
Folyók, tavak, tengerek  
– tárlat az éltető vízről 

Csodálatos! – ezzel  
a jelzővel összegezte  
a látottakat a kiállítótér-
ből az előtérben várako-
zó Bóka István polgár-
mesterhez lépő Geskó 
Judit, a Vaszary Galéria 
művészeti főtanácsadója, 
aki a szombati kiállítás 
megnyitása előtt nézte 
meg az anyagot Plesz-
nivy Edit kurátorral.  
A Folyók, tavak, tenge-
rek – Az éltető víz című 
tárlat az idei nyár egyik 
legszerethetőbb prog-
ramjának ígérkezik. 

A félszáz remekművet fel-
sorakoztató kiállítást dr. Baán 
László, a Szépművészeti Mú-
zeum és a Magyar Nemzeti 
Galéria főigazgatója nyitotta 
volna meg, távollétében Geskó 
Judit olvasta fel a főigazgató 
gondolatait. 

– A legrégebbi képek szü-
letésétől a legifjabbakig csak-
nem nyolcvan esztendő a 
korkülönbség. Vagy még in-
kább: a korszakos különbség. 
Világok távlata id. Markó 
Károly nimfáitól a Vaszary 
strandjain napozó alakokig. 
(…) Azóta még egyszer annyi 

esztendő eltelt már, és a mű-
vészeti látásmód újabb sarkos 
fordulatokat vett. Ám a termé-
szet ezalatt látszólag mit sem 
változott: a folyók ugyanott 
folynak, a tengerek sem felej-
tették el az ár-apályt. Valójá-
ban sok minden más lett. Ki 
ne tudná, hogy csak a legutób-
bi évtizedekben az ember 
mennyit ártott a víznek – han-
goztak el Baán László gondo-
latai. – Ezek a remekművek 

még mind egy harmóniáról, 
ember és természet becsületes 
együttéléséről mesélnek a 
maguk módján. Nekünk, akik 
a 21. századból rájuk csodál-
kozunk, nemcsak áhítatos 
művészi élményt nyújtanak, 
hanem figyelmeztetnek is e 
világ törékenységére. (...) 
Üzenet, amely így szól: jó 
lenne megbecsülni természeti 
és kulturális örökségünket, és 
bölcsebben vigyázni arra, ami 

a miénk. Hogy legyen ezután 
is éltető víz a Földön, és em-
ber, aki megfesti azt – zárult a 
főigazgatói gondolatsor. 

– Évek óta dédelgetett ál-
munk volt a vizeket témaként 
választó kiállítás, ami most a 
Vaszary Galéria, a Szépművé-
szeti Múzeum és a Magyar 
Nemzeti Galéria összefogásá-
val jöhetett létre – ezt már 
Bóka István mondta köszöntő-
jében. – Országosan is jelentős 

kiállítást nyitunk ma meg, 
amit a város elköteleződése 
nélkül ugyan nem lehetne 
megszervezni, de szükségünk 
van kiemelt támogatópartne-
rekre. Hálás szívvel köszönöm 
meg a három intézmény mun-
katársainak odaadó tevékeny-
ségét, és a hosszú évek mun-
káját a Vaszary Galéria főku-
rátorának, az általunk tisztelt 
és nagyon szeretett Geskó 
Juditnak. 

A víz és annak számos 
előfordulási formája szinte 
minden festőt megihletett. A 
szó szerint kiapadhatatlan té-
mát 19. századi művészek 
tolmácsolásában láthatja a 
füredi közönség. A nemzetkö-
zi élvonalból itt van Gustave 
Courbet, Charles-Francois 
Daubigny és Jules Dupré. A 
hazai alkotókat többek között  
a plein air, azaz a szabadban 
való festés úttörője, Szinyei 
Merse Pál és a barbizoni isko-
lához tartozó impresszionista, 
Paál László képviseli. Mellé-
jük sorakozik fel Csók István, 
Ferenczy Károly, Glatz Osz-
kár, Iványi Grünwald Béla, 
Mészöly Géza, Mednyánszky 
László és Munkácsy Mihály.  

A kiállítás különlegessége 
Benczúr Gyula Stranbergi tó 
című, frissen restaurált képe. 
Kitüntetett szerepet kap a ki-
állítótérben Vaszary János, aki 
otthonosan mozgott a francia 
Riviérán és a Balaton-parton 
egyaránt, megfestve a tenger-
járó hajókat és a füredi stran-
dolók színes napernyőit. MA
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TARTALOM
Baráti Kristóf  
és a Stradivari
A fiatal hegedűművész neve 
világszerte ismerősen cseng.

5. oldal 

Kozma Imre 
és az ordasok
Képek és történetek az elmúlt 
nyolcvanhat esztendőről. 

7. oldal

A Kékszalag a tó ünnepe
Várhatóan hatszáznál 
több hajó áll majd 
rajthoz a július közepén 
rajtoló 51. Kékszalag 
Nagydíjon a szervező 
Magyar Vitorlás Szövet-
ség várakozása szerint. 

Már hetekkel a rajt előtt 
komoly érdeklődés kíséri az 
idei Kékszalag Nagydíjat, 
Európa legrégebbi és leghosz-
szabb tókerülő vitorlásverse-
nyét, amely július 18-án, csü-
törtökön reggel 9 órakor indul 
Balatonfüredről. 

Az idén sorra kerülő 51. 
Kékszalag több szempontból 
is különleges. Egyrészt a ren-
dező Magyar Vitorlás Szövet-
ség 2019-ben ünnepli fennál-
lásának 90. évfordulóját, más-
részt 85 évvel ezelőtt, 1934-

ben rendezték meg az első 
Kékszalagot. 

Dr. Kollár Lajos, a Magyar 
Vitorlás Szövetség elnöke az 
51. Kékszalag Nagydíj buda-
pesti sajtótájékoztatóján arról 
beszélt, hogy a Kékszalag 
több évtizedes múltja és fo-
kozott népszerűsége annak is 
köszönhető, hogy a vitorlázás 
és a természethez való köze-
ledés egyre népszerűbb a 
magyar emberek körében. Ezt 
mutatja, hogy ma már több 
mint negyvenezren vitorláz-
nak rendszeresen, és az érdek-
lődők, szurkolók száma is 
folyamatosan növekszik. 

– A Kékszalag ötvözi a 
hagyományokat és az innová-
ciót, hiszen minden évben a 
korszerű, high-tech hajók 
mellett felvonulnak az 

akár ötven évnél régebben 
épített klasszikus vitorlások is. 
Egyúttal a kitartásról is szól a 
Kékszalag, mivel a légvonal-
ban több mint 150 kilométeres 
távon még kedvezőtlen időjá-
rási viszonyok esetén, például 
gyenge szélben is nagyon so-
kan mennek végig – emelte ki 
Kollár Lajos. A Kékszalag 
szerinte nemcsak a vitorlázás, 
hanem a Balaton ünnepe is, és 
ma már egyértelműen látszik, 
hogy a verseny jelentősen 
hozzájárul a balatoni turizmus 
fejlődéséhez.

A Kékszalag Nagydíj idén 
is a megszokott útvonalon 
halad, azaz a Balatonfüred–
Balatonkenese–Siófok–Keszt-
hely–Balatonfüred távot kell 
teljesíteniük a versenyzőknek. 

(Folytatás a 3. oldalon.)

Fotó: Gazsi

Tradíciók és újdonságok a bálon
Új kulisszával bővül  
az Anna-bál, idén a 
Gyógy tér is része lesz  
az eseménynek. Meg-
őrizve a ceremónia 
fényét, a Kossuth- 
forrás előtti területen  
is asztalok várják a 
bálozókat. Közel hétszáz 
vendéggel az utóbbi idők 
legnépesebb báljára 
készülnek július 27-én, 
Balatonfüreden, meg-
idézve a korabeli bálok 
hangulatát.

A hagyományok és a társa-
sági program fényének meg-
őrzése mellett mindannyiunk 
eseményévé kezd átalakulni a 
bál. Tágítják a határokat, ez-
úttal az Anna Grand Hotel 
díszes termei és patinás udva-
ra mellett a Gyógy tér is várja 
a vendégeket.

A korabeli Anna-bálokon 
nem volt ritka az ezernél több 
bálozó sem, akik élettel, vi-
dám nyüzsgéssel töltötték meg 
az estét. A 194. Anna-bál át-
alakítása, a gyönyörű, reform-
kori miliő bevonása, a közked-
velt utcabál újra megidézheti 
a könnyed, színes, nyári esté-
ket, a báli forgatagot, persze 

modern keretek között. Terí-
tett, tízfős asztalokat helyez-
nek ki a Kossuth-forrás elé. Az 
itt helyet foglalók háromfogá-
sos, svédasztalos vacsorát, a 
hölgyek herendi porcelán-  
szívet kapnak. A bál egyes 
helyszínei között természete-
sen szabad lesz az átjárás. A 
hagyományos báli belépők, 
illetve a néhány éve beveze-
tett, népszerű sétálójegyek 
mellett így idén egy újabb le-

hetőséggel bővül a bál kíná- 
lata.

A bál területét élő sövény 
keretezi majd a Horváth-ház 
felől, a Gyógy téren, illetve a 
Blaha utcában egy-egy óriás 
kivetítőn is figyelemmel lehet 
kísérni a báli eseményeket. A 
Blaha utcában ezúttal is lesz 
utcabál, és megrendezik a 
hagyományos kísérőprogra-
mokat is.

(Folytatás a 3. oldalon.)

Ördög Nóra és Nánási Pál kedveli a bál hangulatát 
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Megújul a Probio telephelye

Átépíti a Fürdő utcai 
telephelyét a Probio Zrt. 
Teljesen felújítják a 
garázssort, az udvart 
parkosítják. A 260 
milliós beruházásnak 
köszönhetően jelentő- 
sen csökken a terület 
zajártalma, hiszen az 
összes nagy gép tárolása 
az Aszófői úti ipari 
területre kerül majd át.

A garázssor új tetőt kap, 
kicserélik a nyílászárókat, 
szigetelik az épületet, és nap-
elemeket is telepítenek. Par-
kosítják a jelenlegi udvart, 

amely térkő burkolatot is kap. 
A felújított részlegben kapnak 
helyet majd a műhelyek és 
raktárak. A munkálatok már 
elkezdődtek, várhatóan jövő 
év februárra elkészül a beru-
házás, amelyhez 200 millió 
forint hitelt vesz fel a cég.

– A beruházásnak köszön-
hetően hatékonyabban és ta-
karékosabban tudunk majd 
működni. Minden tevékenysé-
günk egy helyre kerül, kultu-
rált, modern környezetbe. 
Fontos szempont volt, hogy 
tehermentesítsük a telephe-
lyünk környékét, hiszen ez 
lakott terület. Ha elkészül a 

fejlesztés a volt lerakó terüle-
tén is, akkor a hulladékszállí - 
tó nagy gépjárműveink, a  
hó kotrók az ipari területen  
állomásoznak majd, ezzel je-
lentősen csendesebbé válik  
a környék – válaszolta a 
balatonfured.hu kérdésére 
Somogyi László, a Probio Zrt. 
vezérigazgatója.

Már zajlik a telephely utca-
fronti átalakításának tervezé-
se. A jelenlegi rossz állapotú 
műhelysort elbontanák, a he-
lyére épülő házban kapna he-
lyet az ügyfélszolgálat, az 
emeleten pedig szolgálati la-
kásokat alakítanának ki. Egy 

biomassza fűtőmű felállítását 
is tervezik, itt főleg a zöldhul-
ladék hasznosításából szárma-
zó fűtőanyagot használnák.

– A megújuló energia fel-
használásának lehetőségeit 
folyamatosan keressük. A 
tervezett biomasszaüzemben 
előállított hőkapacitás az elő-
zetes számítások szerint az 
uszoda és a sportcsarnok teljes 
fűtését biztosítaná. Cégünk 
várhatóan a nyár végén visz-
szavásárolja a Füredhő Kft. 
üzletrészét, így a cég ismét 
teljes egészében a Probio Zrt. 
tulajdonába kerül – fogalma-
zott Somogyi László. MT

Nívódíjat kapott a Vaszary Galéria 
A Csomay Kálmán 
Építőipari Nívódíjat  
a Veszprém Megyei 
Mérnöki Kamara,  
a Magyar Építészek 
Veszprém Megyei 
Kamarája és a Veszprém 
Megyei Kereskedelmi  
és Iparkamara adomá-
nyozta az építtető füredi 
önkormányzatnak, a 
tervezőnek, a kivitelező-
nek és az üzemeltetőnek.

A működésért elnyert díj 
sokkal nagyobb elismerés a 
tervezőknek, mint az, ha csu-
pán az épület kivitelezését 
ismerik el – hangzott el a díj-
átadón.

A díjat Hári Lenke alpol-
gármester  és Schmidtné 
Kositzky Anett, a Vaszary 
Galériát üzemeltető Füredkult 
Kft. ügyvezető igazgatója 

vette át az építők napján a 
veszprémi megyeháza Szent 
István-termében.

A Vaszary-villa építésének 
munkálatai 1891 őszén kez-
dődtek meg. Vaszary Kolos 
esztergomi érsek és hercegprí-

más villájának építésével 
Czigler Győző építészt bízta 
meg. Az épület 1892 nyarára 
lakhatóvá vált. A villa a Bala-
ton felé kétszintes, háromsza-
kaszos lodzsával nyitott, dél-
keleti sarkát torony hangsú-

lyozza, keleti oldalához lába-
kon álló fa- és vasszerkezetű 
terasz csatlakozott. A villához 
angolkert jellegű díszkertet 
létesítettek. Az 1920-as évek 
végére elkészült a hozzá csat-
lakozó, háromszintes szárny a 
villától délnyugatra.

A város egyik legszebb 
épületét igencsak megviselte 
a szovjet megszállás, az ingat-
lan szovjet tiszti nyaralóként 
az orosz hadsereg tulajdonába 
került, sőt az 1960-as években 
egy vasbeton szerkezetű, há-
romemeletes toldalék épületet 
is kapott.  A hányatott sorsú 
műemlék épületet 2010-ben 
restaurálták.

A villa felújítása óta galé-
riaként működik, több jelentős 
hazai és nemzetközi tárlatnak 
adott már helyet, országos 
jelentőségű kulturális intéz-
mény. Martinovics Tibor

Pedagógusnapi 
elismerések átadása

A fotón a Balatonfüred 
Közoktatásáért kitüntetésben 
részesültek láthatók (balról 
jobbra): Zsófiné Csajkovszki 
Mária, a Kiserdei Óvoda 
nyugdíjba vonuló óvónője, 
Kiss Lajos, a Lóczy gimnázi-
um nyugdíjba vonuló tanára  
és Nádasdy Imréné, a Radnóti 

iskola tanárnője. Az Emberi 
Erőforrások Minisztériumá-
nak szakmai elismerését, a 
Pedagógus Szolgálati Emlék-
érmet Hudák Éva, Kiss Lajos, 
Kőszeghy Edit, Tóth Lászlóné, 
Varga Vilmosné és Zsár Éva 
vehette át a pedagógusnapi 
ünnepségen.  BFN

Időseket rabolt 
és fosztott ki

A Balatonfüredi 
Rendőrkapitányság 
befejezte a 33 éves 
román férfi ügyében 
folytatott vizsgálatot.

A nyomozás adatai alap-
ján 2018. március 27-én a 
kora délutáni órákban egy 34 
éves román állampolgár Al-
sóörs belterületén leszólított 
egy helyi, idős férfit, majd 
beszélgetést kezdeményezett 
vele, hogy a bizalmába fér-
kőzzön. Az elkövető el-
mondta a sértettnek, hogy 
üzemanyagot szeretne vásá-
rolni, és emiatt készpénzre 
lenne szüksége, cserébe kü-
lönböző tárgyakat kínált el-
adásra. Az idős férfi behívta 
az idegent a házába, hogy 
kifizethesse a termékeket, és 
abba a helyiségbe ment, ahol 
a megtakarított pénzét tárol-
ta. A sértett felesége gyanús-
nak vélte az elkövetőt, ezért 
a férje után becsukta a helyi-
ség ajtaját, majd eléállt. A 
román férfi ekkor ellökte az 
asszonyt az ajtóból, majd a 
rejtekhelyről elővett doboz-
ban tárolt pénzbe belemar-
kolva közel százezer forint-
tal távozott az ingatlanból.

A rendőrök az adatgyűjtés 
eredményeként azonosítot-
ták a bűncselekmény elkö-
vetésével gyanúsítható férfit, 
és 2018. június 20-án buda-
pesti lakásában elfogták. Ezt 
követően előállították a Ba-
latonfüredi Rendőrkapitány-
ságra, és gyanúsítottként 
kihallgatták. A nyomozók 
előterjesztést tettek az elkö-
vető letartóztatásának indít-
ványozására, melyet az ille-
tékes bíróság elrendelt. A 
további nyomozás során a 
rendőrök megállapították, 
hogy a férfi a 2018 júniusát 
megelőző hónapokban – ha-
sonló módszerrel – az ország 
hat megyéjére kiterjedően 
több bűncselekményt is el-
követett. A gyanúsított ellen 
a balatonfüredi rendőrök 
egyrendbeli rablás bűntett és 
kilencrendbeli kifosztás bűn-
tett elkövetésének megala-
pozott gyanúja miatt folytat-
tak büntetőeljárást.

A nyomozás vizsgálati 
szakaszában a füredi rendőr-
kapitányság a szükséges el-
járási cselekményeket elvé-
gezte, és az ügyben keletke-
zett iratokat átadta az illeté-
kes ügyészségnek.  BFN

Diákmunka legálisan
 A nyári munkát vállaló 
diákok a közteherviselés 
szempontjából felnőtt-
nek számítanak. Beje-
lentésükre, adózásukra 
– a diákszövetkezeten 
keresztül vállalt munka 
kivételével – ugyanolyan 
szabályok vonatkoznak, 
mint más munkavállalók 
esetében.

A diákok szülői engedéllyel 
16 éves koruktól dolgozhat-
nak, de szünidőben már a 15 
éves nappali tagozatos tanulók 
is vállalhatnak munkát, ha ál-
talános iskolába, szak- vagy 
középiskolába járnak. A mun-
kavállaláshoz adóazonosító 
jelre van szükség, ezért, ha a 
diák még nem rendelkezik 
vele, vagy elvesztette az adó-
kártyáját, akkor azt a NAV-nál 
tudja igényelni a 19T34-es 
nyomtatványon. 

A munkavégzésről szóló 
megállapodás előtt célszerű a 
leendő munkáltatót ellenőriz-
ni a NAV honlapján, az Adat-
bázisok rovatban, a be nem 
jelentett alkalmazottat foglal-
koztató cégeknél ugyanis 
kockázatos munkába állni. 

A diákmunkával szerzett 
jövedelem – néhány foglal-
koztatási formát kivéve – is 
adóköteles. A személyi jöve-
delemadó mértéke 15 száza-
lék, amit a munkaadó adóelő-
legként von le a diák bruttó 
jövedelméből. Ha munkavi-
szonyban vagy biztosítást 

eredményező megbízási jog-
viszonyban dolgozik a tanuló, 
akkor egyéni járulékot is kell 
fizetnie, melyet szintén a mun-
káltató von le. A foglalkozta-
tónak az adóévi összes jöve-
delemről és a levont közter-
hekről igazolást kell kiállítania 
2020. január 31-ig, amire a 
diáknak jövőre szüksége lesz 
a NAV által készített szemé-
lyijövedelemadó-bevallási 
tervezet ellenőrzéséhez. 

Munkaviszony esetében 
ragaszkodni kell az írásban 
megkötött – alapbért, munka-
kört, munkaviszony időtarta-
mát, jellegét és a munkavégzés 
helyét tartalmazó – munka-
szerződéshez, mely csak a 
törvényes képviselő hozzájá-
rulásával érvényes. A munka-
viszony alapján létrejött bizto-
sítási jogviszonyt a munkálta-
tónak be kell jelentenie a 
NAV-hoz. A munkaszerződés-
ben a felek megállapodhatnak 
havi, heti, napi vagy órabér-
ben, vagy teljesítménybérben 
is, a diáknak azonban meg kell 
kapnia a minimálbért, ami 
napi 8 órás foglalkoztatásnál 
havonta bruttó 149 000 forint. 

Ha a diákok egyszerűsített 
foglalkoztatás (alkalmi vagy 
idénymunka) keretében dol-
goznak, akkor nem kötelező a 
szerződést írásba foglalni.

A diákok foglalkoztatásáról 
bővebb információ olvasható 
a 72. számú Információs fü-
zetben, a www.nav.gov.hu 
oldalon.  Forrás: NAV

Felújítják a garázssort és parkosítják a jelenlegi udvart, amely térkő burkolatot is kap



BALATONFÜREDI NAPLÓ XIX. évfolyam, 2019. V. szám 3

A TánBorEn nyerte a tehetségkutatót
A Virtuózok című 
klasszikus zenei tehet-
ségkutató műsort idén 
már ötödik alkalommal 
rendezte meg a közmé-
dia, ezúttal Kamara 
Virtuózok címen. 

Ebben az évben ugyanis 
szólisták helyett kamarafor-
mációk mérettették meg ma-
gukat az öttagú zsűri – Mikló
sa Erika operaénekes, Batta 
András zenetörténész, Balázs 
János zongoraművész, Kes se
lyák Gergely karmester, Vár
dai István gordonkaművész 
– előtt. 

A verseny indulásakor a 
nyolc csapatot számláló me-
zőny az élő adásra már csak 
három kamaraegyüttesre szű-
kült, hiszen minden héten 
egy-egy formációtól búcsúzott 
a zsűri. Az egyik finalista csa-
pat a TánBorEn Trió volt, 
akiknek mentora Lugosi Ali 
klarinétvirtuóz lett. A Tán-
BorEn egyik tagja a balaton-
füredi Madaras Zoltán, aki 
zenei tanulmányait még akkor 
kezdte meg, amikor a Feren-
csik János Zeneiskola igazga-
tója az azóta már elhunyt 
Csincsi Ferenc volt. Zoltánt az 
ütőhangszerek világába Hor
váth Gábor vezette be, a fiú a 

zeneiskolai órák mellett zene-
kari tagként Balatonfüred 
Város Koncert Fúvószeneka-
rában is játszott. A Lóczy La-
jos Gimnáziumban tett érett-
ségije után zenei tanulmánya-
it Budapesten, a Weiner Leó 
Konzervatóriumban folytatta 
Nemes Tibor növendékeként. 

A fővárosban lehetősége 
nyílt egyre aktívabban bele-
kóstolni a szimfonikus zene-
kari életbe is, hiszen a balaton-
füredi fiatal rendszeres kisegí-
tő munkát végez az Óbudai 
Danubia Zenekarban és a 
Magyar Állami Operaház 
Zenekarában is. Füredi tanára, 
Horváth Gábor meghívására 
pedig az Alba Regia Szimfo-
nikus Zenekarban is közremű-
ködött már nemegyszer, to-
vábbá a Debreceni Kodály 
Filharmonikusoknál is beugró, 
de turnézott a Bolsoj Opera és 
Balettszínház Szimfonikus 
Zenekarával is. A fővárosban 
eltöltött három év után sikerrel 
felvételizett klasszikus ütő-
hangszerekből a Debreceni 
Egyetem Zeneművészeti Ka-
rára, ahol jelenleg dr. Szabó 
István és Szalai Tamás kezei 
alatt bővíti tudását.

Itt került egy évfolyamba 
és kötött szoros barátságot a 
TánBorEn Trió másik két 

tagjával, a kazincbarcikai 
Kerek Csomborral és a város-
földi Tóth Leventével. Az 
ütőstrió célja, hogy minél 
szélesebb rétegekhez eljutassa 
a „dobolás” irodalmát és örö-
mét, ez volt az egyik fő oka, 
hogy jelentkeztek a Kamara 
Virtuózok idei évadába. Az öt 
adás alatt két hegedűt is bezse-
belt a formáció, ami automa-
tikus továbbjutást biztosított a 
következő fordulóba. A fiúk a 
televíziós szereplés alatt szé-
les zenei palettát tártak a né-

zők elé: a barokk zenétől a 
doboláson és a jazzimprovi- 
zációs hatást keltő muzsikán 
át egészen a pantomimjátékig. 
Sőt, azon produkciójuk által, 
amikor  Hodován Milán 
Lychee című darabját adták 
elő, egy ősbemutató részesei-
vé válhattak a nézők. Balázs 
János egészen zseniálisnak, 
Batta András karizmatikus-
nak, Kesselyák Gergely virtu-
óznak, Várdai István pedig 
modellnek nevezte a TánBor-
En Triót. Miklósa Erika pedig 

az egyik értékelésében így 
fogalmazott: – Nekem az a 
legcsodálatosabb, hogy közte-
tek egyedül Csombor az, aki 
az anyatejjel szívta magába a 
klasszikus zenét, viszont ti 
ketten nem. Itt azt üzenitek 
egy Kecskemét melletti kis 
faluból és egy balatoni kisvá-
rosból, hogy a klasszikus zene 
milyen jó nyelv, szóval ez egy 
nagyon jó üzenet mindenki-
nek. Nem véletlenül mondom, 
hiszen én is egy kisvárosból 
jövök, ahol nem volt operaház.

A döntőt június 7-én köz-
vetítette a Duna és a Duna 
World, itt három formáció 
versengett a nézők szavazata-
iért: a Flautica, Sárközy Lajos 
és zenekara és a TánBorEn 
lépett színpadra. A triótól az 
első blokkban G. H.Green, G. 
Gershwin és Bob Becker mű-
vei szólaltak meg xilofonon és 
marimbákon. A második fél-
időben Ugandába kalauzolták 
el a nézőket, ahol az amadinda 
és djembe hangszerek által 
bepillantást nyerhettek a tradi-
cionális zenébe. A nézői sza-
vazatok alapján végül a Tán-
BorEn nyerte meg a tehetség-
kutatót. A csapat 12 millió 
forintos fődíjat vihetett haza, 
emellett külföldi fellépési le-
hetőségekhez jutottak. Mada-
ras Zoltán lapunknak a döntőt 
követően így nyilatkozott: 

– Hihetetlen örömet érzek, 
bár egyelőre nem fogom fel a 
súlyát az eredménynek. Ehhez 
idő kell, mire az ember feldol-
gozza, pontosabban elhiszi 
azt, hogy mi is történt vele. 
Örülök, hogy megmutathattuk 
a srácokkal nemcsak az ütő-
zés, de a zenélés örömét is. 
Nagyon hálás vagyok minden 
egyes szavazatért, a balaton-
füredi nézőknek külön köszö-
nöm a biztatást. Bán László 

A Balatonfüred Városi 
Értéktár Bizottság 
április 11-i ülésén 
egyhangúlag döntöttek 
két új városi értékről.

Vászolyi Judit szálloda-
igazgató felterjesztése alapján 
az ötvenéves Hotel Marina 
felvételt nyert az értéktárba 
turizmus és vendéglátás kate-
góriában. Balatonfüred ikoni-
kus szállodája 1969. július 
5-én nyitotta meg kapuit, az-
óta mintegy 1,5 millió ven-
dégnek nyújtott szállást. Szín-
vonalas szórakoztató prog-
ramjai, különleges gasztronó-
miai kínálata, parkosított 
környezete mindig értéket 

képviselt az elmúlt ötven év-
ben. Mint az egyik legna-
gyobb árbevétellel rendelkező 
vállalkozás, adóbefizetéseivel 
jelentősen hozzájárult a város 
gazdasági felemelkedéséhez.

A Füredi História helytör-
téneti folyóiratot a Helytör-
téneti Egyesület, illetve Rácz 
János felelős szerkesztő ter-
jesztette fel a városi értéktár-
ba. A Füredi Históriát a város 
támogatásával 2001-ben ala-
pította a Helytörténeti Egye-
sület és a Városi Könyvtár. 
Felelős kiadója a Balatonfü-
redi Helytörténeti Egyesület, 
Budáné Bocsor Ágnes elnök-
letével, felelős szerkesztője 
pedig Rácz János nyelvész, a 

Balatonfüred Városért Köz-
alapítvány több kiváló köte-
tének is szerzője. A Füredi 
História fő célja Balatonfüred 
gazdag múltjának feltárása, 
bemutatása, megismertetése a 
város lakóival, a múlt iránt 
érdeklődőkkel. A folyóirat 
kulturális örökség kategóriá-
ban nyert feltételt az érték-
tárba.

A Balatonfüred Városi 
Értéktár elismerő oklevelét 
Molnár Judit bizottsági elnök 
a Hotel Marina jubileumi 
ünnepségén adta át. A Füredi 
História oklevelének átadásá-
ra a Helytörténeti Egyesület 
25 éves jubileumán kerül 
sor.  BFN

A TánBorEn Trió az eredményhirdetés pillanatában, jobbról Madaras Zoltán Fotó: MTI

Élő közvetítés a Kékszalagról
(Folytatás az 1. oldalról.)
A Kékszalag ezúttal sem 

jöhetne létre a támogatók nél-
kül: új pénzügyi főtámogató-
ként csatlakozott a Raiffeisen 
Bank. Évek óta támogatja a 
versenyt az Audi, idén pedig 
főtámogatóként, Audi Race 
Cup néven megújítja a leg-
gyorsabb hajók versenyét. Az 
Audi a Kékszalag ideje alatt 
parti programokkal is készül: 
az érdeklődők július 20-án 
találkozhatnak Berecz Zsom
bor finn dinghy-világbajnokkal 
a Vitorlás téren.

A verseny első napja egész 
napos élő televíziós közvetítés 
formájában követhető lesz az 
M4 Sporton és a verseny hon-
lapján. Füreden a helyi közön-
ség LED-falakon kísérheti fi-
gyelemmel a versenyt. – Ta-
valy 681 hajó indult és 545 
futott be, mindkettő rekordot 
jelent a verseny történetében. 
Bízunk abban, hogy idén is 

legalább ennyi résztvevővel 
számolhatunk – mondta 
Holczhauser András,  az 
MVSZ főtitkára.

A Kékszalag időrekordja 7 
óra 13 perc, ezt a magyar fej-
lesztésű Opel Fifty-Fifty nevű 
katamarán tartja. Idén is ott 
lesz a versenyen a tizenhárom-
szoros Kékszalag-győztes vi-
torlázó, Litkey Farkas. Várha-
tóan indul a címvédő, svájci 
Safram csapata is. A Kéksza-
lag azért is különleges ver-
seny, mert nem csak az első-
ként befutó hajósok kapnak 
díjat. Az abszolút győztesnek 

idén is jár a herendi porcelán-
ból készített díszes kupa, de 
minden hajóosztály helyezett-
jei is elismerésben részesül-
nek. Díjazzák még a klasszi-
kus osztályok legeredménye-
sebb hajóját; a legjobban na-
vigáló hajó csapatát, továbbá 
a legidősebb és legfiatalabb 
versenyzőt. Az 1940-ben és 
1942-ben rendezett Kékszala-
gon győztes hajó kormányo-
sáról, Gordon Evelynről elne-
vezett különdíjban pedig az 
abszolút értékelésben legered-
ményesebb női kormányos 
részesül. Somogyi Nóra

A Kékszalag Európa leghosszabb tókerülő és a Balaton legna-
gyobb tradíciójú vitorlásversenye, amelyet először 1934-ben 
rendeztek meg. A versenyt az a hajó nyeri, amelyik a Balatont 
leggyorsabban vitorlázza körbe. A verseny neve az idők folya-
mán fogalommá vált: ma már egybeírjuk, és Kékszalag néven 
évente rendezik meg. A füredi rajttól az ugyancsak itt elhelyez-
kedő célig légvonalban 155 kilométert kell megtenni, erre 48 
óra áll a hajósok rendelkezésére. A távot évről évre közel 600 
hajó, mintegy 3000 profi és amatőr sportoló teljesíti.

Új értékeink

Anna-báli vacsora a Gyógy téri asztaloknál
(Folytatás az 1. oldalról.)
Az ország egyik legrégebbi 

társadalmi eseményére a 
négyfogásos exkluzív báli 
vacsorát tartalmazó hagyomá-
nyos belépő 80 ezer forinttért 
kapható. A Gyógy téri aszta-
loknál 55 ezer forinttért lehet 
helyet foglalni, itt háromfo-

gásos, svédasztalos vacsora 
várja a vendégeket. Az ülő-
hellyel nem járó sétálójegyek  
25 ezer forintba kerülnek.
Mindegyik jegytípus tartal-
mazza a welcome drinket és a 
báli programokon való részvé-
telt. Idén is minden részt vevő 
hölgy sorszámozott herendi 

porcelánszívet kap ajándékba.
Évek óta nagy az érdeklődés a 
bál iránt, május végére rendre 
elfogynak a belépők, érdemes 
tehát minél előbb megrendelni 
azokat.

Jegyek csak online igényel-
hetők a bál honlapján, az 
annabal.hu oldalon.  MT 
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Pénz a pusztában
Azt gondolom, az a legna-

gyobb baj, hogy már észre sem 
vesszük: az örvény magába 
szippant mindnyájunkat. Az 
anyagi világról beszélek, de 
nem a bennünket körülvevő 
materiális környezetről, hanem 
a mindent letaroló pénzvilág-
ról. Már nem is érzékeljük, 
hogy a nap 24 órájának minden 
pillanatát nyomasztóan uralják 
a pénzről szóló kérdések, illet-
ve a pénzhez kapcsolódó tör-
ténetek, érzelmek és vélemé-
nyek. Természetesnek vesszük 
azt a léleknyomorító tényt, 
hogy ez az abszolút mérce az 
életünk minden területén. Ami 
drága, az csak jó lehet, mert 
azért drága, s vágyott célként 
lebeg előttünk a majdani bir-
tokba vétele. Ami olcsó, az 
nyilván gagyi, átlépünk rajta 
vagy elfordítjuk a fejünket, 
nehogy már valaki csórónak 
nézzen minket! S ha valamit 
végre sikerül megszereznünk 
– ruhát, bútort, okostelefont, 
autót –, akkor már azon töp-
rengünk, hogy mikor tudunk 
majd szebbet, jobbat, nagyob-
bat, drágábbat vásárolni; így 
aztán annak sem tudunk igazán 
örülni, amink van.

Ennek a mentalitásnak egy 
meglehetősen abszurd bizonyí-
tékával találkoztam nemrég, s 
bevallom, én szégyelltem ma-
gam az illető helyett, aki talán 
észre sem vette a saját bunkó-
ságát – és ez a legnagyobb 
probléma, ahogy a bevezető-
ben már említettem.

Bencés öregdiákok érettsé-
gi találkozóján vettem részt. 
Inkább meg sem írom, há-
nyadik volt; már elhagytuk az 
ötvenediket. Fogy a csapat, 
egyre több a halottunk, ezért 
aztán minden esztendőben 
összejövünk három napra az 
ország valamelyik pontján, 
közös programokat szervezve, 
s természetesen evészettel-
ivászattal egybekötve. Leg-
utóbb egy vadászó társunk 
előre bepácolt gímszarvas-
szeleteket hozott, amit a hely-
színen roston sütöttünk meg…

Ez a helyszín idén Bugac 
volt, mivel az ez évi összejö-
vetelünket egy kecskeméti 
társunk organizálta. A szállá-
sunk a pusztában, hosszú, fe-
hérre meszelt, nádtetős épület-
ben volt. A fagerendás meny-
nyezetű szobákból azért nem 
hiányzott a klímaberendezés 
sem, amit a hűvös időjárás 
miatt inkább fűtésre használ-
tunk. A bőséges vacsorát köve-
tő esti sétának kint a pusztá-
ban, a homokos gyalogutakon, 
felejthetetlen hangulata volt. 
De amiről mesélni akarok, az 
másnap délelőtt történt.

A már említett osztálytár-
sunk látogatást szervezett a 
bugaci ásatásokhoz. Aki kör-
bevezetett bennünket, nem 
kisebb személyiség volt, mint 
az ásatások irányítója, mind-
emellett a kecskeméti múzeum 
igazgatója is. Ha a kedves ol-
vasó még soha nem hallott a 
bugaci ásatásokról, ne érezze 
magát tájékozatlannak, mert 
ezzel nincs egyedül. Bevallom, 
eddig nekem sem volt tudomá-
som az ott zajló eseményekről. 
Abban viszont biztos vagyok, 
nem kell sok időnek eltelnie 
ahhoz, hogy legalább régész-
körökben ne legyenek mini-
mum Európa-szerte ismertek 
az ottani munkálatok. A tájé-
koztatás szerint nem kevesebb-
ről van szó, mint hogy át kell 
értékelnünk az eddigi ismere-
teinket a „sötét középkorról”, 
legalábbis ami a magyar törté-
nelem 8–900 évvel ezelőtti 
időszakát illeti.

Megtalálták egy tatárjárás 
előtti, nagyon jelentős telepü-
lés nyomait, hihetetlenül gaz-
dag leletanyag kíséretében. S 
fontos megjegyezni: egyelőre  
csak a munkálatok elején tar-
tanak. Elképzelni is nehéz, mi 
mindent rejthet még a föld 
mélye. A vezetőnk egy papír-
dobozban elhozott nekünk 
megmutatni néhány, ott hely-
ben föllelt, különösen értékes 
ereklyét. Egyenként kis nejlon-
zacskókba voltak téve, de ki-
vehettük őket, ezáltal a ke-
zünkbe foghattunk olyan cso-
dálatos kincseket, amelyeket 
később hét lakat alatt és golyó-
álló üveg mögött őriznek majd 
a múzeumban. Aranymedál 
színes zománcberakattal, 
csontból faragott, káprázatos 
szépségű korpusz – hogy csak 
kettőt említsek! Aztán előke-
rült egy üvegpohár is, amit a 
múzeumban már restauráltak. 
Erre mondta a vezetőnk: nem 
túlzás, ez valószínűleg világ-
szenzáció lesz, mert ehhez 
hasonló csak töredékekben 
lelhető fel néhány nyugat-eu-
rópai, illetve USA-beli múze-
umban. Ekkor történt az, ami-
től az áhítat ellenére porig 
sújtva álltam ott. Az egyik 
osztálytársam megkérdezte: 
forintban ennek mennyi lehet 
az értéke?

Az igazgató úr inkább nem 
szólt semmit, én meg csak 
annyit tudtam kinyökögni: 
miért, szerinted a Mona Lisa 
mennyibe kerül?

Ilyen világot élünk! Talán 
nem túlzok, ha azt mondom: 
egyre ilyenebbet! Az abszolút 
mérce a pénz. Szomorú és 
egyre sivárabb lesz az életünk 
ezáltal. Gaál Antal

LEVÉL AZ OLVASÓNAKBarangolások Füreden
Megjelent Némethné 
Rácz Lídia Barangolá-
sok Balatonfüreden 
című könyve, a Balaton-
füred nevezetes épületei 
című, 2008-ban kiadott 
könyvének kibővített, 
átdolgozott változata. 

A könyv kiadását többéves 
kutatómunka előzte meg. Ki-
adása azért is aktuálissá vált, 
mert az elmúlt időszakban 
több, elhanyagolt épület azóta 
megújult, új funkciót kapott. 
Modern szállodák, éttermek, 
kulturális intézmények kaptak 
otthont bennük (Vaszary Ga-
léria, Városi Múzeum és Hely-
történeti  Gyűjtemény, Kisfa-
ludy Galéria, Arácsi Népház 
és postamúzeum stb.). Az öt-
száz oldalas könyv új címe 
Barangolások Balatonfüreden. 
Barangolás a város ódon utcá-
in, a múltban. Érdekességeket, 
történeteket mesél el az itt élt 
emberekről, helyekről, külön-
leges épületekről, mindezt 
képekkel, metszetekkel gazda-
gon illusztrálva. Ez a könyv 
több, mint egy helytörténeti 
kiadvány, különleges olvas-
mány úgy a füredieknek, mint 
a város története iránt érdek-
lődőknek. Biztos vagyok ab-
ban, hogy ennek a könyvnek 
ugyanolyan sikere lesz, mint 
az első kiadásnak volt.

Készül a következő hely-
történeti munka is. Dr. Veress 
Gábor 300 éves múlt jeles 
orvosai a Szívkórházban 
1702–2019 című könyvét a 
Romantikus Reformkor szep-
temberi rendezvényén mutat-
juk be az Állami Szívkórház-
ban. A könyv négy fejezetében  
a gyógyítás folyamatát ismer-
jük meg a kezdetektől napja-
inkig, a seborvoslástól, köpö-
lyözéstől kezdve az újkori 
szakaszig, ahol a füredi 
gyógyhely jellegét a szívbete-

gek rehabilitációja és korszerű 
kezelése határozza meg. A 
gyógyítás kortörténeti doku-
mentuma a professzor úr tol-
lából laikusok számára is ér-
dekes, érthető olvasmány, 
színes fotókkal, portrékkal 
gazdagon díszítve.

Balatonfüred már a római 
korban is lakott település volt, 
több tárgyi emlék is bizonyít-
ja ezt a megyei Laczkó Dezső 
Múzeumban és a Nemzeti 
Múzeumban. A római kor vi-
rágzó kultúrélete a Krisztus 
utáni 2. században Füreden és 
környékén is zajlott. Római 
colóniák, villa rusticák – azaz 
városoktól független majorsá-

gok – sorakoztak a gyógy- és 
hőforrások közelében. Állító-
lag Dioclecianus császár fele-
sége Tihanyban látogatta meg 
száműzött lányát, Valeriát. 
Valeriáról a Füreden élt és al-
kotott Sigmund Olivér szob-
rászművész készített portrét.

Füred persze nem veteked-
het a Nemesvámos mellett 
fekvő római régészeti parkkal, 
a Villa Romana Balácával, de 
azért fontos Füred római kori 
múltját is megismernünk. 
2017-ben adtuk ki Palágyi 
Sylvia régész könyvét római 
kori temetőinkről és sírjaink-
ról, 2020 tavaszán pedig a 
római kori villáknak állítunk 
emléket a Magyar Örökség-
díjas kiváló fotóművész, Sze
lényi Károly remek tárgyfo-
tóival. A könyv társszerzője 
Szekuláné dr. Kirchhof Anita, 
aki a Balatonfüred-Siskén  
feltárt római kori falfestmé-
nyeket mutatja be.

Tavaly hagyományteremtő 
szándékkal szerveztük a Füre-
di fiatalok napját nagy sikerrel. 
Szeptemberben kétnaposra 
tervezzük a rendezvényt, mű-
vészeti csoportok bemutatójá-
val,  a tűzoltóság, a rendőrség, 
a mentők bemutatkozásával, 
sportrendezvényekkel, kéz-

műves-foglalkozásokkal, 
Zacher Gábor  és Hevesi 
Krisztina előadásával. Ezek-
nek a programoknak a helyszí-
ne a Szent Benedek Középis-
kola lesz. A reformkori város-
részbe helytörténeti, helyis-
mereti vetélkedőt szervezünk 
a Lóczy gimnázium tanárainak 
közreműködésével. Megértve 
az idők szavát, nem lexikális 
tudásra alapuló, hanem inter-
aktív, játékos versengés lesz 
az idei. A reformkori szavaló-
verseny témája a család lesz. 
A Füredi fiatalok napja kon-
certtel zárul. Az alapítvány 
mellett a Balatonfüredi Turisz-
tikai Egyesület, Balatonfüred 
Város Önkormányzata, a 
Klikk és a FüredKult  közösen 
tevékenykedik azért, hogy egy 
fiataloknak szóló, jó program-
sorozatot hozzunk létre.

Évente 10 000 forintot be-
fizető támogatóinknak  aján-
dékpéldányt adunk új könyve-
inkből, és bemutatjuk őket a 
könyvek függelékében. Csek-
kek a polgármesteri hivatalban 
találhatók, bankszámlaszá-
munk: 18922651–219, amire 
idén is várjuk a támogatásokat.

 Molnár Judit
elnök, Balatonfüred 

Városért Közalapítvány

Molnár Judit és Némethné Rácz Lídia a könyvbemutatón Fotó: Gazsi

Öreg Vespa nem vén Vespa
Június elején kisebb- 
nagyobb csoportokban 
lehetett látni a városban 
vespás motorosokat.  
A zánkai Vespa-világ-  
találkozóra érkezők  
több túra alkalmával is 
érintették Balatonfüre-
det, június 8-án pedig  
a város adott otthont 
annak nagyszabású 
bemutatónak, amin  
a Vespa for ever című 
alapmű szerzője, Robin 
Davy által irányított 
csapat tartott különleges 
bemutatót.  

Június 8-án, szombat dél-
előtt szikrázó nyári napsütés-
ben az égbolttal maximum a 
víz kékje kelhetett versenyre, 
de ki akart volna versenyezni? 
Kölcsönös elismerés, megbe-
csülés, móka és kacagás leng-
te körül a színes karavánt – 
maga a Dolce Vita érkezett 
meg a Balaton partjára. Ked-
venc járgányaikon ezerszám- 
ra özönlöttek a füredi aqua-
park hatalmas parkolójába a 
földkerekség inkább számta-
lan, mint számos pontjáról a 

Vespa-rajongók. A világ 
vespásai legnagyobb éves 
rendezvényükre gyűltek ösz-
sze, akár több ezer kilométert 
megtéve járgányaikon, sokan 
Olaszországból, Oroszország-
ból, Németországból vagy  
Angliából. Az, hogy ki hány 
éves, és milyen világnézetű, 
mindössze a sokszínűség ga-
ranciája volt.

Aki a pazar füredi bemuta-
tó után a zánkai fesztiválköz-
pontba tartott a vespásokkal, 
az többek között megnézhette 
a Bara Ákos designer által 
megálmodott Vespa Múzeu-
mot. A kiállításon teljesen 
eredeti, 1947 és 1970 között 
készült motoroknak lehetett 
hódolni. Ezek az úgynevezett 
conservaták igazi ritkaságok-
nak számítanak vespás körök-
ben is, s ilyen nagy számban 
még az Olasz Vespa Múzeum-
ban sem lehet látni őket. Csak 
a biztosításuk milliós nagy-
ságrendű, euróban. A társadal-
mi és nemzetközi kulturális 
jelképpé váló Vespa egy korai 
példánya egyébként a New 
York-i MoMA modern képző-
művészeti múzeum állandó 

kiállításának egyik darabja. 
Ma is gyártják a motorokat, de 
minél régebbi egy darab, annál 
értékesebb: egy-egy ritkaság  
százezer euróba is kerülhet. 

A Vespa World Days min-
den évben egy legenda ünne-
pe: a robogó, ami túlnőtte 
eredeti funkcióját, világszerte 
csaknem 18 millió darabot 
adtak el belőle, s mára ikonná 
vált. Több generáció rajong a 
praktikus és olcsó közlekedési 
eszközként indult járgányért, 
ami a mediterrán sikátorok 
után az egyre zsúfoltabb bala-
toni forgalomban is kiváló 

közlekedési eszköz. A Vespa  
1946-ban született meg, akkor 
alakultak az első Vespa-klubok 
is. Ma már ötvenhárom nem-
zeti Vespa-klubot tart nyilván 
a Vespa World Club.

A kelet-európai térség első, 
négynapos világtalálkozóját 
az Ungvári Márton vezette 
Vespa Klub Magyarország 
szervezte, akik országszerte 
közel háromszáz vespással 
állnak kapcsolatban. A tagok 
tulajdonában majdnem az 
összes Vespa motorkerékpár-
típus megtalálható. 

 MA
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Emléktábla az első  
Balaton-átúszó nőnek

Emléktáblát kapott Füreden 
az első Balaton-átúszó nő. 
Bölcsházai Belházy Margit – 
becenevén Bimbi – 1925. au-
gusztus 20-án, mindössze 21 
évesen öt óra huszonhét perc 
alatt teljesítette a majdnem tíz 
kilométeres távot, úgy, hogy 
előtte nyaranta az édesanyjá-
val gyakorolt a Balatonban. A 
bravúros teljesítményt a rákö-

vetkező két évben sikerült 
megismételnie. A nyílt vízi 
világkupa füredi versenynapja 
előtt két nappal, június 12-én 
a leszármazottak – köztük az 
egykori szinkronúszó-váloga-
tott unoka, SasváriMerza 
Krisztina – jelenlétében az 
Anna Grand Hotel árkádjai 
alatt lévő Panteonban avatták 
fel az emléktáblát.  BFN

Baráti Kristóf esete Lady Harmsworth-szel
Baráti Kristóf hegedű-
művész neve ismerősen 
cseng a világ minden 
táján. Erőteljes, kifejező 
személyiség, kifogástalan 
technikai tudással. 2004 
óta a chicagói Stradivari 
Alapítvány jóvoltából  
az 1703-ban készült 
Lady Harmsworth nevű 
Stradivariuson játszik, 
aminek a hangját  
a füredi közönség is 
élvezhette május 20-án 
az Anna Grand díszter-
mében.  

– A balatonfüredi koncertje 
előtt három nappal töltötte be 
a negyvenedik életévét. Hogy 
érzi: hol tart a pályáján?

– Az embernek saját magá-
val a legnehezebb számot ad-
nia. A szemünk előtt célok le-
begnek, kérdés, hogy ezeket 
milyen útvonalakon sikerül 
megközelíteni. Az elmúlt húsz 
év alatt sok zenésztársat, bará-
tot szereztem, akikkel nagyon 
jó együtt játszani. Negyvenéve-
sen azt mondhatom, hogy van 
egy széles zenei háttér, akikre 
támaszkodhatok: inspirációt 
adó zenekarok és kamaratársak 
– ez a legjobb érzés. 

– A verseny egy pályakezdő 
fiatalnak fontos, vagy az érett 
zenésznek is?

– A versenyzést nem igazán 
gondolom fontosnak, inkább 
egy „szükséges rossz”. A mű-
vészet és a verseny nem igazán 
kompatibilis, de tény, hogy a 
versenyek sok lehetőséget ad-
nak egy fiatal művésznek meg-
mutatkozásra, kapcsolatszer-
zésre, kollégák és tanárok 
megismerésére.  

– A füredi koncertre Mozart
darabokat választottak. Milyen 
a viszonya Mozarttal? 

– Mozart egy rendkívül ko-
molytalan figura lehetett. Mon-
dom ezt a zenetörténet egyik 
legnagyobb zsenijéről beszél-
ve. Ha ezt a zsenialitást meg 
tudjuk úgy közelíteni, hogy 
nem vesszük túl komolyan, 
akkor valamit már megértünk 
abból, amit ő közvetíteni pró-
bált. Ez nemcsak az operáiban 
jelenik meg, hanem gyakorla-
tilag az egész mozarti reperto-
árban benne van. 

– Kérem, mutassa be nekünk 
Lady Harmsworth-öt!

– 1700 környékén találta ki 
Stradivari mester, hogy egy 
teljesen saját formavilágú mo-
dellt készít. Mindezt azzal a 
vízióval, hogy ez majd a töké-
letes hangzást is vissza fogja 
adni. Nemcsak esztétikai szem-
pontok vezérelték, hanem hogy 

a hangszer architektúrája is 
magában hordozza a hangzás 
és a forma összetartozását. Egy 
ponton túl ezt a saját modellt 
kezdték el a mester arany kor-
szakának hívni. Az én hegedűm 
az egyik első arany korszakbé-
li hangszer. 

– Lehet tudni, hogy ön előtt 
kik használták ezt a hangszert? 

– Nem tudunk arról, hogy 
komoly hangszertudással ren-
delkező zenész használta volna. 
A Harmsworth család ugyan 
neves angol királyi család volt, 
de Lady Harmsworth valószí-
nűleg nem tükrözte a legna-
gyobb hegedűmesterek tudását. 

– Előny vagy hátrány, hogy 
ezt a hangszert nem használták 
sokat?

– A hangszerek állapota sok 
mindentől függ. Ha úgy tetszik, 
szerencse kérdése, hogy meny-
nyire sikerül megóvni egy ilyen 
hangszert. Az enyém egy 
egészségesnek számító darab, 

persze vannak rajta kisebb ja-
vítások, mint majdnem az ösz-
szes, hasonló korú hangszeren, 
de ha kellő alázattal készül egy 
restaurálás, akkor a hangzás 
megőrizhető. 

– Szeszélyes a hegedűje, 
mint egy nő?

– Nem annyira. Általában 
olyan hangszereknél szokott 
inkább ez előfordulni, ahol 
nagyon sok restaurálásra volt 
szükség, és a különböző enyv 
alapú ragasztások nem a leg-
szerencsésebben reagálnak 
például az időjárás változásai-
ra. Ebből a szempontból sze-
rencsés vagyok, de egy ilyen 
korú hangszernél mindig ész-
reveszi az ember, hogy ma 
éppen hogy kelt a nap, és eh-
hez képest hogyan reagál a 
hangszer. 

– Mit érdemes szemügyre 
venni Lady Harmsworth-ön?

– Aki az eredetiségét vizs-
gálja, az általában a hátát nézi, 

mert ott nincs semmiféle zava-
ró tényező. Csak a forma lát-
szik, annak a vágása, az alsó és 
a felső rész arányai. Utána a 
csigát szokták szemügyre ven-
ni, ami a hangszerkészítő név-
jegyének is tekinthető: a formá-
ja és a kivágása egy stílus le-
nyomata. Stradivari szerette a 
körcikkeket, a körformákat, 
ezeket a csigáiban is fel lehet 
fedezni. Rendkívül arányosak 
a csigái. A hegedűk közül töb-
beknek nem eredeti az eleje: ez 
a legpuhább, legsérülékenyebb 
része a hangszernek, sokszor 
kell javítani, esetleg egy másik 
hangszer tetejét rakták rá, ami 
megtévesztő lehet. Érdemes 

figyelni az f-cikkek formáját is: 
Stradivarinál ez is körcikkek 
alapján készült, esetenként még 
a körző beszúrását is fel lehet 
fedezni a puha faanyagban. 

– Milyen fából készülnek 
ezek a hangszerek?

– Általában fenyőből, de 
persze vannak extrém készítői 
megoldások is. Például Testore-
nak nem volt pénze drága fa-
anyagra, így időnként geren-
dákból, asztalokból és egyéb 
bútorokból készített egészen 
fantasztikus hangszereket. 
Stradivari Nicola Amati mes-
ternél tanult, onnan bizonyára 
sok faanyagot elvitt, amikor 
saját műhelyt nyitott. 

– A következő negyven évre 
milyen terveket sző? 

– A potenciál, aminek a be-
töltésére törekszem, nem egy 
statikus dolog, mindig lehet 
bővíteni vagy más irányokba 
kiterjeszteni. Az aktív hegedű-
művészi pálya mellett valószí-
nűleg a karmesterség előbb-
utóbb hangsúlyosabban fog 
szerepelni az életemben. Hogy 
mennyire, azt majd az élet 
dönti el. Időszerű, hogy a szak-
mai munka mellett időt szakít-
sak a magánéletre és a család- 
ra is. Gyönyörű feladatnak 
tartom, ha az ember egy sikeres 
pályát próbál összehangolni a 
privát életével. 

– Ha már a családot említi: 
egy füredi születésű lány a 
menyasszonya. Ennek okán 
remélhetjük-e, hogy a jövőben 
többet játszik a városban?

– Óriási szerelmese vagyok 
a Balatonnak. A párom a veszp-
rémi konzervatóriumba járt, 
Füreden és Badacsonytomajon 
sokat szoktunk pihenni. Min-
denképpen jövök, és az élet 
hozza majd, hogy milyen kon-
textusban. 

A kétezres években Baráti 
Kristóf világhírű hegedűmű-
vésszé vált. Rendszeresen kon-
certezett olyan helyszíneken, 
mint az amszterdami Con-
certgebouw, a párizsi Salle 
Pleyel, a Berlini Filharmónia és 
Konzerthaus, a Moszkvai Kon-
zervatórium nagyterme és a 
szintén moszkvai Csajkovszkij- 
terem, a caracasi Teatro Teresa 
Carreño, a tokiói Suntory Hall, 
az osakai Symphony Hall vagy 
a budapesti Művészetek Palo-
tája, de fellépett Chicagóban, 
Sanghajban, Veronában, Szent-
péterváron és Ausztráliában is. 
2015-ben nagy sikerrel debütált 
a New York-i Carnegie Hall-
ban, és megfordult szinte vala-
mennyi neves fesztiválon.

Lemezre vette többek közt 
Johann Sebastian Bach szóló 
hegedűszonátáit és -partitáit, 
Beethoven összes hegedű-zon-
gora szonátáját és Ysaÿe szóló-
szonátáit. Würtz Klárával kö-
zös Brahms-lemeze 2014-ben 
Gramofon-díjat kapott az év 
magyar klasszikus hanglemeze 
kategóriában.

Ugyanebben az évben Bará-
ti Kristóf megkapta a Rupert 
Gabler Alapítvány által adomá-
nyozott Az év fiatal művésze-
díjat a bajorországi Bad Wö-
rishofenben rendezett nemze-
tek fesztiválján. 

A Bachtrack.com klasszi-
kus zenei portál statisztikája 
szerint 2015-ben a világ legke-
resettebb hegedűművésze volt. 
2011-ben Liszt Ferenc-díjat, 
2014-ben Kossuth- és Bartók–
Pásztory-díjat kapott, illetve a 
2009-es év Junior Príma-díjasa, 
2015-ben pedig Príma-díjasa 
volt.

Baráti Kristóf többször tar-
tott mesterkurzusokat Francia-
országban, Olaszországban és 
Spanyolországban, Magyaror-
szágon pedig a Tihanyi és a 
Pécsi Zenei Napokon. A Pécsi 
Tudományegyetem Művészeti 
Karának óraadó oktatója, 2015-
ben pedig Várdai Istvánnal 
együtt a Kaposvári Nemzetkö-
zi Kamarazenei Fesztivál mű-
vészeti vezetője lett.

 Mórocz Anikó

Baráti Kristóf zenészcsaládból származik: édesapja Baráti 
András csellista, édesanyja Kákonyi Borbála hegedűs. Kris-
tóf kétéves korában a szülők Venezuelában kaptak munkát, 
ezért odaköltözött a család. Ötéves volt, amikor hegedülni 
kezdett, első tanára az édesanyja volt. Nyolcévesen már 
szólistaként léphetett színpadra a Maracaibói Szimfonikus 
Zenekarral, később pedig Caracasban a Colegio Emil Fried-
man iskola tanulója lett. Tizenkét évesen felvételt nyert a 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola előkészítő tagozatára, 
ekkor költözött vissza Magyarországra. Szenthelyi Miklós és 
Tátrai Vilmos voltak a tanárai. 1996-ban, a Jacques Thibaud 
Nemzetközi Hegedűversenyen Baráti második lett, itt fedez-
te fel őt Eduard Wulfson, a Stradivarius Társaság igazgatója, 
aki mestere és szakmai mentora lett. Wulson Yehudi Menu-
hin, Nathan Milstein és Henryk Szeryng tanítványaként a 
híres orosz hegedűiskola folytatója.

A cremonai Antonio Stradiva-
ri 1680-ban nyitotta meg saját 
műhelyét, s a mai napig az 
egyik legismertebb név a 
hegedűkészítők között. Állító-
lag úgy értett a fafajtákhoz, 
mint akkoriban kevesek – töb-
ben ebben vélik felfedezni az 
általa készített hangszerek 
titkát.  Stradivari személyesen 
utazott el Trentinóba, hogy a 
hangszereihez a legmegfele-
lőbb fenyőfákat kiválassza. Az 
a vidék ma is a világ legjobb, 
húros hangszertestek készí-
tésére alkalmas fáinak a ter-
mőhelye. Egyesek szerint 
Stradivari hangszereinek ka-
raktere a fapácoláshoz fel-
haszná l t  kvarc -ká l ium-
nátrium keverék eredménye, 
s vannak, akik a különleges 
lakkozásnak tulajdonítják a 
máig utánozhatatlan, egyedi 
hangzást. 

Baráti Kristóf számos nemzetközi verseny díjazottja: 1995-
ben a Rodolfo Lipizer Nemzetközi Hegedűversenyen I. díjat, 
1997-ben a brüsszeli Erzsébet királynő versenyen III. díjat 
és közönségdíjat, a 2010-es moszkvai Paganini Nemzetkö-
zi Hegedűversenyen I. díjat nyert. 

Tulajdonosi értesítő 
Alulírott Bialosinszki Ferenc, mint a Bakonyi Fakitermelő Bt. ügyvezetője (az E.ON hivatalos beszállítója) ez úton 
szeretném önöket értesíteni, hogy cégünk, a Bakonyi Fakitermelő Bt. az E.ON Áramhálózati Zrt. megbízásából 
élet- és vagyonvédelmi okok miatt gallyazási és nyiladéktisztítási munkálatokat végez el az ön(ök) területén, 
áthaladó kis- és középfeszültségű hálózatokon. A gallyazási és nyiladéktisztítási munkálatokat az EON Észak-
dunántúli Áramhálózati Zrt. hálózatain végezzük, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. energiatörvény 
124. §, 133. §, 137. § által biztosított törvényi rendeletek szerint, és a villamosmű biztonsági övezetről rendelke-
ző 2/2013 (I. 22.) NGM-rendelet alapján. 
A gallyazási munkálatok közérdekű munkálatok, a munka megkezdése élet- és vagyonvédelmi okokból történik. 
A sok csapadék és az intenzív napsütés miatt a növények gyorsabban növekednek, így a hálózat mentén talál-
ható fákat újragallyazzuk, és a gallyakat azonnal el is szállítjuk. A munka megkezdése 2019. június 17-től folya-
matos. 
Amennyiben észrevételeik lennének, kérem, forduljanak az E.ON Áramhálózati Zrt. területileg illetékes terület-
gazdájához, illetve a Bakonyi Fakitermelő Bt.-hez (06-30/267-9094) 
Ügyintéző: Horváthné H. Krisztina (+36-30/990-6376; +36-70-908-6301) 
Levelezési cím: 8439 Sikátor, Ady Endre utca 2. E-mail cím: info@bakonyifa.com 

Megértésüket és segítségüket előre is köszönöm. 
Sikátor, 2019. június 17. 

Bialosinszki Ferenc ügyvezető
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Országos szakmai versenyt nyertek 
a változó fényerejű jelzőlámpával

Éppen csak huszonegy  
éves, de csapatával már 
egy országos szakmai 
verseny legjobbja lett.  
A füredi Vincze Dávid  
a Radnóti Miklós 
Általános Iskola és a 
Lóczy gimnázium diák- 
ja volt, jelenleg pedig  
a veszprémi Pannon 
Egyetem Műszaki-
Informatikai Karának 
másodéves villamosmér-
nök hallgatója, s szak-
mai pályáján nem kis 
léptekkel halad előre.

A ContiCup országos villa-
mosmérnök-bajnokságon 
negyvenkét csapat vett részt, 
akik közül a legjobb tíz jutha-
tott be a május 10-i országos 
döntőbe. Az egyetemista ver-
senyzők huszonöt feladat 
megoldásával egy selejtezőn 
mérték össze tudásukat.

– A döntőben egy műszaki 
feladat elé állítottak bennün-
ket, e-mailben küldték el, 
hogy mit kell megterveznünk, 
majd meg is építenünk. Két 
nappal a döntő előtt egy alkat-
részlistát és a tervrajzot el-

küldtük a zsűrinek, a budapes-
ti döntőre pedig a komplett 
tervekkel és a készülékkel 
kellett érkeznünk. A verseny 
során a megépített modellt be 
is mutathattuk – emlékszik 
vissza Vincze Dávid. 

A döntőben részt vevő tíz 
csapatnak ugyanazt a készülé-
ket kellett elkészítenie: egy 
fényre szabályozható, három-
színű közlekedési lámpa mo-
delljét. A problémafelvetés az 
volt, hogy vakító nappali 
fényben nehezen felismerhető 
a közlekedési lámpa adott ál-
lapota, viszont éjszakai fény-
viszonyok között a túl erős 
fény elvakítja az autósokat, és 
jóval kevesebb fényerő is 
elegendő lenne a piros-sárga-
zöld kombináció egyértelmű 
beazonosítására. Dávid csapa-
ta (Szente Marcellel és Csiszár 
Péterrel) egy fényérzékelőt 
épített be a készülékébe, ami 
a külső környezet aktuális 
fényviszonyát ismeri fel, és 
ennek megfelelően erősebben 
vagy gyengébben világítanak 
a lámpák. 

– Ezt többféle módszerrel 
is el lehet érni. Mi egy speciá-

lis fotoellenállást használtunk, 
ami fény hatására változtatja 
az ellenállás értékét és a jel 
erősségét. A verseny során 
optimalizálnunk kellett a költ-
ségeket, hogy minél olcsóbb 

és legyárthatóbb legyen az 
eszköz. Kikötés volt, hogy 
nem alkalmazhatunk mikro-
kontrollert, vagyis kizárták a 
programozható logikai áram-
körös megoldást. A mai világ-

ban ugyan már minden prog-
ramozható, a programkódok 
segítségével gyakorlatilag egy 
időzítő beállítása is mindössze 
pár perces művelet, de ben-
nünket afelé orientáltak, hogy 

tisztán kapuáramkörökkel 
vagy analóg áramkörökkel 
dolgozzunk. Mi az utóbbi 
mellett döntöttünk. Fontos 
szempont volt az is, hogy a 
készülék megbízhatóan mű-
ködjön, hisz egy esetleges hiba 
beláthatatlan következmé-
nyekkel járhat. 

A szabályozható fényerejű 
közlekedési lámpák után már 
csak egy lépés, hogy a közúti 
világítás fényét is lehessen 
irányítani: a forgalommentes 
éjszakai órákban talán keve-
sebb lámpafény is elég, míg a 
forgalmasabb szakaszok biz-
tonságos közlekedéséhez 
időnként több is jól jönne. 
Dávid egy hasonló projekten 
dolgozik az egyetemén, illetve 
tanulmányúton nemrég két-
szer öt napot töltött Bukarest-
ben, és e témában épp egy 
tananyagot ír. 

– Sok energiát és pénzt meg 
lehetne egy ilyen rendszerrel 
spórolni. Ami gátat szabhat, az 
a biztonsági háttér. Az interne-
ten kommunikáló rendszerek-
nek ez a leggyengébb pontja 
– véli a fiatal szakember.

 MA

Vincze Dávid, Szente Marcell és Csiszár Péter

Díjnyertes webfejlesztők
Egy négytagú csapat 
füredi tagjaként Zana 
László aranyérmet 
zsebelt be a több száz 
csapat részvételével zajló 
Angular Attack nemzet-
közi programozó ver se-
nyen. A Song Hero 
alkalmazás fejlesztéséért 
a verseny legrangosabb, 
Judges Favorite kate- 
góriájában hozták el  
a pálmát. 

– Az első Angular-versenyt 
2016-ban 3476 csapat részvé-
telével rendezték meg. Mi 
mind a négy évben indultunk, 
hármat sikerült is megnyer-
nünk. Első alkalommal abszo-
lút elsők, utána kategória-
győztesek lettünk, idén pedig 
ismét sikerült a legmagasabb 
kategóriát, a szakmai zsűri 
által a legjobbnak ítélt kategó-
riát megnyerni – mondta Zana 
László.

A versenygyőztes csapat 
(Kálóczi Dávid, Szabó Ger
gely, Tamás Csaba és Zana 
László) a One Identity IT-
Security cég veszprémi mun-
katársai. Szoftvereik a felhasz-
nálók tevékenységét képesek 
szabályozni és megfigyelni 
olyan környezetben, ahol ér-
zékeny adatok mozognak. A 
versenyen teljesen más felada-
tot vállaltak, nagyrészt zene-
lejátszó alkalmazásokat és 
játékot készítettek. Ezek az 
alkalmazások igazából férc-
munkák, hisz mindössze két 
nap állt rendelkezésre a meg-
alkotásukhoz, de továbbra is 
elérhetőek a verseny honlap-
ján, s ha valaki fantáziát lát 
bennük, akkor továbbfejleszt-
hetőek. 

– Az Angular Attacknak öt 
kategóriája van: a Judges 
Favorite, a Hacker Favorite, 
az Innováció, a Design és a 
Utility Fun (népszerűség). A 
versenyre a világ minden tájá-
ról nevezhetnek csapatok, 
akiknek 48 óra áll rendelkezé-
sükre, hogy a nulláról fejlesz-
szenek egy tetszőleges alkal-
mazást – meséli Zana László. 
– A verseny online zajlik. 
Szombat hajnali kettőkor a 
veszprémi irodában kezdtünk, 
mobil ágyat, enni- és innivalót 
készítettünk be a két napra, én 
mindössze három órát alud-
tam. Az első nap nagyjából 
arról szólt, hogy felépítjük a 
téma vázát, vasárnap reggeltől 
körülbelül délután négyig 
raktuk össze magát a progra-
mot, aztán elkezdjük felkutat-
ni a hibákat, és az utolsó pil-
lanatra készültünk el a tökéle-
tesítéssel. 

A csapat idén a Song Hero 
alkalmazással a népszerű 

Gitar Hero játékot gondolta 
tovább, aminek gyakorlatilag 
a diszkóverzióját készítették 
el. Az interaktív zenei játék-
ban a Diszkópatkányok című 
film taktusaira gyűjthetők 
pontok, amennyiben a játékos 
megfelelően playbackel és 
mozgatja a fejét. A verseny 
első négy kategóriájának 
győz teseit a szakértőkből – 
többek között a Google, eBay, 
Frontend Masters, Telerik 
delegáltjaiból – álló zsűri vá-
lasztotta ki. 

A kategóriák közül a Judges 
Favorite a legrangosabb, amit 
a veszprémi csapatnak eddig 
kétszer sikerült megnyernie. 
Ez komoly szakmai referen-
ciának is számít, erősítve a 
kapcsolati tőkét, ami később 
komoly haszonnal járhat. Zana 
Lászlóék az évek során barát-
ságokat is kialakítottak több 
nemzetközi csapattal, például 
a szintén nagyon sikeres bra-
zilokkal.   Mórocz

Zana László a laptopot bűvöli

Füredi színek és formák
Grimm József képei a táj szépségeit közvetítik felénk

Ebben a kíméletlen 
forróságban mindnyá-
junk számára üdítő 
látványt fognak nyújtani 
a Balatonról, a vízről,  
a vitorlásokról készült 
Grimm-festmények.

Mert Grimm József hűsé-
ges festő. Hű a városához, a 
környezetéhez, ahol él és 
dolgozik, látja és értékeli en-
nek a tájnak a kifogyhatatlan 
szépségeit, hangulatát, s eze-
ket igyekszik átadni nekünk 
oly módon, ahogy ezek a vi-
zuális élmények rajta átszű-
rődnek. Csak néha tesz apróbb 
kitérőket – ezt láthatjuk a há-
rom olaszországi festményén 
–, de mindig visszatér ide, 
ahonnan valamikor a pályája 
elindult.

Bár nem városunk szülötte 
– Tótvázsonyból származik –, 
szüleivel már kisgyermek-
ként Füredre költözött, s azóta 
él itt, ebben a szépséges pan-
non környezetben.

Otthoni indíttatása nem 
igazán volt a művészetek eme 
tájaira, mégis erős eltökéltsé-
get érzett az alkotás irányába, 
s az sem volt soha kérdés 
számára, hogy ez a képzőmű-
vészet lesz. Kitartó és követ-
kezetes szorgalommal hasz-
nált ki minden lehetőséget, 
hogy ebbéli tudását gyarapít-
sa, s a benne szunnyadó te-
hetséget felszínre hozza. 
Rendszeresen járt a különböző 
művészek által vezetett kurzu-
sokra, kereste a hasonló érdek-
lődésű emberek társaságát, s 
tagja két füredi művészeti 
csoportosulásnak is, a Mű-
vészklubnak és a Múzsa Mű-
vészeti Egyesületnek.

Ha végignézik a kiállított 
képeket, láthatják, hogy két 
technikával is szívesen dolgo-
zik; olajképek és akvarellek 
egyaránt megtalálhatók a fala-
kon. Elmesélte, nem mindig 
tudja előre, hogy az adott té-
mát mi módon fogja megörö-
kíteni, s még az sem ritka nála, 

hogy ugyanazt megfesti mind-
két módszerrel. De van egy 
harmadik kedvence is, a grafi-
ka. Alapos munkával kitanul-
ta a portrérajzolás bonyolult, 
komoly beleérzést kívánó 
technikáját, amely már némi 
lélektani ismeretet is megkí-
ván. Akik gyakran járnak 
nyáron a móló környékén, ta-
lálkozhatnak vele, amint ott ül 
a székén, s végtelen türelem-
mel örökíti meg az arra igényt 
tartó vendégek portréját. Kü-
lön felhívta a figyelmemet, 
hogy említsem meg: idén 
kezdi meg a 31. portrérajzoló 
szezonját a móló bejáratánál.

Kérem önöket, tekintsenek 
el attól, hogy a kiállító művész 
képeiről részletesebben szól-
jak, erre nem vagyok alkal-
mas, mert az én értékítéletem 
mindössze odáig terjed, hogy 
egy kép tetszik-e vagy sem. És 
sohasem vizsgálom azt – talán 
nincs is értelme –, hogy mind-
ez miért van így. Önök mind, 
ahányan vannak, annyiféle-
képp fogják önmagukban ér-
tékelni azt, amit látnak. S ha 
majd egy esőre hajló, hűvös 
nyári délelőtt ismét ellátogat-
nak ide, akkor arra is rá fognak 
döbbenni, hogy milyen sokfé-
le módon lehet ugyanarra az 
alkotásra rácsodálkozni.

 Gaál Antal

Elhangzott Grimm József ki
állításának megnyitóján a 
polgármesteri hivatal Fo-
lyosó galériájában. A kiállítás 
megtekinthető augusztus vé-
géig a polgármesteri hivatal 
nyitvatartási ideje alatt.Gaál Antal és Grimm József a kiállításmegnyitón
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Ordasok között
1942-tőt mutat a kalen-
dárium, legvéresebb 
lapjait írja a történelem. 
Valahol a keleti fronton 
egy szovjet tiszt átszö-
kött az első vonalon,  
s magával Berthold 
ezredessel, a felderítő 
osztály vezetőjével akar 
beszélni. Az ezredes előtt 
egykori barátjának,  
a Szovjetunióba dobott 
német kémnek életben 
maradt fia, Heinrich von 
Goldring áll szovjet 
tiszti egyenruhában, 
hogy felajánlja hazafias 
szolgálatait a Führernek. 

Ki is tulajdonképpen Hein-
rich von Goldring? Hogyan 
sikerül megszereznie a német 
hadvezetés legféltettebb titka-
it? Erre ad választ Jurij Dold-
Mihajlik könyve, az Ordasok 
között. Saját elmondása sze-
rint a renegát szerep a 86. 
életévét betöltött, sokak által 
szeretett füredi Kozma Imre 
festőművész sorsába is időn-
két beleszövődött.

– 1933-ban születtem, ab-
ban a házban, amelyikben a 
mai napig élek. Amikor gyerek 
voltam, akkor még polgári 
iskolák voltak, én a Bem Jó-
zsef iskolába jártam (ma Re-
formátus Általános Iskola). 
Szegedre jelentkeztem, mert 
Magyarország egyetlen felső 
fémipari technikuma ott volt. 
Megcsináltam a felvételi vizs-
gát – két lap tele volt kérdé-
sekkel, azt mind kitöltöttem –, 
de nem vettek fel, mert az 
apám a református egyház 
kurátoraként osztályidegen-
nek számított. Megpróbáltam 
a székesfehérvári fémiparit, 
szerencsére oda felvettek, és 
még később a Bánki Donát 
főiskolát is elvégeztem.

A füredi hajógyárba kerül-
tem technológusnak. Megkap-
tam a szerkesztőtől a rajzokat, 
és nekem kellett eltervezni a 
gyártást: meghatározni a gyár-
táshoz szükséges készüléke-
ket, s hogy melyik munkafo-
lyamat mennyi időt vehet 
igénybe. Tanultam rendszer- 
és munkaszervezést meg prog-
ramozást is. Érdekes, hogy 
igazából sose voltam műsza- 
ki beállítottságú. Művészettör-
ténész vagy történész akartam 
lenni, de apámék nemigen 
értettek hozzá, lebeszéltek 
róla, nem engedtek. 

Csináld jól

Az ukrán írónak, Jurij 
Dold-Mihajliknak van egy 
könyve, az a címe: Ordasok 
között. Az életemben sokszor 
előfordult, hogy én is renegát 
voltam. Nem akartam műsza-
ki vonalra menni, a humán 
tantárgyakat szerettem, és 
azokban jó is voltam. De jól 
csináltam a dolgomat a hajó-
gyárban is, mert mindig azt 
mondtam magamnak: akár-
hova kerülsz, azt próbáld meg 
jól csinálni. Hozzáteszem: a 
nagyapám a parasztpárt füredi 
elnöke volt, és itt volt nála 
egyszer Veres Péter. Ő segített, 
hogy felvegyenek a főiskolára, 
de ugye, ha az élet egyszer 
könnyedén ad valamit, és az-
zal visszaél az ember, akkor 

kamatos kamatjával visszakö-
veteli. 

A felvételi után jött a soro-
zás. Képzelje el: engem az 
ávósokhoz soroztak be, anyám 
majdnem belehalt. Mindig 
utáltuk őket. Még csak itt ke-
rültem ordasok közé. Próbál-
tam humánus módon visel-
kedni, és ezt nagyon jól sike-
rült megoldani. Hosszú lenne 
elmesélni, regénybe illő törté-
net. Végül vezető kiképző 
tiszthelyettes lettem, amit nem 
volt nehéz elérni. Három évig 
a beérkező kiskatonák kikép-
zésével foglalkoztam. Büsz- 
ke voltam rá, hogy mindegyik 
katona könyvtárlátogató volt. 
Olyan olvasnivalókat java-
soltam nekik, amiket én már 
ismertem, rákérdeztem, tet-
szett-e nekik, és innen tud-
tam, hogy el is olvasták, amit 
elvittek. 

Karácsony  
a Pilisben

Nekem állandó kilépőm 
volt. Karácsony előtt, egy 
borús decemberi reggelen ki-
mentem a Pilisbe a piacra, és 
vettem egy fenyőfát. Bevittem 
az őrs kultúrtermébe, és ösz-
szehívtam a csapatot: – Kato-
nák, mondják meg őszintén, 
szeretnék azt, hogy itt egy 
karácsonyfa legyen? – Igen! 
– De fel is kell díszíteni, min-
denki adjon bele valami ke-
véske pénzt. 

Elkészült a karácsonyfa, 
nagyon szép lett. Jött kará-
csony estéje. – Fiúk! Ki akar 
elmenni az éjféli misére?  
– csak néztek rám, hisz ne-
künk az tabu volt, de sokan 
jelentkeztek. Elmondtam ne-
kik, hogy viselkedjenek tisz-
tességesen, becsületesen, nem 
kirívó módon. Elmentünk. Ha 
azt valaki lefényképezte vol-
na, ahogy ott ránk néztek – 
majdnem kivonultak, amiért 
bementek az ávósok. De min-
den katona olyan tisztessége-
sen viselkedett, hogy amikor 
mentünk kifelé, sok civil oda-
jött hozzánk, és kezet fogott 
velünk. Hát ilyen életet csinál-
tam ott. 

A tanító

Jó parancsnoknak voltam 
elkönyvelve, úgy hívtak, hogy 
a tanító. Történt egyszer, hogy 
az állam úgy gondolta: a csa-
ládfenntartó katonákat egy 
évvel előbb el kellene engedni. 
Volt már közöttük egy csomó 
kedves barátom, odavoltam, 
hogy elmennek, nekem meg 
itt kell maradnom még egy 
évig… Én vezettem az étke-
zést, és mindennap nemcsak 
az étkezők számát jegyeztem 
be, hanem a nevüket is. Kiszá-
moltam, hogy 56-ban mikor 
szerelhetek le. 

Az étkezési naplóba két 
oldalon keresztül megírtam a 
véleményemet az egész rend-
szerről, hogy mennyire nem 
értek vele egyet. Gondoltam: 
úgyse látja senki, mert addigra 
én már itthon leszek. Na, utána 
föl kellett kötni a gatyát… 
Kijött hozzám ellenőrzésre az 
ezredparancsnok meg a politi-
kai helyettes és még két tiszt. 
Tiszta volt a lelkiismeretem, 

minden úgy volt, ahogy lennie 
kellett. 

Egyszer aztán jönnek értem 
a katonák, hogy be kell men-
nem, az őrnagy elvtárs szeret-
ne velem beszélni. Befelé 
menet az őrnagy kezében 
megláttam az étkezési nap-
lót… – Kozma, maga nagyon 
szépen ír – mondta –, de még-
is megkérhetném rá, hogy ol-
vassa fel, amit ideírt? – Ő volt 
az a Szabó őrnagy, aki a törté-
netírás szerint először lövetett 
civilekre. – Idefigyeljen, szed-
je össze a holmiját, jön be 
velünk Pestre – rendelkezett 
Szabó őrnagy. Tudtam, hogy 
bíróság következik, aztán 
sittre tesznek. Közben a tisztek 
másról is elkezdtek beszélget-
ni egymás között, itt-ott hoz-
zászóltam én is, elmondtam a 
véleményemet. Nem tudom, 
mi történt velük, de elgondol-

kodtak, hogy ez a szivar nem 
is olyan hülye, mit csináljunk 
vele? Végül aztán mégse vit-
tek Pestre, mert rájöttek arra, 
hogy a Pilisben nélkülem mi 
lenne. Így menekültem meg a 
börtöntől. 

1956

Hívő ember vagyok, érzem, 
hogy van Isten és vigyáz rám. 
A nagyapám 56-ban még élt, 
jött tőle egy levél. Minden 
évben otthon voltam szüretkor 
– én voltam a puttonyos –, és 
írja a nagyapám, hogy szeret-
né, ha hazajönnék. Pont most? 
Hát ezt hogy csináljam? A la-
kihegyi rádióállomásról épp 
kint volt a századparancsnok, 
elmondtam neki, hogy mit 
szeretne a nagyapám. – Koz-
ma, hogy mehetne el? Mi lesz 
itt, ha maga elmegy? Ne hara-
gudjon, nem tudom elengedni 
– hangzott a válasz. A főhad-
nagy joviális úriember volt, 
nem tartozott az ordasok közé. 
Látszott rajta, hogy töpreng a 
megoldáson. – Tudja mit? Kap 
három nap eltávozást – ez lett 
a vége. Szombaton elmentem 
volna, kedden vissza.

– Amíg maga távol lesz, 
kiküldöm a politikai helyette-
semet. Jöjjön be holnap Laki-
hegyre, és megkapja a szabad-
ságos papírját! – szólt a pa-
rancs. Október 20-án nagyon 
jó idő volt, kint röplabdáztak, 
odaszólt a főhadnagy, hogy 
menjek be Kuti őrvezetőhöz, 
az írnok már tudja, miről van 

szó. Meg is csinálta a papírt, 
kivittem aláíratni, de a három 
nap helyett hetet írtak ki ne-
kem… ugyanis volt még hét 
nap szabadságom, azt írta ki 
az írnok. Ez mentett meg.

Hazajöttem, fogalmam sem 
volt, mi történik a világban, 
csak 23-án hallottam a rádió-
ban az eseményekről. A hajó-
gyártól a tömeg jött fölfelé 
velem szembe, én meg ávós 
egyenruhában voltam, men-
tem a rendőrségre, hogy nem 
tudok visszamenni. A sorom-
pónál Szalay Lászlóval meg a 
feleségével találkoztam, ők 
mondták, hogy ne menjek to-
vább, mert ha a tömeg meglát 
egyenruhában, menten agyon-
csapnak. Gyorsan hazajöttem 
és átöltöztem civilbe, soha 
többé nem mentem vissza. Ha 
az eltávozásról visszamentem 
volna, akkor Lakihegyen kel-
lett volna jelentkeznem, ahol 
nagyon sokan meghaltak… 

Jöjjön ki Óbudára…

A füredi hajógyárban min-
den voltam, még lakatos is. 
Harmincnyolc évig dolgoztam 
ott, jól ment, pluszmunkákat 
is vállaltam a gyárban. Tisz-
teltek is, és a beosztottaim 
javát mindig elvitték tőlem 
felsőbb beosztásba. 1986-ban 
itt volt Madarász Tamás bará-
tom, aki nősülés után Füredről 
az óbudai hajógyárba ment, 
pesti lányt vett feleségül. – 
Imre, üzent az igazgató: nyug-
díjba ment a technológiai ve-

zető, szeretnék, ha elvállalnád 
a munkáját – szólt a felkérés. 
Nagy szó volt ez akkor, az 
óbudai A kategóriás vállalat 
volt, a füredi meg C kategóri-
ás, majdnem húsz százalék 
volt a bérkülönbség. Elvállal-
tam, és ott voltam 1991-ig, 
amikor megszűnt a hajógyár-
tás. Visszajöttem Füredre, de 
már csak két évem volt a 
nyugdíjig, nem mentem visz-
sza dolgozni.

A festés az más

Ötéves koromban kezdtem 
rajzolni. Amikor kisiskolás 
koromban szünetben rajzol-
tam, akkor a gyerekek nem 
mentek játszani az udvarra, 
hanem körülkönyökölték a 
padot, és nézték, hogy mit 
rajzolok. Valahogy mindig 
időt szakítottam rá, nem ha-
nyagoltam el. Volt, amikor 
csak festettem, munkaidő 
után, aztán megismerkedtem 
Krieg Ferenccel, aki Szombat-
hely doyenje volt. Tanított a 
főiskolán, de szintén osztály-
idegen volt, s valahogy Füred-
re került, egy uránkutató inté-
zetben dolgozott. Valamiből 
neki is élni kellett… 

Ő tanított hat évig festeni. 
Krieg hetvenben ment el Mon-
góliába, sok remek képet ho-
zott onnan haza a kiállítására. 
Én lettem helyette a gyermek- 
és a felnőttszakkör vezetője. 
Középiskolai és főiskolai fel-
vételikre készítettem fel a di-
ákokat, elég jó eredménnyel. 

A lányom például két másik-
kal jelentkezett a budapesti 
képzőművészeti gimnázium-
ba. A három fürediből kettőt 
felvettek, akkor, amikor ösz-
szesen tizenegyen juthattak 
be. A lányom volt az egyik, aki 
az akadémia festő szakát is 
elvégezte, most lesz Bulgáriá-
ban kiállítása. Kozma Andrea, 
művésznevén Kozma Ilona.  
A másik lányom, Annamária 
harminchét éves korában meg-
halt. 

A hajógyártól gyakorlatilag 
mindent megkaptam: minden-
kinek volt egy kis keskeny 
asztala fiókkal, rajta a neve, 
volt rajzpapír, minden. Ajkáról 
és Veszprémből is jártak hoz-
zánk. Tizenhat évig tanítot-
tam, aztán amikor visszajöt-
tem Óbudáról, akkor már csak 
az Óvárosi Művészkávéház-
ban kezdtem egy galériát 
vinni. A városban alkotó fes-
tők nyolcvan százalékát én 
tanítottam. 

Tájak vonzásában

Mindent szeretek festeni, 
de mostanában ráálltam a táj-
festésre. Leginkább emléke-
zetből, nem megyek ki már. A 
Balatont kezdem unni, de 
mindenki Balaton-képet akar 
tőlem. Szerettem portrét feste-
ni, meg a görög mitológiát 
nagyon kedvelem, sokat fes-
tettem azt is. Sose másolok, 
tájképet se, a lelki szemeim 
előtt jelenik meg, amit aztán 
lefestek. Amikor tanítottam, 
akkor a fiatalabbaknak azt 
mondtam: másolni, másolni, 
másolni. Egy-két év után aztán 
azt kértem tőlük, hogy saját 
kú t főbő l  ép í tkezzenek . 
Rabindranath Tagore – aki 
festő is volt, nem csak költő 
– szintén úgy vélte: nem elég 
reprodukálni a természetet, 
adjunk hozzá valamit ma-
gunkból. Ez a lényeg.

Úgy érzem, hogy az életem 
hasznos volt, és Füreden sokan 
szeretnek. A sógorom nyugdí-
jas professzorként néha lejár 
Füredre. Kíváncsi fajta, olyan, 
mint egy riporter, mindenkivel 
elbeszélget. Azt mondta ne-
kem egyszer: – Te, én akárki-
nek felhozom, hogy te vagy a 
sógorom, mindenkin érzem, 
hogy mennyire kedvel és sze-
ret téged.  Mórocz Anikó

 
Amolyan hattyúdal ez, 
állította sokszor Kozma Imre 
az Arácsi Népházban 
kiállítása megnyitóján. 
Szeretnénk hinni, hogy nem 
így van, hiszen a 86 éves 
festőművész képeinek fele  
az utóbbi egy évben készült. 
Töretlen tehát az alkotó-
kedv, és megvan a közönség 
érdeklődése is a képek iránt, 
hiszen volt, aki azonnal 
vásárolt is a legújabbak 
közül. Kozma Imre kiállítá-
sa, amelynek megnyitóján 
Rózsa Etelka méltatta  
a művész munkásságát,  
és dr. Bóka István polgár-
mester mondott köszöntőt, 
június 24-ig volt látható 
az Arácsi Népházban     
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A kerekeitől megfosztott 
és betonbakokra tele-
pített cirkuszos kocsi 

egyik végében kifőzde műkö-
dött. A konyha előtt hatalmas 
katonai ponyvát feszítettek ki, 
és a telken magasodó fenyő-
fákhoz erősítették a sarkait. 
Alatta helyezték el az asztalo-
kat és a székeket. A Balaton 
százötven méterre csillogott a 
kifőzdétől, nádassal szegélye-
zett partján, a tisztásokon még 
javában lehetett táborozni. Az 
1960-as évek közepén jártunk 
ugyanis.

Bánlaky Géza 1965-ben 
érettségizett. A kifőzde mel-
letti államosított villában nőtt 
fel, melyet a Magyar Nemzeti 
Bank tisztviselőinek utaltak ki. 
Géza apja, mivel soha nem 
lépett be a pártba, ráadásul 
vallásos volt, csak a hivatal 
helyettes vezetője lehetett. A 
villa déli, nagyobbik felében a 
bankigazgató lakott a család-
jával. 

Géza szülei már az évtized 
elején elváltak, csinos, jó alakú 
anyja a környező víkendházak 
felügyeletéből élt, egy pesti 
gépgyártó vállalat kötött vele 
gondnoki szerződést. Intézte a 
takarítást, az ágyneműcserét és 
a vendégek fogadását, eligazí-
tását. Kemény akaratú, szóki-
mondó nő volt, ha úgy alakult 
a helyzet, rendre utasította a 
magukról elfeledkezett, bekép-
zelt nőket és férfiakat. Egy 
szerény, özvegy orvos a hat-
vanötös nyáron beleszeretett, 
és bogárhátú Volkswagenjével 
elvitte egy nyári, alföldi kör-
utazásra. Géza rákényszerült, 
hogy a kifőzdébe, Regina né-
nihez járjon ebédelni. Az asz-
szony Kárpátalján született, a 
második világháború végén  
a szovjet partizánokkal harcolt 
a németek ellen, és részt vett 
Budapest felszabadításában. 
Nem csoda, hogy hamar meg-
kapta az engedélyt a kifőzde 
megnyitására. A fenyvesben 
álló telek tulajdonjogát már  
az ötvenes években megsze-
rezték. 

A száznyolcvan centi ma-
gas, vékony, de rendkívül ru-
ganyos Bánlaky srác mintegy 
tíz napon át ette a koszos kö-
tényben, izzadó homlokkal és 
ide-oda himbálódzó, jókora 
mellekkel felszolgáló Regina 
néni kajáját. Amikor az asz-
szony letette az asztalra a tá-
nyért, és bement a konyhába, 
enyhe bűz maradt utána a le-
vegőben. A szemközti villában 
nyaraló budai úriasszony egy 
alkalommal megszólította a 
vízparton.

– Muszáj egy Alain Delon-
arcú, klassz fiúnak azt a mos-
lékot enni? Én kétnaponta fő-

zök, hozzám gyere át ebédre. 
Fizetned sem kell.

Ildi alacsony, telt idomú, 
harminckét éves nő volt, férje 
külkereskedő, és éppen Afri-
kában, az arabokkal üzletelt. 
Géza három éjszakát egyfoly-
tában nála töltött, Ildi hegyes 
körmeivel minden alkalom-
mal véresre szántotta a hátát. 
Napközben anyáskodva, be-
cézgetve kenegette. Amint le-
telt a szabadsága, rávette Gé-
zát, hogy költözzön a fővá-
rosba.

– Hozzánk nem jöhetsz a 
Pasarétre, nem hiányzik, hogy 
lebukjak, de az öreg Reginá-
éknál van külön bejáratú, ki-

adó szoba. Vécé és zuhany is 
tartozik hozzá. A Déli pálya-
udvar közelében, a Csaba ut-
cában laknak. Ott bármikor 
meglátogathatlak, akkor patta-
nok meg a Váci utcai drogéri-
ámból, amikor csak akarok. A 
háziúr, inkább elvtárs, Csepe-
len dolgozik, szakszervezeti 
vezér. Regina az új kosztosai-
nak mindig eldicsekszik, hogy 
Gyulánkért reggelente Moszk-
vics megy, az viszi a gyárba és 
fuvarozza haza, amikor leteszi 
a lantot. „Szegény örökké ro-
botol, alaposan kifárasztja 
magát. Óvom is, hogy ez nem 
megy a végtelenségig. De hát 
mit tegyek, nélkülözhetetlen a 
tudása. Nyelveket beszél.” – S 
tudod mi az újság, Gézuka? – 
kérdezte Ildi. – Takács Gyulus 
egy műveletlen hatökör. Ami-
kor hétvégenként levonatozik, 
lerí róla a bunkóság. Az öreg 
azonban ügyesen palástolja  
a tudatlanságát, hallgat, mint  
a sír. Nem áll szóba senkivel, 
ül a ponyva alatt, újságot ol-

vas, aztán döglik a cirkuszos 
bódéban.

Géza már néhányszor ta-
pasztalta, hogy Regina néni 
úgy mutatkozik be az idege-
neknek, hogy doktor Takácsné 
vagyok Budáról. Egyik reggel, 
amikor az anyjával úszni ment, 
hallották a házaspár vitáját, és 
alig tudták visszatartani a rö-
högést. Regina néni beleordí-
totta a fenyves csendjébe:

– Túró a füledbe, Gyula!
Férje kimérten válaszolt: 

– Túró kérem a maga fülébe, 
Regina!

A túró és a fül helyett persze 
egészen más testrészek emle-
getése hasított a friss levegőbe.

Géza rövidesen elfoglalta a 
Csaba utcai albérletet. Ildikó 
kiszámíthatatlanul, különbö-
ző időpontokban látogatott el 
hozzá. Legtöbbször a szerel-
meskedést követően elvitte 
egy menő étterembe, és jólla-
katta. A közbeeső órákban 
olaszul tanult; elhatározta, 
hogy szeptember végén, októ-
ber elején Jugoszlávián át 
Olaszországba disszidál, és 
Triesztben vagy Anconában 
beáll matróznak egy tengerjáró 
hajóra. Pihenőidejében megta-
nul angolul is, aztán tovább-
utazik.

Takácséknak volt egy beteg 
lányuk. Judit gyerekkorában 
ismeretlen eredetű fertőzést 
kapott, amelyből nem tudták 
kigyógyítani. Állapota egyre 
súlyosbodott, a középiskolát 
már magántanulóként végezte 
el. Bottal járt, olykor dülön-
gélt, a bútoroknak támaszko-
dott, mintha pityókás lenne. 
Ritkás fogsora sárga és törede-
zett volt, Géza ódzkodva be-

szélgetett vele. Judit annyi idős 
volt, mint Ildikó, de a sors 
kegyetlenül elbánt vele. Ami-
kor a szobájából kitámoly-  
gott a közös, szűk előtérbe, 
meztelen testén szétnyílt a 
köpenye. Vihogva, nyálfrö-
csögve várta, hogy Géza le-
döntse, de a srác borzongva 
menekült előle.

Gyula bácsival esténként, 
tévénézés közben találkozott. 
Hárman ültek a fekete-fehér 
készülék előtt, melynek a kép-
ernyőjére halványsárga celo-
fánpapírt terített az öreg, hogy 
a kékes fény ne bántsa a sze-
mét. A híradó és az azt követő 
film alatt Judit szüntelenül 

csacsogott, fényezni akarta az 
apját a fiú jelenlétében.

– Apuska, ki most a szovjet 
külügyminiszter?

Csend.
Kétperces interjú Illyés 

Gyulával.
– Mi is a címe a tanyasi 

regényének? Nem jut eszem-
be. Segíts, apus. Neked zse- 
niális az agyad.

Csend. Krákogás.
Vetíteni kezdték a Leclerc 

felügyelő francia krimisoroza-
tot. Pergett a főcím.

– Apusom, hogy kell kiej-
teni? Leszlör? Löszler? Te 
franciául is beszélsz, ugye?

A csend kínossá vált.
– Lökler, Judit! Lökler! – 

mondta Géza, és undorodva 
indult ki a nappaliból, de elté-
vesztette a kijáratot. A fürdő-
szobában kötött ki. A mosdó-
kagylót leszerelték, a tükör 
keresztben elrepedt, a kádban 
huzat nélküli dunyhák és pár-
nák dohosodtak. A csempe 
fölött feketén penészedett a fal, 
a töredezett kőpadló közepén 
elrozsdásodott a lefolyónyílás. 
Hol mosakodik Judit és a fa-
terja? A lakásban csak a kony-
hai falikút csapjából folyik víz, 
az is hideg, gondolta, aztán 
bemenekült a szobájába, ösz-
szecsomagolt a sporttáskájába, 
és búcsú nélkül visszautazott 
a Balaton-parti községbe. 

Ősszel megkísérelt átjutni a 
déli határon, de elfogták. Mint-
ha vártak volna rá a határőrök. 
Mire kiszabadult a börtönből, 
a település városi rangot ka-
pott, a kifőzde pedig örökre 
eltűnt a fenyvesből. Az üres 
telken egy ikernyaraló alapját 
ásták a munkások. 

Apuska, a zseni
Kellei György

Mihail Alekszandrovics 
Solohov: Csendes Don

Régen írtam már, pedig az 
elmúlt időszakban is olvas-
tam sok könyvet, de egyik 
sem volt alkalmas arra, hogy 
újraolvasásra ajánljam. Rég-
óta motoszkál gondolataim-
ban Solohov Csendes Don 
című, Nobel-díjjal jutalma-
zott regénye, de a figyelmes 
olvasásra késztető hosszú, 
alapos leírások, a bonyolult, 
változatos történet, a nagy 
terjedelem miatt csak most 
jutottam a végére. Az élmény 
ugyanaz! Magával ragadó, 
katartikus. Hogy miről szól 
a regény? Az életről. Min-
dennapi küszködésről, fel-
felcsillanó boldogságról, 
szerelemről, szeretetről, 
szenvedélyről, szenvedésről 
és halálról. Mindez egy doni 
kozák közösség és a fősze-
replő, Grigorij Meljehov 
sorsát kíséri végig az első 
világháború és az oroszor-
szági polgárháború során. A 
négykötetes művet 1926 és 
1940 között írta a szerző. 
Radnóti Miklós így ír a re-
gényről: „Érzelmességtől 
mentes, pontos és kemény 
líraiságában szinte egyedül-
álló.”

A könyvnek a története is 
kalandos. Sokan kétségbe 
vonták, hogy a mindössze 
négy osztályt végzett Solo-
hov hogyan volt képes az 
orosz regényírás legna-
gyobbjaihoz fogható művet 
megírni. Gyanakvásra adha-
tott az is okot, hogy Solohov 
alapvetően a kommunista 
rendszer szimpatizánsa volt, 
Meljehov pedig folyamato-
san őrlődik a fehérek és a 
vörösök között, többnyire a 
fehérek oldalán. De 1999-
ben előkerült az eltűnt, ere-
deti kézirat, s grafológusok 
igazolták Solohov szerzősé-
gét. Gondoljunk bele, 1925-
ben, húszévesen kezdte írni 
ezt a minden szempontból  
tökéletes művet, melyet már 
a harmincas években sok 
nyelvre lefordítottak!

A múltkor baráti társaság-
ban vitatkoztunk arról, mire 
jó a kötelező irodalom, kell-e 
klasszikusokat olvasni. Mi 
az, hogy általános művelt-
ség? Szükség van-e rá, hi-
szen egy pillanat alatt min-
den információhoz hozzájut-
hatunk. Én viszont hiszek 
abban, hogy a jó könyvek 
segítenek eligazodni az élet 
dolgaiban. Hiszen a klasszi-
kusok éppen ezt mutatják 
meg. Ráismerünk saját gond-
jainkra, örömeinkre, sorskö-
zösséget vállalunk  a regény 
hőseivel.

Fiatal koromban a Háború 
és béke olvasása közben  
sok-sok oldalt lapoztam át, 
míg Andrej és Natasa szerel-
mi történetéhez nem értem, 
de a Csendes Don minden 
sora lenyűgözött:

„Álmos kábulatban pe-
nészlett az élet.” Kell ennél 
több? Minden benne van 
ebben a mondatban. Grigorij 
két asszony között vergődik. 
A szenvedélyes Akszinya 
élete szerelme, a szelíd, szen-

vedésre ítéltetett Natalja fe-
lesége, hűséges társa, aki 
mindig hazavárja csapodár 
férjét: „Olthatatlan asszonyi 
bánattal áztatva tekerődött 
lefelé a napok fonala az idő 
guzsalyáról.”

A magyar közmondások, 
mondások jól tükrözik az élet 
alapigazságait. De azért a 
mindenki a maga szerencsé-
jének kovácsa bölcsességét 
néha alaposan felülírja az 
élet. Ezt tapasztalja meg a 
kozák család feje, Grigorij 
apja, az öreg Pantyelej is 
Solohov képletes leírásában:

„Azelőtt úgy irányította a 
gazdaságot, úgy kormányoz-
ta az életét, mint jól betört 
csődört az akadályverse-
nyen, de most az élet elra-
gadta, akár a megbokroso-
dott, tajtékzó paripa, és most 
már nem irányította az életét, 
csak tehetetlenül hányódott-
vetődött az élet hullámzó 
hátán, és siralmas erőfeszíté-
seket tett, hogy le ne essék”.

A félelemről: „Miska szí-
ve mind a kétszer mintha 
leszakadt volna, és valahová 
elgurult volna ijedtében. A 
félelemtől üresre csépelt 
gondolat súlyos, megmere-
vedő gombolyagot tekerge-
tett lefelé a fejében.”

És a leírások! Solohov 
tollal fest, képeket, színeket, 
illatokat, a hömpölygő Dont, 
harsogó tavaszt, rideg, kopár 
telet. Az égen vöröslő para-
zsat, ibolya-, orgona- és 
málnaszínű felhőket, a leme-
nő nap sugarait, melyek a 
földre öntik aranyszínű, ra-
gyogó fénypatakjaikat. A 
Donon túli őszi jegenyék 
csupasz gallyai közt üszkös, 
fekete pernyeként csüngő 
varjakat. A törékeny és üres 
estét, ahol tisztán és szigorú-
an cseng minden kis zaj,  
ahol a vértelen nap özvegyen  
mosolyog, a Donon túl őszbe 
csavarodva, sárgán búsul az 
erdő és bágyadt visszfényt 
hint a topolya.

A regényfolyam végére 
Grisa mindent és mindenkit 
elveszít. Szerelmét, felesé-
gét, apját, anyját, de hazaér-
ve a szülőház kapujában 
karján tartotta fiát, és élete 
folytatódott tovább...

A regény tanulsága? Bár 
nem kell, hogy legyen, szá-
momra egyértelmű. Az élet 
kaotikus és kiszámíthatatlan. 
Éppen ezért jó lenne, ha úgy 
tudnánk élni, ahogy gimná-
ziumi osztálytársam, barát-
nőm ajánlotta nekem:

„Lehet toporzékolni, lehet 
nem szeretni ezt a napo, és 
elfelejteni, mekkora áldás is 
az élet. Lehet, de nem érde-
mes. Örülj annak, amit kap-
tál, és adj hálát azért, amitől 
megóvtak.”

Hát ragadjuk meg azt, 
amink van, aminek örülhe-
tünk. Család, barátok, egy-
egy jó kirándulás, zene, 
könyv, film, beszélgetések, 
jó falatok, de az is elég, ha 
süt a nap. Vagy ha esik az 
eső. Mert az meg jó a termé-
szetnek. Molnár Judit

ÚJRAOLVASÁS

Zarándoklat Celldömölkre
A zarándoklat testet-lel-
ket erősítő utazás. Ezzel 
a gondolattal indult el 
május 2-án hívő közös-
ségünk Dasek Viktor 
plébános úr vezetésével 
úti célunk, Celldömölk 
felé.

Tüskeváron – itt szolgál 
Németh József plébános úr –
megnéztük a templomot, meg-
pihentünk. Csatlakozott hoz-
zánk József atya, így folytat-
tuk utunkat.

Celldömölkön idegenveze-
tőnk, Kati igazi lokálpatrióta-
ként mesélt városáról és a 
Szűz Mária Római Katolikus 
Kegytemplomról (nevéhez 
fűződik Kiscell alapítója, a 
cseh származású Koptik Odó).

Dömölki apátként helyet 
keresett a Mariazellből magá-
val hozott Szűz Mária-szobor-
nak. 1748-ra felépült az új, 
barokk jellegű templom, majd 
1768-ban a bencés kolostor. A 
kálváriát Liptay János ezredes 
építtette a bencés rend iránti 

hálája jeléül. A kegytemplom 
főhajójának elején található a 
kegykápolna a Boldogságos 
Szűz csodatevő szobrával. A 
Viktor atya és József atya által 
celebrált mise után a kincstár 
csodálatos gyűjteményét, a 18. 
századi freskókat és számtalan 
értékes emléktárgyat, hálatár-
gyat tekintettük meg. 

Útban a Ság-hegy oldalába, 
még egy pillantást vetettünk a 
város legrégebbi, 13. századi 
templomának maradványaira. 
A romok alatt alussza örök 

álmát Lancsics Bonifác ben-
cés szerzetes, a „Boldogasz-
szony, Anyánk” kezdetű Má-
ria-ének szerzője. 

A családi pincénél a tulaj-
donos és családtagjai fogadtak 
bennünket. ,,Előételként” igaz 
és legendás történeteket, fő-
ételként gulyást és sós kiflit 
tálaltak. Az ebéd borkóstoló-
val zárult. Lelkiekben  feltöl-
tődve, imádságos utat bejárva 
érkeztünk haza a kora esti 
órákban.

 Szijártó Istvánné
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A város főkertésze  
a klímavédelemről

Balatonfüreden negy-
venöt hektárnyi zöld 
közterület van, amit az 
ország egyik legnagyobb 
öntözőrendszere lát el 
vízzel. A dinamikusan 
fejlődő város több 
szempontból próbál 
megfelelni a turisztikai 
elvárásoknak, ugyanak-
kor szem előtt tartják  
a fenntartható fejlődést 
is: a klímavédelem 
jegyében újult meg 
többek között a zöldfelü-
letek fele. Erről Pádár 
Tibor, a város főkertésze 
beszélt a Zsidó Kiválósá-
gok Házában tartott 
előadásán. 

– Hogy Balatonfüred zöld-
felület-gazdálkodása és közte-
rület-fenntartása ilyen színvo-
nalú legyen, ahhoz nagyon 
komoly városvezetői elkötele-
ződés és felkészült apparátus 
szükséges. A turizmus és a 
város fejlődése által támasz-
tott elvárásoknak csak nagyon 
sok munkával és anyagi ráfor-
dítással lehet eleget tenni. A 
Probio Zrt.-nél a parkfenntar-
tás kiemelt terület, de Balaton-
füred nem költ nagyságren-

dekkel többet a környezetre, 
mint egy hasonló méretű vá-
ros. Fontosak azok a tizenöt-
húsz éve ott dolgozó szakem-
berek, akik ismerik a várost és 
a növényeket, megszokták, 
hogy mire kell figyelni, és 
szakszerűen el tudják végezni 
a feladatukat. 

A klímavédelem kapcsán 
Pádár Tibor úgy fogalmazott, 
hogy egy olyan klímakiegyen-
lítő, óriási vízfelület mellett, 
mint a Balaton, a füredieknek 
nincs aggódnivalójuk. – Ter-
mészetesen itt is előfordulhat 
egy olyan száraz nyár, amikor 
a faállomány tíz, húsz vagy 
akár harminc százaléka meg-
semmisül. A klímaváltozásra 
mi öntözéssel készülünk: gya-
korlatilag majdnem minden 
helyen van vízvételi lehetősé-
günk, így ha extrém szárazra, 
aszályosra fordulna az időjá-
rás, akkor is tudunk öntözni. 

Az említett öntözőrendszert 
jobbára balatoni vízzel látják 
el. Ehhez jön hozzá a part 
menti sétányon az átszivárgás-
ból származó talajvíz, a felső 
városrészben, a Kovászna 
parkban pedig nemrég épült 
meg a Kéki-patak vízkivételi 
műve. 

A főkertész szerint a fenn-
tarthatóság mindig erőforrás-
függő: Balatonfüred a turiz-
musból olyan pluszjövedelem-
mel rendelkezik, ami alapot 
biztosít a közterület fenntartá-
sához. – Ilyen bevétel mellett 
nagyon sokáig fenntartható a 
város zöldterülete. Az egy 
másik kérdés lesz, ha esetleg 
ez a komoly bevétel már nem 
áll rendelkezésre, és át kell 
építeni a zöldfelületeket keve-
sebb pénzből szerényebb meg-
jelenésűre – véli Pádár Tibor.

Az előadás helyszínéül 
szolgáló Zsidó Kiválóságok 
Házának udvarát említette a 
fenntarthatóság kapcsán pél-
daként a főkertész: – Ez egy 
angol pázsit, ami rengeteg 
vizet igényel. Nem azért ter-
vezték ide, mert ez a legideá-
lisabb megoldás, hanem azért, 
mert az emberek ezt szeretik. 
Nekünk tulajdonképpen há-
rom igényt kell kiszolgálnunk: 
a városvezetés és a lakosság 
elvárásai mellett a szakmát is 
követnünk kell. Az európai 
trendek előnyben részesítik a 
talajtakarást, hogy kialakuljon 
az a talajélet, ami folyamato-
san biztosítja a tápanyagot, az 
egynyáriak többségét lecserél-

ve évelő fajtákra. A füvet pe-
dig hagyjuk meg hosszabbra, 
ne kívánjon annyi vizet és 
károsanyag-kibocsátású, zajos 
fűnyírást, így a fű sokkal job-
ban magára is tud árnyékolni, 
kevésbé szárad ki. 

Balatonfüreden is megin-
dult a növényfajták lecserélé-
se: sokféle vízigényes növényt 
már nem ültetnek, a helyüket 
szárazságtűrő fajták vették át, 
és évelőkre váltották ki az egy- 
nyáriak egyharmadát. Amit 
lehetett, elektromosra cserél-
tek a gépparkban, a zöldfelü-
leteket pedig igyekeznek élő-
munka- és fenntartáskímélővé 
tenni: az ágyásokat lehetőleg 
maga a növény takarja be, ne 
kelljen kapálni és gyomirtani, 
a földfelületeket mulccsal fe-
dik, s egyre több környezetba-
rát szerves trágya kerül az 
ágyásokba. A tervezőket is a 
fenntarthatósági elvek figye-
lembevételére ösztönzik.

– Ez egy folyamat. Biztos 
vagyok benne, hogy 2030-ban 
vagy 2050-ben a város zöldte-
rületeinek többségét automata 
rendszerek és gépek fogják 
fenntartani, ezt követeli a 
költséghatékonyság – tette 
hozzá Pádár Tibor. MA

Gaál Antal

Amikor reggel 
fölébredek
nem arra gondolok hogy képtelenek vagyunk fölfogni

a globális fölmelegedés lényegét
nem arra gondolok hogy a nagyvárosok szennyezett levegője

évekkel rövidíti meg az életünket
nem arra gondolok hogy fél európa nagyságú műanyagszigetek

lebegnek az óceánok felszínén
nem arra gondolok hogy veszélybe került a föld tüdejének nevezett

amazonasi esőerdő
nem arra gondolok hogy lassan már mindent méreg itat át

tulajdon környezetünkben

az jut eszembe hogy délelőtt nagybevásárlást kell csinálnom
az jut eszembe hogy ideje beindítanom a mosógépet
az jut eszembe hogy idén még nem rendeltem meg a téli tüzelőt
az jut eszembe hogy két csekket még be kell fizetnem 
az jut eszembe hogy tegnap nem locsoltam meg a muskátlikat
és nem gondolok arra
hogy az emberi mohóság önpusztító módon telepszik ránk

már több ezer éve
 (2019. június 16.)

Házi kedvenceinket is hőguta 
fenyegeti a nyári kánikulában 

Forró beton, kiszáradt 
vizes tálka, rövid lánc  
és árnyékmentes hely, 
már ez is elég ahhoz, 
hogy a kutyatartás 
kapcsán baj történjen... 

A nappali 30 foknál maga-
sabb csúcshőmérséklet idején 
a rosszul tartott házi kedven-
cek rövid időn belül hőgutát 
kaphatnak, mely hosszú távon 
pusztuláshoz vezet. A nyári 
meleg napokon a hosszabb 
ideig tartó sétáltatást érdemes 
kora reggel és késő délután 
megtartani. A naptól felhevült 
aszfaltot is érdemes elkerülni, 
hiszen ott könnyen égési sérü-
lés fenyegeti a sétáltatott kutya 
mancsát. Az állatokról való 
gondoskodás a gazdi feladata.

Az Orpheus Állatvédő 
Egyesület segélytelefonján a 
nagy nyári kánikulában aggó-
dó állatbarátok körében rend-
szeres téma a tűző napon ki-
kötött, víz nélkül tartott állatok 
számára történő segítségkérés. 
Seres Zoltán egyesületi elnök 
szerint gyakran felejtenek 
kertben, udvaron egy-két na-
pig (vagy tovább is) emberek 
házi kedvenceket. Van, hogy 
élelem és ivóvíz nélkül szen-
vednek az állatok. A kánikulá-
ban a kedvencek mellett a 
gazdasági célú háziállatokra is 
fokozottan oda kell figyelni. 
Ne csak a saját állatainkat 
óvjuk, figyeljünk oda a szom-
széd portán tartott állatokra is.

A kutya önszántából soha 
nem mozogna a tűző napon a 

nagy kánikulában. Ha mégis 
ezt kell tennie, akkor tudnunk 
kell, hogy mindezt nehezeb-
ben viselik a nagyobb testű, 
sötét színű kutyák, mint a ki-
sebb testű, világos színűek. A 
kutya nem tud izzadni, ami 
komoly nehézséget okoz szá-
mára, mert pusztán a lihegés-
sel történő hővesztés néha, 
bizonyos körülmények között 
nem elegendő, ilyenkor az 
állat keresi a hűvös helyet, 
padlót, amire ráfeküdve hűt-
heti magát. 

A nyári magas hőmérsékle-
tet könnyebben átvészelik házi 
kedvenceink, ha hűvös helyen 
készítünk kuckót számukra. 
Fontos a napjában többször 
újratöltött vizestál. Ha mó-
dunkban áll, nedvesítsük be  
az állat bundáját, úsztassuk, és 
legfőképp ne kívánjunk tőle 
„csúcsteljesítményt”. A nagy 
nyári melegben egy autóban 
5–10 perc alatt 60 Celsius-

fokra is felugorhat a levegő 
hőmérséklete, ami a bent tar-
tózkodó élőlények számára 
hosszabb távon végzetes lehet. 
A lakásban a sötétítés, a ven-
tilálás segítheti a meleg átvé-
szelését.

Ha megtörtént a baj, és 
látjuk, hogy a háziállat inten-
zíven liheg, a nyelve állandóan 
kilóg a szájából, színe sötétebb 
a megszokottnál, a baj lehet 
akár hőtorlódás vagy hőguta 
is. Kánikulában az oldalán 
fekvő, intenzíven lihegő, esz-
méletét vesztett állat rendsze-
rint hőguta vagy napszúrás 
áldozata. A gyors folyadékpót-
lás és az állatorvosi segélyké-
rés életmentő lehet ebben az 
esetben. A háziállatokért a 
gazdák a felelősek. Egy kis 
odafigyeléssel elkerülhető le-
het az állatok szenvedése, és 
pozitív élményekkel élhető át 
a nyári forróság. Orpheus 
� Állatvédő�Egyesület
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Idén is jönnek külföldi cserediákok 
Idén nyáron 14 ország-
ból több mint száz 
cserediák érkezik 
Magyarországra a 
2019/2020-as tanévre  
az AFS Nemzetközi 
Csereprogram Alapít-
vány szervezésében. 

Számukra, elsősorban thai-
földi és török középiskolások 
számára toboroz önkéntes 
családokat a megyéből is a 
világ legnagyobb és legrégeb-
bi nemzetközi diákcsere-szer-
vezete, az American Field 
Service (AFS), amely július 
közepéig várja azon családok 
jelentkezését, akik szívesen 
befogadnának egy cserediákot 
a következő tanévre.

A megyében tanuló külföl-
di diákok és az innen kiutazó 
középiskolás „nagykövetek” 

évről évre Veszprém jó hírét 
öregbítik szerte a világban: 
ebben a tanévben hat megyei 
diák tanul külföldön, Kolum-
biában, Dániában, Franciaor-
szágban, Németországban, az 
Egyesült Királyságban és az 
Amerikai Egyesült Államok-
ban. Veszprémben pedig jelen-
leg egy argentin középiskolás 
diák ismerkedik a magyaror-
szági élettel és kultúrával.

Bár egy külföldi cserediák 
befogadására számos jó indok 
kínálkozik, a legfontosabb 
mégis az, hogy a család így 
szinte észrevétlenül tanulhat 
meg és gyakorolhat egy ide-
gen nyelvet. A fogadócsaládok 
általános tapasztalata szerint 
már a kisiskolás gyermekeik 
számára sem jelent kihívást, 
ha más nyelven kell folyéko-
nyan kommunikálniuk. A fo-

gadás ugyanis sokat segít ab-
ban, hogy a gyerekek valódi, 
élő kommunikációra használ-
ják az idegen nyelvet, és így 

az iskolában szerzett nyelvtu-
dást alkalmazni tudják a min-
dennapokban is. A szüleik 
számára pedig megnyugtató, 

hogy a gyerekek biztonságos, 
otthoni környezetben tanulnak 
nyelvet. Azok a családok, 
amelyek külföldi diákot fo-
gadnának, az AFS budapesti 
irodájához vagy megyei ön-
kénteseihez fordulhatnak fel-
világosításért, illetve a www.
afs.hu oldalon szerezhetnek 
információkat. A fogadócsalá-
dok számára az AFS támoga-
tást nyújt, amely a diák utazá-
si költségeit, iskolai étkezését, 
betegség- és baleset-biztosítá-
sát, gyógyszereit fedezi. A 
cserediákok fogadásának nin-
csenek szigorú követelmé-
nyei, fontos azonban, hogy 
egy család azért döntsön egy 
külföldi diák befogadása mel-
lett, mert kíváncsi egy más 
országból érkező emberre.

A Nemzetközi Vöröske-
reszt után a világ második 

legnagyobb önkéntesszerve-
zeteként számon tartott AFS 
1990 óta működik Magyaror-
szágon, világszerte azonban 
2015-ben ünnepelte alapításá-
nak 100. évfordulóját. A világ-
szervezet 80 országban mint-
egy 40 ezer – hazánkban 
négyszáz – önkéntes munkáját 
koordinálja, s eddig több mint 
kétezer magyar diák csereévét, 
és nagyjából ugyanennyi kül-
földi diák magyarországi tar-
tózkodását szervezte meg. Az 
AFS révén több mint 80 or-
szág 13 ezer diákja vesz részt 
minden évben 3–11 hónapos 
külföldi tanulmányúton, s 
eddig világszerte több mint 
400 ezer középiskolás és fiatal 
felnőtt tanulhatott külföldön, 
ahol önkéntes befogadócsalá- 
doknál éltek és helyi iskolák-
ban tanultak.  BFN

Lengyelországban jártunk
A Wacław Felczak Alapít-

ványnak köszönhetően lehető-
ségünk nyílt arra, hogy május 
22–24. között szervezett ki-
rándulás keretében (41 diák és 
3 kísérő) megismerhessük 
Dél-Lengyelországot. A ked-
vezőtlen időjárás miatt a ter-
vezett programok sorrendjét 
megváltoztattuk, és egy prog-
ram, a szlovákiai Árva várá-
nak megtekintése kimaradt. 

A Szlovákiát átszelő, hosz-
szú utazás után megérkeztünk 
Tarnówba, ahol elfoglaltuk a 
szállásunkat, és rövid pihenést 
követően Láng Róbert tanár úr 
vezetésével betekintést kap-
hattunk a tarnówi forgatagba. 
Először megnéztük a szabad-
ságharc emlékhelyeit és Bem 
József mauzóleumát, majd az 
1661-ben épült zsinagóga 
romjainál emlékeztünk a ho-
lokauszt szörnyűségeire. Az itt 
szerzett ismereteket hasznosan 
beépíthetjük a történelemok-
tatás során a reformkorral és 
az 1848-1849-es forradalom 
és szabadságharc korszakával 
foglalkozó órák során. Éhesen 
és fáradtan tértünk vissza a 
szállásra, ahol egy kellemes 
vacsorával vártak bennünket. 
A vacsora után mindenki visz-
szatért a szobájába, és hamar 
nyugovóra tért. 

A hajnali kelést követően 
buszra szálltunk, és elindul-
tunk Auschwitzba. Itt megte-
kintettük a híres-hírhedt kon-
centrációs tábort, s azon belül 
a magyarok és más nemzetek 
barakkjait (pl.: oroszok, fran-
ciák, görögök). A barakkok be 
voltak rendezve az áldozatok 
használati tárgyaival és a sze-
mélyes történeteikre támasz-
kodó tájékoztató táblákkal, itt 
Kocsis András tanár úr mesélt 
érdekességeket. Auschwitz 
után a közeli Birkenauba bu-
szoztunk. Itt betekintést nyer-
hettünk az egykor itt élt, fogva 
tartott emberek életkörülmé-
nyeibe, valamint megnéztük a 
krematórium és gázkamrák 
helyszínét és maradványait. 
Birkenaut követően elindul-
tunk Krakkó felé. A buszút 
hosszú volt, de megérte, mert 
a városnak magával ragadó 
hangulata volt, annak ellenére 
is, hogy esett az eső. A folyó-
part mentén sétáltunk fel a 
királyi várba, a Wawelbe. A 
téglavár már kívülről is gyö-
nyörű volt, s mikor bemen-
tünk, a lélegzetünk is elállt a 
látványtól. Megtekintettük a 
királyi fogadótermeket, ahol 
Kocsis András tanár úr tartott 
részletgazdag előadást arról, 
hogy kik és mikor éltek itt. A 

várban számtalan kézzel szőtt 
szőnyeget, festményt és szá-
mos korhű trónszéket tekintet-
tünk meg. Ezek után bemen-
tünk a székesegyházba, ahol 
felmentünk a szűk lépcsőso-
ron keresztül a harangtorony-
ba. A harangtoronyban láthat-
tuk Lengyelország leghíresebb 
harangjait, köztük a nevezetes 
Zsigmond-harangot, amely 
sokáig Lengyelország legna-
gyobb harangja volt. A harang-
toronyból csodálatos kép tá-
rult elénk Krakkóról. A zuho-
gó eső ellenére is szép élmé-
nyekkel gazdagodtunk.

A hosszú nap után szállá-
sunk felé vettük az irányt. A 
szállásunkon magyaros lecsó-
val vártak minket. Az estét  
kártyázással és beszélgetéssel 
töltöttük. 

Az utolsó napon korai in-
dulás után még ellátogattunk 
Wieliczka városába, ahol meg-
néztük a híres sóbányát. Az 
idő enyhébb volt, mint az 
utunk első két napján. Az eső 
nem esett, a felhőzet felszaka-
dozott, még a nap is kisütött. 
A bejáratnál két csoportra 
osztották a társaságot, majd 
tízperces indulási különbség-
gel körbevezettek minket a 
bányában. Az idegenvezetés 
során még az angoltudásunkat 

is igénybe vettük, fejlesztet-
tük. Megismerhettük a korai 
bányászat folyamatát és hasz-
nálati eszközeit. A sóbányának 
csak a felső négy szintjét jár-
tuk be, mert az utolsó öt szin-
ten munkálatok folytak, bár a 
többi szinten is találkoztunk 
bányászokkal. A sóbánya kü-
lönleges látnivalói, valamint a 
történelemben játszott szerepe 
mind-mind magával ragadott 
minket. Ezután megkezdtük 
utunkat hazafelé, és sajnálatos 
módon az időjárás csak a ha-
tárátlépésnél váltott át napsü-
tésesbe.

A kirándulás során renge-
teg élménnyel gazdagodtunk, 
és jelentős mértékben bővül-
tek a lengyel–magyar közös 
múltra vonatkozó történelmi, 
kulturális ismereteink is. Kö-
szönjük az alapítványnak, 
hogy a kirándulás támogatá-
sával sikerült a történelmi is-
mereteinket bővíteni, elmélyí-
teni, továbbá, hogy ezen törté-
nelmi jelentőségű helyszínek-
re eljuthattunk.

Ezúton szeretnénk hálás 
köszönetünket kifejezni Pék 
Józsefnek a kirándulás meg-
szervezésében és lebonyolítá-
sában nyújtott segítségéért.

Dr. Kocsis András és 
Láng Róbert

Rajzpályázat felsős tanulóknak
Az első helyezett alkotásból figyelmeztető táblát készítenek a Nosztorihoz  

A Balatonfüredi Rendőrka-
pitányság rajzpályázatot hir-
detett általános iskolás felső 
tagozatos diákoknak, melynek 
témája kifejezetten a Csopak-
hoz közeli Nosztori útszakasz 
közlekedési baleseteinek meg-
előzése volt.

A balatonfüredi Eötvös 
Loránd Általános Iskola, a 
Radnóti Miklós Általános Is-
kola, a Református Általános 
Iskola, a csopaki Református 
Általános Iskola és az alsóörsi 
Endrődi Sándor Református 
Általános Iskola részére meg-
küldött felhívás kiemelt célja 
volt egy olyan alkotás elkészí-

tése, mely a mindennapok 
közlekedőit figyelmeztetheti a 
kérdéses útszakaszon a közúti 

közlekedés veszélyeire és a 
balesetek megelőzésére. A 
beérkezett alkotások értékelé-

sét követően június 13-án dí-
jazták a legügyesebbeket. A 
Balatonfüredi Rendőrkapi-
tányság munkatársa ajándék-
csomagot adott át a tanulók-
nak, melyet egy, a területen 
tevékenykedő erdészeti társa-
ság ajánlott fel.

Az első helyezett rajzot 
Horváth Ákos, a Radnóti Mik-
lós Általános Iskola hatodik 
osztályos tanulója készítette. 
Alkotásából figyelmeztető 
tábla készül majd, melyet az 
előzetes tervek szerint  július 
hónapban helyeznek ki a 73-as 
számú főút Nosztori-tető sza-
kaszán.  BFN

Díjazták a legjobbakat

Baleset-megelőzési 
vetélkedő diákoknak

A Már tudok biztonsá-
gosan közlekedni 2019 
elnevezésű baleset-meg-
előzési vetélkedősorozat 
döntőjét május 28-án 
délelőtt rendezte meg  
a Balatonfüredi Rendőr-
kapitányság.

A balatonfüredi Balaton 
Szabadidő- és Konferencia- 
központ sportcsarnokában 
lebonyolított, komplex bal-
eset-megelőzési megmérette-
tésen 7 iskola vett részt 4 fős 
csapatokkal.

A kapitányság iskolai bűn-
megelőzési tanácsadójának 
ötlete és koordinációja mellett 
14 éve megrendezett program 
döntőjében a diákoknak 
elsősegélykvíz, közlekedési 
szituációs feladat, kerékpáros 
ügyességi pálya, KRESZ-totó, 
rendőri karjelzések, közleke-
dési puzzle, közlekedési poé-
ták feladatokat kellett megol-
dani a nap folyamán.

Az egyes feladatok végre-
hajtása között, miközben a 
zsűri értékelt, a részt vevő 
oktatási intézmények kultu-
rális bemutatói színesítették a 
programot.

A délelőttöt felölelő ver-
sengés végeredménye: 1.

Eötvös Loránd Általános Is-
kola (Balatonfüred), 2. Rad-
nóti Miklós Általános Iskola 
(Balatonfüred), 3. Endrődi 
Sándor Református Általános 
Iskola és Kézilabda Utánpót-
lási Központ (Alsóörs), 4.
Református Általános Iskola 
(Balatonfüred), 5. Nivegy-
völgyi Német Nemzetiségi 
Általános Iskola (Balaton- 
csicsó), 6. Református Álta- 
lános Iskola (Csopak), 7. 
Bozzay Pál Általános Iskola 
(Zánka).

Valamennyi részt vevő is-
kola csapata oklevéllel térhe-
tett haza, az első három helye-
zett az ajándékcsomagon túl 
kalandparki belépőt nyert.

A sikeres döntő nem jöhe-
tett volna létre Kovács Krisz
tina címzetes rendőr őrnagy, 
közlekedésrendészeti alosz-
tályvezető, Dudás Brigitta 
rendőr törzszászlós, csoport-
vezető, Dávid Lajos rendőr 
főtörzszászlós, körzeti megbí-
zott, Kántor Krisztián rendőr 
zászlós, körzeti megbízott, 
Szabó Zoltán megelőzési elő-
adó, Barcsik Kálmán informa-
tikus és Szekeres Kornél cím-
zetes rendőr őrnagy, iskolai 
bűnmegelőzési tanácsadó 
munkája nélkül.   BFN 

A Radnóti-héten hagyományosan megválasztják a diákok a  
nyolcadikos osztályok tanulóiból az Oszkár-díjasokat. A fotó 
a június 13-ai díjkiosztón készült, nem sorrendben: a legszebb 
lány, a leghelyesebb fiú, az iskola okosa, az iskola tréfames-
tere, a legjobb fej, a legjobb sportoló fiú, a legjobb sportoló 
lány díjának átvételekor  BFN
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Hurrá, nyaralunk! – Nem biztos, hogy gondolt rá
Ahhoz, hogy a külföldi 
nyaralás tényleg 
felhőtlen legyen, nem 
árt tisztában lenni pár 
egyszerű szabállyal,  
így sok kellemetlenség, 
felesleges adminisztrá-
ció vagy pluszköltség 
megspórolható. 

Mi lehet az útipoggyászban, 
mennyi készpénzt, cigarettát, 
alkoholt vagy akár gyógyszert 
vihet magával és hozhat be az 
utazó, milyen engedélyeket kell 
beszerezni, ha például házi- 
kedvencével szeretne nyaralni? 
Itt vannak a legfontosabb tudni-
valók!

Az Európai Unió tagállamai 
között a nem kereskedelmi célú, 

tehát a saját célra, ajándékba 
vásárolt áru ki- és behozatala 
nincs korlátozva. Van azonban 
néhány o lyan  te rmékkör 
(gyógyszerek, védett állat- és 
növényfajok, vagy az ezekből 
készült áruk, alkohol- és do-
hánytermékek), vagy éppen a 
háziállat utaztatása, ami – ért- 
hető módon – korlátozáshoz, 
engedélyhez kötött.

A folyamatos gyógyszeres 
kezelésben részesülők csak a 
kezelőorvosuk által előírt meny-
nyiségű gyógyszert vihetik 
magukkal tagállami utazásaik 
során, erről érdemes a házior-
vostól igazolást kérni. Az 50 
évnél régebbi kulturális javak: 
például 50 000 forintot megha-
ladó értékű festmények, más 

képzőművészeti alkotások, an-
tik könyvek kivitele szintén 
csak engedéllyel lehetséges. 

Házikedvenc az EU-n belül 
például kizárólag a lakóhely 
szerint illetékes állatorvos által 
kiállított állatútlevéllel (pet 
passport) kísérheti el gazdáját a 
külföldi utazásra.

Veszélyeztetett, vadon élő 
állat- és növényfajok, azok 
egyedei, azok részei, valamint a 
belőlük készült termékek – ide-
értve a vadásztrófeát és a prepa-
rátumot is – behozatala és kivi-
tele mind az unióban, mind 
harmadik ország tekintetében 
alapvetően tilos. Fontos kiemel-
ni, hogy egyes ajándéktárgyként 
megvásárolható elefántcsont, 
teknőspáncél vagy egzotikus 

bőrtermékek engedély nélküli 
behozataláért természetvédelmi 
bírság, és akár hároméves sza-
badságvesztés is kiszabható!

Az EU-n belül jövedéki ter-
méket (alkohol, cigaretta, üzem-
anyag) magánszemélyként, nem 
gazdasági célra adómentesen 
lehet szállítani. Kereskedelmi 
mennyiségnek számít azonban 
már 800 szál cigaretta, 200 
szivar, 110 liter sör vagy 90 liter 
bor és pezsgő. Szintén behozha-
tó és kivihető a magángépjár-
művek és motorkerékpárok 
gyári üzemanyagtartályaiban 
lévő üzemanyag, továbbá kan-
nában járművenként legfeljebb 
10 liter üzemanyag. Unión kí-
vülről Magyarországra – 17 
éves kor felett – légi úton 200 

szál, egyéb módon 40 szál ciga-
retta vagy 16 liter sör vagy 4 
liter bor hozható be vám- és 
adómentesen. Alkohol- és do-
hánytermék kivételével külön-
féle áruk légi úton 430 euró, 
egyéb módon 300 euró értékben 
hozhatók be vám- és adómen-
tesen. 15 év alatti utasoknál 150 
euró ez az értékhatár. 

Ha harmadik országba uta-
zunk, akkor a kivitelnél a célor-
szág jogszabályait is be kell 
tartani. Ezekről a szabályokról 
az érintett magyarországi diplo-
máciai képviseletek tudnak 
felvilágosítást adni. Általános-
ságban elmondható, hogy az 
EU-ban engedély- vagy igazo-
lásköteles termékköröket, áru-
kat érintő célországbéli szabá-

lyozásról mindenképp érdemes 
tájékozódni.

A készpénzre is figyelni kell: 
minden olyan, az Európai Unió 
külső határait átlépő utas, akinél 
10 000 euró vagy ennél több 
készpénz – akár különböző 
pénznemekben – vagy ennek 
megfelelő összértékű, kész-
pénz-helyettesítő eszköz (érték-
papír, kötvény, részvény, utazá-
si csekk stb.) van, köteles ezt 
írásban bejelenteni annál a 
vámhatóságnál, ahol az unió 
területére be- vagy onnan kilép. 

Általános forgalmi adó alól 
mentes a külföldi utas által vá-
sárolt termék, ha azt személyi 
vagy útipoggyászának részeként 
a közösség területéről kiviszi. 
 Forrás: NAV

Bringatúra három távon 
a Balaton-felvidék tájain

Idén már hatodszorra 
rendeztek sikeresen, 
nevezési díj nélküli 
kerékpáros túrát a 
Balaton-felvidéken a  
Balaton-Party Kerékpá-
ros Egyesület tagjai.

Az eseményen a füredi 
résztvevők mellett az ország 
távolabbi szegletéből is ideér-
kező versenyzőkkel együtt 
összesen 376 kerékpáros in-
dult a választható három ver-
senytáv valamelyikén.

A verseny útvonalai a Ba-
laton-felvidék méltán elismert 
éttermei, teázói, fagyizói mel-
lett haladtak el, így ha valaki 
megéhezett, megszomjazott, 
megpihenhetett a verseny 
napján pecsételőpontként is 

működő neves vendéglátóhe-
lyek valamelyikén.

A legnépszerűbb kategória 
a gyermekes családoknak, 
kisiskolásoknak is teljesíthető 
Top Cop Security-kör volt 
melynél a nyolc regisztrációs 
pont érintése esetén 45 kilo-
métert tekerhettek az indulók.

Az edzettebb kerékpárosok 
már több mint kétszer ennyit 
kerekeztek a 95 kilométeres 

Aranycsillag Patika-kör során, 
miközben ők már tizennyolc 
helyre látogathattak el.

Az igazán edzett, profi 
bringásoknak egészen Tapol-
cáig kellett elgurulniuk, majd 
onnan délnek fordulva Szigli-
get érintése után tudtak visz-
szatérni a Balatonfüredre, 
hogy teljesíteni tudják a 170 
kilométeres, 22 pontos Gar- 
min-kört.

A vasárnapi díjkiosztón az 
értékes ajándékokat, fejvédő-
ket, lámpaszetteket dr. Bóka 
István polgármester adta át a 
húsz kategóriában győzedel-
meskedő nyertesnek.

Az ünnepélyes eredmény-
hirdetés után pedig az összes 
induló között kisorsolt  Kross 
Evado kerékpárokat Henné 
Paragh Anikó és Deák Péter 
nyerte.  BFN

A Kross Evado kerékpárokat Henné Paragh Anikó és Deák Péter nyerte Fotó: Polgár Miklós

Ki volt Dibusz László?
Talán nem véletlen,  
hogy Balatonfüred 
nemcsak a kultúra és a 
művészet városa, hanem 
a sporté is.

Nemrég ünnepelte a Bala-
tonfüredi Yacht Club fennál-
lásának másfél évszázados 
jubileumát, a Balatonfüredi 
Sport Club pedig négy év 
múlva emlékezhet meg meg-
alakulásának századik évfor-
dulójáról. Ehhez képest eltör-
pül harminchat év, egy ember-
öltő, alig túl a krisztusi koron.

Mégis a szellemi kihíváso-
kat, konkrétan a sakkot kedve-
lő emberek még jól emlékez-
nek, településünk egykori 
doktor bácsijára, dr. Dibusz 
Lászlóra, a kiváló orvosra és 
a sakkot is kedvelő és magas 
szinten űző játékosra. A bácsi 
jelző talán arra is visszavezet-
hető, hogy idekerülésekor – a 
hatvanas évek elején – már 
teljes mértékben fehér, dús 
hajat viselt.

A fürediek közül sokan jól 
emlékeznek arra, amikor isko-
lákban megjelent a folyosón, 
mindenki tudta, hogy védőol-

tást kapunk. A község lakói 
pedig talán jól emlékeznek 
arra, amikor Csepel típusú 
motorkerékpárjával ment a 
betegekhez.

Az évente  április végén 
megrendezett nagyszabású 
sakkverseny résztvevőinek 
döntő része – életkoruk foly-
tán – nem ismerhette a tizen-
négy éve, hatvankilenc évesen 
eltávozott dr. Dibusz Lászlót, 
a rendezvény névadóját.

Közel négy évtizede az ő 
elgondolása volt, hogy az ak-
kor virágzó klubélet mellett 
szükséges egy olyan nap – ak-
kor még csak településszinten 
–, amikor a sakkot kedvelők 
kipróbálhatják magukat, ösz-
szemérhetik tudásukat má- 
sokkal. A sikeres lebonyolítás 
érdekében igen komoly szer-
vezőmunkát végzett. A sú- 
lyosbodó betegsége ellenére 
segítette, figyelte és ötletek- 
kel látta el a stafétabotot átve-
vőket.

Ma Magyarországon szinte 
minden, a kisgyermekek szá-
mára kiírt sakkversenyt Pöt-
töm csoportnak neveznek, 
amely az ő szellemi terméke 
volt. Az elnevezés levédésére 
nem került sor, de örülünk 
annak, hogy az óvodások, 
kiscsoportos iskolások ezen 
elnevezés alatt versenyeznek. 

Idén is az ország minden 
részéről jöttek versenyzők, 
kísérők, családtagok. A ver-
senyigazgatóság igyekezett 
minél tempósabb módon lebo-
nyolítani a három csoportban 
zajló küzdelmet, hogy a meg-
jelentek részt tudjanak venni 

a Jókai-bableves-főző rendez-
vényen.

A korábbi gyakorlatnak 
megfelelően idén is volt a 
verseny időtartama alatt 
egészségügyi szűrés, amelyet 
a Veszprém Megyei Kormány-
hivatal Balatonfüredi Járási 
Hivatal dolgozója, Szentesiné 
Gergely Mária végzett, min-
denki örömére és megelégedé-
sére.  

 Perkovits Géza

Szépen csillogó bronzérem taekwondóban
Hatvan adott otthont május 

11-én a XVII. Nemzetek Ku-
pája Nemzetközi Gyerek, 
Serdülő és Ifjúsági ITF 
Taekwondo versenynek, ahol 
9 ország 250 versenyzője 
mérte össze tudását formagya-
korlat és szabadküzdelem 
versenyszámokban. Ez az 
egyik legerősebb utánpótlás-
verseny a környező országo-
kat is beleszámítva. 

A Balatonfüredi Taekwondo 
Klubot versenyzőként Küro 
nya Márton, edzőként Bécsi 
Nikolett,  nemzetközi bíróként 

Vajky László (egyben a klub 
vezetője) képviselte. Marci az 
elmúlt évben gyerek kategó-
riában megnyerte a kupát, idén 
már kategóriát váltva az idő-
sebbek között, a serdülő kor-
osztályban, legfiatalabbként 
versenyzett nagyobb társaival. 
Ebben a környezetben jutott el 
az elődöntőig, ahol minimális 
ponttal maradt alul ellenfelé-
vel szemben. Így Küronya 
Márton küzdelemben harma-
dik helyen végzett, és egy 
szépen csillogó bronzéremmel 
tért haza. BFN

A XXXVI. Dr. Dibusz László-sakkverseny végered-
ménye, Pöttöm csoport: 1. Halmavánszki Márton, 2. Farkas 
Katalin, 3. Tiszttartó Ágoston. Ifjúsági csoport: 1. Varga 
Ádám, 2. Halmavánszki Dóra, 3. Erdélyi  Balázs. 
Felnőttcsoport: 1. Kolimár Kristóf Pál, 2. Palla György, 3. 
Kiss Csaba. A legeredményesebb szeniorversenyző Geröly 
József, a legfiatalabb résztvevő Csekényi Maximilán, míg 
a legidősebb sakkozó dr. Szalay László volt.

Bécsi Nikolett, Küronya Márton és Vajky László

Kategóriagyőztesek, egyéni indulók, legidősebb hölgy: dr. Szendrei Gáborné; legidő-
sebb férfi: Kostyik Tibor Ferenc; legfiatalabb lány: Batyki Szofi; legfiatalabb fiú: Rojtos Ábel; 
junior lány: Gémes Eszter, junior fiú: Kotsis Bendegúz; haladó nő: Sabján Zoltánné; haladó 
férfi: Kiss Balázs; középtáv, nő: Major Janka Edit; középtáv, férfi: Deák Péter; hosszú táv, 
nő: Janicsák Enikő; hosszú táv, férfi: Tamaskó Gábor. Csapatok: Füredi túrázók; 3+1, Vad-
disznók; Csiga Team. Kross-különdíjasok: Dobai Zsigmond; Nagyné Miskó Rita; Balogh 
Arnold. Rudy Project-különdíjas: Pohubi Gabriella Sarolta 



BALATONFÜREDI NAPLÓXIX. évfolyam, 2019. V. szám12


