
1XII. évfolyam, 2012. 5. szám •B A L A T O N F Ü R E D I  N A P L Ó

Az óvatos Füred
Olvasom a füredi honlapon, hogy a Huray piac he-

lyére tervezett nagy egészségügyi beruházásból a város 
kilépett. Túl sok volt a bizonytalanság ahhoz, hogy a 
város vezetése a város pénzét (azaz a polgárok pénzét!) 
kockáztathatta volna.  Nem elõször fordul elõ ilyen ki-
sebb-nagyobb ügy, de egyúttal ez a döntés azt igazolja, 
hogy miért sikeres a többi beruházás, terv stb. Egyfelõl 
Füred népszerû, sokan jönnek ide nagy, felhõriasztó 
tervekkel és még nagyobb magabiztossággal, de már 
kevesebb megvalósítási erõvel. Még a régi beidegzõdés 
élhet valahol ezekben a vállalkozókban: majd a város 
támogat, beszáll, ha gond van, besegít, kipótol, átvál-
lal. Hát ez az, ami nem mûködik errefelé.

Mert, hogy másfelõl a város a legutóbbi évtizedek-
ben éppen a sikerei révén bizonyítja, hogy ennek az 
ellenkezõje igaz. A város tervez, kezdeményez, megva-
lósít, támogat – de csak ott és annyiban, ahol a meg-
valósítás száz százalékig biztosított. Éppen ezért tör-
tént annyi minden, ami Füredet teljesen átalakította, 
de legalábbis megújította. Mert a város minden fi llért 
arra költött, amire kapta, amire a pályázat irányult. 
Soha egy fi llér sem hiányzott az elszámolásnál a ter-
vezett és megkapott költségekbõl. (Egy uniós pályázat 
elszámolásánál évek múlva is az utolsó kávéskanálig 
meg kell lennie minden eszköznek!)  A kivitelezés is – 
bár ez részben nem a város gondja – nagyjából meg-
felel az eltervezettnek. Azért nagyjából, mert itt azért 
vannak gondok, hogy mást ne mondjak, a Jókai-vil-
la most is beázott a nagy esõzések miatt, márpedig ez 
azért mégis a kivitelezés és nem a város felelõssége,

Persze sok mindenen lehet vitatkozni s kell is, a 
tervek és a megvalósítás során (lásd a kockakõ és a 
tûsarkú cipõ örök esete), de Balatonfüred ebbõl az elvi 
magatartásából nem engedhet s nem is enged. Még a 
leglátványosabb álmok és fantáziadús ötletek esetén 
sem. Vagy éppen a jogosan megfogalmazott fejleszté-
si igények esetében sem.  Hiszen éppen ez által mu-
tat példát is az ide érkezõknek, akik nem gyõznek 
csodálkozni a város fejlõdésén, gazdagodásán. S ta-
lán másoknak is jelzés értékû lehet ez: sokkal elõrébb 
tartanánk az országban, ha mindenhol így történne. 
Elõrelátó tervezés, felelõsségteljes kivitelezés és abszo-
lút pontos elszámolás. Elvégre, a mi zsebünkre megy 
ki a játék.

Praznovszky Mihály
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Hivatalosan is 
befejezõdött a Fü-
redet a fürediekért 
címû városközpont 
rehabilitációs pályá-
zat, amelynek során 
öt épületet újítottak 
fel, parkokat és köz-
tereket rendeztek, 
és új házak is épül-
tek Füred szívében.

A beruházás ünne-
pélyes zárásán dr. Bóka 
István polgármester el-
mondta, hogy a turisztikai 
beruházások után itt volt 
az ideje, hogy megújuljon 
az a városrész is, amit a fü-
rediek a legtöbbet használ-
nak. A célok több fórumon 
véglegesedtek, így került 
sor a mostani felújításra, 
amelyre a város önerõbõl, 
hitel felvétele nélkül kö-
zel hatszáz millió forintot 
költött. Az ünnepségen dr. 
Kontrát Károly belügymi-
nisztériumi államtitkár 
Füredet mint jó példát mu-
tatta be, ahol hosszú évek 

óta okosan szervezik a vá-
rosépítést, mert nemcsak 
idegenforgalmi beruházá-
sok folynak, de  az itt élõk 
érdekében  élhetõ, bizton-

ságos környezet kialakítá-
sára is törekszenek. Gyûrû 
Géza pápai prelátus mint 
az építkezésben konzorci-
umi tagként résztvevõ ba-

latonfüredi Római Katoli-
kus Egyházközség vezetõje 
felszólalt a zeneiskolában 
tartott ünnepségen. 

Megújult városközpont
Befejezõdött az EU által támogatott beruházás

Szent Iván éjszakája 
alkalmából Balaton-
füreden is kigyúltak 
a fények. 

A Múzeumok éjszaká-
ján eddig még a városban 
nem látott fényfestésben 
gyönyörködhettek a ven-
dégek, amikor a Méhkas 
Dia Projekt jóvoltából a 
Vaszary-villa falára vetí-
tettek képeket a fényfestõ 
mûvészek. 

A  székesfehérvári 
mûvészek rendszeresen 

vállalják épületek meg-
festését különbözõ tech-
nikával. A varázslatos ha-
tású esten, amelyen Cséry 
Zoltán zenélt, Csók István 
képei is megjelentek a Va-
szary-villa falán.

A rendhagyó esten 
Praznovszky Mihály iro-
dalomtörténész tartott 
reformkori sétát, bejár-
va a fontosabb irodalmi 
emlékhelyeket a város-
ban. A szellemes, anek-
dotákkal tarkított mini 
elõadásokhoz sokan csat-

lakoztak fáklyákat tartva 
a kezükben. Praznovszky 
Mihály újra és újra 
meglepi hallgatóságát, 
egyszerûen kifogyhatatlan 
a  történetekbõl, amelyek 
a magyar irodalom leg-
jobbjainak füredi  tartóz-
kodását elevenítik meg. 

A parton persze más-
képpen is lehetett szó-
rakozni, hiszen álltak a 
Hal- és Borünnep boros 
pavilonjai, és a Vitorlás 
téren nagy tömeg táncolt 
az erre az éjszakára szer-

vezett köztéri diszkóban. 
Arácson pedig az Arácsért 
Alapítvány ebben az évben 
is megrendezte a Szent 

Iván – éji tûzgyújtást a 
Szakközépiskola elõtti té-
ren. 

Csorba Kata

Varázslatos éjszaka, amikor minden 
– és mindennek az ellenkezõje is – meg-
történhet. Ég a tûz, forró a hangulat, át-
sétálunk, vagy átugrunk a tûz felett. De 
vajon mi ennek a napnak a hagyomá-
nya? E nap alkonyán megnyílnak a vi-
lágok közti kapuk, és a tündérnép átjön 
a mi világunkba. Ismerõs számunkra ez 
a mese Shakespeare varázslatos, vérbõ 
komédiájából a Szent Iván-éji álomból. 
A nyári és a téli napfordulót a keresz-
ténységet megelõzõen is ünnepelték az 
emberek közös játékokkal, tûzgyújtással, 
jövendõmondással. Az õsember, aki 
még mágikus összhangban élt a termé-
szettel, a tûzgyújtással minden bizony-
nyal a Napot próbálta meg támogatni 
a sötétséggel vívott harcában. A keresz-
ténység uralomra jutása után a Nap 
megsegítésének motívuma fokozato-

san a háttérbe szorult, ennek ellenére a 
tûzünnep megõrizte mágikus karakterét. 
Ez mindenekelõtt magának a tûznek volt 
köszönhetõ, amelyet a régi korok emberei 
gyakorlati haszna mellett a világosság, 
a tisztaság, az egészség, az elevenség, a 
szenvedély, a szerelem az örök megújulás 
jelképének tekintettek. Az egyházi naptár 
szerint június 24-e Keresztelõ Szent Já-
nos (Iván) születésnapja, amely pogány 
idõbõl származó nyár eleji ünnepeket 
egyesít. Ehhez kötõdnek különbözõ rítu-
sok, közöttük legismertebb a tûzugrás. 
A tûzgyújtás hagyományát gyermekda-
lok is õrzik „Tüzet viszek, nem látjátok/
ha látnátok, oltanátok.” A tûzugráshoz 
barátságkötõ szokások is társultak, mint 
a komázás, és a mátkázás. (Források: 
HarmoNet, Kincses Kalendárium)

Hanny Szabó Anikó

Szent Iván, fényfestõk éjszakája

Folytatás a 2. oldalon.

Fotó: Szente Benjámin
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Füredet a fürediekért
A füredi városközpont rehabilitációja címû projek-

tet az Európai Unió támogatásával, az Európai Regi-
onális Fejlesztési Alap társfi nanszírozásával 853 689 
105 Ft elszámolható összköltség mellett 629 657 887 Ft 
összegû 73,7 százalékos támogatással valósította meg 
a város. 

A pályázathoz Balatonfüred Város Önkormányza-
ta 206 542 773 Ft önrészt biztosított.  

A pályázatban nem támogatott tevékenységekre 
(mélygarázs, a zeneiskola belsõ felújítása) további 376 
millió Ft-ot költött a város. 

Mivel a pályázat során egyházi tulajdonban lévõ 
épületet is felújítottak, ezért a Balatonfüredi Római 
Katolikus Egyházközség mint konzorciumi partner 
vett részt a projekt megvalósításban, amelyhez az egy-
házközség 19 439 438 Ft-ot biztosított.

Füreden nemcsak az 
épületek szépülnek, ha-
nem békésen élnek együtt 
az emberek, amiért kö-
szönet mondható a pol-
gármesternek és az itt 
élõknek. Az ünnepélyes 
projektzáró résztvevõi kör-
besétáltak a Szent István 
téren, és megtekintették a 
város fõépítésze, András 
István által összeállított 
kiállítást, amely az épít-
kezés terveit és a további 
fejlesztési elképzeléseket 
mutatja be, majd megnéz-
ték a projektet összefogla-
ló kisfi lmet, amelyet a Fü-
red tv készített.

Csorba Kata

A képviselõ-testület 
rendkívüli ülésen 
döntött a város bo-
rának kiválasztásá-
ban júniusban.

A 2006-ban megalkotott 
rendelet értelmében ezt 
annak a füredi termelõnek 
az Olasz rizlingje nyerheti 
el, amely bor abban az év-
ben a városi borversenyen 
aranyérmet szerzett, s ab-
ból termelõje kereskedel-
mi mennyiséggel rendel-
kezik.

Az idén négy tételbõl 
kellett választani, melybõl 
kettõ száraz és 2011. évi 

szüretelésû, kettõ pe-
dig évjáratos, ún. kései 
szüretelésû édes bor volt.

A maga nemében cso-
dálatos íz- és aroma gaz-
dag „természetes cseme-
geborok” nagy elismerést 
váltottak ki a képviselõk 
között, mégis úgy döntöt-
tek, hogy a borvidék fõ faj-
tájának számító Olasz riz-
ling a száraz, hagyományos 
szüretelésû, egyéves borok 
közül kerüljön ki.

Végül a választás 
meggyõzõ fölénnyel Sza-
bó József balatoncsicsói 
Olasz rizling bora javára 
dõlt el. A Balatonfüreden 

élõ borosgazda Gergõ fi á-
val együtt készíti a borokat 
és úgy tûnik nem is ered-
ménytelenül. A XXI. Fü-
redi borversenyen elért 
teljesítményükkel az „Év 
bortermelõje 2012-ben Ba-
latonfüreden” címet is ki-
érdemelték az idén.

Aki kíváncsi milyen 
borokat termel a családi 
vállalkozás, könnyen meg-
találhatja majd õket a Fü-
redi Borhéten, mivel a cím 
mellé az elsõ hely is jár ne-
kik a Tagore sétány boros 
standjai sorában.

Müller István

Balatonfüred város bora 

Megújult városközpont

Folytatás az 1. oldalról.

A fi atal mûvésznõ képei júniusban voltak láthatók az Arácsi Népházban. A kiállítást Pálffy Károlyné képviselõ asszony 
nyitotta meg, aki méltatta Heni munkásságát, szorgalmát, külön kiemelve a reneszánsz nagy mestereit idézõ, az em-
beri testrõl és a körülötte lévõ drapériákról készült festményeit. 

Végh-Mozgai Heni kiállítása

A  nyári menetrend 
szerint az északi 
parton a korábbi 
évekhez hasonló-
an ismét közvetlen 
vonat összeköttetés 
alakul ki Záhony és 
Tapolca, valamint 
Sopron és a Balaton 
között. 

A járatok száma 
jelentõsen megnõ, a 
fõvárosból/ba kétórán-
ként indulnak gyorsvona-
tok, míg a személyvonatok 
Székesfehérvár és Tapolca 
között szintén ütemesen, 
120 percenként közleked-
nek. Az idei nyár 
egyértelmû újdon-
sága, hogy ezúttal 
jóval több korszerû 
Desiro motorvonat 
jár majd az északi 
parti vasútvonalon, 
hiszen a Budapest-
Esztergom vonal 
felújítása miatt, ezekbõl 
többet lehet átcsoportosí-
tani. 

A légkondicionált 
szerelvények az alábbi 
idõpontokban indulnak 
Balatonfüredrõl Székes-
fehérvár irányába: 7:19, 
12:10, 14:10, 16:10, 20:10, 
szombaton és vasárnap 
22:31 is. Füredrõl Tapol-
ca irányába: 7:06, 16:12, 

21:50, szombaton és va-
sárnap 5:53 is. Ezen felül 
ilyen vonat lesz a Fehér-
várról Füredre érkezõ 
11:43-as vonat, valamint 
megjelennek a Desiro vo-
natok a Tapolca-Keszthely-
Balatonszentgyörgy vona-
lon is. 

A nyári szezonban a 
Balaton déli partján a 
kétóránkénti gyorsvo-
natok egy-egy InterCity 
minõségû, légkondicio-
nált kocsit is továbbítanak, 
melyek a menetjegyen 
felül, ülõhelyet is biztosí-
tó kedvezményes, 380 fo-
rintos, pót- és helyjeggyel 

vehetõk igénybe. A Bala-
tonhoz mind a déli, mind 
az északkeleti, mind pedig 
a nyugati országrészbõl 
az átszállás nélküli el-
jutást biztosítva közvet-
len vonatok közlekednek 
többek között Sopronból, 
Szombathelyrõl, Miskolc-
ról, Sátoraljaújhelyrõl, Zá-
honyból, Nyíregyházáról, 
Debrecenbõl, Szolnokról, 

Pécsrõl és Szegedrõl is. Az 
utazásokhoz a MÁV-Start 
Zrt. az idén is kínálja a 
Balaton Mix jegyet. A Ba-
laton Mix napijegy felnõtt, 
gyermek és családi kategó-
riában is megváltható. A 
jegyet az utasok az általuk 
választott napon, vagy na-
pokon 0–24 óráig korlátlan 
számú díjmentes utazásra 
vehetik igénybe a tó körü-
li vasútvonalakon és a Ba-
latoni Hajózási Zrt. tavat 
átszelõ, menetrend szerin-
ti hajó járatain.

A Balatonhoz való uta-
záshoz féláru alkalmi 
menettérti kedvezmény 

vehetõ igénybe, va-
lamint díjmentes 
kerékpárjegy vált-
ható. Egyes bala-
toni szolgáltatók 
10–20–50% kedvez-
ményt nyújtanak a 
Balaton Mix jegy 
felmutatói részére. 

A tanszünetben változik a 
Volán társaságok menet-
rendje is, naponta két já-
rat indul Balatonfüredrõl 
Siófokra és vissza, szá-
mos iskolai járat azonban 
szeptemberig nem közle-
kedik, ilyen a Balatonfü-
red–Pécs autóbusz is. A 
nyári menetrend augusz-
tus 26-ig van érvényben.

Bán László

Az 1920. június 4-én 
aláírt trianoni béke-
diktátum évforduló-
ján az önkormány-
zat szervezésében  
megemlékeztek ar-
ról, hogy a háború-
ban vesztes oldalon 
álló Magyarország 
területeit elcsatol-
ták és ezzel három-
millió magyar re-
kedt határon kívül. 

A versailles-i terem-
ben megfosztották Ma-
gyarországot értékes 
területeirõl, Romániához 
120 ezer km2-t, Szerbiához 
60 ezer km2-t, Ausztriához 
4000 km2-t, Csehországhoz 
63 ezer km2-t csatoltak. A 
szerzõdéssel az akkori Ma-
gyarország lakosainak 64 
százaléka rekedt határon 
kívül, ezzel mintegy há-
rommillió magyar vált a 
szomszédos országok lakó-
ivá. A diktátum nem csak 
a lelkekben okozott óri-

ási károkat, de jelentõs 
volt a gazdasági veszteség 
is. A gyászos napra emlé-
keztek a fürediek a Turul 
madár szobránál, ahol a 
jelenlévõk meghallgathat-
ták Szigethi Csaba, a Szé-
chényi Ferenc Kertészeti 
Szakképzõ Iskola igazgató-
jának beszédét.

A szónok kiemelte: Tri-
anon nem történelmi po-
ros emlék, hanem máig 
égõ seb. Mai ésszel felfog-
hatatlan az a sokk, amit 
akkor élt át Magyarország. 
A magyarság egyharma-
da nem élhetett többé sa-
ját hazájában, különösen 
fájdalmas és feldolgozha-
tatlan volt, hogy az elcsa-
toltak nagy része egysé-
ges, szín magyar tömbben 
élt az új határok mentén. 
A gyõzteseknek történel-
mi érvei vagy nem voltak, 
vagy nagyon gyenge lá-
bakon álltak. Inkább az 
utódállamok tiszta gaz-
dasági és katonai igényei 

érvényesültek. Így tör-
ténhetett, hogy városokat 
vágtak ketté, úgy mint Ko-
márom, Balassagyarmat, 
Sátoraljaújhely. A monar-
chia egységes, minden tag 
számára kedvezõ piaca 
eltûnt, minden utódállam 
az önellátásra törekedett, 
nem az összefogásra. En-
nek is szerepe volt abban, 
hogy hazánk jelentõsen 
lemaradt a nyugat-euró-
pai fejlõdéstõl – mondta 
Szigethi Csaba.

A beszédet követõen a 
Széchényi iskola tanulói 
színes mûsort adtak. A fü-
redi önkormányzat által 
megrendezett ünnepsé-
gen a város nevében Hári 
Lenke alpolgármester ko-
szorúzott, a pártok közül 
a Fidesz-KDNP és a Job-
bik képviselõje helyezte 
el az emlékezés virágait 
a Kovászna parkban lévõ 
Trianon emlékmûnél.

Bán László

Balesethelyszínelõ 

Verseny Veszprém 

megyében
 
Június 26-án a Ba-
latoni Közbizton-
sági Koordinációs 
Bizottság kezde-
ményezésére elsõ 
alkalommal rendez-
ték meg a Régiós 
Balesethelyszínelõi 
Versenyt, amelyen 
Veszprém, Zala, 
Somogy és Fejér 
megye szakemberei 
vettek részt.

A rendezvénynek há-
rom balatoni település, 
Balatonalmádi, Balaton-
füred és Csopak adott ott-
hont, ahol a versenyzõk 
kresz és szakmai elmé-
letben, szakmai gyakor-
latban, valamint ügyessé-
gi gépjármûvezetésben is 
összemérték tudásukat

 A versenyen – amelyen 
Óberling József r.ezredes, 
az ORFK Közlekedésren-
dészeti Fõosztályának 
vezetõje is részt vett – a 
megyék külön értékelték 
és díjazták legjobbjaikat. 
A díjakat dr. Töreki Sán-
dor r.dandártábornok, 
Veszprém megye rendõr-
fõkapitánya adta át.

 A versenyen egyéni-
ben a legjobb eredményt 
a veszprémi RÉPÁS ZOL-
TÁN r. zászlós érte el.

 Csapatban a füredi-
ek nyertek: Barkó István  
és Horváth Gergõ. Máso-
dik lett a veszprémi csa-
pat és harmadik a tapolcai 
balesethelyszínelõ csapat.

 Veszprém megyét a 
szeptember 11-13. között 
megrendezésre kerülõ 
országos megméretteté-
sen a verseny két egyé-
ni legjobb versenyzõje 
fogja képviselni: RÉPÁS 
ZOLTÁN Veszprémbõl 
és HORVÁTH GERGÕ, 
a balatonfüredi 
rendõrkapitányságról. 

Kómár Viktória
r. fõhadnagy
sajtóreferens 

Veszprém MRFK

Minden eddiginél több 
Desiro motorvonat

A Nemzeti Összetartozás Napján

Több légkondicionált 
vonat közlekedik idén 
nyáron a Balatonnál
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A városközpont rehabilitáci-
ója során öt épületet újítottak 
fel. 

Ezek egyike az 1785-ben épí-
tett Pálóczi kastély, amelyben 
a  Ferencsik János Zeneiskola 
mûködik és országos védettségû 
mûemlék. Az Önkormányzat 
fenntartásában lévõ közoktatási 
intézményben átlagban 300 diák 
tanul, akik a megyei, regionális 
és országos iskolai versenyeken 
is szép sikereket érnek el. A ze-
neiskolában a pályázatban nem 
szereplõ, de ahhoz kapcsolódó 
önkormányzati önerõbõl folyó 
belsõ felújítás eredményeképp 
kialakított koncertterem alkal-
massá vált énekkari, zeneka-
ri próbák, szakmai elõadások, 
koncertek megtartására. A 
projekt során a homlokzatokat 
a mûemléki szempontoknak 
megfelelõ módon újították fel: a 
régi pala anyagú tetõszerkezet 
– jellegét megtartva – azbeszt-
mentes pala fedést kapott. . A fa 
nyílászárók egy részét felújítot-
ták, más részüket kicserélték.  
Az új nyílászárókba hõszigetelt 
üvegezést tettek. Az épületet a 
talajnedvesség ellen utólagos 
vízszigeteléssel és szellõzõ va-
kolattal látták el. Az épületet 
akadálymentesítették, és liftet 
szereltek be. 

 Az épület parkját is megújí-
tották.

Kívül-belül megújult az egy-
házi tulajdonba lévõ, helyi 
védettségû 1928-ban épült Pi-
ros iskola is, amelynek épületé-
ben korábban általános iskola 
mûködött. A 2008 óta újra tu-
lajdonos  Balatonfüredi Római 
Katolikus Egyházközség a fel-
újítás után az egyházi és lakos-
sági igényeknek megfelelõen 
közösségi házként, énekkari 
próbateremmel, játszószobá-
val, kis könyvtárral, nagycsa-
ládosok termével mûködteti 
az épületet. Ezt az épületet is 
akadálymentesítették, és ben-
ne liftet szereltek fel. A projekt 
során felújították az épülethez 
tartozó teret is.   

A pályázat egyik központi 
elemét képezi a Vásárcsarnok 
felújítása, amellyel a helyi la-
kosság, úgy a kereskedõk mint 
a bérlõk régóta elégedetlenek 
voltak.  A projekt során az épü-
let és a gépészeti berendezések  
felújítása is megtörtént. A nyí-
lászárók cseréje mellett a piac-
csarnok régi vázszerkezete új 
festést kapott. Új padlóburko-
latot raktak le.Az épületet tel-
jesen akadálymentesítették, és  
fotocellás ajtókat építettek be. 
A  kialakított hõszivattyús geo-
termikus energia felhasználá-
sával komoly gazdasági és nem 
elhanyagolható környezetvé-
delmi elõnyök érhetõk el, mert 
többek között nincs CO2 kibo-
csátás. Emellett ennek a fûtési 
módnak alacsony a zajterhelé-
se, nagy a megbízhatósága és 

nagy a hatékonysága. A legfon-
tosabb, hogy a ténylegesen fel-
használt energia nagyobb há-
nyadát, több mint kétharmadát, 
megújuló energiaként nyerik, 
amely korlátlanul rendelkezés-
re áll.  

A pályázat keretében felújí-
tották a Polgármesteri Hivatal 
még az 1920-as években épített, 
de természetesen azóta már fel-
újított A és B épületeinek külsõ 
szerkezetét. Hõszigetelõ nyílás-
zárókat szereltek fel, és aka-
dálymentesítettek oly módon, 
hogy mindkét épületbe fotocel-
lás ajtókat szereltek fel, és a B 
épülethez egy emelõszerkezetet 
szereltek.

A pályázatban az épületek 
felújítása mellett jelentõs ele-
met képviselt a zöldterületek 
rehabilitációja. A közúti cso-
móponttól a Kovászna park felé 
sétányt alakítottak ki, valamint 
a Kovászna park rehabilitáci-
ója mellett a Kéki-patak keleti 
oldali partját is rendbe tették 
a pályázat során. Új sétauta-
kat alakítottak ki, ivókutat te-
lepítettek, automatikus öntö-
zést építettek ki, új padokat, új 
kandelábereket helyeztek ki, és 
új évelõ növényeket telepítet-
tek. Az itt található zöldfelület 

16.447 m2-ébõl a felújított zöld 
felület nagysága: 15.779 m2. 

Megvalósult az Ady End-
re utca – Kossuth utca – 
Arácsi út közúti csomó-
pontjának felújítása egy 
körforgalom kialakításával, va-
lamint a kapcsolódó járdák re-
konstrukciója is.  Az új körfor-
galom az új gyalogátkelõkkel a 
városnak ezen a nyaranta zsú-
folt részén szabályozza, talán 
lassítja, de mindenképpen biz-

tonságosabbá teszi a közleke-
dést.

A pályázat keretében ter-
vezett beruházások mellett a 
projekt részét képezi az önkor-
mányzati saját forrásból megva-
lósított közcélú  78 férõhelyes 
mélygarázs kialakítása is az 
Önkormányzattal szemközti te-
rületen. A használatba vételi 
engedély megszerzése után a 
tervek szerint július végén, au-
gusztus elején már megnyitják 

ezt a parkolót is a közlekedõk 
elõtt.

A projekt során magánbe-
ruházásra is sor került. Az Ön-
kormányzattal szembeni terü-
leten és a mélygarázs felett 50 
százalékos beépíthetõségig az 
Önkormányzat földhasznála-
ti és ráépítési jogot engedett a 
helyi magánberuházó, a Bázis-
Invest Kft. javára, hogy három 
új épületet, bennük üzleteket, 
irodákat, lakásokat építsen. A 

város a tulajdonjogot megtar-
totta, a pályázat során kiválasz-
tott Kft. pedig a ráépítési jog és 
földhasználati jog ellenértéke-
ként fi zetendõ díj ellenében az 
építmények javára az Önkor-
mányzattól legkésõbb az épü-
letek fenn álltáig földhasznála-
ti jogot kapott.  A Helyi Építési 
Szabályzat elõírta azt is, hogy a 
Városháza és a posta között leg-
alább négy méter széles gyalo-
gos kapcsolatot kell biztosítani. 
A magánberuházónak kellett a 
korábbi épületeket lebontani, 
az újakat megterveztetni, és a 

terveket a Kulturális Örökség-
védelmi Hivatallal és a városi 
fõépítésszel egyeztetni, és a be-
ruházást a pályázattal együtt 
szinkronban befejezni. 

A gyalogjárda és épületek 
körüli részt városközponthoz 
méltóan, magas színvonalon 
parkosították, új fákat ültet-
tek, gyepesítettek, egynyári 
virágágyásokat és automata 
öntözõrendszert alakítottak ki. 
Az épületek körül megvalósított 
parkosított terület esztétikus 
látványt nyújt az itt élõknek és a 
városközponton áthaladóknak.

Beruházások a Füredet a fürediekért címû projekt keretében
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Húzónevek, külön-
leges elõadások, 
zseniális zenészek 
a tizedik Mûvészeti 
Fesztiválon. Itt lesz-
nek az átutazók: 
Udvaros Doroty-
tya, Dés László és 
Cserhalmi György. 
Zenél többek között 
Horváth Kornél, Rú-
zsa Magdi, a Parno 
Graszt. A Papsoka 
templomrom pedig 
színházi elõadás 
helyszíne lesz. 

– A tizedik, jubileumi 
Mûvészeti Fesztivált min-
denképpen szeretnénk 
valóban ünnepivé tenni. 
Több mûfajt felvonulta-
tó, színvonalas, ám egy-
ben szórakoztató fesztivált 
tervezünk. Minden eddi-
ginél sokszínûbb lesz az 
idei program, sok jó kon-
certtel és izgalmas színhá-
zi elõadásokkal. Fesztivál- 
díjas bábjátékot láthatnak 
a gyerekek, lesz újra világ-
zenei és improvizációs tá-
bor, vetítéssel, elõadással 
egybekötött egyedi rendez-

vénnyel emlékezünk meg 
Örkény Istvánról, a Magyar 
Játékszíni Napok alkalmá-
ból pedig színpadon lesz a 
Mr és Mrs címû elõadás, 
amelyben Verebes Linda 
és Pindroch Csaba szere-
pel. Különlegesnek ígér-
kezik a Veszprémi Petõfi  
Színház Jeanne d’Arc 
elõadása, amelyet az 1100-
as években épült Papsoka 
templomromnál mutatunk 
be. A helyszín már 
önmagában is iz-
galmas, amelynek 
külön érdekessé-
get ad, hogy Jeanne 
d’Arc látomásaiban 
az a Szent Mihály 
arkangyal jelent 
meg és szólította fel az an-
golokkal szembeni harcra, 
akinek tiszteletére emel-
ték az Árpád-kori temp-
lomot. Minden bizonnyal 
ez különleges hangulatot 
ad majd az elõadásnak, 
amelyre a tervek szerint 
a kisvonat különjárata vi-
szi majd el a nézõket – vá-
laszolta a balatonfured.
hu kérdésére Kéri Kitty, 
a Kisfaludy Színház igaz-

gatója, a fesztivál egyik 
szervezõje.

Az önkormányzat és a 
Kisfaludy Színház közös 
Mûvészeti Fesztiváljá-
nak zenei kínálatát Geszti 
Margit programszervezõ, 
a Sony Music egykori igaz-
gatója állította össze, úgy, 
hogy a világzenei koncer-
tek mellett hazai sztárok is 
színpadra lépjenek.

– Füred arculatához, 

miliõjéhez illõ új és tartal-
mas produkciókat igyekez-
tem meghívni a fesztiválra. 
Lesznek közönség kedven-
cek, lesznek sztárok és 
lesznek kevésbé ismert, 
ám saját mûfajukban zse-
niális zenészek. Kiemel-
ném az Udvaros Doroty-
tya, Dés László, Cserhalmi 
György Átutazó címû kon-
certjét. Az országos turné-
ra induló produkciónak itt 

Füreden lesz a debütálása. 
A koncert tulajdonképpen 
Udvaros Dorottya kultikus 
lemezének elõadása. Itt 
lesz a nagy kedvencem, a 
világ egyik legnagyszerûbb 
ütõhangszerese, Horváth 
Kornél egy extra produk-
cióval, hiszen Lantos Zol-
tán hegedûmûvésszel 
és Orosz Zoltán 
harmonikamûvésszel kö-
zösen ad majd koncertet. 

Zenél majd a Parno 
Graszt, akik auten-
tikus roma zenét 
játszanak és ferge-
teges hangulatot 
tudnak teremte-
ni. Hasonlóan kü-
lönleges zenei él-

ményt ígér a kelet-európai 
muzsikákat ötvözõ Mókus 
és a Fabula Rasa koncert, 
teljesen levettek a lábam-
ról, amikor elõször hallot-
tam õket játszani. És zene-
karával együtt koncertezik 
majd a méltán közkedvelt 
Rúzsa Magdi – fogalmazott 
Geszti Margit. A részletes 
program lapunk 12. olda-
lán látható.

mt

Mûvészeti Fesztivál tizedszer
SEGÍTSÉG!

Színház, segíts!
Alszom, ébressz fel
Eltévedtem a sötétben, vezess a gyertyaláng felé
Lusta vagyok, szidj össze
Fáradt vagyok, emelj fel
Közömbös vagyok, üss meg
Közömbös maradok, vágj pofon
Félek, bátoríts
Tudatlan vagyok, nevelj
Szörnyeteg vagyok, tégy jobbá
Pöffeszkedõ vagyok, nevettess halálra
Cinikus vagyok, hozz zavarba
Ostoba vagyok, változtass meg
Gonosz vagyok, büntess meg
Uralkodni vágyó és kegyetlen vagyok, harcolj ellenem
Tudálékos vagyok, nevess ki
Közönséges vagyok, emelj fel
Néma vagyok, bírj szólásra
Nem álmodozom többé, nevezz hitványnak és hülyének
Feledékeny vagyok, hozd el nekem az Emlékezetet
Öregnek és kiszáradtnak érzem magam, hívd elõ a Gyermekkort
Ügyetlen vagyok, adj Zenét
Szomorú vagyok, adj Örömet
Süket vagyok, tedd, hogy a Fájdalom üvöltsön a viharban
Zaklatott vagyok, adj Bölcsességet
Gyenge vagyok, lobbantsd lángra a Barátságot
Vak vagyok, idézd meg a Fényességet
Hatalmába kerített a Rútság, hozd el a hódító Szépséget
Beszippant a Gyûlölet, ajándékozd nekem a Szeretet erejét. 

Ariane Mnouchkine Színházi Világnapi üzenete

Elõszó egy drámakötethez

A Színkeresõk Társasága nem ke-
vesebbre vállalkozik, mint megpróbál 
eleget tenni az imént elsóhajtott, elsi-
koltott gondolatoknak és érzéseknek. 
Ma, amikor a színház a szakadék szé-
lén táncol, amikor bárgyú sorozatok 
bambulásával, vacak, olcsó történetek 
olvasgatásával áldozzuk fel lelkünk és 
agyunk maradék  morzsáit, valakik ar-
ról tesznek hitet, hogy visszaadják a 
színháznak azt a szerepét, amit nem 
tud betölteni más. A színház az ember-
rel egyidõs. A kultúra nem extra járu-
lék, luxuscikk, amitõl könnyedén szaba-
dulunk, ha szorosabbra kell húznunk a 
nadrágszíjat.

 A silány szórakoztatóipar könnyen 
és gyorsan fogyasztható portékái lassan 
kiszorítják a valódi könyveket, színda-
rabokat, elõadásokat. A költségvetések 
lefaragása, a színházak sokszor  kény-
szer szülte mûsorterve, a  szerzõk meg-
alkuvása mind segít ennek teret adni.  
Aki felismeri a veszélyt, ami a színház 
megszûnéséhez, az értékek elveszté-
séhez vezethet és tesz ellene, nem bo-
londabb, mint az a bizonyos szélma-
lomharcos. És mégis. Nem lehet nem 
álmodozni, nem lehet nem hinni és 
nem újra kezdeni. Nem lehet nem írni.  

Olvasni. Magyar drámákat. Kortárs ma-
gyar szerzõk mûveit.

 A Történelmi levegõ címû kötetben 
kilencet talál az olvasó, egytõl egyig 
érdekfeszítõ alkotás, mindbõl sugárzik 
a színház szeretete. A színházé, mely-
nek „föladata most és eleitõl fogva az 
volt és az marad, hogy tükröt tartson 
mintegy a természetnek; hogy felmutas-
sa az erénynek önábrázatát, a gúnynak 
önnön képét, és maga az idõ, a század 
testének tulajdon alakját és lenyoma-
tát”.  Hét év telt el a Társaság elsõ köte-
tének megjelenése óta. A Zárszóban azt 
olvasni : „ A színkeresõk ötödik, egyben 
utolsó kötetét tartja a kezében a (sajnos 
csak) olvasó.”

Õszintén remélem és kívánom, hogy 
ne így legyen. Hogy legyen világosság!

Sok sikert kívánok a szerzõknek:Jász 
Istvánnak, Pásztor Bertalannak, Kó-
kai Jánosnak, a 2004-ben elhunyt 
Kriszt Györgynek, Kabdebó Tamásnak, 
Pruzsinszky Sándornak, Hargitai Ildi-
kónak, Gutai Istvánnak, végül de nem 
utolsósorban a füredi Perlawi Andor-
nak.  Kívánok továbbá sok jó könyvet 
az olvasóknak és jó magyar drámát a 
nézõknek és a színház csinálóknak.

Kéri Kitty színmûvész

A Balatonfüred 
Városért Közala-
pítvány 65. kötete 
Brázay Zoltánról, az 
1875-1951 között 
Balatonfüreden élt 
sikeres vállalkozóról 
szól.

 A könyv bemutatóján 
elsõként Gubicza Ferenc, 
az alapítvány leköszönõ 
elnöke beszélt, aki beje-
lentette, hogy a kuratóri-
um döntése értelmében 
az új megválasztott elnök 
Molnár Judit, a képviselõ-
testület tagja, a Humán 

Erõforrás Bizottság elnö-
ke lett. Ezután átadták az 
alapítvány „Balatonfüred 
Kulturális Nagykövete” ki-
tüntetéseket. Elismerést 
vehetett át dr. Ács Anna 
muzeológus, a Városi Mú-
zeum vezetõje, Sárközi-
né Sárovits Hajnalka, a 
Városi Könyvtár igazga-
tója és Cserép László, az 
Emberi Erõforrás Minisz-
térium Közmûvelõdési 
Fõosztályának vezetõje is. 
Dr. Bóka István beszédé-
ben elõször gratulált a dí-
jazottaknak, majd elmond-
ta: a most kitüntetettek 

munkájukkal már rég meg-
érdemelték az elismerést. 
A leköszönõ elnökhöz in-
tézett szavaiban a polgár-
mester úgy fogalmazott, 
rengeteg erõ és szellemi 
érték van az alapítvány-
ban és az eddig elvégezett 
munkában. Az új kötettel 
kapcsolatban elmondta: 
keressük az aktualitást a 
könyvben, de a mai nehéz 
társadalmi és gazdasági 
helyzetben, valószínûleg 
nem tudna egy Brázay csa-
ládhoz hasonló dinasztia 
kiemelkedni. A multinaci-
onális cégek ma már min-

denhol ott vannak, piacot 
szereznek. Éppen ezért 
fontos, hogy becsüljük és 
segítsük a hazai vállalko-
zókat, a róluk kialakult 
sokszor negatív képen is 
változtatni kell - zárta be-
szédét a város vezetõje.

Izgalmas és aktuális ol-
vasmányt vesz a kezébe az, 
aki beszerezi Z. Karkovány 
Judit kitûnõ Brázay Zoltán 
és családja életét bemu-
tató könyvét, amely úgy, 
mint az eddig kiadott köte-
tek a Városi Könyvtárban 
vásárolható meg.

Bán László

Valójában nem egy égi jelenségre, de mindenképpen elsöprõ erejû élményre számíthat az, aki Balatonfüreden, július 
22-én, vasárnap a Szabadtéri Színpadon megnézi ezt a fergeteges produkciót. A The Irish Dance Tornado az ír sztepp-
tánc legkiválóbb táncmûvészeibõl álló társulat. Szólótáncosa és koreográfusa az ír nemzeti bajnok és többszörös 
világbajnok Catherine Gallagher, aki tagja volt a világhírû Riverdance együttesnek és megannyi vezetõ társulatnak, 
akik eme jeles mûfajban szórakoztatják a közönséget. A 2 x 50 perces elõadás július 22-én, vasárnap este, 21 órakor 
kezdõdik a Balatonfüredi Szabadtéri Színpadon. (Balaton Szabadidõ és Konferencia Központ, Szabadtéri Színpad, Hor-
váth Mihály utca) Jegyek a Balaton Szabadidõ és Konferencia Központban (Horváth Mihály u., tel.: 87/480-196) és a 
Tourinform Irodában (Blaha L. u. 5., tel.: +36-87/580-480) kaphatók.

Ír Tornádó közelít a Balaton felé

Hosszabb szünet 
után jelent meg 
Balatonfüred or-
szágos irodalmi 
mûvészeti folyóira-
ta, a Tempevölgy 
második száma. Az 
új megjelenési rend 
szerint történt ez 
így, az évi négy szá-
mot kiadó folyó-
iratnál. A bemutató 
a Hal és Borünnep 
keretében volt s 
ezúttal most Bánó 
Veronika zongorajá-
téka és színes zenei 
mese-csokra 
gazdagította a lap-
premiert.

A folyóiratban elõször 
mindig azt keressük, meny-
nyiben kötõdik a városhoz 
s a tájhoz s mennyiben tud 
egyetemes magyar érté-
keket felmutatni, s egyút-
tal hozza közel Európát. 
Ebbõl a szempontból a 
Tempevölgy ismét gazdag 

tartalmat mutat fel.
Szekeresné Rózsa Etel-

ka rövid esszéjében a 
mindenki által ismert és 
szeretett füredi költõ ta-
nár Kemény Géza port-
réját mutatja fel, a haj-
dani pályatárs ihletett 
szép szavaival. A füredi-
vé (arácsivá) vált Kovács 
András fi lmrendezõ az em-
lékeiben megtalált s most 
is élményként újra élt Ba-
latonról irt esszét. De itt 
vannak a tavalyi Quasimo-
do-díjas költõk is, hiszen a 
lap sorozatban adja közre 
a verseiket – várva az idei, 
immáron 20. verseny nyer-
teseit. De ugyanígy ide köt-
hetjük Fleisz Katalint, aki 
Krúdy Gyuláról értekezett, 
egy regényét elemezve. 
Krúdy a mi füredi írónk, 
nincs olyan pillanat, hogy 
ne tudnánk õt Füredhez 
kötni.

S persze ide kötjük a 
lap képzõmûvészeti anya-
gát is, nemcsak azért mert 

Legéndy Péter a kiváló 
mûvészettörténész Bala-
tonalmádiban él, hanem 
mert akirõl ír, Fürednek 
kedves vendége minden-
kor: Melocco Miklós rajza-
it elemzi az esztéta.

Az európai sorozatot 
egy svéd összeállítás gya-
rapítja, s ennek is vannak 
füredi kötõdései a Nobel-
díjas Tomas Tranströmer 
személyében. Majd egy ki-
tekintés felvidékre, az ot-
tani magyarság anyanyelv 
használatának mai gond-
jait foglalta össze Balassa 
Zoltán.

Még egy ilyen fo-
lyóiraton keresztül is 
érzékelhetõ, mennyire je-
len van a város e tekintet-
ben is a magyar szellemi 
életben. Azaz mennyire él 
az a kulturális hagyomány, 
amely Balatonfüredet és a 
mindenkori magyar kultú-
rát és közéletet összekötöt-
te, meghatározta.

(y.-y.)

Kézbe vehetõ a Tempevölgy

Könyv a Brázay családról

Kitûnõ színészek, 
énekesek fellépései 
a város több pontján
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Lapzártánkkor, jú-
lius 5-én 9 órakor 
rajtolnak a legna-
gyobb magyar vitor-
lásverseny, a Kék-
szalag résztvevõi 
a Balatonfüred 
elõtti rajtvonalról. 
A hagyományos 
Balaton-kerülõ re-
gatta fõvédnöke 
Navracsics Tibor. A 
versenyt rendezõ 
Magyar Vitorlás 
Szövetség óvatos 
becsléssel több mint 
hatszáz hajót vár 
a versenyre – tájé-
koztatták a BFN-t a 
szervezõk.

A Kékszalag évek 
óta Európa legnagyobb 
tókerülõ versenyeként, ha-
zánk öt legismertebb ren-
dezvénye közé került. A 
több mint 3000 versenyzõ 
között évrõl évre több vi-
lágsztár is rajtol a verse-
nyen. A verseny és rendez-
vényei több tízezer nézõt 
és érdeklõdõt vonz nyáron 
a Balaton partjára.

Az MVM Partner Zrt., 
az MVM Csoport energia-
kereskedelemmel foglal-
kozó leányvállalata a ma-
gyarországi energiapiac 
meghatározó szereplõje. 
Évek óta elkötelezett tá-
mogatója a hazai sport-
életnek, éppen ezért dön-
tött úgy, hogy a nagy múlra 
visszatekintõ Kékszalag 
vitorlásverseny mellé áll 
és névadója lesz a rendez-
vénynek. Az MVM Partner 
nemrég lépett piacra kör-
nyezetbarát „Zöldáram” 
termékével. A Kékszalag 
verseny, mint a szél és a 
víz energiáját hasznosító 
sportág, természetközelsé-
gével kiválón kapcsolódik 
a cég célkitûzéseihez.

A 44. Kékszalag MVM 
Partner Nagydíj leg-
nagyobb kérdése újra: 
megdõlhet-e az 1955-ben 
felállított Kékszalag-re-
kord? Akkor a Nemere II. 
nevû 75-ös cirkáló 10 óra 

40 perc alatt teljesítette a 
légvonalban 145 kilométe-
res távot.

Hihetetlennek látszik 
hogy a csúcsidõ – amely-
nek körülményeit és meg-
történtét sokan vitatják – 
ilyen hosszú múltra tekint 
vissza, hiszen a mai mo-
dern versenyhajók sokkal 
gyorsabbak, mint a ma is 
vitorlázó csúcstartó. Ám a 
sikerhez az is szükséges, 
hogy a verseny napján a 
teljes Balatonon megfelelõ 
irányú és erejû, egyenlete-
sen jó szél fújjon. Ez ál-
talában ritkán fordul elõ, 
mert számtalan idõjárási 
tényezõnek kell kedvezõen 
alakulnia. A feladatot to-
vább nehezíti, hogy a Bala-
ton több, szélviszonyaiban 
gyakran különbözõ részre 
osztható. Ez teszi a ver-
senyt, a kihívást, a kalan-
dot olyan sokszínûvé, hogy 
az mind több résztvevõt 
vonz. Többek között ezért 
vált a Kékszalag, a legré-
gebbi, és leghosszabb tá-
von futott európai tavi vi-
torlás verseny, a legtöbb 
vitorlázót megmozgató 
eseménnyé az öreg konti-
nensen.

A verseny legnagyobb 
esélyesei persze a modern 
hajók. 2010-ben állhat-
tak rajthoz elõször a  mai 
technikai szinten leggyor-
sabb, többtestû versenyvi-
torlások: a kéttestû kata-
maránok, és  a háromtestû 
trimaránok. Ezek részvéte-
lét 2013-ig a páratlan évek-
ben nem engedik meg a 
szabályok, ám 2014-tõl vég-
képp, minden évben nyílt 
lesz a verseny. Mivel idén 
is szabadon rajthoz állhat-
nak a többtestûek, ezért 
több külföldi versenyzõ 
részvételére is számíta-
nak a rendezõk. A könnyû, 
többtestû hajók gazdaságo-
sabban szállíthatók, mint a 
nagy egytestû vitorlások, 
illetve kisebb merülésük 
miatt nem akadályozza 
õket a Balaton viszonylag 
sekély vízmélysége. 

A Kékszalagra ha-
gyományosan nem csak 
külföldrõl érkeznek mo-
dern versenyhajók. A 
verseny minden évben 
megmozgatja a magyar 
tervezõk és hajóépítõk 
fantáziáját. Rendszere-
sen jelennek meg egyedi, 
gyõzelemre törõ különle-
gességek. Idén is várható-
ak különleges újdonságok 
a vízen.

„Legalább ilyen fontos 
azonban az a sportteljesít-
mény, amelyet a lassúbb 
hajók legénysége nyújt, 
akik sokszor másfél-két 
napot töltenek az idõjárás 
viszontagságainak kité-
ve a vizen” – mondta el 
Szoják Balázs, a Kékszalag 
fõrendezõje.

A Kékszalag nem csak 
a gyõztesek, a leggyorsabb 
hajók versenye. A Kéksza-
lag az verseny, ahol egy 
idõben, egy pályán verse-
nyeznek világbajnok vi-
torlás sztárok és amatõr 
versenyzõk, akár olyanok 
is, akik életük elsõ vízi 
megmérettetésén vesz-
nek részt. Nem kizárólag 
a minél nagyobb sebesség 

elérésére épített verseny-
vitorlásokkal lehet és ér-
demes rajthoz állni. Az ab-
szolút befutáson kívül 29 
különbözõ hajóosztályban 
hirdetnek eredményt, így 
a mezõny bármely sebes-
ségi rétegébe tartozó azo-
nos vagy hasonló hajókkal 
versenyzõk egymáshoz is 
mérhetik teljesítményü-
ket. Sokan akadnak olya-
nok is, akiknek a fõ cél a 
Balaton megkerülése a 
szabályok által megenge-
dett limitidõn, vagyis 48 

órán belül.  A Kékszala-
got immár ötödik alkalom-
mal egy ifjúsági verseny, 
a Kékpántlika elõzi meg. 
A Balatonfüred-Tihany-
Balatonfüred távon a vi-
torlás utánpótlás fi atal re-
ménységei küzdenek meg 
a leggyorsabb hajó címé-
ért. 2011-ben 118 hajó vett 
részt a versenyen. 

A nagy távolsági ver-
seny befutója után pedig a 
2szalag katamarán regatta 
futamai kezdõdnek Bala-
tonfüred elõtt. Ezen a re-

gattán a Kékszalagról az 
ott érvényes alsó méret-
korlátozás miatt kimaradó 
kisebb katamaránok part-
közeli versenyét fi gyelhe-
tik az érdeklõdõk.

A Kékszalag ese-
ménysorozat július 4-én 
kezdõdött a Kékpántliká-
val. A hagyományokkal 
szakítva, immár második 
éve csütörtökön – idén 
tehát július 5-én, 9 óra-
kor  – rajtol a Kékszalag 
mezõnye a balatonfüredi 
móló elõl, hogy végigvi-

torlázza a Balatonfüred-
Balatonkenese-Siófok-
Keszthely-Balatonfüred 
távot. A szél függvényében 
a legjobbak befutására 
csütörtök este és éjjel szá-
mítanak az erre az alka-
lomra kivilágított célvona-
lon a balatonfüredi móló 
elõtt. Ezután szombat reg-
gel kilenc óráig lehet még 
érvényesen célba érni.

A vitorlás verseny mel-
lett az érdeklõdõket szí-
nes parti programok is 
várják. A balatonfüredi 
mólónál keddtõl vasárna-
pig vitorlás falu és borfa-
lu valamint kézmûves ki-
állítás, csütörtökön, a rajt 
elõtt pedig mûrepülõ be-
mutató várja a közönsé-
get. A szombati eredmény-
hirdetést követõen pedig 
a Kékszalag médiatámo-
gatója, a Class FM „Class 
Nyár” koncertsorozatának 
fellépõi szórakoztatják a 
Balatonfüredre látogató-
kat.  

A Kékszalag szervezõi 
idén is folytatják 2011-
ben megkezdett jóté-
kony kezdeményezésü-
ket.  A verseny rendezõi 
a Hospice Alapítvány 
gyermekhospice tevé-
kenységét támogatják, 
és felhívták a résztvevõ 
versenyzõk fi gyelmét, hogy 
a nevezéskor maguk is já-
ruljanak hozzá ehhez a ne-
mes célhoz.

Mint minden páros 
évben, a versenyszabá-
lyok szerint idén is in-
dulhatnak a Kékszalagon 
többtestû hajók. Legény-
ségük nagy része a szezon 
többi részében kis katama-
ránon versenyzik, közülük 
sokan indulnak a Kéksza-
lagot követõ szombaton  a 
füredi mólónál elrajtoló 
2szalag Nagydíjon is. 

A partközeli versenyt 
idén rendezik meg elõször 
21 láb alatti katamaránok-
nak. Július 7-én 10 órakor 
rajtol Balatonfüredrõl, és 
a tó keleti medencéjét ke-
rüli meg.

Egy Kékszalag-esé-
lyes katamarán kezelése 
jelentõs fi zikai és szellemi 
felkészültséget igényel, és 
nincs ez másképp a kisebb 
többtestûeknél sem. Az 
F18-as hajóosztály magyar 
bajnoka, Petheõ Tamás a 
Gemini fedélzetén, azaz 
egy Ventilo 28-as katama-
ránnal vág neki a Kéksza-
lagnak. A hajó és a csapat 
idén már több versenyen is 

bizonyított. 
„Még nem volt arra 

példa, hogy két ilyen 
hosszútávú versenyen ve-
gyek részt ilyen rövid idõ 
alatt” – mondta Petheõ, 
aki 8 éve vitorlázik együtt 
az Évadnyitó versenyen a 
bicepszén izomszakadást 
szenvedett Váradi-Szabó 
Jánossal. Petheõ elmond-
ta, hogy kormányosának 
sportrehabilitációja még 
nem fejezõdött be, nem 
terhelheti a karját, ezért 
csak a Kékszalagon vesz 
részt. Sokkal fontosabb, 
hogy felépüljön, ezért a si-
keres párosnak csak a le-
génység tagja indul majd a 
2szalagon. 

A Kenguru Sailing 
Team Concept 25-ös ka-
tamaránjának kormányo-
sa, Diószegi Zoltán már 
két éve is a feltûnõ piros 
színû hajó fedélzetén tel-
jesítette a tókerülés távját. 
A hajós csapata a 2010-es 
Kékszalagon délelõtt 10-
kor futott be. Természete-
sen a verseny napja nem 

volt könnyû,  de másnap-
ra már kipihenték magun-
kat. Valószínûleg egy kicsit 
most is fáradtak lesznek, 
de a vitorlázó nem fél at-
tól, hogy ne tudnának ka-
tamaránozni. A mindenki 
által Dióként ismert spor-
toló az F18-as hajóosztály 
versenyein rendszeresen a 
dobogóra áll, így a 2szalag 
Nagydíj éremesélyesei kö-
zött is számontartják.

Csapattársának, a ci-
vil életében is vitorlások-
kal foglalkozó Marton Ba-
lázsnak a Kékszalag miatt 
most rengeteg munkája 
van, ami azt jelenti, hogy 
sokat van vízen, és bizony 
emiatt a fi zikai felkészü-
lésre kevesebb idõ jut. 

A csapat tagjainak ál-
lóképességén sok múlik, 
de nem félek attól, hogy 
elfáradunk. – nyilatkozta 
a vitorlázó. Marton a 2sza-
lagon nem a megszokott 
legénységével – Székely 
Andrással – száll majd víz-
re, ezért számára új kihí-
vást is tartogat a verseny.

Székely András, a ha-
zai katamarános élet moz-
gatórugója a 2szalagon 
rendezõi feladatokat tel-
jesít, ezért idén nem áll 
rajthoz. Kérdésünkre azt 
felelte, hogy nem fél at-
tól, hogy a katamaránosok 
a fáradtság miatt borulná-
nak, vagy más baj történ-
ne velük. András úgy véli, 
hogy gyakorlatilag lehe-
tetlen, hogy egy high-tech 
katamarán nem érjen kör-
be 48 óra alatt a Kékszala-
gon. Szerinte a csapatok 
nagyon rossz körülmények 
- azaz szinte szélcsend - 
esetén is teljesítik majd a 
távot annyi idõ alatt, hogy 
a versenyzõknek legyen 
idejük a pihenésre. A 2sza-
lag ötletgazdája egyébként 
rendezõi elfoglaltságai 
miatt a versenyen saját, 
Nacra Infusion típusú 18 
lábas katamaránján más 
kezébe adja majd a sottot, 
de jövõre igyekszik úgy 
szervezni, hogy õ is indul-
hasson majd  a versenyen.

BFN

Az európai tavakon rendezett 
tókerülõ vitorlásversenyek között a Kék-
szalag a legrégebbi, a balatoni verseny-
táv a leghosszabb, és az elmúlt évek-
ben itt vitorlázik a legnépesebb mezõny 
is. A Balatonon 1934 óta rendeznek 
tókerülõ versenyeket. A Genfi -tavi Bol 
d’Or elõször 1939-ben, a Boden-tavi 
Rund um és a Garda-tavi Centomiglia 
elsõ mezõnye 1951-ben rajtolt. A balato-
ni Kékszalag vitorlás verseny hagyomá-
nyos útvonala: Balatonfüred-Kenese-
Siófok-Keszthely-Balatonfüred. Ez a táv 
légvonalban 145 km. Természetesen a 
hajók a valóságban, a szélviszonyoktól 
függõen ennél jóval többet kell vitorláz-
zanak, szembeszél esetén sokkal hosz-
szabb útra kényszerülnek. A Kékszalag 
limitideje 48 óra, vagyis maximum két 
nap áll a versenyzõk rendelkezésre a táv 
teljesítésére. 

A Kékszalagra hagyományosan jú-
liusban egy holdtöltéhez közeli napon 
kerül sor, hogy a telihold fénye segítse 
az éjszaka is tartó versenyben a hajó-
sokat. Az elsõ Kékszalag versenyt 1934. 
július 27-én rendezte a balatonfüredi 
Hungária Yacht Club. 21 hajó állt rajt-
hoz és csak ketten adták fel a versenyt. 
A gyõztes a Rabonbán nevû 30-as cirká-
ló lett Ugron Gábor kormányzásával. A 
Kékszalagon versenyzõk létszáma folya-
matosan növekszik. 2010-ben már 623 
hajó állt rajthoz.

Az európai tókerülõk versenyek tör-
ténetének eddigi legnagyobb mezõnye 
1990-ben a Genfi -tavon vitorlázott. 684 
hajó állt rajthoz. A résztvevõk száma ott 
azóta csökkenõ: a legutóbbi Bol d’Oron 
2011. június 19-én 477 hajó vett részt. 

A Kékszalagot kezdetben kétéven-
te, minden páros évben rendezték meg. 

1944-ben a világháború miatt elma-
radt a versenyzés, és a hagyomány csak 
1947-ben folytatódott. Ezután szintén 
kétévente, de a páratlan években került 
sor a balatoni tókerülõ versenyre. 2001 
óta már minden évben van Kékszalag. 
Az akkor, a páratlan évekre bevezetett 
rajtkorlátozásokat, amely kizárta a 
többtestû és bizonyos modern egytestû 
vitorlások részvételét, a Magyar Vitor-
lás Szövetség rendelkezései fokozatosan 
módosítják. 2010-ben már volt olyan 
Kékszalag, amelyen egy minimális mé-
ret felett bármilyen vitorlással lehetett 
korlátozás nélkül rajthoz állni. Ilyen az 
idei verseny is. 2013-tól pedig már ilyen 
nyílt lesz minden évben a Kékszalag. 

A versenytávot eddig leggyorsabban 
1955-ben a Nemere II. 75-ös cirkáló tel-
jesítette. Németh István kormányzásá-
val 10 óra 40 perc alatt értek célba. A 
verseny történetének legsikeresebb hajó-
ja a Tramontana, amely nyolcszor nyer-
te el a Kékszalagot. 

A verseny történetének legsikere-
sebb kormányosa Litkey Farkas tíz 
gyõzelmével. 2001 és 2009 között meg-
szakítás nélkül gyõzött minden Kéksza-
lagon. 2010-ben többtestû hajóval ne-
gyedik lett, majd 2012-ben ismét az õ 
csapata diadalmaskodott a versenyen.

Nõi kormányos elõször 1940-ben 
nyerte a Kékszalagot. Dr. Kultsár Ist-
vánné Gordon Evelyn a Tramontana 
nevû hajóval 1942-ben megismételte 
gyõzelmét. Rendszeresen indulnak tisz-
tán nõi csapatok is a versenyen. 2010-
ben a rekordtartó Nemere fedélzetén vi-
torlázott nõ csapat. Idén is lesz tisztán 
nõi egység a mezõnyben. A legeredmé-
nyesebb nõi kormányos pedig 2012-ben 
is a Gordon Evelyn Díj várományosa. 

Több mint félezer hajó a legnagyobb magyar vitorlásversenyen

A kisebb katamaránoknak 2szalag verseny



6 • XII. évfolyam, 2012. 5. szám B A L A T O N F Ü R E D I  N A P L Ó

g
megemlékezéseket 

Kis János költõ „A Bala-
ton melléke” címû ódá-
jában örökítette meg a 
Tempevölgy, a magyar 
Tempe helyszínét „Hol 
van az a Tempe, az az 
Éden...”. A szépséges 
Balaton, az „Oceánnak 
fenséges magzatja, Tók 
királya...” elõtt számos 
versében is lelkes sorok-
kal tiszteleg, tõle szár-
mazik városunk egyik 
szép és találó jelzõs el-
nevezése, a víg Füred. 

Az õ verssoraiban olvashat-
juk a balatoni horgászás korai 
megörökítését. Ez nem a ha-
lászbokrokba tömörült csopor-
tos halászás, ez már igazi pecá-
zás. Jacques Delille „L’homms 
des champs” címû, 1800-ban 
kiadott versének szabad fordí-
tásában, költõi átdolgozásában, 
az 1825-ben megjelent „Falusi 
élet” címû átköltésben építette 
be Kis János a magyar horgász 
alakját a magyarított versbe:

Halkal a nagy türõ halász he-
lyet keres | Könnyû fegyveré-
vel, mellyel prédákat les.

Szemmel szájjal várván a 
szerencse idejét | Vigyázza 
lebegõ sinórját s vesszejét.

Vajjon mi hal lehet a sze-
gény esztelen | Melly bizvást jõ 
s felakad hirtelen

Sárgálló posár-e vagy bárso-
nyos sigér, | Gyors pisztráng-e 
melly oly kedves étket igér

Vagy nagy szájú harcsa zsák-
mányos bélivel.

A költõ még nem ismer-
te volna a horgász szót? Pedig 
korai felbukkanású írásbeli-
ségünkben. A horoggal halat 
fogó ember igen régi halfogó 
módszerét a magyar írásbeli-
ségben elõször Murmelius em-
líti, 1533-ban: „Hamiota: eyner 
der mit dem angel fi schet: Ki 
harogual hallat fog. Calepinus 
1585-ben szótározta: Horgászok.  
Még ezeknél is korábbi felbuk-
kanású természetesen a horog 
alapszó, helynévként 1075-ben 
bukkan fel: horgas, köznévként 
1395 körül: „Hamus: horog”, 
1405 k.: horg korai szójegyzé-
keinkben, oklevélben 1506-ban 
De prouentu hamorum wlgo 
horoghpenz; 1520-ban Halo bert 
soluit, horogh pensth soluit, 
1533-ban harog Murmelius 
lexikonában. Maga a horog sza-
vunk ismeretlen eredetû, szá-
mos egyeztetése, török szár-
maztatása téves. Biztosan ebbõl 
való a vasmacska horgony neve, 
a szigony alapján kikövetkezte-
tett jelzõvel képzett nyelvújítá-
si alkotás. 

A horog neve a szegedi nép-
nyelvben inkább píce. Nátly 
József (Némely vélekedések a 
magyar nyelv ügyében. Szeged) 
1825-ben így határozza meg: 
„pítze: hal fogó horog. Ez két 
féle: egyik tutajos, mely a víz-
ben lebeg, a másik ólmos, mely 
fenekére ül, ezzel egyedül csak 
harcsák fogódnak, amazzal pe-
dig pontyok és keszegek.” A 
horgászat egyik eszköze a peca, 
pice ’nyeles horog, kosztos ho-
rog’ (R. 1825: Pítze, Hal fogó 
horog, 1870: picze; a nyelvjá-
rásokban pecza, böce, peci). 
Hangutánzó-hangfestõ eredetû 
szócsalád, a pecek, pedz, pöc-
köl stb. rokonságába tartozik. 
Ebbõl való a ’hal pedzi a hor-
got’ jelentésû pecál (R. 1895: 
pecálja; N. pëcál) és a ’halat ho-
roggal fogni’ jelentésû pecázik 
(R. 1839: picéz, 1873: piczézni; 
N. pöciz, pecéz, picézik, pöcéz). 
A szócsalád eredeti jelenté-
se ’könnyedén megérint’, a hal 
szájával hozzákap a felcsali-
zott horoghoz. Ide tartozik a 
nyelvjárási pecér ’halfogó esz-
köz: nyél végére kötött zsineg’ 
(Magyar Tájszótár); R. 1585: 
halpecer (Calepinus) szó is. 

A horgászat a halfogás egyik 
õsi módja, ám eredményes-
ségben nem vetekszik a kü-
lönféle halászati módokkal. 
Ma már inkább szabadidõs te-
vékenység, egyesek szerint 
sport. A gall halászok õsei már 
4000 évvel ezelõtt tutajokon, 
bõrtömlõkön evickéltek a fo-
lyókon, és egyszerû módsze-
rekkel halászgattak. Techniká-
juk késõbb fi nomodott, a római 
Plinius arról tudósít, hogy a 
történelemben a gallok alkal-
mazták elõször az ón nehezé-
keket a botos horgászat során. 
Egyik-másik királynak szenve-
délye volt a horgászat, Jámbor 
Lajosnak (778–840), a frankok 
császárának például a Moselle 
folyó menti Remiremont ked-
velt pecázó helye volt. VII. La-
jos (1120–1180) szintén sokat 
horgászott a Szajnában, egy ál-
tala fogott nagy márna hasában 
értékes drágakõre bukkantak a 
szakácsok. A király a szerencsés 
horgászat emlékére a közelben 
apátságot alapított Barbel né-
ven (< francia barbeau ’már-
na’), és meghagyta, hogy halá-
la után ide temessék. Nálunk 
horgászattal való halfogásról 
írnak a szerzõk 1720-ban egy 
Kassán kiadott évkönyvben 
(Calendarium oeconomicum 
perpetuum). Május, azaz „Pün-
kösd hava. Ebben a hónap-
ban kezdõdik az horgászat, 
gelisztával vagy cserebogárral, 
vagy rákkal.” Szeptember: „Szt. 
Mihály hava. Horogra fogják az 
halat Bögölylyel, ha a szárnyát 
elszakítják. Item nyers, büdös 
ráklábbal és farkkal; de az hé-
ját levonják.”

A horgászat kialakulása min-
den bizonnyal a horog õsével, 
a halfogó pecekkel kezdõdött. 
Csontból készült változatai is-
mertek a paleolitból. Késõbb a 
két végén kihegyezett keményfa 
pálcika. A felcsalizott pecket a 
hal hosszában nyeli el. Amint a 
hal bekapta a csalit, a horgász 
erõset rántott a zsinegen. A pe-
cek keresztbe állt és megakadt 
a hal szájában, így pedig már 
partra lehetett húzni. A pecek 
kifi nomultabb formája a horog, 
ami kezdetben kõbõl, csontból, 
fából, szaruból, késõbb fémbõl 
készült. A horgászbot régóta 
szórakoztató szerszám, már 
ókori egyiptomi falfestménye-
ken, késõbb görög és római áb-
rázolásokon láthatunk horgászó 
elõkelõségeket. Ma a sporthor-
gászat eszköze. Rugalmas nyél-
re kötik a zsinórt, az ólom sú-
lyozás után a zsinór végén van 
a horog. A horgászzsinóron ál-
lítható a tollból, fából, nád-
ból, dugóból készült súlyozott 
úszó, ez szabályozza az ereszték 
nagyságát, azaz a horog mély-
ségét, valamint jelzi a kapást. 
A kosztos horog a horgászat 
fõszerszáma. Része a koszt (mai 
neve horgászbot), az ín (zsi-
nór), a pedzõ (úszó), az ólom, a 
patony és végül a horog. A kosz-
tos horog nem a csalétekre utal 
tehát, Herman Ottó szóalkotása 
a ’nyél’ jelentésû székelyföldi 
koszt kifejezésbõl. Társneve is 
nyeles horog. A koszt fõnév ere-
detileg ’megfosztott ág’ neve le-
hetett. A Balatonnál a XIX. szá-
zad végén sujta, sujtálló neve 
volt.

A Balatonnál egy bronzko-
ri horog Keszthely közelében 
került napvilágra, bizonyít-
va a szerszám itteni nagy múl-
tú használatát. Egy római kori 
horgot pedig a pécselyi me-
dencében találtak, a helytör-
téneti gyûjteményben õrzik 
Pécselyen. Miután kialakult a 
Balaton vízterületének felosztá-
sa, azaz a parti birtokosok vízjo-
ga, „az Balatonyon halászása”, 
a horoggal dolgozó halfogás jo-
gát is bérbe adták. Néhány igen 
korai adat erre nézve: a Kani-

zsaiak levéltárának egy régi 
számadásában szerepel, hogy 
a horgok, vagyis a földesúr vi-
zein való horgászás után 90 dé-
nár, tehát nem jelentõs összeg, 
úgynevezett horogpénz folyt be. 
Tehát a horoggal való halfogá-
si lehetõségért is fi zetni kellett. 
Jóval késõbb, 1840-ben vízbért 
fi zettek: Horváth Imre és Kováts 
János felsõörsi vincellér 30–30 
krajcárt fi zetett a törvénybíró-
nak horgászatért. A horgokat – 
a szigonyokhoz hasonlóan – fa-
lusi kovácsok készítették még 
a XIX. században is. A modern 
horog elhelyezése, alakja, szá-
ma szerint sokszor és változatos 
helyzetekben volt használatos 
nemcsak a mûkedvelõk, hanem 
a kenyérkeresõ halászoknál is. 
A karózó vagy kikötõ horgászat 
elnevezése onnan ered, hogy 
a halász általában a partra le-
szúrt vagy levert karóhoz kötöt-
te horgát. Legelterjedtebb szer-
száma az álló- vagy csapóhorog, 
erõs, a víz színén úszkáló ho-
rog, amelyet erõs karóhoz köt-
nek. Szintén sokfelé használ-
ták a lábóhorgot (kabaktökkel). 
A horoggal való halfogás egyik 
eszköze volt a kobak, kabak, 
kapinyatök, halásznyelven ho-
rogtök nevû tökfajta ’Cucurbita 
lagenaria’. A horog zsinórjára 
erõsítették, s így a horog a kí-
vánt mélységben állapodik meg 
a vízben. Az így fölszerelt ho-
rog a tököshorog, kabakhorog, 
kabakospíce. Az átkötõhorog 
használatánál két vízbe vert 
karó között láncról vagy erõs zsi-
nórról függenek a horgok, ame-
lyeket erõs fonalra megfelelõ 
távolságban patonyok, vagyis 
apró zsineg segítségével oda-
kötött kövek húznak a mélybe. 
A fenékhorog, másképp végho-
rog egyetlen hosszú, horogpal-
ló néven is emlegetett fonálra 
erõsített komplett horogsoro-
zat. A legjellemzõbb orvhalász 
eszközök és módszerek közé so-
rolták a „mindig sebzõ, ezerfo-
gú fenékhorgot”.

A balatoni horgászengedé-
lyeket 1900–1925 között a Ba-
latoni Halászati Rt. adta ki. 
1925-tõl a parti birtokosok a 
horgászat engedélyezését ma-
guknak tartották meg, 110–115 
pengõt is elkértek egy-egy jobb 
horgászhelyért egy szezonra! A 
Sporthorgászat címû lap 1925. 
évi számában már a balatoni 

mólókon tucatjával ülõ horgá-
szokról írnak. A Balatonon sa-
játos változat is kialakult, az 
úgynevezett „iparhorgászat”. 
Az ilyen húshorgászok enge-
délyt váltottak valamelyik part-
tulajdonostól, és iparszerûen, 
kimondottan a keresetért, a 
bevételért horgásztak. Az 1930-
as évek után a sporthorgászok 
vették birtokukba a Balatont. 
Már az 1930-as években megfo-
galmazták a sporthorgászokkal 
szemben támasztott természe-
tes elvárásokat. Megalakult a 
Balatoni Sporthorgász Társa-
ság, feladata volt többek között, 
hogy „megszüntesse az áldatlan 
versenyt úgy a hivatásos horgá-
szok és a sporthorgászok közt a 
horgászó helyeken, mint pedig a 
hivatásos horgászok és a hivatá-
sos halászok között az értékesí-
tés piacain.” Az éjszakai horgá-
szat tilalma a Balatonon 1945-ig 
fennmaradt. 1937-ben nyílt meg 
a tihanyi nemzetközi horgász-
tanya. Az 1950-es években 
egyre több horgászegyesület 
szervezõdött a tónál. 1951 febru-
árjában Balatonfüreden a Ba-
latoni Vasutas és Hajós Sport-
kör horgász szakosztályának 
gyûlésén nagy ovációval fogad-
ták a füredi rendõrparancsnok 
bejelentését, miszerint húszta-
gú rendõrosztag fogja végigjár-
ni a füredi partokat, nádasokat, 
hogy megakadályozza a szigo-
nyozó, vasvillázó, bunkózó orv-
halászok káros tevékenységét. 
A Balatonfüredi Horgász Egye-

sület a tópart egyik legnagyobb 
horgászközössége (2000-ben 800 
volt a tagok száma), társadalmi 
összefogással mindig is sokat 
tett a tó védelméért, környe-
zeti állapota javításáért. 1954-
ben alakult, a mai Yacht Club 
és a régi hajógyár között volt a 
horgásztanya, 16 vas horgász-
csónak állt a 135 tag rendelke-
zésére akkoriban. 1973-ban vá-
sárolták meg a mai központi 
tanyát, kétszáz csónak kikötésé-
re biztosítottak helyet a közpon-
ti, hajógyári, balatonudvari stb. 
tanyákon. Minden évben verse-
nyeket is rendeznek (Borhét-, 
Süllõ-kupa).

A szórakozásból horgá-
szókról kezdetben nem éppen 
hízelgõ jellemzéseket jegyez-
tek föl. A pecázókat, akik nye-
les fölszereléssel fogták a halat, 
így határozták meg: „A kosztos 
horog olyan szerszám, amely-
nek csapó végén egy féreg, a 
fogó végén egy rüpõk fi tyeg. | Az 
egyik végén hernyó, a másik vé-
gén egy naplopó. | Régebben a 
magyar ember azt tartotta, hogy 
a horgászat nem egyéb czigányt 
illetõ naplopásnál.” Herman 
Ottó „A magyar halászat köny-
ve” címû kitûnõ munkájában 
(alsó kép) kedves szavakkal, 
rendkívül élvezetes stílusában 
írja le a cigányok horgásza-
tát: „bizonyos, hogy egész ha-
lászatával õ áll legközelebb rég 
letûnt korszakokhoz; mert neki 
a vadrózsa horgas tüskéje, a kö-
kényé, a galagonyáé is ’horog’; 
mester a természet adománya-
inak alkalmazásában s csakúgy 
vigyorog, mikor az úri halász 
czifra szerszámjával nem boldo-
gul; igen, mert a czigány igen jól 
tudja, hogy a hal azon a szerszá-
mon veszt rajta legbiztosabban, 
amely legkevésbé föltûnõ; hogy 
a legjobb súlyozó a patak köve, a 
legjobb tutaj [kapásjelzõ, úszó] 
a száraz ág vagy gyékény. Nincs 
eredetibb kép, mint az, mikor 
a dádé lekuczorog a parton, ki-
veti a horgát, egy sereg boglyas 
rajkó pedig rátûzi bogár szemét 
a víz színén úszó pedzõre; – a 
pedzõ megrándul, a dádé kive-
ti a halat s az a szurtos had reá 
rohan, azután fûzfa ihanyra vet-
ve, bebocsátja a halat a vízbe. 
– Csupa vigyorgó arcz, csupa 
czigánygyönyörûség.” Herman 
Ottó szerint „amiben a czigány 
remekel, az a horgászat, mert 
ennek fõfeltétele senkinél sin-
csen meg annyira, mint éppen 
nála: éhezik a halra, és mindig 
ráér – soha sincsen sürgetõs 
dolga” 

De melyek azok a halfa-
jok, amelyeket Kis János fenti 
verssoraiban említ? A „posár” 
a konyhán is közismert és 
népszerû horgászhal, a ponty 
’Cyprinus carpio’ régi elne-
vezése. A pozsár halnév mára 
eltûnt, de a Pozsár családnév-
ben megõrzõdik. Középkori 
szójegyzékeinkben elsõsorban 
latinosított változatban sze-

repel (pasardus, posardus, 
parandus). Igen korai felbukka-
nású írásbeliségünkben a ponty 
pozsár neve: 1395 k.: pasar, 
1405 k.: posar). A ponty (R. 
1508: ponthy, 1544: pont, 1590: 
ponttyo), a potyka és a pozsár 
nevek összetartoznak, az nty, ty 
és zs belsõ mássalhangzók cs-re 
vezethetõk vissza. Így pocs, pos 
az alapszó, és azonos tövû a hal-
név a pocs, pocséta, pocsolya, 
posvány alapszavával; tehát a 
ponty/hal/ tulajdonképpen sár-
hal, a pozsár pedig képzõvel 
alakult. Ha a sarat nem is, de 
a ponty tényleg szereti az isza-
pos állóvizeket. A potyka [R. 
1549: pottyka, 1553: potyka] 
származékszó, a ponty korább-
ról adatolható n nélküli válto-
zatából jött létre kicsinyítõ -ka 
képzõvel. Ezt a halnevünket – 
hasonló jelentéssel – átvették a 
környezõ szláv nyelvek; vö. uk-
rán pôtka, szlovák podka, vala-
mint a román is; vö. pótca. 

A „sigér”, azaz sügér ’Perca 
fl uviatilis’ az állóvizek és a las-
súbb folyóvizek lakója. A Bala-
tonban nagyon megritkult az ál-
lománya, halászati jelentõsége 
nincs. Pedig kiváló a húsa, és 
alig szálkás. Ez a halnevünk [R. 
1435 k.: siger, 1544: swger, siger, 
1605: syger) ismeretlen eredetû. 
Származásának fi nnugor ma-
gyarázata nem állja meg a he-
lyét. A magyar halnevet átvette 
a kárpátukrán (singig, süger), 
a román (sugar) és a szlovák is 
(šiger, šuder) hasonló jelentés-
sel. Érdekes, hogy a „pisztráng”, 
azaz Salmo trutta bekerült a 
versbe, a Balatonban igen ritka 
hal. A pisztráng régi halnevünk: 
1395 k.: pistrang, 1462: piztrang, 
1493: pystrang, 1590: piztrang, 
1604-ben pistrang. Szláv jöve-
vényszavunk. A magyarba átke-
rült szláv pstrog alak az adatok 
szerint pisztrung > pisztrong 
> pisztrang fejlõdésen ment 
keresztül. A szláv szavak cso-
portja a ’tarka’ jelentésû pstr 
melléknévre vezethetõ visz-
sza. A pisztráng színezete alap-
ján kaphatta ezt a nevet, testén 
színes foltok láthatók. Végül a 
„harcsa” ’Silurus glanis’ mai 
vizeink legnagyobb testû raga-
dozó hala. Fehér, szálkátlan, 
fehérjedús húsa igen ízletes. 
Neve (R. 1395: harga, 1405 k.: 
harcha, 1527: harchya, 1533: 
harcza) ismeretlen eredetû, 
szlávból (szlovákból) való ma-
gyarázata téves, fi nnugor egyez-
tetése is elfogadhatatlan. Az 
sem valószínû, hogy a magyar-
országi vizek legnagyobb hala 
a halcsa deminutívumból volna 
magyarázható. Számos szomszé-
dos nyelvben magyar jövevény-
szó; vö. román hárca, harc, har-
ca, szlovák hrca, szlovén harcsa, 
ukrán garc, gárca ’ua.’. Hazánk 
legnagyobb ragadozó halát ne-
vezik parasztfaló néven is. Bár 
azért emberre nem veszélyes 
még ez a halunk sem...

dr. Rácz János

Horgászni víg Füreden
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Lipták Gábor 
Pestszentlõrincen 
1912. június 30-án 
született Lipták Pál 
gyártulajdonos és 
Gabriel Emma gyer-
mekeként. 

Az elemi és a középis-
kola befejezése után köz-
gazdasági tanulmányo-
kat vég-zett. Egyetemista 
éveiben – az 1930-as évek 
elején – járt elõször Ba-
latonfüreden, amely (és a 
Balaton-vidék is) késõbb 
meghatározó jelentõséggel 
bírt élete alakulásában. 

1934-ben kötött há-
zasságot Dobner Piros-
kával Budapesten, a XII. 
kerületben. Kezdetben 
adminisztratív munka-
körökben dolgozott a ke-
reskedelemben, valamint 
a mezõgazdasági iparban. 
Az 1950-es évek elejétõl 
kezdett rendszeresen pub-
likálni, eleinte fõként ide-
genforgalmi, népszerûsítõ 

ismeretterjesztõ írásokat, 
majd idõvel egyre inkább 
az irodalom felé fordult.

 Az 1950-es évek máso-
dik harmadáig még szin-
te kivétel nélkül Zákonyi 
Ferenccel közösen írta 
és jelentette meg cikke-
it, majd 1958 tavaszán 
hirtelen megszakadt az 
együttmûködés, ettõl kezd-
ve önállóan tevékenyke-
dett. A Veszprém megyei 
Népújságban (késõbb Kö-
zép-dunántúli Napló, je-
lenleg: Napló), a Pécsi 
Naplóban, a Dunántúli 
Naplóban, a Magyar Nem-
zetben, a Népszavában, to-
vábbá különféle szak- és 
szórakoztató folyóiratok-
ban közölték írásait. 1957-
tõl a Veszprémi Szem-
le (megjelent: 1957–58) 
szerkesztõje lett.

 A Balaton-környék 
irodalomtörténeti, kul-
túrtörténeti hagyomá-
nyainak ápolásával, ezek 
szépirodalmi feldolgozá-

sával foglalkozott. Bala-
tonfüredi otthona – aho-
va az 1940-es évek elején 
költözött feleségével –, 
amelyet 1896-ban, felesé-
ge anyai nagyapja, Gyapai 
Nándor, a Stefánia Yacht 
Egylet intézõje építtetett, 
az 1950-es évektõl kedvelt 
találkozó s gyakran tartóz-
kodási helye volt az iro-
dalmi és mûvészeti élet 
sok kitûnõ alkotójának. 
(Szabó Lõrinc, Németh 
László, Passuth László, Ily-
lyés Gyula, Borsos Miklós, 
Déry Tibor, Weöres Sán-
dor, Keresztury Dezsõ, 
Egry József, Ferenczy 
Béni, Bernáth Aurél, Szán-
tó Piroska, Vas István, Ta-
mási Áron, Berda József, 
Örkény István, Pilinszky 
János, Dobozy Imre, Bol-
dizsár Iván, stb.) Fogad-
ták „mindazokat, akik a 
szellem és kultúra hívõi 
és ismerõi voltak”. A ház-
ról és vendégeirõl „Nyi-
tott kapu: Vendégkönyvek 

faggatása” címû, 1982-ben 
megjelent könyvében írt. 

Számos, a Balaton-
hoz kötõdõ, népszerûsítõ 
kiadvány szerzõje vagy 
társzerzõje. A balato-
ni táj irodalomtörténeti, 
mûvelõdéstörténeti ha-
gyományainak feldolgo-
zásával is foglalkozott. 
Életmûvének jelentõs ré-
sze a magyar tájakhoz 
fûzõdõ regék, mondák és 
történetek irodalmi feldol-
gozása az Aranyhíd, Déli-
báb, Ezüsthíd, Regélõ Du-
nántúl, Sárkányfészek stb. 
címû köteteiben. 

1985. május 29-én a 
veszprémi kórházban 
hunyt el. Halála után 
gazdag könyv és egyéb 
gyûjteményei, vendég-
könyvei a budapesti Petõfi  
Irodalmi Múzeumba ke-
rültek. Hagyatékának ki-
sebb része a Városi Hely-
történeti Gyûjteményben 
található. Házát a Magyar 
Alkotómûvészeti Közala-

pítványra hagyta: végren-
delete értelmében csak 
alkotóházként mûködhet. 
Az épület – felújítva – 
Fordítók Házaként (Ma-
gyar Fordítóház Alapít-
vány mûhelye) mûködik 
1998 januárjától. Még ez 
év októberében felavatták 
az itt kialakított emlék-
szobáját is. Sírja a füre-
di Bajcsy-Zsilinszky utcai 
köztemetõben van. Fele-
sége három évvel élte túl, 
egymás mellett nyugsza-
nak. Lipták Gábor nevét a 
városban utca viseli. Em-
lékét a Füredi Panteonban 
tábla õrzi (2001), amelyet 
Nemes Péter balatonfü-
redi szobrászmûvész által 
készített és 2004-ben fel-
avatott bronz plakett dí-
szít. 2007-ben posztumusz 
Balatonfüred Városért 
(Pro Urbe) Díjjal tüntették 
ki. Halála óta több alka-
lommal tartottak megem-
lékezést tiszteletére.

Tóth-Bencze Tamás

Lipták emlékére
Lipták Gábort a családban csak Gabusként ismer-

tük.  Balatonfüred szeretett írója és vendégszeretõ 
házigazdája volt. Rokonságunkat tekintve, nagyma-
mám Lipták Emma testvére volt. Gabus és nagyma-
mám hatan voltak testvérek, felvidéki tót és cipszer 
eredetû családokból származtak. Gyermekkori nyara-
im nagy részét ebben a házban töltöttem. 

A ház és házigazdája mindig a párbeszédrõl, nyi-
tottságról és vendégszeretetrõl tanúskodtak. Gabus 
mindenkivel párbeszéd képes volt. Nem csak az 
úgynevezett sikeres és vagyonos emberekkel, de a 
szõlõsgazdával, a fodrásszal, az asztalossal vagy a 
Kedves cukrászdában dolgozó felszolgálókkal is… 
Nem véletlenül hangsúlyozom ezt. Ugyanis a párbe-
széd, az odafi gyelés az emberek véleményére és gon-
dolataira manapság sokszor bizony hiányzik a köz-
életben. „Vigyázat! Lent is emberek élnek…”, mondta 
valaha egy bölcs az éppen uralkodó kasztnak a közép-
korban.

Gabus és felesége, Pulcsi tehát mindig odafi gyeltek 
az emberekre. A ház háta mögött összetákolt kis ház-
ban sokat játszottam, az ott élõ, Lali nevû kisfi úval. 
Talán arra az 
idõpontra da-
tálódik szo-
ciális érzé-
k e n y s é g e m 
is. Lali édes-
anyjával, ap-
jával és test-
vérével lakott 
a Lipták ház 
mögött a 30 
nm-es kis ház-
ban, amely-
ben nem volt 
folyóvíz és 
öblítõs WC, de 
mindig megkí-
náltak egy tá-
nyér levessel, 
ha elfárad-
tunk a kerti 
fogócskában 
vagy foci köz-
ben. Nemrég 
zajlott a ház 
renoválása , 
modernizálása és megnyitó ünnepsége, hogy a föld-
szintes kis házban mozgáskorlátozott fordítókat is tud-
jon fogadni a Fordítóház. Sajnálom, hogy a ház régi 
támogatójaként és füredi lakosként nem vehettem 
részt ezen az ünnepségen. 

Gabusék családi támaszként szolgáltak mindany-
nyiunk számára, ha bármi problémánk adódott itt 
Füreden. Ha testvéremmel itt nyaraltunk és szál-
ka ment a lábujjunkba, vagy megfáztunk, vagy ép-
pen valami lelki, esetleg érzelmi problémánk volt, õk 
mindig készen álltak, hogy ápoljanak és meghallgas-
sanak. 1974-ben Amerikába költöztem, de késõbb, a 
80-as években sokszor visszatértem ide megtapasztal-
ni azt a nyitott és intellektuális, de egyben közvetlen 
ember-léptékû légkört, amit hátrahagytam. 

Ha röviden megpróbálnám tehát megfogalmaz-
ni, hogy mitõl volt különleges ez a ház, az a párbe-
széd, a nyitottság és a vendégszeretet fogalmai vol-
tak, amelyeket a gyakorlatban is élvezhettünk itt 
Gabusék részérõl a mindennapi életben. A Lipták 
házba látogató akkori irodalmi és mûvészeti elitrõl 
sokan és sokszor beszéltek már. A legnagyobbak szin-
te mindegyike megfordult itt.  Amit viszont fontos eh-
hez hozzátenni, hogy Gabusék házában akkoriban 
nem voltak elõítéletek. Sem egyik, sem másik olda-
lon. Az idelátogató irodalmárok között nem volt olyan 
minõsítés, hogy jó író, vagy rossz író csak azért, mert 
korábban az illetõ tévesen vagy „tévedhetetlenül” va-
lamilyen politikai irányt támogatott. Gabusék igye-
keztek mindenkit szívesen látni, aki komolyan vette 
saját mûvészetét és munkásságát. Manapság ellenben 
gyakran a politika vezérli még az irodalmi elitet is ab-
ban, hogy önigazolják magukat és nézeteiket. Politi-
kai korrektség dívik, ami nem más, mint mesterséges 
nézetek mentén kreált diszkrimináció. Tanulhatnánk 
a múltból, mert itt a legnehezebb idõszakokban, a 60-
as, 70-es és 80-as években soha nem volt kirekesztés 
és soha nem volt ellenségkép keresés. Az idelátogató 
irodalmárok a politikai paletta minden oldalán elfo-
gadott írók, költõk vagy mûfordítók voltak, ha szépen 
írtak és/vagy jó gondolataik voltak. Ebben a kertben 
akkoriban mindenkinek lehetett egy képzeletbeli szob-
ra, akár Kertész Imrének, akár Wass Albertnek hívták 
az illetõt.

Ha Gabusék örökségeként egy fontos tanácsot le-
hetne tehát adni a jelen korban gondolkodásunkat 
tematizáló irodalmi és politikai elitnek, akkor azt úgy 
fogalmaznám meg, hogy soha ne keverjék az irodal-
mat és a mûvészetet a politikával, hanem sokkal in-
kább mindenkor és minden helyzetben fi gyeljenek oda 
az állampolgárokra! Azokra is, akik lent, vagy adott 
esetben a hátsó kis házakban élnek… Mert közös a sor-
sunk, és csak így lehet hosszú távon valódi demokráci-
át építeni. Bizonyára még nem késõ…

Topolánszky Ádám

A szerzõ publicista, társadalomkritikus, volt ame-
rikai kormányalkalmazott. 2011 óta állandó balaton-
füredi lakos.

A füredi ház és környéke az 1900-as évek elején (Kurzweill foto, HTGY)

Száz éve született Lipták Gábor

Részlet a Heti Válasz 2002. augusztusi számából
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NEM KELL A GYEREK? VAGY MÉGIS?

Akik közelebbrõl 
ismernek minket,  
tudják, hogy közel 
hat évvel ezelõtt 
költöztünk ide, erre 
a gyönyörû helyre, 
akkor még három 
gyermekünkkel – 
kezdi a beszélgetést 
Vali, a négy gyer-
mek édesanyja.

A férjem, Tamás, asz-
talos. Nekem vendéglátói 
végzettségem van, de most 
jelenleg fõállású anyu-
ka vagyok. Négy gyönyörû 
gyermekünk van: Alexand-
ra: 12,Titanilla: 8,Tomika: 
5 és Kristóf, aki 3 éves. A 
lányok a Radnóti Miklós 
Általános Iskolába járnak, 
Tomika és majd Kristóf is,  
a   Kiserdei Oviba jár.

– Nyíregyházán volt az 
a „messze”. Mindent ott-
hagyva, költöztetek ide a 
„semmibe”. Nem féltetek?

– Igen Nyíregyházán él-
tünk, de miután megszûnt 
Tamás munkahelye, úgy 
döntöttünk, amíg a gye-
rekek nem járnak iskolá-
ba, a Dunántúlra költö-
zünk. Eladtuk az ottani 
mûhelyünket, és hirdetés 
alapján vettünk Füreden 
egy lakást.

A férjemnek is nagy 
álma volt, hogy egyszer a 
Balatonnál éljen. Ez ellen 
nekem sem volt semmi el-
lenvetésem. Nem féltünk 
a nagy nekiindulásnak,  
mivel bíztunk magunk-
ban, és fõleg az itt élõ em-
berek kedvességében, és 
segítõkészségében. Ez volt 
életünk egyik legjobb dön-
tése.

– Tudatosan vállaltátok 
a gyerekeket?

– Igen tudatosan vállal-
tuk õket. Én édesanyám 

idõs korában (47) szület-
tem meg egyedüli gyerme-
keként. Mindig is egyedül 
éreztem magam testvér 
nélkül, még ha a barátnõk 
valamelyest helyettesítet-
ték is õket. Fõleg a legjobb 
barátnõm, akivel egy ovi-
ba jártam, és Svájcba ment 
férjhez. Köszönöm neki ez-
úton is, hogy mindig mel-
lettem állt, és számíthat-
tam  rá. Ezért is vágytam 
sok gyerekre. Isten aján-
dékozott meg velük.

– Én  nagy családból 
származom, hárman vol-
tunk fi úk testvérek, így 
mindig volt játszótársam- 
kapcsolódik a beszélgetés-
be Tamás.

– Nem féltetek attól, 
hogy nem fogjátok bírni az 
anyagi terheket?

– Mi úgy gondoljuk, 
hogy régen a dédszülõk, 
nagyszülõk, sokkal több 
gyermeket vállaltak szeré-
nyebb körülmények között 
is, és mégis boldogságban 
felnevelték õket. Mi is fon-
tosabbnak tartjuk a gyere-
kek okozta örömöket, mint 
az anyagi jólétet -mondja 
Tamás.

– Mint szülõk igyek-
szünk mindent megbecsül-
ni, a kapott dolgokat is, és 
ezt átadni a gyermekeink-
nek:" hisz mit ér a gazdag-
ság, ha nincs boldogság "- 
válaszolja Vali.

– Mégis, nem gondoljá-
tok, hogy könnyebb volna 
az életetek, ha keveseb-
ben lennétek? (szórakozás, 
utazás, kikapcsolódás....
stb.)

– Vali:Mindenkinek  szí-
ve joga eldönteni, hogy mit 
szeretne. Én fontosabbnak 
tartom azt, hogy a csalá-
dommal együtt legyek a kis 
otthonunkban. Soha nem 

voltunk a férjemmel  világ-
járó  típusúak. Ha elme-
gyünk a környékre bicik-
lizni a gyerekekkel, vagy a 
nagyszülõkhöz Nyíregyhá-
zára vonattal... ez tökélete-
sen elég számunkra. 

Szerintem "egy pici me-
leg kéz többet ér egy hideg 
aranynál”.

– Éreztek-e olyat, hogy 
sok lemondást kíván a 
nagy család?

– Vali: A mai fi atalok 
elõtt nincs sok jó példa. 
Nem látják az idõs gene-
ráció példáját, amely az 
összetartozásról, egymás-
hoz alkalmazkodásról és a 
szeretetrõl, hûségrõl, szól. 
Az emberek nem tudják 
egymás hibáit tolerálni, 
holott senki sem tökéletes, 
csak ezt sokan magukról is 
elfelejtik. Sok, velem kora-
beli nõ ezért nem köti ösz-
sze az életét mással, ebbõl 
adódóan nem vállal gyer-
meket sem. Ezért inkább 
a könnyebbnek látszó utat 
választják: egyedül élnek, 
utaznak a világban, buliz-
nak. Én úgy érzem, soha 
nem voltam ilyen típusú. 
Mindig komoly gondolko-
dásúnak tartottak, és nem 
vagyok karrierista típus 
sem.Büszkeséggel tölt el, 
hogy szülõi segítség nélkül 
látom el a háziasszonyi és 
a gyerekek körüli felada-
tokat, kisebb – nagyobb 
sikerrel.... de önállóan! 
Sok kisgyerekes anyuka 
panaszkodik, hogy szülõi 
segítség mellett sem bír-
ják, és akkor megkérdem 
tõlük, akkor mit mondjak 
én, akinek nincs itt senki-
je. Úgy gondolom minden 
csak akarat kérdése.

– Az öröm vagy a bánat 
a több a gyerekekkel?

– Vali: Számomra na-

gyon nagy öröm a gyerme-
kek vállalása. Nincs szebb 
és boldogítóbb érzés, mint 
amikor édesanyaként lát-
hatom a gyermekeim ra-
gyogó szemeit, édes moso-
lyukat, felcseperedésüket, 
majd felnõtté válásukat. 

A gyermekeink a re-
ménységeink, támaszaink 
lesznek. Ez lesz majd jutal-
munk a sok erõfeszítésért 
és fáradozásért, amit va-
lamikor erõ felett teszünk, 
fáradtságot nem ismerve, 
hogy jó embereket nevel-
jünk belõlük!

– Nyilván újra vállalná-
tok ennyi gyereket! Mit 
mondanátok azoknak, akik 
félnek a nehézségektõl, ví-
vódnak magukban?

– Vali: Ha még egyszer 
elölrõl kellene kezdenem, 
akkor is ugyanígy tennék.

Egyszerûen nem tudok 
más életet elképzelni ma-
gamnak. Úgy érzem ez az 
élethivatásom: édesanyá-
nak és feleségnek lenni. 
Egyetlen egy dolgon vál-
toztatnék, ha lehetne, új-
szülött illetve csecsemõ  
osztályos nõvérnek tanul-
nék, mert nagyon szeretem 
a piciket.  

Szerencsésnek ér-
zem  magam, mert van egy 
igyekvõ, rendes, hûséges 
férjem, akit nagyon szere-
tek, és négy gyönyörû gyer-
mekem. Azt tudom üzenni 
a félõknek és vívódóknak: 
a gondok elõl nem elfuta-
modni kell, hanem megol-
dani õket.

Próbáljon meg minden-
ki alkalmazkodóbb, tole-
ránsabb, szeretetteljesebb 
lenni a párjához, és akkor 
boldogabb, gyerekkacagás-
sal teli élete lesz minden-
kinek.

Csizmazia Szilveszter

A messzirõl jött család
A balatonfüredi Állami Szívkórház 

dolgozói és orvosai nevében utoljára szó-
lítunk meg és mély fájdalommal veszünk 
búcsút Tõled.

Hirtelen, váratlanul itt hagytál ben-
nünket, így néma döbbenet és szomorú-
ság maradt számunkra, de emlékedet 
örökre megõrizzük és sohasem felejtjük 
el azt az orvost, aki olyan sokat tett a 
magyar kardiológia fejlõdéséért, többek 
között Zalaegerszegen, Balatonfüreden, 
Szolnokon, az invazív kardiológia  és a 
sürgõsségi betegellátás beindításáért és 
magas színvonalra emeléséért.

Sajnos rövid életed olyan volt, mint 
a maratoni futás: nem az elején, és nem 
a végén akartál hajrával nyerni, hanem 
biztosan, egyenletes tempóban futva. Ma-
gas szintû orvosi szaktudásod megszer-
zéséért minden lehetõséget megragadtál 
és több neves kórházban, intézményben 
külföldön, de itthon is szeretettel, oda-
adással és hivatástudattal gyógyítottál. 
Szeretted a betegeket, szeretted munka-
társaidat és szeretettel oktattad fi atalabb 
kollégáidat és a szakdolgozókat is.

Balatonfüreden, az Állami Szív-
kórházban a kardiológiai osztály 
vezetõjeként kitûnõen megszervezted a 
hemodinamikai részleget és ekképpen 
a sürgõsségi kardiológiai ellátást Vesz-
prém megyére és a megyehatárokon túl-
ra is kiterjeszthettük. Többek között ezért 
Balatonfüred Egészségügyéért városi ki-
tüntetésben is részesültél. Orvosokból, 
nõvérekbõl, szakasszisztensekbõl álló 
kitûnõ csapatot szerveztél magad köré, és 
a szív koszorúér-betegségben, szívinfark-
tusban szenvedõ betegek gyógyításában 
országosan is fi gyelemre méltó eredmé-

nyeket értél el.
Szakmai magabiztosságod, kitûnõ 

éleslátásod, diagnosztikai, terápiás és 
döntéshozó készséget követendõ mér-
ce volt közvetlen munkatársaid számá-
ra. Mint osztályvezetõ minden fórumon 
harcoltál munkatársaid érdekeiért, 
szüntelen kerested a lehetõséget, hogy 
munkatársaid minél kulturáltabb kör-
nyezetben, minél magasabb színvona-
lon gyógyíthassák betegeiket. Intézeti 
szinten, de üzleti kapcsolataid révén is 
mindent megmozgattál, hogy kollégáid 
szakmai továbbképzéseken, rendszeres 
kongresszusi látogatások révén is szak-
mailag fejlõdjenek, épüljenek. 

A Szívkórház managementje 
messzemenõen elismerte, méltányolta és 
határozottan segítette törekvéseidet.

Fõhajtásunk a tett köszöntése. Bú-
csúnk életed lezáró pillanata. Egy fi ata-
lon megtört, értelmetlenül megszakadt, 
de ragyogó pálya fényében állunk ma itt.

Ebben az életmûben az ifjú tehet-
ség kivételezettsége és a rendkívül ko-
rai komoly szakmai sikerek ötvözõdése 
érzõdik. Lenyûgözõen egyenletes kiváló-
ság, csapatépítõ és ifjú szakembereket, 
orvosokat nevelõ vezetõ szerep.

Most itt állunk a gyászoló csa-
lád mellett, hogy véglegesen és béké-
ben búcsút vegyünk Dr. Apró Dezsõtõl, 
nagyrabecsült kollégánktól.

Lelkünk háborgását csak a békesség 
csendesítheti le. Köszönjük Dezsõnek a 
sok szépet és jót, szeretetet, gyógyítást, 
amit embertársainak és betegeinek adott, 
és ha vannak olyanok, akiket megbán-
tott, tudjanak megbocsájtani neki, hogy 
békességes legyen az Õ távozása.

In memoriam dr. Apró Dezsõ 

osztályvezetõ fõorvos

Végül Juhász Gyula soraival zárom gondolataimat:
„Nem múlnak õk el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Õk itt maradnak bennünk csöndesen még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.”

Isten veled, Dezsõ! Nyugodj békében!

Elhangzott június 9-én, dr. Apró Dezsõ temetésén

Bónyai Mária a 
dalkör karnagya 
a nyugdíjas klub 
vezetõje is egyben. 
Mária nyugdíjba vo-
nulása elõtt a Bem 
József Általános 
Iskolában mint pe-
dagógus ismertette 
meg a gyerekekkel 
az éneklés örömét. 
Számos hazai és 
nemzetközi elisme-
rést szerzett az is-
kola  gyerek kóru-
sával. Munkásságát 
a város a Balaton-
füred Kultúrájáért 
kitüntetéssel jutal-
mazta.  

Az elmúlt év novem-
berében a Városi Múze-
umban Baán Beáta, a Vá-
rosi Mûvelõdési Központ 
igazgatója beszélgetett a 
karvezetõvel, a dalkör ti-
zenöt éves évfordulója 
közeledtével. Ebbõl az al-
kalomból kerestük meg a 
karnagyasszonyt, hogy az 
elmúlt idõ történéseirõl 
tájékoztassa a dalkör iránt 
érdeklõdõ olvasókat.

15 éve megkeresett Ba-
logh Lajos a nyugdíjas 
klub énekkarának akkori 
aktív tagja, és felkért, hogy 
vállaljam el a dalkör veze-
tését. Örömmel vállaltam, 
hiszen 28 tagú, nagyon lel-
kes csapattal dolgozhat-
tam együtt. 

Eleinte egy csokrot állí-
tottunk össze népdalokból 
és csak a magunk örömé-
re énekeltük azokat. Lako-

dalmas, farsangi, szüreti 
dalok voltak a repertoá-
runkban. Késõbb úgy érez-
tük, hogy már be tudunk 
mutatkozni közönség elõtt 
is, majd szerettünk volna 
bekapcsolódni a megyei 
nyugdíjas klubok kulturá-
lis életébe is.   

Megkerestük az Éle-
tet az Éveknek Veszprém 
megyei vezetõségét, ahol 
örömmel fogadtak ben-
nünket, meghívásokat 
kaptunk az általuk szer-
vezett különbözõ rendez-

vényekre. Ott hallván más 
énekkarokat, elhatároz-
tuk, hogy mi is megméret-
tetjük magunkat. 2003-tól 
veszünk részt különbözõ 
szintû versenyeken. 

A Kórusok Orszá-
gos Tanácsa (KÓTA) ál-
tal kiírt versenyen arany 
minõsítést kaptunk. Örül-
ve a sikerünknek, újabb 
balatoni, bakonyi, za-
lai, vasi dalcsokrokkal 
bõvítettük a repertoárt. 

Részt vettünk a Vass 
Lajos népzenei versenye-
ken is. A versenyeket Vass 
József, a Vass Lajos Nép-
zenei Szövetség elnöke és 
a szövetség tagjai szerve-
zik. 

A Vass Lajosról elne-
vezett ersenyeken az elsõ 
években ezüstminõsítést 
kaptunk, majd 2oo8 –ban a 
Kárpát-medencei döntõrõl 
már nívó díjjal térhettünk 
haza. Ebben az évben a 
IX. Vass Lajos népzenei 
verseny elõdöntõjén és a 
középdöntõjén is arany 
minõsítést kaptunk. 

Minden díjunkra büsz-
kék vagyunk, hiszen itt a 
dalkörben minden tagunk 
szívvel, lélekkel vesz részt 
a dalkör munkájában. Ne 

felejtkezzünk meg a hát-
térben a családtagokról és 
az önkormányzatról sem, 
az õ támogatásukkal jutot-
tunk idáig. élvezve juthat-
tunk el idáig. A legbüsz-
kébbek az idén áprilisban 
a KÓTA által Tihanyban 
megrendezett minõsítõ 
hangversenyen elnyert 
Arany Páva díjra vagyunk. 
Most azt tervezzük, hogy 
két év múlva a minõsítõ 
hangversenyrõl az orszá-
gos Arany Páva díjat is el-
hozzuk.

Szeretnénk, hogy 
bõvüljön a dalkör, várunk 
mindenkit (nem nyugdíja-
sokat is) tagjaink közé.

Hanny Szabó Anikó

Vass Lajos (1927-1992) karnagy, a 1969-70-ben a 
Röpülj Páva televíziós vetélkedõ és népdalkör mozga-
lom elindítója volt. Legendás karnagy és zeneszerzõ, 
aki a Vasas Központi Mûvészegyüttes vegyeskarának 
majd  Szimfonikus Zenekarának is vezetõ karnagya-
ként dolgozott. 

15 éves a Kék Balaton Dalkör

Örömeink 
Tavaly június 21-én tá-

vozott közülünk a halk sza-
vú, mosolygós szaxofonos. 
Utolsó éveiben már igazá-
ból csak a próbákra járt be 
a Városi Fúvószenekarba, 
hogy találkozzon barátai-
val, zenésztársaival, a föl-
lépéseket már nem nagyon 
bírta rosszalkodó szíve. 
Tapolcai születésû volt, a 
gépésztechnikusi végzett-
ségét Budapesten szerez-
te, aztán végleg Balatonfü-
redre került. 

A zenélést már az isko-
lai éveiben elkezdte, majd 
1975-ben a Hajógyárba ke-
rülve rögtön beszervezték 
a fúvósokhoz, ahol hûséges 
és szorgalmas muzsikus-
ként szolgálta a közösséget 
s szerzett igaz, jó baráto-
kat – akik közül sajnos már 
többükkel is együtt muzsi-
kál abban a bizonyos égi 
zenekarban, volt karna-
gyuk, Horváth Ernõ dirigá-
lásával.

(ga)

Vetsey Gyula (1946-2011)
Egy éve az égi zenekarban

Boldog születésnapot! Egyéves születésnapját ünnepli 
Németh Lõrinc (született: 2011. 06. 29.) és a tízéves Ör-
kény Borbála (született: 2002. 08. 08.).
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Az idén négyen ve-
hették át a Balaton-
füred Közoktatásá-
ért kitüntetést, az 
elismerések között 
egy posztumusz dí-
jat is átadtak. 

Három helyi iskola nö-
vendékeinek mûsorával 
kezdõdött a hagyományos 
pedagógusnapi ünnepség 
az Anna Grand Hotel dísz-
termében. Az Eötvös iskola 
országos versenyt is nyert 
tanulói népdalcsokrot ad-
tak elõ, a Radnóti iskola 
diákszínpada a Kiskondás 
címû darabot mutatta be, 
a Ferencsik zeneiskola nö-
vendékei pedig Draskóczy 
László Népdal szonátájá-
ból játszottak részleteket. 

Dr. Bóka István pol-
gármester köszöntõjében 
hangsúlyozta: Nincs még 
egy olyan munka, ahol 
ilyen hatással lehet egy-
egy jókor kimondott szó, 
vagy egy-egy rosszkor ki-
mondott gondolat. Nincs 
még egy olyan munka, ahol 

a valódi siker csak hosszú 
évek, évtizedek múlva je-
lenik meg. A városvezetõ 
beszélt az elmúlt idõszak 
intézmény felújításairól is 
és kiemelte: két oktatási  
intézményünk új fenntar-
tóval mûködik ugyan, de a 
város az egyházi üzemelte-
tés mellett is számít a Bem 
iskola és a Széchényi isko-
la kulturális jelenlétére.

A hagyományoknak 
megfelelõen számos kitün-
tetést adtak át a pedagó-
gusnapon. A legmagasabb 
szintû városi elismerés-
ben részesült Baksa Er-
zsébet, a Széchényi isko-
la tanárnõje, dr. Hargitai 
Zsoltné, a Radnóti isko-
la tanítónõje, Papp Zsu-
zsanna, a Bem iskola 
tanárnõje, valamint posz-
tumusz elismerést kapott 
Csehné Szabó Ilona, az 
Eötvös iskola tavaly el-
hunyt pedagógusa, akinek 
díját a lánya vette át.

– Mindig is nagyon 
fontos volt neki, hogy a 
gyerekek megfelelõ ok-

tatást kapjanak és hogy 
mindenkibõl a saját ké-
pességeihez mérten a ma-
ximumot kihozza. Nagyon 
örült volna ennek az elis-
merésnek. Talán az Õ mun-
kaszeretete volt az, ami vé-
gül engem is a pedagógusi 
pályára vitt, - nyilatkozta 
Babosné Cseh Viktória, az 
elhunyt tanárnõ lánya.

– Egy ilyen elismerés-
nek mindenki örül. Én 
nem számítottam rá, na-
gyon nagy meglepetés volt, 
nagyon örültem, hogy a 
kollégáim gondoltak rám. 
A legjobb, hogy valaki azt 
teheti egész életében amit 
szeret, és én ebbõl a szem-
pontból nagyon szerencsés 
vagyok, - mondta dr. Hargi-
tai Zsoltné.

– Óriási megtiszteltetés, 
ugyanis én már másodszor 
kapom meg ezt a kitünte-
tést. Nagyon meg vagyok 
hatódva és szeretném meg-
köszönni Balatonfüred 
képviselõ-testületének, 
hogy úgy ítélték meg, má-
sodszor is megérdemlem. 

Nekem ez többet jelent, 
mint egy Nobel-díj. Ez a 
negyven éves pedagógusi 
pályafutásomnak az elis-
merése, így nagyon-nagyon 
büszke vagyok rá - ezt Bak-
sa Erzsébet válaszolta kér-
désünkre.

– Itt most 37 év zárult le, 
mert már nyugdíjban va-
gyok, a tanév végén befe-
jezem ezt a korszakot. Vár-
tam is ezt meg nem is, még 
igazából bele sem gondol-
tam, hogy mi lesz majd 
szeptembertõl. Szerettem 
a gyerekeket, ma is jó ve-
lük összefutni az utcán - 
fogalmazott Papp Zsuzsan-
na, aki egyébként még egy 
kitüntetést átvehetett. A 
Pedagógus Szolgálati Em-
lékérmet Papp Zsuzsanná-
nak Kontrát Károly állam-
titkár adta át.

A pedagógusnapon kö-
szöntötték még a nyugdíj-
ba vonuló pedagógusokat, 
valamint a 25, 30, 40 éves 
jubileumukat ünneplõ ta-
nárokat, tanárnõket is.

BÁN

Városi pedagógusnap
Országszerte, így 
Balatonfüreden 
is megtörténtek 
az óvodai és isko-
lai beiratkozások 
március és április 
hónapban. A végle-
ges eredményekrõl, 
tapasztalatok-
ról Szabó Lajos, a 
mûvelõdési, oktatá-
si, sport és idegen-
forgalmi osztály 
vezetõje tájékoztat-
ta lapunkat.

Balatonfüreden há-
rom Napközi Otthonos 
Óvoda mûködik. A három 
intézmény hét épületé-
ben 19 csoport van, ez 446 
férõhelyet jelent. Jelen-
leg 500 gyermek óvodai 
elhelyezésérõl gondoskod-
nak, ami 112 százalékos ki-
használtságot jelent. 2012 
tavaszán 101 gyermek irat-
kozott be a város óvodáiba, 
az adatok alapján 467 gyer-
mek óvodai ellátására van 
igény.

A Kiserdei Óvoda há-
rom épületének kilenc 
csoportjában 202 gyermek 
lesz októberre. A Kiser-
dei Óvoda Kerekerdõ Tag-
óvodájába (arácsi óvoda 
– a szerk.) 22 gyermeket 
írattak be, míg az iskolá-
ba menõk száma 7 fõ. Ez 
azt jelenti, hogy ebben a 
tagóvodában a gyermek-
létszám jelentõsen meg-
emelkedik a következõ 
nevelési évben. A 
képviselõ-testület május 
24-i ülésén azt a határoza-
ti javaslatot hozta, hogy a 
Kerekerdõ Tagóvoda cso-
portjainak létszámát 20 
százalékkal bõvíti. A meg-
növekedett feladatok el-
látására pedig mindegyik 

csoporthoz egy-egy hatá-
rozott idejû szerzõdéssel 
rendelkezõ óvodapedagó-
gus és összesen egy fõ daj-
ka felvételét engedélyezi. 
Az Óvárosi Óvoda két épü-
letében hat csoportban az 
októberi gyermeklétszám 
133 fõ. A Tündérkert Óvo-
dában – a pécselyi tagóvo-
dával együtt – az októberi 
létszám 122 fõ a négy (3+1) 
csoportban.

A város Közoktatási 
Intézményfenntartó Tár-
sulás fenntartásában 1-8 
osztályos struktúrájú isko-
lájának 47 osztályában 980 
fõ általános iskolás, ebbõl 
három tanulócsoportban 
19 fõ gyógypedagógiai tan-
terv szerint haladó diák 
alapfokú oktatásáról gon-
doskodik.

Idén április elején ösz-
szesen 127 gyermeket írat-
tak be az általános isko-
lákba, a Radnóti iskolába 
40 gyermek, az Eötvösben 
55 gyermek, a Bem iskolá-
ban 15 gyermek, Pécselyen 
7 gyermek kezdi meg ta-
nulmányait a 2012/2013-as 
tanévben. 

A Bem iskola életében 
nagy változás lesz, hiszen 
a közoktatási törvény vál-
tozásai szükségessé tették, 
hogy az évfolyamonként 
egy osztállyal mûködõ in-
tézmény fenntartói joga 
közoktatási feladatellátás 
céljából kerüljön át a Ba-
latonfüredi Református 
Egyházközséghez. Itt lap-
zártakor még nem ismert, 
hogy hányan iratkoznak be 
az új iskolába.

A Széchényi Ferenc 
Kertészeti Szakképzõ Is-
kola helyzete is megválto-
zik a következõ tanévtõl. 
A nemzeti köznevelésrõl 

szóló törvény bizonyta-
lanságai tették szüksé-
gessé a fenntartóváltás 
lehetõségét. A tavaly nov-
ember óta a Magyar Ben-
cés Kongregáció Pannon-
halmi Fõapátsággal tartó 
tárgyalások eredménye-
képpen az intézmény okta-
tási feladok ellátása céljá-
ból bencés fenntartás alá 
kerül. Az iskola a Szent 
Benedek Gimnázium és 
Szakképzõ Iskola Balaton-
füredi Tagintézményeként 
mûködik tovább.

A Lóczy Lajos Gim-
názium és Két Tanítási 
Nyelvû Idegenforgalmi 
Szakközépiskolát tavaly 
július 1-vel vette visz-
sza a Balatonfüred Város 
Önkormányzata a Vesz-
prém Megyei Önkormány-
zat fenntartásából. Az in-
tézményben folyó munka 
minõségét a beiskolázási, 
jelentkezési mutatók jel-
zik. A 2012/2013-as tanév-
re a csökkenõ gyermek-
létszám ellenére még a 
tavalyinál is nagyobb volt 
a túljelentkezési arány. A 
legnépszerûbb az emelt 
szintû angol nyelvi képzés, 
de a két tannyelvû német 
és az emelt szintû német 
képzéseknél is túljelent-
kezés van.

A születések számának 
alakulása alapvetõen meg-
határozza a következõ évek 
óvodai, általános iskolai 
demográfi ai jellemzõit. 
2003 és 2011 között éven-
te átlagosan 100 balaton-
füredi gyermek született. 
2004-ben született a legke-
vesebb gyermek, 90 fõ, míg 
a legtöbb – 125 fõ – a 2008-
as évben jött világra.

Szücs Zsuzsanna

Beiratkozási körkép

Szegedi ismerõseim 
sorra kérdezik Ba-
latonfüredre való 
leköltözésünk kap-
csán, hogy gyesen 
lévõ anyukaként mi 
a csudát tudunk mi 
kezdeni magunkkal 
egy Balatonfüred 
nagyságú kisváros-
ban egész évben?

Ettõl bizony én is tar-
tottam eleinte, de õszintén 
szólva nagyon hamar ki-
alakult a heti „menet-
rendünk,” és majdnem 
minden délelõttre hasz-
nos programunk akadt. 
Ezek közül az egyik heti 
fi x elfoglaltságunk volt 
a decembertõl újra in-
duló Baba-mama Klub, 
amit a Védõnõi Szolgálat 
mûködtet Tompos Mária 
vezetésével. Miközben pi-
curka és kevésbé picurka 
gyermekeink spontán mó-
don egymástól tanulhat-
tak, egymással játszhattak, 
mókázhattak, addig mi, 
anyukák, esetenként apu-
kák, sok-sok információ-

val, jó tanáccsal lehettünk 
gazdagabbak a klub foglal-
kozásokon.

A könnyen 
megközelíthetõ Városi 
Rendelõintézet földszint-
jén kialakított baba-mama 
klub, minden héten csü-
törtökön 9.30-tól 11 órá-
ig hasznos, játékos, építõ-
szépítõ foglalkozással várt 
bennünket.

Aki kihagyta, az saj-
nálhatja, mert egyrészt 
a Marika által gondosan 
összeválogatott témák hi-
ánypótlóak és rendkívül 
hasznosak a csecsemõ 
és kisgyermek nevelés-
ben, másrészt kicsinyeink 
hétrõl-hétre, megismerve 
egymást egy kis csoporttá 
fejlõdtek, amely jó ugró-
deszkát teremthet számuk-
ra a késõbbi közösségbe ( 
bölcsõdébe, óvodába, csa-
ládi napközibe) való beil-
leszkedéshez.

A szervezett prog-
ramok (pl.  étkezési, 
bõrápolási tanácsadá-
sok, okos-játék bemuta-
tó, ünnepi készülõdések, 

bölcsõdelátogatás, intéz-
mény bemutatások) után 
mindig volt annyi idõ, hogy 
felmerülõ kérdéseinkkel 
bizalommal fordulhattunk 
Marikához, és mi, anyukák 
is ötleteket, kipróbált és 
bevált praktikákat oszthat-
tunk meg egymással.

Mindezt teljesen in-
gyen, térítésmentesen ve-
hettük igénybe. 

Azt gondolom, hogy a 
klubban megfordult min-
den anyuka, apuka és kis-
gyermek nevében írhatom, 
hogy hálásan köszönjük 
Marikának a klubra fordí-
tott idejét, energiáját és 
azt a sok mindent, amit a 
programok kapcsán kap-
tunk.

Köszönjük a Városi 
Rendelõintézet vezeté-
sének, hogy mindezt szá-
munkra lehetõvé tette.

Köszönjük, hogy ott le-
hettünk és reméljük, hogy 
cseperedõ csemetéink 
szeptembertõl folytathat-
ják a világ felfedezését a 
baba-mama klubban.

Egy anyuka naplójából…Fábián Janka 

vendégségben
A Vidéki Élet Magazin 

és a Cultura Animi Alapít-
vány meghívására  Fábián 
Janka írónõvel találkozott 
a nagyszámú érdeklõdõ 
közönség májusban a Gom-
bás Kúriában.

A kulturális alapítvány 
– kihasználva a patinás 
épület adottságait s a há-
zigazdák, Pósvári Ildikó 
és Gábor vendégszeretetét 
– több alkalommal szerve-
zett már színvonalas ren-
dezvényt a kúriába. Petrik 
Ida, a Vidéki Élet Magazin 
alapítója ezúttal Fábián 
Janka írónõt hívta el kö-
zönségtalálkozóra Bala-
tonfüredre.

Az angol-francia nyelv-
tanárként dolgozó, törté-
nelem szakot is végzett 
írónõ regényei hosszú 
idõn keresztül vezették az 
eladási listákat, könyvei 
az Ulpius-ház Könyvkiadó 
gondozásában jelennek 
meg. A beszélgetés tár-
gya az Emma-trilógia volt, 
mely kapcsolódik a Ba-
latonhoz is, hiszen egyik 
helyszíne egy képzeletbeli 
Balaton-felvidéki kisváros

Fábián Janka béke-
beli romantikus család-
regényében az egyéni és 
családi sorsok bemuta-
tása mellett történelmi 
hûségre is törekszik. A 
megkapóan nyílt írónõtõl 
a regény keletkezésérõl, 
írói módszerérõl érdekes 
mûhelytitkokat tudhattak 
meg a jelenlévõk.

Fábián Janka 
beszélgetõpartnere az 
alapítvány elnöke, Mol-
nár Judit magyartanár 
volt. A regénybõl ízelítõt 
kaphattunk Kéri Kitty 
színmûvész tolmácsolásá-
ban, közremûködött Kövi 
Szabolcs zenemûvész, aki 
Titkos kert és Tündéridé-
zés címû mûveibõl adott 
elõ részleteket.

A találkozó óta a köny-
vesboltok polcára került 
Fábián Janka Lotti örök-
sége címû mûve, mely 
fordulatos, felkavaró csa-
ládregény a 18-19. század 
fordulójáról.

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

A Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési, Oktatási, Sport és 
Idegenforgalmi Osztálya felhívja a felsõoktatásban tanuló 
tehetséges balatonfüredi 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 – legalább 5 éve életvitel 

szerint Balatonfüreden tartózkodó, elsõ diplomája 
megszerzése céljából egyazon 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 hozzátartozó 
adatlappal és mellékletekkel együtt 

2 0 1 2 .  j ú l i u s  3 1 - i g 

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 - 
2012. augusztus 31-ig bírálja el a bizottság. A döntésrõl 

a pályázók értesítést kapnak.
Tájékoztató a melléklettel a Polgármesteri Hivatalban 

a portán vagy a Mûvelõdési, Oktatási, 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

Ha elmúltál 14, ha szeretnél 
minél többet megtudni a szín-
házról, a színész mesterségrõl, 
ha érdekel a fi lmkészítés, a te-
levíziózás,  a díszlet- és jelmez-
tervezés, ha fontos számodra      
a mozgás,  jelentkezz a Kisfa-
ludy Színház tehetséggondozó 
táborába! Szeretettel várunk 
augusztus 13-a és 18-a között, 

minden nap 10-tõl 18 óráig a 
Balaton Szabadidõ és Konfe-
rencia Központban! 

A tábor célja a tehetséges 
gyerekek képességeinek, kre-
ativitásának fejlesztése gya-
korlati órák keretében, is-
merkedés a színház – és a 
társmûvészetekkel, és betekin-
tést adni a színház tervezõinek 

és háttér dolgozóinak munkájá-
ba. A Kisfaludy Színház számít 
a Lóczy Diákszínpad tagjaira és 
azokra a 14 éven felüli diákokra, 
akik komolyabban érdeklõdnek 
a színjátszás iránt. Részletes 
felvilágosításért jelentkezz a 
kisfaludyszinhaz@gmail.com-
on vagy a 06305027132-es tele-
fonszámon!

A  már tudok biz-
tonságosan köz-
lekedni 2012  
elnevezésû 
vetélkedõsorozat 
döntõjét 2012. 05. 
31-én rendeztük 
meg a balatonfüredi 
Balaton Szabadidõ 
és Konferencia Köz-
pont Sportcsarno-
kában.

A résztvevõ iskolák 
szépszámú szurkolótábor-
ral jöttek, hogy biztassák 
,, övéiket ,, és diadalra se-
gítsék iskolájuk csapatát. 
A döntõt Szekeres Kor-
nél r. õrgy. megelõzési 
fõelõadó, a rendezvény 
mûsorvezetõje és a ver-
senysorozat ötletgazdája  
nyitotta meg, miután ma-
gához ragadta a mikrofont, 
és indult a nemes küzde-
lem, a végsõ gyõzelemért.

A hét iskola Balatonfü-
red Bem József Általános 
Iskola, Balatonfüred Eöt-

vös Lóránd Általános Is-
kola, Balatonfüred Radnó-
ti Miklós Általános Iskola, 
Csopak Általános Iskola, 
Zánka Bozzay Pál Általá-
nos Iskola , Balatoncsicsó 
Nivegy-völgyi Általános 
Iskola, Tihany Illyés Gyu-
la Általános Iskola, 4 fõs 
csapatai bemutatkozását 
követõen elindult a ver-
seny.

Elsõsegély nyújtás 
feladat során a stabil 
oldalfekvõ helyzetet kel-
lett bemutatni a szakmai 
zsûri elõtt, majd közleke-
dési szituációs feladat, ke-
rékpáros ügyességi pálya, 
kresz-toto következett. Ezt 
követõen a rendõri karjel-
zések értelmezésével foly-
tatódott a verseny, majd 
közlekedési ,, kérdezz fele-
lek,, és kerékpáros sorver-
senyben mérték össze ere-
jüket a versengõ diákok.

A feladatok végrehajtá-
sa során folyamatosan le-
hetett követni az aktuális 

pontállást, és értékeltük 
a már végrehajtott feladat 
megoldásokat, valamint 
az iskolák színes kulturá-
lis bemutatója színesítet-
te néptánc,  musical dal-
részlet, latin tánc, próza a 
döntõt. 

Aztán eljött a pillanat, 
mikor a négy matemati-
kai alapmûvelet végre-
hajtását követõen a zsûri 
Vancsura Miklós r. fhdgy. 
hivatalvezetõ zsüri elnök, 
Karli Imre r. szds. kmb. 
alosztályvezetõ zsûri el-
nök-helyettes, Nyíri Ká-
roly r. ftzls. tihany kmb. 
zsûri titkár összeítette az 
eredményeket, és közel 
három órányi versengést 
követõen megszületett a 
végeredmény:

I. Balatonfüred Radnóti 
Miklós Általános Iskola. II. 
Balatonfüred Bem József 
Általános Iskola. III. Zán-
ka Bozzay Pál Általános 
Iskola. IV. Balatoncsicsó 
Nivegy-völgyi Általános Is-

kola. V. Csopak Általános 
Iskola. VI. Balatonfüred 
Eötvös Lóránd Általános 
Iskola. VII. Illyés Gyula Ál-
talános Iskola

Minden helyezett ér-
tékes jutalommal tér-
hetett haza a nemes 
versengésbõl, a dobogós 
csapatok iskolái készpénz-
jutalomban részesültek, 
valamint minden versengõ 
diák ajándékcsomagot vi-
hetett haza emlékül, hála 
támogatóink felajánlá-
sainak. A dobogós helye-
zetteknek Pócs Imre úr, a 
Balatonfüredi Vagyonvé-
delmi Közalapítvány kép-
viseletében adta át, a meg-
érdemelt díjakat.

Köszönet a szervezés-
ben, és a lebonyolításban 
segédkezõ kollégák mun-
kájáért!  

Szekeres Kornél r. õrgy.                                                             
megelõzési fõelõadó

Balatonfüredi 
Rendõrkapitányság

Biztonságos közlekedés

Színházi tábor tizennégy éves kortól
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A júniusi balaton-
füredi Sárkányha-
jó Roadshown több 
kategóriában 35 
csapat közel 750 
versenyzõje mérte 
össze tudását, fel-
készültségét.

A füredi csapat két ka-
tegóriában: Település és 
Baráti társaság kategóri-
ában  nevezett, és a Tele-
pülések kategóriában 5. 
Baráti társaságok kategó-
riában 4. helyezést ért el. 
Bár a füredi csapat másod-
perc tört részével maradt 
le a dobogóról, nem csüg-
gednek az evezõsök, a so-
ron következõ Roadshow 
állomásra, Bajára  össz-
pontosítanak, ahol június 
végén mérik össze tudásu-
kat  az országos versenyen.  

A verseny érdekessé-
ge volt a családi verseny, 
ahol szülõk és gyerekek 
együtt ragadtak lapátot és 
küzdöttek az elsõbbségért. 

A Sárkányhajó Roadshow  
verseny szervezésével, 
rendezésével kapcsolatos 
visszajelzések pozitívak, 

elismerõek, a résztvevõ 
csapatok bíznak a folyta-
tásban, a jövõ évi füredi 
találkozóban. A fotókon a 

csapat a nagykanizsai il-
letve a velencei versenyen 
látható.

Nagy Ákos

Sárkányhajók Balatonfüreden

Felhívásunk ered-
ményeként a Vitor-
labontó Ünnepség 
keretében megtör-
tént a Hankóczy 
(Benacsek) Jenõ 
tiszteletére készült 
emléktábla felavatá-
sa a Tagore sétány 
Rózsaligetében. 

Az emléktáblát a város 
nevében dr. Bóka István 
polgármester, a vitorlázók 
nevében prof. dr. Kollár 
Lajos a Pécsi Tudomány-
egyetem Klinikai Központ-
jának fõigazgatója (a Tabu 
nevû 40-es cirkáló kapi-
tánya) és a hajósok nevé-
ben pedig Kapócs Ferenc, 
a Balatoni Hajózási Rt. 
kereskedelmi igazgatója 
avatta fel. A bronzból ké-
szült tábla Lugossy László 
szobrászmûvész munkája, 
melynek a helyét az önkor-
mányzat biztosította. Tá-
mogatóinknak köszönjük 
az adakozásokat.

Szelle Zoltán
mûszaki hajószakértõ, 

szervezõ

Emléktábla avatás a parton

Az ismert szenior 
kerékpáros nemrégi-
ben Ausztriában egy 
nemzetközi verse-
nyen az elõkelõ har-
madik helyet szerez-
te meg. Ugyanakkor 
szeretné teljesíteni 
az Ötz-völgyi biciklis 
maratont, melyre 
már javában készül. 

– A tavalyi szezont sérü-
lés miatt kihagyta, mi tör-
tént egészen pontosan?

– Egy balatoni verse-
nyen vettem részt, Révfü-
löpön 55 km/órás sebes-
ségnél elestem. Eltörött 
a kulcscsontom, hat hétig 
nem tudtam edzeni, így a 
szezon nagy része odalett.

– Az idei évadban milyen 
eredményeket ért el?

– Eddig minden egyes 
versenyen a dobogóra fel-
állhattam, háromszor vé-
geztem az elsõ helyen, és 
jelen pillanatban az or-
szágos amatõr versenyt 
vezetem. Az esztergomi 
Kínok Kínján sorozatban 
negyedszer végeztem az 

élen, ráadásul nemcsak az 
ötvenévesek kategóriájá-
ban lettem elsõ, hanem a 
negyvenesztendõsöket is 
magam mögé utasítottam. 
Ugyanakkor nem tagadom, 
hogy az amatõr kupa már 
nem hoz annyira lázba, 
inkább a nemzetközi ver-
senyeken indulok. Nem-
régiben részt vettem egy 
osztrák kerékpáros kupán, 
amikor is 223 kilométert, 
2600 méter szintkülönb-
séggel kellett teljesítenem. 
Magam is meglepõdtem, 
hogy a verseny végén a do-
bogó harmadik fokára áll-
hattam, hiszen több mint 
ezer induló volt, ráadá-
sul Magyarországot egye-
dül csak én képviseltem. 
Hamarosan Svájcban ve-
szek részt egy nemzetkö-
zi tornán, amikor is 210 
kilométert, 3800 méteres 
szintkülönbséggel kell le-
kerekeznünk.

– Járja egy mondás az 
osztrák kerékpárosok kö-
rében, miszerint csak az 
az igazi férfi , aki legalább 
egyszer már teljesítet-

te az Ötz-völgyi biciklis 
maratont. Ha jól tudom, 
most erre készül.

– Már tavaly is szeret-
tem volna részt venni ezen 
a versenyen, de az elõbb 
említett sérülésem mi-
att ez meghiúsult. Az Ötz-
völgyi maraton rendkívül 
szervezett, profi  esemény. 
A négyezer indulót 16 ezer 
jelentkezõ közül sorsolták 
ki, az én kategóriámban 
közel hatszázan indulnak. 
Egy meglehetõsen nehéz 
versenyrõl van szó, hiszen 
elõször egy 1200, majd egy 
777, ezután egy 1130 méte-
res hegyet kell megmászni, 
de természetesen nem gya-
log, hanem kerékpárral. 
Mindez azonban eltörpül 
a véghajrá mellett, ami-
kor egy 1759 méter magas 
emelkedõt kell teljesíteni. 
Embert próbáló lesz a több 
mint 28 kilométer hosszú 
út felfelé. Szeretném ki-
lenc órán belül teljesíteni 
a távot. Álmom, hogy nyolc 
és fél óra alatt végigmen-
jek a terepen. 

Szendi Péter

Június elsõ hétvé-
géjén, Cegléden Or-
szágos Diákolimpiát 
rendezetek.  

Nagyszámú induló, 
több mint 500 nevezõ, tet-
te igazán izgalmassá a ver-
senyt. A Ronin Judo Bala-
tonfüred versenyzõi közül 
két fi atalnak sikerült a jó 
szereplés. 

Kiválóan teljesített 
Bartus Brigitta, aki kor-
osztályában a lányok 36 
kg-os súlycsoportjában in-
dulók között nem talált 
legyõzõre és három nyert 
mérkõzéssel országos baj-
noki címet szerzett. 

Ezzel õ a harmadik 
olyan versenyzõ Balaton-
füreden, aki Országos Baj-
noki címmel rendelkezik. 
Brigitta bár még nagyon 
fi atal, hiszen még csak tíz 
éves, de négy éves kora 
óta látogatja az edzése-
ket és követni fogja báty-
ja és nõvére példáját, akik 
szintén eredményes spor-
tolók. 

A nõvére jelen pilla-
natban is a korosztályos 

nemzeti válogatott tagja. 
Remek eredményt ért el 
Simon Máté, aki súlycso-
portváltást követõen a sa-
ját korosztályának 41 kg-
os mezõnyében a hetedik 

helyig tudott menetelni.  
Máté az õszi versenyekre 
beleerõsödve a súlycso-
portba vélhetõen érmes 
mérkõzéseket fog vívni. 
Mind a két sportoló az Eöt-

vös L. Általános Iskola ta-
nulója és a Ronin Judo 
Balatonfürednél edzenek 
Bartus István és Bartus 
Gergõ edzõk irányításával.

bfn

Újabb nagy bravúrt 
hajtott végre Gálfi  
Dalma. Május 22-tõl 
vezeti a Tennis Eu-
rope ranglistát. Az 
elmúlt húsz évben 
magyar játékosnak 
nem sikerült.

Dalma négy évesen 
kezdett teniszezni Bala-
tonfüreden édesapja irá-
nyításával, aki jelenleg is 
az edzõje. Az elsõ pár év-
ben mini-tenisz pályán ta-
nulta a játékot. Itt érte el 
elsõ komolyabb sikereit,  
hét évesen már õ  az or-
szág legsikeresebb mini- 
teniszezõje. 

– Évrõl-évre folyamato-
san fejlõdött, és szerencsé-
re a 2012-es esztendõben 
megkoronázta eddigi pá-
lyafutását. Az év eleji si-
kertelenség után, szeren-
csére ismét jó formába 
lendült. A párizsi elsõ ka-
tegóriás versenyen egé-

szen a döntõig jutott, majd 
a következõ héten Kas-
sán megszületett idei elsõ 
torna gyõzelme. Ezután 
Portugáliában és Szlová-
kiában folytatta remek so-
rozatát. Mindkét elsõ kate-
góriás versenyt megnyerte, 
egyéniben és párosban is. 
Rómában pedig csak a 
döntõben maradt alul spa-
nyol ellenfelével szemben. 
Közben megnyerte a ma-
gyar korosztályos bajnok-
ságot is, így várható volt, 
hogy a Tennis Europe 
ranglistát õ vezeti majd – 
eleveníti fel az idei évadot 
Gálfi  Tamás édesapa, Dal-
ma edzõje. 

A tehetséges fi atal 
teniszezõ a tizennégy éves 
korosztály mellett, az ITF 
18-as korcsoportba is be-
nevezett. A tavaly õszi 
tornagyõzelme után, most 
tavasszal is sikerrel járt, 
ugyanis nagy meglepetésre 
megnyerte a budapesti ju-

nior versenyt. Mindez azt 
igazolja, hogy nemcsak a 
saját korosztályát, hanem 
az idõsebb teniszezõket is 
maga mögé utasítja. -Dal-
ma feltett szándéka, hogy 
profi  teniszezõ váljék 
belõle, aminek mindent 
alárendel. Nagy álma, 
hogy felnõtt korára a leg-
jobb játékosok között je-
gyezzék a nevét a világon 
– reménykedik a jövõben 
Gálfi  Tamás. 

A büszke édesapa meg-
említi, hogy lánya nem-
csak jó sportoló, hanem a 
tanulásban is jeleskedik. 
Jelenleg 8. osztályos ma-
gántanuló, eddig mind-
egyik tanévet kitûnõ ered-
ménnyel zárta. Többször 
elnyerte Veszprém megye 
„Jó tanulója, jó sportoló-
ja” címét, idén pedig kiér-
demelte a Köztársaság „Jó 
tanulója, jó sportolója” el-
ismerést. 

Szendi Péter

Egyszer fent, egyszer lent
Az osztrák hegyekben kerekezik Benedek István

Bajnoki cím a roninoknak

Európa tenisz-trónján Gálfi  Dalma
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