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Rossz hír
a diákoknak

TARTALOM
Évszázados
receptek

Hogyan sütöttek-fõztek
kétszáz évvel ezelõtt?
Receptek, érdekességek a 19.
századi Füred konyhájából
Tarnai Katalin sorozatában.

6. oldal

Nobel-
békedíjasok
Füreden

Elkerülhetetlen a klímavál-
tozás, 2050-re 2,5 fokkal is
nõhet a hõmérséklet – ál-
lítják a kutatók, akik Füre-
den ültettek fát.

7. oldal

A gyógyfürdõ
ismertté válása

Füred gyógyfürdõként az
1830-as években vált
ismertté a nemzetközi
gyógyforrások között,
foglalja össze az errõl
szóló irodalmat Licht-
neckert András történész
új könyvében.

7. oldal

(Folytatás a 2. oldalon.)

   Nagyon úgy néz ki, ismét van
miért múzeumba menniük. A
városi múzeum földszintjén
egy uniós projektbõl megva-
lósult a múzeumpedagógiai
tanterem. Igazság szerint úgy
kellene mondani, ha nem vol-
na zavaros: négy terembõl
álló egy terem.  Balatonfüred
20. századi történetét idézi fel,
de inkább egyfajta szemlélte-
tés, amelynek keretei között a
gyerekeknek az óvodásoktól a
középiskolásokig foglalkozást
tartanak. Nekem igen tetszik
a dolog, mert játékos, szóra-
koztató és kreatív, ahogyan ma
ezek a divatos szavak elhang-
zanak. Tulajdonképpen arra
épül, amit a múzeumban s az
idõszakos kiállításokon lehet
látni. Vagyis bõségesen gazda-
gítja a fiatalok Füred-ismere-
tét, akikre rá is fér ez a plusz-
anyag. Nem tananyag, hiszen
a szülõföldszeretet nem tan-
könyv kérdése. Nem iskolai
óráé, nem számonkérésé, ha-
nem hagyományozódó család-
történet.
    Ráadásul Balatonfüred ese-
tében igencsak aktuális ez a
fajta ismeretbõvítés, mert az
ismereteink általában lera-
gadnak a reformkornál, az
Anna-bálnál meg ilyesmiknél.
De hogy milyen élet zajlott a
faluban, hogyan gazdálkod-
tak, dolgoztak, tanultak, éltek
a nagyszüleink, eleink, azt
már kevésbé tudjuk. Igaz, ez
az ide érkezõ turistát nem is
érdekli, õ meg van elégedve a
nyár örömeivel, látványaival,
de azért Füred valamennyire
a füredieké is!
  Mindehhez csatlakoznak
minden korosztálynak szóló
színes kis Füred-füzetek, ame-
lyeket a diákok ingyen kapnak
s tehetnek el, lapozgathatnak
benne. Szóval ez a „rossz”
hír: jöhetnek újra a múzeum-
ba, egy órán keresztül játsz-
hatnak, okosodhatnak, köz-
ben tanulnak, még inkább fü-
redivé válnak. Valóban játé-
kos formák ezek, s azt hiszem,
a felnõtteknek is tetszenek
majd. Hiszen ki ne szeretne
játszani, hát még, ha nekilát
egy régi fénykép láttán régi
embereket név szerint meg-
idézni, mára eltûnt épületeket
újra elhelyezni a várostérké-
pen, tárgyakról megállapíta-
ni, hogy vajon mire használ-
ták, elámulni azon, milyen szel-
lemi élet volt itt a 20. század-
ban is!
  S ha netán még egy-egy ide-
gen is letéved ide, igazán meg-
lepõdik majd. Errõl a Füred-
rõl õ nem is tudott, s akkor tán
még elismerõbb szavak kísé-
retében távozik s tér vissza a
városba, mert végre megérti:
Füred nem egynyári város!

Praznovszky Mihály

(Folytatás a 3. oldalon.)

Átadták az idei Virágos Bala-
tonfüredért verseny díjait. A moz-
galomra ezúttal mintegy hétszá-
zan neveztek, végül öt kategóriá-
ban hirdettek eredményt. A kert,
illetve a balkon ápoltsága, hangu-
lata és összhangja volt a legfõbb
szempont. Az év kertje díjat Lõ-
rinczné Kok Anett kapta a Vásár-
tér utcai udvaráért. 

– Európai mértékkel nézve is
szép és kiváló adottságokkal ren-
delkezõ város Füred. De így is van
még mit tenni a környezetünk
szépítéséért. A városkép jelentõ-
sen javulna, ha a rengeteg légká-
belt a föld alá tudnánk helyezni,
ehhez azonban nagyon sok pénz
kellene. Viszont nem minden
pénzkérdés, ha mindannyian fi-
gyelnénk arra, hogy a közvetlen
környezetünk ápolt és tiszta le-
gyen, akkor már sokat lépnénk
elõre. Jó lenne figyelni a rézsûk,
árkok, közterületek tisztaságára
is, mert az önkormányzati infrast-
ruktúrával nem gyõzzük a karban-
tartást. A virágosítási versenyben
résztvevõk  kertjeikkel, terasza-

Virágos Balatonfüredért-díjátadó
A Balaton Fejlesztési
Tanács jóváhagyta azt
a tanulmányt, amely a
Balaton vasúti körüljár-
hatóságának lehetõségét
vizsgálta és megoldásokat
kínált a jelenlegi problé-
mákra.

Az biztos, hogy a korábbi ter-
vekkel ellentétben nem épül meg
a Hajmáskér–Balatonfûzfõ közöt-
ti vasúti pálya, mert Balatonfûz-
fõ vezetése ezt elutasította, így a
vonatok hosszú távon is Balaton-
akarattya felé közlekedhetnek.
Ezen a pályaszakaszon folytató-
dik a löszfal megerõsítése, ezúttal
az alagúttól nyugati irányban.
Szintén elvetette a tanulmány a
Veszprém–Balatonalmádi közöt-
ti vasútvonal újbóli megépítését,
és ugyanerre a sorsra jutott a
Badacsonytördemic–Balaton-
ederics közötti terv is.

2020-ig
villamosítás
a Balatonnál

ikkal példát mutatnak ebben –
mondta a Szent István téren ren-
dezett díjátadón dr. Bóka István
polgármester.

A város idén hárommillió fo-
rinttal támogatta a mozgalmat,
minden jelentkezõ egy-egy három-
ezer forintos virágvásárlási utal-

ványt kapott. A versenyre végül
154 magánszemély, 16 intézmény
és néhány vendéglátó-helyiség
nevezett be, közülük ezúttal is
egy szakmai zsûri választotta ki
a díjazottakat. A versenyben in-
duló kertek és balkonok egyre stí-
lusosabbak, egyre igényesebb a ki-

alakításuk – hangzott el a díját-
adón.

A nyertesek névsora:
Az év kertje díj: Lõrinczné Kok

Anett. Igényesen ápolt mediter-
rán hangulatú, ízlésesen kialakí-
tott kert, sok cserepes egynyári-
val, dézsás növénnyel, amely szé-
pen illeszkedik a ház stílusához.
Külön figyelmet fordítottak arra,
hogy a kert minden évszakban
szép arcát mutassa. A kerthez
kapcsolódó közterület is gondo-
zott, érdekesség a kerítésoszlo-
pokra helyezett agave – szólt az
indoklás.

Kert kategóriában elismerésben
részesült Maródi Gyuláné, Meh-
ler Lászlóné, Langstaller András,
Kovács Piroska. Erkélyével, te-
raszával elismerésben részesült
Nagy István.

A kereskedelmi, szolgáltató- és
vendéglátóhely kategória gyõzte-
se: Franciska grillétterem (Vá-
zsonyi utca), Szöllõsi vendéglõ (P.
Horváth Ádám utca).

Az intézmény kategória gyõz-
tese: Eötvös általános iskola.

A város összesen hárommillió forinttal támogatta a versenyt, a
jelentkezõk fejenként háromezer forintos virágutalványt kaptak

A huszadik századi ma-
gyar képzõmûvészet egyik
meghatározó, máig
legendás alkotójának
szuggesztív, apokaliptikus
mûveibõl nyílik kiállítás a
Vaszary Villában. Kondor
Béla legfontosabb grafikai
sorozatait és kevésbé
ismert alkotásait gyûjti
egybe a Forradalmár,
próféta, melós címû tárlat.
 
A kiállítás a nagyobb grafikai

sorozatokból (Dózsa, Blake, Ma-
dách, Dürer) indul ki, ezek men-
tén mutatja meg Kondor mûvé-
szetének különbözõ arcait, témá-
it és intellektuális rétegeit. A gra-
fikák és néhány különleges, rit-
kán látható mûve mellett emble-
matikus festmények is szerepel-
nek a tárlaton (Pléh Krisztus, a
Bukás – Szent Antal megkísérté-
se, a Forradalom angyala), sõt a
látogató bepillantást kap a Kon-

Kondor-kiállítás a Vaszaryban
dort inspiráló mûvészek (Albrecht
Dürer, Lucas Cranach, Remb-
randt van Rijn, Barcsay Jenõ) vi-
lágába is egy-egy alkotásukon ke-
resztül.

A hátrahagyott mûvek és a le-
gendárium alapján Kondor a re-
neszánsz ember, az „uomo uni-
versale” hagyományához illesz-
kedve, Leonardo da Vinci husza-
dik századi alteregójaként lépett
be a mûvészettörténetbe. Hatal-
mas grafikai anyagot, különleges
festményeket, érdekes makette-
ket, izgalmas fotográfiákat, vala-
mint ihletett verseket és rajongó
barátokat hagyott hátra maga
után. A tárlat ebbõl a jelentõs élet-
mûbõl mutat be több mint félszáz
reprezentatív alkotást.

Kondor Béla legismertebb
alkotásaiból nyílik kiállítás

október 26-án Balatonfüreden

Kondor alkatát forradalmár-
ként legmarkánsabban diploma-
munkája, az 1956-ban készült
Dózsa-sorozat mutatja meg a ki-
állításon, míg a próféta attitûd val-
lási mûveiben jelenik meg. A kiál-
lítás címében szereplõ melós pe-
dig arra az eddig kevéssé vizsgált
aspektusra utal, hogy életmûvé-
nek egy részét nem lehet elválasz-

tani az akkor virágzó szocreál idõ-
szaktól, mely felszínre hozta sa-
játos stílusát.

A jelzõk tehát nem Kondor
képeinek egy-egy domináns vo-
natkozását jelölik, hanem az al-
kotói attitûd megnyilvánulásait,
amelyek markánsan jelen vannak
az egyes mûvekben.
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BALATONFÜREDI
NAPLÓ
Balatonfüred Város
Önkormányzatának
havilapja

Kiadja a Füred Stúdió Kft.,
8230 Balatonfüred, Kossuth u. 3.
Szerkeszti a szerkesztõbizottság
Felelõs kiadó: Csorba Kata ügyvezetõ-fõszerkesztõ
Telefon: +36(30)216-1768

(Folytatás az 1. oldalról.)
Ami viszont már biztos, hogy

2015 nyarára teljesen megújul a
déli parton húzódó 30-as számú
vasútvonal, amivel a Budapest–
Keszthely közötti menetidõ akár
45 perccel is lerövidülhet.

 Az idei nyári menetrend az
egyik legjobban sikerült menetrend
volt a Balaton mindkét partján, ezt
az utasok is visszaigazolták.
Azonban az észak-balatoni vas-
útvonalon a dízelmozdonyok, de
fõleg az alig tízéves Desiro mo-
torvonatok sorozatos meghibáso-
dása miatt szinte nem volt olyan
nap, hogy ne omlott volna össze
a menetrendszerû közlekedés.
Éppen ezért és persze gazdasá-
gossági okokból is, a tanulmány
villamosításra javasolja a Székes-
fehérvár–Tapolca vonalat.

Dorner Lajos, a Városi és Elõ-
városi Közlekedési Egyesület el-
nöke elmondta, a jelenlegi rossz
színvonal nem tartható fenn to-
vább, ezért rövid idõn belül villa-
mosítani kell a 29-es számú vas-
útvonalat. A Nemzeti Infrastruk-
túra Fejlesztõ Zrt. számításai sze-
rint a 2014–2020 közötti uniós
ciklusban valósulhat meg a villa-
mosítás, zömében olyan pályáza-
ti forrásokból, amelyek zöld be-

Tervben a villamosítás

ruházásokat, környezetvédelmi
projekteket támogatnak. Mivel a
következõ idõszakban az Európai
Unió pályázataiból csak villamos
meghajtású mozdonyokat és mo-
torvonatokat lehet majd vásárol-
ni, egyértelmû a fejlesztés iránya.
Fontos még, hogy kiépüljön a vo-
nalon a központi irányítási rend-
szer, amellyel kiküszöbölhetõek a
menetrendbõl fakadó problémák,
a vonatok felesleges várakoztatá-
sa és így a jelentõs késések is. A
most elfogadott tanulmány szerint
olyan menetrend lépne életbe a
villamosítás után, amellyel Bala-
tonfüred 25–30 perccel, Tapolca
40–45 perccel rövidebb idõn belül
lenne elérhetõ a fõvárosból. A me-
netidõ-csökkenéshez jelentõsen
hozzájárul egyébként a közelmúlt-
ban felújított és azóta átadott Bu-
dapest–Székesfehérvár szakasz
is, ahol 2014 végétõl akár 160 km/
óra sebességgel is haladhatnak

majd a szerelvények. Ha minden
a tervek szerint alakul és a terv
megkapja a kormány támogatását
is, akkor 2020-ban már felsõve-
zeték húzódik a Balaton északi
partján is, és megjelenhetnek a
vonalon a korszerû és üzembiz-
tos Flirt szerelvények. A villamo-
sítás egyedüli hátránya, és emiatt
a nemzeti park is fenntartásokkal
fogadja jelenleg a beruházás ötle-
tét, hogy a felsõvezeték-tartó osz-
lopok tájrombolóként zavarhatják
a megszokott balatoni látképet.

Bán László

Régen, ha a vonat késett,
a vonalfõnök felelõsségre
vonta az állomásfõnököt. Ak-
kor született a kedves üze-
netváltás, távírón: Kirakás,
berakás, elöl-hátul tolatás,
aláírás: Amirás

Amire megjött a válasz:
Amirás! Amirás! Maga a

hibás, nem vitás. 10 pengõ a
levonás. (Honti József)

Gyermekprogramok,
vetélkedõk, ingyenes
szûrõvizsgálatok, szívba-
rát ételkóstoló, közös
torna és persze az elma-
radhatatlan közös bográ-
csozás. Tizennegyedik
alkalommal rendezték
meg Balatonfüreden
szeptember utolsó
hétvégéjén a szívünk
világnapjához kapcsolódva
a lakótelepi napot.

Szombaton a hagyományok-
hoz híven a szórakozásé volt a
fõszerep. A gyerekeket légvár,
gumiasztal, aszfaltrajzverseny,
bütykölde, ügyességi és sportver-
seny várta,  a rendõrség jóvoltá-
ból pedig lézerpisztoly-bemuta-
tót is láthattak a kicsik.

A felnõttek körében a rendez-
vénysorozat méltán legnépsze-
rûbb programja a lakótelepi „kerti
parti”. Idén a hûvösebb idõjárás
miatt ugyan kevesebb baráti tár-
saság gyûlt össze, de azért így is
jó néhány bográcsban rotyogott a
pörkölt. Közben a Balatonfüred
Néptáncegyüttes, Balatonfüred
Ifjúsági Fúvószenekara és az Acro
Dance-es lányok szórakoztatták
a közönséget.

A jó ízû, bár könnyûnek nem
mondható magyaros ételek elfo-

14. lakótelepi nap

Október 6-án, vasárnap a füre-
diek is megemlékeztek a 13 aradi
vértanúról. Ebben az évben a Re-
formátus Általános Iskola közre-
mûködésével tartották meg az
ünnepséget, ahol versekkel és kó-
ruszenével emlékeztek az 1848–
49-es forradalom és szabadság-
harc után kivégzett tábornokok-
ra. A Ferencsik János Zeneiskola
térzenéjét a Himnusz követte,
majd Petõfi Sándor Európa csen-
des, újra csendes címû versét
Bicsák Melitta szavalta el. Ünne-
pi beszédében Köz Kádi Sarolta
igazgatónõ részletesen felidézte a
történelmi eseményeket, majd
szónoklatát azzal zárta, hogy a

Ezúttal is sokan bográcsoztak a jó hangulatú, programokban gazdag lakótelepi napon

A füredi néptáncosok temperamentumos produkcióikkal szórakoztatták a lakótelepen élõket

gyasztása után vasárnap minden-
kinek jólesett egy kis közös tor-
na, melyet az Eötvös iskola elõ-
csarnokában tartottak a Füredi
Szív Egyesület irányításával.
Ugyancsak az Eötvös iskola adott
otthont a különbözõ szûrõvizs-
gálatoknak, a véradásnak, preven-
ciós elõadásoknak, egészségügyi
és életviteli vetélkedõknek. A tá-
mogatóknak köszönhetõen idén is
volt egészséges, szívbarát alap-

anyagokból készült szendvicskós-
toló, a rendõrség, a tûzoltóság és
a mentõk pedig közös bemutatót
tartottak az Aradi vértanúk park-
jában.

A tavalyi kezdeményezés után
idén újra kinyitotta kapuit szep-
tember utolsó vasárnapján a Vá-
rosi Bölcsõde is, ahol családi prog-
ramokkal és elõadásokkal várták
a családokat.

Bambek Gabi

A Szív Egyesület tagjai egészséges ételeket kínáltak

Az aradi vértanúkra
emlékeztek

Az iskolák, intézmények képviselõi koszorúzták meg az aradi vértanúk emléktábláját és a kopjafákat

kivégzett tábornokok ma példa-
ként szolgálhatnak minden ember
számára hûségbõl, becsületbõl és
hazaszeretetbõl. Az ünnepségen
közremûködött a Református Ál-
talános Iskola fiúkórusa és ének-
kara is. Elsõként a Jaj, de szépen
süt az õszi nap sugára címû nép-
dal, majd a Nincs szó, nincs jel
címû dal csendült fel elõadásuk-

ban. Piller Mátyás 7. osztályos
tanuló Ady Endre Október 6. címû
szerzeményét mondta el, majd a
város vezetõi, a pártok és civil
szervezetek, az oktatási intézmé-
nyek képviselõi koszorúkat he-
lyeztek el az aradi vértanúk em-
lékmûvénél. Az ünnepség a Szó-
zattal ért véget.

Bán László

A református
iskola diákjai
adtak mûsort

Meghívó
 „Csak a lumpok és a vigécek ülnek be a vasúti restauráció-
ba.”
A Hamvas Béla Asztaltársaság meghívja önt egy kedélyes
reggeli vonatozásra, ahol a kalauzunk Krúdy Gyula lesz.
Vagyis ez egy igazi

KRÚDY   REGGELI   RESTI

Indóhely: Balatonfüred Bakter (Blaha) Lujza restoráció (mind-
járt a szárnyvonalon)
Bejárat: a málhamegõrzõ felõli utcából!
Az indulás napja:  2013. november 10., hajnali tíz óra
Átszálló jegy: 3500 Ft
(Ne váltson retúrt, nem érdemes!)
A vasút gondoskodik arról, hogy az utazónak jó étvágya le-
gyen.
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– Ez nem életmû-kiállítás, hi-
szen Kondor rendkívül gazdag
életmûvet alkotott, csak grafiká-
ból több ezret készített, rengeteg
mondanivalója volt. Az akkori
kultúrpolitika nem tolerálta a mû-
vészi elhajlásokat, stiláris dikta-
túra volt, Kondor Bélát is eltaná-
csolták a fõiskola festõ szakáról,
így lett grafikus. Bár grafikusként
iskolateremtõ alkotó volt, nagy
tárlatain is elsõsorban grafikái
szerepeltek, nem mondanám,
hogy festõmûvészként gyengébb
képeket készített volna, festmé-
nyei egészen különleges mûvek
– válaszolta a balatonfured.hu kér-
désére Hornyik Sándor, az MTA
BTK Mûvészettörténeti Intézet
tudományos fõmunkatársa, a ki-
állítás kurátora.

– Egyedülálló jelenség volt,
több mûfajban közel azonos szín-
vonalon fejezte ki magát, rengete-
get alkotott. Ettõl vált igazán le-
gendás mûvésszé. Korai halála el-
lenére az életmûve önmagában
teljesnek mondható. Vele született
szívbetegséggel élt, amire erõs szív-
gyógyszereket szedett, ugyan-
akkor tudta, hogy életmódja mi-
att veszélyben az élete. Jelentõs,

Kondor-kiállítás a Vaszaryban

Vészi Endre: Hárman
Felolvasószínház Vészi Endre
születésnapja alkalmából a
Kisfaludy Galériában október
19-én, szombaton 17 órakor.
Ferencsik János-
emlékhangverseny
Érdi Tamás zongorakoncertje
október 22-én, kedden 18 óra-
kor a Ferencsik János Zeneis-
kolában. Belépõdíj: 500 Ft. A
koncertre a zeneiskolai bérle-
tek érvényesek.
Emlékezés az 56-os forrada-
lomra és szabadságharcra
Október 22., kedd
16.30: Koszorúzás a Bata li-
getben Bata Ferenc emléktáb-
lájánál, valamint a Lóczy La-
jos utcai római katolikus te-
metõben Bata Ferenc kopjafá-
jánál.
19.00: Fáklyás emlékmenet a
Szent István térrõl a közteme-
tõ 56-os emlékkeresztjéhez,
ökumenikus ima, koszorúzás
Október 23., szerda
9.30: Ünnepi istentisztelet a
református templomban
10.15: Koszorúzás Bibó Ist-
ván szobránál a Tagore sétá-
nyon
10.30: Térzene a Kovászna
parkban. Közremûködik Bala-
tonfüred Város Koncert Fú-
vószenekara. Vezényel: Csin-
csi Ferenc
11.00: Városi ünnepség a Sza-
badságharcos fiú szobránál.
Ünnepi beszédet mond Höl-
vényi György államtitkár.
Közremûködik Baranyi Péter
színmûvész, Balatonfüred Vá-
ros összkórusa. Esõ esetén az
ünnepség a piros templomban
lesz.
18.00: Soprontól Kanadáig –
A Lóczy Diákszínpad elõadá-
sa a Kisfaludy galériában. Be-
lépõdíj 300 Ft, diákoknak és
nyugdíjasoknak ingyenes

Programajánló

meghatározó alkotó volt – tette
hozzá Hornyik Sándor, aki a deb-
receni MODEM után most Füre-
den rendezi meg a kiállítást.

Kondor Béla (1931–1972)
1950-es években indult mûvészi
pályája másfél évtizedig tartott
csupán, sokoldalú munkásságát az
1972-ben bekövetkezõ korai ha-
lála szakította félbe. A kezdés sem
volt egyszerû, a fõiskola festõ-
osztályából eltanácsolták, szinte
kényszerbõl végezte el a grafikus
szakot, ám már diplomamunkája,
a Füreden is látható Dózsa-soro-

Kondor Béla egyedülálló
jelenség volt, több mûfajban

közel azonos színvonalon
fejezte ki magát,

rengeteget alkotott

(Folytatás az 1. oldalról.)

zat meghatározó alkotás lett. Szi-
gorú szerkezetû szimbólumrend-
szert alkotnak mûvei, a jellemzõ-
en apokaliptikus képei szuggesz-
tív, sajátos színvilágú, szürreális,
ikonos alkotások.

Témáit szentek történeteibõl,
irodalmi mûvekbõl, történelmi
eseményekbõl merítette. Képein
az emberi dõreség tragikus csatái
jelenítõdnek meg groteszk szim-
bólumokkal: vártákolmányokkal,
repülni képtelen szerkezetekkel,
tülekedõ, merev mozgású ember-
tömeggel, angyalokkal, különfé-

le masinákkal. Hazai mesterei-
nek Barcsay Jenõt és a kubista
Kmetty Jánost tartotta, de erõ-
sen hatott rá Hieronymus Bosch
szürreális, parabolikus világa, Dü-
rer pontos vonalvezetése és Remb-
randt önmarcangoló habitusa is.
Példaként tekintett William Blake
saját mitológiai világot teremtõ
költõiségére és Rimbaud öntörvé-
nyûségére.

Reneszánsz személyiség volt,
fényképezett, kitûnõen játszott
harmóniumon és verseket írt, Bol-
dogságtöredék címmel halála elõtt

nem sokkal jelent meg verseskö-
tete. A Balatonfüreden látható gra-
fikai anyag nagy része a miskolci
Herman Ottó Múzeumból érke-
zik, de a Szépmûvészeti Múze-
um, a Petõfi Irodalmi Múzeum és
magángyûjtõk is adtak mûveket a
kiállításra. A táblaképek és az ol-
tárok a Magyar Nemzeti Galéria,

a Budapesti Történeti Múzeum,
a székesfehérvári István Király
Múzeum, a szentendrei Ferenczy
Múzeum és a debreceni MO-
DEM gyûjteményébõl származ-
nak. A kiállítás megnyitóját októ-
ber 26-án, szombaton 18 órakor
rendezik a Vaszary Villában.

balatonfured.hu

Folytassuk egy korábbi
lapszámban megkezdett
utazásunkat a teák
birodalmában! A zöld és
a fehér tea után most a
vérpezsdítõ vörös tea kerül
a képzeletbeli asztalra.

Vörös rooibos tea. A vörös tea
igazán izgalmas elnevezés, és akár
tévútra is vezethet minket. A tea-
kultúrát magas szinten mûvelõ
kínaiak vörös teának nevezik az
általunk fekete teaként ismert ne-
dût. Valójában nem két különbö-
zõ növényrõl van szó, a teacserje
ugyanaz, hanem az elõállítási
módjukban térnek el egymástól.

A mi kultúránkban vörös tea-
ként ismert rooibos tea a Dél-Af-
rikában honos vörös fokföldi re-
kettye. A fokföldi Cedarberg-
hegység területén élõ növény le-
veleit az ott élõ bennszülött tör-
zsek hosszú idõk óta fogyasztják
üdítõitalként, illetve színezésre is
használják. A leszüretelt leveleket
eredetileg a sziklákon zúzták ap-
róra, majd a napon hagyták meg-
száradni. A tealevelek feldolgo-
zása során ma sem használnak
vegyszereket, és kizárólag termé-
szetes módon történik az elõállí-
tás: a nyári hónapokban kézzel
szüretelik a leveleket, halmokba
hordva fermentálják, ekkor nye-
rik el jellegzetes vörösesbarna szí-
nüket. A feldolgozás utolsó fázi-
sában gõzzel sterilizálják, illetve
szárítják a tealeveleket. Amennyi-
ben a megszárított leveleket nem
fermentálják, akkor a kevésbé is-
mert zöld rooibos teát készíthet-
jük el a teafûbõl.

A dél-afrikaiak által roppant
módon kedvelt rooibos tea belop-
ta magát más országok, kontinen-

A vérpezsdítõ
vörös tea

sek lakóinak szívébe is. Természe-
tesen nem véletlenül, hiszen egye-
dülálló egészségügyi hatásokkal
rendelkezik.

A rooibos tea koffeinmentes,
bõvelkedik antioxidánsokban, il-
letve ásványi anyagokban (cink,
mangán, fluor, magnézium, kalci-
um, réz), viszont alacsony a cser-
zõanyag-tartalma.  Egyéb ható-
anyagainak köszönhetõen gyulla-
dáscsökkentõ, görcsoldó, anti-
allergén hatással rendelkezik, így
asztma, szénanátha esetén is ja-
vallt a fogyasztása. Az idegi ere-
detû fej- és gyomorfájást is képes
csökkenteni.  A rooibos tea erõsíti
a szervezetet az emésztõrendszer
felõl is, ezzel összefüggésben a
különbözõ bõrproblémák (patta-
násosság, ekcéma, pikkelysömör)
kezelésére is alkalmazható akár
külsõleg lemosásként, akár bel-
sõleg fogyasztva. A dél-afrikai
kórházakban a bõrallergiás gyer-
mekeket rooibos teás fürdõvel
mosdatják panaszaik enyhítése
végett. A vörös rooibos teát a
klasszikus módon készíthetjük el:
1 teáskanálnyi teafüvet forráz-
zunk le 2 dl vízzel. Minél tovább
ázik a tealevél, az aromák annál
erõteljesebben kiérzõdnek az eny-
hén édeskés ízû teán, egyesek
szerint kicsit a dióíz is felfedez-
hetõ benne.                             (X)

Kelemen Lívia
Balatonfüred, Kossuth utca 19.

Nyitva tartás:
hétfõ-péntek: 9–17,

szombat: 9–12
Internet:  www.biotitok.hu,

e-mail: info@biotitok.hu és
www.facebook.com/Biotitok
Érdeklõdés, bejelentkezés:

 20/595-3062
vagy személyesen az üzletben

Mostantól bárki számára
látogatható a Széchényi
Ferenc kastély alatti, több
mint kétszáz éves pince,
vagyis a Kaiser Géza
Bormúzeum. A patinás,
hangulatos múzeumot,
amely borkóstolóknak,
rendezvényeknek is he-
lyet ad, a Szent Benedek
Gimnázium és Szakiskola
üzemelteti.

 Még 2004-ben újították fel az
1782-ben barokk stílusban épült
kastély pincéjét, amelyben az is-
kola örökös igazgatójáról, Kaiser
Gézáról elnevezett bormúzeumot
alakítottak ki.

A pince eddig is helyet adott
különbözõ rendezvényeknek, ám
a széles nagyközönség elõtt zár-
va maradt. Az iskola bencés ren-
di fenntartói úgy gondolták, érde-
mes lenne a borkultúrát bemutató
pincét mindenki számára nyitot-
tá tenni.

– Szeretnénk, hogy minél töb-
ben lássák ezt az egyedi hangula-
tú, 230 éves pincét, és általa job-
ban megismerjék borainkat és ta-
lán magát a tanintézményt is. A
bormúzeumban az iskola által
készített hétféle bor palackozva
megtalálható és megvásárolható,
köztük a 2013-ban a város borá-
nak választott olaszrizling, sõt

A kastélyt Széchényi Ferenc, a Nemzeti Múzeum alapítója épít-
tette 1782-ben barokk stílusban, késõbb eklektikus stílusban átala-
kították. A mûemléki épület kilencven éven át a pihenés, szórako-
zás színtere volt, több mint 130 éve viszont az oktatást szolgálja.
A nemes ház volt a mintája Jókai Mór Az arany ember címû regé-
nyében Tímár Mihály kastélyának.

Széchenyi István is sokszor megfordult a kastélyban. Érett férfi
korában nyaralhatott benne, 1835-ben még saját fürdõházat is ter-
veztetett a tóparton, igaz, elkészültérõl nincsenek adatok. 1935-
ben Szõlészeti és Borászati Szakiskola kezdte meg mûködését az
épületben. Az átépítése során készült, az eklektika hatásait mutató
vörös homokkõ erkélye szép és gondos munkára utal.

Látogatható a bormúzeum

elõzetes egyeztetés után van le-
hetõség borkóstolásra, kisebb ren-
dezvények lebonyolítására is. A
látogatók a borkultúra mellett a
Széchényi-kastély történetével is
megismerkedhetnek. Hiszem,
hogy van itt annyi érték és látni-
való, hogy egy kedvelt turisztikai
hely legyen a pince – mondta
Szigethi Csaba, a Szent Benedek
Gimnázium, Szakképzõ Iskola és

Kollégium Balatonfüredi Tagin-
tézményének igazgatója.

A bormúzeumban a 150–200
évvel ezelõtti szõlõmûvelés esz-
közei láthatók, köztük a legidõ-
sebb darab az 1800-as évek elejé-
rõl származó bálványprés. A kü-
lönbözõ szakkönyvek és az isko-
la borai mellett a tanintézmény-
hez kötõdõ borászok nedûi, illet-
ve az iskolával partneri kapcso-
latban álló külföldi – francia, né-
met, osztrák – intézmények borai
is megtalálhatók.

A bormúzeum elõzetes beje-
lentkezéssel (30/654-1728, vagy
a titkarsag.balatonfured@szbi.hu
e-mail címen) a hét minden nap-
ján, akár hétvégén is látogatható.
Igény esetén a borkóstolás mellé
ételt is felszolgálnak majd. A jel-
képes összegû belépõk mellett
különbözõ családi és csoportos
kedvezményt is adnak.

mt

Szigethi Csaba,
az iskola igazgatója
a kétszázharminc
éves pincében
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Ha az ember belép a
nyáron a Horváth-házban
nyílt Orange Optikába,
nem egy megszokott
optikában találja magát.
Barátságos és közvetlen
a hangulata annak a
helyiségnek, mely nem-
csak egy szolgáltató-, de az
alkotók szándékai szerint
egy kulturális tér is lesz
Füreden.

Az Orange cég, mely különle-
ges optikai termékei és szolgálta-
tásainak minõsége révén országos
jó hírnévre tett szert, Balatonfü-
reden szeretne valami igazán elõ-
remutatót megvalósítani, melyre
az országban, de még a régióban
sem volt példa. Az alapító házas-
pár, miután a régióba költözött,

Tóth Attila fotós és két gyer-
meke, Tóth Boglárka és Tóth
Mátyás munkáiból nyílt kiállítás
az Óvárosi Mûvészkávézóban. A
megnyitón Molnár Judit, a hu-
mán erõforrás bizottság elnöke
méltatta a fotókat, valamint
Dervalics Róbert szaxofonjával
idézte meg egy amerikai kiskocs-
ma hangulatát.

Tóth Attila, az édesapa ezút-
tal kevesebb vitorlázós képet ho-
zott el a tárlatra, inkább gyerme-
keinek hagyott teret ehhez a té-
mához.

Meghívó
Üdvözlet Arácsról

– október 18-án 17 órakor
az Arácsi Népházban

Gazsi József fotókiállítása

A három Tóth kiállítása
– Tudatosan válogattam más

témájú képeket, ezek többsége
ráadásul technikailag is érdekes,
ahol a látvány és a szakmai ne-
hézség feloldódik egymásban.
Szeretünk színes munkákat hoz-
ni, könnyûeket is, nehezeket is.
Kihasználjuk a modern technika
által kínált lehetõségeket, de ezt
ma már úgy kell megfogalmazni,
hogy a technika adta lehetõség
nagyobb, mint az alkotói felelõs-
ség. Ma már arra kell inkább vi-
gyázni, hogy ne essünk át a giccs
határán, hiszen a technika ma sok

lehetõséget kínál a képek manipu-
lálására, átalakítására. Ha azonban
valaki nem birtokolja az analóg
technikával kapcsolatos tudást,
amely a fotózás alapja, akkor az
nem visz jó irányba. Egyszerûen
tudni kell, hogy mit miért csiná-
lunk, ma is retusálunk, mint ré-
gen, de ma ezt ecset helyett a szá-
mítógép egerével végezzük –
mondta a Füreden jól ismert fo-
tográfusmester.

Boglárka és Mátyás régóta
nyomon követi édesapjuk mun-
káját, Boglárka esetében egész kis
korban, Mátyásnál azonban a ka-
maszkor után vált szerelemmé a
fotózás. Azóta is járják a világot,

a fényképezõgépet szinte minden-
hová magukkal viszik. Boglárka,
aki máltai képeket hozott el a ki-
állításra, elmesélte, hogy 5–6 éves
kora óta érdekli a fotósok munká-
ja, szabadidejének nagy részét is
a képelõhívásokkal a sötétkam-
rában töltötte.

Elvégezte a fotósiskolát, és ezt
tette Mátyás is, akinek a sport
mellett második szenvedélye a
fotózás. Apjuktól ritkán még ma
is kérnek szakmai tanácsot, Tóth
Attila azonban úgy véli, a két utód
tökéletesen birtokában van a tu-
dásnak, mindketten önálló és profi
szakemberek.

Bán László

Tóth Attila és gyermekei,
Boglárka és Mátyás

a fotográfia szerelmesei

Egy optika teljesen más megközelítésben

úgy érezte, ez a város ideális be-
fogadója lehet egy ilyen kezdemé-
nyezésnek. A klasszikus optika
„kõbe vésett” elemeitõl elrugasz-
kodva, ám az ügyfelek igényeinek
maradéktalan kiszolgálására épít-
ve egy kevésbé zsúfolt, kevésbé
harsány és végtelenül közvetlen
eladóteret hoztak létre, melyben
nemcsak a keretek, lencsék és
napszemüvegek, de irodalmi elõ-
adások, tánc- és színházi gegek
vagy képzõmûvészeti alkotások
is elférnek. Természetesen mind-
ez nem egyszerre történik, hanem
az igények szerint rendszeresen,
meghívásos rendszerben. A nyár
folyamán már tartott elõadást
Solymosi Bálint József Attila-dí-
jas költõ, Vígvári Bea hegedûmû-
vész és Barabás Lõrinc jazztrom-
bitás is.

A hétköznapokban a fõszerep
továbbra is a optika ügyfeleié,
akiket a legkorszerûbb vizsgálati
eszközök és valóban széles ter-
mékpaletta mellett egy jó kávé
vagy tea is vár. Érdemes megnéz-
ni ezt a különleges teret, és rend-
szeresen betérni a programokra,
mert ebben az optikában nem csak
a látás, de a látásmód is megha-
tározó. Az Orange Optika szán-
déka szerint üde kulturális szín-
foltja lesz a városnak.

Az üzlet címe: Orange Opti-
ka, Gyógy tér 3., a Horváth-ház
alatt (a szívkórházzal szemben).
Õszi-téli nyitva tartás: szerda,
csütörtök, péntek: 9.00–15.30,
szombat: 10.00–17.00. Idõpont-
egyeztetés, bejelentkezés a 70/
517-1950, a 70/325-1670 és a 87/
340-550 telefonszámon.          (x)
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„Zöld-Balaton” – Térségi komplex kampány
a Balaton- parton

Azonosító szám:  KEOP-6.1.0/B/11-2011-0102

A szélenergiáról szóló cikkünk elsõ részében arra hívtuk fel a figyelmet, hogy ne tévesszenek
meg minket a csendben és fenségesen pörgõ szélturbinák. Igaz, hogy a szél önmagában olcsó és
tiszta energia, de a helyzet ennél bonyolultabb.

Mielõtt nagyon beleéljük magunkat egy, a kertünk végében surrogó szélkerékbe, ami majd
vidáman megtermeli a háztartási energiánkat, mindenképpen beszéljünk egy komoly szakértõvel.
Mi is azt tettük.

A szélenergia befogása (2):
Mit mond a gyakorlatról
a szakember?

„A szélenergia kereskedelmi
felhasználásának számos olyan
aspektusa van, ami miatt érdemes
lehet belevágni akár több száz mil-
lió forintos beruházásba is, de la-
kossági szinten szinte mindenki-
nek azt javasoljuk, hogy más al-
ternatív megoldásokban gondol-
kodjanak” – mondja Szántó Lo-
ránd, a Zöld Balaton partnerének,
a Panenerg Klaszternek a munka-
társa.

„Az emberek általában szeret-
nék tudni, hogy a befektettet pén-
zük mennyi idõ múlva térül meg,
és lakossági szélgenerátorok esetében erre a kérdésre nagyon nehezen tudunk válaszolni. A kor-
rektség és a késõbbi csalódás elkerülése miatt mi az éves minimumokkal számolunk, azokkal az
értékekkel, amik a legrosszabb szeles években fordulnak elõ. Ez viszont 25–30 éves megtérülést
jelent, amit csak a legelszántabbak tudnak bevállalni” – fûzi hozzá a szakember, hozzátéve, hogy
az otthoni szélgenerátoros rendszerek ára jelenleg ötmillió forint körül kezdõdik.

A szélturbinával elõállított áramot – a napelemekhez hasonlóan – inverterek segítségével be
lehet kötni az elektromos hálózatokba, illetve mûködhetnek szigetszerûen is: azaz saját akkumu-
látorokat töltünk fel a megtermelt elektromos energiával.

Ez utóbbi megoldás elméletileg megoldhatja például egy áram nélküli présház vagy tanyaépü-
let problémáját, de a gyakorlat azt mutatja, ebben az esetben is jobb megoldás a napelem.

„Az a gond, hogy a Kárpát-medencében fekvõ Magyarország nem egy szeles hely. Ahhoz,
hogy a turbinák elinduljanak, tapasztalatunk szerint kb. 5 m/sec erõsségû szélnek kell lennie, az
áramtermelés pedig 7 m/sec körül indul be. Ez a szélerõsség bizonyos helyeken 50 méter magasság
felett már megvan – ott épültek a hatalmas szélkerekek a nyugati határszélen –, de a lakossági
generátorokat általában ennél jóval kisebb magasságra szerelik” – mondja Szántó Loránd, aki
úgy véli, minden alternatív energiás beruházás elõtt célszerû nagyon alaposan tájékozódni. Sok
esetben ugyanis hosszú távon a drágább bizonyul olcsóbbnak, de olyan is van – mint például a
szélenergia –, amely elsõ pillantásra rokonszenvesnek tûnik, a gyakorlat azonban már közel sem
olyan vonzó.

Október elejével bezárta
kapuját a látogatók elõtt
a Tapolcai-tavasbarlang,
ugyanis a területen az
alapkõletétellel megkez-
dõdik egy európai színvo-
nalú látogatóközpont
kivitelezése.

Az alapkõletételen Puskás
Zoltán, a Balaton-felvidéki Nem-
zeti Park Igazgatóság igazgatója
elmondta: az igazgatóság 2012
decemberében értesült arról, hogy
a Tapolcai-tavasbarlang Látoga-
tóközpont – A Bakony–Balaton
Geopark nyugati kapuja elneve-
zésû pályázatuk közel három-
százmillió forintot nyert az Új
Széchenyi-terv keretében. Az el-
nyert összeg teljes egészében uni-
ós támogatás. Az igazgatóság cél-
kitûzése egy olyan látogatóköz-
pont létesítése, amely a nemzet-
közi szinten is egyedülálló Tapol-
cai-tavasbarlangra épül. A látoga-
tóközpont egyben a 2012 szep-

Lasztovicza Jenõ elhelyezi a
látogatóközpont alapkövét fedõ
követ, mellette Puskás Zoltán,
a nemzeti park igazgatója

Látogatóközpont a tavasbarlang fölött

temberében az UNESCO által tá-
mogatott Globális Geoparkok
Hálózata tagságát is elnyert, a
nemzeti park által irányított Ba-
kony–Balaton Geopark nyugati
kapujának szerepét is be fogja töl-
teni.  A 2014 májusától az új lá-
togatóközpont egy tudományos
színvonalú, korszerûen szórakoz-

tató, ismeretterjesztésre épülõ
turisztikai bemutatóhellyel, a bar-
langászat tematikájára épülõ in-
teraktív kiállítással, valamint
3D-s mozival várja a turistákat.

– Mi, akik itt élünk Tapolcán,
régóta várunk erre a fejlesztésre –
mondta Lasztovicza Jenõ ország-
gyûlési képviselõ, a Veszprém
Megyei Közgyûlés elnöke. –
Amikor a Balatonon elromlott az
idõ, a látogatók több száz méte-
res sorokban várták, hogy láthas-
sák ezt a csodát. Ezentúl a vára-
kozás idejét hasznosan, sok új is-
meretet szerezve, szórakozva tölt-
hetik. Érdiné dr. Szekeres Rozá-
lia, a Vidékfejlesztési Minisztéri-
um fõosztályvezetõje a geopark
nemzetközi sikerét emelte ki: a Ba-
kony–Balaton Geopark UNESCO-
tól elnyert címe szinte a világörök-
ség címmel vetekszik, és az ezekre
a látványosságokra kíváncsi turis-
tákat is vonzani fogja a világ min-
den tájáról.

BFN
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„Jó utóízt hagyva maga
után” zajlott le a Romanti-
kus Reformkor „elsõ íz-
ben” megrendezett fõzõ-
versenye. Ahogy azt meg-
ígértük, bemutatjuk önök-
nek a versenyre beneve-
zett és elkészített ételek
receptjeit.

A SPAR csapat tagjai – Barcza
Bernadett, Márkus Éva, Majer
Marianna, Deczkiné Pad Anikó,
Taghlat Judit – már több alkalom-
mal is részt vettek fõzõversenye-
ken. Felkeltette az érdeklõdésü-
ket a Füredi Naplóban megjelent
felhívás, és úgy gondolták, kipró-
bálják a tudásukat egy reformkori
étel elkészítésében is. Szorgos
kutatómunkába kezdtek egy meg-
felelõ recept után, és Zilahy Ág-
nes XIX. századi Valódi Magyar
Szakácskönyvében meg is talál-
ták az „igazit”:

A nyúl pác nélkül receptre azért
esett a választásunk, mert a re-
formkorban sokkal nagyobb nép-
szerûségnek örvendett a nyúlhús
és annak fogyasztása. Mostanság
sajnos nagyon kevés ember eszik
nyulat, pedig egészséges fehér
húsa van, és mi szerettük volna
ezt népszerûsíteni a versenyben.
Mi remekül éreztük magunkat. Az
ételek, amelyeket megkóstoltunk,
nagyon ízletesek voltak. A zsûri
munkáját, na és persze a dicsérõ
szavakat külön köszönjük! Ha
jövõre is megrendezik ezt a ver-
senyt, akkor mi biztosan ott le-
szünk!

Nyul pácz nélkül
„Ha gyorsan van szükségünk

nyul pecsenyére, el lehet azt is
pácz nélkül készíteni és pedig ilyen
formán. A nyulnak a szõrös bõrét
huzzuk le, a husát tegyük desz-

A Romantikus Reformkor fõzõversenyének ínycsiklandozó receptjei, 1. rész
Megmérettettek és ízesnek találtattak

Az elsõ gasztronómiai versenyt Tordy Géza, Bergmann Ernõ és Punk Ferenc zsûrizte

kára és ott éles kis késsel szedjük
le mindenünnen a nyul husán lévõ
hártyás bõrt, mert ha az rajta ma-
radna, a hasa kemény és szijjas
lenne.

Egy fazékba tegyünk egy liter
nem igen erõs eczetet, egy bádog-
kanál sót, egy kis kávés-kanál tört
borsot, egy fej vereshagymát,
négy babér levelet, öt szem
szegfüszeget, kevés sárga répát,
petrezselymet és zellert. Mind-
ezeket együtt forraljuk fel és önt-
sük a tálba helyezett nyulra; fed-
jük be és hagyjuk e levet fél óráig a
nyulon, azután tüzdeljük meg jó
sürün szalonnával. Tegyük tepsi-
be, öntsük alá a szüretlen zöldsé-
ges eczetet s többször locsolva
süssük ugy másfél óráig; de ha ez
idõ alatt sem lenne puha, tovább
is süthetjük. Mikor megsült a
nyúl, két deczi tejfelbe egy kávés-
kanál lisztet tegyünk, habarjuk el,

öntsük a nyúl levébe és pár
perczig forraljuk fel együtt. A nyu-
lat vagdaljuk fel keresztbe, a
czombjait is osszuk el a nyúl de-
rék között csinosan felvagdalva;
rakjuk hosszu tálba, a levét önt-
sük forrón alá, diszitsük czitrom-
szeletekkel, tegyünk mellé felvert
galuskát.”

A paprikás csirke az egyik leg-
ismertebb nemzeti ételünk, a ma-
gyar konyha közel kétszáz éves
múltra visszatekintõ jellegzetes
képviselõje. Elõször az alföldi
parasztok között terjedt el – a
marha és a birka mellett – a ba-
romfiból készített „paprikás hús”,
innen jutott el a reformkorra a
nemesi és polgári konyhákba.
Nem csoda, ha ezt a közkedvelt
ételt ketten is választották „ver-
senymûvüknek”.

Budáné Bocsor Ágnes a játék
kedvéért nevezett be a fõzõver-

senybe. Gyakran szokott barom-
fiból ételt készíteni, mert a csa-
ládban mindenki szereti a csirkét.

Nem tartom magam kiemel-
kedõen jó szakácsnak, ezért olyan
ételt kerestem, amelyet szerény
tudásommal is el tudok készíte-
ni. Így találtam rá Czifray István
receptjére az 1830-ban, a ma-
gyar gazdaasszonyok számára író-
dott Magyar nemzeti szakács-
könyvben.

Paprikás Tsirke (Tsibe,
Pisellye)

„Végy két vagy több tsirkét, s
vagdald darabokra. Izzassz rézlá-
basban egy darab vajat, vagy zsírt,
vess bele paprikát, szegfûborsot,
vereshagymát, s fojtsd sárgára –
osztán az összevagdalt tsirkét
vessd közibe, s ismét addig fojtsd,
míg meg nem puhul, hintsd be egy
kalán liszttel, önts reá egy kevés
hús-lévet, adj hozzá gondolatod

szerint téjfelt, hogy a’ mártása
sûrû legyen. Paprikázd meg ’s
add fel.”

Az arácsi szeretetvendégsé-
gekrõl mindenki tudja, hogy azo-
kon a sütni-fõzni szeretõ arácsi
asszonyok finomabbnál fino-
mabb házi süteményeket tálal-
nak fel. Mondhatni természetes
hát, ha az Arácsi Református
Asszonykör tagjai beneveztek –
mégpedig egy süteménnyel  – a
versenyre.

Egy egyszerû, régi, református
ételt választottunk, amelyet kál-
vinista – vagy kálomista – menny-
országnak neveznek. Ez az egy-
szerû étel azért lett különleges,
mert magunk gyúrtuk-nyújtottuk
hozzá a tésztát falusi házi tojás-
sal. A receptet özvegy Szücs An-
talné Eredeti Magyar Alföldi Sza-
kácskönyvében találtuk.

Kálvinista mennyország
„Hattized liter finom lisztbõl

három egész tojással, egy késhegy
sóval igen kemény tésztát gyu-
runk, és ha kissé pihent, ki-
nyujtjuk olyan vastagra mint a
turós csuszának szokás.

Ha megszikkadt, elvágjuk
olyan nagyságu kockára, mint egy
kártyának a fele és akkor forró sós
vízbe kifõzzük és onnan kiszed-
ve hideg vízbe tesszük, és akkor
egy tiszta lábost kikenünk vajjal,
és egy sor tésztát rakunk bele,
azután jól megsózott (vagy meg-
cukrozott) és 2 tojássárgájával
összegyurt túrót kenünk a tész-
tára, reá locsolunk egy kávés-
kanál olvasztott irósvajat és egy
evõkanál tejfelt, ezt ismételjük,
míg a tészta és a túró is elfogyott,
akkor meleg sütõbe tesszük és ha
megpirult, kiborítjuk tálra és asz-
talra adjuk.” (Folyt. köv.)

Tarnai Katalin

Széchenyi István küldetése a
sorsfordítás volt. Az emberi ha-
ladásba vetett hite, akaratereje,
szilárd alapokra helyezett ke-
resztény élete értékteremtõ volt.
Példája követendõ, igazi útmu-
tató – mondta Molnár Judit ön-
kormányzati képviselõ, a humán
erõforrás bizottság elnöke a
Széchenyi-emlékünnepségen tar-
tott beszédében szeptember 21-
én, Széchenyi István születés-
napján.

A hagyományoknak megfele-
lõen idén is átadták a Széchenyi
István vitorlás-emlékverseny ván-
dordíját – a versenyt ezúttal a
Király Zsolt kormányozta hajó
nyerte –, illetve a Széchenyi-
sakkverseny díjait.

Széchenyi
István
emlékére

A Széchenyi-sakkverseny díjait
Molnár Judit önkormányzati
képviselõ adta át

Nyolcadik alkalommal
rendezte meg a Balaton-
füredi Turisztikai Egyesü-
let Romantikus Reformkor
hétvégéjét a városban. A
megszokott programok
mellett játékos történelmi
vetélkedõt is szerveztek
szeptember 21-én, szombat
délelõtt a Kisfaludy Galé-
riában.

A játékban Balatonfüred okta-
tási intézményei képviseltették
magukat. A szórakoztató és érde-

Kultúra és kaland idõ-
utazó találkozására hívta
Balatonfüredre a Balaton-
füredi Turisztikai Egyesü-
let a környezõ települések
lakosait, az itt gyógyuló-
kat, a városba látogatókat
és természetesen a bala-
tonfüredi lakosokat.

A szeptember 20–22-e között
nyolcadik alkalommal megrende-
zett színpompás felvonulás érde-
kessége, kiemelkedõ színfoltja  az
1848/49-es szabadságharc sze-
gedi III. fehér tollas Honvédzász-
lóalj Hagyományõrzõ Egyesüle-
tének  felvonulása,  bemutatkozá-
sa volt.

Az Anna Grand Hotel több
ízben is méltó háttérként szolgált
a rendezvényhez. Szombat dél-
után Lovas György a 80 huszár
címû filmrõl Tordy Gézával, a film
egyik fõszereplõjével és Sára Sán-
dorral, a film rendezõjével a hotel
teraszán beszélgetett. Este a re-
formkori báli ruhába öltözött
hölgyek és urak foglalták el az
Anna Grand éttermét.

Vászolyiné Dobrosi Ágnes, a
turisztikai egyesület elnöke na-
gyon fontosnak tartja a Romanti-
kus Reformkor programban a  bált.
Elsõsorban azért – mondta –, mert

Vetélkedõ 1848/49-rõl

kes verseny megalkotója és mû-
sorvezetõje az ismert televíziós
személyiség, Lovas György volt.
Idén a játék témája az 1848/1849-
es forradalom és szabadságharc
eseményeit,  jeles személyiségeit
idézte fel.

A vetélkedõt a Szent Benedek
iskola balatonfüredi tagintézmé-
nye nyerte a következõ összeállí-
tással: Both Imre 12/R, Antalics
Dávid 12/R és Bózsvár Dzsenifer
9/R osztályos tanulók. Felkészí-
tõ tanár: Szigethi Csaba.

BFN

A Szent Benedek iskola füredi tagintézménye nyerte a vetélkedõt

Felidézték a szabadságharc eseményeit
 A reformkorra emlékezõ bál

a bálok a reformkorban fontos sze-
repet kaptak, mivel lehetõséget je-
lentettek az irodalmárok, a politi-
kusok, a magyar érzelmû emberek
találkozására. A balatonfüredi bá-
loknak is jelentõs szerepük volt
ebben. A bálok most is ugyanolyan
fontosak a társadalmi érintkezés-
ben, a párbeszéd kialakításában, az
egész napos programsorozatban
ugyanis nincsen lehetõség arra,
hogy a más-más vidékekrõl érke-
zõ hagyományõrzõ társaságok

tagjai megismerjék egymást. A bál
lehetõséget ad arra is, hogy esz-
mét cseréljenek egymással, a to-
vábbi lehetõségeikrõl, elképzelé-
seikrõl, munkájukról.

A rendezvény fõvédnöke, dr.
gróf Bethlen István – aki nagy
múltú, régi erdélyi családból szár-
mazik – a báli megnyitójában szin-
tén a hagyományok megõrzésének
fontosságát emelte ki.

A reformkorra emlékezõ bál
menüje is méltón illeszkedett a

rendezvényhez. A vacsorán  Kiss
Ernõ altábornagynak, Horváth An-
na Krisztina férjének kedvence
is a tányérra került, a sült man-
galica java kucsmagombás ragu-
val. A desszerteket állítólag Jókai
Mór és Laborfalvi Róza is ked-
velte.

A báli közönséget az esten a
Hemo Winer Versenytánc Egye-
sület táncosai szórakoztatták és a
Madarak együttes zenélt.

Hanny Szabó Anikó

A bált Vászolyiné Dobrosi Ágnes,
a turisztikai egyesület elnöke nyitotta meg
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A magyarországi gyógyfür-
dõk az 1830-as években
jelentek meg a külföldi
balneológiai kiadványok-
ban. Heinrich Crantz
addigra elavult írását
Kitaibel Pál Hydrogra-
phica Hungariae címû,
1829-ben kiadott mûve
pótolta. A könyv kiadását
Schuster János kémikus
készítette elõ, aki nem írt
egyetlen könyvet sem,
de mindent tudott, emiatt
kortársai a háta mögött
„két lábon járó könyvtár”-
nak nevezték.

Schuster kétszer avatkozott
bele a füredi források dolgába.
Szakvéleménye mindkét alkalom-
mal perdöntõ volt, s a második
felhasználásával a helytartótanács
1823-ban a füredi gyógyforráso-
kat népszerûsító nyomtatott kör-
levelet adott ki a törvényhatósá-
gok számára.

Az 1830-as évek elõtt a hazai
gyógyfürdõket hiába keressük az
egyre gazdagodó német nyelvû
balneológiai irodalomban, amely
kiterjesztette a látókörét Európá-
ra, fõleg a Német Birodalom terü-
letére. A német balneológusok a
belgiumi Spatól Ausztrián, Sváj-
con keresztül Csehországig ismer-
tették a gyógyfürdõket. Amikor
a kor híres balneológusa, Emil
Osann 1829-ben az európai
gyógyforrásokat rendszerezte,
még csak egyetlen magyar für-
dõt, Pöstyént vette be az iszap-
fürdõk közé. 1832-ben megjelent
mûvének a második részében a
német, osztrák, cseh, belga, hol-
land gyógyforrások mellett helyet
kaptak a magyarországi, erdélyi,
szlavóniai, horvátországi, galíciai
gyógyvizek is 133 oldal terjede-
lemben!

A magyarországi gyógyvizek-
ben eddig tájékozatlan külföldi
olvasó most a hirtelen rászakadt
tömérdek ismeretben nem tudott
eligazodni. Ahhoz, hogy a hazai
gyógyfürdõk közül ki tudja vá-
lasztani a legjobbakat, újabb ki-
adványokra volt szükség. Már
Osann is felfigyelt Füredre,
gyógyforrásait a leghíresebbek-

A balatonfüredi gyógyfürdõ
ismertté válása Európában
Sigmund Károly, a gyógyfürdõ elsõ történetírója emlékére

nek nevezte, a fürdõ beredezését
jónak, látogatottságát számos-
nak értékelte, és írt a Balatonról
is. Az 1832-ben külföldön, német
nyelven kiadott országleírás sze-
rint a füredi volt a legjobb dunán-
túli fürdõ, amelyet a savanyúvi-
zek csoportjában a bártfai, lublói,
nagyszalóki, tarcsai, nagyszalat-
nai, ránki, parádi s a Trencsén
megyei fürdõk társaságában sorolt
fel. A vezetõ magyar fürdõk kivá-
lasztása folytatódott Leopold
Fleckles 1834-ben megjelent, gr.
Esterházy Károlynak ajánlott
mûvében, amelyben alfabetikus
rendben ismertette a gyógyfürdõ-
ket, köztük 17 hazai fürdõt és ás-
ványvizet: Balf, Bártfa, Borszék,
Buda, Füred, Herkulesfürdõ,
Parád, Pöstyén, Ribár, Ruzsbach,
Stubnya, Szalatna, Szalók, Teplic,
Udvarhely, Újlubló és az eszter-
gomi keserûvíz. Megemlítette,
hogy a csodaszép fekvésû Füred
elsõ jótevõje II. József volt.

A Magyarországon és Német-
országban mûködõ Hartleben ki-
adónak sokat köszönhet Füred
európai ismertsége. A kiadónál
1837-ben megjelent két könyvvel
befejezõdött Fürednek az európai
gyógyfürdõk közé való bevezeté-
se és elismertetése. A leglátogatot-
tabb hazai gyógyfürdõkrõl 1837-
ben kiadott könyvben kilenc ha-
zai gyógyfürdõt mutattak be:
Mehádia (Herkulesfürdõ), Tren-

csén, Pöstyén, Toplika (Töplitz),
Buda, Parád, Bártfa, Füred,
Szliács. Topográfiai és történelmi
ismereteket közölve elismeréssel
írtak Füred vidékének természeti
szépségeirõl, szõlõhegyeirõl és a
történelmi emlékek gazdagságáról.
Megállapították, hogy az elmúlt
36 év alatt a füredi gyógyintézet
olyannyira felemelkedett, hogy
méltán emlegetik „Magyarország
Pyrmontja” néven. Schuster és
Sigmund analízisei alapján ismer-
tették a három forrás és a Balaton
vizének kémiai összetételét, rész-
letesen tárgyalták a füredi sava-
nyúvíz gyógyhatását és haszná-
latának módjait, és kitértek a szer-
felett látogatott balatoni hidegfür-
dõkre is. Írásuk a szórakozás, idõ-
töltés alkalmainak (színház, kávé-
ház, promenád, park, bálok, An-
na-bál, séták, kirándulások) és a
fürdõtelepi intézmények (posta,
patika, kórház) ismertetésével
zárult.

A Füredrõl szóló résznek a
megírásához elsõsorban Sigmund

Károly (Segesvár, 1810 – Padua,
1883) orvosnak a Hartleben ki-
adónál Füred’s Mineralquellen
und der Plattensee für Aerzte und
Badegäste (Füred ásványvízfor-
rásai és a Balaton orvosok és für-
dõvendégek számára) címmel
ugyanabban az évben megjelent
mûvét használhatták. A pesti
egyetemen benyújtott értekezés
német nyelven jelent meg, ami le-
hetõvé tette, hogy a külföldi bal-
neológusok is olvassák.

Az erdélyi szász Sigmund Pes-
ten és Bécsben a József Akadémi-
án orvostudományt és sebészetet
tanult. 1842-tõl a bécsi közkór-
ház sebészeti osztályának fõor-
vosa, 1849-tõl a Bécsi Egyetem
professzora. Kiemelkedõ tevé-
kenységet végzett a kórházi higié-
nia és az ázsiai eredetû járványok
(pestis, kolera, állatjárványok) el-
leni küzdelemben. A szifilisz nem-
zetközileg elismert tudományos
kutatójaként és gyógyítójaként,
azonkívül balneológiai szakértõ-
ként is számon tartották.

A mû a füredi gyógyfürdõrõl
szóló elsõ balneológiai írás, amely
megfelelt a fürdõismertetõkkel
szemben Európában már a 18.
század második felében támasz-
tott követelményeknek. A koráb-
bi ismertetõkkel szemben a tar-
talma nem korlátozódott a vegy-
tani és orvosi részre, hanem kö-
zölt minden olyan tudnivalót és
ismeretet, amelyek a Füredre lá-
togató fürdõvendégek és orvosok
számára hasznosak lehettek.

Sigmund elsõként kutatta a
füredi gyógyfürdõ történetét. Ne-
hezen hozzáférhetõ irodalmi for-
rásokat használt, gondosan ösz-
szeállított irodalomjegyzéket és
jegyzetapparátust készített, ezért
írása a füredi savanyúvízrõl szóló
késõbbi balneológusi és történé-
szi feldolgozások forrásmunkája
lett. Személyében a füredi gyógy-
fürdõ elsõ történetíróját is tisz-
telhetjük.

Lichtneckert András

A füredi gyógyvíz az 1830-as
évektõl szerepel kiadványokban.

Kitaibel Pál orvos-botanikus-
kémikus (jobbra fent)

az elsõk között írt
a magyar ásványvizekrõl

Herkulesfürdõnek már 1773-tól ismert és népszerû a fürdõje, a forrása és a gyógyterme

Ilyen összetett és súlyos
problémával, mint a
klímaváltozás, amely az
életünk minden területére
kihat, még nem találkozott
az emberiség. Elkerülhe-
tetlen a Föld klímájának
további változása, a mér-
téke azonban tõlünk függ
– hangzott el a Nobel-
békedíjjal elismert kuta-
tók füredi elõadásán.

– A jelenlegi helyzet fenntart-
hatatlan, drasztikusan csökkente-
ni kell a szén-dioxid és más üveg-
házhatást kiváltó gázok kibocsá-
tását. A legrosszabb esetben 2050-
re akár 2,5 Celsius-fokkal nõhet a
hõmérséklet, ami rendkívül drasz-
tikus változást jelentene. A Ké-
kestetõn alföldi klíma, míg az Al-
földön félsivatagos körülmények
lennének, ráadásul a hó mennyi-
sége 30 százalékkal csökkenne. Ha
mindent megteszünk a káros gáz-
kibocsátások csökkentése érdeké-
ben, akkor is negyven év múlva 1
Celsius-fokkal emelkedik majd a
hõmérséklet. Ehhez meg kell ta-
nulnunk alkalmazkodni – hangsú-
lyozta elõadásában Somogyi Zol-
tán, az Erdészeti Tudományos
Intézet munkatársa, aki kiemelte:
az 1951 és 2010 között megfigyelt
hõmérséklet-emelkedés több mint
a feléért az emberi tevékenység a
felelõs.

A Városi Múzeumban az Ég-
hajlat-változási Kormányközi
Testület (Intergovernmental Pa-
nel of Climate Change – IPCC)
magyar kutatói, akik 2007-ben
munkájukért Nobel-békedíjat
kaptak, tartottak elõadást.

A 25 éve alapított nemzetközi
tudományos testület egy hete adta
ki a klímaváltozással kapcsolatos
legfrissebb jelentését, amelyet 39
ország 259 tudósa készített, és
mintegy 55 ezren véleményeztek.
Már nem az a kérdés, hogy van-e
klímaváltozás, és abban van-e sze-
repe az emberiségnek, sokkal in-
kább az, hogy a változás mérté-
két és ütemét képesek leszünk-e
lelassítani úgy, hogy 2100-ban is
élhetõ legyen még a Föld – hang-
zott el az ülésen.

Az ENSZ Nobel-békedíjjal ki-
tüntetett klímaváltozási bizottsá-
gának másik tagja, Jászay Tamás,
a Budapesti Mûszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetem nyugal-
mazott professzora arról beszélt,
hogy jelentõsen csökkenteni kell
az energiafogyasztásunkat, és ki

A Nobel-békedíjas magyar kutatók fát ültettek a Tagore sétányon

Nobel-békedíjasok:
Fenntarthatatlan
a jelenlegi helyzet

kell építeni a megújuló energiák
hasznosítását, ami ugyan korlát-
lan lehetõséget kínál, de nagyon
sok pénzbe kerül majd.

– Kína és az USA energiakibo-
csátása után mennyiségét tekint-
ve a megtermelt, de fel nem hasz-
nált, kidobott élelmiszerek bom-
lása a harmadik legnagyobb ténye-
zõ. Sokat szidjuk az energiaipart,
pedig egy tonna szén-dioxid-ki-
bocsátásból 700 kilogrammért
maga a fogyasztó felel – mondta a
professzor, aki szerint a század
végére a jelenlegi technológiákat
felválthatják a megújuló energiák,
ám azok használata költséges lesz.

Ürge-Vorsatz Diána fizikus, a
Közép-európai Egyetem tanára
kiemelte: az épületek üzemelte-
tésénél lehet a legjobban megfé-
kezni a szén-dioxid-kibocsátást,
csak a megfelelõ technológiákat
kell alkalmazni hozzá.

Faragó Tibor, a Corvinus
Egyetem tanára elõadásában hang-
súlyozta: a fejlett országoknak
meg kellene állapodniuk abban,
hogy 2020 után ne növekedjen a
szén-dioxid-kibocsátás, 2050-re
pedig a mostani mennyiség felére
csökkenjen.

– A változás sebessége okoz
komoly problémát, szén-dioxid
mindig volt a levegõben, de ennek
a mértéke az utóbbi száz évben
olyan intenzitással emelkedett,
hogy ehhez idõvel már képtele-
nek leszünk alkalmazkodni. A klí-
maváltozás és annak kezelése na-
gyon összetett kérdés, a politiká-
tól az energia-iparágakon keresz-
tül a mezõgazdaságig minden és
mindenki érintett, és eltérõek az
érdekek – mondta Faragó Tibor.

A Nobel-békedíjas magyar ku-
tatók az elõadások utána a Tagore
sétány Nobel-díjasok ligetében
ültettek fát.

Somogyi Zoltán a ceremónián
hangsúlyozta: egyetlen kicsi fá-
nak is fantasztikus ereje és üze-
nete lehet, hiszen fákat, erdõket
kell ültetnünk, vissza kell térnünk
a természet közeli életmódhoz
ahhoz, hogy megállítsuk a klíma-
változás drasztikus növekedését.

– Kötelességünk a következõ
generációk figyelmeztetése, mu-
száj tennünk azért, hogy élhetõ
maradjon a bolygónk – tette hoz-
zá a tudós, akit társaival együtt
Hári Lenke alpolgármester kö-
szöntött az ünnepségen, méltat-
va a Nobel-békedíjas magyar ku-
tatók tevékenységét.

mt
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Az ember több életet él egy-
szerre, de mindegyik egyformán
fontos, én legalábbis mindegyiket
boldogan újraélném – fogalmazott
Balázs Árpád zeneszerzõ elsõ, ön-
életrajzi vonatkozásokat is tartal-
mazó könyvének bemutatóján.

Balázs Árpád Erkel Ferenc- és
Magyar Örökség-díjas érdemes
mûvész, Balatonfüred díszpolgá-
ra új oldaláról mutatkozott be ok-
tóber elsején, a zene világnapján
(ami egyben a születésnapja is) a
Ferencsik János Zeneiskolában.

Írt már ugyan könyveket ré-
gebben is, azok azonban mind
szakmai írások voltak. A nemrég
megjelent Válogatott életeim címû
kötete azonban egészen más mû-
faj, ahogy õ fogalmazott, amolyan
„nem várt gyerek”, önéletrajzi ih-
letésû.

Válogatott életeim
Balázs Árpád könyvbemutatóján

Balázs Árpád zeneszerzõt Csincsi Ferenc zeneiskola-igazgató és Hári Lenke alpolgármester köszöntötte

– Eszem ágában sem volt ilyen
fiatalon visszaemlékezést írni,
mondta a 76 esztendõs mûvész,
barátaim unszolására  mégis bele-
vágtam. Nem törekedtem a teljes-
ségre, inkább a különbözõ életsza-
kaszaimból merítettem – tette
hozzá a szerzõ.

Balázs Árpád szerint mind-
annyian több, párhuzamos életet

élünk egyszerre, melyek mind-
egyike nagyon fontos a maga ne-
mében.

A zeneszerzõ életében kiemelt
helyen áll a család, de mellette ott
vannak a mûvei, melyeket szin-
tén „gyermekeinek” tekint, a köz-
életi tevékenysége és nem utol-
sósorban a borlovagrendi tiszt-
sége is.

Balatonfüred díszpolgárát a
város nevében Hári Lenke alpol-
gármester köszöntötte. Balázs
Árpád Szersén Gyula színmûvész
és Szále László író, publicista se-
gítségével adott ízelítõt könyvé-
bõl. Közremûködtek a Ferencsik
János Zeneiskola tanárai: Murá-
nyi Eleonóra és Óriás Imréné.

Bambek Gabi

A Városi Könyvtárban az
Õszi könyvtári napok
programjai között mutat-
ták be a Füredi História
új számát, amely több jeles
évfordulóhoz köthetõ írást
is tartalmaz.

– A Füredi História egy olyan
helytörténeti lap, mely országos
érdeklõdésre is számot tart, hiszen
sok Füredrõl régen elszármazott
ember  olvassa, sõt ír is bele oly-
kor-olykor, néhány író pedig for-
rásként is felhasználja a História
cikkeit egy tanulmány vagy egy
könyv megírásához – mondta Elek
Miklós felelõs szerkesztõ a Füre-
di História idei 3. számának be-
mutatóján.

A folyóirat címlapján
(Szuhács) Havas Mária 1934-es
teniszbajnoki érme látható, nem
véletlenül, hiszen a lap elsõ cikke,
amelyet Tóth-Bencze Tamás írt,
ezzel a sportággal foglalkozik. A
füredi tenisz történetét dolgozza
fel a kezdetektõl egészen napjain-
kig. Z. Karkovány Judit Százéves
a pásztorfiú címû cikke abból az
alkalomból született, hogy Bala-
tonfüred festõje, Protiwinsky Fe-
renc éppen száz éve fejezte be
tanulmányait Münchenben, a Ba-
jor Királyi Festõakadémián. Dip-
lomamunkáját, Franz von Len-
bach Pásztorfiú címû képének

Megjelent a Füredi
História legújabb száma

Elek Miklós felelõs szerkesztõ mutatta be a lap legújabb számát

másolatát az akadémia tanári ka-
ra kitüntetéssel jutalmazta.

Szintén évfordulóhoz köthetõ
Kositzky Attila ny. altábornagy írá-
sa, aki a 90 éves balatoni repülés
történetét mutatja be.

A pedagógusok 1956-os bala-
tonfüredi tanácskozásáról Tölgye-
si József számol be a lapban, és
folytatódik Kellei György népsze-
rû sorozata is, melyben híres, Fü-
redhez kötõdõ író barátaitól ka-
pott dedikált könyveit tárja az
olvasók elé, kiegészítve szemé-
lyes emlékeivel.

A folyóirat a könyvtárban, a
Szent István téri könyvesboltban,

a helytörténeti gyûjteményben és
kiállítóhelyen, a Tourinform-iro-
dában, valamint az Arácsi Nép-
házban kapható.

Bambek Gabriella

A Füredi História szerzõi a
helytörténetet kutatják

A 2013. évi idõsek világ-
napja alkalmából a Balatonfü-
redi Rendõrkapitányságon
2013. október 5-én idõsek ré-
szére interaktív közlekedési
délelõttöt rendeztek közleke-
dési ismereteik felfrissítése és
a jelentõsen megváltozott
KRESZ-szabályok megisme-
rése céljából. A képzésen meg-
jelent közel húsz érdeklõdõ
számára Jónás Sándor nyu-
galmazott r. fõtörzszászlós
tartott átfogó oktatást közle-
kedési ismeretekbõl, továbbá
Dávid Lajos r. fõtörzszászlós,
körzeti megbízott az áldozat-
tá válás elkerülése érdekében
ismertette a kapitányság által

Az idõsek is
közlekednek

megfogalmazott, úgynevezett
„idõsek hét pontját”. A meg-
jelentek nemcsak hallgatták a
tudnivalókat, hanem kérdése-
ikkel hozzá is járultak a kép-
zés sikeréhez. Az elméleti tud-
nivalók áttekintését követõen
pedig a B kategóriás vezetõi
engedéllyel rendelkezõk a
gyakorlatban is kipróbálták
vezetési képességeiket.

A jó hangulatban telt dél-
elõtt folyamán a megjelent
idõsek számára – a tapasztal-
tak alapján – hasznosnak bi-
zonyult a képzés, aminek foly-
tatását a kapitányság a továb-
biakban is tervezi.

BFN

A Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. és a Balatonfüredi Örök-
ségünk Hímzõ Mûhely ünnepváró karácsonyfa-díszítõ pályázatot
hirdet Veszprém megyében.
Pályázók köre: civil szervezetek, magánszemélyek, népmûvészek,
iskolák, óvodák.
A pályázat fõvédnöke Hári Lenke, Balatonfüred alpolgármestere.
A pályázat célja: hagyományteremtõ szándékkal egymás közötti
kapcsolatteremtés, közös programok szervezése, az együttlét örö-
me, közös ünneplés és ráhangolódás a karácsonyi ünnepkörre.
A pályázatra jelentkezni lehet: csoportos és egyéni díszítéssel.
Minden olyan tárgyalkotással, ami a hagyományos karácsonyi dí-
szítésnek megfelel (textil, mézeskalács, csipke, horgolás, karácso-
nyi papírformák).
A pályázat lebonyolítója a Balatonfüredi Örökségünk Hímzõ Mûhely
Jelentkezési határidõ:  2013. 12. 01.
A  pályázat nevezési díja:   2000 Ft
Jelentkezni és a nevezési díjat befizetni személyesen a Balatonfü-
red Kulturális Nonprofit Kft.-nél (Füredkult Kft.) lehet, hétköz-
napokon 8–16 óra között. Cím: Vaszary Villa, Balatonfüred,  Hon-
véd u. 2–4.
A karácsonyfa-díszítés ideje: 2013. december 7., 15 óra
Helye: Kisfaludy Galéria, Balatonfüred, Kisfaludy u. 1.
Kiállításnyitó: 2013. december 7., 15.30 óra
A kiállítást megnyitja: Hári Lenke alpolgármester
A kiállítás  2013. december 22-ig látogatható, szerdától vasárna-
pig, 10–16 óráig.
Kérünk minden kedves pályázót, hogy díszítéskor hozzon magával
egy verset, novellát, éneket, melyet a kiállításnyitón, egy közösen
összeállított mûsor keretében adnánk elõ, amely teljessé tenné az
ünnepi készülõdést. Kérjük továbbá, hogy egy kis házi süteményt
és üdítõt is hozzanak magukkal az ünnepi hangulat megteremtésé-
hez. A részvételért minden pályázó oklevelet kap.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt és jelentkezõt!
Lakatosné Kositzky Anett ügyvezetõ,

Szuper Miklósné hímzõ, népi iparmûvész,
Füredkult Kft.,

Örökségünk Hímzõ Mûhely

Karácsonyfa-díszítés

– Mióta, hol és kik szervezik
ezt a tábort?

– Hogy mióta, azt nem tudom,
de minden évben Balatonfeny-
vesen kerül megrendezésre Mik-
lós Feri bácsi tiszteletes úr szer-
vezésében és felesége, Emi néni,
valamint Irénke néni (Bartha
Imréné) segítségével, kíséretével.

– Te mióta veszel részt ezeken
a táborokon?

– Már elsõs korom óta oszlo-
pos tagja vagyok a táborozó cso-
portnak. De még ennyi idõ eltel-
tével is szívesen megyek, sõt ki-
fejezetten jó érzés újra találkozni
az ismerõs arcokkal.

– Egész nap hittanóra? Nem
unalmas ez?

– Egyáltalán nem. A reggeli és
esti áhítat mellett számtalan szí-
nes program, csoportfoglalkozá-
sok, sportesemények (foci, kézi,
kosár, röpi), vetélkedõk teszik
izgalmassá a napot, a kihagyha-
tatlan strandolás mellett. Ezenkí-
vül a „csendes” pihenõ (ami nem
mindig olyan csendes) jó alka-
lom arra, hogy ismerkedjünk a ba-
rátainkkal. Ez minden, csak nem
unalmas.

– Melyik program tetszett a
legjobban, nyilván a fürdõzés
után?

– Strandolás nélkül valóban
nem az igazi, de a közös foglako-
zások és az ott eltöltött vicces
pillanatok, a humoros beszélgeté-
sek és persze a másik táborozó
csoportból jött fiúk elleni foci-
meccsek kifejezetten tetszettek.

Református hittantáborok
Beszélgetés Kovács Máté nyolcadikos diákkal

Na meg a titokban végrehajtott
csínytevések, mint például az éj-
szakai kisurranások, amirõl a tá-
borvezetõk idáig valószínûleg
nem tudtak.

– Nyár, szabadság, lazítás!
Hogyan fér bele ebbe egy ilyen
lelki program? Hasznos ez sze-
rinted?

– Valóban a nyár a pihenésrõl
és a szórakozásról szól, de az Is-
ten ügyeivel való foglalkozást sem
szabad hanyagolnunk. Szerintem
a kamaszként megélt sportesemé-
nyek, csínytevések, élethelyzetek
mellett nagyon fontos lelki éle-
tünk ápolása, mely csak Isten ve-
zetésével lehetséges. Fontos,
hogy a tábor szellemisége a hitrõl
és az összetartozásról szól. Le-
het, hogy sokan csodálkoznak a
mai világban, hogy egy kamasz-
nak ilyen gondolatai vannak, há-
lás vagyok szüleimnek, lelkipász-
toromnak, hogy elindítottak ezen
az úton, és boldogabb, lelkileg gaz-
dagabb életet tudok ezáltal élni,
mely természetesen egy értékren-
det is meghatároz. Egy ide tarto-
zó idézet jutott eszembe:

„Hol szeretet és egyetértés, ott
az Isten”.

– Ha a haverokat meg kéne
fûzni egy ilyen táborra, mit mon-
danál nekik?

– Egy remek társaságban és jó
közösségben felejthetetlen pilla-
natokat szerezhetnek maguknak.
Úgyhogy mindenképpen csak
ajánlani tudom.

Csizmazia Szilveszter
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A 2012-es évi
adózás tapasztalatai

Postaládánkból

Veszprém megyében a régiós
átlagot meghaladóan emelkedtek
(6,9 %) a munkaviszonyból szár-
mazó bérek. A megyében 253,5
milliárd Ft bérjövedelem képzõ-
dött, melyet 141 ezer fõ vallott
be. Veszprém megye 1 798 ezer
Ft-os átlaga elmaradt a régióstól,
bár itt is 148 ezer Ft-os növeke-
dés történt (+9,0%).

Veszprém megyében az önálló
tevékenységbõl származó jöve-
delmek 12 milliárd Ft-ot tettek ki,
ami 3,4 százalékkal haladta meg
az egy évvel korábbit a bevallói
létszám öt százalékot meghaladó
mérséklõdése mellett.

Veszprém megyében 40 545
adózó, az összevont jövedelmet
valló magánszemélyek 25,7%-a élt
a családi kedvezménnyel. Az ál-
taluk kimutatott adóalap-mér-
séklés mintegy 41 406 millió Ft-
ot tett ki, egy fõre átlagosan 1 021
ezer Ft-ot jelentett.  A megyében
az éves szintû minimálbér értéké-
nek megfelelõ vagy annál alacso-
nyabb összevont jövedelmet val-
lók száma 55 148 ezer, mely az
elõzõ évhez képest 1,5 százalék-
kal bõvült és az összes bevallói

A Közép-dunántúli Regionális Adó-fõigazgatóság
Veszprém Megyei Adóigazgatósága adatai

létszám 34,9%-át jelentette. Az
összevont jövedelem mintegy
10,2 százaléka képzõdött náluk,
és az adókötelezettségbõl 9,2 szá-
zalékot fedtek le.

 Veszprém megyében a 2 mil-
lió és 4 millió Ft közötti interval-
lumba tartozók mutatták ki az
összevont adóalap túlnyomó ré-
szét (94 080 millió Ft-ot). Az ide
tartozó 35 060 adózó az összes
adókötelezettség 33,7%-át adta. E
jövedelemsávba tartozók érvénye-
sítették a legtöbb kedvezményt
(134 millió Ft-ot), az összes adót
csökkentõ tétel 31,5%-át. A 4 mil-
lió és 8 millió Ft közötti jövede-
lemsávba 8282 adózó került 2012-
ben. Az általuk képviselt 18,6 szá-
zalékos összevont adóalap 43 854
millió Ft-ot tett ki. A 8 millió Ft
feletti éves jövedelemmel rendel-
kezõk száma 159 fõvel emelke-

dett az elõzõ évhez képest. 2012-
ben 1980 fõ, az összes adózó 1,3
százaléka szerepeltetett magas
összeget. Az összevont jövede-
lem 9,1 százalékát, az összes adó-
kötelezettség 11,6 százalékát ad-
ták. Veszprém megyében az össze-
vonás alá esõ, valamint a forrás-
adós jövedelmek után összessé-
gében 42,9 milliárd Ft adóköte-
lezettség keletkezett, ami több
mint tizenkilenc százalékos, azaz
7 milliárd Ft-os bõvülést ért el.

Adókötelezettsége 150 266
fõnek keletkezett, szemben az
elõzõ évi 126 826 fõvel. Egy fõre
vetítve 286 ezer Ft – a 2011. évi-
nél 3 ezer Ft-tal kevesebb – hoz-
zájárulást jelentett az adóbevéte-
lekhez.

2012-ben Veszprém megyében
a legmagasabb munkaviszonyból
származó topjövedelem 96 millió
Ft, mely közel egynegyeddel ma-
gasabb, mint a 2011. évi.

Az asszony a szomszédos lép-
csõházban, Melis Zsolt lakása felé
esõ földszinti lakásban lakott. Ir-
mának hívták, a lányával, a vejé-
vel és két fiúunokájával élt együtt.
Melis nem ismerte közelebbrõl, de
hetente egy alkalommal, amikor az
asszony az õ lépcsõházukban
mosott fel, pár percet beszélget-
tek az ajtó elõtt. Már másfél évti-
zede annak, hogy özvegy lett. Egy
ideig nyugdíjasként dolgozott egy
Balaton-parti szállodában, de kö-
zeledve a hetvenhez, már csak a
kis lakótelepen vállalt munkát.

Irma alacsony, szemüveges nõ
volt, Melis az ideköltözésekor
nem hitte volna róla, hogy szinte
kimeríthetetlen munkabírású.
Örökké tett-vett a közös udvar-
ban, levágta a fák elszáradt ágait,
nyeste a bokrokat, szabályos for-
májúra igazította a sövényt. S
szüntelenül gereblyézte a lehul-
lott, barnuló, zörgõ faleveleket,
mûanyag zsákba gyömöszölte a
szaporodó halmokat, aztán kivit-
te õket a szemeteskonténerek
mellé. Melis idõnként szégyellte
magát, hogy fentrõl, az erkélyrõl
nézi a serénykedõ asszonyt, ahe-

Ciluka hosszú éjszakája
Kellei György

lyett, hogy lemenne és legalább a
tömött zsákokat cipelné helyet-
te. Hétvégeken a barátnõje, Vali
mentette meg a becsületét, szó
nélkül beszállt az udvar és a park
rendbehozatalába.

Irma körül egy cirmos macska
szaladgált, belevetette magát az
összekotort levélkupacba, hem-
pergett benne, majd az asszony
lábához dörgölõdzött, és rajong-
va nézett fel rá. Az asszony ölébe
vette, dajkálta, fejét puszilgatta.
Ciluka talán egy percig tûrte a ba-
busgatást, aztán fészkelõdni kez-
dett, menekülni akart a gyengéd
szorításból. Melis cicája, Lotti is
imádta a dögönyözést, de egy idõ
múltán elbujdosott a szekrények
alá és a fotelok mögé. Melis idõ-
vel megismerte Ciluka történetét.
Tizenegy évvel ezelõtt alig pár
hónapos macskaként, egy nyirkos
októberi délelõttön váratlanul fel-
bukkant az udvaron, az egyik szél-

sõ bokor tövében feküdt, épphogy
pislákolt benne az élet. Fel akart
kelni, de csak szédelgett, tántor-
gott a gyengeségtõl, pár lépés után
újra elnyúlt. Az Irmáék fölött lakó,
idõsödõ Marton házaspár abban
az évben vesztette el Picikét, a tíz
és fél évet élõ cirmost. Még min-
dig könnyezve gyászolták az ál-
latot. Ciluka Picike szakasztott
mása volt, õ is ennyi idõsen ke-
rült hozzájuk. Martonné azonnal
be akarta fogadni a szemlátomást
beteg kismacskát, de a férje nem
engedte, a fájdalom még olyan erõs
volt benne Picike elvesztése mi-
att, hogy másik állat jelenlétét
képtelen lett volna elviselni a la-
kásban. Õ már nem szeretne még
egy macskát elsiratni, mondogat-
ta a feleségének. Ezt biztosan Pi-
cike „küldte” nekünk maga helyett,
ismételgette Martonné, de a férfi
hajthatatlan maradt. Martonné
langyos tejet és apróra csipkedett

párizsit adott a cicának, és két te-
nyere között tartotta, hogy el ne
dõljön evés közben. Az állat hálá-
san dorombolt. Délután Irmával és
az egyik unokával orvoshoz vit-
ték a macskát. Marton úr arra haj-
landó volt, hogy kocsival elfuva-
rozza õket a rendelõig. Nagylel-
kûen meg is várta a feleségét, a
szomszédasszonyát és a kisfiút,
aki már útközben Cilukának ne-
vezte el a szállítóboxban félén-
ken gubbasztó kedves állatot.
Cilukának tüdõgyulladása volt,
másnapra elpusztult volna a hi-
deg, októberi éjszakában. Injekci-
ót és antibiotikumot kapott, csak-
nem tíz napon keresztül kezelték.
Irma a garázsukban alakította ki
a helyét, de a gyógyítás költségeit
közösen viselték.

Ciluka végül is Irma asszonyé
lett. A következõ év nyarán Mar-
ton úr megenyhült, amikor a szem-
közti háztömbben a fiatal albér-

lõk megszabadultak a cicájuktól.
A fekete, kölyök kismacska ide-
oda ténfergett a fullasztó kániku-
lában, követte a hûst adó árnyé-
kot. Martonné persze lement, és
magához édesgette a gondosko-
dásra vágyó, ártatlan kis terem-
tést, aki hamarosan végleges ott-
honra talált a lakásukban. Az elõ-
zõ Picike után õt is Picikének ne-
vezték el. Hamarosan még egy
fekete cicájuk lett, a nagytestû,
kicsattanó egészségû macskát
Marton úr Döncire keresztelte.
Dönci a garázsukat foglalta el,
napközben az ajtóra vágott nyí-
láson át közlekedett, de éjszakára
bezárták. Dönci rendszeresen haj-
kurászta Cilukát a kertben. A cir-
mos visszafújt, nem ijedt meg
tõle, de évek múlva a jobb mellsõ
lábára megsántult, és azóta óva-
tosan kerülte az erõszakoskodó,
támadásra kész Dönci társaságát.

Amikor Melis Zsolt az elmúlt
õszön a lakótelepre költözött,
Ciluka testén kis dudort látott. A
kitüremkedést eltávolította az ál-
latorvos, de a daganat folyton ki-
újult, és terebélyesedett, majd
újabb nõtt ki belõle. Ciluka nem

szenvedett, jó étvággyal evett;
nem volt levert és fáradékony, de
a csomók egyre hegyesedtek, csak-
nem átszúrták a bõrét. Gyakran
odasétált Melishez, aki megsimo-
gatta, beszélt hozzá, Lottiról me-
sélt, aki az erkélyen féltékenyke-
dett. Augusztus vége felé egy hét-
re elutazott a férfi. Távollétében
Vali gondozta Lottit. Amikor ha-
zajött, egy ideig nem tûnt fel neki
Ciluka hiánya, de Irma szomorú-
ságára azonnal felfigyelt. Az
asszony olykor hosszasan könyö-
költ az erkélyén, és folytak a
könnyei. Melis nem kérdezõskö-
dött, hogy mi bántja. Ám egy kora
délelõtt, amikor a kocsijával kito-
latott a garázsból, megpillantotta
Irmát a háztömb végében, a gyü-
mölcsfák alatt. Harminc centi ma-
gas tujacsemete elõtt térdelt, és
Döncit simogatta. Melis közelebb
merészkedett. A tuját frissen ásott
föld vette körül. – Látod, Ciluka
itt alszik, itt fekszik a földben –
mondta a fekete macskának. – El-
ment, egyedül hagyott engem. – A
férfi megrendülten ült be a kocsi-
ba. Addig nem indult el, míg arcá-
ról le nem törölte a könnyeit.

A létesítményfelelõs fõbb feladatai:
• Az Innovációs Központ épületüzemeltetési feladatainak  tervezése,
szervezése, végrehajtása
• Mûszaki és egyéb berendezések biztonságos és gazdaságos üzemelte-
tése, karbantartása
• Beruházások, felújítások ütemezése, ajánlatok bekérése
• Fûtõ-, hûtõ-, légkezelõ, egyéb gyengeáramú rendszerek felügyelete
• Éves karbantartások tervezése, javaslattétel, ajánlatok bekérése
• A napi mûködés, a rendezvények mûszaki és tárgyi feltételeinek biz-
tosítása, technikai berendezések mûködtetése
• Beszállítókkal, kivitelezõkkel hatékony munkakapcsolat
• Tûz- és munkavédelmi feladatok ellátása
• Rendelkezésre állás, távoli ügyelet biztosítása

Legfontosabb elvárások a létesítményfelelõssel szemben:
•  Középfokú mûszaki végzettség
• Jártasság a fenti feladatok elvégzésében
• Együttmûködõ készség

Innovációs Központunk üzemeltetési
feladatainak ellátására keresünk
egy fõ mûszaki területen jártas,
IT érdeklõdésû munkatársat létesítmény-
felelõs munkakörbe.

• Rugalmasság
• Felelõsségvállalás
Az informatikai érdeklõdés, programozói gyakorlat megléte elõnyt
jelent.

Amit kínálunk:
Hosszú távú munkavégzés
Stabil háttér
Fiatal, inspiráló csapat
Elegáns, korszerû munkakörnyezet

Munkavégzés helye:
Balatonfüred

Jelentkezés önéletrajz és szakmai bemutatkozás küldésével
az alábbi címre:
karrier@rikzrt.hu

Jelentkezés határideje: 2013. október 25.
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Elsõ osztályos
füredi diákok

Fekete István Általános Iskola
Az elsõ osztályosok fényképén balról jobbra a következõ

kisdiákok láthatóak: Sasvári Péter Martin, Preczekján Iván,
Lakatos Márk, Vadász Patrik (Fotó: Tóth Attila)

Radnóti Miklós Általános Iskola 1/A
Felsõ sor: Bartók Bálint, Mayer Péter, Sólyomvári Erik, Kiss Gergõ,
Rimóczi Borisz, Horváth Ákos, Boldizsár Bence, Fazekas Tamás,
Holéczy Péter, Rózsa Kristóf, Adorján Olivér, Kõrözsi Bence,
Steierlein Márk, Andó Ádám, Szakál Ildikó tanítónõ.
Elsõ sor: Hudák Éva tanítónõ, Farkas Kamilla, Bokányi Dorka,
Al-Shati Lili, Béki Boglárka, Fábián Brigitta, Karsai Kira, Bende
Izabella, Vajai Anna, Steidl Liza, Kossár Alexa, Varró Nikolett,
Tóvári Odett, Simon Enikõ, Cséke Lili, Kulcsár Gyöngyvér,
Tóth Zoé, Dömötör Zsófia (Fotó: Tóth Attila)

Radnóti Miklós Általános Iskola 1/B. Tóth Lászlóné, Nagy Lászlóné tanítók. Felsõ sor: Horváth Áron, Kiss Boldizsár, Kovács Rajmund,
Zab Marcell, Birnbauer Csaba, Spándli Milán, Csima Zsolt, Mészáros-Daubner Márk, Pressing Szabolcs, Sághi Tamás Patrik, Strenner
Botond, Dominek Csongor, Károlyi Márton, Nagy Adrián, Zsigmond Áron. Alsó sor: Kazal Zsófia Erika, Simon Sarolta, Garamszegi Laura,
Bogdán Zoltán János, Gerics Roland János, Morgenthál Krisztina, Orbán Anna, Erdõsi Hanna Valentina, Kovács Adrienn, Rónaszéki-
Maroskövi Ákos András, Ruzsinszky Hanna, Csákány Eszter Laura, Fekete Ádám, Zsoldos Laura Szilvia, Dardenne Naia Katinka.
Magántanulók: Hamza Réka, Zádori Dániel István (Fotó: Tóth Attila)

Református Általános Iskola Balatonfüred
Pécselyi Elemi Iskolája. Elsõ sor: Kerepesi Áron,
Schwalem Nikoletta, Jakus Nikolett, Kõszeghy Edit
osztályfõnök, Tóth Laura. Második sor: Feikus
Kitti, Feikus Detti, Horváth Zsombor, Havasi Máté,
Schlotthauer Barnabás, Duna Csongor, Bocskay
István, Papp Máté, Dörnyei Luca (Fotó: Tóth Attila)

Református Általános Iskola Balatonfüred
Felsõ sor: Szûcs Zsuzsanna osztályfõnök, Herold Olivér, Küronya Bence, Rácz Mihály, Nagy

Márton Péter, Kiss Miklós, Varjú Kevin, Geipl Márk, Bruckner Kristóf Benedek, Karsai Zsombor,
Both Levente, Berta Levente Zsolt, Schuszter Viktória napközis nevelõ.

Alsó sor: Horváth Réka, Czupor Vivien Réka, Dobi Laura Jázmin, Benna Renáta Zsófia,
Horváth Hanna, Bora Lili Katalin, Pálfy Sára Zsuzsanna, Móré Anna Sára, Müller Hanna Petra,

Szabó Vivien, Süle Dalma, Sofia Maslej, Fejes Dóra Lilla, Máhl Franciska (Fotó: Tóth Attila)

Farkas egy husky–németjuhász keverék kan, aki 2012 májusában
született. Nagyon barátságos, kedves kutya, szófogadó, gyorsan tanul
és szépen megy pórázon, csak egy jó gazdi hiányzik neki. Farkas be
van chipezve, féregtelenített és megvan a kombinált és a veszettség
elleni oltása. Érdeklõdni lehet a 30/545-0252 telefonon.

Inga-V. Wagner
http://www.hundehilfe-nordbalaton.eu

Gazdit keresünk 

A bõségnek sok arca van: az anyagi gazdagság csak az egyik
összetevõje. A jó egészséget, az erõt, az életkedvet, a kapcsolatok
kiteljesedését, az érzelmi és lelki kiegyensúlyozottságot, a jó köz-
érzetet és a gondolatvilág békéjét is magában foglalja.

Bagdi Bella életmódfejlesztõ énekesnõ õszi turnéja alkalmából
Balatonfüredre is ellátogat november 21-én, és a bõség megterem-
tésérõl tart a jelenlévõknek egy életigenlõ, motiváló zenés elõadást
az Arácsi Népházban este 6-tól.

BFN

A bõség megteremtése
– zenés est Bagdi Bellával
Balatonfüreden
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Több mint húsz év után
ismét ökölvívóringben
bokszolhatnak a balaton-
füredi sportolók.

Almás Péter idén megszerezte
a szakedzõi képesítést. Elmondá-
sa szerint nagyon sokat tanult
Farkas Györgytõl. A Balatonfü-
redi Ökölvívó Klub a Fürdõ utcá-

Újra a ringben a csapat

ban, a rendõrség épülete alatt vár-
ja a sportolni vágyó fiatalokat és
felnõtteket. Gyermek és ifjúsági
korosztályban hétfõn, szerdán és
pénteken 16 órától, a felnõtteket
ugyanezeken a napokon este 6
órától, míg kedden és csütörtökön
18.30 órától várják szeretettel.

Hetente mintegy húsz bokszo-
ló száll ringbe. A nyolcvan négy-

zetméteres, korábbi tûzoltószer-
tárt bérlik, lényegesebben jobb
körülmények között tréningez-
nek. A versenyzési lehetõségeik
meglehetõsen leszûkültek, hiszen
a Bizalom-kupán már nem indul-
hatnak vidéki csapatok. Almás
Péter reméli, hogy jövõre több
országos versenyen elindulhatnak.

Szendi

A balatonfüredi bokszolók lényegesen jobb körülmények között tréningeznek, mint korábban

A Süllõ-kupán Tóth Istvánnak kedvezett a szerencse, aki 8,16 kg-
os, kapitális süllõjével elsõ helyet érdemelt ki az idei versenyen

Rajt, egyeseknek fürdés, min-
denkinek hideg, izgalom, harc, tak-
tika, jó játék  és forralt bor. Izgal-
mas és küzdelmes futamokkal
kezdõdött meg az utolsó balato-
ni  magyar bajnoki küzdelem, az
MVM Melges 24 nyílt országos
bajnokság.

Õszi örömvitorlázás
hideg vizes fürdõzéssel

Az elõzetes nevezés alapján
várt 13 hajó helyett csak 10 érke-
zett és kezdte meg a versenyzést.
Volt olyan, akinél betegség szólt
közbe. Például az egyetlen külföldi
résztvevõ, a szlovák egység ese-
tében is. Így végül 10 egység ver-
senyzett a bajnoki címért. Izgal-
mas futamoknak néztünk elébe,
mert a Melges 24 osztály nagyon
kiegyenlített, ráadásul a hajókban
nemcsak kormányosi pozíciókban
akadnak nagynevû versenyzõk, de
a legénységben „megbújva” is.

Az elsõ fordulások, tisztázá-
sok után Ian Ainslie-ék húztak az
élen a pozitív bal csapáson. Ek-
kor a  Bujáky Attila vezette Hód
még csak a mezõny közepén járt,
de rövidesen õk nyitottak a leg-
jobb ütemben az északi part felé a
javarészt bal csapáson vitorlázók
közül kifordulva. A rajt után nem
sokkal Kaiser Kristófékat érte bal-
eset. A mancsaftokat tartó gurtni
elszakadt vagy kioldódott. Min-
denesetre Nánási Zoltán, Báti
Gábor és Temesfõi Zénó egy em-
berként hullott a vízbe. Kristóf
gyorsan visszafordult értük, de a
gyors bemászás ellenére is alapos
hátrányba kerültek. A hideg vizes
fürdõ után következõ két-három
órát sem irigyelte tõlük senki. A
levegõ hõmérséklete ugyanis tíz
fok alatt volt ezen a délutánon. A
második cirkálószakaszon tisztá-
zódtak az erõviszonyok.Bujáky
Attiláék még egy kicsit elhúztak,
csak a Ian Ainslie vezette hajó tar-
totta a lépést. A kezdetben jól ál-
ló fiatalok, az FGF Sailing Team

bõ szélben hibázott, és vissza-
csúsztak a nagyon szoros küzde-
lemben. A harmadik helyre
Gémesiék jöttek fel. A második
hátszélben is folytatódott a szo-
ros taktikai harc. Végül az elsõ
kilenc hajó egy percen belül fu-
tott be a célba. Az ötödik helyen

Tar Lászlóék csak centikkel fu-
tottak be a vesztett helyzetbõl
elõkapaszkodó túl vizesek, Kaiser
Kristófék elõtt.

A második futamon az Ian
Ainslie vezette Strange Brew ez-
úttal nem bízta a véletlenre a dol-
got, és szinte rajt–cél gyõzelmet
aratott. A hideg, de élvezetes nap
után jó volt visszaérkezni a
Koloska Marinába, a rendezõ
MVM SE kikötõjébe.

A tizedik futam után  Ian
Ainslie és csapata az utolsó he-
lyen futott be a célba. Ettõl ugye
a nagy vetélytársnak, az elõzõ
napon három elsõ és egy máso-
dik helyet produkált Csoltó
Ákoséknak bizonyára némi meg-
nyugvás költözött a szívükbe. Hi-
szen megnõtt az elõnyük. A kö-
vetkezõ futamon aztán Ainslie és
csapata ellenállhatatlan, miköz-
ben nekik egy pocsék rajt után
semmi sem jön össze. A megnyug-

vás utáni elbizonytalanodás pe-
dig felér egy sokkal. És rögtön jön
az újabb futam, ahol a kerekediek
nyomasztó fölényben vitorláz-
nak. Végül 12 futamból bajnok a
Kereked VK csapata.

A dobogósok: I. Strange Brew:
Ian  Ainslie, Németh Örs, Hegyi
Márton, Weöres Botond, II.
Vírus:  Gémesi Gyula, Litkey
Árpád, Matyasovszky Géza, dr.
Gógl Ákos, III. Ponente:  Csoltó
Ákos, Berecz Zsombor, Kutassy
László, Baráth Gábor.

Ian Ainslie, vagyis Jani már
olyan régóta él Magyarországon

és olyan rég versenyez a Kere-ked
VK színeiben, hogy magyar baj-
nok is lehet. Sokszor indult a
Melges 24 bajnokságon és most
bajnok is lett. Azért ez nem volt
sétagalopp az Ian Ainslie, Németh
Örs, Hegyi Márton, Weöres Bo-
tond összeállítású csapatnak. Az
utolsó nap elõtt, tíz futam után
három ponttal vezettek Gémesi
Gyuláék és négy ponttal Csoltó
Ákosék elõtt. Az utolsó befutó a
verseny egészéhez méltóan szo-
ros  lett.

A hajók java szinte egyetlen
nagy kupacban zuhant be a célba
egy percen belül. Nem sok baj-
nokságon sikerült teljesíteni az
összes kiírt futamot. Itt, az MVM
Melges 24 országos bajnokságon
Sipos Péter fõrendezõnek és csa-
patának sikerült.

Ruják István
Fotó: Szekeres László

 és Cserta Gábor

Hûvös idõjárással, küzdelmes
futamokkal kezdõdött
az idei utolsó balatoni
magyar bajnoki küzdelem

Balatonfüredi FC–
Gyõri ETO II 0:1  (0:0)
A füredi csapat rossz sze-

replése meglátszott a nézõszá-
mon, idei negatív csúcs szüle-
tett, alig száz nézõ elõtt zaj-
lott a mérkõzés a füredi pályán.

Az elsõ félidõt sokkal job-
ban kezdte a hazai gárda, já-
tékban felülmúlta a tabella 3.
helyén álló gyõrieket, de a be-
fejezések! A nagy helyzetek
száma alapján 4:1-re kellett
volna vezetni, ehelyett gól nél-
kül zárult a félidõ. A második
játékrész elsõ fele nem igazán
hozott változást. Somogyi óri-
ási kihagyott ziccere után az
58. percben, ahogy lenni szo-
kott, egy ártalmatlannak tûnõ
támadás végén Nicorec 19 mé-
terrõl  felsõ kapufát lõtt, és a
kipattanó labdát az üresen álló
Novák közelrõl passzolta az
üres kapuba: 0:1.

A  váratlan vendéggól után
a 62. percben egyenlíthetett
volna a BFC Kocsis révén , de
szabályosnak tûnõ fejes gólját
a játékvezetõ les címén érvény-
telenítette. A hátralevõ idõben
ment elõre a hazai csapat, de
erõtlen támadásait könnyen
rombolta a gyõri gárda, sõt
ezekbõl veszélyes kontrákat
vezetett, de eredmény nélkül.

A kapott gólig egészen biz-
tatóan játszottunk, de utána 
teljesen szétestünk – értékelte
a mérkõzést Petõ Tamás, a fü-
rediek edzõje.

Kiállítva: Kovács Sz. (84.
perc).

Sajnos tovább tart a meg-
szokott forgatókönyv, me-
zõnyben elfogadható a teljesít-
mény, de a gólhelyzetek ki-
használása egyelõre nem sike-
rül. Szerzett gól nélkül pedig
nem lehet mérkõzést nyerni!

Fülöp Zoltán, 
Balatonfüredi FC

Egy kis
hazai fociSzeptember 14-én került ren-

dezték meg Balatonalmádiban, az
Öreg parkban kialakított 1762
méteres (nemzetközi hitelesítés-
sel rendelkezõ) futópályán a 12
órás futás Magyar Bajnokságát
amelyen a Balatonfüredi Futball
Club Tömegsport Szakosztályá-
nak  Balatonfüredi Futó Cimbo-
rák & Barátaik nevû csoportja ta-
rolt a különbözõ versenyszámok-
ban. Maráz Zsuzsanna a világ idei
legjobb eredményével a japán
Mikie Sakane 136 km-es eredmé-
nyét 3 kilométerrel felülmúlva 139

A 2013. évi sportlövõ-diák-
olimpia körzeti döntõjét a koráb-
bi évekhez hasonlóan a pécselyi
általános iskolában rendezték. A
versenyen a balatonfüredi tanke-
rület hat általános iskolája képvi-
seltette magát. A 4 lány és 20 fiú
nyílt irányzékú légpuska fegyver-
nemben mérte össze tudását. Az
öt lõállásban zajló verseny jó fel-
készülést jelentett a megyei dön-
tõre, ahol az elmúlt években min-
dig jól szerepeltek a Balatonfüred
környéki tanulók. A sportlövõ-
diákolimpia megyei döntõjét ok-
tóber 19-én Zircen rendezik.

Kinõtte a korábbi hely-
színt és ezért ebben az
évben új környezetben, az
ezer embert is befogadni
képes Balaton Szabadidõ-
és Konferencia-központ-
ban rendezték meg a
Ronin-judokupát.

Három küzdõfelületen 19
egyesület közel 250 indulója mér-
kõzött meg egymással. A hagyo-
mányos gyermek és diák korcso-
portok mellett idén nagy sikert
aratott az  elõször kiírt amatõr
felnõtt kategória. Izgalmas és pa-
rázs küzdelmeket követõen a
Ronin Judo versenyzõinek ered-
ményei: Aranyérmes lett: Bartus
Melinda, Bartus Brigitta, Székely
Zalán Árpád. Ezüstérmes lett:
Sárközi Gergely, Kovács Márton,
Reinfart Gergõ, Székely Mátyás,
Tátrai Levente, Dominek Cson-
gor. Bronzérmes lett: Szabó Zol-
tán, Weigert Richárd, Hujber Atti-
la, Farkas Bálint, Kerner Gábor,
Sigmond Soma. Ötödik hely:
Handák Olivér. Most már hagyo-
mány, hogy a részt vevõ klubok
számára csapatversenyt is hirdet-
nek, és a legjobb hat team kupát
vehet át. Idén a füredi Ronin az 5.
helyet szerezte meg.

Bán László

Sportlövõk Pécselyen III. Ronin-
judokupa

km-es fantasztikus teljesítményé-
vel nyert magyar bajnoki címet és
elsõ helyet a világranglistán. A sok
jó teljesítmény közül kiemelkedõ
még Gyûrûs Nóra 118 km-es fu-
tása, a férfi váltó 177 km-es gyõ-
zelme és az élete elsõ ultraverse-
nyén induló Pásztor Ági korosz-
tályos világranglistán 17. helyet
érõ 6 órás, 63 km-es „kocogása”.A
versenyt követõen dr. Bóka Ist-
ván Balatonfüred polgármestere
telefonon gratulált a város nevé-
ben a bajnokság résztvevõinek.

BFN

Balatonfüredi ultrafutók
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PESTI ÁLOM
Kálloy Molnár Péter és Hrutka Róbert koncertje
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