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Kiserdõben 
jártam!

Lehet folytatni, úgy szól, mint a közismert 
húsvéti gyermekvers. Szerintem most már le-
het majd tavasszal kék ibolyát is találni ben-
ne, olyan szép és rendezett lett. Magam is ott 
voltam, amikor a nemzetközi virágos zsûri be-
járta a várost és elérkezett a Kiserdõhöz. Le-
het nekik csak a látvány tetszett, de nekem az, 
ami megváltozott.  Vagyis minden. Nem lehet 
ráismerni a Kiserdõre! A tervezõk szándéka 
valószínûleg az lehetett, hogy kössük össze a 
partot, a sétányt, a gyógy teret. Hatalmas zöld 
folyosó alakuljon ki, ezzel is megnövelve a sé-
tálás, pihenés, kikapcsolódás tereit. Ez azt hi-
szem messzemenõen sikerült.

Az anglus kert – így nevezték a több mint 
200(!) éve létrejött pihenõ erdõt mindig is ilyen 
célokat szolgált, kivéve, amikor elhanyagol-
ták. Kanyargós utak, kis megbújó zöld öblök, 
padok, ahol olvasni lehet (már 1837-ben ezt 
javasolják!), netán egy kis szerelmes andal-
gás – minden, ami egy ilyen kis erdõbe illik. 
Néha persze voltak illetlen dolgok is. „Vénusz 
madarait” (hú, de szép kifejezés, ezt a kisko-
rúak miatt nem értelmezem) ide számûzték a 
reformkorban a parti sétányról, hogy ne legye-
nek szem elõtt azzal, amit mûvelnek. Meg már 
túl sokan is voltak…

Igazság szerint még csak az egészet láttam, 
a részleteket nem. Elsõ igyekezetemben fel-
rohantam a gyönyörû lépcsõsoron az 1831-
es színház hat szép oszlopához (lejjebb is hoz-
ták, rendbe is tették), hogy újra átéljem Füred 
egyik nagy érték-hagyományának ihletettsé-
gét. Láttam rengeteg új ültetett fát, különleges 
sétautakat, szokatlan alakú táblákat. Ezek-
re alighanem olvasható idézetek, magyaráza-
tok jönnek fákról, madarakról, s talán még az 
erdõbeli viselkedés illemszabályairól is.

Mert hát végül is ezt is meg kell tanulni. És 
ez nemcsak arról szól, hogy nem csavarjuk ki a 
kis fát, nem törjük le az ülõ pad deszkáit, nem 
hagyjuk garázdálkodni vad ebünket, hanem 
megtanuljuk az erdõ nyelvét. Még egy ilyen kis 
erdõnek is saját nyelve van, érteni kell azon. 
Segítségül, afféle „erdei tankönyvként” érde-
mes lesz Fekete Istvánt olvasni újra, vagy ép-
pen Jókait. Jókai írja a természetrõl: „Oh, a 
fák oly okos lények! Azokban lélek lakik” – Ki 
tudja, talán az emberekben is.

Praznovszky Mihály
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Anna-báli 
programok

Idén kecskemé-
ti hungarikumok 
várják a vendége-
ket a parton, de 
lesz szívhalászat, 
esti élõ közvetítés  
és opera szerenád-
est is

3.oldal

Füred
nemzetközi 
porondon

Értékelte a várost 
a nemzetközi zsûri, 
amely az európai 
virágosítási ver-
seny másik kilenc 
települését is vé-
giglátogatja

3.oldal

150 éves a 
Balatonfüredi 

Napló

„Balaton Fü-
red édes magyar 
hazánk valósá-
gos éden kertje” 
– írta 1861-ben 
Györök György 
fõszerkesztõ

9.oldal

Már minden jegy 
elkelt a 186. Anna-
bálra. A július 23-
án az Anna Grand 
Hotel patinás ter-
meiben és kertjé-
ben rendezendõ est 
díszvendége ezút-
tal Kecskemét lesz, 
fõvédnök dr. Hende 
Csaba honvédelmi 
miniszter. Akik nem 
jutnak be a bálra, 
azok sem maradnak 
programok nélkül.

Az összes, mintegy 
háromszáz jegy elkelt 
a bálra, a legolcsóbb 
belépõ 45 ezerbe a leg-
drágábbak 60 ezer fo-
rintba kerültek. A dísz-
vendégekkel együtt 
ötszáz vendég lesz 

az idei Anna-bálon, 
amelynek menüsorát 
Szíjártó Balázs olim-
pia bajnok séf készíti.

A hagyományoknak 
megfelelõen a város 
idén is minden 18 éves 
balatonfüredi hölgy-
nek meghívót küldött, 
várhatóan 11 füredi 
elsõ bálozó lány vesz 
részt az esten, ame-
lyet immár ötödik al-
kalommal élõ adás-
ban közvetít majd a 
Duna Televízió. Idén 
is átadják a Kiss Ernõ-
díjat, ismét megren-
dezik a tradicionális 
kísérõprogramokat, a 
szívhalászatot, az utca-
bált illetve a bál szépe-
inek sétakocsikázását. 
A bál királynõje és két 

udvarhölgye ezúttal 
is herendi vázát kap 
ajándékba.

– Folytatjuk a tradí-
ciót. Az ország legré-
gebbi bálja ez, amelyet 
évrõl évre igyekszünk 
megújítani, így lesz 
ez most is. Idén Kecs-
kemét lesz a díszven-
dég és újra gondoltunk 
azokra, akik nem jut-
nak be a bálra, nekik 
több programot is kíná-
lunk – fogalmazott dr. 
Bóka István polgármes-
ter a bál helyszínén tar-
tott sajtótájékoztatón.

Dr. Zombor Gábor 
Kecskemét polgármes-
tere kiemelte: nagy 
megtiszteltetés szá-
mukra, hogy a bál dísz-
vendégei lehetnek, 

természetesen helyi 
specialitásokkal készül-
nek, olyan elõadásokat 
hoznak, amelyek a 
nagyközönség számá-
ra is nyitottak lesznek. 
– Újat, szépet és érté-
keset igyekszünk hozni 
a bálra – jegyezte meg 
Zombor Gábor. A sajtó-
tájékoztatón részt vett 
Kocsis Korinna (képün-
kön), a tavalyi bál szé-
pe, aki elmondta: soha 
nem felejti el az itt szer-
zett élményeket, a bál 
óta több rendezvényen 
is képviselte Balatonfü-
redet, ezek az alkalmak 
szintén maradandó él-
mények számára. (Rész-
letes program a 3. olda-
lon.)

MT

Az idei vendég Kecskemét
Anna-bál bordó szívekkel és füredi lányokkal

A szokottnál egy 
nappal korábban, 
július 14-én, csütör-
tökön, lapzártánk-
kor rajtolt idén a 
legnagyobb magyar 
vitorlásverseny. Az 
óvatos becslések 
szerint is, több mint 
ötszáz hajó indul a 
43. Kékszalagon.  

A 43. Kékszalag 
egyik talánya továbbra 
is az, hogy megdõlhet-e 
az 1955-ben felállí-
tott Kékszalag-rekord, 
amelyet a Nemere II. 
75-ös cirkáló tart, 10 
óra 40 perces idõvel. 
A verseny legnagyobb 
esélyesei ezúttal is a 
modern hajók, közöt-
tük is elsõként a Bu-
dapest Bank (Lisa), 
amelynek kormányo-

sa, Litkey Farkas, már 
kilencszer nyerte meg 
a regattát. – Legalább 
ilyen fontos azonban 
az a sportteljesítmény, 
amelyet a lassúbb ha-
jók legénysége nyújt, 
akik sokszor másfél-
két napot töltenek az 
idõjárás viszontagsá-
gainak kitéve a vízen 
– mondta a fõvárosban 
tartott sajtótájékozta-
tón Szoják Balázs, a 
Kékszalag fõrendezõje, 
aki hozzátette: a hagyo-
mányos Balaton-kerülõ 
regatta idõpontját a 
Magyar Vitorlás Szö-
vetség elnöksége azért 
változtatta meg, hogy a 
mezõny második felé-
ben célba érõk is részt 
tudjanak venni a ban-
ketten. (Folytatás a 3. 
oldalon.)

Megdõl a Kékszalag rekord?Az év kertje Balatonfüreden

Átadták az idei Virágos Balatonfüredért mozgalom díjait. A versenyre ezút-
tal hétszázan neveztek, hat kategóriában hirdettek eredményt. A kert illet-
ve a balkon ápoltsága, hangulata és láthatósága volt a legfõbb szempont. 
Az év kertje díjat az Európai Virágos Városok és Falvak verseny zsûrijének 
elnöke nyújtotta át. (Cikkünk a harmadik oldalon olvasható.)
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Példa értékû, ahogy 
a Termelés Logistic 
Centrum részt vesz 
a város életében. 
A német tulajdo-
nú 15 éve Füreden 
mûködõ cég  mecé-
nása a kulturális és 
sport életnek is. 

Idén, hûen a nem-
rég elhunyt, a város-
ban igen népszerû 
Erich Sennebogen em-
lékéhez, úgy döntöttek, 
hogy egy óvodát támo-
gatnak a lehetõségeik 
szerint. A városházán 
a TLC igazgatója Mic-
hael Seiferling (a ké-

pen középen) és dr. 
Bóka István írta alá az 
arácsi óvodát támogató 
szerzõdést. 

„Az arácsi óvoda fel-
újítási pályázatát jo-
gosulatlanság miatt 
egyelõre elutasították, 
így nagy segítség, hogy 
a mostani 10 és fél mil-
lió forintos beruházást 
hét millió forinttal tá-
mogatja a TLC, amely 
önként ajánlotta fel a 
segítséget” – hangsú-
lyozta Füred polgár-
mestere.

A gazdasági válság  
hatását már nem érzi 
a TLC. Köszönhetõen 

a cégnél dolgozó mun-
katársaknak, sikere-
sen mûködik a rako-
dógépeket és azok 
alkatrészét gyártó né-
met Sennebogen cso-
port magyarországi 
vállalata, ezért is kí-
vánnak szociális pro-
jekteket támogatni, 
így választották ki az 
arácsi óvodát. Nem 
csak pénzt adnak, de 
a felújítási terveket 
is közösen dolgozták 
ki az önkormányzat-
tal, mondta Michael 
Seiferling, a cég igaz-
gatója. Arácson a négy 
óvónõ felügyelete alatt 

jelenleg 56 gyermekkel 
mûködõ családias han-
gulatú óvodában évek 
óta nem volt fejlesztés. 
A támogatást az udvar, 
a mosdó felújítására 
költik, de szóba került 
a németek javaslatá-
ra még egy tornaszoba 
kialakítása is, mondta 
az óvodát január óta 
vezetõ Porpáczyné Fe-
hér Zita. A Balaton-
füred Városért Ala-
pítványon keresztül 
lebonyolított felújítás 
a tervek szerint októ-
berre fejezõdik be az 
óvodában.

csorba

TLC segítség az arácsi óvodának
Balatonfüred elsõ 
szabadon válasz-
tott önkormány-
zata illetve annak 
Mezõgazdasági Bi-
zottsága indította 
útjára a város életé-
ben azóta is megha-
tározó borszakmai 
rendezvényeit; a Fü-
redi Borheteket és a 
Városi Borversenyt.

A térségben élõ 
és gazdálkodó – ma 
már zömmel családi 
– vállalkozások vesz-
nek részt azóta mind-
két rendezvényen. 
Idõközben elmaradt a 
Balatonfüred–Csopaki 
borvidéki borverseny, 
majd a helyi hegyköz-
ség által szervezett 
borverseny is. Már 
évek óta 300 fölött van 
a benevezett minták 
száma. Az idén 319 bort 
neveztek be a gazdák, 
melyek zöme - 206 té-
tel - fehér szõlõfajtából 
készült, illetve 36 rozé 
és 77 vörösbor képvi-
selte a kékszõlõket. A 
borvidéken fellelhetõ 
szinte valamennyi faj-
tából érkeztek minták 
a megmérettetésre. 
Összességében19 fe-
hér és 8 kékszõlõ fajta 
borával találkoztak a 
borítészek ezúttal.

A bírálók két na-
pon át ízlelgették a 
nedûket és a nemzet-
közileg is elfogadott 
100 pontos rendszer-
ben bírálták azokat. A 
bizottságokban kizá-
rólag olyan személyek 
ültek, akik nem csak 
borbíráló szakvizsgá-
val rendelkeztek, de 
életvitelszerûen is a 
borral foglalkoznak. 
Mindkét napon 5-5 
fõbõl állt fel a négy bi-
zottság, s a levezetõ el-
nök dr.Nagy Ákosné, a 
Corvinus Egyetem Bo-
rászati Tanszékének 
munkatársa volt.

Hagyománnyá vált 
az elmúlt években, 
hogy a hivatásos bírá-
lók mellett mûködik 
egy társadalmi zsûri is- 
idén elnöke Simon Ká-
roly volt polgármester 
-, ahol olyan személyek 
foglalnak helyet, akik 
az elmúlt két évtized-
ben maguk is sokat tet-
tek Balatonfüred város 
szõlõ–bor kultúrájáért. 

Zsúfolásig megtelt 
az Annabella szálloda 
különterme, ahol az 
ünnepélyes eredmény-
hirdetést tartották. Mi-
vel huszadik alkalom-
mal került sor erre az 
eseményre, így a Fü-
red Néptáncegyüttes 
fellépésével kezdõdött 
az eredményhirdetés, 
hogy valóban ünnepé-

lyes is legyen.
Dr. Bóka István  pol-

gármestere köszöntöt-
te a füredi és Füred-
környéki gazdákat, 
akik szép számmal 
jöttek el ez alkalom-
mal, magukkal hoz-
va családtagjaikat, 
pinceszomszédaikat 
is. Beszédében külön 
kitért arra, hogy Ba-
latonfüred nemcsak 
egy borvidék központ-
ja, de a Szõlõ- és Bor 
Nemzetközi Városa 
is. Ez megmutatko-
zik abban, hogy szinte 
nincs is olyan hónap, 
hogy ne lenne valami 
szõlõvel–borral kap-
csolatos rendezvény a 
városban. A Vince napi 
borünnep nyitja a sort 
januárban, majd or-

szágos szõlész-borász 
konferencia veszi kez-
detét februárban. 
Hal-és borünneppel 
kezdõdnek a szabadté-
ri rendezvények júni-
usban, augusztusban 
borheteket tartunk, 
majd szüreti felvonu-
lással zárulnak a nyá-
ri ünnepségek. Szent 
Márton napon már az 
újbort ünnepeljük, Já-
nos napon pedig meg 
is szenteltetjük azokat.

Nyilvánvalóan va-
lamennyi rendez-
vénynek egy a cél-
ja: helyzetbe hozni 
az itt termelt bort és 
termelõjét. Múlt évtõl 
már megválasztjuk Ba-
latonfüred Város borát 
és rendezvényeinken 
üde színfolt a Füredi 
borkirálynõ és a bor-
lovagrend tagjai díszes 
öltözékükben.

A borversenyen való 
eredményes szerep-
lés pedig hozzásegít-
heti termelõjét, hogy 
a borheti kitelepülõk 
között lehessen. To-
vábbá elõnyt jelent az 
is, ha valaki Balaton-
füred határában tele-
pít szõlõt a jövõben. 
Figyelmet fordítunk 
az idén arra is, hogy a 
gazdák valóban a bor-

versenyre benevezett 
borokat kínálják a 
borheti sátrakban.

Ezt követõen a bor-
verseny eredményhir-
detésére, az oklevelek, 
díjak átadására került 
sor.

A benevezett bo-
rokból 3 nagy-arany, 
44 arany, 180 ezüst, 81 
bronz minõsítést ért el. 
10 bor pedig elismerõ 
oklevelet kapott. A gaz-
dák az oklevelek mellé 
Pécsi Krisztina hely-
beli fazekas mázas 
cserépedényeibõl is 
magukkal vihettek egy-
egy kancsót, tálat, gyer-
tyatartót, borhûtõt.

A balatonfüre-
di termelõk közül az 
idén a Balogh Pince 
bizonyult a legsikere-
sebbnek, így Balogh 
Róbert (képünkön) a 
családi vállalkozás bo-
rásza vehette át az Év 
bortermelõjének járó 
vándordíjat – egy fa-
ragott hordófeneket és 
egy céhkorsót.

Számos intézmény 
és vállalat különdíjat is 
felajánlott a legjobb bo-
rok termelõjének. Így a 
Balatonfüred-Csopaki 
Borvidék Hegyközségi 
Tanácsa különdíjait a 
Feind Borház, a Söp-
tei Pince és a Petrányi 
Pince nyerte el a leg-
jobb fehér, rozé és vö-
rösborért.

A hegyközség kü-
löndíját Fodor Béla 
és Gyukli Gyula, míg 
az Agrárkamara kü-
löndíját a Cse-Ki 
Bor Bt vehette át. A 
Balatonszõlõsi Önkor-
mányzat a legsikere-
sebb helyi termelõnek 
felajánlott díjat ezút-
tal Fodor Béla kapta. A 
rendezvénynek helyet 
adó Danubius Szállo-
dák Zrt különdíja idén 
Hudák Zoltánhoz ke-
rült. Végül maga a ke-
rámiatárgyak alkotója 
is felajánlott egy szép 
boroskészletet, melyet 
Varga Zoltán, a Lídia 
Borház tulajdonosa ér-
demelt ki.

Persze a díjak átadá-
sa után még nem vetet-
tek véget az ünneplés-
nek a résztvevõk, mivel 
közben az asztalokra 
került a benevezett 
319 bor egy-egy palack-
ja. Ezzel kezdetét vet-
te az önkiszolgáló mó-
don zajló borkóstolás, 
melyhez frissen sült 
pogácsa és szendvics 
társult. Bízunk benne, 
hogy a termelõk díj-
nyertes boraival ha-
marosan ismét találko-
zunk a Tagore sétány 
árnyas platánfái alatt 
a Füredi Borheteken.

Müller István

Borverseny huszadszorra

Füred képviselõi 
még a múlt esztendõ-
ben rendeletet al-
kottak a „Balatonfü-
red Város Bora” cím 
odaítélésérõl. 

Eszerint a Városi 
Borversenyen arany-
érmet nyert Olasz riz-
ling fajtájú borokból a 
képviselõtestület vá-
lasztja ki ezt a bort. 
Feltétel még, hogy a 
termelõje helyi lakos 
legyen, valamint ren-

delkezzen belõle leg-
alább 2000 literrel. 
Az idei borversenyen 
mindössze két bor fe-
lelt meg ezen feltéte-
leknek. Mészáros Jó-
zsef 2009. évi Pécselyi 
Olasz rizlingje és Punk 
Árpád 2010. évi  szin-
tén Pécselyen termett 
Olasz rizlingje.

Ez a két bor került 
a képviselõtestület 
elé június 23-i ülésü-
kön. Az önkormány-

zati képviselõk döntõ 
többséggel az utóbbi 
bort választották ki a 
megkülönböztetõ cím 
viselésére.

Punk Árpád a 
Ferenc Pincészet 
ügyvezetõje kap-
ja majd a „Balaton-
füred Város Bora” 
termelõjének járó 
díszoklevelet és em-
lékplakettet. Az önkor-
mányzat ezenkívül ön-
tapadós körcímkét is 

készíttet, melyet a bor 
termelõje felhelyezhet 
a palackra, hiszen  a jó 
a bornak is kell a cé-
gér…

Gratulálunk a bor 
termelõjének, s bízunk 
benne, hogy ez a bor jó 
reklámot jelent majd 
valamennyi füredi 
bornak, különösen az 
Olasz rizlingnek mely 
a borvidék fõ fajtája is 
egyben.

Müller István

Semmelweis Ignác 
az anyák megmentõje. 
Rájött, hogy a gyermek-
ágyi lázat az orvosok és 
orvostanhallgatók ma-
guk okozták azzal, hogy 
közvetlenül boncolás 
után mentek át a szü-
lészeti osztályra és ott 
fertõtlenítetlen kézzel 
vizsgálták a várandós 
nõket. Klórmész-ol-
datos kézmosást aján-
lott kollégáinak, ez-
zel véget vetve a sûrû 
elhalálozásoknak. Az 
orvos 193. születés-
napján rendezték meg 
Balatonfüreden a ha-
gyományos Semmel-
weis-napot, ahol kitün-
tetéseket is átadtak. 

Semmelweis Ignác 
193 éve született július 
1-jén, ezen a napon tar-
tották meg az egészség-
ügyi dolgozók napját. 
Hári Lenke alpolgár-
mester köszöntõjében 
azt mondta, az ünnepek 
arra valók, hogy mér-
cét állítsanak, eligazo-
dást adjanak a hétköz-
napi problémák között. 
Megerõsítette a város 
azon szándékát, hogy 
a szívkórház üzemelte-

tését átvegye az önkor-
mányzat, emellett to-
vábbra is nagy hangsúlyt 
fektetnek az egészség-
ügyi eszközbeszerzésre. 
A Semmelweis-napon 
adták át a „Balatonfü-
red Város Egészség-
ügyéért” kitüntetése-
ket. Az idén dr. Török 
Mária a szívkórház 
osztályvezetõ fõorvosa 
és Fodor Éva háziorvo-
si szakápoló vehette át. 
Dr. Török Mária (felsõ 
kép) 1961-ben dokto-
rált, 1968 óta dolgozik 
a szívkórházban. Fodor 
Éva (alsó kép) 1975-ben 
ápolói oklevelet szer-
zett Szombathelyen, 
1996-ban a Pécsi Or-
vostudományi Egyetem 
ápolói szakán szerzett 
diplomát. 1997-óta a fü-
redi rendelõintézetben 
dolgozik, jelenleg dr. 
Nagy Gábor assziszten-
se. A városi ünnepségen 
egy nyugdíjba vonuló 
kollégától is elbúcsúz-
tak a rendelõintézet dol-
gozói, Osváth Pálné a 
portán teljesített hosszú 
szolgálatot és segítette 
ezzel a betegek eligazo-
dását.

Kitüntetések a Semmelweis-napon

Balatonfüred Város Bora kitüntetés
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A 186. Anna-bál 
programja

Július 23. szombat: 
17.30 A 2010. évi Anna-

bál szépe, Kocsis Korinna 
kocsikázása lovashuszár 
kísérettel

18.00 órától Balatonfü-
red Város Koncert Fúvós-
zenekar mûsora a Gyógy 
téren

18.30–18.45 Ünnepé-
lyes bevonulás a Bla-
ha Étteremtõl az Anna 
Grand Hotelbe

19.30 Ünnepi beszédet 
mond dr. Zombor Gábor 
Kecskemét polgármeste-
re

Kiss Ernõ-díj átadása
Nyitótánc, Palotás 

Közremûködnek a Ma-
gyar Állami Operaház 
balett mûvészei (koreo-
gráfus: Fodor Gyula és a 
Mendelssohn Kamaraze-
nekar, mûvészeti vezetõ: 
Kováts Péter). A báli ze-
nét a Netti és a Hollander 
zenekar szolgáltatja.

20.00 A bál megnyi-
tása: Kocsis Korinna, a 
2010.  évi bál szépe enge-
délyt kér a bál megnyitá-
sára dr. Bóka István pol-
gármester az engedélyt 
megadja. Keringõ a Men-
delssohn Kamarazenekar 
közremûködésével.

20.30 Ünnepi vacsora.
22.00 A szakmai zsûri 

által kiválasztott 10 leg-
szebb lány bemutatkozása 
a Duna Televízió élõ adá-
sában.

23.30 „Legyen a 
zene mindenkié” 
– éjféli gálamûsor
Közremûködnek a kecs-
keméti Kodály Zoltán 
Iskola Aurin Leányka-
ra és mûvésztanárai. 
A mûsorban Kodály, 
Mozart, Bárdos Lajos 
mûveibõl válogatás.

23.55 A bál szépe vá-
lasztás eredményhirdeté-
se, díjátadás.

24.00 Áll a bál.

Kísérõprogramok

Július 22-e, péntek:
17 órakor Koszorú-

zás Szentgyörgyi-Horváth 
Anna Krisztina tisztele-
tére a Balatoni Nagyasz-
szony táblánál a Horváth 
háznál.

17.30 A kecskeméti Bo-
hém Ragtime Jazz Band 
koncertje a Kisfaludy 
Színpadon.

18.00 órakor Hagyo-
mányos Balatoni Szív-
halászat a Kelén hajó 
fedélzetérõl (Jegyek a 
Hajókikötõ jegypénztárá-
ban válthatók az esemény 
napján).

19.30 Ünnepélyes 
köszöntõ a Kisfaludy szín-

padon, az Anna-báli ren-
dezvényeket megnyitja 
Kecskemét és Balatonfü-
red polgármestere.

20 óra Szerenád-est 
operagála a Gyógy té-
ren, vezényel: Medveczky 
Ádám.

Július 23-a, szombat:
A kecskeméti Mer-

cedes gyár autónak 
(oldtimer, SLK Mercedes) 
bemutatója a Vitorlás té-
ren.

20.30 órakor Val-
cer Táncstúdió: báli 
táncok, latin-amerikai 
táncbemutat, Utcabál 
a Kisfaludy színpadnál 
Többszöri élõ közvetítés 
kivetítõn a 186. Anna-bál-
ról és a Bál szépe válasz-
tásról.

Július 24-e, vasárnap:
10.00 órától Balatonfü-

red Város Koncert Fúvós-
zenekara játszik a Kisfa-
ludy színpadon.

10.00 óra Balatonfü-
red Néptánc Együttes 
mûsora.

10.45 órakor A 2011. 
évi bál szépe és udvarhöl-
gyeinek fellépése és be-
mutatkozása a Kisfaludy 
színpadon, majd sétako-
csikázás a városban.

11.00 órakor Radics Ti-
bor tárogató mûsora.

18.30 Csillag Katalin 
zongoramûvész koncertje 
az Arácsi Népházban.

Idén a nemzetkö-
zi környezetszépítõ 
verseny zsûrijének 
látogatásával egy 
idõben rendezték 
meg a Virágos Bala-
tonfüredért mozga-
lom díjátadóját. 

Clive Addison, a 
nemzetközi zsûri el-
nöke hangsúlyozta: 
Európa számos orszá-
gában jártak már, de 
mindenütt azt tapasz-
talták, hogy azok a te-
lepülések lehetnek si-
keresek, ahol az ott 
élõk részt vesznek kör-
nyezetük alakításában, 
szépítésében. – Örü-
lök, hogy itt Füreden 
ezt tapasztalom – fo-
galmazott az Angliából 
érkezõ zsûri elnök.

A Nagy Imre park – 
Vasút utca csomópont-
nál rendezett ünnep-
ségen dr. Bóka István 
polgármester a mozga-
lom fontosságáról be-
szélt, majd átadta az 
okleveleket az immár 
tizenhatodik alkalom-
mal megrendezett ver-
seny díjazottjainak. 
Brunnerné Molnár Ve-
ronika  kis mediterrán 
hangulatú udvarát vá-
lasztotta a zsári az év 

kertjének. A Halász 
közben lévõ vendég-
ház udvara átgondolt, 
praktikus és hangula-
tos is egyben.

– Nincs semmilyen 
szakirányú végzettsé-
gem csak ösztönösen 
ültetem a növényeket. 
Mindig fontos volt szá-
momra a kert, évek óta 
alakítgatom az udvart, 
mostanra úgy érzem 

összeértek a növények. 
Mindent magam csiná-
lok, fontos volt, hogy 
használható, élhetõ 
udvarunk legyen 
ugyanakkor minden 
évszakban dekoratív 
is. Az egyik kedvencem 
az elõkert közepén álló 
szederfa. Soha nem va-
gyok elégedett, mindig 
tudnék valamit újítani, 
de el kell fogadnom, 

hogy a terület miatt vé-
gesek a lehetõségek. 
Gondot okozott, hogy 
viszonylag kicsi a te-
rület, így jól végig kel-
lett gondolni, mi fér el 
és mi mekkorává nõ 
majd. Bár meglepett a 
díj, nagyon örülök az 
elismerésnek, mert ez 
egy visszajelzés, hogy 
másnak is tetszik a kör-
nyezetünk – válaszol-
ta érdeklõdésünkre 
Brunnerné Molnár Ve-
ronika, aki 2005-ben 
egyszer már elnyerte a 
díjat.

A nyertesek név-
sora. Az év kertje díj: 
Brunnerné Molnár Ve-
ronika. Kert kategória: 
Meilinger Zoltánné, 
Fazekas József, Ko-
vács Piroska, Királyné 
Henn Hajnalka. Ven-
déglátóhely: A Zöld 
Teaház és Kávézó, Az 
Aranyhal vendégház, 
Judit vendégház. Bal-
kon, erkély, terasz: 
Richter Ottó János, 
Takácsné Vetro Ka-
talin, Horváth Anna, 
Németh László Zol-
tán. Intézmények: II/B 
Napköziotthonos Óvo-
da. Társasház: Köztár-
saság u. 11/J lépcsõház.

m.t.

Tények és adatok
Az európai tavakon rendezett tókerülõ vitor-

lásversenyek között a Kékszalag a legrégebbi, a 
balatoni versenytáv a leghosszabb és az elmúlt 
években itt vitorlázik a legnépesebb mezõny.
Az elsõ Kékszalag versenyt 1934. július 27-
én rendezte a balatonfüredi Hungária Yacht 
Club. 21 hajó állt rajthoz és csak ketten adták 
fel a versenyt. A gyõztes a Rabonbán nevû 30-
as cirkáló lett Ugron Gábor kormányzásával. 
A Kékszalagon versenyzõk létszáma folyama-
tosan növekszik. 2010-ben  623 hajó állt rajthoz. 
A Kékszalag távja légvonalban 145 kilomé-
ter. A verseny limitideje 48 óra, vagyis maxi-
mum két nap áll a versenyzõk rendelkezésre a 
táv teljesítésére. A bajnokságot kezdetben két-
évente, minden páros évben rendezték meg. 
1944-ben elmaradt a versenyzés, a hagyomány 
1947-ben folytatódott, 2001 óta pedig minden 
évben megrendezik. A verseny történetének 
legsikeresebb hajója a Tramontana, amely 
nyolcszor nyerte el a Kékszalagot. A verseny 
történetének legsikeresebb kormányosa Litkey 
Farkas kilenc gyõzelmével. 2001 és 2009 között 
megszakítás nélkül gyõzött minden regattán. 
Nõi kormányos elõször 1940-ben nyerte a Kék-
szalagot. Dr. Kultsár Istvánné Gordon Evelyn 
a Tramontana nevû hajóval 1942-ben meg-
ismételte gyõzelmét. Rendszeresen indulnak 
tisztán nõi csapatok is a versenyen.

(Folytatás az elsõ ol-
dalról.)

A Kékszalag 
mezõnye tehát szakít-
va a hagyományokkal, 
csütörtökön rajtol a 
Balatonfüred-Balaton-
kenese–Siófok–Keszt-
hely–Balatonfüred 
távon. A szél függvé-
nyében a legjobbak be-
futására csütörtök este 
illetve éjjel számítanak 
a balatonfüredi móló 
elõtt. Ezután szombat 
reggel kilenc óráig le-
het még érvényesen 
célba érni. A Kéksza-
lag eseménysorozatot 
egyébként ebben az év-
ben is a Kékpántlika 
ifjúsági verseny elõzi 
meg, amelyen a vitor-
lás utánpótlás fi atal re-
ménységei küzdenek 

meg a leggyorsabb hajó 
címéért.

A vitorlás verseny 
mellett az érdeklõdõket 
parti programok is vár-
ják majd. A mólónál 
keddtõl vasárnapig vi-
torlás-, és borfalu áll, 
lesz kézmûves kiállí-
tás, csütörtökön pedig 
mûrepülõ bemutató 
várja a látogatókat. A 
szombati eredmény-
hirdetést követõen 
koncert lesz a Vitor-
lás téren. A Kékszalag 
szervezõi idén a Hos-
pice Alapítvány gyer-
mek-hospice tevékeny-
ségét támogatják, és 
felhívták a résztvevõ 
versenyzõk fi gyelmét, 
hogy a nevezéskor ma-
guk is járuljanak hozzá 
ehhez a nemes célhoz.

Az Európai Virágos 
Városok és Falvak 
környezetszépítõ 
verseny zsûrije vé-
gigjárta a város leg-
fontosabb része-
it, látott, hallott, 
jegyzetelt. Az elnök 
szerint Fürednek sa-
játos atmoszférája 
van és lenyûgözõ a 
fejlõdése. Kiderült: 
a verseny közel sem 
a virágokról szól 
csupán. Eredmény 
majd csak késõbb.

Dr. Bóka István 
polgármester a vá-
ros történelmérõl, je-
lenérõl és jövõjérõl 
tartott vetítéssel egy-
bekötött elõadást  a táj-
építészekbõl, közgaz-
dászból, építészmér-
nökbõl, újságíróból és 
erdészbõl álló nem-
zetközi zsûrinek. Akik 
azt is hallhatták, hogy 
a jelenleg zajló beru-
házások mellett még 
idén elkezdõdik a 
Castricum tér teljes 
átalakítása, a busz ál-
lomás újjáépítése, a 
szakorvosi rendelõ geo-
termikus fûtésrend-
szerének kiépítése és 
komoly szándék van egy 
szállásférõhelyekkel 
egybekötött városi 
uszoda létesítésére il-
letve a felsõ városrészt 
a parttal összekötõ ke-
rékpárút kiépítésére.

A négy különbözõ 
nemzet szakmai kép-
viselõibõl álló zsûri 
ezután megnézte a 
Kovászna parkot, 
a Koloska-völgyet, 
az Arácsi Néphá-
zat, a Vitorlás teret, a 
Kiserdõt, a Tagore sé-
tányt és az Esterházy 
strandot. Ellátogattak 
az Eötvös iskolába és 
a Jókai Múzeumba. Az 
egész napos program 

után értékelt a zsûri 
elnöke, aki elmondta: 
elsõsorban az épített 
és a természetes kör-
nyezetet illetve a város 
tisztaságát pontozták.

– Lenyûgözõ meny-
nyi fejlesztés zajlik a 
városban, amely rend-
kívül tiszta és gondo-
zott. Sajátos atmoszfé-
rája van Fürednek és 
érzékeltük a kulturális 
örökség gondozásának 
igényét is. A parkok 
kialakítása, az utcaké-
pek, a rendkívül sok fa, 
a közterületek burko-
latainak minõsége és 
milyensége, a reform-
kori városrész padjai, 
a tetszetõsen felújított 
mûemléki épületek 
nagyon tetszettek. A 
Koloska-völgy többün-
ket elbûvölt, viszont 
meglepõdtünk azon, 
hogy mindennek elle-

nére csak egy nagyon 
rövid idõszakra korlá-
tozódik a városban a 
turizmus – vélekedett 
Clive Addison elnök.

A zsûri elnöke hang-
súlyozta, külön díjaz-
ták, hogy a város több 
pontján, a jelentõs 
költségek ellenére is, 
törekedtek a légveze-
tékek kiváltására. Ki-
emelte az átgondolt 
hulladékgazdálkodást 
és példaértékûnek ne-
vezte azt a harmóniát, 
ahogy a város közleke-
dési útvonalai illetve 
zöldterületei egymás 
mellett megférnek. 
– Láttuk, hogy a he-
lyi lakosok is tesznek 
a környezetükért, ala-
kítgatják saját kertje-
iket. Ez nagyon fon-
tos, mint ahogy az is, 
hogy a város tudato-
san építkezik. Igazán 

tetszetõs Füred, ezt 
az utat kell folytat-
ni – vélekedett Clive 
Addison, aki beszá-
molójában kritikaként 
csupán annyit jegyzett 
meg, hogy javítani kel-
lene a Koloska-völgy 
megközelíthetõségén 
és néhány fal felé for-
dított pihenõpad elhe-
lyezésén.

A versenyben tíz vá-
ros és kilenc kistelepü-
lés vesz részt, ezeket 
egy hónap alatt láto-
gatja végig a zsûri. Ab-
szolút gyõztes nincs, 
arany, ezüst és bronz 
fokozatot adnak asze-
rint, hol, milyen mér-
tékben tudtak élni 
az adottságokkal és 
a lehetõségekkel. A  
Entente Florale Eu-
rope verseny díjátadó 
ünnepsége szeptem-
ber 16-án Szlovéniá-

ban lesz. A nemzetkö-
zi zsûri tagjai: Clive 
Addison (Egyesült 
Királyság) – elnök, 
Inka Truxova (Cseh-
ország) – alelnök
Martin Wagner (Aust-
ria), Vincent Gobbe 
(Belgium), Ana Petrina
(Horvátország), Dr. Rü-
diger Kirsten (Német-
ország) Éamonn De 
Stafort (Írország), Jaco-
po Fontaneto (Olaszor-
szág), Marjolijn Ruijs 
(Hollandia), Anton 
Schlaus (Szlovénia), 
Pollák Erika (Magyar-
ország).

A programban részt 
vett még: Prutkay Já-
nos a Virágos Magyar-
országért Szervezõ 
Bizottság elnöke és 
Kunczené Fellegi Ka-
talin a Virágos Ma-
gyarországért verseny 
fõvédnöke.

Sajátos atmoszféra, nemzetközi mérceMegdõl a Kékszalag rekord?

Az Anna-bál és kísérõ rendezvényeiAz év kertje Balatonfüreden
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Minõségi kerékpá-
rok és kiegészítõk. 
Kölcsönzés, 
széleskörû szer-
viz. Nagy választék: 
a kocabringások-
tól egészen a sport 
céllal kerekezõkig, 
mindenki megtalál-
ja a magának valót. 
A tíz éve mûködõ 
Bike Extrem szak-
üzlet most új helyre 
költözött: nagyobb 
kínálat, kulturáltabb 
körülmények.

A Balatonfüred Ady 
Endre utca 21. szám 
alatt található üzlet-
ben mintegy százöt-
ven kerékpár közül 
lehet választani. Van 
cruiser, hegyi, túra-, 
tracking-cross, fi tnesz- 
és gyerekkerékpár. 
Alapvetõen a hazai 
piacvezetõ, a magyar 
gyártmányú Caprine 
kerékpárok kaphatók 
a boltban, de a német 
presztízsmárka Cube 
és a dizájnos ameri-
kai GT is megtalál-
ható. Katalógus alap-
ján két nap átfutási 
idõvel szinte minden-
féle és fajta kerékpár 
is beszerezhetõ. – Csak 
minõségi kerékpáro-
kat és kiegészítõket, 
alkatrészeket forgal-
mazunk, a márkák a 

közép-, és a felsõ kö-
zépkategóriába tartoz-
nak. A 60 ezer forintos 
gyermek biciklitõl egé-
szen a 400 ezer forin-
tos komoly sportolásra 
is alkalmas kerékpá-
rig - sokféle igénynek 
tudunk megfelelni. A 
szerviz jól felszerelt, 
szinte mindent meg 
tudunk javítani. Egy 
családi házat alakítot-
tunk át, 95 négyzetmé-

ter az üzlethelyiség és 
a szerviz, így a koráb-
binál kulturáltabb kör-
nyezetben és nagyobb 
térben tudjuk fogad-
ni a vásárlókat – véle-
kedik Batyki Péter, a 
Bike Extrem szaküzlet 
tulajdonosa. Az üzlet-
ben a kiegészítõk szé-
les skálája is megtalál-
ható: kilométerórák, 
fejvédõk, szemüvegek, 
nyergek, tükrök, lám-

pák, pumpák, gyer-
mekülések és egyéb 
kellékek között lehet 
válogatni. A bolt a Del-
ta bevásárlóközpontnál 
kölcsönzõt is mûködtet, 
ahol többféle kerékpár 
közül választhatnak 
az érdeklõdõk. A Bike 
Extrem munkanapo-
kon 9–18, szombaton-
ként 9–13 óra között 
tart nyitva. 

(X)

2011. július 1-tõl 
több olyan jog-
szabály módosult, 
amely a biztosítot-
takat és a foglalkoz-
tatókat is érinti. 

Megszûnt a passzív 
táppénz intézménye, 
tehát a munkaviszony 
megszûnését követõen 
táppénz folyósítására 
nincs lehetõség. 

A rendelkezés azo-
kat a munkavállaló-
kat érinti, akiknek a 
keresõképtelensége 
2011. július elsõ napját 
követõen kezdõdött. 

Azon szemé-
lyek akik 2011. júli-
us 2. elõtt kerültek 
keresõképtelen ál-
lományba, munkavi-
szonyuk megszûnése 
esetén még a régi sza-
bályok szerint, legfel-
jebb harminc napig 
jogosultak lehetnek 
passzív táppénzre.

A pénzbeli egész-
ségbiztosítási ellátá-
sok (táppénz, balese-
ti táppénz, terhességi 
gyermekágyi segély, 
gyermekgondozási díj) 
igényérvényesítési sza-
bályai is átalakultak. A 
munkavállaló változat-
lanul a foglalkoztató-
nál nyújthatja be az el-
látás iránti kérelmét, 
a foglalkoztató azon-
ban az eddigi nyom-
dai elõállítású nyom-
tatványokat már nem 
használhatja. A foglal-
koztatónak és az önfog-
lalkoztatónak (egyéni 
vállalkozó, õstermelõ) 
az igénybejelentése-
ket kötelezõen az Or-
szágos Egészségbiz-
tosítási Pénztár által 
rendszeresített számí-
tógépes programmal 
kell elõállítaniuk, és 
azokat vagy az elektro-
nikus ügyfélkapun to-
vábbítani (elõzetes re-

gisztrációt követõen), 
vagy kinyomtatás után 
a foglalkoztató szék-
helye szerint illeté-
kes egészségbiztosítási 
pénztári szakigazgatá-
si szervhez beküldeni. 

A program az alábbi 
linken keresztül érhetõ 
el: http://www.oep.hu/ 
A régi nyomtatványo-
kat legfeljebb 2011. jú-
lius 31-ig lehet használ-
ni. A munkavállalók az 
általuk kitöltendõ nyi-
latkozatokat (pl.: bal-
eseti nyilatkozat, gyer-
mekápolási táppénz 
nyilatkozat), kérelme-
ket (GYED-kérelem) 
változatlanul a koráb-
bi nyomtatványokon 
nyújthatják be, vagyis 
õket ez a változás nem 
érinti.

Veszprém Megyei 
Kormányhivatal

Egészségbiztosítási 
Pénztári 

Szakigazgatási Szerve

Az egészségbiztosítási 

pénztár sajtóközleménye
Bike Extrem új helyen

2011. július 15., 
21.00 óra: Gengszte-
rek éjszakája, musi-
cal. Árpád Zsolt, Huj-
ber Ferenc, Miller 
Zoltán. – Lustarinen 
Éva festõ kiállítása 
elõadása 

Július 16., 21.00 
óra: Carmina Burana 
– A szegedi kortárs 
balett elõadása.

Július 17., 21.00 
óra: FüredFest. 
Ének az esõben – 
musical, MGM fi lm-
je alapján, a Pannon 
Várszínház elõadása.

Július 22., 21.00 
óra: FüredFest. 
Omega : Égi ván-
dor – musical – 
õsbemutató, Pannon 
Várszínház elõadása.

Július 24., 21.00 

óra: Operett – Mu-
sical Gála. Oszvald 
Marika, Janza Kata, 
Peller Károly és Egy-
házi Géza.

Július 29., 21.00 
óra: Víg özvegy – ope-
rett elõadás. Szol-
noki Tibor, Zsadon 
Andrea, Kertész Pé-
ter.

Július 31., 20.30 
óra: Jamaikai trom-
bitás, Voith Ági és 
Bodrogi Gyula zenés 
estje. Jegyár: 3 000 
Ft.

Információ:
Észak-Balatoni 

Regionális Konfe-
rencia Központ Kft., 
8230 Balatonfüred, 
Horváth Mihály u. 
Telefon: +36-87-480-
196.

Programajánló
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A fényképezés tör-
ténetének egyik 
legnagyobb hatá-
sú alkotója. Saját 
bevallása szerint 
nem tett mást, mint 
amatõr fényképes 
naplót vezetett az 
életérõl. A magyar 
származású, Pá-
rizsban világhírûvé 
vált André Kertész 
életmûvének száz 
legfontosabb felvé-
telét bemutató kiál-
lítás nyílt a Vaszary 
Villában. 

Erõs hangulatú ké-
pek: költõiség, melan-
kólia és keresetlen 
egyszerûség. Fény-

képek, amelyek nem 
eresztik a tekintetet.

„Én egy amatõr va-
gyok, és életem végéig 
az is kívánok marad-
ni, visszautasítok min-
den professzionális 
okoskodást és virtuozi-
tást” – írta André Ker-
tész kétségkívül 
a XX. századi 
fotográfi a egyik 
legeredetibb al-
kotója 1930-ban. 
Megteremtette 
majd következe-
tesen ragaszko-
dott saját stílusához; az 
emberközpontú, lírai, 
szubjektív, mindenek-
felett humanista látás-
módja elsõ fényképétõl 

az utolsóig meghatá-
rozza életmûvét. A bu-
dapesti születésû fo-
tográfust a klasszikus 
modern irányzat jelentõs 
képviselõjeként tart-
ják számon, aki né-
hány felvételével, töb-
bek közt a Mondriannál 

vagy A villa címû ké-
pével illetve a Torzu-
lások címû sorozatá-
val fotótörténelmet írt. 
A tanyavilágban vagy 

a francia fõvárosban 
bandukoló emberei, 
az ökörszemablakon 
át megörökített város-
képei, a jelentéktelen-
nek tûnõ tárgyak esz-
tétikája, vagy éppen 
a cirkuszi torzító tük-
rök felhasználásával 

lefényképezett 
szürreális aktjai 
mind-mind nem 
eresztik a tekin-
tetet, szinte bele-
égnek az ember 
emlékezetébe, 
mintha saját em-

lékképeink lennének.
Kertész semmit nem 

úgy csinált, mint a töb-
biek: a témáit a legna-
gyobb egyszerûséggel 
választotta ki, mint 
például egy alvó fi út, 
a párizsi Luxembourg-
kert székeit, egy kana-
pén elnyúlt táncosnõt, 
az utcákat, az éjszakát, 
a bárányokat. Apró lé-
nyegtelen dolgokból 
teremtett világot, ame-
lyet átszõ a sajátos me-
lankóliája.

– Hazánk a két vi-
lágháború között a 
fotómûvészet terüle-

tén a legjelentõsebb 
alkotókat felvonultató 
országok között volt. 
André Kertész (Ker-
tész Andor), Moholy-
Nagy László, Brassaï 
[Halász Gyula] és Ro-
bert Capa (Friedmann 
Endre Ernõ) alkotásai 
a világban bárhol ga-
ranciát jelentenek a 
sikerre, mûveik a fo-
tográfi a meghatározó 
ikonjai. A Magyar Fo-
tográfi ai Múzeum 2010 
õszén egy száz alko-
tásból álló André Ker-
tész tárlatot indított 
útjára Spanyolország-
ban André Kertész, 
Fotografías címmel. 
Az elsõ helyszín Valen-
cia volt, majd Madrid 
következett. A kiállí-
tás következõ spanyol-
országi helyszíne Za-
ragozában lesz ez év 
októberétõl, azonban 

úgy gondoltuk, hogy a 
magyar érdeklõdõknek 
is kötelességünk be-
mutatni azt a kiállítást, 
mely külföldön már si-
kert aratott – véli Baki 
Péter fotótörténész, a 
kiállítás rendezõje.

A szeptemberig lá-
togatható füredi tárla-
ton szereplõ képanyag 

egyszerre mutat-
ja be André Kertész 
életmûvének száz leg-
fontosabb felvételét, 
nagy hangsúlyt adva 
élete három meghatá-
rozó helyszínének: Bu-
dapestnek, Párizsnak 
és New York-nak.

mt

Mintha saját emlék-
képeinket látnánk viszont 
a fekete-fehér képeken

Kétszáz mûvész háromszáz 
mûve kerül kalapács alá a Vaszary 
Villában tartandó árverésen. A Ba-
laton partján elõször rendezendõ 
mûvészeti aukció a térség egyik leg-
elegánsabb eseményének ígérkezik. 
Az aukciót jótékonysági estély kö-
veti, a bevételt csángó gyerekek ba-
latoni üdültetésére fordítják.

– Balatonfüred az utóbbi évek-
ben fontos kulturális központjává 
vált a térségnek, jelentõs fejlõdésen 
ment keresztül. Európai uniós for-
rásból felújítottak három múzeu-
mot, az EU soros magyar elnöksé-
ge kapcsán négy uniós rendezvényt 
is tartottak itt. Ezért döntöttünk 
úgy a város vezetésével közösen, 
hogy Füreden tartjuk meg az elsõ 
magyarországi, Balaton tematiká-
jú aukciónkat –mondta el Pintér 
Péter, a Pintér Galéria vezetõje a 
fõvárosban tartott sajtótájékozta-
tóján.

A július 16-i aukción a 18. szá-
zadtól napjainkig számos mûvész 
alkotására lehet majd licitálni, de 
lesznek olyan mûtárgyak is, ame-
lyeket kortárs mûvészek kifeje-
zetten erre az alkalomra készítet-
tek. A legkisebb értékû mûtárgy 
30 ezer forintról, a legmagasabb 
pedig 16,5 millió forint kikiáltá-
si árról indul. Az árverést Viktor 
Menshikov, neves mûgyûjtõ vezeti.
Az aukciót követõen, este tíz órától 
jótékonysági estélyt rendeznek. A 
bál fõvédnökségét Vizi E. Szilvesz-
ter, a Magyar Tudományos Akadé-
mia korábbi elnöke, védnökségét 
pedig Navracsics Tibor minisz-
terelnök-helyettes vállalta el. Az 
est háziasszonya Miklósa Erika 
operaénekesnõ lesz.

– Az estélyt hagyományteremtõ 

céllal rendezzük meg, és szeretnénk 
vele alkalmat kínálni a politikai 
élet, a mûvészvilág, a gazdasá-
gi szféra és a civil szereplõk kötet-
len találkozására – fogalmazott 
Doncsev András, alpolgármester.

Az árverésre kerülõ 
mûtárgyakból nyílt kiállítás 
egészen a mûvészeti aukcióig 
megtekinthetõ a Vaszary Villában.

A  fotókiállítás 
margójára

Kertész Andor a legjelentõsebb magyar foto-
gráfusok egyike. Ösztönös zseni, aki sokak pél-
daképe és mentora – mondta Baki Péter fotó-
történész a kiállítás megnyitóján. 

– Vajon egyformán látjuk-e a világot? Va-
jon a távlatunk ugyanaz-e? És vajon ugyan-
azt látjuk-e bele a képekbe? Arra a szemlé-
letre, arra a látásmódra, amit André Kertész 
képei mutatnak, nagy szükség lenne az igazi 
csodáktól megfosztott világunkban – mondta 
megnyitó beszédében Doncsev András, a város 
alpolgármestere, aki Márait idézve hangsú-
lyozta: nem szabad belevakulni a valóságba, a 
csoda itt van a közelünkben.

Az élettelen építményeket is szellemiséggel 
kell megtölteni. A Vaszary Villa a metafi zi-
kai világban is létezõ hely. Sokkal több, mint 
egy uniós forrásból felújított egykori herceg-
prímási nyaraló. Fürednek, ennek a csoda-
szép városnak kimeríthetetlen sok lehetõsége 
van, csak észre kell venni ezeket – vélekedett 
Doncsev András.

Kecskemét alpolgármestere Mák Kornél be-
szédében Kertész mûveit méltatva úgy fogal-
mazott: saját nyugtalanságában tudott egye-
dit alkotni. Fotóinak története és mélysége 
van, lüktet bennük az élet.

A megnyitó után Baki Péter a kiál-
lítás rendezõje tartott tárlatvezetést az 
érdeklõdõknek. 

Árverés a Vaszary Villában

A fotográfus, André Kertész kiállítása
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Balatonfüredi Napló elõzõ 
számában olvastuk az Önnel ké-
szült egy oldal terjedelmû cikket.

Kérdés nélkül elmondta kri-
tikáit Balatonfüredrõl úgy, hogy 
évtizedek óta nem él ebben a vá-
rosban, még ha családi gyökerei 
ide is kötik. A városról alkotott di-
csérete ellenére úgy érezzük meg 
kell szólalnunk Nekünk, nemzeti 
érzésû és nemzetben gondolkodó 
Füredieknek is, mert nem csak az 
önkormányzatot bírálta, hanem 
bennünket is megbántott, a Turul 
szoborról alkotott véleményével.

Az emlékmû melynek felállí-
tását Ön nehezményezte, a Nyug-
díjas Polgári Egyesület kezdemé-
nyezésére, városi  összefogással,  
és önkormányzati segítséggel 
emeltük, a gyászos Trianoni  bé-
kediktátum 90. évfordulója alkal-
mából.

Számunkra történelmi 
jelentõségû, hiszen gyökereink-
hez nyúlik vissza. A Turul magyar 
eredetmondáinkban  szerepel; 
elõször Álmos vezérünk anyja, 
Emese álmában jelent meg, meg-
jósolva a magyarság jövõjét.

A másik a honfoglalás legen-
dájában van; Turul madarak ve-
zették a magyarokat Pannóniába, 
Attila egykori földjére.

Sajnos a zsidóság, gyakran 
ezer éves nemzeti jelképeinkben, 
– mint a Turul, Árpád-sávos zász-
ló, Szent Korona – saját sérelmeit 
véli felfedezni.

A zsidók számára természete-
sen fájó a II. világháború során 
ért veszteségük. Mi ezt megértjük 
és tiszteletben tartjuk, de Önök 
is tegyenek így nemzetünket ért 
fájdalmaink, veszteségeink iránt. 
Gondolunk itt a kommunizmus 
alatt elszenvedett diktatúrára, 

melynek eredménye a magán-
tulajdon elvesztése, bebörtön-
zések, koncepciós perek, kivég-
zések, egyházaink módszeres 
kirablása,kitelepítések és mun-
katáborok voltak. 

– Továbbá a Trianoni rabló-
békére, mely hazánkat terüle-
tileg szétszaggatta, elszakított 
nemzettestvéreinktõl és gazdasá-
gilag meggyengített.

Bennünket elsõsorban ez a 
keserû emlék sarkallt arra, hogy 
Turult emeltessünk. A szobor  
nem jelképezi sem az antiszemi-
tizmust, sem az irredentizmust, 
csupán emlékeztet bennünket 
arra, hogy egykor népünk nem 
mások által irányított, hanem 
büszke,egységes, erõs nemzet 
volt. Örülünk, hogy városunk la-
kóit is megindította ez a kezde-
ményezés, valamint, hogy Bala-
tonfüred város önkormányzata is 
segítõkezet nyújtott számunkra.

Büszkén állunk meg és né-
zünk végig a Kovászna -park-
ban felállított emlékmûveken, 
melyek mindegyike a magyar-
ság egy jelentõs történelmi ese-
ményére, elszakított honfi tár-
sainkra emlékeztet, erõsítve 
nemzeti identításunkat és haza-
szeretetünket .

Egyfajta egészséges naciona-
lizmus hajt továbbra is bennün-
ket az irányba, hogy városunk-
ban – saját döntésünk alapján 
– tovább szaporodjanak azok az 
emlékmûvek, mely számunkra 
oly nagyon szeretett hazánk érté-
keit, múltját tárják elénk:

Tisztelettel:
Ujhelyiné Károlyi Krisztina

Jobbik balatonfüredi elnöke, ön-
kormányzati képviselõ

Olvastam a Balatonfüredi Napló 2011. 5. 
számában dr. Fülöp Lajos úr tollából szüle-
tett, hol hivalkodó, hol panaszos sorait. Azt 
hiszem a II. Világháború elõtti, alatti, utáni 
idõkrõl nagyon sok még ma is élõ embernek 
vannak keserves emlékei. Az én szüleimnek 
családja is sok családtagját veszítette el. 
Elég ha csak a doni katasztrófára gondolok. 
Az éhségtõl és dermesztõ hidegtõl bekövet-
kezett kínhalál sem tartozik a mindennapi 
élmények közé. Háború után mind engem, 
mind osztálytársaimat úgy bocsátottak isko-
lába, hogy taneszközeimet összekötötték zsi-
neggel, majd mellé kötöttek 3-4 db tûzifát, 
mert nem volt mással fûteni az iskolában. 
A Rákosi rendszer az én apámat is kulák-
listára vette, mert nem volt hajlandó az elv-
társak, Szovjetunió felé való lojalitását tá-
mogatni, 4 hektoliter bor felajánlásával. Én 
„X”-es lettem. /Azt hiszem tudja mit jelentett 
az „X”-es származás. Bolsevista Numerus 
Clausus./ Én sem folytathattam egyetemi ta-
nulmányaimat. Nem dicsekvésbõl mondom, 
csupán megjegyzem: amikor a gimnáziumi 
tanulmányaimat befejeztem, az akkor for-
galomban lévõ rádiókészülékek bármelyi-
két szakszerûen meg tudtam javítani. Talán 
belõlem is lett volna valami. 

Tudja tisztelt dr. Olti /Oblatt/ Ferenc Úr 
a magyar népnek is van egy olyan mentalitá-
sa, hogy sérelmeit tûri, nem panaszkodik. E 
levelemet sem azért írtam meg, hogy tudato-
sítsam Önben, hogy nekem is vannak sérel-
meim. E levelem megírására az Önnel készí-
tett interjú utolsó bekezdése adott indítékot, 
amiben Ön dr. Olti /Oblatt/ Ferenc Úr el-
mondja, kérdezés nélkül is megteszi kritika 
megjegyzéseit. Kérem akkor hallgasson meg 
engem is. Ami a Turul-emlékmûvel kapcso-
latos megjegyzéseit illeti, azokat elsõ lépés-
ben visszautasítom! Ne akarjon olyan tév-
eszmét hinteni a magyar fi atal honfi társaim 
lelkét mérgezni olyan dolgokkal, melyeknek 
a valósághoz semmi nemû köze nincs! 

Elmondom azt is, hogy a Turul-emlékmû 
hogyan és miért született. A Trianoni béke-
diktátum aláírásának napján, június 4-én 

immár 6. alkalommal emlékezünk meg a 
Kovászna-parkban. Elõször csupán a Szé-
kely-kaput álltuk körül mi emlékezõk, majd 
késõbb létesült a „kis Trianoni-emlékmû” a 
református egyház gondozásában. Majd gon-
dolatom támadt, hogy a 90. évfordulóra egy 
olyan emlékmûvet kellene létrehozni, amit 
egy Turul madár testesít meg. A gondolatot 
beszélgetés, majd tett követte. Úgy fogtunk 
hozzá, hogy a városunkban szokásos tavaszi 
lomtalanítás alkalmából egy felhívást tet-
tünk közzé színesfém gyûjtésére. Kettõ év 
alatt sikerült összegyûjteni a madár súlyá-
nak megfelelõ színesfém mennyiséget. Volt 
aki a követ biztosította, volt aki a bányából 
elhozta, voltak akik a szükséges építészeti 
terveket elkészítették, az illetések hatósá-
gokkal a kapcsolatot tartották. Balatonfüred 
Város közalapítványa segítségével pénzado-
mányt gyûjtöttünk. Az emlékmûvet megalko-
tó mûvész úr szinte önkéntes munkával vé-
gezte dolgát, hogy a 90. emléknapra készen 
legyen.

Tisztelt dr. Olti /Oblatt/ Ferenc Úr! Az-
zal, hogy a turul-emlékmû Turul madarának 
csõrébe olyan mondatokat adott, amilyet 
adott, megsértette Balatonfüred Város mind-
azon polgárait,  akik a Turul-emlékmû létre-
hozásában bármilyen nemû közremûködést 
tanúsítottak, valamint mindazokat, akik 
csendben a Trianoni békediktátum 90. év-
fordulóján emlékeztek.

KÉRJEN BOCSÁNATOT! 
Az elmondottakhoz még annyit, hogy ami-

kor az emelõgéppel a gépkezelõ fi atalem-
ber a nagyobb darab sziklatömböt a helyére 
emelte, megkérdeztem tõle, kb. hány tonnás 
lehet a súlya? Az emelõgép e célra szolgá-
ló berendezés mutatta adatok alapján azt 
válaszolta, mintegy 15 tonna. Végeztem egy 
fejszámolást: 15 tonna, 15 millió magyar, 
minden magyarnak van benne egy mokka-
cukornyi súlyrésze, Önnek is dr. Olti /Oblatt/ 
Ferenc Úr! 

Balatonfüred, 2011. június 30.     
Gutai Antal  sk.

„Talán nem minden olva-
só elõtt ismert és lehet, hogy 
a levélírók sem tudják, hogy 
a korábban nemzeti hadi-
jelvényként szereplõ turul-
madár az 1920-as évektõl 
kezdõdõen a Szálasi- féle 
Hungarista mozgalom, a 
legszélsõségesebb náci esz-
méket követõ párt jelvé-
nyévé vált az Árpád-sávos 
zászlóval egyetemben. Errõl 
sem a turul, sem a zászló 
nem tehet. Ámde Szálasi 
1944-es õszi hatalomra ke-
rülése után ennek a párt-
nak a fegyveres alakulatai 
– a  gázkamrában végzõdõ 
auschwitzi deportálás elle-
hetetlenülése után- váloga-
tás nélkül,  ezrével lõttek 
a Dunába a pesti gettók-
ból odahurcolt zsidókat. E 
pártszolgálatosok zászla-
ja az Árpád-sávos volt, jel-
vényük pedig a turul. A 
tömeggyilkolás nem elszi-
getelt jelenség, egyéni túl-
kapás,  hanem a hatalom 
által megszervezett akció-
sorozat volt.  Mi zsidók ezért 
szomorú szívvel és félelem-
mel szemléljük e a szimbó-
lumok újbóli megjelenését, 
mert ezek egészen mást je-
lentettek 1944 elõtt és mást 
utána. A magyar történelem 
és kultúra számos jelvény-
nyel és jelképpel rendelke-
zik. Magánvéleményem az, 
hogy szerencsésebb lenne 
olyanokat választani a mél-
tó megemlékezésekre, ame-
lyek nem megosztanak, ha-
nem összekötnek.”

 dr. Olti Ferenc

Tisztelt Olti /Oblatt/ Ferenc! Tisztelt dr. Olti /Oblatt/ Ferenc Úr! A turulról

A szerkesztõség ezzel a turulmadárról szóló polémiát lezártnak tekinti, mivel, aki kívánta, mindenki elmondhatta a szobor kapcsán a véleményét. (A szerk.)

Navratyil Sándor, 
aki 2006-ban Bala-
tonfüred Sportjáért 
kitüntetést kapott, 
nagyon közvetlen 
ember,  nem zárkó-
zott el, hogy írjak 
róla, bár mondhatta 
volna, hogy az inter-
net bõ információt 
szolgáltat vele kap-
csolatosan.

– Közel 3300 informá-

ció szól Navratyil Sándor-

ról, mindez Önnel kap-

csolatos, vagy van más 

névrokona is? Zircen szü-

letett, 1964-ben. Mi tud-

ható szüleirõl, iskoláiról 

és a tragikus balesetrõl, 

amióta mozgássérült?

-Valóban jó néhány 
internetes oldalon ta-
lálhatók interjúk, in-
formációk a sportolói 
múltamról. Õszintén 
szólva én magam sem 
olvastam el valameny-
nyit, sõt. Sokszor 
ismerõsöktõl hallom, 
hogy olvastak rólam 
vagy láttak egy mûsort 
a tévében, ahol szere-
peltem, én magam a 
megjelenéseket nem 
szoktam követni, az 
interjúk nem nekem, 
hanem rólam készül-
tek. Valószínûleg a 
3300 fellelhetõ oldal 
nem mind rólam, ha-
nem más Navratyil 
vezetéknevû munkás-
ságáról is szól. Nincs 
apai ágon névroko-
nom, mivel édesapám 
egyedüli gyerek volt, 
aki sajnos már nem él, 
mint ahogy édesanyám 
sem, mindkettõjüket 

korán elveszítettük 
testvéreimmel. Van egy 
öcsém és egy bátyám. 
Gyerekkoromat Duda-
ron töltöttem, amirõl 
nagyon sok szép emlé-
kem van, aztán általá-
nos iskola után Keszt-
helyen tanultam a 
Vendéglátóipari Szak-
középiskolában, majd 
a Vendéglátóipari 
Fõiskolára jártam egy 
rövid ideig nappalin, 
majd levelezõn foly-
tattam tovább, mialatt 
elkezdtem a vendéglá-
tós életemet Balaton-
füreden. Sajnos nem 
volt túl hosszú a ven-
déglátós pályafutásom, 
mivel 1987 augusztusá-
ban autóbaleset követ-
keztében olyan súlyos 
gerincsérülést szen-
vedtem, hogy kerekesz-
székbe kényszerültem.

– 26 évesen, 1990-ben 

mozgássérültként kezdte 

el a kerekes székes teni-

szezést elsõként Magyar-

országon, honnét az öt-

let, hogy a sport lett élete 

célja?

– A gyógyulásom-ra 
szervezett adomány-
gyûjtésbõl rövid ideig 
ausztriai rehabilitáci-
ón vehettem részt, ahol 
bemutatták a mozgás-
sérült sportokat. Azért 
választottam a teniszt, 
mert a sérülésem elõtt 
is nagyon tetszett, de 
kevés lehetõségem volt 
a játékra, egyéni sport 
és volt teniszpálya a 
környékemen. Bár va-
lóban elsõ fecske vol-
tam Magyarországon 
a tenisszel, akadtak 

is nehézségeim, de 
nagyon tetszett a já-
ték és sokat segített 
a hétköznapokban is. 
Egyre mozgékonyabb 
lettem, javult a kondí-
cióm és a mozgásko-
ordinációm, valamint 
nagy segítségemre volt 
az integrációban is. A 
késõbbiekben pedig a 
versenyzés révén sok 
helyre jutottam el és 
sok sportbaráti kap-
csolatra is szert tet-
tem. Én a sportnak kö-
szönhetem, hogy teljes 
értékû életet élhetek.

Elsõ alkalommal 
1993-ban vettünk részt 
csapat világbajnok-
ságon csapattársaim-
mal, Farkas Lacival 
és Serényi Tibivel. A 
legjobb eredményt a 
csapattal jó néhány 
évvel késõbb Párizs-
ban sikerült elérni, 
ahol 32 csapatból a ti-
zenkettedikek lettünk. 
Idõközben próbáltuk 
népszerûsíteni a já-
tékot és ki is próbál-
ták néhányan, de 10-
12 fõnél több játékost 
nem sikerült össze-
szednünk. Egyéniben 
különbözõ versenye-
ken többször játszot-
tam elõdöntõt, döntõt. 
A sportoláshoz spe-
ciális eszközre, kitar-
tásra, és persze némi 
pénzre is szükség van, 
amivel nem rendelke-
zik mindenki. Sajnos 
a magyar mozgássé-
rültek zömében nem 
megfelelõen motivál-
tak, egyszerûbben szól-
va lusták.

– 1999-ben az alpesi 

sízést is elkezdte. Mennyi-

ben más a verseny a moz-

gáskorlátozottaknál?

– Nincs különbség a 
versenyzésben. Ugyan-
azokon a helyszíneken, 
ugyanannyi kapuval 
idõre kell teljesíte-
ni. Aki gyorsabb, töb-
bet mer kockáztatni 
az, nyer! 1996-os atlan-
tai nyári paralimpiát 
követõen Salt Lake 
Cityben a második 
paralimpiámon ve-
hettem részt, vi-
szont ami miatt óriá-
si jelentõsége volt, én 
voltam az elsõ magyar 
parasportoló, aki téli 
játékokon részt vett. 
Ez bizony sport törté-
nelmi pillanat volt. To-
rinóban mivel komoly 
sérüléseket szenved-
tem felkészülés köz-
ben, már felhagytam 
a versenyzéssel. (Az 
olimpia levédett kife-
jezés, így a para spor-
tolók paralimpián „o” 
nélkül vesznek részt.)

– Egyedüli magyar 

sportoló, aki nyári- és téli 

paralimpiákon is részt 

vett. Mi az, ami a verseny-

zésre készteti?

– Nem feltétlen a 
versenyzés, a rendsze-
res mozgás fontos szá-
momra. A versenyzés 
egy plusz lehetõség 
volt, amit szívesen csi-
náltam, de a felkészü-
lési lehetõségeim saj-
nos soha nem voltak 
olyanok, hogy komoly 
elvárásaim lehettek 
volna. Többek között 
ez is szerepet játszik 

abban, hogy ma már 
nem versenyzem. 

– Tihanyban sokáig 

mozgáskorlátozottaknak 

versenyeket szervezett.

– Természetesen 
Farkas Lacival a Ba-
latont és környékét 
szerettük volna külföl-
di sporttársainknak is 
megmutatni. Sikeres 
is volt a versenyünk, 
de sajnos a helyszínt 
a Club Tihany nem 
tudta késõbb biztosí-
tani, így Budapest lett 
a Hungarian Open új 
helyszíne.

– 2008-ban egy új 

sportturisztikai progra-

mot indított sérülteknek, 

ami egyedül álló Európá-

ban. 

– Összegyûjtöttem 
mindazokat a sportolá-
si lehetõségeket, ame-
lyek itt a Balaton kör-
nyékén végezhetõk: 
kajakozás, vitorlázás, 
tenisz, lovaglás, hand-
bike, stb. Sikerült né-
hány speciális eszközt 
vásárolnia az egyesü-
letünknek, így kisebb 
csoportok 6–8 fõ részé-
re szervezünk sporttu-

risztikai programokat, 
melynek keretén be-
lül ki lehet próbálni 
a felsorolt sportokat, 
ill. kulturális és gaszt-
ronómiai programok-
kal is kiegészül a tá-
bor. Sokat lendítene 
a lehetõségeinken, ha 
több megfelelõ szál-
láshely állna rendel-
kezésre. Nem is értem, 
hogy az utóbbi beru-
házásai során erre mi-
ért nem gondolt senki. 
Nincs ma Balatonfüre-
den olyan szálláshely, 
ahol, ha szükséges, 15-
20 fõ sérültet el lehet-
ne szállásolni!

– Magabiztosan közle-

kedik a kerekesszékkel.

– Elsõsorban a kül-
földi rehabilitáció so-
rán tanultam meg a 
megfelelõ techniká-
kat, másrészt a sport-
tal elért megfelelõ fi -
zikai kondíció is sokat 
segít, valamint az aka-
dálymentesítés, amirõl 
törvény is van, rend-
kívül fontos. Füreden 
a köztéri fejlesztések 
során megfelelõen 
kezelték az akadály-

mentesítést. Persze 
akadnak még olyan 
parkolóhelyek, ame-
lyek nem megfelelõek, 
hiszen attól, hogy 
egy parkoló hely bur-
kolatára felfestik a 
megkülönböztetõ emb-
lémát, viszont nem szé-
lesítik ki a helyet, ill. 
a járdaszegély nincs 
kialakítva, kerekesz-
székkel nem vagy csak 
nehezen használható. 
De akadnak még olyan 
vendéglátók is, akik 
nem oldották meg az 
akadálymentesítést.

– Ha van szabadideje, 

mivel foglalkozik? 

– Szívesen kirándu-
lok, utazok. Szerencsére 
széles a baráti köröm is, 
sok idõt töltünk együtt. 
Ahol tudok, szívesen 
segítek integrációs és 
esélyegyenlõségért küz-
dõ programokban. Hat 
éve költöztem Aszófõre, 
ahol barátnõmmel élek, 
de a munkám és egyéb 
teendõim a mai napig 
Balatonfüredhez köt-
nek.

dr. Fülöp Lajos

Magabiztosan kerekesszékkel
Navratyil Sándor – tragikus baleset után paralimpikon
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Elõre le kell szögez-
nem, nem vagyok 
rojalista, de Habs-
burg Ottót felettébb 
szerettem és tisztel-
tem. Pedig én abban 
a korban nõttem fel, 
amikor nem volt il-
domos sem õt, sem 
felmenõit kedvelni. 
Az okokat most ne 
boncolgassuk, mert 
még az a vád érhet, 
hogy képes vagyok 
magamtól is gondol-
kodni. Ez pedig az 
egyik legsúlyosabb 
vétek a XXI. század 
elején.

Utolsó királyunk fi á-
ról – túl egygyökerõ is-
kolai tanulmányaimon 
– Balatonfüred egyko-
ri fõkertészétõl, Mát-
hé Jánostól hallottam, 
aki még számûzetése 
idején kereste fel IV. 
Károlyt és családját 
egy kis magyar cso-
porttal Belgiumban. 
Nem valószínû, hogy 
az akkor még gyermek 
Ottó sokat értett volna 
ebbõl a gesztusértékû 
látogatásból, de az ifjú 
kertész (jóllehet de-
mokrata volt) mindha-
lálig respektálta Ká-
rolyt, aki elõtt – miután 
meghamisította, ponto-
sabban „visszadatálta” 
személyi okmányait 
azon ifjonti hévbõl fa-
kadóan, hogy az akkor 
még sorszámozatlan 
elsõ világháborúban 

részt vehessen – egy 
erdélyi seregszemlén 
peckesen kihúzta ma-
gát. 

Késõbb is fi gyelem-
mel követte az ural-
kodó útját, mi több: 
madeirai sírjánál is 
tiszteletét tette. Habs-
burg Ottót pedig már 
itthon üdvözölhette 
agg emberként.

Habsburg Ottó szám-
talanszor járt Vesz-
prém megyében, 
így a Balatonnál 
is: Tihanyban, 
Füreden stb. A 
szemtanú hite-
lével állítom, 
mindenütt meg-
különböztetett 
tisztelettel fogadták, s 
óriási ismeretanyagra 
támaszkodó elõadásait 
fi gyelemmel hallgat-
ták. Így volt ez Tihany-
ban is, mikoron (a 
rendszerváltást követõ 
eufóriában) a József 
nádor nyaralójában 
temérdek ember vette 
körül, s ontotta rá pa-
naszait, de örömüket 
is megosztották vele. 
Városunk elhunyt, de 
el nem feledett orvosa, 
Kurys Tivadar „királyi 
fenség”-ként szólította 
meg, jómagam „elnök 
úr”-ként (ne feledjük: 
a Páneurópai Unió el-
nöke volt ekkor Habs-
burg Ottó), de szép 
számmal akadtak, akik 
kínosan kerülték bár-
mely titulusát (hogy az 

ördögbe nem, mikor 
többük szája még az 
„elvtárs”-ra állt-járt…

Amikor már kissé 
elcsendesült a zsibon-
gás, interjút, s egy au-
togramot kértem tõle. 
Ez utóbbit a Balaton-
füredi Napló olvasói 
részére. Máig is õrzöm 
becses emlékként. 
Pöckingi címére el is 
küldtem a lapot, majd 
azt követõen évekig 

minden számot. S láss 
csodát: mindig kaptam 
tõle egy válaszlevelet, 
melyben megköszönte, 
hogy szeretett Balaton-
járól írunk.

Egy kúrszaloni 
elõadása a nap végére 
esett, amikor már kí-
séretének és vendég-
látóinak is földig ért a 
nyelve a fáradtságtól, 
kivéve Habsburg Ottót. 
Nem átallottam fölten-
ni a kissé pimasz kér-
dést: ugyan minek kö-
szönheti jó erõnlétét. 
Akkori polgármeste-
rünk, Pálfy Sándor a 
tanú szavaira: nem 
sportoltam, mindig do-
hányoztam, s ha megkí-
náltak, elfogadtam…

Ne vegyük felség-
sértésnek ezeket a 

szavakat, még akkor 
sem, ha tudjuk, nem-
rég távozott közülünk. 
Nemcsak a komoly, 
megfontolt szavak, 
de a humor „meste-
re” is volt. Íme egy 
újabb példa, amikor 
afelõl faggattam, mi-
képp is tudta a mások 
számára kínai magyar 
nyelvet irodalmi szin-
ten elsajátítani. Tes-
sék a válasz: Kérem 

szépen (mert 
minden vála-
szát így kezdte), 
számûzetésünk 
idején édes-
apánk, IV. Ká-
roly magyar ver-
seket tanított 

nekünk séta közben. 
És tudja, melyiket? 
Petõfi  Sándortól az 
Akasszátok fel a kirá-
lyokat! címût…

Én ezt a derûs, iró-
niát és öniróniát egy-
aránt mívelõ Habsburg 
Ottót tartom meg emlé-
kezetemben, miközben 
mélyen a tudatomban 
marad, mit tett Euró-
páért és Magyarorszá-
gért…

Zatkalik András     

K i l e n c v e n n y o l c 
éves korában a bajor-
országi Pöckingben 
lévõ villájában el-
hunyt Habsburg Ottó, 
az utolsó magyar ki-
rály és osztrák császár 
legidõsebb fi a. 

Találkozásaim Habsburg Ottóval

Az utolsó osztrák 
császár fi a a humor 
mestere is volt

Csinos, ápolt, fi tt 
akár húsz évet is 
letagadhatna Gábor 
Istvánné, akit június 
24-én, 90. születés-
napján Hári Lenke 
alpolgármester és 
dr. Tárnoki Richárd 
jegyzõ is felköszön-
tött otthonában.

Egy 2008-as kor-
mányrendelet értel-
mében a kormány min-
den évben köszönti a 
szépkorú (90, 95, 100) 
éves személyeket, így 
tiszteleg az idõsek 
elõtt. Balatonfüreden 
idén már négy alka-
lommal köszöntöttek 
szépkorú hölgyeket, 
urakat, legutóbb júni-
us 24-én Gábor István-
né, Zsuzsa nénit.

Gábor Istvánné Pak-
son született, ott töl-
tötte gyermekkorát, 
majd Gyõrbe költözött. 
Tanulmányai befejez-
tével dekoratõrként 
dolgozott, így szak-
májában is kamatoz-
tathatta különleges 
rajz tehetségét. Férje 
halála után 20 évvel 
ezelõtt költözött Ba-
latonfüredre, azóta is 
itt él. Bár egyik lánya 
is itt lakik Füreden és 
ez lelki támaszt nyújt 
neki, a mai napig telje-
sen egyedül él. Szeret 
vásárolni, minden nap 
fõz, ellátja a ház körüli 
teendõket.

S hogy mi a hosszú 
élet titka? Nos, Gábor 
Istvánné szerint aktív-
nak kell maradni idõs 
korban is. Fontos, hogy 
amíg ember az ember 

legyenek vágyai, cél-
jai. Persze az is fontos, 
hogy amennyire a mai 
világban lehetséges 
törekedjen mindenki 
az egészséges életmód 
megtartására.

Zsuzsa néni alkotó 
tevékenységet is vé-
gez, lakása falain függõ 
portréi, csendéletei, 
tájképei tanúskodnak 
minderrõl. Gyönyörû 
képek, melyeket – ta-
lán szerénysége miatt 
– eddig családján és 
barátain kívül senki 
sehol nem látott. Kis 

unszolás után ugyan, 
de elhatározta, hogy 
õsszel egy kiállítás ke-
retében a nagyközön-
ségnek is megmutatja 
alkotásait.

A pezsgõs koccin-
tás elõtt Hári Lenke 
alpolgármester nyúj-
totta át az Orbán Vik-
tor miniszterelnök ál-
tal aláírt emléklapot 
a szépkorú hölgynek, 
akit az önkormányzat 
nevében dr. Tárno-
ki Richárd jegyzõ egy 
szép virágcsokorral is 
köszöntött.  

Szépkorúan is aktívan, vidáman
A kilencven esztendõs Gábor Istvánnét köszöntötték

Biztosan sokan em-
lékeznek az októbe-
ri kolontári iszapka-
tasztrófára.  Sokan 
összes vagyonukat 
elveszítették, néhá-
nyan az életüket is. 
Kevesen tudtak csak 
törõdni az állatok-
kal, amikor életeket, 
a megélhetést kel-
lett menteni.  

Számos magyar 
állatvédõ egyesü-
let a hír után azon-
nal a helyszínre ment, 
hogy segítsen az álla-
tokon is, amelyek kö-
zül soknak már min-
den segítség  késõn 
jött, sok elmenekült, 
de több kezelésérõl és 
elhelyezésérõl gondos-
kodtak az állatvédõk.

Az Észak-Balato-
ni Ebmentõ Egyesület 
is a helyszínre sietett, 
adományokat vitt és 
tagjai látták, milyen 
súlyosan érintette  az 
embereket és állatokat 
ez a tragédia.

A helyszínen egy 
másik állatvédõ alapít-
vány két  kutyát adott 
át az egyesületnek, 
ezen kívül több kutyát 
közben már a veszpré-
mi állatklinikán is el-
helyeztek, és arra vár-
tak, hogy oldódjon meg 
ezeknek a kutyáknak a 
sorsa is. 

Többek között Kar-
csika is így került hoz-
zánk, egyéves keverék 
kan, akinek nagyon sú-
lyos sérülései voltak. 
Fejtõl talpig be volt bo-
rítva vörös iszappal és 
még nyelt is a mérgezõ 
anyagból.

Azonnal megfürdet-
tük, amire a követõ 
napokban is többször 
szükséges volt.

Napokba telt, hogy 
teljesen eltávolíthat-
tuk az összes iszapot a 
bundájából.

Ennél sokkal szomo-
rúbb volt a diagnózis, 
hogy az iszap a gyomor, 
bél és nyelõcsõbe jutva 
szétmarta azokat.

Az állatorvosi csa-
pat segítségével három 
héten át napról napra 
harcoltunk Karcsika 
életéért. Nem tudott 
magától enni, ha saját 
erejébõl megpróbálta, 
azonnal ki is hányta. 
Számos gyógyszer mel-
let, amelyeket napon-
ta injekciózva kapott, 
még heteken keresztül 
naponta kétszer infú-

ziót is kellett kapnia. 
Bár lassan javult az ál-
lapota, csont sovány-
ra fogyott és egyre ke-
vésbé hittük el, hogy 
túl fogja élni. Szeren-
csére három hét után 
kissé bizonytalanul, 
de elkezdett speciális 
élelmet magához ven-
ni, és egyre jobban ja-
vult az állapota.

Az egyesület kutya-
falkájába hamar jól 
érezte magát Karcsi-
ka, és láthatóan a töb-
bi kutya segítségével a 
kis kutyalelke is meg-
gyógyult. Hónapokkal 
késõbb, miután siker-
telenül próbáltuk meg-
találni gazdáját, el-
helyeztük egy kedves 
családnál, amely is-
merve történetét  nagy 
szeretettel vette magá-
hoz a hõsies kis kutyát.

Észak-Balatoni 
Ebmentõ Egyesület

Szerencse a szerencsétlenségben

Habsburg Ottó , teljes nevén Franz Joseph Otto Robert Maria Anton Karl 
Max Heinrich Sixtus Xavier Felix Renatus Ludwig Gaetan Pius Ignatius von 
Habsburg-Lotharingen, politikus, közíró, az Európai Parlament volt tagja, 
az utolsó Habsburg-trónörökös. Bár a 20. század elsõ felében az uralkodó-
házat valamennyi egykori országában megfosztották a tróntól és mindegyik 
köztársasággá is alakult, Habsburg Ottó évtizedekig trónkövetelõként lé-
pett fel, és csak 1961-ben mondott le az osztrák trónra vonatkozó igényérõl. 
A monarchisták azonban ezután is I. Ottó osztrák császárt, a magyar legiti-
misták II. Ottó magyar királyt tisztelték személyében.
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A balatonfüredi 
 nyarak leg-
 ismertebb-

nek mondható ese-
ménye az Anna-bál, 
amellyel kapcsolat-
ban az egészen friss 
történeti irodalom-
ban is helyet kapnak 
az unalomig ismé-
telt sablonos meg-
állapítások. Bár a 
legtöbben hazafi as 
szellemtõl áthatott 
rendezvényként em-
legetik az össze-
jöveteleket, ezen 
megállapítások való-
ságtartalma igen-
csak csekély.

A 19. századi füre-
di Anna-bál emléke 
a köztudatban is úgy 
él, mint egy hazafi -
as szellemtõl áthatott 
rendezvény, ahol a 
magyar ruha és a ma-
gyar tánc kizárólagos-
sága dívik: "Így ment 
évrõl évre az elnyoma-
tás elsõ esztendeiben, 
a Bach-korszakban, és 
késõbb is. Tüntetõ bá-
lok voltak ezek, han-
gos sírva-vigadó nó-
tázásokkal." Bárhogy 
nézzük is, igencsak or-
das közhelynek fest a 
fenti mondat. Nem vé-
letlenül. Ha ugyanis 
szemezgetünk az Anna-
bálok 1825-tõl datálha-
tó múltjában, sokkal 
színesebb és árnyal-
tabb kép bontakozik ki 
elõttünk.

A legenda szerint a 
nemrég felújított Hor-
váth-házban Szentgyör-
gyi Horváth Anna (vagy 
Anna Krisztina) név-
napi bálja volt az elsp 
Anna-bál. Jól hangzó 
történet ez, csupán ott 
sántít, hogy a leány-
zó neve egyszerûen 
„csak” Krisztina volt. 
Az ellenben tény, hogy 
a késõbbi aradi vérta-
nú, eleméri és ittebei 
Kiss Ernõ altábornagy 
feleségül vette Kriszti-
nát, akit állítólag ezen 
a bálon ismert meg.

Ha viszont a késõbbi 
altábornagyné nem 
Anna volt, hanem 
Krisztina, akkor mi-
ért Anna-bál és miért 
nem Krisztina-bál? 
Azért, mert a bál az 
Anna-naphoz kötõdött, 
de nem a házi 
kisasszony tisz-
teletére, hanem 
egész más ok-
ból. Az Anna-
bálok ugyanis 
nem csak Fü-
reden voltak 
(bár idõvel kétség-
kívül ez lett a leghí-
resebb), hanem más 
fürdõhelyeken is. Az 
Anna-bál valójában – 
bármilyen meglepõen 
hangzik ma már – a 
fõidény záró bálja volt, 
és az augusztus a 19. 
század elején, derekán 
már utóidénynek szá-
mított.

De mi a helyzet a ma-
gyar zenével, a magyar 
ruhával és a sírva viga-
dó, hazájukért tüntetõ 
hazafi akkal? Szeren-
csére 1841-bõl az akkor 
Füreden édesanyjával 
nyaraló Slachta Etelka 
soproni leányzó igen 
részletesen leírta az 
azévi Anna-bálon tör-
ténteket. Nem csoda, 
hogy így tett, Etelka a 
fürdõn akkor megis-
mert késõbbi férjével, 
Szekrényessy Józseffel 
igen élénk fl örtbe bo-
csátkozva kokettált.

Lássunk egy pár-
beszédet pár nappal 
a bál elõtt: „Szerdán 
Szekrényessy mondá, 
Annára nem marad, 
kell néki engem kerül-
ni. Éppen tánc után sé-
táltunk, Szekrényessy 
fel vala hevülve, s egy 
déclaration követé a 
másikat. Használám 
a pillanatot: „Annára 
hogyan állunk?” „Ho-
gyan állunk? Hát úgy, 
hogy én Önt szívem 
mélyébpl imádom!” 
– mond õ. „De én azt 
kérdem,” – mondám 
mosolyogva, kitérve – 
„hogyan állunk Anná-
ra?”  Ezek után Etelkát 
– akit pedig igazán nem 

lehet hazafi atlansággal 
vádolni, hiszen min-
den nemzeti kezdemé-
nyezést buzgón pártolt, 
fõleg, ha Széchenyi Ist-
ván grófnak is köze volt 
hozzá, írt irodalmi la-
pokba stb. – mi izgatta? 
Nem valamiféle haza-
fi as tüntetés, hanem 
ez: „Ki lesz Anna-báli 
cotillontáncosom?”

Cottilon, tehát nem 
csárdás! A táncok le-
írására pedig igen-
csak érdemes fi gyel-
met fordítani: „Elsõ 
keringõ vala. Valóban, 
ülésre sem jutottam. 

Derra majdnem kizá-
rólag velem; Kupricz 
rendesen minden má-
sodik tourt. Polkában 
sokat két ulánusunk-
kal s Schmerzinggel. 
Elsõ francaise-t Szek-
rényessyvel elõtáncol-
tam. […] Ma már sok 
kosarat osztottam, 
mind két francaise-
ba,s cotillonban is. […] 
Végre megérkezett a 
cotillon.”

Etelka leírásából te-
hát az derül ki, hogy 
a korszak divatos tán-
cai, zenéi határozták 
meg az Anna-bált, meg 
az is, hogy a leányzó 
igencsak szeretett a 
társaság középpont-
ja lenni. Némi adalé-
kot a báli viselethez is 
nyújt Etelka naplója: 
„Egy asztalon nagy vi-
rágbokrétákkal s sza-
lagbokrokkal ékesített 
ág vala felállítva. Én 
szalagomat Gludovácz 

frakkjába tûzém, s 
nolens–volens kelle 
neki velem táncol-
ni. Mondá, élte végéig 
õrzendi emlékül. Azon-
ban engem annyi úr 
választott, hogy végül 
öt bokréta vala kezem-
ben. […] Két ulánu-
sunk parádéban vala, 
természetes, hogy az is 
feltûnt, hogy õk legtöb-
bet velem táncoltak.”

Frakk tehát és nem 
dolmány, díszmagyar, 
illetve a katonákon 
egyenruha. Van-e eb-
ben bármi elítélendõ 
egyébiránt? Meglátá-
som szerint nincs: az 
Anna-bál vendégei, 
tetszik a sablonokban 

gondolkodó utókor-
nak vagy nem, egész 
egyszerûen szórakozni 
akartak, a kor divatjá-
nak megfelelõ körül-
mények között. A bált 
az azon részt- vevõk 
nem tekintették olyan 
eseménynek, ahol „de-
monstrálniuk” kel-
lett volna bármit, ha-
nem egyszerûen csak 
annak, ami valójában 
volt: szórakozási alka-
lomnak, jeles társasági 
eseménynek. Annál is 
inkább, mivel az Anna-
bál meglehetõsen szûk 
körû rendezvényként 

nem volt alkal-
mas arra, hogy 
az ott szórakozók 
öltözékükkel, vi-
selkedésükkel, 
egyáltalán bár-
mi más módon 
tüntessenek po-

litikai – vagy egyéb – 
nézeteik mellett.

Visszatérve Slachta 
Etelkához: számára a 
legnagyobb fájdalom 
az volt, hogy a bál ko-
rán véget ért: „Azonban 
cotillon után nyugóra 
következett s ebben 
távoztak Semsey, Mes-
kó, Csúzyék; Zichyék 
nem is voltak. Borza-
dásomra hallám, hogy 
Vojnitsné is már ko-
csiért küldött, Tercsi-
nek lába fájt: nem tán-
colhatott többé. Ugyan 
megjártuk! Kezdetén 
azon hír szállongott, 
becsukják a kaput, egy 
óra elõtt nem szabad 
senkinek távozni — s 
íme most vége minden-
nek.” 

Lehetne persze az-
zal érvelni, hogy ez 
csupán egyetlen bál, 
s arra vonatkozóan is 
egyetlen forrás. Lás-
suk tehát, hogy az 

Életképek tudósítója, 
Tanárky György pár év-
vel késõbb, 1847-ben, 
mit ír az akkori Anna-
bálról. A bál általa fe-
szültnek érzett légkö-
rét érzékeltetõ, árnyalt 
iróniával fûszerezett 
sorai igen tanulságo-
sak: „Társalgási tónja: 
elõkelõ, azaz német, 
itt-ott francia és ma-
gyar: táncza: német, 
kevés francia ‘s még 
kevesebb magyar, ‘s 
egyetlen árva mazur.”

Ez a rövid tudósí-
tás egyfelõl jól pél-
dázza, hogy Etelka so-
rai hitelesek a zenét 
stb. illetõen. Másfelõl 
Tanárky már számon 

kéri a nem elég ma-
gyaros szellemiséget 
– pontosabban annak 
látványos megnyilvá-
nulásait, demonstrálá-
sát. Ráadásul említést 
tesz két fi atalemberrõl, 
akik megunva a pol-
kát és keringõt, haj-
nali öt óra tájban le-
mentek a táncterem 
ablakai alatt levõ te-
raszra, s az ott talált 
keszthelyi zeneban-
dával húzatni kezdték 
a „Hejh, hejh magyar 
ember össze üti boká-
ját” kezdetû nótát. Az 
már megítélés kérdé-
se, hogy ez a jogosan 
felháborodott hazafi ak 
fi gyelemfelkeltõ cse-
lekedete volt-e, avagy 
csupán két pityókás 
fi atalember otromba-
sága? Akciójuk azon-
ban annyiban sikeres-
nek mondható, hogy a 
bálterem ablaka alatt 
játszott magyar zene 
lecsalogatta a báli ven-
dégek egy részét, akik 
maguk is a szabad ég 
alatt táncoltak tovább.

Hasonló volt a hely-
zet az Anna-bálokkal 
az 1849 és 1867 közötti 
idõszakban is, így pél-
dául 1861-ben. 1861 a 
politikai erjedés éve 
volt, elõször hívta ösz-
sze az uralkodó a ma-
gyar országgyûlést 
1848–1849 után. Ez 
Zala vármegyében s 
így Füreden is érez-
tette hatását, hiszen a 
megyei tisztikar tekin-
télyes része, többek 
között a két alispán is, 
Füreden töltötte nyári 
napjai többségét.

Ebben az évben a 
következõ sorok ol-
vashatóak a Balaton-
Füredi Naplóban: 
„Julius 28-án volt az 

ugynevezett elhirhedt 
füredi Annabál. 
Több év óta a díszes 
vendégkoszoru a bálig 
tart, aztán már elhagy-
ják Füredet. 01 óratáj-
ban már összegyültek, 

s szép számmal lej-
tették a vegyes tánco-
kat. Képviselve volt a 
magasb aristocratia, 
a szabadabb elvû ma-
gas kör, a középosz-
tály szintén. [...] Ne-
kem sehogysem volt 
inyemre, azt a cotillont 
két egész órahosszat 
járták, aztán az a sok 
polka, zepperl, s Isten 
tudja mi még, magyar 
ruhásokhoz csárdás 
illik csak gyönyörün, 
más oly kirívó s majd 
nem nevetséges.”

A tudósító tehát is-
mét szinte számon 
kéri a hazafi as érzel-
mek kimutatását a bá-
lozókon. Vajon miért? 
Ha választ keresünk, 
ismét vissza kell tér-
nünk elõzõ teóriánk-
hoz: az Anna-bál nem 
volt egyéb, mint egy 
szórakozási alkalom, 
legalábbis a legtöbb 
hölgy és úr számára. 
1861 esete ezt különö-
sen ékesen példázza, 
mert ebben az évben 
a füredi nyár jószeri-
vel minden nap terhelt 
volt valamiféle politi-
kai demonstrációval 
(Teleki László-emlék-
ünnep, Ghyczy Kál-
mán, a képviselõház 
elnöke füredi látogatá-
sa stb.), a bálon azon-
ban az ilyesmi nem 
volt jellemzõ, bár ki-
vételként azért felbuk-
kant. Hisz végsõ so-
ron a Balaton-Füredi 
Napló tudósítója ész-
lelt neki is tetszõ dol-
gokat: „Férfi aink szé-
pen viselték magukat, 
köztük volt egy dáni-
ai és francia mágnás, 
egyszer láttam, hogy 
kis darabig csárdást 
tánczoltak, a mi nem 
vált szégyenükre.”

Aki pedig ennél is 
jobban elnyerte tet-
szését, az 1861 nyará-
nak egyik legnagyobb 
füredi „sztárja” (Zichy 
Manó gróf volt a másik), 
Lo-Presty Lajos báró, 
aki számos alkalom-
mal mutatta ki hazafi úi 
érzelmeit. Õ magyaros 
öltözködésével szinte 
egész nyáron tüntetett 
a fürdõvendégek kö-
zött, cselekedetirõl a 
Balaton-Füredi Nap-
ló oly részletességgel 
számolt be rendsze-
resen, mint napjaink 
celebjeinek viselt dol-
gairól a bulvársajtó.

A báró az Anna-bá-
lon sem engedett a 48-
ból, hiszen õ, „ki egész 
családjával, nevezete-
sen nejével, született 
Esterházy Seraphin 
grófnõ asszonysággal, 
s a fürdõ csillagaival, 
Eugénia és Seraphin 
b[áró] kisasszonyok-
kal, úgy Esterházy Sa-
rolta grófnõvel már 
június 16-a óta sze-
rencsélteti és ékesiti 
a fürdõt s annak ösz-
szes vendégeit, junius 
28-án sötétkék posz-
tóból készült fehérre 
uriasan és fényesen 
kizsinorozott pitykés 
dolmányban és mel-
lényben, bõujju ing-
ben, hosszú rojtós bõ 
gatyában, sarkanytus 
csizmákban jelent meg 
perge kalappal nagy-
jaink közt a sétatéren. 
[...] Lo-Presty báró úr 
az egész tánczvigalmat 
fennebbi öltönyében 
lejté a legmeghatób-
ban s oly kellemmel, 
köztetszéssel végig, 
hogy mindenki dicsé-
retekkel halmozá el.”

Végül ne hagy-
juk említés nélkül, 
hogy megtörtént a 
bálkirálynõ megválasz-
tása is: „Általában Hu-
szár Etelka […] szen-
de bájos és kellemdus 
honleányt emelték ki.” 
Aranyalmát õ még nem 
kapott: ez a díj csak egy 
évvel késõbb, 1862-tõl 

gazdagította az Anna-
bál ceremóniájának 
repertoárját. Huszár 
kisasszony elsõségéhez 
egyébiránt a tudósí-
tó rögvest hozzáfûzte, 
hogy bizonyosan gróf 
Somssich Riza lett vol-
na a bálkirálynõ, ha el 
nem utazik pár nap-
pal elõbb. Szóvá tette 
még    , hogy a díszíté-

seknél túl sok volt a vi-
rág és kevés a fény, de 
egyebekben Mayer úr, 
a Nagyvendéglõ (1849 
után itt volt a bál, nem 
a Horváth-házban) 
bérlõje csak dicsére-
tet érdemel a rendezé-
sért. Hajnali 5-ig tar-
tott a mulatság, ami a 
Rákóczi-indulóval zá-
rult.

Fenti néhány pél-
da talán elégséges-
nek bizonyult ahhoz, 
hogy felhívjuk a fi -
gyelmet, mennyire 
megtévesztõk tudnak 
lenni a felszínes és el-
nagyolt megközelíté-
sek egy olyan esemény-
nyel kapcsolatosan is, 
amelynek legendája 
része a Balaton-kul-
tusznak, de tán a nem-
zeti mitológiának is. Az 
Anna-bálok történe-
te további kutatásokat 
igényel, hiszen igen 
érdekes folyamat az, 
ahogy idényzáró bál-
ból presztízsesemény-
nyé fejlõdött.

Végezetül hadd 
idézzünk meg egy egé-
szen más látásmódot, 
Écsy Lászlóét konkré-
tan, aki Füreden volt 
fürdõigazgató a 19. szá-
zadban több mint fél 
évszázadig. A derék hi-
vatalnok – akinek a bál 
munkát jelentett, nem 
szórakozást – 1851. 
évi naplójában csu-
pán ennyi áll a jeles 
eseményrõl: „Anna-
bál mai nap megtartat-
ván, igen jelesen ment 
végbe — 248 jegy 1 fo-
rintra számítván s így 
a vendéglõ 248 forin-
tot vett be a bemeneti 
díjból.” Azaz: siker, hi-
szen bevétel, ennyi és 
nem több. Azt már csak 
csendben teszem hoz-
zá: az évszám 1851. Két 
évvel vagyunk a forra-
dalom és szabadság-
harc leverése után. Az 
Anna-bálon pedig szól 
a zene. Vajon sírva-vi-
gadva tüntettek?

Katona Csaba
Forrás: www.mult-kor.hu

Az Anna-bálok mítosza

„1851-ben igen jelesen 
ment végbe, 248 jegy 
egy forintra számítván.”
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1861 nyarán Füred 
fürdõvendégei a ká-
véházak lapkínála-
tában az országos 
napilapok s folyóira-
tok mellett öröm-
mel fedezhettek fel 
egy helyi alapításút. 
A Balaton-Füredi 
Napló már fejlécével 
megragadhatta az 
olvasót. 

Középütt a füre-
di kõszínházat létre-
hozó Kisfaludy Sán-
dor babérkoszorúba 
foglalt mellképét is-
merhették fel, a hát-
térben pedig a he-
gyek övezte fürdõhely 
látképét, annak fõbb 
épületeit: a Kerek-
templomot, a Horváth 
házat, a Nagyvendéglõt, 
a kõszínházat, az ó-és 
új fürdõházat, az Es-
terházy szállodát, a 
Fõ-ivókutat s mögöt-
tük az angolparkot. A 
míves rajzon a Kisfalu-
dy gõzös éppen kikötni 
készül s a tavon csónak 
siklik. A fejléc alatt a 
mottó olvasható: „Is-
ten áld meg a hazát, a 
magyarok szép honát.”

A lap  felelõs 
szerkesztõje és kiadó-
tulajdonosa a követ-
kezetesen polgári de-
mokrata és hû magyar 
hazafi  Györök György 
volt. Füzes F. Miklós 
kutatásai alapján tud-
juk, hogy az 1815-ben 
Pápán született Gyö-

rök aktívan részt vett 
a szabadságharcban. 
A Bach korszakban So-
mogy megyében lelt 
menedéket, a közigaz-
gatásban dolgozott. 
Az 1850-es évek végén 
már Veszprém megyé-
ben, Devecserben ke-
rületi jegyzõ és a he-
lyi színmûkedvelõk 
körének szervezõje, 
színmûírója, rendezõje 
és színésze.  1859-ben 
„Emlénykönyvet” is 
publikált a mûkedvelõ 
színkörrõl és ismertet-
te a devecseri  vár tör-
ténetét.

1861-ben Balatonfü-
reden új, különleges  
vállalkozásba kezdett. 
Ez év június 15-én az 
olvasók kezükbe ve-
hették a Balaton-Fü-
redi Napló elsõ, azaz 
mutatványszámát, élén 
Balatonfüred ”rövid” 
leírásával. 

A Györök tollából 
származó kisebb tör-
ténelmi és balneo-
lógiai tanulmány a 
szerzõhonszeretetét és 
Füred iránti rajongá-
sát tükrözi: ”Balaton 
Füred édes magyar 
hazánkban valóságos 
éden kertje, elvitat-
hatatlanul legkiesb 
vidéke, sõt Európá-
nak is legszebb tájké-
pei közzé számíttatik, 
hozzá mondhatatlanul 
sok, részint régibb, ré-
szint újabb idõkbõl 
maradt kedves em-

lékek csatolvák…”   
Már az elsõ szám 
elõrevetítette a szer-
kesztõi koncepciót: 
közölt verseket, or-
vosi tárcát, külön ro-
vata volt a színészet-
nek, az irodalomnak s 
mûvészetnek, tudósítá-
sai között a fontos ha-
zai és európai hírekrõl 
adott összefoglalást, 
üzleti információkat 
(köztük a pesti gabo-
naárakat) is hozott, 
vasúti és gõzhajózási 
menetrendet, hirde-
téseket  tett közzé s 
az olvasók igazi szó-
rakoztatására adomát 
és „képtalányt”, azaz 
képrejtvényt, amely-
nek megfejtõi  sorsolás 
útján három forintnyi 
értékben nyerhettek 
jutalmat.  A szerkesztõ 
szerzõtársának kér-
te az „író és levelezõ 
urakat”. Györök felhí-
vásában elõfi zetõket   
gyûjtött, akiknek  
színmû kötetet és „ér-
dekes balaton vidéki 
tájképet” ígért ajándé-
kul, ha a „fürdõi évsza-
kon kívül” is megren-
delik a lapot. (Hetente 
egyszer, kedden került 
volna az olvasókhoz, 
de nincs tudomásunk 
a lap fürdõidényen túli 
kiadásáról.)

Ebben a számban je-
lent meg a füredi köl-
csönkönyvtár alapítá-
sának híre is. Györök, 
hogy „a fürdõi közön-

ségnek szellemi vá-
gyai és igényei minél 
inkább kielégíttesse-
nek”, július 1-tõl „szép 
rendelkezhetésû köl-
csönkönyvtárt” szán-
dékozott nyitni szer-
kesztõi irodájában a 
füredi és a vidéki kö-
zönség számára.  Ez 
lett Füred elsõ köl-
csönkönyvtára a Do-
rottya, a mai Ady End-
re utcában.  

A fürdõi idényben, 
június 26-tól szeptem-
ber végéig hetente két-
szer, kedden és pénte-
ken megjelenõ újságot 
Györök a mutatvány-
számban és az elsõ év-
folyamban még 
Tihanyi Vissz-
hang álnéven 
jegyezte, csak a 
késõbbiekben 
fedte fel nevét. 
Kezdetben Mül-
ler Emil pes-
ti, majd szombathelyi, 
pesti, nagykanizsai, 
aztán székesfehér-
vári nyomdában ké-
szült Füred elsõ heti-
lapja.  Az elsõ évben, 
1861-ben a Mutatvány-
lapot követõen július 
2-án jelent meg ismét 
s szeptember 30-ig ösz-
szesen 17 száma jutott 
az olvasók elé.

1862-ben Györök 
nyomdát állított fel 
Füreden a Dorottya 
utcában. Itt lehetett a 
hetilap szerkesztõsége 
s egyben a szerkesztõ s 

kiadó-tulajdonos lakó-
helye is. 1862-ben jú-
nius 26-tól szeptember 
29-ig 19 számot adott 
ki. 1863-ban a III. évfo-
lyamába lépõ lap júni-
us 14. és augusztus 21. 
között jelent meg he-
tente két alkalommal, 
21 számmal. Azonban 
a kedvezõtlen idõjárás 
miatt az idény megrövi-
dült, a fürdõvendégek 
korán elhagyták Füre-
det. A lap „helyi érde-
kessége nagy részben 
megszûnvén”, Györök 
szeptemberre csak há-
rom szám megjelente-
tését ígérte, de ez már 
nem valósult meg. Ez 

év telén nyomdáját 
más városba kívánta 
költöztetni, hogy ott új 
lapot adjon ki s a nyár 
kezdetén költözött vol-
na vissza Füredre.  A 
Balatontól távoli Sop-
ronban telepedett 
meg, ahol „élces és ké-
pes hetilapot” jelente-
tett meg. S várta füredi 
lapja után az elõfi zetõk 
hátralékát. 1866 ápri-
lisában már Keszthe-
lyen él. Nyomdáját is 
oda telepítette át és 
Balaton címmel kiad-
ta a város elsõ újság-

ját. A nagymûveltségû, 
hányatott életû, vállal-
kozó szellemû Györök 
többé nem tért vissza.

A kor szokása szerint 
nagyméretû, negyed-
rét majd félrét ala-
kú, nyolc oldalas lap 
legtöbb cikkét maga 
Györök György írta. 
Fõmunkatársául Tol-
nay Lajos füredi taní-
tót választotta. Tolnay 
1862 nyarán a Bala-
tonban lelte a halálát, 
helyét a Kis Daemon 
álnévvel publikáló 
Kulcsár József vette át.  
Változatos tematikájú 
cikkeket közöltek, hogy 
ébren tartsák az olva-

sói érdeklõdést 
és szórakoztas-
sák a fürdõhely 
vendégeit. Is-
mertették a 
Balaton-vidék 
történetét, föld-
rajzát, beszá-

moltak a hajókirán-
dulásokról, kritikus 
hangon írtak a vidék 
közszükségleti gond-
jairól, a fejleszté-
sek szükségességérõl, 
„színmûtárat” tettek 
közzé, rendszerint be-
számoltak a színhá-
zi elõadásokról (több 
színházi írást a fi atal 
arácsi lelkész, Pap Gá-
bor jegyzett, akinek 
verseit is hozta a lap), 
a fürdõvendégek név-
sora is helyet kapott a 
lapban s levelezési ro-
vatukban sokak véle-

ményének adtak teret.
Györök György fü-

redi hetilapja rend-
kívül érdekes olvas-
mány és értékes, még 
teljességgel fel nem 
tárt forrás a kutatók s 
az érdeklõdõk számá-
ra. A Balaton-Füredi 
Napló példányait az 
Országos Széchényi 
Könyvtár õrzi. Vesz-
prémben az Eötvös 
Károly Megyei Könyv-
tárban a III. évfolyam 
található meg. Bala-
tonfüreden a Helytör-
téneti Gyûjteményben 
másolatban olvasha-
tók az 1861.évi számok 
s eredetiben az 1863. 
június 25-i, mûvészi 
fejléces, négyoldalas 
lap, amelyben a felelõs 
szerkesztõ és kiadó 
laptulajdonos Györök 
a „hûvös, szeles és kel-
lemetlen idõjárás” el-
lenére így vélekedett: 
„Nem kell félni, Ba-
latonfürednek mind-
ég megjõ a közönsé-
ge. – Nem azon fürdõk 
közé tartozik Füred, 
melyeknek jövõje a 
véletlentõl függhet, – a 
hol ennyi a természet 
bája, ennyi az élvezet 
és gyógyhatás, nem ma-
radhat látogatlanul.” 
Sajnos reményei nem 
váltak be. A rossz idõ 
miatt korán véget ért 
a szezon és hamaro-
san Györök lapja is 
megszûnt, véglegesen.

Dr. Ács Anna

Györök György újságja három éven át, nyaranta hetenként kétszer jelent meg

Százötven éves a Balaton-Füredi Napló

A legtöbb cikket 
a lapkiadó, maga 
Györök György írta
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Az Eötvös Loránd 
Általános Iskola is 
szívesen büszkélke-
dik a tehetséges di-
ákok eredményeivel. 

Az iskola felsõ ta-
gozatosai a tanév so-
rán az ének-zene te-
rületén kimagasló 
eredményeket értek 
el. Az Éneklõ Ifjúság 
Országos Népdalver-
senyen a kórus arany 
minõsítést kapott.  A 
komplex Ének-zenei 
Országos Verseny me-
gyei elsõ, regioná-
lis második, országos 
harmadik helyezettjei 
mindannyian az Eöt-
vös Loránd Általános 
Iskola diákjai: Makki 
Boglárka, Rumi Benja-
min és Korcsog Anna.  
A Tiszán innen-Du-
nán túl országos nép-
daléneklési versenyen 

szóló kategóriában me-
gyei elsõ helyen vég-
zett Korcsog Anna, 
valamint kiscsoport 
kategóriában megyei 
elsõ helyen végzett a 
Korcsog Anna, Hõbe 
Barbara Hock Zsófi a,, 
Makki Boglárka alkot-
ta csapat. A megyei 
helyezettek  országos 
ezüst minõsítésben ré-
szesültek.  Az Apáczai 
országos népdalének-
lési versenyen Tiha-
nyi Boglárka megyei 
elõ, országos harma-
dik helyet tudhat ma-
gáénak, Korcsog Anna 
pedig megyei máso-
dik,  országos ezüst 
minõsítéssel büszkél-
kedhet. A kiváló ered-
mények a gyerekeken 
kívül Szücsné Sallai 
Margit tanárnõ kitartó 
felkészítõ munkájának 
köszönhetõek.

Diószeghy Leopoldi-
na, iskolaigazgató tá-
jékoztatta lapunkat az 
elért eredményekrõl. 
Az alsó tagozatban 
darts megyei verse-
nyen Hartmann Vi-
rág ezüstérmes, Da-
bas Milán bronzérmes 
lett. Az országos verse-
nyen pedig Hartmann 
Virág szintén máso-
dik helyen végzett. A 
Vörösiszap katasztró-
fa címmel kiírt rajzpá-
lyázaton második he-
lyezést ért el  Szigeti 
Anna. Az országos Gu-
miasztal Diákolimpián 
negyedik helyen vég-
zett  Molnár Liza 1.b 
osztályos tanuló. Az or-
szágos III. Botev Kupa 
tornaverseny csapa-
ta - Falaki Boglárka, 
Szabó Blanka, Molnár 
Liza, Nagy-Rácz Alíz, 
Allacher Anna, Szige-

ti Anna, Grossberger 
Lisa – a dobogó máso-
dik helyére állhatott.

A felsõ tagozatban is 
szép eredmények szü-
lettek. Az angol nyelvi 
verseny megyei fordu-
lóján harmadik helyen 
végzett Horváth Mar-
cell, sportlövészet me-
gyei versenyen arany-
érmet kapott Vers 
Bence. Darts megyei 
versenyen harmadik 
Hartmann Richárd, a 
Teleki Pál Országos 
földrajz verseny me-
gyei második helye-
zettje Németh Bálint 
lett. A megyei atlétika 
versenyen több máso-
dik és harmadik he-
lyezés is született. Bar-
tus Melinda cselgáncs 
sportágban megyei 
elsõ és országos ötödik 
helyezett lett. 

Szücs Zsuzsi

A mozgalmas év 
során a Bem József 
Általános Iskolában 
is büszkélkedhet-
nek szép eredmé-
nyekkel. Íme néhány 
szép eredmény az 
elmúlt tanévbõl.

Az intézményben 
Horváth Ernõ karnagy 
1961 õszén alapította 
meg az elsõ kórust, az 
elsõ ének-zenei osz-
tály pedig 1970-ben 
indult. Jelenleg há-
rom kórus mûködik: 
a kiskórus, a nagykó-
rus és a kamarakórus. 
Az elmúlt tanévben 
megtartott minõsítõ 
hangversenyen a Bem 
iskola nagykórusa 
arany fokozatot kapott, 
a pétfürdõi Minõsítõ 
Népdalversenyen Ud-
vari Csenge dicsére-
tes minõsítést, Udvari 
Csenge, Lázár Viktória 
Erzsébet, Varga Anna 

alkotta csapat dicsé-
retes minõsítést, Tóth 
Csenge, Vizvári Csen-
ge kiváló minõsítést, 
ahogy Hajagos Mar-
cell és Majoros Ad-
rienn is. A Tiszán in-
nen, Dunán túl megyei 
népdalversenyen má-
sodik helyezett lett a 
Bem iskola négytagú 
csapata: Pataki Anna, 
Nagy Fruzsina, Koók 
Ilona, Bakonyi Klau-
dia. Az Apáczai megyei 
népdalverseny máso-
dik helyezettjei Pata-
ki Anna és Kötél Ale-
xandra.

A városi Takarékos-
sági Vetélkedõn elsõ 
helyezett lett az isko-
la csapata, tagjai Fü-
löp Bence, Berta Ben-
ce, Huszák Bálint, 
Marton Gábor. A Te-
leki Pál Földrajz ver-
seny megyei forduló-
ján nyolcadik helyen 
végzett Vörös Dániel, 

tizenegyedik helyen 
Burgyán Bertold.  Fü-
löp Bence a Zirc Városi 
Kupa meghívásos judo 
versenyen aranyérmet 
szerzett, és a Miskol-
con megrendezett or-
szágos judo diákolim-
pián hetedik helyen 
végzett. A körzeti úszás 
diákolimpián Kazal 
Soma gyorsúszásban 
a dobogó legfelsõ fo-
kára állhatott, mell-
úszásban második he-
lyezést, hátúszásban 
harmadik helyezést ért 
el. A IV. korcsoport-
ban a lányoknál mell-
úszásban ezüstérmes 
lett Sikora Kincsõ, fi -
úknál hátúszásban Ma-
rosi Gergõ bronzérmet, 
gyorsúszásban ezüstér-
met szerzett. 

Az iskola Füredi 
Bem Alapítványa min-
den tanévben két te-
hetséges nyolcadikost 
ás egy munkáját lelki-

ismeretesen végzõ pe-
dagógust részesít Bem 
plakett elismerésben 
és pénzjutalomban. Az 
idei év kitüntetettjei 
Nagy Tímea és Dávid 
Blanka, a pedagógusok 
közül Szekeres Sándor 
gyógypedagógus kap-
ta az elismerést. Köz 
Kádi Sarolta iskola-
igazgató kiemelte: a 
búcsúzó nyolcadik osz-
tályban szokatlan mó-
don hét nevelõtestületi 
dicséretet osztottunk 
ki, ez iskolánkban az 
egyik legnagyobb elis-
merés. A magas számot 
végzõseink tanulmá-
nyi, közösségi és sport-
tevékenysége indokol-
ta, büszkék vagyunk 
rájuk, hogy tanulmá-
nyaikat a helyi és a 
környékbeli színvona-
las gimnáziumokban 
folytatják-tette hozzá 
az igazgatónõ.

szücs

Hírek az Eötvös iskolából

Múlt évi mérleg a Bem iskolából

A Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív 
Program – TIOP - célja az informatikai infrastruktúra fejlesztése és a kom-
petenciaalapú oktatás elterjesztése. 
A balatoncsicsói Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Általános Iskola már 
tizennyolc éve központi iskolaként működik, fenntartói a Nivegy-völgyi fal-
vak önkormányzatai: Balatoncsicsó, Óbudavár, Szentantalfa, Szentjakabfa 
és Tagyon. A kis községekből járnak ide a gyerekek saját üzemeltetésű is-
kolabusszal. Az intézmény alaptevékenységei: nappali rendszerű, általános 
műveltséget megalapozó iskolai oktatás, a német nemzetiségi nyelv oktatá-
sa, napközi otthonos ellátás, az iskolások és alkalmazottak étkeztetése, lo-
gopédiai ellátás, és könyvtári tevékenység. Az iskolában 8 általános iskolai 
osztály és egy napközis csoport működik. 1995-től zeneiskola is működik az 
iskolával közös igazgatásban. 2009. szeptemberétől a két intézmény össze-
vonásra került.
Balatoncsicsó Község Önkormányzata 8.312.800 Ft vissza nem téríten-
dő, 100%-os támogatást nyert az Új Magyarország Fejlesztési Terv TIOP 
programjának keretében. Kereszturiné Semetka Judit, az iskola igazgatója 

nyitotta meg a rendezvényt, majd Kiss Csaba, a legnépesebb Nivegy-völgyi 
település, Szentantalfa polgármestere szólt a tanulókhoz és adta át hivata-
losan a májusban üzembe helyezett informatikai eszközöket. A fejlesztésről 
részletesen: 11 számítógép, 5 interaktív táblával, 1 Wifi  csomag, 1 alkalma-
zás szerver, és szerver szoftver. Ezen kívül a pályázat egy 10 órás képzést is 
tartalmazot az iskola pedagógusai számára, mely során az iskola tantestü-
letéből 12 pedagógus elsajátíthatta, hogyan lehet az interaktív táblát hasz-
nálni a tanításban.
Nagy előrelépést jelent, hogy a meglévő, kisebb teljesítményű, de oktatási 
feladatokra tökéletesen alkalmas számítógépek két teremben kerülnek el-
helyezésre: a könyvtárban, ahol NAVA pont is működik, így a központi fi lm-
archívum gyűjtemény mostantól több számítógépen tallózható, és a nyelvi 
laborban is elhelyezünk belőlük, így az idegen nyelvű internet tartalmak 
elősegíthetik az életszerű nyelvi oktatást az iskolában.
A projekt megvalósítási szakasza 2011. augusztus 8-án fejeződik be, az 
összel induló tanévben a pedagógusok és a tanulók napi szinten teljes érté-
kűen használatba vehetik a fejlesztés tárgyát képező rendszereket.

Informatikai infrastruktúra fejlesztése
a balatoncsicsói Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Általános Iskolában 
– Projektzáró rendezvény

Az általános isko-
lák életében min-
den egyes tanév a 
kötelezõ teendõkön 
túl a tanulmá-
nyi versenyekrõl, 
a különbözõ pá-
lyázatokon való 
részvételrõl is szól. 
Felsorolni is sok 
lenne mindazt a ver-
senyhalmazt, ame-
lyekben részt vettek 
a város általános is-
koláinak tanulói.

A Radnóti Miklós 
Általános Iskola a me-
gyei és országos verse-
nyek tekintetében na-
gyon sikeres évet zárt. 
A teljesség igénye nél-
kül fontos kiemelni és 
örömmel büszkélkedni 
azokkal a tanulókkal, 
akik megdolgoztak a 
jól megérdemelt 
sikerekért. Az 
Apáczai Csere 
János Tehetség-
kutató Komplex 
Természettudo-
mányi tanulmá-
nyi versenyen 
elsõ helyezést 
értek el: Jakab Viktor, 
László Luca és Fürich 
Antónia. Kiemelkedõ 
a Varga Tamás Mate-
matika versenyen elért 
országos 11. helyezés, 
amit Jakab Viktor tud-
hat magáénak, ahogy 
az országos angol ver-
seny 9. helyét is õ sze-
rezte meg. Az országos 
informatika szaktár-
gyi versenyen Balogh 
Ákos nyolcadik helyen 
végzett. Országos szin-
ten a legnagyobb töme-
get megmozgató Zrínyi 
Ilona matematikai ver-
senyen évfolyamon-
ként mintegy negyven 
csapat, valamint több 
száz egyéni induló kö-
zött hat évfolyamban 
indultak a radnótis di-
ákok, szép és kivételes 
eredményeket mutat-

tak. A Radnóti isko-
lában kiemelt helyet 
kap a mozgás, a sport. 
Számos városi, kistér-
ségi megméretteté-
sen a legkülönbözõbb 
sportágakban – lövé-
szet, labdarúgás, fu-
tás, játékos sportver-
senyek, asztali tenisz, 
úszás, darts, kézilabda, 
atlétika – jeleskedtek 
az év során a diákok. 
A megyei sportverse-
nyeken a lánycsapa-
tok távolugrásban, ma-
gasugrásban, kislabda 
hajításban aranyérmet 
szereztek, súlylökés-
ben és váltófutásban 
pedig a dobogó máso-
dik helyére állhattak. 
A diákolimpia torna 
megyei döntõjében 
szép egyéni és csapat-
sikerek születtek. A 

diákolimpia úszás me-
gyei döntõjében is a 
radnótis diákok arat-
tak, Nagy Alexandra 
hátúszásban arany-
érmet, gyorsúszásban 
bronzérmet szerzett, 
Schütz Annamária pil-
langóúszásban máso-
dik helyezést ért el, 
Molnár Elizabet mell-
úszásban bronzrémes 
lett. 

A lányváltó csa-
pat (Nagy Alexandra, 
Gyenge Annamária, 
László Luca, Molnár 
Elizabet) a dobogó 
második fokára állha-
tott. Az úszás országos 
döntõjében hátúszás-
ban hetedik helyen 
végzett Nagy Alexand-
ra.

A Radnóti iskola ki-
magaslóan jó eredmé-

nyeket mutathat fel a 
diákolimpia atlétika 
sportágban, hat me-
gyei elsõ helyezést, egy 
második és egy harma-
dik helyezést értek el a 
kiváló tanulók. Az isko-
la fi ú tanulói kézilab-
dában, labdarúgásban, 
teniszben jeleskedtek. 
A légpisztoly csapat 
pedig a sportlövõ me-
gyei döntõn ért el elsõ 
helyezést.

Éppen lapzártánk 
elõtt tért haza a tenisz 
diákolimpia országos 
döntõjérõl két csapat: 
Gálfi  Dalma, Schmidt 
Klaudia és Holczer 
Réka ezüst-, Bujdosó 
Bence és Koronczai 
Martin bronzérmet 
szerzett.

Júniusban zajlottak 
az atlétika és a tenisz 

versenyek or-
szágos fordulói, 
amelyen szép 
számmal szere-
peltek a radnóti 
iskola tanulói. 

A diákolimpia 
tenisz országos 
versenyen má-

sodik helyezést ért el 
a Gálfi  Dalma, Schmidt 
Klaudia, Holczer 
Réka alkotta lánycsa-
pat, harmadik helye-
zést szerzett a Bujdo-
só Bence, Koronczai 
Martin, Papp Kriszti-
án alkotta fi úcsapat, és 
ötödik helyen végzett 
a Turán Gábor, Jakócs 
Benedek alkotta csa-
pat. Az atlétika diák-
olimpián három bronz-
éremmel tértek haza a 
radnótis diákok: Gálfi  
Dalma (III. kcs. kislab-
da), Steierlein Dzseni-
fer (IV. kcs. 100 méte-
res síkfutás), valamint 
a 4x600 méteres leány 
futóváltó: László Luca, 
Horváth Kata, Nagy 
Alexandra, Molnár 
Elizabet.

Sz. Zs.

Megyei és országos sikerek 

a Radnóti iskolában

F E L H Í V Á S 
Fõiskolai, egyetemi hallgatók fi gyelmébe 

A Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési, Ok-
tatási, Sport és Idegenforgalmi Osztálya fel-
hívja a felsõoktatásban tanuló tehetséges bala-
tonfüredi fi atalok fi gyelmét Balatonfüred Város 
Önkormányzatának 2000. február 24-én alapított 
városi ösztöndíjának következõ fordulójára.

Az ösztöndíj elbíráló bizottság döntése alapján 
félévente, tíz – kiváló eredményével kitûnõ – leg-
alább 5 éve életvitel szerint Balatonfüreden tar-
tózkodó, elsõ diplomája megszerzése céljából egy-
azon felsõoktatási intézményben tanuló fõiskolai 
ill. egyetemi hallgató kaphatja meg az ösztöndíjat.

Az ösztöndíj többször elnyerhetõ, de egymást 
követõ félévben nem.

A hallgatók a pályázatokat a kérelemmel, a hozzá-
tartozó adatlappal és mellékletekkel együtt 

2011. július 31-ig 
nyújthatják be a Mûvelõdési, Oktatási, Sport és 

Idegenforgalmi Osztályra.

A pályázatokat – a 14/2002.(VI.27.)Kr.sz. rendelet 
2.§ (1) bekezdésében meghatározott szempontok 
alapján – 2011. augusztus 31-ig bírálja el a bizott-
ság. A döntésrõl a pályázók értesítést kapnak.

Tájékoztató a melléklettel a Polgármesteri 
Hivatalban a portán vagy a Mûvelõdési, Oktatá-
si, Sport és Idegenforgalmi Osztályon (emelet 20-
as iroda) kérhetõ, illetve a www.balatonfured.hu 
honlapról, a pályázatok menüpont alatt tölthetõ le.

Polgármesteri Hivatal
Mûvelõdési, Oktatási, Sport és Idegenforgalmi Osztály

A radnótisok nagyon 
jó eredményeket értek 
el a diákolimpián
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Pazar tavaszt tud-
hat maga mögött 
a Balatonfüredi 
FC, hiszen számos 
gyõzelmet aratva, 
huszonhét rúgott, 
és mindösszesen 
hat kapott góllal, 
az elõkelõ hato-
dik helyet szerezte 
meg. Lantai Balázs 
méltán büszke lehet 
fi aira.

– A téli vérfrissítés 
jót tett a csapatnak, hi-
szen olyan játékosokat 
sikerült szerzõdtetni, 
akik a támadójátékun-
kat jelentõsen javítot-
ták. A csapategység és 
morál is jobb lett, sike-
rült a célkitûzéseinket 
megvalósítani.

– Mely játékosokkal 

voltál elégedett?

– Szinte mindenki-
vel, de ha mégis ki kel-
lene emelnem, akkor 
az egyik vezéregyéni-
ségünk Szabó Attila 
volt, aki csapatkapi-
tányként is helytállt. 
Nagyon elégedett vol-
tam két új játékosunk-
kal, Krén Ákossal és 
Kovács Gáborral, és 
nem szeretnék megfe-
ledkezni Marosvölgyi 
Tamásról sem, hiszen 
tizenöt gólt szerzett. 

– Várható játékosmozgás 

a nyár folyamán?

– Mindenképpen, de 
egyelõre neveket még 
nem szeretnék mon-
dani. Több játékos-
nak lejár a szerzõdése, 
lesznek olyanok, akik-
kel újabb szerzõdést 
kötünk, de várható, 
hogy néhány labdarú-

gótól megválunk. Me-
részebb terveink van-
nak a jövõt illetõen, 
minõségi játékosokat 
szeretnénk igazolni. 

– Nocsak, irány az NB II?

– Nem titok, hogy 
szeretnénk magasabb 
osztályban focizni, hi-
szen a feltételek adot-
tak ehhez. Magasabb 
osztályból kívánunk 
erõsíteni, de csak 
olyan játékosokat, akik 
elfogadják az elvárá-
sainkat és a feltétele-
inket. Örülnék neki, 
ha ez már a mostani 
idényben sikerülne, de 
a realitás szerintem, 
hogy két év múlva lé-
pünk eggyel feljebb. 

– Mikor kezdõdik meg a 

felkészülés?

– Július 11-e az elsõ 
napunk. Öt nap múlva 

már edzõmérkõzés vár 
ránk, július végén pe-
dig Csornán veszünk 
részt egy futballtor-
nán. Elõreláthatólag 
augusztus kilencedi-
kén lesz a klubház ava-
tó ünnepsége. Mint 
ismeretes a Ferencvá-
rost szeretnénk meg-
hívni, vezetõink folya-
matosan tárgyalásban 
állnak velük. A baj-
nokság augusztus 20-
án indul, de még egy-
általán nem ismert az 
NB III létszáma, hi-
szen vannak olyan csa-
patok, mint például a 
Lipót, akik visszalép-
tek. Remélhetõleg ha-
marosan kiderül, hogy 
kikkel is kell majd 
megmérkõznünk. 

Szendi Péter

Merészebbet álmodtak

Éles küzdelemben 
végül az ausztrál 
csapat gyõzött az 
F18-as katamarán 
világbajnokságon. A 
versenyzõk elisme-
réssel beszéltek a 
Balatonról, különle-
gesnek nevezték a 
tavat. Sikeres volt 
az elsõ füredi világ-
bajnokság. 
 
– Megérte korán fel-

kelnünk, mert bejött, 
amire vártunk. A jó 
szélben négy futamot 
tudtunk rendezni, ahol 
nagyon komoly verse-
nyek zajlottak – mond-
ta Nagy R. Attila a Ba-
latonfüredi Yacht Club 
elnöke.

– Nagyon izgal-
mas volt ez a világ-
bajnokság, mert a 
szél elképesztõ gyor-
san változott - mondta 
Darren Bundock, aki 
Magyarországon a ti-
zenharmadik világbaj-
noki címét zsebelhette 
be. – Addig a pillanatig 
nem voltunk biztosak a 
gyõzelemben, amíg át 
nem haladtunk a cél-
vonalon – tette hozzá 
Jeroen van Leeuwen. - 
Annyi minden történt, 
már a pályán számol-

gattuk a pontokat, mert 
csak kettõ volt köztünk 
és Mischa között. Nem 
kezdtünk jól és Mischa 
nagyon jól védekezett, 
de külön szórakozta-
tóvá tette a versenyt, 
hogy az utolsó futamot 
õ nyerte.

– Mindent megtet-
tünk a gyõzelemért, 
de a végén Darren egy 
kicsit jobb volt- nyi-
latkozta  az ezüstér-
mes holland duóból 
(Mischa Heemskerk 
– Bastiaan Tentij) 
Bastiaan Tentij. - 
Nagyon elégedet-
tek vagyunk az ezüst-
éremmel. Mindig jó 
Darrennel versenyez-
ni, mert hatalmas csa-
tákat vívunk. A kemény 
része az volt, hogy foly-
ton változott a szél és 
sosem tudtuk, hogy 
merrõl fog fújni, de ma 
kivételesen jó szelünk 
volt.

A magyar versenyzõk 
közül a Váradi Szabó 
János – Petheö Tamás 
páros végzett a leg-
jobb helyen, összesí-
tettben a 37-ek lettek. 
õket követi az arany 
csoportban 49. helyen 
befutó Diószegi Zoltán 
– Jankovics Gábor pá-

ros. Nagyszerû ered-
ményt tudhat magának 
a Fréderique Pfeiffer 
oldalán debütáló Róka 
Bianka, aki ugyan fran-
cia színekben verseny-
zett, és az ezüst cso-
port 23. helyét szerezte 
meg, mégis az elõkelõ 
elsõ helyet tudhatja 
magáénak a hölgyek 
között.

– Dél-délnyugati 
szél fújt és a rendezõk 
jó pályát állítottak ösz-
sze, bár voltak ben-

ne nagyon nehéz sza-
kaszok, ahol nem volt 
megfelelõ a szél. Vol-
tak kisebb technikai 
problémáink, emiatt 
nem találtuk úgy ma-
gunkat, ahogyan az 
elõzõ napon. Visszaes-
tünk ugyan 9 helyet, de 
így is nagyon elégedet-
tek vagyunk az ered-
ménnyel – összegzett 
Váradi Szabó János.

– Csodálatos idõ volt 
ma, gyönyörû napsütés 
és stabil szél, így nem 

volt igazán technikás 
a verseny. Az arany 
csoportban teljesen 
más, fõleg a rajtnál 
van jelentõs különb-
ség, elképesztõ, hogy 
milyen tempóban tud-
nak indulni. Nagyon jó 
volt a világklasszisok-
kal együtt versenyezni, 
nekünk még van hová 
fejlõdnünk, de most 
már látjuk az irányt – 
tette hozzá Diószegi 
Zoltán.

Forrás: BYC

Továbbra sem ideáli-
sak a körülmények 
a füredi bokszolók-
nál, ráadásul Farkas 
György is „bedobta 
a törülközõt”, így 
Almás Péter egyedül 
vezeti az edzéseket. 

– Továbbra is a kö-
zösségi házban készü-
lünk fel a versenyekre, 
de a következõ szezon-
ban szeretnénk lemen-
ni a Lóczy gimnázi-
umba, mert ott lenne 
öltözõnk és fürdõnk is, 
ami a mostani körül-
ményekhez képest lé-
nyeges javulás – vázol-
ja a jövõt Almás Péter. 
Farkas György nyolc 
év után ideiglenesen 
„nyugdíjba vonult”, 
tudtuk meg Pétertõl, 
aki különösképpen 
nem kívánta kommen-
tálni a részleteket. 

Almás Péter bizako-
dó a jövõt illetõen, hi-
szen szerencsére sok 
kisgyerek hódol szere-
tett sportágának, egy-
re többen húzzák fel 
a bokszkesztyût. Bár a 
létszám folyamatosan 
változik, de mintegy 
tizenöt fi atal gondolja 
úgy, hogy a klaviatú-
ra helyett a bokszzsá-
kot püföli. Továbbra is 
részt kívánnak venni 
amatõr versenyeken, 
hogy minél több gálán 
vegyenek részt a fi ata-
lok. Sajnos a két felnõtt 
versenyzõ, munkájuk-
nak köszönhetõen- 
mostanában kevésbé 
jár le az edzésekre, 
de Péter bízik abban, 
hogy szeptembertõl õk 
is gyakrabban lépnek 
majd a ringbe. 

A felszereléseket 
pályázati támogatás-

ból pótolják, az önkor-
mányzat támogatásá-
ból a terembérletet 
fi nanszírozzák. Almás 
Péter nem tartja le-
hetetlennek, hogy a 
sportcsarnokban me-
gyei szintû bokszgálát 
rendezzenek. Felvet-
te már a kapcsolatot 
az ajkai és veszprémi 
egyesületekkel, akik 
támogatták az ötle-
tét. – Legnagyobb ál-
mom az lenne, hogy a 
régi mentõállomásból 
egy bokszklubot lét-
rehoznánk, mely évek 
óta üresen áll. Addig 
ne is nagyon álmodoz-
zunk arról, hogy Bala-
tonfüreden megindul 
a bokszélet, míg a fel-
tételek nem adottak az 
eredményes sportolás-
hoz – zárja szavait Al-
más Péter. 

Sz.P

Farkas György nélkül

Június közepén 
nemzetközi judo 
versenyt rendez-
tek az ausztriai 
Frohnleitenben. A 
versenyre tizen-
nyolc ország, 161 
klubjának, 1405 
versenyzõje érke-
zett. 

A kétnapos nemzet-
közi versenyre a ba-
latonfüredi judozók 
már pénteken megér-
keztek, hogy szomba-
ton reggel frissen és 
pihenten léphessenek 
tatamira. Több kor-
csoportban is érdekel-
tek voltak, mindenki a 
lehetõségeihez és ké-
pességeihez mérten 
remekül teljesített, 
és ért el gyõzelmeket. 
A legeredményesebb 
Bartus Brigitta volt, 
aki a dobogó legfelsõ 
fokára állhatott. 

További eredmé-
nyek: U11-es korcso-
port: Englert Gyula 5. 
hely. U15-ös korcso-
port: Bartus Melinda 
5. hely. U13 -as korcso-
port: Nagy-Rácz Kor-
nél 5. hely. 

– Bár kicsiny csapat-
tal vettünk részt a ver-
senyen, de az egyesüle-
tek éremtáblázatában 
a 47. helyen végeztünk. 
Az induló 17 magyar 
egyesület közül a 9. 
legeredményesebbek 
lettünk. Nagyon elége-
dettek vagyunk a csa-
pattal, és reményeink 
szerint minél több ha-
sonló méretû és szín-
vonalú nemzetközi 
kupán veszünk részt 
a közeljöv ben- ismer-
tette az eredményeket 
Bartus István, a Bala-
tonfüredi JKA elnöke.

Sz.P

Az újonnan felava-
tott bringaparkban, 
látványos elemekkel 
tarkított kerékpár-
showt tartottak a 
közelmúltban. Ti-
hany és Balaton-
füred harmadik 
alkalommal adott 
otthont az extrém 
sport szerelmesei-
nek. 

Nemcsak Magyaror-
szágról, hanem Auszt-
riából, Németország-
ból, Szlovákiából, 
Ukrajnából, Románi-
ából, Horvátország-
ból, Csehországból, 
Lengyelországból és 
Angliából is érkeztek 
versenyzõk, hogy ámu-
latba ejtsék látványos 
trükkjeikkel a nézõket.

A sportolók dolgát 
nagyban nehezítette 
a változatos idõjárás, 
hiszen hol a hõséggel, 
hol pedig az esõvel 
kellett viaskodniuk. A 
triál verseny elsõ nap-
ján a gyorsasági sza-
kaszra került sor. Az 
elmúlt évekhez hason-
lóan, a versenyen mind 
egykerekûvel, mind 
pedig kerékpárral 
részt vehettek az indu-
lók. Az egykerekûsök 
látványos versenyét 
Fábián Márk világbaj-
nok és világcsúcstartó 
nyerte meg fölényesen, 
rajt-cél gyõzelmet arat-
va. A versenyzõknek 
technikás, nehéz pá-
lyán kellett bemutat-
niuk a különféle fl ikk-
fl akkokat. Igyekeztek 

minél kevesebb láb-
letétellel végigmenni 
a farönkökkel, szikla-
darabokkal és óriási 
csõdarabokkal nehezí-
tett pályán. Ezek után 
következett a biketrial, 
ahol az amatõröknél 
Rási Richárd állha-
tott a dobogó tetejére, 
a profi k között az Eu-
rópa-bajnoki 5. helye-
zett, Hegedûs László 
volt a legjobb. 

A második nap a 
kezdõ (16 év alatti) és 
a senior (18 év feletti) 
kategóriák versenyét, 
az öt különbözõ szekci-
ót, három kört, két óra 
alatt kellett teljesíte-
niük a versenyzõknek. 
A kezdõ kategóriát 
Pásztor Csaba Atti-
la, még a senior ka-

tegóriát Orbán-Barra 
Gábor nyerte. Ezek 
után került sor az Elit 
20 és Junior 26 ka-
tegória összecsapás-
ra. A versenyzõket 
kellõképpen megiz-
zasztotta a több hónap 
alatt gondosan felépí-
tett pálya. A Junior 
26-os kategóriát Gólya 
Máté nyerte; az Elit 
20-as kategóriát pedig 
Horgos Máté. 

Összességében el-
mondható, hogy 
az idei Bike Fest 
nézõcsalogató, látvá-
nyos elemekkel tarkí-
tott versenyeket ho-
zott. Az új bringapark 
sem okozott csalódást, 
átment a vizsgán. 

Szendi Péter

Ámulatba ejtõ trükkök a Bike Festen

Ausztrál páros a katamarán világbajnokÚjabb nemzetközi 

sikerek judoban

Helyre-

igazítás
Májusi szá-

munkban megje-
lent Berta Lajosra 
emlékezõ írásban 
tévesen jelent meg, 
hogy a négy éve el-
hunyt Horváth Ist-
vánnal közösen 
alapított zeneka-
rukban a hawai 
gitáros nem Berta 
Lajos, hanem Hor-
váth István volt.

A tévedésért el-
nézést kérünk.

A szerk.
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termelõi 

piac langalló 
(kenyérlángos) 
sütésre keres 
vállalkozókat, 

továbbá 
kistermelõket, 
árusokat, akik 
szeretnék saját 

maguk által 
termelt, készített 

vagy gyûjtött 
portékáikat 
árusítani.

Tel.: 20/457-8940


