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BALATONFÜRED VÁROS HAVONTA MEGJELENÕ KÖZÉLETI LAPJA

Víz és bor
Összeegyeztethetetlen fogalmak, még azok számára is,
akik – elítélendõ módon –
összekeverik a bort a vízzel, s
fröccsöt isznak. Ilyen persze
Füreden nem is fordulhat elõ.
A vízrõl szólván, úgy tûnik számomra, a város egyre inkább
a vízi sportban is szélesíti a
kínálatot. A meglévõ, hagyományos és rendszeresen mûködõ sportágak mellé a vízi
sportok jönnek fel egyre gyorsabban. Persze a vitorlázást
leszámítva, hiszen az a leghagyományosabb, legnagyobb
múltú helyi, országos súlyú
sportágunk. De milyen örömmel néztem a legutóbbi évek
nagy kedveltséget szerzett csapatait, a füredi sárkányhajósokat, akik már igazi versenyeken igazi díjakat nyernek, miközben megõrzik kedvelt
sportáguk baráti érzelmekre
épülõ hangulatát.
Most hallottam a rádióban, hogy a város villámgyorsan beugrott egy Európa-bajnokság szerepébe, mert az izraeli hadi helyzet miatt a szeptemberi nyílt vízi junior Európa-bajnokság lehetõségét Balatonfüred kapta meg. S méghozzá olyan jelentéktelen városok elõtt, mint Barcelona,
Setubal és valami Dubaj nevû
kistelepülés.
Valamit nagyon tudunk mi
itt, Füreden, hogy ez sikerült,
s tán a magyar sportdiplomácia is kezd magához térni.
Mert már lehetett azzal érvelni, hogy Füred jobban teljesít
a vízi sportok területén is, sikeres világ-, Európa-bajnokságok, Európa-kupák vannak
mögöttünk, s úgy hírlik, elõttünk is.
Ám amíg eljutunk a szeptemberi vízig, elõttünk van az
augusztusi bor. A borhetek
mámora. Mert én bizony így
élem meg. A létezés nyári
mámorát, a harmóniák csúcsát. Fények, esti meleg, ittott zene, jókedvû emberek, zsivaj, díszletnek a Balaton a tihanyi látvánnyal, s persze
mindenekelõtt a bor íze. Arra
még sohasem vállalkoztam –
szerintem még senki –, hogy
minden borkunyhó minden
borát végigkóstoljam. Gondolom, vannak ilyenek, akik próbára teszik magukat, de a
többség azért hamar kiválasztja azt, amelyik pincészethez
rendszeresen visszatér. S nem
mindig a pince valóságos
vagy felfuttatott neve miatt,
hanem mert mindentõl függetlenül egyszerûen jó a bor.
Balatonfüreden, a borhéten
(is) csak jó bort lehet inni.
Azt hiszem, ezért sikeresek
a mi vízi rendezvényeink is.
Mert Füred tud valamit, amit
más nem: az ember és a táj
harmóniáját adja. S már a
sportolóknak és a borivóknak
is elegük van a nagyvárosok
személytelenségébõl. Egészen
másként lehet átélni egy ilyen
városban, mint a miénk, a
sportolás örömét, barátságát
és hangulatát, valamint a
borivás érzékletes s nem mindig mérsékletes fogyasztását.
Annyi baj legyen! A versenyhez és a boriváshoz is felfokozott (füredi) érzelmek szükségesek.

Praznovszky Mihály
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Borparádé a sétányon
A klasszikus olaszrizling és a borvidék huszonkilenc fajtája
Újra borhetek. A fesztivál,
ami több egy gasztronómiai eseménynél. A
borvidék közel harminc
fajtájából kétszázötvenféle
bor, a trendi rozéktól és
gyöngyözõ boroktól
egészen a testes vörösökön
át a díjnyertes nedûkig.
Huszonöt borász, pecsenyesütõk, pálinkaházasok és kézmûvesek három héten át a Tagore sétány platánjai alatt. Augusztus 9–
31. között a szokásos parti vonulás mellett minden eddiginél több
program és jobbnál jobb koncertek. Bor, flört és buli.
– A klasszikus olaszrizling jegyében telik majd az idei borhét.
Tavaly nagyon meleg volt a nyár,
de idõben érkezett az esõ, így
magas cukorfokú, megfelelõ savakkal bíró szõlõt lehetett szüretelni. Biztos vagyok benne, hogy
jobbnál jobb olaszrizlingek lesznek a pincészeteknél. A sláger persze most is a rozé, ez sem hiányzik majd egyik borászat kínálatából sem, a rozéfröccs hihetetlenül
népszerû, de a díjnyertes borokat
is évek óta elõszeretettel keresik
a pavilonoknál. Igazodva a fo-

ben induló jelölteket. A tájékoztatón elhangzott, az október 12-én
tartandó önkormányzati választások során öt évre szóló mandátumot kapnak a polgármesterek, illetve a képviselõk. Balatonfüred polgármesterérõl elmondta: elismerik, tisztelik és szeretik
a városban Bóka Istvánt, aki
2002 óta vezeti a várost, az elmúlt 12 évben végzett munkáját
minõsíti, hogy Balatonfüred Ma-

4. oldal

Ki volt
Fáy András?
Két tábla is õrzi emlékét
a városban. 150 éve halt
meg a reformkori ellenzéki
író, politikus, a Helka és
Kelén mese írója.
7. oldal

Világbajnok
vitorlázópáros

gyasztási igényekhez, egyre több
gyöngyözõ bort kínálunk, de megtalálhatók lesznek a 2011–12–13as évjáratú testes vörösborok is.
Bár az utóbbi idõben megfigyelhetõ egy ízlésváltozás, a könnyû
borok egyre népszerûbbek. Az
utóbbi négy év nem kedvezett a

Újra indul dr. Bóka István
polgármesterjelöltként
Bemutatták a Veszprém 2-es
számú választókerület Fidesz–
KDNP-polgármesterjelöltjeit. Az
öt évre szóló mandátumért Balatonfüreden dr. Bóka István indul.
Választás október 12-én.
Kontrát Károly választókerületi elnök mutatta be a Blaha Lujza étteremben tartott sajtótájékoztatón a Fidesz–KDNP színei-

Szeptember 19–21-e
között újra romantikus
hétvége Sebestyén
Mártával, bállal és
gasztronómiai versennyel.

gyarország egyik legkedveltebb településévé vált.
– Az uniós, valamint a hazai
források miatt egy nagyon izgalmas idõszak elé nézünk. Fürednek van esélye arra, hogy profitáljon az új gazdaságfejlesztési,
illetve turisztikai programokból.
Pályázni fogunk. Törekednünk
kell arra is, hogy minél több jól
jövedelmezõ, egész éves állás létesüljön a városban. Fontosnak
tartom, hogy a jelenleg külföldön
dolgozó füredieket valahogy
visszacsábítsuk a városba – fogalmazott Bóka István, aki hozzátette: hamarosan konkrét programmal áll elõ, és megnevezi a helyi önkormányzati képviselõjelölteket is.
A tájékoztatón néhány mondattal bemutatkozott valamennyi
polgármesterjelölt, akik között
egyedül a Berhidán induló Punk
János nem polgármester jelenleg
is. Balatonalmádiban Keszey János, Balatonkenesén Tömör István, Csopakon Ambrus Tibor,
Felsõörsön Szabó Balázs, Litéren
Szedlák Attila, Pétfürdõn Dombi
Norbert, Tihanyban Tósoki Imre,
Várpalotán Talabér Márta a Fidesz–KDNP polgármesterjelöltje.
Balatonfûzfõn független jelöltként, de a Fidesz–KDNP támogatásával Majorné Kiss Zsuzsanna indul.

késõi szüretelésû, édes-nemes boroknak, ettõl függetlenül a kínálatból nem hiányoznak majd a töppedt szõlõbõl készült nedûk sem
– válaszolta kérdésünkre Mészáros József, a kiállító borászok képviselõje. A tavalyi borhetekhez
képest vannak változások, újra

lesz pavilonja a Jásdi Pincészetnek, minden eddiginél több pálinkaház települ ki, és plusz egy
résztvevõként ismét külön pavilont kap a Szent Benedek Gimnázium Széchényi Ferenc tagintézménye.
(Folytatás az 5. oldalon.)

A repülõ hollandi
világbajnokságon a
Majthényi Szabolcs–
Domokos András páros
újra gyõzelmet aratott.
11. oldal

Balatonfüredi lány lett
a legszebb az Anna-bálon

A 189. Anna-bál szépe a tizennyolc éves balatonfüredi Sulák Martina lett. Az elsõ udvarhölgynek
a szintén füredi kötõdésû, de Nyíregyházán élõ Lukács Rékát választották, a második udvarhölgy a
budapesti Szóráth Sarah
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Ünnepélyesen is átadták
a Bodorka akváriumot

Úszó nyílt vízi világbajnokság Füreden
Izrael helyett Füreden rendezik meg a világbajnokságot. A
Nemzetközi Úszó Szövetség
(FINA) a háborús helyzet miatt
elvette a rendezési jogot az izraeli
Eilattól, és Balatonfürednek ítélte az idei junior nyílt vízi úszóvilágbajnokság rendezésének lehetõségét.

– Füred elsöprõ fölénnyel utasította maga mögé Dubajt, Setubalt
és Barcelonát – nyilatkozta Gyárfás Tamás, a Magyar Úszó Szövetség elnöke, FINA-alelnök az
MTI-nek. A világbajnokságot
szeptember 5. és 7. között rendezik meg. Az új helyszín eldöntése
elõtt elõny volt, hogy a vízilabda-

Eb kapcsán Magyarországon járt
a FINA elöljárói közül nyolc is,
ráadásul sikerült gyorsan egyeztetni Bóka István polgármesterrel
is, a város ugyanis egy hónapja
rendezõje volt az európai szövetség nyílt vízi úszó Európa Kupasorozat második viadalának – tájékoztatott az MTI.

Madarassy Walter: Kétkorsós nõ

A Bodorka megnyitójára sokan voltak kíváncsiak július 17-én. A nemzetiszínû szalag átvágásával
ünnepélyesen is átadták a látogatóközpontot a Tagore sétányon. A képen balról jobbra Somogyi
László, az üzemeltetõ Probio Zrt. vezérigazgatója, Szabó Judit, a látogatóközpont vezetõje, dr. Kontrát
Károly parlamenti államtitkár, országgyûlési képviselõ és dr. Bóka István polgármester

Állampapír-befektetések a Magyar Államkincstárban
Az állampapírok jelentik a legbiztonságosabb és az egyik legmagasabb hozamú befektetési
lehetõséget, ugyanis az állam biztos pénzügyi partner mindenki számára.
Az állampapírok a legbiztonságosabb befektetési lehetõségnek számítanak Magyarországon. Az ok
egyszerû: lejáratkor a tõke teljes összegére, valamint az esedékes kamatokra – értékhatártól függetlenül – teljes körû az állami garancia. Nincs forgalmazói kockázat sem, hiszen a forgalmazó Magyar
Államkincstár 100 százalékban állami tulajdonú szervezet.
A Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatain igen változatos állampapír-kínálatból lehet választani. Mindenki megtalálhatja a számára megfelelõ befektetési lehetõséget attól
függõen, hogy mennyi idõre, milyen kamatozás mellett szeretné lekötni a pénzét. Az úgynevezett
kincstárjegyek (Diszkont, Féléves, Kamatozó Kincstárjegy) 3 és 12 hónap közötti futamidejû, rövid
lejáratú állampapírok. A magyar államkötvények futamideje ennél jóval hosszabb, 3 évtõl 15 évig is
terjedhet, fix, illetve változó kamatozás mellett, tehát azok részére ideális, akik hosszabb távon szeretnék jó helyen tudni a pénzüket.

Több mint fél százada állították fel Füreden a 20. század kiváló szobrászmûvésze, Madarassy
Walter Kétkorsós nõ címû kõszobrát a vasútállomás melletti
parkban.
Az 1960-as évek elején készült családi fényképen jól látható, hogy akkor még bõ sugárban
folyt a víz a szobor alatti medencébe. Hátul a Vasút utca és Ady
Endre utca találkozása is látható,
azzal a földszintes épülettel,
amelyben akkor üzletek (hentes,
órás és szállítmányozási iroda)
voltak. Jól megfigyelhetõ, hogy a
lakó magas téglafal kerítést épített, hogy a forgalmas Vasút utcáról ne lehessen belátni, a járókelõk ne zavarják kíváncsiságukkal
nyugalmát a kertben és a belsõ teraszon.
Madarassy (Machovits) Walter (Budapest, 1909. november
8.–Budapest, 1994. március 5.)
szobrász- és éremmûvész, 14 éves
kora óta készült hivatására. Iparrajziskolát, Iparmûvészeti Iskolát

lett a mûfaj legjobbja a két világháború
között. Közel 600
érmérõl tudunk.
Napjainkban Budapesten a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban
orvosnumizmatikai
tudományos rendezvényeken a legtöbbet idézett éremmûvész. Köztéri szobrászatában a klasszikus hagyományokat
õrizte. Nagy összefoglaló formákból
építkezett – írja róla
a lexikon.
A füredi KétkorA szobor a vasútállomás parkjában
sós nõ címû szobrán
és Képzõmûvészeti Fõiskolát kívül füredi vonatkozásban Felvovégzett díszítõszobrász szakon, nuló címû vörösréz lemezét említi
többek között Fáy Aladár, Remé- még a mûvészettörténet, a Pártbinyi József és Szentgyörgyi Ist- zottságon, 1966-ból? megjelöléssel.
ván voltak a mesterei. Elsõsorban Ma már talán kideríthetõ, hogy mit
mint éremmûvész és kisplaszti- jelent itt a kérdõjel.
Honti József
kus ismert, Reményi József mel-

Mobil fogadóórán
vettek részt a hatóságok

A kincstár is forgalmazza a 3, illetve 5 éves lekötésû Prémium Magyar Államkötvényt. A hagyományos
értékpapír-nyilvántartási számlákon kívül nyithatók adókedvezményre jogosító Tartós Befektetési Számlák, továbbá az életkezdési támogatás befektetésére Start-értékpapírszámlák.
A Babakötvény egy olyan egyszerû és átlátható termék, amely a piacon kiemelkedõ hozamot biztosít.
A gyermekeik számára elõtakarékoskodni szándékozók számára a lehetõ legjobb választás, hiszen
megkönnyíthetik vele a gyermek életkezdését. Az állam által nyújtott egyszeri életkezdési támogatás
összege – ami jelenleg 42 500 Ft – a Magyar Államkincstár által vezetett Start letéti számlán kerül
automatikusan elhelyezésre a 2005. december 31. napja után született gyermekek esetében a születést követõen.
A szülõknek lehetõségük van arra, hogy az összeget a Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó
ügyfélszolgálatain díjmentesen nyitható Start értékpapírszámlára helyezzék át. A kincstár automatikusan kizárólag a gyermek születési évéhez igazodó Babakötvénybe fekteti az áthelyezett összeget, illetve
a korábban vásárolt állampapírok tõke- és kamatösszegét is, amely infláció felett 3%-os adó-, járulékés illetékmentes kamatot garantál a futamidõ végéig. A megnyitott számlára a szülõk, törvényes
képviselõk és hozzátartozók, valamint a települések önkormányzatai – korlátlanul – fizethetnek be
forint összegeket.
Március 3-ától kizárólag a Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatain lehet vásárolni Prémium Euró Magyar Államkötvényt. A névre szóló, változó, féléves kamatozású, euróövezeti
inflációt követõ állampapír névértéke egy euró.
Március 17-étõl kapható a kincstár országos állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatain, valamint kiegészítõ szerzõdés birtokában elektronikus forgalmazási csatornákon a nagy sikernek örvendõ Bónusz
Magyar Államkötvény. A BMÁK négy- és hatéves futamidejû, változó kamatozású, egyforintos alapcímletû állampapír. A Bónusz kötvény többek között azzal a céllal került kibocsátásra, hogy a termékek ne
csupán a futamidõk tekintetében nyújtsanak alternatívákat a befektetõknek, hanem a kamatozás módjában is.
A kincstárnál állampapír azután jegyezhetõ, vásárolható, ha a kincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatán – Veszprémben a Budapest út 4. szám alatti épületünkben, illetve Pápán (Fõ u. 5.) a járási
hivatal okmányirodájában mûködõ értékesítési pontunkon – egyszeri személyes megjelenéssel értékpapír-nyilvántartási számla szerzõdést köt az ügyfél. Célszerû azonnal kiegészítõ szerzõdést kötni
TeleKincstár, WebKincstár, illetve MobilKincstár szolgáltatásokra is, melyek révén az állampapír-befektetéseket kényelmesen (interneten, telefonon, illetve okostelefonon keresztül), akár otthonról is lehet
intézni.
Az értékpapír-nyilvántartási számlát érintõ jóváírási tranzakciókról díjmentes SMS-szolgáltatás igénybevételével is értesülhetnek az ügyfelek, amely szolgáltatást az ügyfél a WebKincstáron keresztül is
beállíthatja. A kincstárban az értékpapír-nyilvántartási számla nyitása és vezetése ingyenes, a készpénzfelvételért sem számítunk fel külön díjat.
Számos egyéb szolgáltatással állunk rendelkezésre, melyekrõl ügyfélszolgálatainkon, illetve honlapunkon kaphatnak tájékoztatást.
www.allamkincstar.gov.hu

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

Elsõ alkalommal került sor
mobil fogadóóra megtartására Balatonfüreden, a Köztársaság utcai
lakótelepen július 12-én, szombaton délelõtt.
A Balatonfüredi Járási Hivatal
vezetõje, Balatonfüred rendõrkapitánya, Balatonfüred város aljegyzõje, a városrész önkormányzati képviselõje, valamint egy körzeti megbízott tíz órától gyalogosan járták végig a lakótelep párat-

lan számozású részét, lehetõséget
teremtve az ott lakók számára,
hogy problémáikkal közvetlenebbül fordulhassanak a hatóságokhoz. A lakók fõleg a kutyatartás
szabályaival, a fiatalok irányított
szabadidõs lehetõségeinek hiányával, a szórakozóhelyekrõl hajnalban távozók hangoskodásával,
valamint a város bizonyos szórakozóhelyeinek ide szûrõdõ hangos zeneszolgáltatásával kapcso-

latban fogalmaztak meg véleményt. A résztvevõk ígéretet tettek a hozzájuk fordulóknak, hogy
a megfogalmazottakra gyorsan
reagálnak, a rendõrség kiemelten
a kutyatartás szabályainak, valamint a lakótelep éjszakai gyalogos ellenõrzésének sûrûbbé tételét, a hatóságok pedig a hatáskörükbe tartozó ügyek soronkívüliségét biztosítják.
BFN

Fejléc: Pálffy Károly. Fotók: Füred Televízió. Nyomdai elõkészítés: L-Médium Kft. Nyomdai munkálatok: Prospektus Nyomda, Veszprém.
Hirdetésfelvétel: +36(20)468-5385. A szerkesztõség jogának tekinti az olvasói levelek megrövidítését. Az olvasói leveleket az alábbi címre kérjük
beküldeni: Balatonfüredi Napló szerkesztõsége, polgármesteri hivatal, 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1., vagy Füred Stúdió Kft., 8230
Balatonfüred, Kossuth utca 3. E-mail: bfn@furedtv.hu
Lapunk a www.furedtv.hu és a www.balatonfured.hu honlapon is olvasható.
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Anna-báli anziksz
A füredi lányok is – Biró Kitti,
Dávid Blanka, Dávid Réka,
Dõri Noémi, Haász Alida
Blanka, Hársfalvai Pálma,
Hergovics Viktória, Holczer
Adél Judit, Horváth Kata
Zsuzsa, Kamondi Anika Dóra,
Marosi Zsófia, Pataki Anna,
Sulák Martina, Tóth Kata – a
Vaszary Villa kertjében kapták
meg a herendi porcelánszíveket

3

A 18 éves bál szépe,
Sulák Martina a Pápai
Református Gimnázium
és Mûvészeti Szakközépiskolában színpadi tánc
tagozatra jár, a Táncmûvészeti Fõiskolán
szeretne továbbtanulni

Az elsõbálozók
között 14 füredi
lány a város
vendégeként vett
részt a bálon,
közülük a képen
látható Holczer
Judit

A hírességek közül részt vett a bálon feleségével
Freund Tamás agykutató is, mögötte a bevonulók között
Rost Andrea opera-énekesnõ

A bálozók között ott volt
Jakabos Zsuzsanna Európa-bajnok úszó is

A védnökök, dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter,
dr. Kontrát Károly államtitkár, országgyûlési képviselõ és
Görgényi Ernõ, Gyula város polgármestere a bál megnyitóján
A képen a zsûri hölgy tagjai: Kulcsár Edina, a Miss World
Hungary 2014 gyõztese, Horgas Eszter fuvolamûvész
és Kocsis Korinna korábbi Anna-bál szépe
Hetven elsõbálozó lány vett részt idén a bálon, akik közül a báli
közönség belépõjével szavazva választotta ki a legszebb tizenötöt

Darvalics Virág, a tavalyi bál szépe
dr. Bóka István polgármester mellett a megnyitón
A legszebb hölgyek csoportja a 189. Anna-bálon
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IX. Romantikus Reformkor fesztivál
Jöjjön velünk ismét egy hangulatos idõutazásra 2014. szeptember 19–21. között, ahol hagyományos és hagyományteremtõ rendezvények egyaránt várják
önt! Blaha Lujza, Jókai Mór, Deák
Ferenc és a többiek lélekben biztosan velünk tartanak, és így ön is
átélheti az akkori Füred pezsgõ
szellemi, kulturális és gasztronómiai pillanatait. Öltözzön korhû
ruhába, vonuljon fel benne, jöjjön
el a bálba, kóstolja meg Laborfalvi
Róza kedvenc süteményét, élvezze Sebestyén Mártával a Reformkor autentikus zenéjét, a Hunkun
és Pavane Táncegyüttesekkel a
táncait, és kóstolja meg a kor szõlõfajtáiból a régióban készült legjobb borokat!
Kíváncsi? Reméljük, már most
beírja naptárába az idõpontot és
lefoglalja szállását! A fesztivált
megelõzõ hétvégeken borkóstolóval egybekötött vacsorák, szombatonként pedig családi program
várja a Balatonfüredi Tourinformirodában: míg a gyermekek kézmûves foglalkozáson vesznek
részt, addig a szülõk reformkori
borokat kóstolhatnak és ruhákat,
kiegészítõket válogathatnak maguknak. Tavaly rendeztük meg
elõször a Legyen ön a romantikus
reformkor szakácsmestere! elnevezésû versenyt a Hotel Astoriában, ahol bárki – amatõr és profi,
magánszemély vagy csapat – in-

most is egy autentikus receptet
kell kiválasztani, elkészíteni belõle 3–4 adagot, és a Hotel Astoriába vinni 2014. szeptember 21én délig.
A reformkori bál is megrendezésre kerül szombat este az Anna
Grand Hotelben. A program és a
menü is olvasható a fesztivál
Facebook-oldalán: facebook.com/
romantikusreformkor.
Ráadásul minden hölgy igazi
táncrendet kap a jegye mellé, és
egy ceremóniamester is garantálja majd a jó hangulatot! Ha már a
ruhakölcsönzésrõl esett szó: a díja
2014-ben 1900 Ft/ruha. A méreteket és igényeket akár már most

le lehet adni, szintén az egyesületi elérhetõségeken. A szükséges
adatokhoz a sablont szintén megtalálja a Facebook-oldalunkon.
Használja ki a lehetõséget és viseljen a teljes hétvégén reformkori öltözetet, meglátja, mekkora sikere lesz benne!
Teljes program és további információk: www.balatonfured.
info.hu vagy facebook.com/
romantikusreformkor
Bazsó Zsuzsanna

dulhatott reformkorbéli receptek
alapján készített ételekkel. Az otthon fõzött-sütött finomságokat
aztán a helybeni tálalás és a zsûri
„szemrevételezése” után minden
érdeklõdõ megkóstolhatta. Egy
nagyon jó hangulatú program kerekedett az ötletbõl, sok remek
recepttel és gasztronómiai témájú
nyereményekkel. A gasztronómiai verseny 2014-ben is megrendezésre kerül, már most lehet jelentkezni a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület ismert elérhetõségein (Blaha u. 5., 87/580-482, 30/
758-3585, tdm@balatonfured.
info.hu). A változás a tavalyi évhez képest, hogy külön amatõr és
profi kategóriát hirdetünk, de

Júliusi romantika Opatija városában Mesés
Opatija – mint az Oszták–Magyar Monarchia volt történelmi
városa – idegenforgalmának 170.
éve alkalmából jubileumi ünnepséget rendezett. A háromnapos
Imperial city rendezvény július
19-én kezdõdött.
Balatonfüred horvát testvérvárosa Opatija – régi magyar nevén Abbázia –, így a füredi Reformkori Hagyományõrzõ Társaság tagjai szintén meghívást kaptak az ünnepségre. Ivo Dujmic,
Opatija polgármestere, akit a fürediek egy horvát dallal leptek
meg, a fesztivál elõtti napon
Vebrinac õsi falai között fogadta
a társaság tagjait. A polgármester
elmondta, hogy a Queen Adriára
emlékezõ jubileumi ünnepségek
– melyen részt vesznek a múzeumok, kiállítóhelyek, a turizmussal foglalkozó irodák, a szállodák,valamint a testvérvárosok
képviselõi és mûvészeti egyesületei – egész évében tartanak.

Opatija, a különleges klímával megáldott üdülõhely, a 19. század elején az Oszták–Magyar Monarchia uralkodójának, az uralkodóház tagjainak, valamint az õket követõ elõkelõ társaságnak kedvenc nyaralóhelye volt. Sokan nyaralni jártak az üdülõhelyre, azonban 1889-tól, mint klimatikus gyógyhellyé nyilvánított üdülõhelyet,
a gyógyulni vágyok is felkeresték. 1868-as magyar-horvát kiegyezéssel, a fiumei magyar kormányzó fennhatósága idején, Magyarország részévé vált a város. Ezekben az években is rendeztek nyári
játékokat. Híres külfüldi mûvészeket hívtak meg a korabeli rendezvényekre: Puccini, Mahler, Kálmán Imre és Lehár Ferenc is fellépett
itt. Ha akkor látogattunk volna oda, a Lungomare sétányon találkozhattunk volna a Magyar Országgyûlés kiváló képviselõivel, vagy
éppen gróf Andrássy Gyula volt magyar miniszterelnökkel. A vendégek elõször lovas kocsin, hajón érkeztek, majd 1873-tól a Budapesttõl Bécsen keresztül Fiuméig járó gyorson érték el Abbáziát. A két
világháború között, amikor már Fiumét elveszítettük, akkor is jártak
ide magyarok. Több régi, Kabos Gyulával és Jávor Pállal forgatott
filmben is láthatjuk ezeket a tájakat. 1944-ben, a bombázások idején a Fiumei Magyar Konzulátust ideiglenesen Abbáziába helyezték
át. Abbázia üdülõváros 1947-ben kapta az Opatija nevet, és Jugoszláviához csatolták. 1991-tõl újra Horvátországhoz tartozik. Dátum: 20. 7. 2014.

Az „Arany napon” Opatiját
elárasztották a látogatók. A tengerparti sétányon, a Villa Angolina elõtti a parkban, a lídónál, a
Kvarner-öbölben és Slatinán zajlottak a rendezvények.
A Reformkori Hagyományõrzõ Társaság tánccsoportja a palotást táncolta el a Kvarner Hotel
kerti színpadán. A közönség számos mûvészi elõadást láthatott.
A Kvarner-öbölben a tengervízbõl
emelkedtek ki a táncosok, a parton egy hófehér zongorán játszott
zenére adták elõ koreográfiájukat.
Számtalan színész, énekes és
kórus élesztette fel Abbázia-Opatija monarchiabeli történetét. A
környezethez hozzátartozott a régi
hajósok látványa, amelyek a zenészek, a kórus, a táncosok mögött a
háttérben hajóztak. Az esti program végén a Radetzky-induló zenéjére vonultak el a fellépõk. A levonulást követõen látványos tûzijátékban gyönyörködhetett a tömeg.
Hanny Szabó Anikó

Füred
A város rendkívül gazdag
és sokrétû könyvkiadásában egy idáig nem volt
könyv jelent meg a
veszprémi OOK Press
Nyomda kiadásában.
Somos Zsuzsa festõmûvésznõ színes akvarelleket
készített a régi Füredrõl, s
ezekhez Praznovszky Mihály írt történeteket. Mesés történeteket, amelyek
során egy idõs úriember a
19. század végén mesél ifjúkora városáról, fürdõéletérõl, szereplõirõl. Feltûnik
az Anna-bál az aranyalmával, a céllövöldébe járó
Jókai, a befõzéssel bajlódó Blaháné, a modellt ülõ
Vaszary prímás, Erdõdy
Sándor és a nagy szerelme.
A kedves történetek mögött
mind valós füredi esemény
van, legalábbis ahogyan azt
a krónikák feljegyezték,
vagy ahogyan Krúdy, Gárdonyi, Eötvös annak idején megörökítette. Néhány
cím: Pincér az Anna-bálon,
A megmérgezett színtársulat, A tábornok orvosa, Füredi korcsolyázók.
A könyvet a város múzeumaiban, könyvtárában,
idegenforgalmi helyein, hírlapboltjaiban lehet megvásárolni.
BFN
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A borvidék kínálata a parton
(Folytatás az 1. oldalról.)
A Bodorka miatt idén elõrébb
hozzák a pavilonokat, a borosgazdák faházai már a Blaha Lujza padjától kezdõdnek.
Az elsõ helyet a Söptei Pince
kapta, hiszen a négy aranyérmes
bort felvonultató Söptei Zsoltot
választották meg az év borászának Füreden. Ezúttal is csak a
Balatonfüredi–csopaki borvidék
borászai vehetnek részt a rendezvényen, akik megfelelõ pontot
értek el a városi borversenyen.
Elõnyben részesültek a régi résztvevõk, illetve azok, akiknek a város belterületén van szõlõjük.
– A további sorrendet sorsolás
alapján döntöttük el, mert ennek
régi hagyományai vannak. Ez az
utolsó év, hogy hivatalosan nem
palackozott bort is árulhatnak a
borászok, jövõre erre már nem
lesz lehetõség. Borászatonként 6–
10 féle bort lehet kóstolni, ami azt
jelenti, hogy a sétányon egyszerre közel 250 féle bor közül lehet
választani. Árat nem emeltünk,
minden a tavalyi árakon kapható
– tette hozzá Mészáros József.
A borheteken ezúttal is három,
elõre be nem jelentett ellenõrzés
lesz, valamennyi pincészet kínálatát többször vizsgálják. Egy minõsítõ bizottság végzi véletlenszerûen az ellenõrzést, valamennyi bort végigkóstolják, emel-

Vidám borivó társaság Balatonfüreden az 1930-as években

A sétányra kitelepülõ borászok listája:
Söptei Pince
Fodorvin Családi Pincészet
Dobosi Pincészet
Mészáros Pince
Szent Benedek Gimnázium
Feind Borház
Koczor Pincészet
Múzsa Borház
Koronczai Pince
Figula Pincészet
Piffáth Lajos
Balogh Pince
Domonkos Pince
Béla és Bandi Bortársaság
Ódor Bor Galéria
Horváth Borház
Szabó és Fia Borpince
Punk Árpád – Ferenc Pince
Gyukli Pince
Kálmán Pince
Hudák Pince
Lídia Borház
Cse-Ki-Bor
Jásdi Pince
Zánka és Környéke Pinceszövetkezet
lett lesznek szúrópróbaszerû ellenõrzések is.
– Van egy régi, rossz beidegzõdés, hogy a borheteken gyengébb minõségi borokat adnak.
Évek óta szigorúan ellenõrizzük a
kínált borok minõségét, hiszen
mindannyiunknak elemi érdeke,
hogy rossz bor ne kerülhessen a
poharakba. Az elmúlt években
nem találtunk kifogásolható bort.
Nyugodt lelkiismerettel mondhatom, hogy a borok minõségével
nem lesz gond – így Mészáros
József.
A borászok mellett három pecsenyesütõ, öt pálinkaház, egy

cukrászda, valamint 15 kézmûves
várja a látogatókat. Lehet nézelõdni a sétányra kitelepülõ kiskereskedõk asztalainál, a cukorkáktól a
ruhákon át a játékokig, sokféle terméket kínálnak. Minden borospavilonnál lehet majd zsíros kenyeret is kapni, ami ugyan nem
teljesen illik a borkóstoláshoz, de
elengedhetetlen kellékévé vált a
rendezvénynek.
A Kisfaludy Színpadon minden este lesznek programok, a
Nagyon Balaton rendezvénysorozat keretében idén közel tucatnyi
koncert kapcsolódik a borhetekhez, fellép többek között a Buda-

pest Bár, a Blahalousiana, a Mary
Popkids és az Ocho Macho. Augusztus 20-án pedig tûzijáték.
– Bár évek óta a mennyiségi
helyett a minõségi fogyasztás jellemzõ a borheteken, így is pincészetenként átlagban kétezer liter
bor fogy. Évente átlagban 120–
150 ezren keresik fel a fesztivált.
Hacsak nem lesz kirívóan rossz
idõ, idén is legalább ennyi vendégre számítunk, hiszen jó áron kínálunk valóban minõségi borokat,
kulturált környezetben, idén a
szokásosnál is több programmal –
fogalmazott Mészáros József, aki
megjegyezte: a pavilonok elõtti
padokon ezúttal is nagyjából háromezren férnek el, de a korábbi
évek tapasztalatai szerint a hétvégéken nagy tumultus várható.
A borospavilonok mindennap
reggel tíztõl éjfélig lesznek nyitva. Szinte kizárólag csak palackozott borok kaphatók, amelyekbõl
azonban decinként is lehet vásárolni. Nincs egységár, egy deci bor
fajtájától, évjáratától és kínálójától függõen 250 forinttól akár 600
forintba is kerülhet. A háromdecis kristálypoharak 500 forintért
vásárolhatók meg, és minden
borospavilonban visszaválthatók.
Augusztus 8-án, délután 17 órától úgynevezett nulladik napot
tartanak, ekkor már valamennyi
borász kinyit.
A tavalyi nagy érdeklõdésre
való tekintettel a nyitónaptól
kezdve a borhetek teljes kínálata
ezúttal is megtalálható lesz a város okostelefon-alkalmazásában.
A látogatók, az ingyenesen letölthetõ alkalmazás Borhetek 2014
címû rovatában, a felépített borházak sorrendjében megtalálják
valamennyi pincészetet, a borászok pedig néhány mondatban jellemzik és kínálják saját boraikat.
Minden, amit a borheteken kínált

borokról tudni érdemes, az áraktól az egyedi különlegességekig,
néhány kattintással akár ott a sétányon elolvasható. (Az alkalmazás Balatonfüred néven letölthetõ a mobiltelefon-marketekben

vagy a balatonfured.hu honlapon.)
Évrõl évre gondot okoz, hogy a
kitelepülõ pavilonok elfoglalják a
Tagore sétány jelentõs részét, illetve a kerékpárutat. A konfliktusok elkerülése érdekében az ön-

kormányzat a borhetek idejére felfüggeszti a móló és az Esterházy
strand közötti kerékpárutat, amit
mindkét oldalon táblák is jeleznek. A szervezõk kérik a kerékpárosok megértését.

A BORHETEK PROGRAMJAI
Augusztus 9. (szombat)
9.30 Térzene a Tagore szobornál. Közremûködik: Balatonfüred Város Koncert Fúvószenekara
10.00 Balatonfüred Néptánc Együttes mûsora.
Mûvészeti vezetõ: Bácsi Gabriella
10.30 Ünnepélyes megnyitó. Köszöntõt mond:
Bóka István polgármester. A borheteket megnyitja: Paczolay Péter, az Alkotmánybíróság elnöke.
Borlovagrendi avatás
21.00 Cimbaliband-koncert (Nagyon Balaton)
Augusztus 10. (vasárnap)
17.00 Térzene az Arácsi Népháznál. Közremûködik Balatonfüred Város Koncert Fúvószenekara
18.00 VI. Bor-Kép-Tár kiállítás megnyitása
(Arácsi Népház)
20.00 Méz
22.00 Treff zenekar (Hatvan)
Augusztus 11. (hétfõ)
20.00 Búgócsiga zenekar
Augusztus 12. (kedd)
19.00 Fourtissimo
21.00 Cool Riders
Augusztus 13. (szerda)
18.30 Kék Balaton Nyugdíjas Dalkör Tihanyi
Asszonykórus, Szlovák kórus, Mátyás király citerazenekar (Kecskemét)
21.00 Vivat Bacchus
Augusztus 14. (csütörtök)
19.00 DSB Brass Show – rézfúvós
21.00 Budai Project
Augusztus 15. (péntek)
18.00 Blahalousiana Akusztik (Nagyon Balaton)
20.00 Mary Popkids Akusztik (Nagyon Balaton)
Augusztus 16. (szombat)
20.00 Török Ádám és a Mini
Augusztus 17. (vasárnap)
20.00 Garden Party (Gyula)

Augusztus 18. (hétfõ)
19.00 Magyargencsi Dalkör
20.00 Sol Play zenekar
22.00 Spoon zenekar
Augusztus 19. (kedd)
21.00 Budapest Bár (Nagyon Balaton)
Augusztus 20. (szerda)
21.00 Balatonfüred Néptáncegyüttes
22.00 Tûzijáték
Augusztus 21. (csütörtök)
18.00 Divatbemutató
20.00 Védett Férfiak rockzenekar
22.00 Revolution Band
Augusztus 22. (péntek)
18.00 Turbo Akusztik (Nagyon Balaton)
20.00 Óriás Akusztik (Nagyon Balaton)
Augusztus 23. (szombat)
19.00 Szalonna és Bandája (Nagyon Balaton)
22.00 PG Csoport
Augusztus 24. (vasárnap)
20.00 Koloszár Csilla–Tímár András pánsípduó
21.00 Intermezzo Latin Club
Augusztus 25. (hétfõ)
20.00 Funk Infection zenekar
Augusztus 26. (kedd)
20.00 Varnyú Country
Augusztus 27. (szerda)
20.00 Makó Dixieland Band
Augusztus 28. (csütörtök)
18.00 Divatbemutató
19.00 Sellõ Alapítvány Tánccsoportjai
20.00 Acro Dance
21.00 Golding Tánccsoport (Veszprém)
Augusztus 29. (péntek)
20.00 Manoya (Nagyon Balaton)
Augusztus 30. (szombat)
21.00 Ocho Macho (Nagyon Balaton)
Augusztus 31. (vasárnap)
20.00 Tangóshow
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Füredi História Madarassy István és Dante

Június közepén jelent meg a
Füredi História helytörténeti folyóirat idei 2. lapszáma. Sok korabeli képpel és érdekes írással,
36 oldalon. A színes címlapon
Protiwinsky Ferenc szép balatoni tájképe, a hátsó borítón a festõmûvész két, füredi emberekrõl
festett arcképe látható.
A lapszám bevezetõ cikke Rácz
Jánosnak a Füred és a balatoni
hajózás címû összefoglaló tanulmánya. Visszatekintés a balatoni
hajózás és a sportvitorlázás történetére, Balatonfüred megkülönböztetetten fontos szerepére a
tavi hajózás, hajóépítés kialakulásában és fejlõdésében. Az új lapszám tartalmából említhetjük a
Közlemények nevû rovat négy
érdekes cikkét, amelyek ezúttal
füredi személyiségekrõl, családokról szólnak.
Az elsõben Némethné Rácz
Lídia, a kiváló helytörténész emlékezik Major Gáborra (1880–
1914). Az elsõ világháború kitörésének százéves évfordulóján az
elsõként számon tartott füredi áldozat, a fiatalon meghalt kétgyermekes füredi katona sorsát idézi
fel életrajzi adatokkal, családi hagyományokkal, a frontról küldött
képeslapokkal. A másodikban a
FüredKult Kft. és a Helytörténeti Gyûjtemény által szervezett
kiállítás (2014. június 19-tõl augusztus 3-ig látható a Blaha Lujza
utca 3. sz. alatti épület emeleti
termében) kapcsán Z. Karkovány
Judit Egy kiállítás képei címmel
a neves füredi festõmûvésznek,
Protiwinsky Ferencnek a száz
évvel ezelõtti Füred nyolc jeles
személyiségét ábrázoló portréit
ismerteti. A cikk olvastán és a képek láttán bepillanthatunk
Protiwinsky arcképfestõi mûvé-

szetébe, és természetesen a nyolc
füredi modell életútjába is.
A következõ, Egy õsi családfa megnyirbált ága: a füredi
Medveczky család címû cikk
szerzõje Baán Beáta, aki az õsi
nemesi családból született
medviczei és kisbesztercei
Medveczky Kálmán és izraelita
vallású felesége, Keppich Róza
vándorlásának és Füredre költözésének történetét írta meg. Egészen a házaspár két fiúgyermekének munkaszolgálat végén történt
meggyilkolásáig, illetve a deportált feleség, Erzsébet lányuk és
Éva Lívia unokájuk auschwitzi
elgázosításáig. (A családnak a családfõn kívül csupán két tagja élte
túl a Soa vészkorszakát, leszármazottaik itt élnek Füreden.) A
rovat befejezõ cikke Kellei György
Üzenetek odaátról címû sorozatának folytatása. Az író a neki
dedikált könyvek kapcsán a neves füredi helytörténészre, Zákonyi Ferencre, és a füredi tanárra, késõbb szakfelügyelõre, a költõ, irodalomtörténész és mûfordító Kemény Gézára emlékezik
olvasmányos, érdekes írásában.
Akik a balatonfüredi életrajzi lexikonból kimaradtak címmel indított a Füredi História új rovatot. Ennek elsõ írásában dr. Fekete Katalin füredi kardiológus fõorvos méltatja férje, dr. Kertész
Gáspár munkásságát, a füredi
szívkórházban végzett sikeres és
igen hasznos mûszaki tevékenységét. A lapszámot Tóth-Bencze
Tamásnak a Pótlás a Balatonfüred emlékjelei címû könyvhöz,
valamint A 2014. év második negyedévének kiemelt évfordulói
címû, sok hasznos helytörténeti
adalékot tartalmazó írásai zárják.
– rácz –

A könyvnyomtatás feltalálása után Dante Isteni színjátéka
egyike volt a legelõször és legtöbbször sokszorosított könyveknek.
Ezt a különleges, egyedi, megható
történetet dolgozta fel Madarassy
István szobrász-, ötvösmûvész.
A korántsem hagyományos
technikával dolgozó mûvész vörösréz lemezbõl készített és tûzecsettel festett az Isteni színjátékból vett jelenetei láthatóak a
Kisfaludy Galériában. A kiállítás
megnyitóján az olasz nagykövetség nevében Laura Canella sajtóattasé Dante szavait idézte. „Az
emberélet útjának felén / Egy nagy
sötétlõ erdõbe jutottam: / Mivel
az igaz utat nem lelém”. Az attasé asszony örömét fejezte ki annak kapcsán, hogy Firenze után,
ahol a kiállítást az olasz nagyközönségnek már volt alkalma megcsodálnia, ez a gyönyörû balatoni
város ad otthont a „tüzes ecsettel” színesített szoborkiállításnak. Laura Canella szívbéli kívánságát fejezte ki annak reményében, hogy a kiállítás sok látogatót tud majd megszólítani
és újabb színnel gazdagítja az
olasz–magyar kulturális kapcsolatokat.
Molnár Judit képviselõ aszszony köszöntõjében felemelõnek

Sokan voltak kíváncsiak a szobrász- és ötvösmûvész alkotásaira. Középen Madarassy István
nevezte a kiállítást. A nemzetközi kapcsolatok közül kiemelte a
magyar–olasz kulturális együttmûködést és a méltán híressé vált
Quasimodo költõi versenyt.
Prof. dr. Rosivall László kiállítás-megnyitójában az alkotómunka szépségeit és nehézségeit

egyaránt hangsúlyozta. A tûz segített úgy megalkotni Dante mûvét, hogy a nézõk színesben láthatják a rézlemezeken. Mint mondta, a falakon látható alkotások elõször a mûvész fantáziájában jelentek meg, amelyek késõbb rajzzá
alakultak át, majd a gáz és réz

Zoób Kati jubileumi
divatbemutatója

Kiállítás és aukció
Több száz mûtárgyból nyílik
kiállítás a Vaszary Galériában, a
bemutatott mûvekbõl árverést tartanak majd augusztusban. Pintér
Aukciósház negyedik alkalommal a városban.
Az árverés anyagát mintegy
háromszáz mûtárgy, köztük festmények, szobrok, ezüsttárgyak,
porcelánok alkotják. Az árverési
anyag klasszikus, 20. századi
modern és kortárs mûvészek alkotásaiból áll össze. A július 25én a Vaszary Galériában nyílt kiállítás az életörömrõl, a nyárról, a
szerelemrõl szól, egy életérzésrõl, amely könnyen társítható Füredhez. A kortárs alkotók munkái
mellett ezúttal is lesz néhány igazi klasszikustól származó festmény a tárlaton, például Barcsay
Jenõ, Klie Zoltán, Márffy Ödön
vagy Egry József alkotása, ezek
majd kalapács alá is kerülnek. Egry Józseftõl több, fontos korai alkotás is szerepel a tárlaton, egyik
festménye lesz a legdrágább mûtárgy. A szobrok között is lesznek érdekességek, például Vedres Márk nagyméretû férfiaktja
és Moiret Ödön Az élet értelme
címû munkája, de lesznek természetesen pár ezer forintos tételek
is. Magánszemélyek, magángyûjtõk és szinte valamennyi nagy
aukciósház küldött be mûtárgyakat a kiállításra.
– Egyre nagyobb az érdeklõdés az aukció iránt, többen direkt
erre az alkalomra gyûjtenek a Ba-

laton, nyár, szerelem tematikába
illõ festményeket. Idén nagyobb
hangsúlyt kapnak a kortárs mûvek, mert élénk az érdeklõdés irántuk. Mintegy 250 mûtárgyat bocsátunk árverésre, ennél többet
egy alkalommal nem is lehet bemutatni. Rendkívül tartalmas
anyag jött össze, több kuriózumnak számító alkotás lesz a tárlaton illetve az aukción – fogalmazott a balatonfured.hu kérdésére
Pintér Péter, az árverést szervezõ
aukciósház vezetõje.
Pintér Péter hozzátette: bár az
ötlet Füredhez kapcsolódóan született, nem példa nélküli, hiszen
ez a fajta nyári árverés Olaszországban, Franciaországban sem
ismeretlen, a nagy árverõ házak
divatos tengerparti nyaralóhelyeken rendszeresen tartanak a fürdõközönségnek olyan jellegû aukciókat, amelyek a helyhez, a nyárhoz, a szabadsághoz kötõdnek.
Az aukció iránt olyan nagy az
érdeklõdés, hogy az árverést a
Vaszary Villa Széchenyi termébõl
át kellett költöztetni a Vitorlás
étterembe. Itt rendezik idén is az
árverést augusztus 16-án, szombaton este. Az aukciós kiállítás
mûtárgyai július 25-tõl láthatók a
Vaszary Galériában, igazodva a
fürdõhely ritmusához, reggel 10tõl este 10-ig. Az árverésen a részvétel ingyenes. Az aukció tisztán
kereskedelmi jellegû, a már megszokott feltételekkel zajlik.
balatonfured.hu

A divatház huszadik évfordulója alkalmából szabadtéri divatbemutatót rendez Zoób Kati
Balatonfüreden, az Anna Grand Hotel parkjában és a Gyógy téren augusztus 16-án, szombaton
21 órai kezdettel

együtt dolgozik a mûvész keze
alatt. Az alkotások mellett Kathy
Horváth Lajos gyönyörû hegedûjátékával bûvölte el a közönséget a Kisfaludy Galériában, Madarassy István kiállításának megnyitóján.
Hanny Szabó Anikó

Pénzadomány
a fürediektõl
Böjte Csaba vezetésével
második alkalommal indult el az az adománygyûjtõ körút, amely a szovátai
Tündérkert Mariánum kulturális központért, az erdélyi kultúráért, a gyerekekért, a közösségért, Erdély
jövõjéért jött létre.
A szerzetes a Dévai
Szent Ferenc Alapítvány
alapítója, melynek célja az
Erdélyben sanyarú körülmények között élõ gyermekek felkarolása. Július 26.
és augusztus 3. között több
balatoni helyszínen celebrált szentmisét a ferences
szerzetes. Hétfõn a füredi
Piros templomban találkozhattak vele az érdeklõdök, akik a helyszínen további 670 ezer forintot
adományoztak a nemes célra, így összesen 1 millió
200 ezer Ft támogatást
nyújtottak át a helyiek.
Böjte Csaba a Balatonfüredi Naplónak elmondta, Erdélyben ma nem jobb a helyzet a gyermekszegénységet
illetõen, mint húsz évvel
ezelõtt volt, inkább más jellegû, mint korábban. Korábban a szocialista ipar összeomlása okozott gondot, ma
más okból, de sok család
nem képes magát fenntartani. Van, akinek a szeme,
van, akinek a lába megy
tönkre, annyira, hogy nem
képes eltartani tovább a családját. Becsületesebb dolog
segítséget kérni, mint hogy
a gyerekek nyomorogjanak,
szenvedjenek – tette hozzá
Böjte Csaba.
Bán László
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Ki volt Fáy András?
Balatonfüreden két hely is õrzi emlékét
A Vasárnapi Újság címû hetilap 1855. július 22-i száma a következõ szavakkal emlékezett meg
a 70. évébe lépõ Fáy Andrásról:
„Õ azon kevesek sorában áll
választottaink között, akinek már
elsõ fellépései figyelmet gerjesztének, aki munkás élete hosszú
pályáján mindig haladva futott, és
soha nem járt olyan ösvényen,
melyrõl vagy lehagyta volna magát tántorítani, vagy restelvén
tovább haladását, önszántából
visszafordult volna. Mindig jó
úton, mindig egyenesen járt, léptei nem tántorodtak meg, bármily
göröngyös is volt az ösvény, melyre egyszer azért lépett fel, hogy
megfussa. A mostani írók között
alig van egy-kettõ Fáyval egyivású, s a többi már gyermekkorában
apja és tanítói szájából megtanulta tisztelni Fáy András nevét. Ki
nem hallotta, a kevésbé iskolázott
magyar nép között is Fáy András
meséinek hírét, s hányan vannak,
akik sokat könyv nélkül tudnak
ezek közül, mert hiszen aki a nép
életébõl nemzete szívébõl választja tolla számára a tárgyakat, annak munkái hamar átszállanak a
nép ajkaira, és beszivárognak
nemzete szívébe.”
Dienes Lajos tollából és a balatonfüredi életrajzi lexikonból
Karika Erzsébet szócikke alapján
tudhatjuk, hogy Fáy András 1786.
május 30-án született Zemplén
megye Kohány nevû helységében,
a Kacsándyak õsi kastélyában.
„Édesapja buzgó vallású férfiú és
elõkelõ úri ember lévén, fiát kora
gyermekéveiben elküldte a sárospataki református kollégiumba.
Alig múlt el 12 éves, midõn – tanítója megbetegedvén – pár hétig
a kis Fáy pótolta õt, nem csak iskolatársainak, de a visitátoroknak
is közmegelégedésükre.” Majd
szülei négy évre Pozsonyba küldték német nyelvet tanulni. Visszatérve Sárospatakon filozófiát és
jogot hallgatott, majd Pesten ügyvédi oklevelet szerzett.
Már jurátus korában a Jurátus
Dal és egyéb költeményei kitüntették õt a mindennapi ifjak sorából. Fáy azon elõkelõ nemesi családok ivadéka, melyeknek ifjai
Pesten szerzett ügyvédi diplomával egyenesen a megyei életbe
léptek át, s hivatalos pályájukat a
szolgabíróságon vagy aljegyzõségen kezdték.
1820 és 1821 között Fáy mint
állandóan megtelepedett úri ember, sûrûbben kezdett a megyei
gyûléseken megjelenni, majd országgyûlési követ lett. A reformkorban aktívan részt vett a politikai életben. Pest vármegye váci
járásának szolgabírája is volt. Fóti
szõlõje a kor számos nevezetes
személyének volt találkozóhelye.
Vörösmarty Mihály itt írta ezeket a sorokat: „Fölfelé megy borban a gyöngy, jól teszi; E jogát
senki el nem veszi.” A Fóti dal
címû költeményt zenésítette meg
Egressy Béni és a Bánk Bán címû
opera Bordalává avatta. Így váltak igazán híressé a költemény
visszatérõ sorai:
„Gondold meg és igyál
A világ örökké nem áll
Eloszlik mint a buborék
S marad mi volt, a puszta lég.”

A reformkorban Fáy András
(1786–1864) mindvégig Széchenyi István nézeteit támogatta. Az
1820-as évek derekától a 40-es
évek közepéig Széchenyi mellett
õ volt a másik fõszereplõje a magyar közéletnek. Kossuth fellépéséig a pesti ellenzék vezére. „Minél inkább férfiasodott, annál határozottabb véleményt vívott ki
magának, mind irodalmi munkálatai, mind az akkor divatozott közgyûlési nyilatkozatai által. Nem
volt olyan közérdekû nemzeti kér-

A Balatonfüredi Helytörténeti
Egyesület tagjai megemlékeztek
Fáy Andrásról, az író füredi
emléktáblájánál. Cikkünk
szerzõje, az egyesület tagja,
Szekeresné Rózsa Etelka
mondott beszédet
a 150 éve elhunyt Fáy András
életmûvét méltatva

dés, melyhez Fáy András szóval,
tettel és buzdítással ne járult volna. Neve fel van jegyezve megyei
gyûlések jegyzõkönyveiben, a
politikai, az egyházi gyûlések,
valamint a vallásos és tudományos
egyletek jegyzõkönyveiben, a
közmûveltség elõharcosai, s fáradhatatlan józan munkásai sorában; de ott van minden felebaráti
szellemû jótékony intézet elõmozdítói között is, még pedig tiszta
fényes betûkkel írva.”
1831-ben az Akadémia tiszteletbeli tagjává választották. 1832ben szép szolgálatot tett a Nemzeti Múzeumnak, midõn Jankovics régiséggyûjteményét megvette az ország a múzeum számára,
melynek lajstromozásához országos ellenõrül Fáy Andrást nevezte ki az akkori nádor.
Fáy András a nemzeti színészetnek mindig buzgó elõmozdítója és pártfogója volt. Telket szerzett a Nemzeti Színház céljára, és
érdemeket szerzett a színház felépítésében is, melynek társigazgatója volt. Egy ideig a megye által kinevezett igazgatója is volt a
Budán, Pest megye pártfogása
alatt mûködõ Magyar Színész
Társaságnak. Írt több színdarabot,
például a Régi pénzek címû vígjátékot, melyet még évtizedekkel
késõbb is sokszor elõadtak.
1832-ben megjelent a Bélteky
ház címû mûve, mely az elsõ magyar társadalmi regény, két nemzedék életét örökítette meg ebben.

De igazából mesegyûjteménye
avatta híres íróvá, mely 1820-ban
Bécsben jelent meg Fáy András
eredeti meséi és aforizmái címmel. Fontos mûve még az Oskolai
és házi növendékélet 1860-ból.
1842-tõl 1848-ig kiváltképp az
egyesült protestáns fõiskola tervével foglalkozott.
Az 1832–36-os országgyûlésen Fáy András Pest megyét kép-

viselte. 1835-ben Pest megyei országgyûlési követté választották,
errõl olvashatunk az akkori országgyûlési naplókban. Sokat tett
a budapesti Lánchíd létesítése érdekében is. 1837-ben a Kisfaludy
Társaság megalakulásakor igazgatójává választották, ezt a tisztet
három évig viselte. A Magyar Tudományos Akadémia Fáy Andrást
tiszteletbeli tagjává választotta.
Része volt a Védegylet és egy, a
gyermeknevelés érdekében létrehozott nevelõnõképzõ intézet felállításában.
1839-ben, illetve 1840-ben
kezdeményezte a Pesti Takarékpénztár, azaz az Elsõ Hazai Takarékpénztár létrehozását. „Fáy
András volt Magyarországon a
takarékpénztárak megteremtõje, õ
volt az elsõ, aki nem szûnt meg
küzdeni ezen jótékony intézetek
mellett mindaddig, amíg Pest megye és a város elõkelõi megvetették annak alapját, melynek mintájára most már hazánk minden
valamire való városában van olyan
intézet, ahová a takarékos sze-

Fáy András halálának 150.
évfordulója alkalmából a rádióban többek között egy
Szilágyi Istvánné Fáy Éva
Ida nevû, századik évében
lévõ hölgy nyilatkozott,
hogy ma is nagyon jól mûködik a Fáy Társaság, illetve a nagy család is nagyon
összetart. A kutyabõrt IV.
Bélától kapták, az is a család birtokában van. Többek
között a Kálvin téri templomban lévõ sírhelyet is
rendbe tették az unokák,
ahol Fáy András földi maradványai az altemplomában vannak elhelyezve a fiáéval együtt.
A Vasárnapi Ujság 1854–1921 között megjelenõ rendkívül sikeres képes, ismeretterjesztõ hetilap volt. Olyan magyar néplap
volt, amelynek célja a nemzeti szellem ápolása, a magyar nyelvmûvelés és mindenféle közhasznú ismeret közreadása. A
lapot Heckenast Gusztáv – mint kiadó-tulajdonos – 1854 márciusában indította el. Heckenast virágzó vállalkozását 1873-ban
eladta az akkor megalakult Franklin Társulatnak. Ettõl kezdve a
Franklin adta ki a hetilapot.

gény munkás úgy, mint a vagyonos úr vagy iparos egyforma biztonsággal teheti meggazdálkodott
fölöslegét” – írták róla 70. születésnapján.
A pénzintézetek létrejöttének
fontosságára lett példa késõbb
Füreden is. Például 1941-ben a
református kántortanítói lakás
rendbetételéhez nem állt rendelkezésre a szükséges összeg, ezért
a helyi hitelszövetkezettõl kölcsönt vettek fel sor olyan kitétellel, hogy azt a következõ évi borértékesítésbõl befolyt összegbõl
az egyház maradék nélkül visszafizeti. De Darányi Ignác miniszterelnök közbenjárására hitelhez
jutott az egyházközség a kultúrház felépítéséhez is.
1822 és 1825 között egy nyarat a 36 éves Fáy Balatonfüreden
töltött, ahol dunántúli írókkal ismerkedett meg. Az itt feltörõ híres gyógyforrások vizének lelkes
hívévé vált. Mûveiben szerepeltette a Balaton-felvidék tündérmeséit, ahogy az emléktáblán olvashatjuk. Ezek között a mesék között van a Sió címû rege, a két jó
tündér, a Helka és a Kelén nevét
kecses hajók viselik. Róluk is beszélt Zákonyi Ferenc az 1987.
november 11-én elmondott emléktábla-avató beszédében az akkori
SZOT Panteonban:„Hogy Fáy
András mennyire szerette a Balatont, tanúsítja nagy regéje, a Sió, a
Balaton tündére-címû. A tó leírása, viharának nagyszerû fensége
csak olyantól ered, aki végigélte,
de legalább végignézte azt. Ez a
rege is csak úgy született meg,
hogy Fáy András is az akkor még
egyetlen, de igen híres fürdõhelyen, Füreden nyaralt. Meséi között is van füredi keltezésû, mely
itt született talán az itt divatos
feszesség, elzárkózó légkör láttán.
Mi fürediek õt is számon tartottuk kedves vendégeink között, és
örömmel fogadtuk a hírt, hogy az
Országos Takarékpénztár itt nálunk is állít emléktáblát, hiszen
Fáy András irodalmi mûködésére
a Balaton is hatással volt.” 1987.
november 11-tõl olvashatjuk tehát a sorokat a panteonban lévõ

fehér márvány emléktáblán, melynek bronz dombormûvet Szathmáry Gyöngyi szobrászmûvész
készítette.
„...Ki egyedül van vesztegel,
közösen hegyeket hordunk el...”
Keresztury Dezsõ, 1987.
A balatoni gyógyvizek dicsérõjének,
az elsõ hazai takarékpénztár
életre hívójának,
a „nemzet mindenesének”,
Kelén és Helka, vidékünk tündérmeséi
õrzõjének emlékére állította az
Országos Takarékpénztár 1987ben.
A bronzból készült alkotás
mellett még egy emléktábla hirdeti az író, politikus és nemzetgazda, valamint Szemere Pál dicsérete szerint a „nemzet mindenese”
nagyságát Balatonfüreden. 1989ben került a Siske u. 1. számú egykori takarékpénztár falára is emléktábla. Az arácsi városrészben
pedig utca õrzi a nevét.
Fáy András 70. születésnapjára 1855-ben Dienes Lajos írt dicsérõ szavakat: „Ezek csak egy
kikapkodott adatok az õ munkapályájából, de úgy hisszük, elégségesek arra, hogy sokoldalú jelességeirõl és érdemeirõl tanúságot tegyenek. Mindezek koronája
pedig az, hogy Fáy András, bármi
közcél elõmozdítása felé fordult
kiváltképpen, az irodalomról soha
nem vette le szemeit, sõt tettleg
becses kincsekkel szaporítá nemzeti irodalmunk különbféle ágait.
Az õ nyomtatásban megjelent
munkái között lehet találni: egyházi, nevelési, politikai, szépirodalmi, szorosan színészetre vonatkozó, jótékony egyesületi, sõt
zenészeti munkákat is, melyek
többnyire mind olyankor jelentek
meg, midõn úgy szólván korkérdés volt az ügy, melynek taglalására vagy ismertetésére Fáy András tollat emelt. Akinek tehetségében áll, úgy illik, hogy e jeles
hazafi írónknak, minden munkáit
ismerje, de ha minden munkáját
nem szerezhetné is meg, legalább
meséit bírja.”
Szekeresné Rózsa Etelka
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Finn tehetségek koncertje

Dr. Gyökössy Endre:

A Boldogmondások
margójára
(Máté ev. 5. rész 1-12. versekhez)

A Fehér templomban lépett fel a The Helsinki Strings vonószenekar, amelynek tagjai tíz és húsz év közötti fiatalok, akik a Sybelius
Intézetbõl és a helsinki konzervatóriumból kerülnek ki. A nemzetközileg is elismert finn zenekart két magyar zenepedagógus, Szilvay
Géza és Szilvay Csaba alapította 1972-ben, karnagya ma Jukka Rantamaki. A zenekarnak rengeteg albuma jelent meg, és a turnéikkal
világszerte ismertté tették Finnországot és a finn zenei és vonószenei pedagógiát. Balatonfüred mellett felléptek Kecskeméten, Veszprémben
és Budapesten is

Tanítványai köszöntötték

* Boldogok, akik tudják, miért élnek, mert akkor azt is megtudják majd, hogyan éljenek.
* Boldogok, akik összhangban vannak önmagukkal, mert nem
kell szüntelen azt tenniük, amit mindenki tesz.
* Boldogok, akik csodálkoznak ott is, ahol mások közömbösek,
mert örömes lesz az életük.
* Boldogok, akik tudják, hogy másoknak is lehet igaza, mert
békesség lesz körülöttük.
* Boldogok, akik nevetni tudnak önmagukon, mert nem lesz
vége szórakozásuknak.
* Boldogok, akik meg tudják különböztetni a hegyet a vakondtúrástól, mert sok zavartól kímélik meg magukat.
* Boldogok, akik észreveszik egy diófában a bölcsõt, az asztalt
és a koporsót, és mindháromban a diófát, mert nemcsak néznek,
hanem látnak is.
* Boldogok, akik lenni is tudnak, nemcsak tenni, mert megcsendül a csöndjük és titkok tudóivá válnak. Leborulók és nem kiborulók többé.
* Boldogok, akik mentség keresése nélkül tudnak pihenni és
aludni, mert mosolyogva ébrednek fel és örömmel indulnak útjukra.
* Boldogok, akik tudnak elhallgatni és meghallgatni, mert sok
barátot kapnak ajándékba és nem lesznek magányosak.
* Boldogok, akik figyelnek mások hívására anélkül, hogy nélkülözhetetlennek hinnék magukat, mert õk az öröm magvetõi.
* Boldogok, akik komolyan tudják venni a kis dolgokat és békésen a nagy eseményeket, mert messzire jutnak az életben.
* Boldogok, akik megbecsülik a mosolyt és elfelejtik a fintort,
mert útjuk napfényes lesz.
* Boldogok, akik jóindulattal értelmezik mások botlásait, akkor
is, ha naivnak tartják õket, mert ez a szeretet ára.
* Boldogok, akik el tudnak hallgatni, ha szavukba vágnak, ha
megbántják õket, és szelíden szólnak, mert Jézus nyomában
járnak.
* Boldogok, akik mindebbõl meg is tudnak valósítani valamit,
mert életesebb lesz az életük.

A Balatonfüreden élõ, 95 éves
Kerekes Istvánnét köszöntötték
otthonában egykori diákjai.
Lotti néni a Kaposvári Cukorés Édesipari Technikumban tanított testnevelést.
Tanítványai 1954-ben érettségiztek, egykori testnevelés-tanárnõjüknek sokat köszönhetnek,
hiszen akkoriban a nehéz körülmények ellenére sok versenyt
megnyertek. Lotti néni szerint a
sport az, ami még ma is összetartja az idõközben a világ külön-

bözõ pontjaira került osztálytársakat. A képen Lotti néni lányával, az USA-ban élõ, matematikaprofesszor Kerekes Judittal, aki
az amerikai Magyar Kollégium
elnöke, és legutóbb a Budapesten
rendezett Magyarország barátai
konferencia meghívott vendége is
volt. Kerekes Judit lelkes szervezõje az amerikai magyar életnek,
rendszeresen tartanak magyar iskolákat, cserkésztalálkozókat,
nyelvi táborokat, hogy magyarul
tanítsák a kint élõ fiatalokat.

Hála Istennek, a mai fiatalok
remélhetõleg már nem is tudják,
mirõl beszélek. Anno május elsején sûrû katonás rendben vonulva
énekeltük: „Április 4-rõl szóljon
az ének...”
Az akkori hatalmasságok szívesen próbáltak párhuzamot vonni Szent István király hittérítõ
munkája és az õ kommunista ideológiát terjesztõ munkájuk között.
Nézzük, akkor mit is mondott
István király fiának, Imre hercegnek Intelmeiben!
Szándékosan és önkényesen
összevontam, kihagytam mondatokat, félmondatokat, hogy a lényeg jobban kidomborodjék. Aki
kételkedik bennem, javaslom, olvassa végig szóról szóra.
Most tehát amolyan kivonatosan adom közre, úgyhogy gyakorlatilag összeolvasható az egész:
Mivel megértem s mélyen átérzem, bármilyen méltóságot viseljenek, nemcsak híveiknek, szolgáiknak parancsolnak, hanem fiaiknak is, úgy hát én sem restellem, szerelmetes fiam, hogy neked még életemben tanulságokat,
parancsokat, tanácsokat, javaslatokat adjak.
Illik pedig, hogy odaadó figyelemmel hallgatván eszedbe vésd
apád parancsait...
I. A KATOLIKUS HIT MEGÕRZÉSÉRÕL

Augusztus 20-ról szóljon az ének!
Parancsainkban a szent hitet
tesszük az elsõ helyre. Akik
ugyanis hamisat hisznek, vagy a
hitet jó cselekedetekkel teljessé
nem teszik, fel nem ékesítik, minthogy a hit tettek híján meghal, sem
itt nem uralkodnak tisztességgel,
sem az örök uradalomban vagy
koronában nem lesz részük.
II. AZ EGYHÁZI REND
BECSBEN TARTÁSÁRÓL
A királyi palotában a hit után
az egyház foglalja el a második
helyet.
Ha valaki lázában e szentegyház tagjait vagy kicsinyeit megbotránkoztatja, az evangélium tanítása szerint méltó arra, hogy
malomkövet kössenek a nyakára
és a tenger mélységébe vessék...
Nehogy, a jó, amivel az Isteni
Kegyelem bennünket mérhetetlen
irgalmában érdemtelenül elárasztott, tunyaságod és restséged, valamint hanyagságod miatt megromoljék s megsemmisüljön.
III. A FÕPAPOKNAK KIJÁRÓ TISZTELETRÕL
A királyi trón ékessége a fõpapoknak rendje.
Hiszen ha õk megbecsülnek,
bátran foghatsz mindenhez, imádságuk ajánl téged a mindenható

(Dr. Gyökössy Endre gondolatait
Petrõcz Lászlóné református lelkipásztor,
nagytiszteletû asszony osztotta meg
az olvasókkal.)

Istennek. Mert nélkülük királyok
nem is állíttatnak, nem is országolnak.
Ki a szent renden való férfiakat hamis vádaskodásokkal mocskolja és a nyilvánosság elé hurcolja... Teljességgel megtiltom fiam,
hogy így cselekedj...
Ha esetleg valamelyik azok
közül, kárhoztatásra méltó vétekbe esik, figyelmeztesd háromszor,
négyszer is négyszemközt az
evangélium tanítása szerint. Ha
akkor intelmeidet nem hallgatja
meg, nyilvánosan kell megfeddni.
IV. A FÕEMBEREK ÉS VITÉZEK TISZTELETÉRÕL
Az uralom negyedik dísze a
fõemberek, ispánok, vitézek hûsége, erõssége, serénysége, szívessége és bizalma. Tartsd mindig
eszedben, hogy minden ember
azonos állapotban születik, és
hogy semmi sem emel fel, csakis
az alázat, semmi sem taszít le,
csakis a gõg és a gyûlölség.
V. AZ IGAZ ÍTÉLET ÉS A
TÜRELEM GYAKORLÁSÁRÓL
A türelem és az igaz ítélet gyakorlása a királyi korona ötödik cifrázása. Ha becsületet akarsz szerezni királyságodnak, szeresd az

igaz ítéletet; ha hatalmadban akarod tartani lelkedet, türelmes légy!
Türelmetlenül ne viselkedjél,
esküvel se erõsködjél, hogy megbünteted; bizony ez ingatag lenne
és mulandó, mert a bolond fogadalmat megszegi az ember.
A türelmes királyok királykodnak, a türelmetlenek pedig
zsarnokoskodnak.
VI. A VENDÉGEK BEFOGADÁSÁRÓL ÉS GYÁMOLÍTÁSÁRÓL
A vendégek s a jövevények
akkora hasznot hajtanak, hogy
méltán állhatnak a királyi méltóság hatodik helyén. Ennélfogva,
megparancsolom neked, fiam,
hogy a jövevényeket jóakaratúan
gyámolítsad és becsben tartsad.
Mert az egynyelvû és egyszokású ország gyenge és esendõ.
VII. A TANÁCS SÚLYÁRÓL
A tanács állít királyokat, dönt
el királyi sorsokat, védelmezi a
hazát. Ostoba, pöffeszkedõ és középszerû emberekbõl összeállítani, én úgy vélem, mit sem ér; hanem a tekintélyesebbek és a jobbak, a bölcsebbek és a legmegbecsültebb vének ajkán formálódjék
és csiszolódjék. Ha ugyanis a bölcsekkel jársz, bölcs leszel, ha a

bolondokkal forgolódsz, társul
adod magad hozzájuk.
VIII. A FIAK KÖVESSÉK AZ
ELÕDÖKET
A legnagyobb királyi ékesség,
az én tudásom szerint, a királyelõdök után járni, a szülõket utánozni. Mert az atyák azért atyák,
hogy fiaikat gyámolítsák, a fiak
pedig azért fiak, hogy szüleiknek
szót fogadjanak. Az engedetlenség valójában pestis az egész királyságban.
Ezért hát kövesd szokásaimat,
a tieid közt kimagasló így leszel, s
az idegenek dicséretére szert így
teszel
IX. AZ IMÁDSÁG MEGTARTÁSÁRÓL
Az imádság megtartása a királyi üdvösség legnagyobb járuléka
Mindig mondjad: „Küldd le
[Uram, a bölcsességet] szent egedbõl. Uram, Atyám, életemnek
Istene, ne hagyj engem álnok
gondolatban, az én szemeimnek
ne adj kevélységet és a gonosz
kívánságot távoztasd el tõlem,
Uram. Vedd el tõlem a testnek
kívánságait, és a tisztátalan és
esztelen léleknek ne adj engem,
Uram.”

X. A KEGYESSÉGRÕL ÉS
AZ IRGALMASSÁGRÓL, VALAMINT A TÖBBI ERÉNYRÕL
Az erények mértéke teszi teljessé a királyok koronáját.
Mert ha a királyt istentelenség és kegyetlenség szennyezi,
hiába tart igényt a király névre,
zsarnoknak kell nevezni. Ennek
okából hát, szerelmetes fiam, szívem édessége, sarjam jövõ reménysége, kérlek, megparancsolom, hogy mindenütt és mindenekben a szeretetre támaszkodva ne csak atyafiságodhoz és
a rokonságodhoz, vagy a fõemberekhez, avagy a gazdagokhoz,
a szomszédhoz és az itt lakóhoz
légy kegyes, hanem még a külföldiekhez is, sõt mindenkihez, aki
hozzád járul. Mert a szeretet gyakorlása vezet el a legfõbb boldogsághoz.
Légy irgalmas minden erõszakot szenvedõhöz, õrizd szívedben mindig az isteni intést: „Irgalmasságot akarok, nem áldozatot.”
Mindez, amit fentebb érintettünk, alkotja a királyi koronát,
nélkülük sem itt nem tud senki
uralkodni, sem az örök uradalomba bejutni. Ámen.
Magyarország, 1027., Szent
István király
Csizmazia Szilveszter

BALATONFÜREDI NAPLÓ

XIV. évfolyam, 2014. 7. szám

9

Füredi
programok
AUGUSZTUS
augusztus 8., péntek, 17.00
Mesés Füred könyvbemutató, Somos Zsuzsa színes rajzai
Kisfaludy Galéria
augusztus 9., szombat, 17 óra
„Miközben szabadban rajzolgattunk” – Magyar mûvészek Itáliában
1810–1860, kiállítás-megnyitó (megtekinthetõ: november 16-ig)
augusztus 16., szombat, 18.00
Pintér-aukció, Vitorlás étterem
augusztus 16., szombat, 21.00
Zoób Kati divatbemutatója Balatonfüreden
Anna Grand udvara és a Gyógy tér
augusztus 8–31-ig Balatonfüredi Borhetek
Kisfaludy Színpad, Tagore sétány
(a programot lásd lapunk 5. oldalán)
augusztus 10–19-ig Horgas Eszter-kurzus
Helyszínei: Ferencsik János Alapfokú Mûvészeti Iskola, Hotel Anna
Grand
augusztus 19., kedd, 19.00 Anna Grand
Horgas Eszter: Partitúra kurzuszáró koncert
augusztus 20., szerda állami ünnep, Szent István tér
9.00: Ünnepi szentmise a Római Katolikus Plébániatemplomban,
utána kenyérszentelés
9.30: Ünnepi istentisztelet a református Fehér templomban
10.15: Városi ünnepség a Szent István téren
Az ünnepségen közremûködnek:
Hunyadkürti György színmûvész, Balatonfüred Néptánc Együttes,
mûvészeti vezetõ: Bácsi Gabriella
augusztus 22., péntek, 19.00 óra – Balaton Szabadidõ- és Konferencia-központ, szabadtéri színpad
Szolnoki szimfonikusok koncertje – Latin est
Az esten a már-már slágerré avanzsált szimfonikus zenekari mûvek játsszák a fõszerepet, mely mûvek közt helyet kap Piazzola
Libertangója, részletek de Falla Háromszögletû kalapjából, illetve
Bizet Carmenjébõl, mindez tánccal színesítve. Az est stílszerûen
Ravel Bolerójával zárul.
Közremûködnek. Énekesek: Kun Ágnes Anna, Bot Gábor
Táncosok: Püspöki Dávid, Markó Ágnes, magyar felnõtt tíztáncbajnokok. Vezényel: Izaki Maszahiro
Jegyár: 1500 Ft, nyugdíjas, diák: 1000 Ft
augusztus 23., szombat, 20.30 óra, Balaton Szabadidõ- és Konferencia-központ, szabadtéri színpad
David Seidler: A király beszéde
A Kaposvári Csiky Gergely Színház vendégjátéka
Jegyár: 2800 Ft, pártolói: 3500 Ft, nyugdíjas, diák: 2200 Ft.
augusztus 23., szombat, 18 óra, Kisfaludy Galéria
Balatonfüred és környéke kollektív tárlata – kiállítás-megnyitó
(megtekinthetõ: szeptember 21-ig, látogatható: keddtõl péntekig
14.00–20.00)
szeptember 5., péntek, 17.00 óra, Arácsi Népház
Fritz Mónika úri hímzõ kiállítása
(megtekinthetõ: október 4-ig)
szeptember 27–29. Kisfaludy Színpad, Arácsi Népház
Szüreti fesztivál és Szent Mihály-napi programok

A Nõk a Balatonért Egyesület Balatonfüredi Csoportja minden évben megemlékezik az elsõ Anna-bál nagyasszonyáról

Emlékezés Horváth „Anna” Krisztinára
A tragikusan korán elhunyt
fiatalasszonyra, Szentgyörgyi
Horváth „Anna” Krisztinára emlékeztek a Nõk a Balatonért Egyesület tagjai a bál elõtti estén.
Hogy ki is volt õ valójában,
arról vajmi keveset tudunk. Alacsony volt-e vagy magas, szõke
vagy barna, milyen volt a szeme
színe – a korabeli krónikák nem
jegyezték fel. Csak azt tudjuk,
hogy ezen az elsõ füredi Annabálon találta meg a szerelmet és a
boldogságot, midõn találkozott
Kiss Ernõ huszár fõhadnaggyal, a
késõbbi altábornaggyal, az 1849es aradi vértanúval, akihez a következõ évben feleségül ment.
Boldog házasságuk kilenc hónapig, kislányuk megszületéséig
tartott, amikor Horváth Krisztina fiatalon, 21 évesen elhunyt. Mi
azonban nem gyászolni jöttünk
ide, hanem felidézni azt a kort és
szellemiséget, ami elindította

Magyarországot a modern polgári társadalom kialakulásához vezetõ úton. Ez a kor a reformkor,
amikor a magyar nyelv, a ruházat, a zene, a tánc új virágkora köszöntött be.
Az új rend megvalósításában
az akkori politikusok mellett a
mûvészek és tudósok, és a korabeli tehetõs emberek is jelentõs
szerepet vállaltak. A nem hivatalos diskurzusok terepe volt a társasági élet, amelynek itt, Balatonfüreden kiemelkedõ szerep jutott,
mint ahogy jut napjainkban is.
Balatonfüred az ország nyári fõvárosa lett, és a szezon legfõbb
mulatsága, az Anna-bál országos
hírnévre tett szert. A környékbeli
és a messzirõl jött ifjú hölgyek és
urak azt remélték, itt megtalálják
jövendõbelijüket és az örök szerelmet.
Miként 1825-ben, úgy 2014ben is az Anna-bál a fiatalság, a

szépség és a szerelem ünnepe. A
szerelemé, amely minden korban
és idõben, mind az ifjak, mind az
örökifjak számára kitüntetett szerepet töltött be és tölt be ma is.
Hogy mit jelentett a szerelem
Horváth Krisztina és Kiss Ernõ
számára, azt nem tudhatjuk. Horváth Krisztina már nem olvashatta a reformkori költõnõ, Malom
Lujza pár évvel késõbb írt sorait,
de úgy gondoljuk, hogy a férfiak
szerelmérõl írt versben foglaltakkal minden bizonnyal egyetértett
volna.
Mi, a Nõk a Balatonért Egyesület tagjai Malom Lujza reformkori költõnõ örök érvényû soraival emlékezünk Szentgyörgyi
Horváth „Anna” Krisztinára, akinek személye századokon át ívelõ hagyományt teremtett – mondta Mikulka Katalin, a NABE füredi csoportjának vezetõje az emléktáblánál, majd Szauer Rózsa, a

A hat leghatékonyabb vízhajtó
Szeretné kíméletesen méregteleníteni a szervezetét? A lehetõ
leggyorsabban akar megszabadulni a felesleges víz okozta pluszkilóktól? Szervezete méregtelenítését nemcsak szigorú – és valljuk
be, sokszor nehezen betartható –
böjtnapok beiktatásával végezheti el. Már azzal is sokat tehet, ha a
káros salakanyagok és bomlástermékek eltávolításában vízhajtó
herbateákkal segít a veséjének.
A vízhajtó növények jelentõsége abban rejlik, hogy képesek
kiegészíteni vagy akár helyettesíteni azon szintetikus gyógyszereket, melyek a szervezetben felgyülemlett – végtagduzzadást,
ödémákat, puffadást, ezáltal pedig mozgásszervi, vérnyomás- és
szívproblémákat okozó – felesleges víz eltávolításáért felelõsek.
A vizelethajtó gyógynövények
átmossák, tisztítják és gyógyítják
a veséket, a felesleges víz kiürítésével megszabadítanak a pluszkilóktól, mindemellett antibakteriális hatásúak, megóvnak a fertõzésektõl, és meggátolják a gyulladások kialakulását is.
Petrezselyem Az intenzív
aromával megáldott növényke értékes illóolajokat és flavonoidokat tartalmaz, így antioxidáns hatású, nem utolsósorban pedig —
illóolaja révén — erõteljes vizelethajtóként funkcionál. Már akkor is hatásos, ha nyersen rágcsálja vagy ételízesítõként használja.
Aranyvesszõ Az aranyveszszõ fõbb hatóanyagai a szapo-

ninok, a flavonoidok és az illóolaj.
Az aranyvesszõ teaként való fogyasztása serkenti a vesemûködést, mintegy ingerli a vesét, ezért
ödémásodás és vesekõ ellen is hatékony orvosság.
Lestyán A jelentõs illóolaj-tartalommal rendelkezõ fûszer- és
gyógynövény kiválóan alkalmas a
vesekõ és a vesehomok megelõzésére, továbbá hatékony kiegészítõje lehet a salaktalanító, méregtelenítõ kúráknak. Fontos
azonban tudni, hogy a húgyutak
akut gyulladásai, valamint áldott
állapot esetén nem javallott.
Tarackbúza Kevesen tudják,
hogy a leginkább kellemetlen
gyomnövényként ismert zöld fûfélét a fitoterápia is képes eredményesen használni. A tarack
gyöktörzsébõl készült tea nemcsak kiváló roboráló hatásáról ismert, de vizelethajtó tulajdonságait is kihasználhatja egy-egy
méregtelenítõ, salaktalanító kúra
során.
Nyírfalevél A fõleg flavonoidokat, szaponinszerû anyagokat, aszkorbinsavat, nyomokban
pedig illóolajat tartalmazó apró
zöld levélke szinte elengedhetetlen kiegészítõje a salaktalanító,
vértisztító kúráknak. Teaként más
vizelethajtó növényekkel együtt,
de önmagában is igen hatékony.

Mezei zsurló Amellett, hogy
a mezei zsurló közismert vérzéscsillapító, sebgyógyító és gyulladásgátló hatásáról, teaként való
fogyasztása a vértisztító, vízhajtó kúrák egyik legfõbb alkotóeleme. A fõként flavonoidokat és
ásványi anyagokat – kovasav és
káliumsó – tartalmazó növény
eredményesen alkalmazható ödémás duzzanatok esetén, illetve a
húgyutak gyulladásos megbetegedéseinél. Fontos azonban tudni,
hogy vesebetegség esetén az alkalmazása nem javallott.
Tipp: saját teakeverékeim, az
Illatos füvek közül a Napsugár
teakeverék nagyszerûen tisztítja
és erõsíti a vesét, energiával tölti
fel a szervezetet. A vízhajtó, fertõtlenítõ, gyulladáscsökkentõ
gyógynövényei segítik a húgyúti
gyulladás, felfázás kezelését.
Az egyes gyógynövényeket az
összetevõkkel szembeni allergia,
illetve bizonyos betegségek – például krónikus vese- és húgyúti
problémák – fennállása esetén
nem szabad fogyasztani. Több
gyógynövény fogyasztása terhesség, illetve a szoptatás ideje alatt
is ellenjavallt.
(x)
-----------------Kelemen Lívia
fitoterapeuta szakvégzettségû
természetgyógyász
Elérhetõség:
Balatonfüred, Kossuth u. 19.
Tel.: 20/595-3062

NABE elnöke beszélt a tábla állításának elõzményeirõl, a Balatoni Nagyasszonyok projektrõl,
és Hári Lenke alpolgármester
asszony Balatonfüred önkormányzata nevében üdvözölte a
jelenlévõket.
A megemlékezés emelkedett
hangulatát Hada Lizett, a Ferencsik János Zeneiskola tehetséges
ifjú fuvolistájának játéka teremtette meg. A program végén a korábbi bálok szépei, Bõr Viktória és
Mészáros Nelli, Balatonfüred önkormányzata nevében Hári Lenke alpolgármester asszony, a Reformkori Hagyományõrzõk
Társasága nevében Némethné
Panev Anna és Schindele György,
a Nõk a Balatonért Egyesület nevében a helyi csoportok, a
Balatonarácsi és Balatonfüredi
Csoport vezetõi, Pergerné Ildikó
és Mikulka Katalin helyeztek el
koszorúkat.

Irodalmi, zenei
asszociációk
borra
Balatonfüreden 2010-ben alapították meg a Kisfaludy Színházat. A színháznak nincs épülete,
de még állandó társulata sincs.
Hogyan lehet ház nélkül színházat csinálni? – kérdezték egyszer
Kéri Kitty színmûvésznõt, a színház vezetõjét.
Valóban, hogyan lehet színházat vezetni és csinálni, ha a tehetségen kívül semmi más nem áll a
színészek rendelkezésére? – kérdezhetnénk, de mindjárt itt is a
válasz: úgy, ahogy Kéri Kitty és
Tháliának elkötelezett színésztársak, a nagy elõdökhöz méltón hol
egy parkban, hol egy borospincében, máskor az esõ elõl menekülve a galériában lépnek fel.
Legutóbb, az Anna-báli rendezvények záróakkordjaként az
Arácsi Népházba vonzotta be a
hallgatóságot Kéri Kitty és Figula
János.
Az estet a szerelem irodalmi
megfogalmazása és Figula János
marimbán elõadott Bach-tolmácsolása mellett a Figula pincészet
cabernet sauvignonja tette teljessé. Hári Lenke alpolgármester az
est végén megköszönte a mûvészeknek a magas színvonalú elõadást, valamint hangsúlyozta,
hogy az elmúlt napok eseményeire és az Anna-bál füredi szépére
is büszke lehet a város.
Hanny Szabó Anikó
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Jövedelemigazolás
Balatonfüredtõl
az Atlanti-óceán partjáig a NAV-tól
Nem mindennapi tanulmányúton vett részt a Lóczy Lajos
Gimnázium hat és a Széchenyi
szakképzõ iskola egy tanulója
(Madaras Zoltán, Horváth Márton, Kovácsfi Barna, Ispaics Enikõ, Böröcz Berta, Tóth Ilona, illetve Horváth Rebeka) és kísérõtanáruk, Steierlein István, a Radnóti Miklós Általános Iskola igazgatója. Az utazás Európa kulturális öröksége és a földtörténet bámulatos képzõdményei megismerésének jegyében zajlott.
Balatonfüred sikeres pályázatának köszönhetõen vehettek
részt városunk tanulói a tíznapos
jutalomúton, további négy önkormányzat tehetséges diákjaival, valamint az Országos tudományos
és technikai diákalkotó kiállítás
gyõzteseivel.
Budapesttõl indulva Ausztrián és Svájcon át Közép-Franciaország csodás tájain „rohant át” a
csapat egészen az Atlanti-óceán
partjáig, a középkortól a felvilágosodás koráig.
Június 29-én érkeztünk meg
utunk elsõ állomásához. A tó körüli, festõi Genf csodálására azonban csak egy rövid „körbejárás”
jutott az esti megérkezésnek köszönhetõen.
Másnap reggeltõl kora délutánig a Svájc és Franciaország határán elhelyezkedõ, nemcsak Európa, hanem a világ legnagyobb részecskefizikai laboratóriumába, az
Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN) központjába pillanthatott be a társaság. Sajnos a
kísérletekbe nem állt módunkban
betekinteni, ugyanis egy pár évvel ezelõtt balul elsült munka kö-

Háttérben a Mont Blanc hegycsúcsa
vetkeztében a CERN központjában további két évig nem végezhetnek kísérleteket, de a mûködésrõl, a felmerült tudományos kérdésekrõl, a szupravezetõkrõl, a
Higgs-bozonról, a szuperszimmetriáról, az elekrtromágnesezésrõl részletes tájékoztatást
kaptunk, sõt a szerelõcsarnokban mindent meg is foghattunk,
magát az alagútba kerülõ csöveket is.
Ezt követõen újból egy tóparti városnézés következett, a
Szavoja Velencéje jelzõvel illetett
Annecy mesés vidékében gyönyörködhettünk.
Július elsõ napjára virradóra a
Brévent-csúcsról tekinthettünk a
szemközti, hófödte Mont Blancra, Európa legmagasabb hegy-

Castelnaud várában a diákok egy csoportja

A Kárpátalja Barátainak Egyesülete meghívására tanintézményünkbõl, a Mezõkaszonyi Középiskolából és református gyülekezetünkbõl egy 43 fõs csoport
vendégeskedett Balatonfüreden.
Felejthetetlen öt napot tölthettünk
el a Balaton partján és környékén.
Vendéglátóink és a fõszervezõ,
Petrõcz Lászlóné Marika néni,
nyugalmazott lelkésznõ jóvoltából szeretetteljes fogadtatásban
volt részünk. Változatos és gazdag programokkal tették izgalmassá és tartalmassá ott-tartózkodásunkat. Tanulóink hazaérkezésünkkor papírra vetették gondolataikat, élményeiket, amelyekbõl hadd osszunk meg néhányat
az olvasókkal.
Barta Renáta: Isten kegyelmébõl május 7. és 12. között csodálatos öt napot tölthettem el Balatonfüreden. Utazásunk közben
pihenõt tartottunk Budapesten.
Elsõ élményként sétát tettünk a
Hõsök terén. Jó volt látni a ma-

csúcsára, valamint az Alpok
gleccsereire. Ha nem is 4810 méteren voltunk, de egy kevés hó
nekünk is jutott 2525 méter magasan a tengerszint felett. Délután
Európa legnagyobb cseppköveit
láthattuk a choranche-i cseppkõbarlangban.
Le Puy városában az egyik
sziklán egy hatalmas Mária-szobor, a másikon egy kápolna magasodik a város fölé, alattuk a Notre
Dame székesegyház, amely az El
Camino zarándokút egyik fõ kiindulási pontjának számít. Beynac
és Castelnaud várai után Marqueyssac puszpáng- és citrusligetét csodálhattuk meg, de a sarlati
szûk utcák, a piacozás is hangulatos volt.
Gyönyörû látvány fogadott
minket az elkövetkezõ napokban
is, amikor Európa legmagasabb homokdûnéjérõl csodálhattuk a végtelenül elterülõ Atlanti-óceánt,
vagy amikor – a kihunyt vulkánok mellett – Franciaország nyolcadrésze hevert lábaink elõtt. Végtelenül sokat lehetne írni a középkori kisvárosokról, az orcivali bazilikáról, Lyonról, a bordeaux-i
borokról, a madárrezervátumról,
nem beszélve az óceánban való
fürdõzésekrõl.
Felejthetetlen tájak és felejthetetlen élmények olyan helyeken, ahová, ha Franciaországban
nyaralunk, nem feltétlen jutunk el.
Pedig nagyon érdemes.
Kovácsfi Barna

Az iskola megkezdése elõtt a
szülõknek jövedelemigazolást kell
bemutatniuk az oktatási intézménynek. Oktatási intézménynél
történõ felhasználás, kollégiumi
elhelyezés vagy akár ösztöndíjigénylés miatt is szükség lehet rá.
A jövedelemigazolás az adózó
által bevallott, illetve a munkáltatói adómegállapításban szereplõ
jövedelmet adóévenként tartalmazza, a kiállítás napján fennálló
állapotnak megfelelõen. Jövedelemigazolást olyan adóévre lehet
igényelni, amelyet már lezártak
bevallással.
A NAV a jövedelemigazolás
kiadására az IGAZOL elnevezésû összevont nyomtatványt rendszeresítette, amely beszerezhetõ
az adóhivatal ügyfélszolgálatain,

vagy letölthetõ a NAV honlapjáról:
http://nav.gov.hu/nav/
letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/kerelmek/
igazol.html
A formanyomtatvány használata nem kötelezõ, de fontos, hogy
az egyéb módon megírt beadványban a személyazonosításra szolgáló adatokon kívül az igazolás
célja, a jövedelemigazolás éve és
az igazolást felhasználó szervek
neve is szerepeljen. A kérelem benyújtható személyesen az adóhivatal ügyfélszolgálatain, levélben,
illetve az Ügyfélkapun keresztül.

kai-villát, ami ma emlékmúzeum.
Az ott készített fotókból bemutatót készítettünk az itthon maradt osztálytársainknak, akik éppen Jókai életét tanulták.
Sas Anna: A városi múzeumban érdekes interaktív kiállításon vettünk részt, ahol kipróbálhattuk egy vitorlás kormányzását, a keringõt, felidézhettük a
híres füredi Anna-bálok hangulatát.
Váradi Szabocs: Kifejezetten
tetszett a Bergmann és a Mackó
cukrászda, megkóstolhattuk az év
fagyiját. Nagyon finom volt!
Szolnoki Eszter: Pénteken
hosszú, túrázós nap várt ránk,
busszal jártuk végig a Tihany–
Hegyestû–Sümeg útvonalat. Nagy
élmény volt a Tihanyi Bencés
Apátság altemplomában elénekelni közösen a Himnuszt I. András királyunk sírjánál.

A NAV illetékmentesen állítja ki a
jövedelemigazolást. Az igazolás
kiadásának határideje 6 nap, ami
egy alkalommal 30 nappal meghosszabbítható. A kiadási határidõ
módosulhat a hiányzó vagy hibás
bevallás, a kérelem téves kitöltése
vagy az aláírás hiánya miatt.
Közép-dunántúli
Regionális Adófõigazgatóság
Honlap: http://nav.gov.hu
Video FTP server: http://
media.nav.gov.hu/media
Keressen minket a Facebookon
is! https://www.facebook.com/
NAVprofil

Tantestületi kirándulás

A Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskolában a tanárok közösségi szellemét is fontosnak tartjuk, hiszen ez az együttmûködés hozza a legjobb eredményeket. A mai rohanó világban is
igyekszünk kollégáinknak minél
több olyan lehetõséget adni, amikor együtt lehetnek, közösen kikapcsolódhatnak, és más oldalról
is megismerhetik egymást.
Idén Pannonhalmára látogattunk el. Szakszerû idegenvezetéssel betekintést nyertünk a Pannonhalmi Bencés Fõapátság történetébe, megtekintettük a középkori magyar építészet egyik remekmûvét, a bazilikát, a kerengõt,
a könyvtárat és az írásbeliség kezdeteirõl szóló kiállítást.

Mindemellett lehetõségünk
nyílt rá, hogy körbejárjuk az 1802
óta mûködõ gimnáziumot és kollégiumot, ahol Hardi Titusz fõigazgató, bencés szerzetes volt
a vezetõnk. Az iskola célkitûzése
az, hogy diákjaik a keresztény
nevelés, a magas szintû oktatás és
a sokoldalú szabadidõs tevékenység során felkészüljenek a keresztény értelmiség elõtt álló feladatokra. Nem csupán a felsõbb tanulmányokra kívánják elvezetni
tanulóikat, hanem hogy teljes emberré váljanak, és otthonra találjanak a teremtett világban. Így betekintést nyerhettünk a bencés
szerzetesrend oktatással és neveléssel kapcsolatos tevékenységeibe, és rövid ízelítõt kaptunk a

Kárpátaljai iskolások köszönõlevele
gyar történelem meghatározó
alakjait.
Tóth Erik: Meglátogattuk
Vajdahunyad várát, ahol közös
fotót készíthettünk Anonymussal.
Buda Tímea: Elfoglaltuk szálláshelyünket a Siloám vendégházban, elfogyasztottuk az ízletes vacsorát, majd sétálni indultunk a varázslatos Balaton partjára.
Fazekas Orsolya: Ellátogattunk a helyi református iskolába,
ahol részt vehettünk egy, a reformkor idõszakát bemutató történelemórán, majd a Lóczy Lajos Gimnáziumban a világhírû opera-énekesnõ, Pitti Katalin tartott számunkra rendhagyó énekórát. Nagyon jó volt õt élõben látni és hallgatni.
Balogh Fanni: Különös élmény volt bejárni az egykori Jó-
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Végsõ Eszter: Én a veszprémi
állatkerti programot vártam a legjobban. Még sohasem jártam állatkertben. Teljes volt a boldogságom, amikor megtaláltam kedvencemet, a zsiráfot.
Kósa Bernadett: A legmaradandóbb élmény a porcelánmanufaktúrában tett látogatás volt. Akár
estig is elnéztem volna, hogyan készül a híres herendi porcelán.
Gyönyörû porcelánkiállítást is
megtekinthettünk a múzeumban.
Dávid Krisztina: Ami még nagyon megmaradt bennem, az a
mûsorunk által keltett hatás: az
emberek arcán látszott a meghatódottság. A gyülekezeti hallgatóság mellett saját tanáraink is elérzékenyültek, pedig õk már nem
elõször hallották az általunk elõadott verseket, énekeket. Versmondás közben nekem is elcsuklott a hangom.

Sütõ Barbara: Érdekes városnézésre indultunk vasárnap a
Liliput kisvonattal.
Mészár Nándor: Életem elsõ
és felejthetetlen hajóútja volt, amit
a Csobánc nevû sétahajóval tettünk meg a Balatonon.
Szatmári Balázs: Sok-sok ajándékot kaptunk, amit így utólag is
köszönünk mindenkinek. Ez az
egész kirándulás egy felejthetetlen élmény marad, jó tudni, hogy
még vannak olyan emberek, akik
adnak és költenek ránk azért, hogy
mi jól érezzük magunkat, hogy
mosolyt csaljanak az arcunkra.
Nagyon szépen köszönjük!
Ködöböcz Ferenc: Bár nem
szeretem a korai felkelést, de itt, a
Balaton partján nagyon hangulatosak voltak a kora reggeli séták.
Radvánszky Zsófia: Nagyon
sok dunántúli embert ismertünk
meg, nagy-nagy vendégszeretet-

bencés lelkiségbõl is, hiszen Magyarország legrégibb oktatási helyszíne Pannonhalmához köthetõ.
Ezután megnéztük a 2004
márciusától már látogatható új
apátsági pincészetet. A borászati
vezetés során egy kis sétát tettünk az apátsági pincészet épületében (a présházban és a borházban), végigkövettük a borkészítés
technológiai folyamatát.
A pincelátogatás befejezéseként megkóstolhattuk az apátsági
borokat is. Végül nagyon finom
ebéddel zártuk a programot. A jó
hangulat, a finom ételek és italok,
mint mindig, most is maradandó élményt nyújtottak a résztvevõknek.
H. D.

tel. Olyan gyorsan eltelt ez a néhány csodás nap. Még mindenki
ott maradt volna, fõleg úgy, hogy
már valamennyien a „villánkat” is
kiválasztottuk.
Radvánszky Ágoston: Örültem, hogy részt vehettem ezen a
kiránduláson. Hálás vagyok vendégfogadóink szeretetéért.
Jánosi Annamária: Gyönyörû helyeken jártunk, csodálatos
dolgokat láttunk, de nemcsak a
helyek és a dolgok lettek kedvesek számunkra, hanem azok az
emberek, akiket megismerhettünk,
akiknek köszönjük, hogy ott lehettünk.
A gyerekek és az õket kísérõ
pedagógusok nevében köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik bármilyen formában hozzájárultak ahhoz, hogy
életre szóló élményekkel térhessünk haza.
Marika néni által idézett Adyvers szavaival élve: „Köszönöm,
köszönöm, köszönöm...”
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Elnökváltás
a kézilabdaegyesületnél
A Balatonfüredi Kézilabda SE
közgyûlése Bene Tamást, a csapat egykori sokszoros válogatott
balszélsõjét, eddigi ügyvezetõt
választotta az egyesület elnökévé, a klub egyik alapítóját, Nagy
Jánost pedig az egyesület társelnökévé választotta.
Az egyesület köszönetét és
elismerését fejezte ki sokéves sikeres munkájáért Csima Lászlónak, az egyesület leköszönõ elnökének, akit a BKSE örökös tiszteletbeli elnökévé választott.
Csima László elnöki idõszaka a
BKSE eddigi legfényesebb sikereit hozta. A csapat kétszer lett
harmadik a Nemzeti Bajnokság
elsõ osztályában, kétszer került
be a Magyar Kupa négyes döntõjébe, és idén negyedszer méretheti meg magát a nemzetközi porondon. Elnöksége idején épült ki a
BKSE sikeres utánpótlásképzése.
A juniorok háromszor lettek bajnokok, az ifisták bajnoki dobogós
és kupadöntõs sikereket értek el.
A saját nevelésû játékosok közül
a számtalan korosztályos válogatottság mellett hárman már a
felnõttválogatottban is bemutatkozhattak – tudatta a hírt a BKSE
július 30-án a sajtóval.
BFN
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Ismét világbajnokok lettek
A skóciai Largsban a
vitorlás repülõ hollandi
világbajnokságon a
Majthényi Szabolcs–
Domokos András páros
fölényes magabiztossággal
újra gyõzelmet aratott.
A tizedik világbajnoki címet
szerzõ páros végig fölényben volt
az erõs szeles versenyen a 42
hajós mezõnyben. Öt futamgyõzelemmel, egy harmadik hellyel
és egy kiesõként nem számító
negyedik hellyel biztosan hódították vissza a világbajnoki címet
a védõként érkezõ holland
Kramer–Geelkerken kettõstõl.
Bronzérmesek az olasz Vespasiani testvérek lettek.
További magyar eredmények:
Süli András és Papp Dávid a nyolcadik helyen végzett, míg a
Gáborjáni Szabó Gábor–Argay
Béla páros a 14. helyen zárta a
versenyt. Majthényi Szabolcs és
Domokos András ezzel húsz év
alatt a tizedik világbajnoki címüket szerezték, amihez társul még
öt Európa-bajnoki elsõség is.
Fél év múlva folytatás, hiszen
a 2015-ös világbajnokságra januárban kerül sor Sydneyben.
BFN

A Majthényi Szabolcs–Domokos András páros évek óta a legjobb a repülõ hollandival

Benedek
újra
gyõzött
Kincsesbányán az Asztalos
Sándor-emlékversenyen többszöri próbálkozás után végre elhozta a vándorserleget Benedek István. Az Asztalos Sándor-kupát
2006 óta rendezik meg a kiváló
sportember székesfehérvári klubtársai. A magyar bajnok Asztalos
Sándort 53 évesen ütötték el 2005ben egy edzésen.
A versenyen a füredi Benedek István négy 17,5 km-es kört
kerekezett. A második kör felétõl
megszökött a többiektõl, és innen
egyedül sikerült több mint egyperces elõnnyel beérkeznie a
célba.

Érdi Mária és Vadnai Jonatán is
Laser Radial U17 világbajnok
Érdi Mária az U19-ben is
ezüstérmes lett a 81 hajós mezõnyben, míg Vadnai az 5. helyre
jött fel a 159 versenyzõt felvonultató ifjúsági világbajnokságon.
Augusztus 2-án, lapzártánkkor két záró futammal ért véget a
Laser Radial ifjúsági világbajnokság a lengyelországi Dzíwnówban
a Balti-tengeren, ahol 11 változatos idõjárási viszonyok között levitorlázott futam után hirdettek
eredményt. Volt gyenge és erõs
szél, napsütés és köd, minden, ami
széppé teszi a vitorlázást. Az elsõ
naptól folyamatosan javuló teljesítményt nyújtó legjobb magyar
versenyzõk, Érdi Mária és Vadnai
Jonatán az utolsó napon feltették
a koronát egész heti teljesítményükre.

Korosztályukban mindketten
világbajnoki pozícióban várták az
utolsó napi két futamot, amelyeken aztán esélyt sem hagytak ellenfeleiknek, sõt, még a két évvel
idõsebbek között is elõreléptek a
11 futamos versenyen.
Érdi Mári az összetettben 3.
helyen csak pár ponttal vezetett
a lengyel Magdalena Kwasna
elõtt az U17 korosztály világbajnoki címéért vívott versenyben.
Az utolsó elõtti futamon mindenkit legyõzve kellõ elõnyt szerzett,
majd az utolsón a javát megõrizve
érdemelte ki újabb világbajnoki
címét. Mindezt olyan eredményesen tette, hogy végeredményben
a két évvel idõsebbek között, azaz
U19 korosztályban is ezüstérmes
lett.

Vadnai Jonatán az utolsó elõtti futamban bebiztosította U17
korosztályos világbajnoki elsõségét, majd egy 3. hellyel a két évvel
idõsebbek között is feljebb lépett
az összetett listán és az 5. helyen
végzett. Eredményük jó elõjel a
hónap második felében Kínában
megrendezésre kerülõ ifjúsági
olimpia elõtt. Ott Érdi Mária és
Vadnai Jonatán képviseli hazánkat a Byte hajóosztály futamain.
A Laser Radial ifjúsági világbajnokságon Hirschler Ludovika is
jól vitorlázott, és a 39. helyen végzett. Haidekker Zita 52. lett. A
fiúknál Dénes Bence 97., Scharf
Máté 121., Munkácsi Tamás 139.,
Domokos Dávid a 151. helyen
végzett.
MVSZ
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Kupon a Bodorka Balatoni
Vízivilág Látogatóközpontba

Ez a kupon 600 Ft értékû
felnõttbelépõ-kedvezményt
és 300 Ft értékû
gyermekbelépõ-kedvezményt jelent
a balatonfüredi
Bodorka Vízivilág Látogatóközpontba.

BALATONFÜREDI NAPLÓ

Az elsõ társasház már átadás elõtt
– Az Öreghegyi út 26. szám alatt épülõ (volt
DRV-telep) beruházása tempósan halad elõre, az
elsõ ütembe tervezett 8 lakásos épület átadás elõtt
van?
– Igen, örömmel jelenthetjük ki, hogy az elsõ
ütem lakásainak már a belsõépítészeti kialakítása
folyik, és a társasházi környezet külsõ munkálatait
valójában befejeztük. A használatbavételi engedély
kérelmünket leadtuk, és véleményünk szerint az
lakók már augusztusban birtokba vehetik új lakásaikat.
– Hogyan állnak az értékesítéssel, mekkora az
érdeklõdés?
– Az elsõ épületben az összes lakás értékesítésre
került, de a következõ épületekben is kötöttünk
már szerzõdéseket. Az érdeklõdés folyamatos, szinte
naponta küldünk ki új ajánlatokat.
– Honnan érkeznek a vevõk és az érdeklõdõk,
hogyan kívánják használni a lakásokat?
– Az ország egész területérõl kapunk megkereséseket, de a balatonfüredi lakosok is igen aktívak.
Ha arra kíváncsi, hogy nyaralónak vagy állandó
lakóhelynek kívánják a vevõk a lakásokat használni, akkor jelen pillanatban a következõ kép alakult
ki: A vevõk kétharmad része állandó lakhelyet kíván létesíteni, egyharmad részük pedig nyaralónak
fogja használni a lakásokat.
– Tiszta udvar, rendes ház, mondja a közmondás. Ha a házat kívülrõl szemléljük, akkor nagyon
csinosnak tûnik, így látják mások is?

– Számos pozitív visszajelzést kaptunk arról,
hogy sikerült eltalálni azt a színvilágot, ami általában tetszik az embereknek. Véleményünk szerint
ez olyan, mint egy jó étel, ugyanazt az alapanyagot
lehet ízetlenül, de lehet nagyon finoman is elkészíteni. Nagyon örülünk annak, hogy vevõinknek,
érdeklõdõinknek, de a járókelõknek is tetszik a társasház külsõ megjelenése.
– Ki tudják elégíteni az érdeklõdõket az építészeti megoldásokkal és a kivitelezés minõségével?
– Véleményünk szerint igen. Mi otthonokat
akarunk teremteni, s ez csak a lehetõ legjobb kivitelezéssel és minõségi anyagok használatával lehetséges. Szakértõ szemek biztosan találnának kifogásokat, esetleg más mûszaki megoldásokat is
használnának, de összességében szívesen adjuk mi
is és a kivitelezõink is a nevünket az épülethez.
– Hogyan tovább?
– Augusztustól párhuzamosan két épületet fogunk építeni. A négyes számú épület (Déryné utca felé) alapozását megkezdtük, és a kettes számú épület (Öreghegyi utca felé) alapozási munkálatait is megindítjuk
augusztus közepéig. Terveink
szerint ezt a két épületet 2015
májusában kívánjuk átadni. Abban az esetben, ha az idõjárás és
a kereslet engedi, akkor a hármas és az ötös épületek alapozási munkálatait is be szeretnénk fejezni a tél beállta elõtt.
www.furedilakasok.hu

