hogy ne
hangzott volna el legalább
egyszer, de inkább többször
Haász Zsombor neve.

A radnótisoknak már isme-
rősen csengő név az iskolai ün-
nepélyeken most hangzott el

utoljára, de az biztos, hogy az
intézmény pedagógusai még
hosszú éveken át emlegetni
fogják a nagyon jó képességű
fiút. Zsombor igazi nagycsa-
ládban nevelkedik, három test-
vére van, két középiskolás korú
bátyja és hatodikos húga is na-
gyon jó tanuló.
Ötödik osztályos korában kez-
dett el versenyezni. Hetedik

osztályos korában pedig sorra
nyerte a megyei és országos
versenyeket matematikából,
földrajzból és németből. – A
földrajz versenyre otthon is
szoktam készülni, a matek ver-
senyekre úgy készülök, hogy az
előző évi feladatsorokat oldom
meg, amúgy általában nem ta-
nulok sokat. Az osztálytársaim

is örülnek az elért sikereknek,
volt olyan osztálytársam, aki azt
szokta mondani viccesen, ha
valamit mégsem nyertem meg,
hogy szégyent hoztam rájuk.
Arra a kérdésre, hogy melyik a
kedvenc tantárgya, azt a vá-
laszt kapom, hogy olyan nincs.
Egyébként Zsombor saját be-
vallása szerint nem szeret ta-
nulni, ugyanúgy, mint általá-

ban a többi vele egykorú gyer-
mek. Az iskolából hazaérve
egyszer vagy kétszer elolvassa
a tananyagot, neki ennyi elég a
felkészüléshez.
A nyolcadik osztályos eredmé-
nyeit még felsorolni is sok, íme
a paletta: a megyei versenye-
ken megnyerte az alapműve-
leti, a Cholnoky és a Varga

Tamás matematikaver-
senyt, a Teleki Pál
földrajzversenyt és a
német tanulmányi ver-
senyt. Harmadik lett
az Öveges fizikaverse-
nyen, kilencedik a Zrí-
nyi Ilona matematika
versenyen és tizenhar-
madik a Litterátum
német nyelvi verse-
nyen. Az idei év orszá-
gos jó helyezéseket is
hozott számára, meg-
nyerte az alapműveleti
matematika versenyt,
ötödik helyezést ért el
a Teleki Pál földrajz-
versenyen, huszadik
helyen végzett a német
versenyen, huszon-
egyedik lett a Varga
Tamás versenyen, és
az Öveges József föld-
rajzverseny középme-
zőnyében végzett,
ahol különdíjat is ka-
pott.
Zsombor a veszprémi
Lovassy László Gim-
náziumban folytatja
ősztől tanulmányait,

előtte még pihen egy nagyot a
nyáron. Kedvenc elfoglaltságai
közé tartozik az olvasás, mos-
tanában a Winnetou regényeket
kedveli, és mint a mai gyer-
mekeket általában, őt is érdekli
a számítógépezés, de a nyári
szünidőben szívesen tölti sza-
badidejét a strandon.

Szücs Zs.

Elballagott a Radnóti büszkesége

A Bem iskola pedagógiai
programjának része a környe-
zettudatos gyerekek nevelése.
Az iskola minden tanévben meg-
rendezi az Egészségnapot, fel-
adatokat állít össze az Állatok
világnapja alkalmából a gyere-
kek számára. Évek óta sikeresen
készítenek a tanulók a Víz világ-
napja alkalmából Karsztvíz által
kiírt témákban pályázatokat, és
az I-III. díjakat hozzák el.
A Föld napja áprilisban minden
gyereket szó szerint aktívan
megmozgatott. Joghurtos po-

hárból készült lánccal vették
körbe a gyerekek az iskolát, ill.
minden osztály a számára kije-
lölt terület rendjéért felelt.
Az év folyamán a hulladék-
gyűjtés szelektív formában va-
lósul meg, így nemcsak egy-
egy kiemelt esemény alkalmá-
val figyelnek a tanulók környe-
zetükre, hanem hétköznapjaik-
ban is. Ez meglátszik iskoláju-
kon és annak udvarán is.
A környezettudatos magatartást
szolgálták az elmúlt évben a Di-
ákönkormányzat által meghir-

detett feladatok is. A papírgyűj-
tés, elemgyűjtés és az említett
rendezvényekhez kapcsolódó
feladatok. A teljesítésért a DÖK
(diákönkormányzat)  Zöld béka
díjat tűzött ki, amelyet az 5.a
osztály nyert el. Ők erdei isko-
lában is részt vettek, amiről osz-
tályfőnökük, Nádasdy Imréné
számolt be.
E sok feladat teljesítése a felté-
tele az ÖKOISKOLA cím el-
nyerésének, amit 2009 júniu-
sában kapott meg a füredi Bem
iskola.

Ökoiskola lett a Bem iskola

A vitorlás társadalom pél-
danélküli összefogásának kö-
szönhetően július végén bala-
tonfüredi nagyhajós SOS-gyer-
mekfalu bajnokságot rendez-
tek. Szinte az összes, mintegy
200 SOS-gyermekfaluban fel-
növő gyermek és fiatal átél-
hette a vitorlázás örömét ezen
az igazi nyárias napon. 

A verseny a Balatonfüred
előtti vízterületen a Tihanyi
apátság alatt zajlott. A gyere-
kek a Balaton legszebb hajóin,
a Tramontánán, Siroccón, Ne-
mere II-n, Tabun a legnevesebb
vitorlázók irányításával vehet-

tek részt a versenyen, mint Lit-
key Farkas, Fináczy György,
Cittel Lajos és Láng Róbert. A
főszervező, Bakóczy Kálmán
(Tecon SE) vezetésével 33 ba-
latoni vitorlás hajó igazi küz-
delmét élhették át a gyerekek. 
„Holnap is jövünk?” – kérdezte
pont az a kőszegi kislány, akit
a legjobban kellett győzködni,
hogy ne féljen, bátran másszon
ki a fedélzetre is. Megállás nél-
kül csevegett Dzsenifer a ha-
jón, ahol a legénység össze-
hangolt munkájára, figyelemre
van szükség, mire a vitorlás
körökben megszokott nevelési
módszer szerint megfürdették a

kis hölgyet. Nem kellett több,
a hajó egész legénysége, köz-
tük az Irigy Hónaljmirigy két
tagja is megmártóztak a hűs
habokban.
Dobogóra állhatott és éremmel
a nyakában térhetett haza büsz-
kén az összes gyermek. A Bat-
tonyáról, Kecskemétről, Kő-
szegről, Séből, Lajosmizséről
és Szegedről érkezett verseny-
zők az eredményhirdetés után
köszöntötték fel jótékonysági
nagykövetüket, Barabás Évi
műsorvezetőt is, aki idén hiva-
talosan ötödik éve tölti be tisz-
tét, és akiben a vitorlázás ötlete
először megfogalmazódott.

Összefogás a gyerekekért

Haász Zsombor sorra nyerte a tanulmányi versenyeket, pedig nem is szeret
tanulni. Ősztől a Lovassy gimnáziumban tanul tovább

A természettel való közeli találkozás maradandó élmény minden gyereknek

Kétszáz gyereket vittek el vitorlázni a legjobb hajósok
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Több mint kétezren tették
meg az idei Füred-Tihany tá-
vot. A színvonalas versenyen
új rekordok születtek.

A meghirdetettnél egy nap-
pal később rendezték meg a
már hagyományosnak számító
öbölátúszást. A szervezők a
zord időjárásra hivatkozva
szombaton lefújták a sportese-
ményt, így vasárnap került sor
a 17. öbölátúszásra. A 3,6 kilo-
méteres távot 2085-en tették

meg a 21 fokos vízben. Az el-
sőfokú viharjelzés nem bátor-
talanította el a versenyzőket,
akik harmincas csoportokban
ereszkedtek a hideg vízbe. 
A sportolókra fokozatosan fi-
gyeltek, mivel elsősorban a ki-
hűlés fenyegette az úszókat. A
szép számú versenyző közül
mindössze negyvennyolcan
gondolták úgy, hogy idő előtt
feladják a küzdelmeket. Egy
kislányt kórházba kellett szál-
lítani, mert kihűlő teste jelezte,

hogy tovább nem bírja a feszí-
tett tempót. 
A nőknél Risztov Éva profi
hosszútávúszó is elindult, aki a
korábbi férfi rekordot is meg-
döntötte, hiszen valamivel több
mint negyven perc alatt tem-
pózta le a majd négy kilométe-
res távot. A férfiaknál Ver-
rasztó Dávid diadalmaskodott,
aki 37 perc 46 másodperc alatt
szelte át habokat Füred és Ti-
hany között. 

Szepe

Rekordok az öbölátúszáson

A Pata Bots Finn Junior vi-
lágbajnokság – Jorg Bruder
Silver Cup-on 18 nemzet 51 ifjú
finnes vitorlázója vesz részt. A
próbafutamon a szél nem ké-
nyeztette el finneseket, így
csak a mezőny fele rajtolt el,
már az első kör után jó néhá-
nyan kiálltak, így végül csak 12
egység futott be.

A próbafutamon győztes
lengyel Artur Ponieczynski el-
mondta: „Már jártam 3 éve itt
Magyarországon, a cadet világ-

bajnokságon, így már nem is-
meretlen a Balaton. Ez az első
évem a finn osztályban és ez az
első igazi nagy versenyem.
Nekem a súlyomnál fogva a kis
szél az ideális, így bízom
benne, hogy számomra ked-

vező szélviszonyok lesznek.”
A legnépesebb 8 vitorlázóval a
lengyel csapat érkezett. Őket
követik hat egységgel a csehek,
a görögök és a németek egya-
ránt 4-4 vitorlázót neveztek, de
érkezett amerikai és brazil ver-
senyző is. A hazai pálya elő-
nyeit kihasználva 11 magyar
egység méretteti meg magát a
nemzetközi viadalon.

A verseny főtámogatója a ma-
gyar Pata Boats, amely húsz
éve gyárt kiváló minőségben

finn hajókat. A VB győztese
egy éves használatra kap egy
új, teljesen felszerelt PATA finn
dingit. A gyártó bízik abban,
hogy a fiatalok is megkedvelik
ezt a márkát.
A hivatalos megnyitón a házi-

gazda Balatonfüred város pol-
gármestere, dr. Bóka István kö-
szöntötte a vitorlázókat. A
Magyar Vitorlás Szövetség ré-
széről Straub Elek elnök tartott
rövid köszöntőt. A rendező
egyesület Balatonfüredi Yacht
Club részéről Simon Károly el-
nökségi tag üdvözölte a finne-
seket. A világbajnokság első
futama augusztus 2-án 10.00
órakor indult. A helyi szélvi-
szonyok ismerete előnyt jelen-
tett, amit a legjobb magyar,
Bakóczi Róbert ki is használt,

egy negyedik és egy ötödik he-
lyet vitorlázott, így lapzártakor
az összetettben a brazil Jorge
Zarif és a török Alican Kaynar
versenyző után a harmadik he-
lyen áll.

Szendi

Finn junior vb Balatonfüreden

Történelmi tettet hajtot-
tak végre a pingpongozók, hi-
szen két aranyérmet egy-
szerre még nem könyvelhet-
tek el. A sikerekről Burka Tibor
szakosztályvezetővel beszél-
gettünk.

– Szépen ünnepelték meg az
asztaliteniszezők a jubileumot,
hiszen két bajnoki aranyérmet
szereztek, ráadásul a hölgyek is
eredményesen szerepeltek a baj-
nokságban.

– A szakosztály huszonöt
éves történetének legnagyobb
sikerét értük el, amely a kitartó
és megalkuvást nem tűrő
munka eredménye. A gyü-
mölcs beérett, végtelen nagy
türelemmel álltunk a szakosz-
tályhoz. Az alapító tagok kö-
zött még hárman aktívan spor-
tolnak, amely szintén a siker
kovácsa. Nincsenek mestered-
zőink, saját magukat képezik
évről-évre a játékosok. Próbá-
lunk a lehetőségeinkhez mér-
ten megfelelő körülményeket,
sporteszközöket biztosítani,
hogy asztaliteniszezőink ered-
ményesen sportoljanak. Veszp-
rém megyében nyugodtan
mondhatom, hogy a legmegha-
tározóbb szakosztály vagyunk,
hiszen a legfrissebb megyei
férfi ranglistán a legjobb tíz kö-
zött hét füredi pingpongozó ta-
lálható. Okvetlenül meg kell
említenünk lelkes szponzorain-
kat, illetve az önkormányzatot,
akik töretlenül bíztak bennünk,
segítették, támogatták a csapa-
tot. 
Tavaly nyár óta működik egy
női asztalitenisz csapat is,

amely szintén méltóképpen
képviselte Balatonfüredet. A
Tóthné Nagyőszi Ildikó vezette
csapat az NB II-ben a dobogó
harmadik fokára állhatott, míg
a fiúk megnyerték az NB III-at
és a megyei első osztályt, így
szeptembertől már magasab-
ban jegyzett bajnokságokban
szerepelnek. Amire még büsz-
kék vagyunk, hogy ősszel
újabb két csapattal egészül ki a
szakosztályunk, így összesen
öt gárdát indítunk el a külön-
féle bajnokságokban. Folytat-
juk azt a hagyományt, hogy
amikor NB-s szintre felvere-
kedte magát egy csapatunk,
akkor a megyei bajnokságban
azokat a játékosokat szerepel-
tetjük, akik nem férnek be az
első, illetve a második gárdába.
Szem előtt tartjuk továbbra is,
hogy tömegsport szakosztály
vagyunk, ahol az eredmény
nem elsőrangú, elsőbbséget
élvez, ha minél többen sportol-
nak nálunk. A két új csapat
közül az egyik a helyi utánpót-
lás korosztályból tevődik
össze, akiknek nagy része már
belekóstolt a megyei első osz-
tály légkörébe. Így továbbra is
biztosított Balatonfüreden az
eredményes asztaliteniszezés. 

– A csapatok vajon mire lesz-
nek képesek a magasabb osztá-
lyokban?

– Őszintén megmondom,
nem tudjuk pontosan megálla-
pítani, hogy milyen helyezé-
sekben gondolkodhatunk. Az
ellenfeleink egy része még is-
meretlen, így pedig nehéz az
elvárásokat megfogalmazni.
Egyszer már szerepelt a férfi

csapatunk az NB II-ben, de
azon nyomban kiestünk, igaz
mindössze egy ponton múlott a
bennmaradás. Új játékosunk
van Nyúl Krisztián személyé-
ben, aki korábban Balatonal-
mádi csapatát erősítette. A
csapat gerince megmaradt, így
bízunk az eredményes szerep-
lésben. Szerintem alkalmasak
leszünk arra, hogy az NB II kö-
zépmezőnyében szerepeljünk,
míg az NB III-as csapatunk a
dobogós helyezésre esélyes. A
hölgyektől ismét érmet várunk,
a két új csapatunknak a megye-
iben jó középcsapattá kell ko-
vácsolódnia. 

– Gőzerővel dolgoznak veze-
tők és játékosok a szabadidő
központban, hogy a már hagyo-
mányos nyári nemzetközi ping-
pong versenyeket megrendezzék.
Minek vagy kinek köszönhető ez
a hatalmas lelkesedés?

– Elsősorban Karsai Fe-
rencnek, aki az osztrák asztali-
teniszező válogatott edzője,
ráadásul évek óta rendez nem-
zetközi versenyeket és edzőtá-
borokat. Két évvel ezelőtt
Balatonfüredet szemelte ki,
amikor is megrendezték az első
nemzetközi versenyt. Most is
azon dolgozunk, hogy húsz-
huszonöt asztalt Kiskunfélegy-
házára átköltöztessünk, mert a
sportcsarnokunk jövő héten
foglalt lesz. Karsai Ferenc ellát
bennünket akkor is asztalokkal,
amikor megyei ranglista verse-
nyeket rendezünk, így szeren-
csére nem kell összeszednünk
Füred és vonzáskörzetében a
sporteszközöket. 

Szendi Péter

Két asztaliteniszező bajnoki cím

Mondják, huszonöt év
nagy idő még egy házasság-
ban is, de ha valaki egy szak-
osztálynál tölt el ennyi időt,
annak méltán jár az elisme-
rés. Tóth József asztalitenisze-
zőt az évadzáron köszöntötte
a BFC vezetősége. 

– A negyedévszázados mun-
káját egy serleggel ismerte el a
szakosztály vezetősége. 

– Meglepődtem, de nagyon
jól esett. Váratlanul ért, hiszen
a bankett előtt egy nappal
Burka Tibor szakosztályveze-
tővel összeállítottuk a progra-
mot, melyben ez az elismerés
nem szerepelt. 

– Tekintsünk vissza egy ki-
csit a múltra! Ön alapító tagja a
szakosztálynak, így ismeri az el-
múlt huszonöt év minden egyes
napját. Hogyan alakult meg an-
nak idején Balatonfüreden az
asztalitenisz csapat?

– Városi amatőr bajnoksá-
gokban, az Annabellában és a
kempingben hobbi szinten
űztük ezt a sportágat. Időköz-
ben kialakult egy törzsgárda,
akik elhatározták, hogy ver-
senyszerűen pingpongozzunk,
így megszületett a helyi szak-
osztály.

– Honnan a sport iránti sze-
retet, hiszen Magyarországon
nem a legnépszerűbb sportágak
közé tartozik az asztalitenisz?

– Én eleinte tíz éven ke-
resztül taekwondoztam és kis
pályán fociztam. A pingpong
azonban végigkísérte sportpá-
lyafutásomat, amely most már
egyedüliként megmaradt, hi-
szen ahogy az ember öregszik,
egyre inkább visszaesik a telje-

sítménye, kevesebbet tud vál-
lalni. Hetente így is két alka-
lommal lejárunk edzeni a Bem
iskolába. Alapozással kezdünk,
kombináljuk a tenyeres- és fo-
nákütéseket, majd a vége izgal-
mas mérkőzésekbe torkollik. A
feltételek megfelelőek, néha
azonban kicsinek tűnik a
terem, szerencsére egyre töb-
ben pingpongoznak. 

– Térjünk rá az idei évre! Két
bajnoki címet szerzett a csapat.
Hogyan értékeli a szezont?

– Amikor
„visszaminősí-
tettem” maga-
mat a megyei
bajnokságba,
akkor azt azzal
a céllal tettem,
hogy aranyér-
met szerez-
zünk. Abban
biztos voltam,
hogy az NB
III-at megnye-
rik a fiúk, de
arra én sem
számítottam,
hogy mindezt
veretlenül érik
el. Úgy érzem,
kinőttük már a
megyei bajnokságot, reális cé-
lokkal vágunk neki a magasabb
osztálynak. Pontosan még nem
tudjuk, hogy rajtunk kívül még
mely csapatok neveznek az NB
III-ba, de bízom az eredményes
szereplésben. 

– Az elmúlt huszonöt év alatt
mennyiben változott meg az
egyesület, illetve maga a
sportág?

– Több módosítás volt, hi-
szen a huszonegyes szetteket

levették tizenegyesre. Koráb-
ban három mérkőzést kellett
megnyerni, mely most ötre
duzzadt. Ez mindenképpen a
gyengébb játékerőt képviselő
sportolóknak kedvez, így egy
kicsit kiegyenlítettebb lett a
mezőny. A szakosztálynál kü-
lönösebb változások nem vol-
tak, leszámítva azt, hogy az
évek során játékosok jöttek és
mentek. A csapat azonban min-
denképpen erősödött, ha több
lehetőségünk lenne edzeni,

akkor még nagyobb sikereket
könyvelhetnénk el. 

– Mint régi motoros, meddig
szeretne sportolni?

– Ez nem annyira a kortól
függ, hiszen találkoztam én
már nyolcvanéves asztaliteni-
szezővel is. Ameddig az egész-
ségi állapotom megengedi és
bírom erővel, továbbra is lejá-
rok edzeni és versenyezni. 

Sz.P

Huszonöt év szerelem
Elismerték Tóth József sportolói tevékenységét

A Balatonfüreden megrendezett  finn dingi vitorlás vb-n 18 nemzet vitorlázói vesznek részt

Tóth József 25 éve a BFC-nél versenyez

A próbafutamon kis szélben vitorláztak a versenyzők, de lapzártakor a legjobb magyar, Bakóczi Róbert
már harmadik




