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BALATONFÜRED VÁROS HAVONTA MEGJELENÕ KÖZÉLETI LAPJA

Szüret,
nem szüret
Olvasom a kedvelt füredi
közösségi hírlevélben (ez az
Agora, ahol még mindig nem
vállalják a nevüket a beírók,
de hogy miért nem?), hogy a
levélírónak tetszett a füredi
szüreti felvonulás. Csak azon
panaszkodik, hogy nem lehetett mustot inni. Szerintem
már annak is örülni kellett,
hogy szõlõt láttak az emberek. Mert úgy tudom, hosszú
évek óta ez volt az elsõ szüret szõlõ nélkül. Kicsit szokatlan, a szõlõsgazdáknak
kimondottan kellemetlen, a
bor barátainak pedig kifejezetten hátrányos, ami az idén
a szõlõvel-szõlõben történt.
De hát számítani lehetett
rá már a nyár közepe óta,
amikor is a monszun lecsapott hazánkra, és kellemesen
párás, folyamatosan csapadékos napokat varázsolt
körénk. A szõlõbe rosszkor
és sokat. Mármint a vízbõl.
(Miért nem várja meg, amíg
a pincemester maga el nem
dönti, mennyi víz kell a hordóba?)
Most még nincs nagy baj,
egyelõre isszuk a tavalyi bort,
meg az azelõttit, de ha az idei
eredményeket nézem, hát kiszárad a gégénk jövõre! Bizonyára nem lehet általánosítani, meg amatõr is vagyok
ebben a témában, de nem hiszem, hogy bárki is elégedetten csóválta volna a fejét a
mennyiség, minõség és a cukorfok láttán. Ilyenkor érzi
az ember, hogy amíg volt
magyar mezõgazdaság, azaz
a régi világban (a nagyon
régiben, az antivilágban, nehogy félreértse már valaki!),
milyen kiszolgáltatottja volt
a magyar gazda az idõjárásnak is. (Az is szócska azt jelzi, hogy mások is lecsapták
rá, az adóhivataltól a fináncokig.) Hogy ez a valóban
nehéz, egész éves munka
mennyire védtelen a természet erõivel szemben. Hiszen
mindegy mi volt: ha esett, ha
fújt, ha kánikula volt – a parasztember mindig aggódva
nézett az égre.
Nekem mindez irodalmi
élmény már, s az életben nem
is találkoztam ilyen jelenséggel a szõlõkben, mint ezen az
õszön. Pedig voltam én is
szüretelni az idén is, mint
magasan képzett szedõmunkás, de már délre végeztünk
is a nagy táblával a pince
felett. Most vagy sokan voltunk, vagy a szõlõ volt kevés. Fájt a szívem nagyon a
gazdáért és családjáért, s így
bánatosan ettem a szüreti
pörköltet s ettem a nénje sütötte mákos kalácsot.
Mert azért a szüretnek,
rossz idõ ide, jó idõ oda, van
egy nagy varázsa: ez is
összehozza, megtartja a kis
családi, baráti közösségeket.
Praznovszky Mihály
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Milyen lesz a 2014-es bor?
Borrendi felvonulás Füreden, közös szüret Arácson
Bizakodóak a borászok
az idei termést illetõen, bár
az idõjárás nem kedvezett a
szõlõnek. A sok csapadék és
a kevés napsütés rányomja
bélyegét a mennyiségre, a
minõséggel azonban nem
lesz gond, mondják a
szõlõsgazdák.
Mindezt a hagyományos szüreti fesztiválon hallottuk, amelyet
ezúttal az Itthon vagy – Magyarország, szeretlek! elnevezésû országos program keretében rendeztek meg Balatonfüreden. A történelmi egyházak áldásával indult el
a szüreti menet a Szent István tértõl a Balaton-partig, a felvonuláson részt vettek a Balatonvin Borlovagrend tagjai, számtalan más
borrégióból érkezett borrendek
képviselõi, a reformkori hagyományõrzõk és a helyi általános iskolások. A Kisfaludy színpadon dr.
Bóka István polgármester köszöntötte a vendégeket, majd dr. Kontrát Károly országgyûlési képviselõ nyitotta meg a szüreti fesztivált
és a Szent Mihály-napokat. A Vitorlás tér környékén négy borász
és kirakodóvásár várta az érdeklõdõket, a színpadon pedig egymást
váltották a fellépõ tánccsoportok.
Arácsi vedres, Arácsi soksoros
és Arácsi cimbora, ilyen néven
palackoztak eddig bort, mégpedig
olyan bort, amihez a szõlõt közösen adták hozzá az arácsiak.
(Folytatás a 3. oldalon.)

A kilencedik alkalommal
megrendezett bálra érkezõ
vendégek méltó fogadtatásban részesültek.
4. oldal

Füredi
História
A helytörténeti folyóirat
idei 3. száma sok korabeli
képpel és érdekes írással,
32 oldalon olvasható.
6. oldal

Gyümölcsözõ
finn kapcsolat
A testvérvárosi egyesületek tagjai jubileumi ünnepségen köszöntötték egymást
a Hotel Margarétában.
7. oldal

Fotósviadal
a városban

Amatõrök és profik
egyaránt indulhatnak a
füredi megmérettetésen.
8. oldal

Sárkányhajós
sikersorozat

Várakozáson felül, 120 liter
mustot sikerült kipréselni
a közös szüreten, amibõl
körülbelül száz liter arácsi bor
lesz, amely a Szent Benedek
iskola borásza, Bõr László
keze alatt érlelõdik
igazán finommá

Hadifestõk az elsõ
világháborúban

Az elsõ világháborúban és azzal összefüggésben született képzõmûvészeti alkotásokból mintegy
nyolcvan festmény- és grafikai válogatást tartalmazó kiállítás nyílt a Vaszary Galériában október
4-én. A kiállításon olyan jelentõs mûalkotások is láthatók, mint Mednyánszky László vagy Vaszary
János festményei és grafikái, Scheiber Hugó portréképei, Moholy-Nagy László képeslapjai vagy
Uitz Béla mûvei is (Cikkünk a 3. oldalon.)

A Balatoni KKEV-SE
sárkányhajócsapatának
hat versenyzõje kiválóan
szerepelt a Poznanban
rendezett vébén.
10. oldal

A városi uszoda a kiemelt
beruházások között
A kormány kiemelt
jelentõségû sportberuházássá nyilvánította a városi
uszoda építését, amelyhez
350 millió forint külön
támogatást is nyújt. A
harminchárom méteres
medence kialakítását is
tartalmazó, egymilliárdos
beruházás a tervek szerint
halad, átadása jövõ tavaszszal várható.
A Magyar Közlöny friss számában jelent meg a kormányrendelet, mely szerint kiemelten támogatják a 2021-es magyarországi
úszó-, vízilabda-, mûugró-, mûúszó- és nyílt vízi világbajnokság
megrendezését, ezzel együtt támogatják az ehhez szükséges fontos sportberuházást, azaz a füredi uszoda létesítését.
– Nagy segítség a városnak a
350 milliós támogatás. A beruházást két ütemre osztottuk, egyelõre minden a tervek szerint halad, rendben zajlik az építkezés,

jövõ év április végére elkészül az
uszoda – válaszolta a balatonfured.hu kérdésére Bóka István
polgármester, aki hozzátette: a
2021-es vizes világbajnokságon
a nyílt vízi úszószámok versenyzõinek az uszoda biztosítana edzés- és bemelegítési lehetõséget.
Mint arról korábban már beszámoltunk, pályázati támogatással, egymilliárd forintból épül fel
a Balaton Szabadidõközpont melletti területen a városi uszoda. A
létesítményben egy 33 méteres
medencét, egy oktatási célokat
szolgáló kisebb medencét, nézõteret és egy szaunával, gõzkabinnal, pezsgõfürdõvel ellátott
wellnessrészleget alakítanak ki.
A 3200 négyzetméter területû, háromszintes épület ad majd
helyet a füredi iskolások úszóóráinak, itt tartja a Balatonfüredi
USC az edzéseket, és persze a lakosság elõtt is nyitva áll majd az
uszoda.
MT
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Mediterrán kert gyõzött
Hárommillió forinttal támogatta a város a virágosítási verseny résztvevõit

A legszebb kert olaszos hangulatú udvara szépen harmonizál a ház stílusával, a növényeket körültekintõen válogatták össze
Az idei Virágos Balatonfüredért versenyen száz
nevezõ közül, öt kategóriában hirdettek eredményt.
Az év kertje díjat Ágoston
Andrásné kapta az Orgona
utcai udvaráért.
– Mindenkit arra biztatok,
hogy tegye barátságosabbá, szebbé környezetét, minél több magántulajdon, közterület és park
legyen zöldebb, esztétikusabb, ez
mindannyiunk érdeke. A virágosítási versenyben résztvevõk
kertjeikkel, teraszaikkal példát
mutatnak ebben, de a város is
igyekszik felzárkózni. Több, jelentõs zöld beruházást hajtunk
végre a közeljövõben, megszépül
a Tagore sétány, az Annabella
Sikeres fõszezont zárt
a Balatoni Hajózási Zrt.,
tudtuk meg a Szent
Miklós hajó fedélzetén
megtartott sajtótájékoztatón.

melletti terület, és igényes sétányt
alakítunk ki a Kagyló köznél –
mondta a Szent István téren rendezett díjátadón dr. Bóka István
polgármester.
A város idén hárommillió forinttal támogatta a mozgalmat,
minden jelentkezõ egy-egy háromezer forintos virágvásárlási utalványt kapott. 768 magánszemély
és 14 intézmény kapott így támogatást, közülük a versenyre
végül mintegy százan neveztek
be. Szakmai zsûri választotta ki a
díjazottakat, idén is a kert, a balkon ápoltsága, hangulata és összhangja volt a legfõbb szempont.
Az év kertje igényesen ápolt
mediterrán hangulatú kert, amelyben stílusosan összeválogatott
növények kaptak helyet. Már a

ház bejárata is impozáns, a hozzá
tartozó közterület gondozott, jól
oldották meg a különbözõ kerítések eltakarását, illetve díszítését
a növényzettel. Olaszos hangulata van az udvarnak, amely szépen
illeszkedik a ház stílusához – jellemezte kérdésünkre a gyõztes
kertet Csizmazia Szilveszter, aki
a zsûri tagja volt.
– Tíz éve költöztünk ebbe a
házba, azóta alakítgatjuk az udvart. Sok munka van benne, de
megéri. Többször neveztünk már
a versenyre, örülök nagyon az elismerésnek, de a legfontosabb,
hogy a család jól érzi magát ebben
a környezetben – mondta kertjérõl Ágoston Andrásné.
Kert kategóriában elismerésben részesült még: Brunnerné

Sokkal több utas a hajókon

A cég az idén 23 személyhajóval és négy komppal bonyolította le a feladatokat és 19 útvonalon
indultak menetrend szerinti hajók.
A személyhajókon 15 százalékkal mértek nagyobb utasforgalmat,
mint tavaly, a sétahajók 32 százalékkal voltak népszerûbbek, mint
az elõzõ évben. Ez azt jelenti,
hogy százezerrel többen hajóztak
a tavon, mint korábban. A hajózási cég a megnövekedett utasforgalomnak köszönhetõen 16 százalékkal tudta növelni árbevételét. A kompoknál is kedvezõ a tendencia: 8 százalékkal több utast
és 6 százalékkal több jármûvet
szállítottak Tihany és Szántód köBALATONFÜREDI
NAPLÓ
Balatonfüred Város
Önkormányzatának
havilapja

Molnár Veronika, Meilinger
Zoltánné, Szolga Istvánné. Erkélyével, teraszával elismerésben
részesült Trajer Ildikó és Gács
Béláné.
A kereskedelmi, szolgáltatóés vendéglátóhely kategória gyõztese a Vitorlás étterem. Az intézmény kategória gyõztese a Református Általános Iskola.
A rendezvényen ezúttal versenyen kívül három különdíjat is
kiosztottak: Kovács László,
Koczor Irén, illetve a Holiday
Panzió tulajdonosa vehetett át elismerést.
A jelen lévõ érdeklõdõk között
pedig három, egyenként ötezer
forintos kertészeti nyereményutalványt sorsoltak ki.
Martinovics Tibor

Javuló betegellátás
A járóbeteg-ellátás
iatrogén, azaz az orvosi
kezelés után fellépõ
következményként
jelentkezõ fertõzések
megelõzése Balatonfüreden új, hiányszakmába
tartozó szakember
alkalmazásával folyik.
A balatonfüredi Városi Szakorvosi Rendelõintézet gyakorlatilag a közel 14 ezer fõs, folyamatosan fejlõdõ, növekvõ város
egészségügyi központjának számít. Ugyan Balatonfüreden ezen
az intézményen kívül mûködik
még más egészségügyi szolgáltató is, például az Állami Szívkórház, azonban ez szakosodott intézmény, átfogó egészségügyi
szolgáltatást a térségben csak a
rendelõintézet nyújt. Ennek megfelelõen a Csárda utcai épületen
belül házi- és gyermekorvosi körzeti rendelések, fogászati ellátás
és a lakosság számának megfelelõen valamennyi, a tb által támogatható szakrendelés – pl. belgyógyászat, neurológia, fül-orr-gégészet – mûködik, amelyek köre folyamatosan bõvül. Léteznek ellenszolgáltatás fejében igénybe vehetõ szolgáltatások, pl. urológia,
amelyeket az intézet igyekszik tbtámogatottá tenni, hogy ezekért a
szolgáltatásokért se kelljen a térség lakosságának más település-

Az orvosi beavatkozás során fellépõ fertõzés kivédhetõ
zött. Az újdonságként bevezetett
gyorshajók is beváltották a hozzájuk fûzött reményeket, sõt háromszor annyi utas vette õket
igénybe, mint amennyi az elõzetes tervekben szerepelt.
Dr. Halmos Gábor vezérigazgató szerint három tényezõ együttes jelenlétének köszönhetõek a
jó eredmények.
– Hozzájárult sikerünkhöz az,
hogy bizonyos döntési kompetenciákat leadtunk középvezetõi
szintre, egyszerûbbé és gyorsabbá téve a rendszert. A másik ok
lehet, hogy a hagyományos médiafelületek helyett cégünk kínálatát a modernebb eszközökön
népszerûsítettük, nyitottunk az
internet felé, a közösségi oldalak
A kompok 8 százalékkal
több utast és 6 százalékkal
több jármûvet szállítottak,
mint tavaly

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

re, például Veszprémbe utaznia.
A folyamatosan fejlõdõ intézetnek tehát jelentõs szerepe van
nemcsak városi, de kistérségi szinten is. A iatrogén, azaz orvosi kezelés után fellépõ következményként jelentkezõ fertõzések megelõzésére a TÁMOP–6.2.4.A–
11/1–2012–0004 számú pályázat százszázalékos, azaz 13 millió 632 ezer forintos támogatásával felvett szakember munkája hiánypótló az intézetben, eddig
ugyanis ilyen feladatkört betöltõ
munkatárs nem állt az intézmény
alkalmazásában. Az orvosi ellátás
során keletkezõ iatrogén fertõzések leginkább rezisztens kórokozók hatására jönnek létre, ennek
kezelése jelentõs anyagi terhet jelent az egészségbiztosítás számára. A iatrogén fertõzött beteg nehezen és hosszú távon gyógyítható. Így az egészségügyi ellátás
során a fertõzõdés veszélyét lehetõség szerint felszámolni, de
mindenképpen minimalizálni kell.
A rendelõintézetben a pályázat
által támogatott új szakember két
éven át (2012. 09.–2014. 10.) történõ alkalmazása során kidolgoztak
egy szigorú és átfogó protokollrendszert is a iatrogén fertõzések
elkerülésére, folyamatossá vált a lehetséges fertõzési források figyelése, kiküszöbölése, és lehetõvé vált
a fertõzések elkerülését segítõ új
módszerek bevezetése.

irányába. Ne vitassuk el azt sem,
hogy idõjárás is nekünk kedvezett
– fogalmazott a vezérigazgató.
A Balaton közepén megtartott
sajtótájékoztatón kiderült, hogy
idén új motort kapott a Helka hajó
és a Siófok katamarán, jelenleg
pedig egy új hajó megvásárlását
készíti elõ a cég. A Beatrix névre
hallgató jármû beszerzése a
hosszú távú vízibuszcsere-program része, érkezése a Sió-csatorna megfelelõ vízállása esetén várható. A személyhajók egyébként
jelenleg az õszi menetrend szerint
járnak a Siófok–Balatonfüred–
Tihany és a Fonyód–Badacsony
útvonalon. A cég október 5-éig
közlekedtette volna a járatokat,
ezt azonban most meghosszabbították. Október 11–12-én, 17–
18–19-én és 23–24–25–26-án is
utazhatunk a Balatoni Hajózási
Zrt. hajóin.
Bán László

Fejléc: Pálffy Károly. Fotók: Füred Televízió. Nyomdai elõkészítés: L-Médium Kft. Nyomdai munkálatok: Prospektus Nyomda, Veszprém.
Hirdetésfelvétel: +36(30)216-1768. A szerkesztõség jogának tekinti az olvasói levelek megrövidítését.
Az olvasói leveleket az alábbi címre kérjük beküldeni: Balatonfüredi Napló szerkesztõsége, Füred Stúdió Kft.,
8230 Balatonfüred, Kossuth utca 3. E-mail: furedtv@furedtv.hu
Lapunk a www.furedtv.hu honlapon is olvasható.
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Milyen lesz
a 2014-es bor?

Az arácsi közös asztalon egyre gyûlt a finom sütemény, pogácsa,
amelyet az arácsi NABE asszonyai, valamint a háziasszonyok
sütöttek. A friss kenyérre házi zsír, lila hagyma került az arácsi
Vadrózsa elnevezésû baráti asszonycsoport jóvoltából
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Hadifestõk az I. világháborúban
tudta, hogy a hivatalos elvárás
szerint nem cél a háború sokkoló
borzalmainak megörökítése, mégis számos ilyen rajza ismert. Pasztellképeinek monumentalitása, a
tömegek érzékeltetése az alakokat körülhatároló, erõteljes fekete
kontúrok által olajképein is megjelent, drámai erõt kölcsönözve
azoknak. Mednyánszky László
vagy Vaszary János festményei és

Az elsõ világháborúban
és azzal összefüggésben
született képzõmûvészeti
alkotásokból mintegy
nyolcvan festmény- és
grafikai válogatást
tartalmazó kiállítás nyílt
a Vaszary Galériában.
A frontokra ellátogató
képzõmûvészek alkotásai
szembesítenek a háborúk
értelmetlenségével.
A képzõmûvészeti anyag mellett a tárlat bemutatja a mûvészet
és a háborús propaganda, valamint
az egyéni mûvészpályák és a világháború összefüggéseit is. A füredi kiállítás egy 2016-ban, a
Magyar Nemzeti Galériába tervezett nagyobb volumenû, átfogó tárlat alapjául szolgál majd.
Az elsõ világháborúban a mûvészek elsõsorban új témát kerestek, sokan – pl. Nagy István,
Herman Lipót, Zádor István –
besorozott katonaként közvetlen
résztvevõi és szemtanúi voltak az
eseményeknek. 1914-ben alapították meg a Monarchia Hadügyminisztériumának propagandaosztályán belül a sajtóhadiszállást, melyben újságírók, fotósok
és mûvészek kaptak helyet. A
tudósítók ennek keretében juthattak el a frontokra, ahol feladatuk
a látottak rögzítése és az elkészített dokumentumokon keresztül
a hátország informálása volt. A
besorolás jól mutatta, hogy a katonapolitikai szervek a mûvészek
tevékenységét a sajtóéhoz hasonlónak tartották: azt várták el tõlük, hogy a háború történéseit dokumentálják és mûvészi eszközökkel illusztrálják.
A mûvészek igyekeztek megfelelni a dokumentálás kötelességének, és hetente leadtak az úgynevezett képgyûjtõ állomásokon
egy-egy mûvet, melyek legtöbbször valóban naturalista jellegû, a
látottakat hitelesen visszatükrözni szándékozó rajzok, akvarellek,
vagy ritkábban olajképek voltak,
hiszen a tábori körülmények ke-

A sajtóhadiszálláshoz beosztott
mûvészek csoportja, 1916.
Balról jobbra: 1. Halász-Hradil
Elemér, 2. Pogány Gyula,
4. Mednyánszky László
(Forrás: poganygyula.hu)
véssé tették lehetõvé festmények
készítését.
Hamar szembesülniük kellett
azonban a mûvészeknek azzal,
hogy a modern háború már nem
sûríthetõ egyetlen csatajelenetbe.
A megszületett mûvek így többnyire tájképek csata elõtt és csata
után: tájakat láthatunk vonuló katonákkal, vagy sajátos háborús
csendéleteket halottakkal, sírkeresztekkel. Hõsök helyett ismeretlen elesettek, heroikus jelenetek helyett vonuló trének végtelen sora, vagy a háborús pusztítás
nyomai váltak a mûvek témájává.
A dokumentatív mûvek mellett
számos olyan mûalkotás is született, melyet a mûvészettörténet a
magyar képzõmûvészet jelentõs
teljesítményeként tart számon.
Mednyánszky László régi álma

teljesült, amikor 1914-ben – kora
miatt csak némi közbenjárással –
végre a sajtóhadiszállás tagjaként
eljuthatott a frontra. Rögtönzött
vázlatok százaival igyekezett
megragadni a felbolydult világ képeit, de ezeket csak ritkán tudta
nagyobb vászonra áttenni. Kérlelhetetlen tekintettel vizsgálta a csatatéren elesetteket, a természettel
újra eggyé váló embert, a szinte
arctalanná vált sebesülteket, vagy
a háború nevében masírozók és az
elõle menekülõk sorát.
Vaszary János – éppúgy, mint
Mednyánszky – önként jelentkezett a sajtóhadiszállásra. Társaihoz hasonlóan gyûjtötte a festõi
témákat, majd a helyszínen készített gyors vázlatok után portrékat, embertömegek különbözõ
megjelenési formáit festette. Noha

grafikái, Scheiber Hugó portréi
messze kiemelkednek az átlagos mûvészi termésbõl, de ide
sorolhatóak Moholy-Nagy László képeslapjai vagy Uitz Béla mûvei is.
A hátország életének háborús
mozzanatait közvetítik a plakátok, a Biró Mihály, Földes Imre,
Kürthy György és mások tervei
alapján készült falragaszok, amelyek elsõsorban a jótékony célú
rendezvényekre, a hadsegélyezés
különféle eseményeire hívták fel
a figyelmet.
A Szücs György, Róka Enikõ
és Balázs Eszter kurátorok által
szerkesztett, elsõsorban a Magyar
Nemzeti Galéria gyûjteményeibõl
válogató kiállítás októbertõl egészen január 15-ig látogatható.
Martinovics Tibor

(Folytatás az 1. oldalról.)
A szüreten, amelyet a szakiskola elõtti parkban tartottak a szüreti felvonulást követõ vasárnap,
sokan segítettek préselni, az
asszonyok pedig több mint tízféle süteménnyel és zsíros kenyérrel kedveskedtek az összegyûlteknek. El is fogyott minden, hiszen szép számban gyûltek össze

a helyiek, hogy megnézzék a Kerekerdõ Óvoda mûsorát, és jót
beszélgessenek az õszi napsütésben. Hári Lenke alpolgármester
köszöntõjében dicsérte az arácsiak összetartását, akik az újbornak Márton-napkor adnak nevet
az Arácsért Alapítvány szervezésében.
BFN

Katona volt minden õse, a zordon Stiboridák, a régi Báthoryak,
a lendvai Bánffyak, a Révayak,
Jakusitsok, Pongrátzok, Nádasdyak, Eszterházyak, Szirmayak,
Tarczayak, a Horváth-Stanchichok – a magyar szabadságharc
elsõ vértanúja, a párduckacagányos gárdista, akit Haynau akasztatott Pozsonyban, az õ nagybátyja volt, apjának testvére,
Mednyánszky László és Mednyánszky Cézár az a pap, aki nagy
ezüstkeresztjével verte fõbe a
muszkát, Bem ágyúit védelmezve.
Mihelyt mozgósítottunk, a mi
mûvész Mednyánszkynkban is
nekipezsdült kardforgató õseinek
vére, s jelentkezett katonának.
Menni akart õ is! Azt felelték neki,
hogy köszönik szépen, de ilyen
öreg legényt a csatatéren nem használhatnak.
Az öreg legény – mert bizony
fehér már a mi nagy mûvészünk
szakálla – jóságosan mosolygott,
de szándékától nem tágított; ha
katonának nem kell, fogadják hát
be õt harctéri tudósítónak: legalább rajzolni, fösteni engedjék
meg néki a magyar dicsõséget!
Ebben is akadékoskodtak és azt
vetették, hogy ott sem bírná a fáradalmakat már az ilyen öreg úr...

Malonyay Dezsõ: Mednyánszky László báró
(részlet a Mûvészet folyóirat 1915/1. számában megjelent cikkbõl)
Õ azonban, szüntelen azzal a jóságos mosolygással, nem tágított
s a vége az lett, hogy Tisza István
– mert ilyen erõszakos ember Tisza István – rátelefonozott a háborúskodókra:
– Mednyánszkyt tessék odaereszteni a csatatérre!
Így jutott el – mint a Budapesti Hírlap harctéri rajzolója –
Mednyánszky László báró az
északi harctérre.
Egy csomó papiros, egy marok ceruza, pasztellkréta, néhány
vízfesték és ecset, az õ elmaradhatatlan esernyõje, egy ütött-kopott lódenköpönyeg, kipróbált,
viharedzett szalmakalapja, s hogy
teljes legyen a hadi felszerelés, egy
rozsdás revolver is lógott az oldalán – és elment a csatába.
Ott sült ki azután, hogy micsoda fiatal ember az öreg Mednyánszky.
Olvastuk róla – szeretettel írták, hiszen összes társait elbûvölte igénytelen jóságával, önfelál-

dozásra kész udvariasságával a
hadisajtószálláson –, hogy senki
a fáradalmakat, a gyaloglást, a
kényelmetlenségeket, a nélkülözést jobban nem bírja, mint õ.
Gyalog, kocsin, autón száguldozik egyik csatatérrõl a másikra, s
már repülõgépen is rajzolt.
Olvastuk: „egy-két vonással
lekapja a csatateret, egész ezredek élnek s mozognak papirosán;

a tisztek ismerik és megbecsülik
az elhanyagolt külsejû öreg mûvészt, de az õrsök bizony gyakran megállítják, kémnek nézik, elszedik rajzait. A jóságosan mosolygó kedves öreg báró ilyenkor
is csak mosolyog, s várja türelmesen, amíg kiderül, hogy õ kicsoda.
Ha egy szép színt lát, vagy egy
piszkos, régi, szép templomnak a

falát, vagy egy õszi színes ágat,
árkot vagy hegyoldalt, Mednyánszky izgatott lesz, nem akar
tovább menni. Valamelyik galíciai faluban látott egy öreg templomot – õ ott maradt, hogy azt
lefesse!
Festékje nem volt, csinált tehát magának föstéket. Valami öreg
láda fenekérõl kapart le valami feketeséget, vízbe áztatott egy kék
szoknyát, hogy kék színhez jusson, szerzett a patikából valami
vörös gyógyszert, és a világ legszebb akvarelljét föstötte meg ezzel a készséggel a gyönyörû öreg
templomról.”
Egyik képe: A rõzsét cipelõ
sebesült katona
Goya a háború borzalmait karóba húzott alakokkal fejezi ki rettenetesen, a varjak ott vájják ki
elõttünk a megcsonkított tetem
szemét, harapják, tépik, marják
egymást õrjöngve a tusakodók
– Mednyánszky sebesült katonája, a hõs, egy kis rõzsét szedett,

hogy tüzet rakjon s melegedjék
mellette.
Amíg eszemet tudom, el nem
felejtem egy árok partján ülõ kolerás katona merengését a távolba... A teljes reménytelenség, az
elkerülhetetlen pusztulás, a bizonyos halál képe ez, és nincs rajta
irtóztató, annyira csak szánalmat
ébreszt, hogy habozás nélkül sietnénk segítésére. Hát az a sebesült fiatal katona, akinek az állát
vitte el a golyó, a fehér kötésen
átütközött a vér, de látszik rajta a
boldogság, hogy szivarhoz juthatott: a vergónia ott füstöl szájában a véres kötelékek között... És
a másik hõs, akinek szintén arcát
sodorta végig a srapnelszilánk –
s mihelyt bekötözték: elsõ dolga,
elõvette kis bakatükrét, s nézegeti magát a tükörben... A foglyok, a
betegek, a halálra fáradt pihenõk,
a hazagondolók – és a komitácsik,
akiket egy fél óra múlva már szél
ingat a faágon...
(Forrás: oszk.hu)
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Tudósítás a romantikus bálról Kiss Ferenc
Kikiáltó fogadta az érkezõ vendégeket az Anna Grand Hotelben
Szerenád és cigányzene
fogadta az Anna Grand
Hotel teraszán a báli
vendégeket. A kilencedik
alkalommal megrendezett
bálra érkezõ vendégek
méltó fogadtatásban
részesültek. Amint annak
idején a 19. századi
bálozókat, ugyanúgy a
most érkezetteket is
ceremóniamester jelentette be, majd a helyükre
kísérték õket.
Vászolyiné Dobrosi Ágnes, a
Turisztikai Egyesület elnöke pohárköszöntõjében hangsúlyozta,
hogy az évekkel ezelõtt elindított
fesztiváli rendezvények, valamint
a reformkori bál nem csak az idegenforgalmi szezon meghosszabbítását tûzte ki céljául. Szeretnék
megmutatni a reformkori ember,
ezen belül is a nõk életvitelét, viElõadásukban láthatta a közönség
azt a körmagyar táncot, amelyet a
bécsi udvarban is táncoltak.
Mint Lázár Györgytõl, a Pavane együttes vezetõjétõl megtudtuk, Brahms Magyar táncok szerzeményére is táncol a csoport, Bihari János zenéjére táncolták el a
nemzeti négyest, és Ruzicska Ignác karnagy által lejegyzett ünnepi palotásában is gyönyörködhetett a közönség.
Az ünnepi vacsora elfogyasztása után a nyitótáncot követõen
a Madarak együttes zenéjére táncolhattak a bálozók. Az asztalokon a hölgyek megtalálhatták a
táncrendjüket, amelyre játékosan

selkedési, öltözködési, társaságbeli szokásait. Mint a reformkori
nõknek, úgy a maiaknak is nagyon
fontos a szeretet, a boldogság, a
család. A rendezvény fõvédnöke,
dr. gróf Bethlen István köszöntõjében kiemelte: nagyon fontosnak
tartja a nemzet jövõje érdekében,
hogy a hagyományokat méltón
megõrizzük. Mint hangsúlyozta,
nemcsak a magyar történelemben
voltak nagyasszonyok, hanem
most is itt élnek közöttünk, hiszen nekik köszönhetõen átöröklõdhetnek a fiatal generációra nem-

beírhatták a táncra felkérõ urak
neveit. A táncrend tartalmazta az
elhangzó zeneszámokat, a „szünóra” elõtti és a szünóra utáni táncosok neveit. Ezen a táncrenden
szereplõ zeneszámok némelyike
természetesen ismeretlen volt a
reformkorban. Nagyot is néznének a 19. századi bálozók, ha látnák a zeneszámok címeit! Azonban a közönség igencsak jól szórakozott. A bálozó uraktól megtudtuk: örömükre szolgált a jó társaság, a jó zene, a szép épület, és
természetesen, ami minden bálon
a legfontosabb, a kellemes hölgytársaság.
Hanny Szabó Anikó

zetünk hagyományai. Az ünnepi
vacsora menüje is igazodott a reformkorhoz, az ételek ízesítése,
fûszerezése az akkori ízlésnek
megfelelõen volt elkészítve. A tányérdesszert például Laborfalvi
Rózsa receptje alapján készült
csokoládétorta és habos almás lepény volt.
Az esten a Pavane Történelmi
Tánccsoport mûsora szórakoztatta a vendégeket. Az 1992-ben Szegeden alapított tánccsoport a magyar tánc történetét kutatva jutott
a bemutatott táncok ismeretéhez.

és a füredi bor
Kiss Ferenc a nemzet színésze volt a 20. század elsõ felében.
Székesfehérváron született 1893ban. Pályája vidéken (Kolozsvár,
Debrecen) indult, majd Budapesten számos vezetõ színházban
(Nemzeti, Magyar, Víg, Király,
Budai Színkör, Pesti Kabaré) folytatódott. 1937–1944 között a
Budapesti Színmûvészeti Akadémia igazgatója, 1938–1944 között
a Színház- és Filmmûvészeti Akadémia elnöke, a korszak elismert
színmûvésze volt. 1937-tõl a
Nemzeti Színház örökös tagja.
1935-tõl a Corvin-koszorú tulajdonosa. A háború elõtti film híradókban az õ hangját hallottuk
narrátorként.
A háború után a Népbíróság
nyolc év kényszermunkára ítélte.
Szabadulása után, 1953-tól alkalmi munkát végzett, a székesfehérvári vágóhídon dolgozott és földmérõ is volt. Tizenhárom év szünet után 1956-tól vidéki színházakban (Gyõr, Szeged, Kecskemét, Kaposvár, Veszprém) lépett
fel, majd késõbb a budapesti Körszínházban, a Magyar Néphadsereg Színházában és 1963-tól a
Vígszínházban. Számos filmben is
szerepelt.
Elsõ éves egyetemi hallgató
voltam és Budapesten a Bartók
Béla úton albérlõként laktam Fábián Dániel sebészorvoséknál, aki
a kor ismert személyisége volt, a
Bartha Miklós Társaság egyik
vezetõje, József Attila barátja.
(Ki a faluba... címmel volt is egy
közös kiadványuk, amit számon
tart az irodalomtörténet. A Fábián családnak van egy fia és leánya, õk 1956-ban Svájcba távoztak. Üresen maradt a ház, így kerültem én oda hozzájuk albérlõként, mivel nagybátyám baráti
köréhez tartoztak. Érdekességként említem, hogy leányuk Svájcban egy füredi fiúhoz ment feleségül. Kiskéry Lorándhoz, aki
bátyja volt Kiskéry Aladárnak, az
én – korán elhunyt – füredi általános iskolai osztálytársamnak.)
Náluk találkoztam 1957 tavaszán Kiss Ferenc színésszel, aki a
Fábián család barátja volt. Amikor megtudta, hogy én füredi vagyok, rögtön adott egy ötliteres
demizsont, és megbízott, hogy
hozzak neki jó füredi bort a Cs.
Darab családtól. Én teljesítettem
is kérését a legközelebbi hazautazásom kapcsán. Szolgálataimért
két darab színházjegyet kaptam

Kiss Ferenc Bánk szerepében
tõle a budapesti Váci utcai Bartók
terembe, Strozzi Játék és valóság
címû elõadására, amelyben õ alakította a férfi fõszerepet. Ez volt
elsõ budapesti fellépése a háború után.
A Film, Színház, Muzsika 1.
számában (1957. május) Hámori
értékelõ cikkét olvashatjuk Vallomás Kiss Ferencrõl, az emberrõl és színészrõl címmel. Ebbõl
idézünk: „Igaza van József Attilának: Aki dudás akar lenni... A
csalai állami gazdaság volt éjjeliõre, a munkásember, a mérnökök
segéde másként ítéli meg az életet, mint a Színészkamara egykori fõtitkára. Októberben kommunistákat vett védelmébe az emberség, s a hitvallás szabadságának jegyében, akik most olykor
egy-egy estén a Bartók teremben
tüntetõen tapsolnak a régi Kiss
Ferencnek, kevesebbet értettek
meg a világ dolgaiból, mint õ
maga.”
„Én minden este megölöm
Desdemonát...” – nyilatkozta a
színházi lapnak.
Kiss Ferenc robusztus alkata,
zengõ orgánuma, kivételes tehetsége klasszikus hõsszerepekben
érvényesült. Alakításait a külsõségek mellett kidolgozott játék és
elmélyült emberábrázolás jellemezte – írja róla a szakirodalom.
1964-ben Érdemes Mûvész kitüntetést kapott. 1978-ban Budapesten hunyt el.
(Köszönet Huszár Ágnesnek,
a Színháztörténeti Intézet könyvtárosának a színházi lapban megjelent közlemény felkutatásáért.)
Honti József

Párhuzamok: Pécsi Ildikó estje
A Kossuth-, Jászai Mari-díjas színmûvésznõ, rendezõ, valamint a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, a Romantikus
Reformkor Fesztivál egyik kiemelt vendégeként Az én Blaha
Lujzám címmel szeptember 19-én
a szívkórház Eszterházy termében tartotta önálló estjét.
A mûvésznõ Blaha Lujza életébõl saját életére vonatkozó pár-

Pécsi Ildikó Az aranyember
címû filmben

huzamokat emelt ki. Hiszen a
színpadon Blaha Lujza életének,
sikereinek kiemelkedõ állomási
meghatározóak Pécsi Ildikó számára is. Ilyen nagy esemény volt
mindkettõjük életében A piros
bugyelláris címû színmû, amelyben Blaha Lujza 1883-ban, a
Magyar Népszínház színésznõjeként Bécsben lépett fel. Az anekdota szerint a mûvésznõ az egyik
betétdal szövegét átírva kért kegyelmet a császártól az akkor
még börtönben sínylõdõ magyar
foglyoknak. „A császár megeny-

hülvén szabadságra bocsájtotta az
elítélteket”. Természetesen jó pár
évtizeddel késõbb Pécsi Ildikót is
láthatta a közönség A piros bugyelláris címû nagy sikerû darabban játszani.
Ki ne emlékezne szívesen Az
aranyember címû, Gertler Viktor
által rendezett filmre? 1962-ben
forgatták, amelyben Pécsi Ildikó
Noémit, Csorba András színmûvész Timár Mihályt személyesítette meg. Krúdy Gyula könyvében olvashatjuk a következõket:
Blaháné mosolya olyan, mint az

õszi napfény;az elmúlt szép ifjúság. Lujza mosolyában, mint
egy tükörben meglátjuk mindazt,
ami a tizenkilencedik századbeli
Magyarországon szép és emlékezetes.
Az esten Szüts István zeneszerzõ zongorán kísérte a mûvésznõt, és a közönség meghallgathatta Blaha Lujza énekét is,
amelyet egy régi bakelitlemez õrzött meg. A kivetítõn filmrészletek, valamint archív felvételek színesítették az elõadást.
Hanny Szabó Anikó
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Grafika, fotó
és mozgókép
A balatonfüredi Óvárosi
Mûvészkávéház legújabb
kiállítását azzal a pascali
gondolattal jellemezhetnénk, mely szerint
a természet önmagát
reprodukálva szüntelenül
megújul és újat hoz létre.
A kiállítók ezúttal a Németországban élõ, magyar származású
Bezerédy Melinda grafikusmûvész, a fiatal fotográfus Spitzer
Fruzsina és a vele együtt alkotó
filmes, Ruzsa Dénes a természet-

Míg a vonal csodálatos összefogó erejét és vibráló életteliségét
csodáljuk e grafikákat szemlélve,
az új technikával készült munkákkal jelentkezõ Spitzer Fruzsina
szenográfiáit elsõsorban a játékosság uralja, mellyel a képalkotás
egy másik világába vezeti a szemlélõt.
Alkotásain meghatározó technika a természetbõl és roncstelepekrõl gyûjtött tárgyak kollázsszerûen egymás mellé helyezése.
Virágokat, magokat, levélkezdeményeket, bogarakat, fémdarabokat

Dr. Gellér Katalin (középen), mellette a kiállító mûvészek
rõl formálták mûveiket, melyeket
a szeptember 25-én nyílt kiállításukra hoztak Balatonfüredre.
A megnyitón dr. Gellér Katalin mûvészettörténész Bezerédy
Melinda munkásságát és technikai megoldásait ismertetve ráirányította a figyelmet arra, hogy az
alkotó hosszas keresés után hogyan fejlesztette ki sajátos, egyedi grafikai technikáját, mely a
gyors húzásokra, a kréta forgatására, néhány mozdulattal létrehozott lendületes vonalakra, színfoltokra épülve, finom, és egyben
a használt anyagok sajátosságaira
épülõ képeket eredményez. „Grafikáinak szerkezete általában
aszimmetrikus, a térben lebegõ
formák, melyek megmozgatják a
képzeletet. Színei finom árnyalatokból felépített pasztellszínek.
Munkái kifinomult és csendes
környezetet, odafigyelést követelnek, melyben felfogható és követhetõ a vonalak rejtett ritmusa, a
színek összecsengése. Bár az alkotó spontán módon alkot, mégis
a kész kép gyakran bonyolult rajzot, hangulatot, gondolatot sugall.

helyez a szkenner üvegére. Kész
képein az élõ és élettelen, organikus és mesterséges, azaz az élõvilág meglepõ formáit ötvözi.
Fruzsina Nagyváradon született, jelenleg a Szegedi Tudományegyetem vizuális kultúratudomány szakos hallgatója. 2006-tól
folyamatosan vesz részt kisjátékfilmek, experimentális filmek készítésében, vágásában.
A 121 címû rövidfilmet,
amelyet Ruzsa Dénessel együtt
készített, a megnyitón is levetítették.
Ruzsa Dénes Tanulmányait a
Debreceni Egyetem kommunikáció- és médiatudomány szakán
végezte. Elsõ rövidfilmjét 2004ben készítette, azóta számos hazai és nemzetközi filmfesztiválon
vesz részt.
A már 25 éve mûködõ Óvárosi
Mûvészkávéház vendégei ez alkalommal is baráti, kötetlen beszélgetésekkel, figyelmes szemlélõdéssel töltötték együtt az alkotókkal az idõt. A kiállítás október
29-ig megtekinthetõ.
(SM)

FELHÍVÁS
A Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadásában 2014 decemberében jelenik meg a
Takács Miklós: Kutas Árpád – Balatonfüred Város Díszpolgára címû könyv, melynek kiadásához kérjük szíves támogatását.
10 000 Ft befizetése esetén könyveinkben bemutatjuk önt
vagy cégét támogatóink körében, illetve tiszteletpéldányt biztosítunk megjelenõ kiadványainkból.
Csekk az Arácsi Népházban, illetve a polgármesteri hivatal
folyosóján található, kérem a megjegyzés rovatban feltüntetni:
Kutas Árpád-könyv.
Bankszámlaszámunk: 73200110–11285438
Köszönöm megtisztelõ támogatását, mely hozzájárul ahhoz,
hogy méltóképpen emlékezzünk meg Kutas Árpádról, „Arács
polgármesterérõl”, akinek annyi jót és szépet köszönhet szeretett városunk, Balatonfüred.
Molnár Judit
alapítványi elnök
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Reformkori konyha
Bevallom, nagyon jólesett, mikor szeptember 22-én, hétfõn bevásárlás közben egy hölgy odajött hozzám, és azt kérdezte: ugye
most is benne lesznek a füredi újságban a fõzõverseny receptjei?
Az idõpontot azért írtam le ilyen
pontosan, mert a Romantikus
Reformkor Szakácsmestere cím
elnyeréséért mindössze egy nappal elõbb, 21-én, vasárnap fõztek
a „versenyzõk”.
Örülök, hogy leírhatom a recepteket, mert ez alkalmat ad arra
is, hogy bepillanthassunk az
1800-as évek konyhájába, amelyrõl nem is gondolnánk, milyen
változatos volt. Egy 1834-ben kiadott szakácskönyv – igaz, ezt
csak a jómódúak használták! –
csaknem kétezer (!) ételt és italt
írt le. A legtöbb oldalt az édességek foglalták el, mintegy háromszáz édes tészta, torta, sütemény,
hetvenféle gyümölcsbõl készült
csemege, ugyanennyi befõtt, zselé, hab, krém és negyvenféle fagylalt leírását olvashatták a honi gazdagok. Érdekes, hogy az idén a
fõzõversenyen is a „versenyszámok” fele sütemény volt, míg
tavaly mindössze kettõ szerepelt.
Na de mit is ettek eleink? A
különbözõ társadalmi rétegek étrendje között – csakúgy, mint
maguk a rétegek között is – szakadéknyi volt a különbség. A parasztság és a kevésbé tehetõs városiak – a kor társadalmának derekát alkotó csoportok – „legnépszerûbb” étele a kenyér volt. Az
„átlagember” táplálékának 2/3-át
a gabonafélék adták. A húsfogyasztás a „jólét fokmérõje” volt.
A parasztok asztalára ritkán
jutott hús. „Nálunk több ember
nem eszik húst, mint aki eszik,
sok oláh még jó kenyeret sem szagol élete fogytáig...” – írta Széchenyi a Hitelben. Étrendjük levesekbõl, fõzelékekbõl, tésztafélékbõl
állt. Jellemzõ Reguly Antalnak
egy, a palóc vidéken lejegyzett étrendje, miszerint „hétfõ-szerdapéntek tésztaevõ nap, kedd-csütörtök-vasárnap húsevõ nap”,
szombat pedig valami gyors hústalan ételé, mert akkor már vasárnapra készülnek. Sokaknak a húsevõ napra sem jutott hús, a fõzelék akkor „feltét nélkül” került az
asztalra. Egy 1846-ban lejegyzett
alföldi jobbágygazda étrendje is
ilyen, de káposztával felváltva
paprikás hús is szerepel a húsevõ
napokon.
A káposzta népszerûsége ihlette az Arácsi Református
Asszonykör választását:
Hajdúkáposzta, ahogy azt a
„Kálvinista Rómában” szerették
Egy lábosba szalonnát aprítasz vereshagymával, s a savanyított káposztát, lisztet vetvén rá,
megbarnítod; ekkor füstölt húst,
oldalast és fokhagymás kolbászt
szép darabokra szeldelve adsz bele
és levest, egész borsot vagy töröttet, sót és gyömbért belekeverve, lassan fõzöd, hogy sok leve
ne legyen, gazdagíthatod disznóhússal; tejföllel s sült szalonnával
vagy karbonádokkal ékesítve feladod. (karbonád vagy karmonádli
= karaj)
A 19. század elejének óriási
éhínsége (1814 májusának téli idõjárása, az utána következõ évek
hatalmas esõzései letarolták a létfontosságú gabonavetéseket ) tet-

sütés után salátaágyra teszem.
Hidegen és melegen egyaránt fogyasztható.
Hogy érzékelhessék a különbözõ társadalmi csoportok étkezése közötti különbséget, íme egy
polgári menü leírása az 1840-es
évekbõl, Wilhelm Richter német
utazótól: „ A magyar ember el nem
engedi a mindennapi erõs húslevest és a jó adag marhahúst. Jobb
helyeken a leves és a hús közé
közételt iktatnak, ami lehet farsangi fánk, valami pástétom vagy
halétel. A marhahúshoz mesés sorozatú mártást vagy fiatal zöld
hagymát, uborkasalátát vagy ecetes tormát esznek. Ezt követi a
becsinált, mely borjúból vagy
szárnyasból készül hosszú lével,
de leginkább piros paprikával
borsolva szeretik. A becsinált után
a fõzelék következik, tetején hússal vagy sült szalonnával. A fõzeléket tészta követi, de nemcsak az
osztrák konyha tésztái járják, hanem vannak speciális magyar tészták is, amilyen a juhtúrós galuska.

A gasztronómiai verseny
második helyezettje, Váradi
Jánosné (NABE Arácsi
Csoportja) a disznópörköltért Hári Lenke alpolgármestertõl, a zsûri tagjától
veszi át a díjat a Kisfaludy
színpadon
te alapvetõ emberi táplálékká a
kukoricát és a legfontosabb kenyérpótlóvá a burgonyát. A kukoricás, kukoricalisztes (puliszkás) ételeket a szegények ették,
míg a burgonya a felsõbb rétegek
asztalát is gazdagította. Jó ötlet
volt a NABE Arácsi Csoportjának puliszkás ételt készíteni, kár,
hogy nem voltak elég figyelmesek
a felhasznált korabeli nyersanyagokat illetõen – azaz étolajjal dolgoztak. A recept leírása, illetve a
mértékek megadása sem jellemzõ
a 19. századi paraszti konyhára.

Az étel egyébként ízlett a „zsûrinek”.
Panírozott puliszka salátaágyon
Hozzávalók: 2,5 dl kukoricakása, 1 liter víz, só, 2 evõkanál
olaj, a panírozáshoz liszt, tojás,
zsemlemorzsa olaj.
A kukoricakását forró vízben
jó keményre megfõzöm, sózom,
és kb. 2 kanál olajjal elkeverem.
Ha megfõtt, kis tepsiben kétujjnyira elsimítom és hidegen hagyom megdermedni. Háromszög
alakúra szeletelem, kipanírozom,

A zsûri – Hári Lenke alpolgármester, Punk
Ferenc gasztronómus és Novák Attila, az Astória
séfje – két kategóriába sorolta az ételeket, és mindkettõben ítélt 1., 2., 3., helyezést, illetve kiadott
három különdíjat. Az értékelésnél pontoztak, a
maximálisan adható pontszám: 20.
Ételek: 1. Csibevagdalt mártáságyon – eredeti
recept Németh Zsuzsanna Magyar Szakácskönyvébõl. Pontszáma: 19. Készítõje: Tarnai Katalin.
Díja: a Ferenc pince ajándéka, 20 ezer forint. 2.
Vaddisznópörkölt dödöllével. Készítõje: NABE
Arácsi Csoportja. Pontszáma: 18. Díja: a
Bergmann cukrászda 10 ezer forintos utalványa.
3. A Hajdúk káposztája, ahogy azt a Kálvinista
Rómában szerették, eredeti recept az Eredeti Magyar Alföldi Szakácskönyvbõl. Készítõje: Arácsi
Református Asszonykör. Pontszáma:18. Díja: az
Arany Csillag 5 ezer forintos utalványa.
Sütemények:1. Aranygaluska. Készítõje a balatonfüredi Spar Áruház csapata. Pontszáma: 19.
Díja: a Bergmann cukrászda 8 ezer forintos utal-

Az utolsó fogás a sült, legtöbbször szárnyas, de rostélyos, vesepecsenye, szûzsült is.”
Bár ennek nincs köze a fõzõversenyhez, de „ínyencségként”
hadd meséljem el, hogy Wilhelm
Richter 1844-ben Füreden is járt,
négy vendéglõt is megemlít, bár
nincs megelégedve: „Az élet itt
nem olcsó, s bár a vendéglõ- és
korcsmabérlõk csekély bért fizetnek, mégis nagyon vágják a vendégeket, ami Magyarországon igen
szokatlan dolog.”
Tarnai Katalin

ványa. 2. Püspökkenyér. Készítõje a NABE Arácsi
Csoportja. Pontszáma:18. Díja: a Bergmann cukrászda 5 ezer forintos utalványa. 3. Köményesvajas rudacskák. Készítõje: Bányai Istvánné.
Pontszáma: 18. Díja: az Arácsi cukrászda 3 ezer
forintos utalványa.
Különdíjak: Hajdúkáposzta – Arácsi Református Asszonykör. Nemcsak reformkori étel, de
a régi kálvinista konyha egyik kedvelt étele is.
Díj: A Spar Áruház ajándékkosara. Szûzérme erdei gombamártással – Kis Mária. Fûszerezése kitûnõen idézi a reformkori konyhát. Díj: Pécsi
Krisztina keramikus gulyásos készlete.
Nyúlpörkölt vörösborral, párolt krumplival,
szilvakompóttal – Szabó Miklósné. A reformkori
konyha legkedveltebb eledelei közé tartoztak a
nyúlételek. Díj: õszi hangulatú díszpárna a Harmónia Lakástextiltõl. A díjazottak kaptak egyegy borosüveg-öltöztetõ babaruhát, Ujhegyi Rózsa alkotását.
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BALATONFÜREDI NAPLÓ

Megjelent a Füredi História
Megjelent a Füredi
História helytörténeti
folyóirat idei 3. lapszáma
(XIV. évfolyam 3. szám).
Sok korabeli képpel és
érdekes írással, 32 oldalon.
A színes címlapra egy 1942ben, Balatonfüreden kiállított díszes halászjegy került, a hátsó
borítón a füredi savanyúvíz palackozására szolgáló egykori
seltersi palackok láthatók. Az új
lapszám tartalmából említhetjük
a Közlemények rovat öt érdekes
cikkét. Az elsõnek Németh László a szerzõje, írásának A balatonfüredi Selters gyógyvizes korsók
kérdéséhez a címe. Füred a XIX.
század közepén a gyógyforrások
vizének forgalmazásához sok ezer
erre alkalmas, úgynevezett seltersi típusú, kõedény korsót szerzett be a németországi Hessen tartomány fazekasközpontjától. A
hengeres korsók története biztatás a gyûjtõknek, hogy a még feltalálható, kallódó seltersi korsókat gyûjtsék, és ezekbõl lehetõleg
juttassanak a Városi Helytörténeti Gyûjtemény számára. Füredi
személyiségre emlékezik Z. Karkovány Judit. Markó István balatonfüredi kovácsmester: 1893–
1980 címû cikkében a remekbe
kovácsolt kapukat, kerítéseket
készítõ iparosról ír. A mester Füreden köztiszteletben álló ember
volt, munkáját elismerték, annak
idején divatba is jöttek a Markóféle vaskapuk, a Balatoni címtárban a 30-as évektõl elsõként
szerepel a neve a kovácsmesterek között.
A folyóirat új sorozata a Balatonfüredi vitorlástelepek, amelyben a parti sporttelepeket mutatjuk be. Azért indítottuk, mert nyilván nem közömbös Füred lakosságának, mi is történt az „ablakuk
elõtt”, és mi változhat még napjainkban is a város alsó, Balatonparti területén. Azon a csodálatos

Öt évvel ezelõtt, hatvankét
évesen mentem nyugdíjba egy
dunántúli város fõiskolájáról, ahol
irodalmat és fizikát tanítottam.
Furcsa párosítás, ám eredetileg
kémia–fizika szakos középiskolai tanári diplomát szereztem, az
irodalom szakot csak jóval késõbb
végeztem el. Mindig is érdekeltek
az írói életrajzok, de a mûvek keletkezéstörténete is lekötött. Már
gimnáziumban dolgoztam, amikor
megírtam egy népszerû magyar író
életrajzát; a könyv megjelent és
sikert aratott. Alig vártam tehát,
hogy nyugdíjas lehessek és írhassak. Balatonfüreden, az arácsi városrészben van egy családi házunk, amelyet régebben csak nyaralásra használtunk, mert a feleségemmel a munkahelyünkön éltünk. Inez most negyvenhét éves,
hússzal fiatalabb nálam. Magyar,
olasz és osztrák vér folyik az
ereiben. A trieszti kórházban sebészorvos. Húszéves ikerlányaink
vannak, akik Bolognában egyetemisták. Inez – spanyol keresztnevet kapott, mert az édesapjának ez tetszett – a szülei házában
lakik Trieszt villanegyedében.
Mikor nyugdíjas lettem, a garzonomat eladtuk a fõiskolai városban, és végleg Füreden telepedtem
le. Lassan ismeretségeket kötöt-

A balatonfüredi hidegfürdõ 1935-ben
parton, ahol a hagyományos sétány, a kikötõ és a sok parti létesítmény fekszik. És amelyek részben el is zárják a Balatont a nagyközönség elõl. Mi is a történetük
ezeknek, milyen céllal foglalták el
az oly becses parti sáv egy-egy
részét, miképpen formálták át a
kezdeti nádas, ingoványos partot,
mennyiben járultak hozzá Füred
hírnevéhez, hogyan növelték városunk vonzerejét, látogatottságát? A sorozat elsõ részében Rácz
Jánosnak A MAFC vitorlás szakosztály balatonfüredi telepe, illetve Ákos Andrásnak A BME vízi
sporttelepe és üdülõje címû cikkét adjuk közre.
Ezeket követi Kellei György
olvasmányos, élvezetes írása. Az
Üzenetek odaátról címû visszaemlékezések új folytatásában az író
a neki dedikált könyvek kapcsán
a Füredet második otthonának tartó Eigel István festõmûvészhez,
valamint Füred híres fõkertészéhez, Máthé Jánoshoz és feleségéhez, Bányai Erzsébet festõmûvészhez kötõdõ emlékeit idézi fel.
Az Évfordulók részben a 110
éve született Keresztury Dezsõ-

re emlékezünk. „Megõriznek derék, hû szívek...”, mint írja a költõ Ajándékvers a füredieknek címû
versében. A 90 éves Keresztury
Füreden, 1994. február 23-án, a
szívkórházi ágyán mondta
Némethné Rácz Lidia kérésére
magnóra az üzenetét a Városi
Helytörténeti Gyûjtemény nyári
helyismereti táborában részt vevõ
általános iskolásoknak arról, miért fontos lakóhelyük és családjuk múltjának megismerése. Ez
olvasható a Keresztury Dezsõ
üzenete címû lejegyzésben. Kiss
Gábor Hûséggel, felelõsséggel:
Keresztury Dezsõ öröksége címû
cikkével és a költõnek a Kiserdõ
címû versével emlékezünk a továbbiakban a Füreden minden évben megforduló író, költõ, irodalomtörténész, kritikus, mûfordító, akadémikus színes egyéniségére, aki Arany János õszikéi után
a maga kései verseit télikéknek
hívta Füreden. A rovatot TóthBencze Tamásnak A 2014. év harmadik negyedévének kiemelt évfordulói címû, sok hasznos helytörténeti adalékot tartalmazó írása zárja.

(Forrás: Fortepan)
Az Egyesületi hírek rovat elején olvasható az Egyesületi élet:
A Balatonfüredi Helytörténeti
Egyesület elsõ félévi tevékenysége összeállítás, majd a Kitüntetés és a Halálozás bekezdés. Az
Olvasóink írtak rovatban Pálffy
Károlyné Elment egy igazi lokálpatrióta, egy õszinte barát: Megkésett levél dr. Lázár Jánosnak,
Jancsinak (1947–2014) címû
szép emlékezését, valamint
Szenfnerné Varga Anikónak a
szerkesztõség felkérésére írt Fogyatkoznak a tõsgyökeres fürediek: Életének 92. évében megtért Urához és õseihez Varga Lajos címû írását közöljük. A lapszámot a Helyreigazítás zárja.
A Füredi História 3. száma
Balatonfüreden a Városi Könyvtárban, a Városi Helytörténeti
Gyûjtemény és Kiállítóhelyen, a
Tourinform-irodában és az Arácsi
Népházban vásárolható meg, a
füredi Városi Helytörténeti Egyesület tagjai pedig tagilletményként kapják. Az egyesület szeretettel várja az új érdeklõdõket rendezvényeire, illetve tagjai sorába.
– rácz –

Kellei György

Amikor savanyú a szõlõ
tem az itteni emberekkel, egy-két
közeli barátra is szert tettem. Ha
kedvem szottyan, leugrom a feleségemhez pár napra, a nyarakat
meg az egész család Füreden tölti,
a lányok a barátaikat is elhozzák.
Nem rossz élet ez így, az õszi, téli
hetek szorgalmas munkával telnek, már a hetedik könyvemnél
tartok. Délutánonként hosszú sétákat teszek a parti sétányon.
Az elmúlt öt év alatt igazából
semmi sem zökkentett ki a testi,
lelki békébõl. A vércukorszintem
ugyan enyhén megemelkedett,
de fegyelmezetten diétázom,
refluxszal is bajlódom, és a normális vérnyomásomnak is használ az a fél tabletta, amit a háziorvos javasolt. Idõnként megjelenek
a rendelõintézetben, és recepteket
íratok. Az asszisztens hölgyekhez
kérek sorszámot, így nem kell sokat várakozni. Körülbelül két éve
új, harmincöt-harmincnyolc év
körüli asszisztensnõ jelent meg a
rendelõben, szemüveges, dús, fekete haját feltornyozva hordja. Az

influenza elleni védõoltást õ adja
a karomba, és élvezi, amikor felszisszenek a szúrástól. – Ne ám,
hogy fájjon, Pákozdi úr! – mondja incselkedve.
Április elején éppen a rendelõintézetbe indultam a Tesco parkolójából, amikor a sötétkék Opel
Corsám bal hátsó ajtaja felõl csattanást hallottam. Egy bordó Opel
Astra hátsó ütközõje jócskán behorpasztotta az ajtót. Komótosan
kiszálltam, de az astrás férfi megelõzött, mint a rugó, úgy pattant
ki a kormány mögül. Negyvenötötven éves lehetett, és meglehetõsen ismerõsnek tûnt.
– Hé, öregapám, vaksi maga?!
– szegezte nekem a kérdést, aztán
a kocsija hátuljához lépett. Az
ütközõ bal sarka szép kis mélyedést csinált a Corsán. – Vigyázhatott volna! – adta a nagyokost a
pasas. Ezt a hangot én már hallottam jó párszor, gondoltam elégedetten.
– Ifjú barátom, uraságod a hibás. Az autómat még be sem indí-

tottam – mondtam mosolyogva.
– Hívjak rendõrt?
– Nem muszáj – felelte már
illedelmesen. Beállt egy üres parkolóba, aztán bemutatkozott:
– Dr. Melis Zsolt.
Nyújtottam a kezemet.
– Dr. Pákozdi Imre.
Melis megrökönyödve tekintett rám.
– Basszus! Te vagy az, Imre
bátyám?
– Semmit nem változtál, fiam. Most is a tanároddal pimaszkodtál.
– Bocsáss meg, de annyi boszszúság ért mostanában, hogy folyamatosan ingerült vagyok. Ismered az olyan idõszakokat, amikor savanyú a szõlõ... A pesti bagázs agyonhallgatja az új krimimet, bedöglött a bojlerem, napokig akadozik a vízszolgáltatás az
utcánkban, az üzletben meg palira vesznek, minden második szelet felvágott alatt elbújtatott, töpörödött szalámivéget találok.
S most ez a koccanás, ami az én

LEVÉL AZ OLVASÓNAK

Merre tart a világ?
Nagy élvezet számomra, ha a régi könyveim között kotorászok, bár veszélyes dolog elkezdeni, mert ott ragadok, egymás
után nyitom ki a csodálatos, régi könyveket, egyiket a másik
után, és már nem érzékelem az idõt. Sokszor a gyomrom jelez,
hogy ebédidõ vagy épp vacsora következik, esetleg azt veszem
észre, hogy már nem látok, mert rám sötétedett. Nemrég egy, az
ötvenes évek elején kiadott meteorológiai szakkönyv került a
kezembe Felhõk fölött, felhõk alatt címmel. Ami szimpatikus számomra, hogy nem felettet írtak, hanem fölöttet. Emlékszem, gyerekkoromban imádtam nézegetni a benne lévõ, manapság
már erõsen kifogásolható színvonalú fotókat, titokzatos rajzokat, misztikusnak tûnõ berendezések ábráit. Van benne egy olyan
fejezet, amelynek Égbõl pottyant békák, halak a címe, na, ez volt
aztán igazán izgalmas számomra!
A könyv szép csendesen pihen a polcon, valójában nekem
nincs már rá szükségem, ezért arra gondoltam, hogy egy szakembernek talán mint muzeális érték, érdekes lehet. Talán foglalkoztatja, hogy bizonyos szakmai feladatokat mi módon végeztek hatvan esztendeje – hiszen a hihetetlen technikai fejlõdés a
meteorológia területén is bekövetkezett. Elhatároztam, hogy fölajánlom ajándékba, ezért írtam egy e-mailt az Országos Meteorológiai Szolgálat részére, de egy konkrét személynek címezve.
Hónapokig nem kaptam választ. Ekkor ismét írtam, de már egy
másik meteorológusnak, de válasz ismét nem érkezett. Teljesen
értetlenül állok ez elõtt: már ajándékot sem lehet adni? Ennyire
érdektelen az, amit a másik ember tesz, ennyire semmibe veszik,
hogy mi történik körülöttük? Ha nem kell a könyv, nem érdekli
õket, akkor legalább ezt írták volna meg két sorban, ez körülbelül két percet vett volna igénybe – de nem! Az jutott eszembe
ennek kapcsán: ennyire senki vagyok számukra?
Apám nyugtalansága miatt gyerekkoromban állandóan költöztünk, így az általános iskolát három különbözõ helyen végeztem. A 8. osztály befejezése ötven esztendeje történt. Nosza, vettem magamnak a fáradságot, kinyomoztam mindhárom iskola
e-mail címét, és még március elején írtam egy levelet mindegyiknek, hogy tisztelettel kérem, ha tudnak bármiféle „szervezkedésrõl”, 50 éves évforduló ünneplésérõl, akkor értesítsenek, mert
akár mindhárom iskolában szívesen részt vennék ilyesmin – bár
gyanítom, régi osztálytársaimat nem ismerném meg, de ezt a
helyzetet egyszerû tisztázni. Nos, a Kedves Olvasó, gondolom,
már kitalálta, miért említettem mindezt. Igen, sehonnan sem kaptam semmiféle választ. Vagyis nem vagyok méltó arra, hogy néhány sorban értesítsenek! Pedig már nem kell levelet írni, bélyeget ragasztani, postára vinni... De azt kell, hogy gondoljam:
amikor még kellett, akkor valahogy sokkal komolyabban vették az emberek mindezt, sokkal jobban figyeltek egymásra, s ha
volt egy levél útján történõ megkeresés, akkor legalább válaszoltak rá.
Erre tart a világ? Már ennyire nem vagyunk fontosak egymásnak? Már válaszra sem méltatjuk, ha valaki szól hozzánk?
Gaál Antal

ökörségem. A kötelezõ biztosításomra majd rendezik a károdat.
Zsolt diákom volt a középiskolában. Tõlem csupa ötös osztályzatot kapott, fizikaversenyeket nyert, aztán mégis irodalomprofesszor lett belõle. Csodálkoztunk is a kollégáimmal. Egy idõ óta
már füredi lakos volt, de mindeddig elkerültük egymást. Zsolt hátat fordított a fõvárosnak, lelépett
az egyetemi katedráról, bûnügyi
regényeket írt, és nyaranta kényes
nyomozásokba keveredett a rendõrség bosszantására. A bulvárlapok sokat foglalkoztak vele, és
nem éppen elõnyös színben tûntették föl.
A parkolóban azzal váltunk el,
hogy rövidesen kölcsönösen meglátogatjuk egymást. Kiderült, hogy
egy közeli társasházban lakik, és
közös a háziorvosunk.
– Mit mondtál? A rendelõintézetbe készülsz? – kérdezte.
Bólintottam.
– Vigyázz, a basszus szót még
véletlenül se ejtsd ki a szádon, mert
Rebekától megrovásban részesülsz. Engem a Facebookon tolt le.
Rebeka volt a szemüveges, boglyas hajú asszisztensnõ.
Nem vagyok rabja a Facebooknak, de mindennap megnyitom az oldalt, fogadom az üzene-

teket és az új ismerõsök jelentkezését. Néha chatelgetek a barátaimmal. A lájkolásokkal és a megosztásokkal óvatosan bánok, mert
zavar a giccsfestõk és a fûzfapoéták tolakodása.
Egyszer csak megpillantottam
Rebeka képét a Kit ismerhetek?
rovatban. Virágmintás, sárga nyári ruhát viselt a fotón. Nem haboztam, ismerõsnek jelöltem. A
megerõsítés egy hétre rá érkezett,
addig függõ kapcsolatban álltunk.
Aztán idõvel én is megkaptam a
magamét... A Mirázs cukrászda
abban a városban kínálta édességeit, ahol középiskolai tanárként
mûködtem. Tulajdonosa a tanítványom volt, és ismerõsévé fogadott. Amikor egy-egy szemrevaló
sütemény fotóját feltette, rögtön
megosztottam. Alig telt el két hét,
s üzenetet kaptam Rebekától: csak
nem savanyú a szõlõ? A kérdést
nem lehetett félreérteni, a cukromra utalt. A következõ receptíráskor pofátlanul nagydarab almásmákos pitével jelentem meg a rendelõben, az utolsó falatot akkor
gyömöszöltem a számba, amikor
leültem Rebeka asztalához. Elhûlve méregetett, de hang nem jött
ki a torkán. Most egy ideje üres a
közös chatablakunk. A provokáció szünetel.
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Kitüntetés
Germeringbe
A Balatonfüred Város
Díszoklevele kitüntetést
adományozott az önkormányzat a németországi
Germeringben élõ Harald
Kux részére.
Harald Kux, aki idén töltötte
be a nyolcvanadik életévét, sokat
tett Balatonfüred és Germering
testvérvárosi kapcsolatáért. A
Germeringi Városi Tanács tagjaként, a helyi közélet jelentõs és
elismert szereplõjeként az elsõ
perctõl kezdve igen aktívan támogatta a két város közötti kapcsolat létrejöttét. Részt vett az elsõ,
elõkészítõ tárgyalásokban és a
megelõzõ ismerkedõ látogatások
lebonyolításában (fúvószenekar,
delegációk). Közremûködött a
germeringi és a balatonfüredi
kapcsolatfelvételi ünnepségek
elõkészítésében és megrendezésében.
A kezdeti idõszakban több
mint tíz évig volt a germeringi

Német–Magyar Egyesület elnöke.
Erre az idõre esett az egyesület és
a testvérvárosi kapcsolat aranykora. Száznál több aktív egyesületi taggal havi rendszerességgel
szerveztek Magyarországot, a
magyar kultúrát megismertetõ,
népszerûsítõ programokat. Folyamatosan szerveztek cserelátogatásokat az iskolás gyermekeknek,
az egyesületi tagoknak, a két város mûvészeti csoportjainak, egyházainak. Ekkor indult el a tûzoltó egyesületek közötti, máig aktív nagyon erõs kapcsolat is.
Harald Kux tízéves elnöki tevékenysége után is önzetlen résztvevõje maradt a késõbbi testvérvárosi rendezvényeknek, csereprogramoknak.
Balatonfüred, a fürediek igaz
és önzetlen barátjaként nagy szerénységgel és még nagyobb szeretettel támogatja és segíti a mai
napig is a két város és polgárainak baráti kapcsolatát.
Takács Miklós

Nádas Péter író
és fordítói Füreden

Negyedszázados kapcsolat

A testvérvárosi egyesületek
tagjai a jubileumi ünnepségen is
nagy szeretettel köszöntötték
egymást a Hotel Margarétában,
mert a finnekkel a kapcsolat soha
nem volt csak hivatalos, hiszen
balatonfüredi családok mindig
nagyon nagy számban utaztak és
utaznak most is ki a nyolcvantagú egyesület képviseletében Kouvolába.
Hogy a kapcsolat ennyi idõ
után is élõ maradjon és fiatalok is
csatlakozzanak, ahhoz olyan szervezõk kellenek, mint dr. Ács Károly, a füredi egyesület elnöke és

Nádas Péter mûveibõl eddig több mint kétszázat fordítottak le
Nádas Péter Párhuzamos
történetek címû regényének tíz országból érkezõ
fordítói találkoztak a
Balatonfüreden.
A Magyar Fordítóház Alapítvány szervezésében szeptember
végén a kortárs magyar irodalom
kiemelkedõ alkotásának francia,
horvát, kínai, német, román, norvég, spanyol, svéd, szlovák és
szlovén fordítói vettek részt.
A háromkötetes, 1500 oldalas
regényen a szerzõ kisebb megszakításokkal 18 éven át dolgozott.
A 2005-ben megjelent trilógiát
több nyelvre lefordították, a német kiadás 2012-ben jelent meg,
jelentõs sajtóvisszhangja van a
mûnek német nyelvterületen is
– mondta Rácz Péter, a Magyar
Fordítóház Alapítvány kuratóriumi elnöke.
A nagyregény különbözõ korok történeteit vonultatja fel, párhuzamos sorsokon keresztül be-

mutatva, hogyan szövi át az emberi életet a történelem. Nádas
Pétert az utóbbi években a sajtó,
illetve az elemzõk is rendre az irodalmi Nobel-díj egyik legnagyobb
esélyesének tartották. Veretes,
több jelentõs regényt tartalmazó
életmûvébõl is kiemelkedik a Párhuzamos történetek címû regény,
amelyért a szerzõ 2012-ben megkapta a Brücke Berlin-díjat (német fordítójával, Christina Virághgal) és a Südwestrundfunk
(SWR) német közszolgálati rádió
Legjobb Könyvek Listája nevû
irodalmi díját.
A magyar nyelven zajló konferencián, amelyen a szakmai beszélgetéseken túl a kultúrák különbözõségébõl fakadó izgalmas
eszmecserék is folytak, kritikusok, irodalmárok, egyetemi oktatók és hallgatók is részt vettek.
A konferencia zárásaként pedig Károlyi Csaba beszélgetett
Nádas Péterrel.
MT

korábbi egyesületi elnöknek ajándékot adott át.
Dr. Ács Károly is felidézte a
korábbi évek történéseit, kiemelve, hogy nagyban segíti ma a
kommunikációt az internet, a
skype, hiszen így akár napi kapcsolatban tudnak lenni a távol élõ
finnekkel.
Az ünnepségen fellépett a Balatonfüredi Néptáncegyesület és
a Városi Vegyeskar, amelynek finnül elõadott dalához a kouvolai
vendégek nagy örömmel csatlakoztak.
CSK

1988-ban járt a finnországi
Kouvolából elõször Balatonfüreden küldöttség.
Rá egy évre már aláírták
a települések között a
testvérvárosi szerzõdést.
A tavalyi közigazgatási
reform során, amikor hat
települést vontak össze
Kouvolával, dönteniük
kellett, kivel tartják
továbbra is a kapcsolatot,
és a finnek Balatonfüredet
választották.

Mesés
Füred

Praznovszky Mihály könyvét
a nem füredieknek azért
ajánljuk, mert ebbõl képet
kaphatnak a régi Balatonfüred
hangulatáról, a füredieknek
meg természetesen kötelezõ
olvasmány, és ajándéknak is
kitûnõ. Kapható a város
kulturális intézményeiben

Jakab Vilma, az egyesület titkára, aki megtanulta a finn nyelvet
is a finnek iránti rokonszenvbõl,
mondta dr. Bóka István polgármester, és a vendégeknek, Pekka
Ainalinak, a finn egyesület elnökének és Pekka Jokinennek, a

A dr. Ács Károly
által irányított
egyesületnek
nyolcvan
tagja van

Nõtt a bérjövedelem
A személyi jövedelemadó
tavalyi alakulásáról
tájékoztatta a sajtót Dégi
Zoltán, a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal Veszprém
Megyei Adóigazgatóságának vezetõje.
Elhangzott, a kormányintézkedéseknek köszönhetõen az adózók 90 százalékát érintette a megfizetendõ adó csökkenése. Veszprém megyében a bevallott összjövedelem összege 288 milliárd 488
millió forint volt 2013-ban, ebbõl
az összes adókötelezettség 42
milliárd 303 millió forint volt.
A bevallások száma kismértékben ugyan, de csökkent 2012-höz
képest. A megyében a 2013-as
adóbevallások tekintetében 10,6
milliárd forinttal nõtt a munkaviszonyból származó bérjövedelem,
összesen egyébként 142 ezren
rendelkeznek munkaviszonnyal.
Az átlagbér a térségben 155 ezer
forint volt, ezzel a megye az országos listán a 9. helyen áll, mai
alatta van az országos átlagnak.
Érdekesség a statisztikában, hogy

az adózók 35 százaléka, tehát jelentõs része a minimálbéres vagy
az alatti jövedelemrõl vallott, a
legmeghatározóbb sávba, vagyis
1,2 millió és 2,4 millió közötti éves
jövedelmûek közé pedig az adózók 40 százaléka tartozik. A 4
millió forint feletti bérjövedelem
az adózók 7,5 százalékára volt
jellemzõ, 11 ezren szerepeltették
ezt a 2013-as bevallásukban.
A kedvezményekrõl elmondható, hogy a legnagyobb adóalapcsökkentõ tényezõ a családi adókedvezmény volt. Ezzel 40 ezer
személy csökkentette az adóalapját, ami azt jelenti, hogy 6 milliárd
500 millió forint maradt a családoknál. A sajtótájékoztatón szó
esett a megyei topjövedelmek alakulásáról is. 2013-ban a legmagasabb bérjövedelem 100,5 millió
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forint volt, ez növekedést mutat
a korábbi évhez képest, ugyanakkor a második és harmadik helyen csökkenés tapasztalható. Az
adózók idén is felajánlhatták
adójuk 1 százalékát. 130 ezren
rendelkeztek errõl bevallásukban,
legtöbben az egyházakat támogatva ily módon. Ötezer esetben
azonban hibás volt a nyilatkozat,
így a felajánlás ezekben az esetekben érvénytelen.
Fontos információként hangzott el végül, hogy az a szervezet, amely a 2014-es adóévben 1
százalékos kedvezményezett kíván lenni, annak szeptember 30ig regisztrálnia kellett ezt az adóhatóságnál. Akik ezt elmulasztották, azok nem részesülhetnek jövõre a felajánlásokból.
Bán László
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Izgalmas Fotósviadal
most elõször Füreden

Népzeneoktatás
Népzeneoktatás indult Tihanyban, a Németh László Mûvelõdési Házban. Ez év szeptemberében már második tanévét kezdi meg a Pásztorcsillag Alapítvány
és a Németh László Mûvelõdési
Ház által szervezett oktatási-képzési forma, mely a zeneiskolai
keretekhez hasonlóan biztosít
rendszeres tanulási lehetõséget a
jelentkezõknek, gyerekeknek és
felnõtteknek egyaránt. Az oktatók zenetanárok, akik más zeneiskolákból járnak át Tihanyba. Két
hangszer tanulására van lehetõség,
népi furulyán és tekerõn tanulhatnak az érdeklõdõk.

Agykutatók fája

Dr. Freund Tamás agykutató 2013 májusában ültetett fát Balatonfüreden, abból az alkalomból, hogy dr. Buzsáki Györggyel és dr.
Somogyi Péterrel közösen korábban elnyerték a The Brain Prizedíjat, amit az agykutatás Nobel-díjának tartanak. Akkor a két
másik, Angliában, illetve az Egyesült Államokban élõ professzor
nem lehetett jelen a faültetésnél, most azonban meglátogatta a
sétányon növekvõ fácskát dr. Buzsáki György is, aki a Magyar
Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézete
konferenciáján vett részt Balatonfüreden

Gyászfeldolgozó önsegítõ csoport
A Fotósviadalra amatõröket és profikat is várnak. Illusztráció: Czakó Balázs
A Nyitott Balaton rendezvénysorozat részeként,
elsõ ízben a városban,
Fotósviadalt rendeznek.
Amatõrök, profik készítenek felvételeket Füreden.
A Pannon Egyetem Fényképészkör 2010-ben hagyományteremtõ szándékkal szervezte meg
az elsõ versenyt. A Fotósviadalon az amatõr és tapasztaltabb
fényképészek mérhetik össze

kreativitásukat. Részvételi korhatár nincs, a nevezés mindenki számára ingyenes. A szervezõk amatõr és profi fotósok jelentkezését
egyaránt várják. A versenyzõk
Balatonfüreden készítik el a fotókat, a képek közül szakmai zsûri
válogatja majd ki a legjobbakat,
amelyek külön kiállításon is szerepelnek majd.
A verseny október 25-én, délelõtt 11-kor kezdõdik, regisztrálni 10 órától lehet. A résztvevõk

megkapják az elsõ témát, amelynek lefényképezésére adott idõ áll
rendelkezésre. Miután elkészült a
kép, azt le kell adni a kijelölt állomáson, ezután jöhet a második
téma. Összesen öt darab képet
kell készíteni. A Fotósviadal vándorkupáját a gyõztes sorozat készítõje viheti haza.
Jelentkezés és további információk a fotosviadal.hu weboldalon.
Martinovics Tibor

A tanulók elsõsorban a helyi
népzenei anyagot igyekeznek elsajátítani: a Dunántúl zenéjével,
azon belül is elsõsorban a Bakony
és a Balaton-felvidék népzenéjével foglalkoznak. Az oktatók Dóra Áron (furulya) és Legeza Márton (tekerõ). Mindketten zenepedagógusok, zeneiskolai tanárok és
népzenész elõadómûvészek. Érdeklõdni Legeza Mártonnál lehet:
legezamarton@gmail.com; 20/
427-1857.
(x)

.
A Szociális Alapszolgáltatási Központban (Kéki út 6.) október 7-tõl várják
azokat a gyászolókat, akik szívesen veszik a sorstárscsoport segítségét, szeretnének gyászukban elõbbre jutni, keresik a továbblépés lehetõségeit. A találkozásokat kéthetente, keddenként 18 órától 20 óráig tartják, összesen tíz alkalommal.
Az elsõ alkalom nyitott, utána a csoport zárttá válik.
A segítõ csoport légkörében az emlékezés mellett, sikerülhet enyhíteni a fájdalmat, a résztvevõk megszabadulhatnak a gyász terheinek egy részétõl, eljuthatnak a megnyugváshoz. A csoportformának nagy elõnye, hogy a csoportban szinte
az elsõ alkalmak során kialakuló új bizalom és kötõdés a társak felé megtartja és
megóvja a résztvevõket a teljes és visszafordíthatatlan elszigetelõdéstõl, és a
sorstársi (kis) közösségben lehetõség nyílik a gyász fájdalmának megosztására.
A csoportban mindenki egyenrangúan vesz részt.
A gyász idején – a hiány és a mindent eluraló fájdalom mellett – a legerõsebb
negatív tapasztalat a meg nem értettség, valamint az elszigetelõdés. A csoport egy
megértõ, együttérzõ társas közeg, amely megtart és ezzel segít tovább élni, továbblépni.
A térítésmentes gyászfeldolgozó csoportfoglalkozásokat Frank Róbert
szakpszichológus tartja. Elõzetes jelentkezés és további információ:
robert@frankrobert.hu, telefon: 30/365-6700.

Martinovics
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Szilvásvárad és környéke Agyserkentõ csemegék

Az Eötvös iskola felsõ tagozatos táborozói ezen a nyáron is felejthetetlen élményekkel gazdagodtak
A füredi Eötvös iskolában, mint minden évben,
Margit néni és Zsuzsa
néni idén is szerveztek
nyári tábort a felsõsöknek.
Egy hét alatt Szilvásváradot és környékét térképeztük fel.
Busszal indultunk Balatonfüredrõl, hogy egy felejthetetlen hetet töltsünk el barátaink társaságában. Útközben megálltunk Egerben, hogy megnézzük a Varázstornyot. A panorámateraszról
elénk tárult az egész város, emellett megtekinthettük a csillagászati
eszközöket, és bemutatót tartottak nekünk érdekes fizikai eszközökrõl, amelyeket késõbb ki is
próbálhattunk. Az egri vár sem
maradhatott ki a programból.
Utunkat folytatva elértük a
Csodaszarvas Ifjúsági Üdülõt, ami
a szállásunkként szolgált. Boboztunk, délután kisvonattal ellátogattunk a Szalajka-völgybe, ahonnan felmásztunk az õsemberbarlangig. Visszafelé a Szalajka-forrást, a Fátyol-vízesést és a Pisztrángos-tavat tekintettük meg.

A harmadik napon Lillafüreden
megcsodálhattuk az ország legmagasabb vízesését és az Anna-barlangot. Barlangi utunk során áthaladtunk a Hármas Kapun, amelyhez egy legenda fûzõdik. Attól
függõen, hogy melyik kapun halad át a látogató, halála után a
mennyországba vagy a pokolba
jut. Délután a miskolctapolcai
barlangfürdõben lubickoltunk.
A csapatversenyek már-már
hagyománynak számítanak a táborokban. Ennek keretében mindennap kaptunk egy-egy feladatot, amit tanáraink értékeltek.
Ezen a napon feladatként a falusi
állatok ébredését kellett bemutatnunk. A csapatok felkészülési ideje alatt a szobákból különféle állathangok szûrõdtek ki. Az ugatáson, a nyávogáson és a kukorékoláson kívül mekegés és nyihogás
zaja szórakoztatta tanárainkat.
Másnap Aggtelekre mentünk,
ahol végigjártuk a Baradla-cseppkõbarlangot. Megismertük a képzõdmények fantázianevét, sõt
zenei élményben is volt részünk a
koncertteremben. Minden tábor
legérdekesebb része az éjszakai

túra. Éjjel túravezetõnkkel vaksötétben sétáltunk a hegygerincen.
Láthattunk szentjánosbogarakat és
hallhattuk a baglyok huhogását.
Szerencsére medvével és farkassal nem találkoztunk. Az utolsó
tábori napon egy kis Activity játék után már minden csapat készült az esti bemutatóra. Délután
felküzdöttük magunkat a Millenniumi Kilátóba, ahol Szilvásváradot és a környezõ hegyeket szemléltük meg. Este eljött a produkciók ideje. Mindenki különbözõ,
de igazán remek produkcióval állt
elõ. A csapatversenyt végül az
xXx és a Tobozkák csapata holtversenyben nyerte meg.
Sajnos elérkezett a búcsú napja is. Reggeli után az ország legmagasabb pontja felé vettük az
irányt. Kékestetõn rengeteg képet
készítettünk, majd továbbindultunk Sástóra, ahol az 53 m-es kilátóba másztunk fel. Bizony, az
utolsó emeleten már sok gyereknek remegett a lába.
Este élményekkel gazdagodva
tértünk haza.
Bujáky Eszter és
Kulcsár Orsolya

GAZDIT KERESÜNK
Puffi 2006-ban született fajtatiszta palotapincsi kan. Nagyon barátságos, kedves,
nyugodt és hálás minden simogatásért. Szépen megy pórázon és nagyon szófogadó.
Puffi be van chipezve, veszettség elleni és
kombinált oltással rendelkezik és ivartalanítva van. Kizárólag csak benti kutyusként
adjuk örökbe. Telefon: 30-545-0252, Inga
Wagner.

Legyen szó akár munkáról, tanulásról, alkotásról, a koncentráció fontos a jó teljesítményhez.
Ha a gondolataink nem kalandoznak el, könnyebben érünk el sikerélményt is. Véleményem szerint a jó minõségû, finom reggeli
megalapozza a napot. Kell az indító energia a naphoz, ezenkívül a
reggeli fokozza az anyagcserét.
Így kiegyensúlyozottabban, derûsebben indul a nap. Összegyûjtöttem néhány agyserkentõ ételt,
amik segíthetik a koncentrációt.
Teljes kiõrlésû gabonák
A teljes kiõrlésû gabonákból –
zab, árpa, búza – készült ételek
lassan emelik meg a vércukorszintet, így folyamatosan biztosítják
az energiát. Fogyaszthatod pehelyként, müzliben vagy kenyérben. Egyél hozzá bátran gyümölcsöt, például fekete szedret, áfonyát, melyek jó erõs antioxidáns
hatásúak.
Tojás
A rendszeres tojásfogyasztás
is segíti az egészséges szellemet
és testet. A benne található esszenciális zsírsavak, a B-vitamin, a
szelén és az agytevékenységet
segítõ kolin jó hatással van a koncentrációra, a memóriára. A tojás
kitûnõ fehérjeforrás is. Egy szelet
teljes kiõrlésû gabonából készült
kenyérrel remek reggeli.
Csonthéjas magvak
Dió, mandula, kesudió, pisztácia – mind-mind energiát adnak
és jókedvre hangolnak. Bátran csemegézz ezekbõl napközben is,
gyermekednek is csomagolhatsz

belõlük az iskolába. Praktikusan
egy kis dobozkában viheti magával, s néhány szem aszalt gyümölccsel vagy gojibogyóval feldobhatod az ízét és a hatását is.
Érdekesség: a dióbél ránézésre
nagyon-nagyon emlékeztet az
agyra, a természet bölcsen megmutatja, mire van jó hatással ez a
csonthéjas gyümölcs.
Natúr joghurt
Natúr joghurtba keverj vitamindús gyümölcsöket, s akár bolondítsd meg egy kis mézzel is!
Ezzel a reggelivel biztosan jól indul a napod, de akár napközben is
fogyaszthatod.
Sajtok
A nem túl zsíros sajtok egy kis
gyümölccsel együtt fogyasztva
szintén nagyszerû csemegét jelentenek. Akinek a szervezetében
túlzott mértékben elszaporodtak
a gombák, az mindenképpen kerülje a penészes sajtokat.
A diákok többségénél inkább
az elkalandozó gondolatok okozzák a koncentráció hiányát. A természet patikájához õk is bátran
fordulhatnak, azonban számukra

Süllõ-kupa horgászverseny

Fotó: Iván Imre

Összesen 47,5 kg süllõ akadt horogra a hagyományos füredi Süllõkupán.A nemzetközi mezõny – hiszen a horvát és német testvérvárosokból is érkeztek horgászok – legnagyobb halát (2,23 kg) Szabó
Miklós fogta. Második lett Tóth István egy 1,95 kg-os példánnyal,
harmadik Darko Pocskar egy 1,26 kilós süllõvel (képünkön).
Elismerést kapott a legjobb csapat (Adrenalin), a legjobb küszfogó
felnõtt (Kõrösi Tamás, 1490 gr) és diák (Pohl Kristóf, 2360 gr), a
legnagyobb egyéb ragadozót fogó horgász (Nagy Csaba, 0,87 kg-os
angolna) és a legjobb egyéni induló (Szabó Lajos, 1,44 kg) is

nagyszerû megoldást jelenthet a
tanulásmódszertan tréning, ami 9–
10 éves kortól egyfajta kreatív tanulásfejlesztés/-fejlõdés. Bármilyen elsajátításra váró ismeret akkor tud leginkább beépülni a gondolatainkba, ha a tanulás folyamata élvezetes, élményszerû és emberileg sokat jelent számunkra.
Miért hasznos az ön és/vagy gyermeke számára a tanulásmódszertan tréning? Kevesebb idõ alatt
több tanulnivalót képes elsajátítani, memóriája élesedik, a tanulás örömtelivé és élményszerûvé
válik, megtanulja kezelni a lámpalázat, gyarapodik az aktív és a
passzív szókincse, szövegértési
kompetenciája fejlõdik, megtanul
használható jegyzetet készíteni,
meglátni a lényeget, megtanul kérdezni és gondolkodni, fejlõdik a
kreativitása.
(x)
Kelemen Lívia
fitoterapeuta szakvégzettségû
természetgyógyász
Elérhetõség:
Balatonfüred, Kossuth u. 19.
Tel.: 20/595-3062

Holikúra Klub
Ismerd meg önmagad!
Ismered magad? Igen? Menynyire?
Ha szeretnéd jobban megismerni, ki is vagy te valójában, miért éppen úgy cselekszel, és
szeretnél változtatni ezen, akkor szeretettel várlak Balatonfüreden a Gyógy tér 3. (Horváth-ház) oldalában a Holikúra masszázsszalonban tartandó
ónismereti klubba minden szerdán 18.00– 19.30-ig.
Kényelmes öltözetben gyere!
Megtanuljuk a helyes légzéstechnikát és az egyszerû öngyógyító technikákat, meditálunk,
problémamegoldó kulcsokat
szerzünk meg.
Baráti beszélgetés, tea, zöld nasi... Bõvebb felvilágosításért
hívj bátran!
Vezeti: Mészáros Balázs, telefon: (70)770-9550

Radnótis diákok Orfûn táboroztak

Június végén a Balatonfüredi Radnóti Miklós Általános Iskolából harminckét diák táborozott a
mesés, vadregényes Orfûn. Négy-hat fõs valódi jurtákban laktak. Baranya megyébõl Pécs, Siklós,
Abaliget és Orfû nevezetességeivel ismerkedtek meg. Vízben és szárazföldön a létezõ mozgások szinte
mindegyikét kipróbálva, élményekkel gazdagon megrakodva tértek haza, megértve Tamási Áron
gondolatát: „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne”
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Másik hajóban is jók
A Balatoni KKEV-SE
sárkányhajócsapatának
hat versenyzõje a hazai
válogatók eredményeként
kijutott lengyelországi
Poznanba, az augusztus
végén megrendezett
sárkányhajó-világbajnokságra.
A megmérettetésen a fürediek különbözõ kategóriákban más
hazai csapatok versenyzõivel értek el szép sikereket. A végeredmény 6 arany-, 7 ezüst- és egy
bronzérem.
Bóta Kriszta: 1 ezüst (szenior
nõi 20-as hajó 200 m), Salbert
Imre: 1 ezüst (szenior mix 20-as
hajó 200 m), 1 bronz (szenior férfi 20-as hajó 200 m), Bán Magdolna: 1 arany (masters nõi 20-as
hajó 500 m).
1 ezüst (masters nõi 10-es hajó
200 m), Obermajer Teri: 1 arany
(masters nõi 20-as hajó 500 m).
1 ezüst (masters nõi 10-es hajó
200 m), Házi Zsuzsa (edzõ): 4
arany (masters nõi 20-as hajó 500
m, 2000 m, 200 m, masters nõi

Bécsi Nikolett (balról az elsõ) ezüst-, Kiss András (jobbról az elsõ) bronzérmet szerzett

A fürediek más hazai csapatok versenyzõivel értek el szép sikereket

Eredményes õszi kezdet

10-es hajó 2000 m, 1 ezüst (masters nõi 10-es hajó 200 m), Horváth Mária: 2 ezüst (szenior nõi
20-as hajó 200 m, szenior mix 20as hajó 200 m)
Obermajer Teri a lengyelországi vb végeztével továbbutazott az
olaszországi Ravennába, ahol a

Jól szerepeltek a Balatonfüredi Taekwon-do (TKD) klub versenyzõi Esztergomban a kickbox light kontakt országos bajnokságon.
A 4 Fight-kupán Bécsi Nikolett ezüstérmet szerzett. Nikolett
felnõtt 55 kilogrammban a saját

sárkányhajók klubvilágbajnoksága zajlott szeptember elsõ hetében. Ezen versenyen a székesfehérvári Dragon Aqua SE csapatát erõsítette, és ezüstérmet szerzett szenior B (50+ korúak) mix
20-as hajóval 2000 m-en.
BFN

súlycsoportjánál egy kategóriával feljebb nevezett, hogy kipróbálja magát jóval nagyobb ellenfelek között. A felnõttmezõny legkönnyebb versenyzõjeként jutott
a döntõig, ahol pontozással maradt alul ellenfelével szemben. Kiss
András 69 kilogrammban elõször

Berecz Zsombor Nagyhajós bajnokság
ott lesz Rióban
Santanderben az ISAFvilágbajnokságon a Finn
osztály – az olimpiai
egyszemélyes nehézsúlyú
versenyszám – vitorlázója,
Berecz Zsombor az MVM
SE versenyzõjeként nyolc
futam alapján a 15. helyen,
a nemzetek sorrendjében
11.-ként végzett, és ezzel
olimpiai indulási jogot
szerzett.
Talán minden korábbi olimpiához képest most a legnehezebb kvalifikálni, hiszen mindössze 24 nemzet finnesei versenyezhetnek majd Rióban. Santanderben volt az elsõ kvalifikációs lehetõség. Tizenketten szerezhettek indulási jogot, és Berecz
Zsombor élt a lehetõséggel! Pedig
a ma lehetséges legerõsebb mezõny, 33 nemzet 78 versenyzõje

vett részt a világbajnoki futamokon. Mondhatni, a papírformának
megfelelõen kvalifikált, hiszen két
éve ott van a finnes élmezõnyben,
ahogy azt a legutóbbi világ- és
Európa-bajnokságokon vagy Világkupa-futamokon is igazolta. De
papírforma ide vagy oda, ezúttal
is nagy nevek maradtak ki, akik
szinte biztosra vehették bejutásukat. Nem szerzett kvótát például
a londoni olimpián 4. helyezett
holland Jan Postma vagy a 6. lengyel Pjotr Kula. Nem fért be az
élmezõnybe az aktuális világbajnok, a brazil Zarif sem (igaz, õ
házigazdai jogon indulhat majd).
De ott lesz Rióban Berecz
Zsombor, aki nem pusztán a harmadik olimpiáján vesz majd részt,
de most, immár Finn osztályban,
a tudása alapján jó eredményt is
elérhet.
BFN

Berecz Zsombor taktikus versenyzése olimpiai kvalifikációt ért

A szeptember 14-én Balatonfüreden rendezett III. ORC nagyhajós bajnokságon 11 induló közül az
elsõ helyen a Manöken csapata végzett Gömbös Loránd kormányossal és dr. Molnár Lóránttal, ifj.
Pay’r Egonnal és Valkó Andrással a fedélzeten. Második helyezett a BYC színeiben induló Helikon
ifj. Andorka Rudolffal a kormánynál és Andorka Rudoffal, Káptalan Istvánnal, Andorka Rafaellel
a legénységben. Harmadik helyezett a Puro Contento Mike Schmollinggal a kormánynál és Filóné
Rozgonyi Nórával, Gorka Mártonnal, Sótonyi Györggyel és Sváby Tamással a csapatban

indult felnõtt korosztályban, ahol
kemény küzdelmekben bronzérmes lett.
Balatonfüredi felkészülését a
Református iskolában mûködõ
taekwon-do klubban Vajky László edzõ irányítja.
BFN

Fiatalok
versenyeztek
a BYC-ben
Szeptember végén két versenyt rendezett a Balatonfüredi
Yacht Club. A Merkantil Bank–
Laser Európa-kupa sorozat magyarországi állomása mellett az
Optimist, Cadet és 420 hajóosztályok részére OTP Junior–BYCkupa ranglistaverseny zajlott,
összességében közel 200 fõs gyereksereggel a megújult BYC-telepen. Szépszámú nevezõ gyûlt
össze mindkét versenyre: 8 országból összesen 73 db Laser , 15
egység 420-as és 83 db Optimist
állt rajthoz.
A közel 30 fõs versenyrendezõi gárda mellett hatfõs nemzetközi zsûri (Joep Straus – Belgium, Beliczay Márton – Magyarország, Manuel Hünsch – Németország, Dusan Vanicky – Szlovákia, Uros Zvan – Szlovénia, Váradi
Imre – Magyarország) biztosította
a versenyek nemzetközi szintjét.
A szeptember 19-i megnyitón
Böröcz István, a Balatonfüredi
Yacht Club ügyvezetõ igazgatója,
valamint az OTP-csoport képviselõje, Németh József köszöntötte a megjelenteket a felújított hangár alatt. Németh József hangsúlyozta, hogy milyen fontos az
OTP-csoport részére az ifjú sportolók támogatása, fõleg azoké, akik
a mai divatos virtuális világból kilépve sportolnak és érnek el remek eredményeket, és hogy kifejezetten örül, hogy az OTP anyabank és leánybankja, a Merkantil
Bank által több éve támogatott
nemzetközi és hazai verseny most
egy idõben, gyönyörû helyen kerül lebonyolításra. A Balaton a
versenynapokon megmutatta igazi arcát – reggeli esõ, hideg, délutáni forróság, hatalmas szélfordulók, szélleállások, parti és vízi
halasztás, pályarövidítés –, mondhatni nem volt egyszerû sem a
rendezõk, sem a vitorlázók számára. A versenyt támogatta a Balaton Fejlesztési Tanács és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium is.
Fenyõfalvi Anett
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