TARTALOM
A seborvosoktól
a szívkórházig

Hiánypótló könyv az intézmény elmúlt 300 évéről.
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Pódiumest
Haumann-nal
BALATONFÜRED VÁROS HAVONTA MEGJELENÕ KÖZÉLETI LAPJA

Közös szüret Arácson

Negyven-ötven arácsi
hozott szőlőt a közös
szüretre, hogy aztán
a gyümölcs levéből
novemberre elkészüljön az arácsiak bora.
Idősek és fiatalok
járultak hozzá egy-egy
láda vagy akár csak egy
fürt szőlővel a kezdeményezéshez, melynek
szervezője az Arácsért
Alapítvány.
Hári Lenke alpolgármester
köszöntőjében úgy fogalmazott, az ország szinte minden
pontján hagyomány, hogy a
gazdák megünneplik az őszi
betakarítás végét, amikor a
szőlő már a pincékben van.
Ehhez kapcsolódnak minden
évben az arácsiak, akiknek
fontos ez a közösséget összefogó, családias hangulatú
rendezvény – tette hozzá.

Az Arácsi szüreten ezúttal a Csillagkert Református
Óvoda ovisai adtak műsort,
zenés, verses összeállításuk
középpontjában az ősz és a
szüret volt.
A helyiek a szőlőt először
ledarálták, majd présbe tették,
a mézédes mustot már a helyszínen sokan kóstolták, amihez házi pogácsát kínáltak a
szervezők. Persze ilyenkor
nem fogy el az összes must, a
szőlőlé legjava a Szent Benedek Középiskola pincéjébe
kerül, ahol Böőr László gondos kezei alatt és szakértelme
mellett megszületik majd az
újbor. Az arácsiak borát november 9-én mutatják be egy
rendezvény keretében, ekkor
kap egyedi nevet is az idei
évjárat, a névadók ugyanis
maguk az arácsiak, hiszen az
ő névjavaslatukból választ
Bán L.
győztest a zsűri. 

Reformkori viselet
korszerű változatban

Főhajtás a Széchényi
család emléke előtt

Hammerstein Judit mondott beszédet Széchenyi István szobra előtt a Tagore sétányon
– Fel kell nőnünk a
Széchényiekhez – mondta Hammerstein Judit,
az Országos Széchényi
Könyvtár főigazgatója
Balatonfüreden, azon
az ünnepségen, amit
rendszeresen Széchenyi
István születésnapján,
szeptember 21-én
tartanak a politikus
szobra előtti téren.

Fotó: Gazsi

– Ugyan a mai napon Széchenyi Istvánt és vele együtt a
Balaton, a hajózás és Füred
fejlődését ünnepeljük, hadd
essen néhány szó az elődről,
édesapjáról, aki inspirálta őt
– mondta az ünnepi szónok.
– Gróf Széchényi Ferenc
vagyonának tetemes részét
fordította arra, hogy fellelje a
magyar történelem és kultúra

Hampel Katalin divatbemutatójának lehettünk részesei a Romantikus Reformkor
Fesztivál bálján. Hampel Katalin harminc éve dolgozik
azért, hogy a modernizált
magyaros viselet része legyen
a mindennapjainknak, legalább annyira, mint Ausztriában a tracht, azaz a népviselet.

Egy zsinórmintás fekete bársonyzakót felvehetünk egy
farmerrel és fehér inggel a
piacra is, este szoknyával
hordva elegáns viselet – tanácsolja a divattervező. A bálon
láthattuk Hampel Katalin ünnepi alkalmakra tervezett
díszmagyar öltözékeit is.
(Cikkünk a 6. oldalon.)
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Az ikonikus színművész Füreden mesélt életpályájáról.
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kincseit, írott örökségünket.
Ebből született meg 1802-ben
a magyar nemzet könyvtára,
az Országos Széchényi
Könyvtár, amely küldetését az
akkor lefektetett alapokon
látja el ma is. Széchenyi István
(aki 1822-ben vette le a második ékezetet nevéről) a könyvtár hírére 12 évesen azt írta
édesapjának, követni fogja a
példáját, és a „könyvházért”
hálául jól fog tanulni. Keveset
beszélünk arról, hogy a Széchenyiek elszántsága a maga
idejében parázs vitákat váltott
ki – folytatta Hammerstein
Judit. – Nem láthatta meg
minden kortársuk, sem a sajtó,
hogy az ipar- és a vidékfejlesztés alapvető programjait indították el. Nem tudhatták azt
sem, hogy a Széchenyi István
által olyannyira kedvelt Bala-

tonfüred lesz majd a magyar
hajózás, a magyar turizmus
egyik motorja.
A Széchényi család örökségéhez fel kell nőni. Jelenleg az Országos Széchényi
Könyvtár egy olyan átfogó
fejlesztési programot készít
elő, amelynek hatása ma még
nem látszik, de minden reményünk megvan rá, hogy a jelen
és a jövő magyarjainak eddig
nem látott módon fogja elérhetővé tenni az írott örökséget.
A 21. század olvasóinak új,
online elérhető tudástárakat
hozunk létre, jövőre, Széchényi Ferenc halálának kétszázadik évfordulójára elkészül
a család levelezését és eddig
nem elérhető dokumentumait
bemutató gyűjtemény is –
mondta az Országos Széchenyi Könyvtár főigazgatója.

Az emlékünnepségen fellépett Baranyi Péter színművész,
Baksa Kata népdalénekes és
Balatonfüred Város Koncert
Fúvószenekara. Széchenyi
István szobrát a balatoni hajózás és a város önkormányzatának, intézményeinek, civil
szervezeteinek képviselői
koszorúzták meg.
Az ünnepségen átadták a
Félszigetkerülő vitorlásverseny vándorkupáját is, amelyet ebben az évben Oroszlán
Péter, a nyertes hajó, a Principessa kormányosa vett át. A
Félszigetkerülő vitorlásversenyt 1989 óta, a valamikori
Széchenyi István-verseny
emlékére rendezik meg. A
hajók a Széchenyi balatonfüredi szobra előtti partszakaszról indulnak és oda is érkeznek
Csorba Kata
meg.

Géczi
Jánosé
a fődíj
Géczi János kapta Szűz
a gyermekkel, Szent Annával és egy szamárral című
verséért az idei Salvatore
Quasimodo nemzetközi
költőverseny fődíját
(Részletek a 8-9. oldalon.)
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A seborvosoktól a szívkórházig
A 14. Romantikus
Reformkor Fesztivál
idején mutatták be prof.
dr. Veress Gábornak,
a füredi szívkórház
jelenlegi főigazgató
főorvosának a 300 éves
múlt jeles orvosai a
szívkórházban 1702–
2019 című kötetét.
A Balatonfüred Városért Közalapítvány 84.
kiadványa a kezdetektől napjainkig terjedő
időszakot öleli fel,
számos fotóval kiegészítve.

Több mint háromszáz évvel
ezelőtt, 1702-ben a „savanyó
vízű forrásnál” megvásárolt
telkén Flasker András „förösz
tő kutat” ásatott, és itt kezdte
el betegei fürösztését. Flasker
később a kút mellé szintén
fürösztés céljából fürdőházat
építtetett, majd 1718-ban
Demkovics János Miksa seborvosnak és fürdősnek adta el
a gyógyfürdőt, aki egészen
1741-ig működtette azt. Ma
már nehéz elképzelni, de azokban az időkben a seborvosok
vagy borbélyok a fürdősökkel
végezték az érvágásokat és a
köpölyözést.
Demkovicsot a savanyóvíz
doktora, Schuster József követte, s 1743-ban a tulajdonjog
átkerült a tihanyi apátsághoz.
A szívkórház gyógyítói között
olyan orvosok tűnnek fel, mint
az első kinevezett főigazgató,
Osterrecher Manes József, a
Görgeyt kezelő Orzovenszky
Károly vagy Ady és Tagore
orvosa, Schidt Ferenc. Az

Nagy érdeklődés mellett mutatták be dr. Veress Gábornak (a felső képen), a szívkórház főigazgató főorvosának a könyvét
pedig már a jelenleg is regnáló prof. dr. Veress Gábornak is
köszönhető, hogy az intéz-

KÖZLEMÉNY
A Központi Statisztikai Hivatal a 2019. évi adatfelvételi program
részeként egészségi állapottal, egészségüggyel összefüggő
felmérést végez a településen
2019. szeptember 16. és december 16. között.
A harmadik alkalommal zajló Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF2019) végrehajtását a bizottság (EU) 2018/255
rendelete írja elő az Európai Unió tagállamai számára ötévente.
Az adatfelvétel célja a lakosság egészségi állapotának, az azt
befolyásoló életmódjának és az egészségügyi szolgáltatások
igénybevételének, az ellátásokkal való elégedettségének
vizsgálata. Ezek az információk fontos – a helyes egészségmagatartást és egészség megőrzését ösztönző, az egészségi
állapot javítását segítő, az egészségügyi ellátórendszer színvonalának emelését célzó – egészségpolitikai intézkedések
meghozatalához járulhatnak hozzá.
Az ország 510 településéről 10 470 személy került kiválasztásra a véletlen mintavétel szabályai szerint, akik névre szóló,
válaszadásra felkérő levelet kapnak szeptemberben.
A felmérés első két hetében van lehetőség a kérdőív interneten
való kitöltésére, majd az ezt követő időszakban fényképes
igazolvánnyal rendelkező összeírók keresik fel azokat, akik
személyesen szeretnének válaszolni. A válaszadás önkéntes.
A felmérésben résztvevők utazást, valamint az internetes kitöltők sportszerutalványt nyerhetnek.
Információkérés, kapcsolatfelvétel:
Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF2019)
Honlap
www.ksh.hu/elef2019
E-mail cím
lakinfo@ksh.hu
Telefonszám 06-80-200-766/3
		
(H-Cs: 8-16:30; P: 8-14 óra)
A KSH a felmérésből származó adatokat bizalmasan kezeli,
kizárólag statisztikai célra, összesítve, egyedi azonosítás lehetőségét kizáróan használja fel, a hazai és európai uniós
adatvédelmi és statisztikai jogszabályok betartásával.
A felmérésből származó összesített eredmények a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé válnak, az első adatközlésre
2020 tavaszán kerül sor.
Budapest, 2019. szeptember 13.

BALATONFÜREDI
NAPLÓ
Balatonfüred Város
Önkormányzatának
havilapja

mény az ország egyik fontos
sürgősségi kardiológiai centruma lett.

A Veress professzor által
összeállított kötet első fejezete – fotókkal illusztrálva – a

Még mindig sok
a szabálytalanság
Csaknem minden
negyedik vállalkozásnál
talált valami szabálytalanságot balatoni
ellenőrzés-sorozatán
a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal (NAV).
A vállalkozók negyede
annak ellenére mulasztott, hogy az akciót a
hivatal ezúttal is előre
meghirdette honlapján.
Az ellenőrzés-sorozat
kapcsán kiszabott
mulasztási bírság
megközelíti a 115 millió
forintot.
A NAV idén is fokozottan
ellenőrizte a Balatonnál és
környékén működő vendéglátóhelyeket, a strandokon, piacokon és vásárcsarnokokban
értékesítőket, valamint a fesztiválokra, rendezvényekre kitelepült árusokat.
A revizorok július közepe
óta csaknem 3000 ellenőrzést
végeztek, elsősorban a nyugtaés számlaadást, az alkalmazot-

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

tak bejelentését, az online
pénztárgépek szabályos használatát és a készpénzkészlet
kezelését vizsgálták – jellemzően az esti órákban vagy a
hétvégi időszakokban.
A NAV munkatársai az
ellenőrzések több mint 25
százalékánál tapasztaltak alapvető mulasztást annak ellenére, hogy Adótraffipax rovatában a hivatal előre jelezte a
balatoni akciót. Volt, ahol a
nyugtaadás maradt el, de lebukott olyan vállalkozó is, aki
feketén foglalkoztatta alkalmazottait. A súlyosan mulasztók utólagos adóellenőrzésekre is számíthatnak.
Kiugróan sok volt az online
pénztárgépekkel és a készpénzkészlettel kapcsolatos
szabálytalanság.
A revizorok tízből hét esetben bukkantak valamilyen
hibára, leggyakrabban kasszahiányt vagy -többletet találtak
az árusoknál.
Veszprém Megyei


Adó- és Vámigazgatóság

gyógyfürdő első két évszázadnyi történetét veszi számba. A
második rész a kórház II. vi-

lágháború utáni történetét adja
közre, kiemelve Debrőczi Tibor, Börszörményi Ernő és
Veress Gábor tevékenységét,
majd a folytatásban a jelenkor
vezető és minősített orvosainak életrajza olvasható.
Helyet kaptak a kötetben a
füredi orvosgyűlések és a jelentősebb nemzetközi orvos
szakmai rendezvények és ezek
fotódokumentációja, valamint
az idelátogatók emlékkönyvbe
írt sorai. A háromszáz éves
intézmény fejlődésének főbb
állomásait alakítóikon keresztül ismerhetjük meg, és elénk
kerülnek a Füreden gyógykezelt híres, közismert személyek is: a már említett Tagore-on és Adyn kívül Berzsenyi Dániel, Fáy András, Krúdy Gyula, Németh László,
Passuth László, Berda József
és Keresztury Dezső.
A régmúlt orvosai közül
Veress professzor Debrőczi
Tibort említve hangsúlyozta,
hogy az ő idejében az Egészségügyi Világszervezet hozta
Füredre a kardiológiai rehabilitációs programot, ami minőségi ugrást eredményezett,
Böszörményi Ernő pedig
egyetemi szemléletet hozott
magával. – Az utóbbi időszakban olyan jelentős fejlesztést
hajtottunk végre, hogy a krónikus ellátást végző rehabilitációs intézetből a megye
sürgősségi kardiológiai centrumává váltunk. Közben az
Európai Kulturális Hivatal
elfogadta, hogy a füredi szívkórház hungarikum legyen
– tette hozzá Veress Gábor.

Mórocz Anikó

Rendőrségi hírek
Egy szálloda nevében levelezett, lebukott

Információs rendszer vagy adat megsértése miatt indult
büntetőeljárás egy 37 éves pétfürdői férfi ellen, a Balatonfüredi Rendőrkapitányság befejezte az ügy vizsgálatát.
A nyomozás adatai alapján egy 37 éves pétfürdői lakos
megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy ez év április 23-tól
több alkalommal jogosulatlanul belépett korábbi munkahelyének e-mail fiókjába, ahonnan levelezéseket törölt ki, valamint üzeneteket küldött ügyfeleknek, vendégeknek. A
szállodának ezzel károkat okozott. A férfinál tartott házkutatás során a rendőrök megtalálták az elkövetéshez használt
informatikai eszközöket, és lefoglalták azokat. Információs
rendszer vagy adat megsértése bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult büntetőeljárás ellene.
A Balatonfüredi Rendőrkapitányság a nyomozás során a
szükséges eljárási cselekményeket elvégezte, és az iratokat
átadta az illetékes ügyészségnek.

Félmeztelenül tört poharat a bisztróban

A Balatonfüredi Rendőrkapitányság garázdaság vétség
miatt nyomoz egy 27 éves férfi ellen. Az eljárás adatai szerint
két férfi augusztus 10-én 21 óra körül póló nélkül tért be
szórakozni egy füredi vendéglátóhelyre. A bisztró munkatársa megkérte őket, hogy vegyenek fel felsőt magukra,
amelynek egyikőjük eleget is tett. Azonban a másik a kérést
sérelmezte és feldühödött. Az ajtónál felvett egy poharat, azt
a bejárat mellé dobta, majd távoztak a helyszínről.
A kiérkező járőrök az adatgyűjtés eredményeként azonosították és a helyszín közelében elfogták az elkövetőt, a 27
éves, makói F. Rolandot. Előállították a Balatonfüredi Rendőrkapitányságra, és gyanúsítottként kihallgatták. Garázdaság
vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult
büntetőeljárás ellene.
BFN

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

BALATONFÜREDI NAPLÓ

BKSE nyílt nap
A Balatonfüredi KSE Utánpótlás szakága idén is megtartja
a szokásos nyílt napját.
Balatonfüreden az Eötvös
Loránd Általános iskola testnevelői irányításával már a
nagycsoportos óvodások is
ízelítőt kaphatnak a sportágunkról. Ezt követően a kisiskolás bajnokságokban már versenyezhetnek is, hogy az U15-ös korosztál�lyal már belépjenek az Egyesület „profi”
rendszerébe.
Jelenleg öt korosztályos bajnokságban – ifi
és serdülő I. és II. osztály, valamint az ún.
gyerekbajnokságban induló U 15 – vesznek
részt csapataink Kárpáti Krisztián, Kis Ákos
és Lelkes Gábor irányításával. Utánpótlásigazgatónk, Kárpáti Krisztián egyben az ifjúsági válogatott szövetségi edzője is.
Fiataljaink két felnőttbajnokságban – az NB
I/B nyugati és az NB II északnyugatii csoportjában – is versenyeznek.
A füredi utánpótlás-nevelés a korosztályos
sikereken – bajnoki címek és helyezések,
korosztályos válogatottságok – túl azzal
büszkélkedhet, hogy számtalan itt nevelkedett játszik a jelenlegi felnőttcsapatban vagy
éppen más NB I-es klubokban, sőt BLcsapatokban. Nem egy füredi nevelés mutatkozhatott be a felnőtt magyar válogatottban
is. Jelenleg is két junior korú játékosunk –
Andó Arián és Máthé Dominik – kapott meghívást Gulyás István szövetségi kapitánytól.
Idén – az elmúlt évekhez hasonlatosan – két
időpontban is megtartjuk a nyílt napunkat,
melyre szeretettel várjuk a fiatalokat és a
szüleiket is.
2019. október 14., hétfő
2019. november 11., hétfő
Tervezett program:
15.30 Szabadidőközpont, Panoráma-terem
– iskolák bemutatása az igazgatók és
testnevelő tanárok által, felvételi információk
– az egyesület szervezeti és működési felépítésének bemutatása az
edzők, klubvezetők által
16.00 Akadémia Hotel bejárása, a csarnokok, edzőtermek, az infrastruktúra
bemutatása
17.00–18:30 Edzés az Eötvös sportcsarnokban
Kérjük, hogy az érdeklődők az alábbi
elérhetőségeken jelentkezzenek:
20/937-3927
30/594-3002
balatonfuredikc@gmail.com
Pillanatképek utánpótlásunk elmúlt éveiből:
https://photos.google.com/u/2/album/ AF1Q
ipMbWL0NQkvCtnGbcLQCqzoQP9huPtepCxM8hJM
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FÜREDI SZÜRET
OKTÓBER 18., PÉNTEK

KISFALUDY SZÍNPAD
MELLETT

16.00–22.00 Borfalu
(Lídia, Bökő, Koczor, Figula,
Arias) és kézművesvásár
Kitelepülő éttermek: Horváth
Ház, Sparhelt, Vitorlás Étterem,
Péklány Kézműves Pékség

KISFALUDY SZÍNPAD

17.30 Balatonfüred Város
Koncert Fúvószenekarának
koncertje. Vezényel:
Hégely Ákos karmester
18.30 Ferenczi György
és a RACKAJAM koncertje
Táncházat tart: Kovács
Norbert „Cimbi” néptáncoktató
(Esőhelyszín: Kisfaludy Galéria)

OKTÓBER 19., SZOMBAT

KISFALUDY SZÍNPAD
MELLETT

10.00–22.00 Borfalu
és kézművesvásár

TAGORE SÉTÁNY

10.00–18.00 Fa körhinta – népi
ügyességi játékok és Puttonyka
Szüreti Népi játszoda
10.00–18.00 PirOs lábasOs
nOsztalgiajáték – Hagyományőrzés újragondolva
15.00–18.00 Veszprém Megyei
Népművészeti Egyesület
játszóházai

KISFALUDY SZÍNPAD

10.00 Fokos Zenekar
Cseszák Zsombor
(hegedű, cimbalom)

Szabó András

(hegedű, basszprímtambura)

Szerda Balázs

(brácsa, tamburakontra)

Csonka Balázs

(harmonika, prímtambura)

Jovánovity Péter
(bőgő, ütőgardon)

A 2010 szeptemberében alakult
zenekar 2012-ben a Fölszállott
a Páva című néptánc- és népzenei vetélkedőn vett részt,
majd a 2018-as Döntők döntőjében a zenekarok kategóriájában győztesként tért haza Budapestről. Repertoárjukban
szerepel erdélyi, kis-magyarországi, felvidéki népzene. Legfőbb céljuk a magyar népzene,
néphagyomány továbbítása.

Ë

2019. OKTÓBER 18–20.

KISFALUDY GALÉRIA

11.00 „Mosolyszüret”: a Csavar Színház gyermekműsora

KISFALUDY SZÍNPAD

13.00 „Szomszédolás”
Népdalkörök bemutatói:
Tihanyi Asszonykórus, Tés – Bakony Virágai Népdalkör, Balatonfűzfő – Balaton Népdalkör, Noszlopi Népdalkör, Dunavarsányi
Népdalkör, Magyarpolány – Rozmaring, Német Nemzetiségi,
Hangja Népdalkör, Tótvázsony
– Őszidő Népdalkör, Vörösberény
– Borostyán Népdalkör, Nemesvámos – Borostyán Népdalkör, Balatonfüred – Kék Balaton Dalkör, Alsóörs – Sirály Népdalkör
Közreműködik: a Balatonfüredi Rézhúros Citeraegyüttes és
az Arácsi Szeniorok

VÁSÁRCSARNOK

13.30 Felvonulók gyülekezője
a vásárcsarnok parkolójában
14.00 Szüreti felvonulás
Útvonal: Szent István tér, Ady
Endre utca, Jókai utca, Blaha
Lujza utca, Kisfaludy utca, Vitorlás tér, Kisfaludy Színpad
Felvonulnak: Balatonfüred Város Koncert Fúvószenekara,
Velky Dechovy Orchester mesta
Zlina, Dechovy Orchester mesta
Galanta, Borlovagrendek, Reformkori Hagyományőrzők Társasága, Fresco Bello zászlóforgató csoport, Igásló Központ lovakkal és díszes fogatokkal, általános és középiskolás diákok,
Salföldi Kopjások, Balatonfüred
Néptáncegyüttes, Gerence Hagyományőrző Néptáncegyüttes,
Koloska Szenior Néptáncegyüttes, Szentesi Lovasfarm, Ajka
Városi Bányász Fúvószenekar,
Várpalotai Bányász Fúvószenekar, Kócos Gólyalábas Társulat,
Óriásbábos mutatványosok,
traktorok, hintók, Rizling Generáció, Szent Benedek Középiskola, Csuti István
A felvonulás útvonalán borkóstolók várják a részt vevő közönséget!
Mustkészítés, préselés kipróbálása – Rizling Generáció

SZENT ISTVÁN TÉR
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14.00 A Banda
– Népzenei koncert
Közreműködik: a Balatonfüred
Néptáncegyüttes és a Gerence

Hagyományőrző Néptáncegyüttes. Művészeti vezető: Bácsi
Gabriella és Vastag Richárd
14.15 Köszöntő, szőlőharangáldás

KISFALUDY SZÍNPAD

15.30 Borrendek bemutatása
16.30 Velky Dechovy Orchester
mesta Zlina és Dechovy
Orchester mesta Galanta
Fúvószenekarok koncertje
17.40 A Szüreti felvonulásban
közreműködő fúvószenekarok közös koncertje
19.00 Besh o droM zenekar
koncertje, táncházzal
A néptáncosok hőn szeretett
lelazítói, az értelmiségiek kedvenc népzene-közvetítői, a
népzenészek irigyelt rockerei,
az adatközlők legpimaszabb
feldolgozói. Turnébuszuk Európa valamennyi benzinkútját
megjárta, a nemzetközi repülőterek jelentős részét bekötött
szemmel is felismerik. Fesztiválok születésénél, temetésénél
muzsikáltak. Fiatal zenekaroknak tartották a fáklyát, nagy
öregektől vettek át stafétát.
Lassan útjuk feléhez érnek, lelkesedésük nem lankad, egy-egy
zenei viccért nem kell a szomszédba menniük, bátran keverik
a zenei koktélokat, látszólag
össze nem illő ízeket honosítanak meg úgy, hogy a gyanútlan
kóstoló újra és újra, még és még
akar. Húsz év nem a világ, de jó
érzés tudni, hogy felnőtt egy
generáció, akinek a Besh o droM
nélkül nem volt világzene.
Máglyagyújtás – tánccal,
énekkel (az esti koncerthez)
OKTÓBER 20., VASÁRNAP

KISFALUDY SZÍNPAD
MELLETT

10.00–22.00 Borfalu és
kézművesvásár

TAGORE SÉTÁNY

10.00–17.00 Fa körhinta
– népi ügyességi játékok és
Puttonyka Szüreti Népi játszoda
10.00–17.00 PirOs lábasOs
nOsztalgiajáték – Hagyományőrzés újragondolva
10.00–13.00 Veszprém Megyei
Népművészeti Egyesület
játszóházai

KISFALUDY GALÉRIA

10.00 V. Balatonfüred
Sütimestere
A versenyt három
kategóriában hirdetjük meg:
3–14: minimester
15–18: tinimester
19–99: ifjú mester
A pályázók a versenyben való
részvételükkel jótékony célra
adakoznak, hiszen a süteményeket az eredményhirdetés
után egy nemes célra kiárusítjuk.
10.00–12.00 Várjuk a sós
vagy édes sütiket,
izgalmas tortákat.
Az egyetlen feltétel: a versenysütemény mellé passzoljon egy
pohár bor vagy must.
12.00–13.00 A szakmai zsűri
értékeli a beérkezett
finomságokat, akik az
ízélmény mellett a küllemet
és a tálalást is értően
gusztálják.
Az idei újdonság: a verseny
végén a sütemények értelmileg
akadályozott fiatalok segítségére sietnek. A pályamunkákat
felszeleteljük, és a vásárlók
adományaiból a diákoknak
fejlesztőjátékokat vásárolunk.
Minden szelet sütemény adományára minimum 300 Ft.

KISFALUDY SZÍNPAD

13.00 Eredményhirdetés,
díjak átadása a színpad előtt

KISFALUDY SZÍNPAD

11.00 a Dechovy Orchester
mesta Galanta Fúvószenekar koncertje
14.00 Gyerekprogram
Hagyományok Háza
16.00 Juhász zenekar-koncert
17.30 Heveder zenekar
Társrendezőink:
Balatonvin Borlovagrend, Balatonfüredszőlősi Hegyközség, Hagyományok
Háza, Nemzeti Művelődési Intézet
A Füredi szüret rendezvénysorozaton
a részvétel ingyenes.

Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény
Fenntartó Nonprofit Kft.
8230 Balatonfüred, Honvéd u. 2-4.
www.furedkult.hu
info@furedkult.hu
+36(87)950-876
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A matematikusok világa
Balatonfüredre figyelt
Augusztus 30. és szeptember 1. között tartották a 2. nemzetközi
heurisztikakonferenciát
Balatonfüreden, melynek témája a kreatív
gondolkodás motivációja, orientációja és
modellezése volt.
Egyszerűbben: a heurisztika a problémamegoldás tudománya, aminek területei ma
már a matematikától a pszichológián át a mesterséges
intelligenciáig terjednek, ezáltal mindennapjaink részesei.
Igen tekintélyes résztvevő és
előadó gárda gyűlt össze, a
teljesség igénye nélkül a képviselt intézmények:
Temple University, Eötvös
Loránd Tudományegyetem,
Kaposvári Egyetem, University of Pennsylvania, Corvinus
Egyetem, Johannes Kepler
University Linz, University of
Jyväskylä Finnország, Pécsi
Egyetem, Pannon Egyetem,
MTA Bölcsészettudományi
Kutatóközpont, Partium
Christian University, MTA
Természettudományi Kutatóközpont, University of Sussex,
Stanford University, California
State University, Debreceni
Egyetem. Plenáris előadást
tartott Dienes Zoltan, Klein
Sándor, Mérő László, Pléh
Csaba, videókapcsolaton keresztül szólalt meg Lavicza
Zsolt, Fenyvesi Kristóf és
Deborah Stipek.
A konferenciának része
volt a diákok számára kiírt, A
gondolkodás anatómiája című
pályázat eredményhirdetése és
a nyertesek munkáinak a bemutatása is. A díjazottaknak
Balatonfüred polgármestere
adta át a jutalmakat. A tanév-

Élményalapú matematikatanulás: fraktál építése a Vaszary Galéria kertjében

Koszorúzás Pólya György emlékfájánál
kezdés előtti diáknapra szervezett Élményműhely középpontjában a matematika és a
művészetek kapcsolata állt,
melyen a résztvevők egy térbeli fraktál (nagyon szabály-

Evangélikus programok
2019. október 6., 15 óra

talan, matematikailag definiálható térbeli alakzat) felépítését is bemutatták.
A konferenciát a szervezők
az egyik leghíresebb magyar
származású matematikus,

Pólya György emlékének
szentelték, akinek emlékfája
van a Tagore sétányon, és aki
szerepel a Zsidók és a csúcstechnika; Einsteintől napjainkig című, zsinagógabeli kiállításon is. Pólya sok száz cikket és rengeteg könyvet írt,
ezek közül talán a leghíresebb
A Gondolkodás Iskolája,
amely ma is alapmű a problémamegoldást tanító tanár- és
tudósgenerációk számára.
A konferencia zárásaként
Bóka István polgármester és
Benedek András György, az
MTA Pólya György Heurisztikai Albizottságának vezetője, a konferencia szervezője,
valamint a Lóczy gimnázium
és a Zsidó Kiválóságok Háza
képviselői koszorúztak a Pólya-emléktáblánál.

Olti Ferenc

Földi és mennyei lét

Balatonfüred: ökumenikus zarándoktat
a piros templomtól a Tamás-hegyi keresztig;
ott ökumenikus áhítat és áldás

2019. október 27., 9.00

Balatonfüred, evangélikus templom, igehirdető vendég:
dr. Szabó Lajos nyugalmazott rektor, professzor

2019. október 31., 17.00

Balatonfüred evangélikus templom: Protestáns hálaadó
istentisztelet a reformáció emléknapján.
Igét hirdet: Bátki Dávid Géza református lelkipásztor

2019. november 9., 18.00

Balatonfüred, evangélikus templom:
Ünnepi hangversenyt ad a balatonfüredi evangélikus
egyházi kórus a templomszentelési jubileum tiszteletére

2019. november 10., 9.00

Balatonfüred, evangélikus templom:
Megemlékező istentisztelet a balatonfüredi templom
felszentelésének 20. évfordulója tiszteletére.
Igét hirdet: D. Szebik Imre nyugalmazott püspök

2019. november 24., 17.00

Jótékonysági koncert
a balatonfüredi evangélikus templomban
a hetednapi adventista testvérek szervezésében

2019. december 1., 9.00

Balatonfüred, evangélikus templom,
igehirdető vendég: dr. Varga Gyöngyi professzor

2019. december 8., 11.00

Dörgicse, alsódörgicsei evangélikus templom: Ünnepi
hálaadó istentisztelet a műemlék orgona felújítása
kapcsán. Igét hirdet: Polgárdi Sándor esperes

A Romantikus Reformkor Fesztivál idején két
napra Füredre érkezett
a koronázási jelvények
közül három másolat.
Az eredeti Szent Korona,
az országalma és a koronázási
kard része annak az egységnek, ami az egyik legépebben
fennmaradt, középkori eredetű
koronázási együttes Európában. A koronázási jelvények
az uralkodói hatalom szimbólumai, amiket a koronázás alkalmával, ünnepélyesen adnak
át az új uralkodónak.

A történelmi hagyomány
szerint I. István király a halála
előtti napon Magyarországot
a Szent Korona képében ajánlotta Szűz Máriának. Ezzel
kezdődött el az a folyamat,
aminek során a korona a Magyar Királyság koronázási
ékszeréből a magyar államiság
jelképévé vált. A füredi tárlaton Mihályi Jeromos tihanyi
perjel utalt arra, hogy a két
részből álló Szent Koronában
a földi és a mennyei lét kapcsolódik össze, amire házat,
hazát és családot lehet felépíteni. 
BFN

Újraolvasás

Móra Ferenc:
Aranykoporsó
A Balatonfüredért Közalapítvány több kiadványa is
foglalkozik a település római
kori történelmével. A temetőket, sírokat már bemutatták, most készül a füredi
villákról szóló könyv Szelényi Károly remek fotóival,
Palágyi Sylvia régész, muzeológus tollából. Az ő nevéhez fűződik megyénk európai hírű római kori régészeti
leletegyüttesének, a Baláca
Villagazdaságnak a feltárása,
és a városi és megyei értéktárban lévő római kori téglaépítő kemencét is ő tárta fel.
Nem is gondolnánk,
mennyi kincs került elő! S
nem kifejezetten aranyra,
drágakőre gondolok – bár
akadtak kis számban pénzérmék is –, hanem szőlőművelő eszközökre, szőlőmintázatos edénytöredékekre, a
református templom fölött
talált római fürdő alapjaira,
bronz ékszerekre, színes
edényekre, különleges sírkőre, s a Nemzeti Múzeumban őrzött üvegkorsóra, illatszeres üvegre. Mindez
bizonyítja, hogy e viszonylag csendes, békés pannon
táj vonzó volt már az ókorban is.
Jó ideje foglalkoztat városunk múltjának ez a többek
számára talán még ismeretlen területe, s szeretném, ha
nagyobb figyelmet kapna.
Kedvelem a Római Birodalomról szóló filmeket. a
Kleopátrát Elizabeth Taylorral, a klasszikus Ben Hurt,
Spartacust, a Galidátort, s
persze nagyon élvezem
Asterix és Obelix kalandjait
is. Nem tudom, ki emlékszik
a Dákok című román–francia
filmre, mely szintén a provinciák életét mutatta be.
S persze a regények! Sienkiewicztől a Quo Vadis,
Kosztolányitól a Nero, a
véres költő, Robert Graves
Én, Claudius című könyve, s
a balatonarácsi temetőben
nyugvó Passuth László munkái, és a Mester és Margarita
Poncius Pilátus, Júdea helytartójáról szóló részei.
Talán gimnazista lehettem, amikor olvastam Mórától az Aranykoporsót. Azóta
sem volt a kezemben, pedig
egyik kedvencem. Belém
égődött Gránátvirág és kis
Tit tiszta szerelme a hanyatló, vérgőzös korban. A Római Birodalom túlnőtte önmagát, forr, mint egy kitörni
készülő vulkán. A régi világ,
értékrend már nem működik, az új kialakulóban. Móra
Ferenc Quintipor és Titanilla
idilli kettősét foglalta történelmi keretbe.
Móra Ferenc 54 évesen
halt meg. A képei alapján
akkoriban öreg bácsinak
gondoltam. Pedig messze
nem volt! 53 évesen titkos
szerelmi kapcsolata lett egy
nála 23 évvel fiatalabb nővel.
Szerelmi levelezésük annak
halála után látott napvilágot.
Amikor én fiatal voltam, nem

sokat tudtunk az írók, költők,
nagy emberek szerelmi életéről. Megközelíthetetlenül
felnéztünk rájuk. S bár magánéletüknek irodalmi munkásságukhoz vajmi kevés
köze van, azért néha eléggé
illúzióromboló naplójukat
olvasni. Mindez úgy tartozik
ide, hogy többek szerint a
két fiatal titkos szerelmében
saját elfojtott érzelmeit vetette papírra Móra Ferenc.
A regény Diocletianus, a
nagy keresztényüldöző uralkodása alatt játszódik, aki
katonai sorból érte el a császári méltóságot, s ő volt az
egyetlen a császárok közül,
aki önként lemondott a trónról. Splitben épített magának
palotát a tengeröböl partjánál, s az óváros különleges
azáltal, hogy a palotába
épült. Milyen fintora a sorsnak, hogy Splitben Diocletianus mauzóleumából lett a
Szent Doimus-székesegyház!
Feltehetőleg a regényt én
annak idején nem olvastam
el alaposan. Mert nem ifjúsági regény! Igaz, két fiatalról szól, de az író, újságíró,
muzeológus, régész Móra
egy komoly történelmi regényt írt. A sok történelmi
utalás, adat, név, a birodalmi
rendszert bemutató részek
nem teszik könnyűvé az olvasást, de azzá teszi Móra
líraisága, a Gránátvirág és
Titanilla körül lüktető óriási
birodalom. Móra Ferenc
emberábrázolására mi sem
jellemzőbb, hogy a legrettegettebb császárt is esendő
vénemberként szánjuk a regény végén. S még inkább
feleségét, Priscát, a beteges
császárnét, aki a legenda
szerint a füredi szénsavas
gyógyvizekkel gyógyította
magát, amikor lányát, Valéria császárnőt jött meglátogatni. S hogy minden mindennel összefügg: az elmúlt
időszakban kaptam valakitől
egy köteg fényképet Sigmund Olivér szobrászművész alkotásairól. Ő a legendás igazgatónő, Farkas Edit
férje volt. Az egyik gyönyörű szobor a tragikus császárnét, Valériát ábrázolja.
Annyifelé csapongtam a
Római Birodalom kapcsán,
de az biztos, hogy érdemes
az Aranykoporsót újraolvasni! Egészem más élmény
felnőtt fejjel! Az egyik legjobb történelmi regény.
Diocletianis császár lemondása után – a történetírók szerint – Splitben zöldségeket termesztett. Egy világbirodalom, élet-halál rettegett ura választotta ezt az
életformát. De amikor elballagok a csendesen csacsogó
kis patak menti, nyugodt
arácsi kiskertek mellett, s
megcsodálom a vörös paradicsomokat, harsányzöld
paprikát, sudár napraforgókat, a lila minden árnyalatában pompázó őszirózsákat,
azt gondolom, milyen jól
tette! 
Molnár Judit
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„Csak jó akartam lenni”
A magyar színjátszás
jellegzetes alakja, több
emblematikus alakítás
fűződik a nevéhez.
Ő volt Szókratész, a
halálra ítélt, agg filozófus, Tust, a kivénhedt
színházi macska, Albin
az Őrült nők ketrecében
és Arturo Ui, a gengszter.
A Moliére-, Shakespeare-,
Brecht-darabok ellenére
az egész ország mégis
Hókuszpók szinkronhangjaként azonosítja,
és persze Patás figurájával az Indul a bakterház
című filmből. A 78 éves,
visszavonultan élő
Haumann Péter színész
füredi estjén jártunk.

– Orvosnak készültem.
Apám azt mondta, ne egy hivatásra tegyem fel az életemet,
az embernek több lábon kell
állnia, így aztán arra jutottam:
fodrász leszek. Elvégre mindkettő az emberekkel foglalkozik, gondoltam. Szüleim
egyébként szintén fodrászok
voltak, bár igaz, apám színészkedett is, amit nagyon sokáig
titkolt előlem. Nem voltak
jelentős szerepei, de akkor is
a színpadon állt. Gyerekként

sokat voltam egyedül, mindazt, ami nem történhetett meg
velem, azt kipótoltam a képzeletemmel. Hevertem a fűben
és néztem a hangyákat, elképzeltem, milyen hangyának
lenni. Éreztem arcomon a fűszálak érintését, ahogy haladtam előre a hangyaéletemben. Valószínűleg innen jött a
színészkedés – mondta Haumann Péter a zsúfolásig telt
Zsidó Kiválóságok Házában
tartott estjén.
A színész a gyerekkori
emlékei mellett nagy beleéléssel beszélt a mesterségéről is.
Többször említette a szép,
plasztikus beszéd fontosságát,
amit véleménye szerint manapság hajlamosak elfelejteni
a színészek, akik azért, hogy
elkerüljék a míves beszédet,
kidobják az érthetőséget, a
színház egyik alapvető értékét.
Érzékletesen beszélt a testtartás fontosságáról is, mint
mondta, Arturo Ui kissé hisztérikus gengszter megformálásánál kitalált egy érdekes
testhelyzetet, ugyanis, ha az
ember támaszállásban áll, a
közönség nyugodt, védettnek
érzi magát. De ha párhuzamos
a két lábfej, a felsőtest előredől, a karok lógnak, akkor az

egész alaknak van egy rossz
kisugárzása.
– Erős empátia működik
bennem. Ez segített, hogy
színész lehessek. A színészet
egy nagyon finom, törékeny
szakma. Lehetne erről sokat
beszélni, de színésznek születni kell, mint mondjuk herceg-

nek is. Rengeteg energiát beletettem a színészetbe. Jó
akartam lenni. Azt akartam,
hogy amit elképzeltem, eljátszottam magamban, azt maradéktalanul a színpadra tudjam
vinni. Sokat adott és sokat
elvett tőlem a színház. A két
rossz lábam is a színészet

miatt van. Egyiket baltával
verték szét véletlenül egy jelentben, a másik akkor ment
tönkre, amikor egy hanyag
díszlet miatt félreléptem a
színpadon. 131-szer játszottam az Őrült nők ketrecében
magas sarkú cipőben, borzalmas volt, lehet, ez is közrejátszott a trombózisomban.
Ezek nem számítanak, csak
elmeséltem.
A sokoldalú művész sajátos
humorral megformált vígjátéki alakjai mellett drámai erejű
alakításaival is emlékezetes
sikereket aratott. Már első jelentős szerepe, a Platón műve
alapján készült Szókratész
védőbeszéde című monológ
országosan ismertté tette: hitelesen személyesítette meg a
halálra ítélt, agg filozófust.
Elmondása szerint a darab
nemcsak beszélni tanította
meg a színpadon, hanem a
csendek, a szünetek jelentőségét is megértette általa.
– Vannak szerepek, amelyek komoly fordulópontot
jelentettek. Egyik ilyen a
Szókratész védőbeszéde. 29
éves voltam, akkor költöztem
fel frissen Pestre a 25. Színházhoz, és megkaptam ezt a
rendkívüli szöveget. Küzdöt-

Haumann Péter 1941. május 17-én született, Kossuth-díjas
és kétszeres Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész,
a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, a Nemzet Színésze. Három gyermeke közül Petra és Máté is a színészpályát
választotta.
1963-ban friss diplomásként Debrecenbe szerződött, onnan
Pécsre vezetett az útja. A Dunántúli Színházak Fesztiválján
látta meg Gyurkó László, aki szerződést ajánlott neki az újonnan alakuló 25. Színházban. 1973-ban került a Madách
Színházhoz, ahol számos jelentős szerepet játszott, és a
társulat vezető művésze lett. 1988-ban a Nemzeti Színházhoz
szerződött, 1994–2016 között a Katona József Színház tagja.
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tem vele, küzdöttem a rendezővel is, aki megalázott a
próbák során. Egyszer filozófia szakos hallgatókat hívott be
a próbára, akiknek többször
lenézően elmondta, hogy ez a
29 éves fiatalember lesz Szókratész, na, hallgassák meg, mit
mond. Belekezdtem, de tíz
perc múlva leállított, én sírva
hagytam el a próbatermet.
Olyan a színészet, mint az
aranymosás. Nagy-nagy türelem kell hozzá, figyelem és
alázat.
Az esten Haumann Péter
több, jelentős színházi szerepéből is levetítettek egy-egy
rövid részletet. A Shakespeare-, Dosztojevszkij-darabok után, amelyeket a művész
néha kommentált is, végül az
Indul a bakterház című kultikussá váló film végső nagy
jelenetét is megnézhette a
közönség, majd stílszerűen
gombócot kóstolhatott az est
végén.
– Én mindig enyhe konfliktusban voltam a környezetemmel, a színházzal, miközben nagyon szerettem volna
közéjük tartozni. Vágytam a
játékra, és arra, hogy szeressenek a kollégáim, szeressen
a színház. Az volt a legros�szabb, amikor nem kellettem
a Katonába. Évekig a cipőm
mellett jártam. Esténként írogattam és vörösboroztam.
Négy éve felhagytam a színészettel. Nem találok érintke
zési felületet a szakmával,
nincs, akivel közösséget vállaljak. De nincs bennem szomorúság, visszamenőleg sincs
bennem hiányérzet. Ülök a
Balaton-parton és nézem a
vizet, élvezem Paloznak nyugalmát.

Martinovics Tibor

Soulistic, a lélek zenéje Malek Andreával
Bőgő, dob, gitár, zongora és Malek Andrea
énekhangja – ez adja
a Soulistic-hangzást,
amit a 14. Romantikus
Reformkor Fesztivál
nyitóestéjén a füredi
közönség is megismerhetett.

A Malek Andrea és Jáger
Bandi együttműködéséből
létrejött kortárs világzenei
projekt a dzsessz és az R&Bstílusokat keveri a magyar
népzenével. A Soulistic elnevezés a lélek zenéjére, valamint a lélek és a zene közötti
szoros kapcsolatra utal. A
Malek Andi Soulistic-stílusban népszerű és hosszú
ideig elfelejtett magyar népdalok voltak hallhatóak.
– Egy 2016-os, sikeres
közös koncertünk után kezdtük el tervezgetni a következő
lépést. Az ember sok helyre
megy szívesen vendégnek, de
nem minden találkozásból lesz
életre szóló barátság vagy
munkakapcsolat. A mi esetünkben sok minden össze
tudott kapcsolódni, például
korábban egyikünk sem tűzött
műsorra népdalokat, holott
mindketten nagyon szeretjük

őket. Nyilván nem hagyományos módon, hanem tiszta
szívű magyar emberekként
a magunk módján adjuk
elő őket. Ebből aztán két
world jazz stílusú lemez is
született – tudtuk meg Malek
Andreától.
– Mennyire talált magára
ebben a formációban?
– Nem volt egyszerű megfogalmazni az érzéseimet.
Rögtön polcra kellett rakni azt,
hogy színésznő vagyok, egy
másik polcra pedig az eddig
tanult énektechnikát. Ez egy
egészen személyes dolog,
halk, finom éneklés. Eleve a

dzsesszéneklés egy másik
bolygón lakik. Amit eddig
tanultam, az nem volt kompatibilis. Rengeteget hallgattam,
sokat gondolkodtam rajta és
ízlelgettem. Nem volt könnyű,
de úgy érzem, hogy most már
biztos lábakon állok.
– Mire ébresztette rá ez a
megszólalási forma?
– A mérhetetlen hálára a
Jóisten felé, hogy ennyi idősen, ilyen sok mindennel a
hátam mögött kaptam egy
ajándékot: egy egyéni megszólalási formát, sajátos utat
az emberekhez, akik hallgatnak és szeretnek. Kicsit olyan

ez, mint amikor annak idején
a Szomszédok című sorozatban játszottam. Az én voltam,
saját magam, nem egy színházi szerep volt, hanem teljesen
rám lett írva. Hozzá hasonlót
sehol máshol nem tudtam akkora százalékban megvalósítani, mint a Malek Andi Soulisticben.
Hogy mitől Soulistic a
Soulistic, azt Jáger Banditól
kérdeztük.

– Attól, hogy ez a lélek
zenéje. Nem színtiszta soul,
hanem a zene és a lélek közötti kapcsolatra utal, mivel felfelé ívelő dalokat játszunk. A
dzsesszt és a népzenét keverjük, illetve saját szerzemények
is hallhatóak. Az első, Madárka című közös albumunkon
népdalfeldolgozások vannak,
tavaly pedig az Álom lemezzel
jelentkeztünk, amin saját szerzemények szerepelnek. Ezek-

ről válogattunk a füredi koncertre. Mindig érdekelt, hogy
a népdalokat hogyan lehet
fuzionálni a dzsesszel vagy a
latinnal, modern hangszerelésben. Andinak jól állnak a
népdalok, vágyott is rá, hogy
énekelhesse őket. Ettől persze
mi nem lettünk népzenészek.
Ez egy új stílus, sokan feldolgozták már a népdalokat –
még fogják is –, és szerencsére szereti a közönség.  MA
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Reformkori bál újragondolt magyaros viseletben
A Balatonfüredi Turisztikai Egyesület XIV.
alkalommal rendezte
meg szeptember 20–22-e
között a Romantikus
Reformkor, vagyis a
Múltbéli hagyományok
kulturális fesztiválját.
A fesztiváli programhoz
– mint eddig mindig –
az Anna Grand Hotel
éttermében megrendezett Reformkori bál is
hozzátartozott. A bál
előtt a Gyógy téren az
arra sétálók is szívesen
hallgatták Király Miklós
és zenekara báli csalogató muzsikáját.
A báli megnyitón Böröcz
István, a turisztikai egyesület
elnöke köszöntötte a vendégeket. Köszöntőjében megemlékezett a tavaly elhunyt dr. gróf
Bethlen Istvánról, aki éveken
át védnöke volt a Reformkori
fesztiválnak, és a bálon is

mindig jelen volt. Fülöp Júlia, az est moderátora felvezetőjében elmondta, hogy a
nemzet kultúrájának a része a
nemzeti viselet és a hagyományok őrzése. A bálon a
legtöbb vendég korhű ruhában
jelent meg, így is emlékezve
a régi bálokra, a reformkori
bálozókra.
A Reformkori Hagyományőrző Társaság tánckara a hagyományosan koreografált

palotás tánccal örvendeztette
meg a közönséget.
A bálon Hampel Katalin
divattervező magyar viseleteit mutatták be a hivatásos és a
helyi modellek. Hampel Katalin már több mint harminc éve
kutatja a régi magyar viseleteket. A mai kornak megfelelően
viselhetővé válnak keze alatt
a régi, hagyományos ruhák,
nemzeti ihletésű ruhái itthon
és külföldön egyaránt hódítanak. A bálon a bemutató első
részében fehér anyagokból
készített ruhákat, kosztümöket láthatott a közönség. A
paszományos szélek újra hódítanak, a kabátok ujjukon és
a mellrésznél díszítettek. A
nyarat a virágos, könnyed,
kalapos ruhák idézték vissza.
A fekete, magyaros öltözetek
néhol aranyszínű zsinórozással voltak díszítve. Az alkalmi
kollekció is meghódította a
közönséget.
 Hanny Szabó Anikó

BALATONFÜREDI NAPLÓ
Fizetett politikai hirdetés
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Ősz közeledtével a hatvankét
éves, egyedül élő Vermes Gábor kora esténként szeretett a
barátainak telefonálgatni. Legtöbbször Sárát, gimnáziumi
osztálytársnőjét hívta fel, de
Sára augusztusban meghalt, a
mellrák harmadik rohamát már
nem tudta kivédeni. Hamvait a
lányai jövőre a tengerbe szórják Korfunál. A férfi egyelőre
nem keresett újabb beszélgetőpartnert, maradtak a régiek:
Vilma, a vele egykorú ápolónő,
Zoli, az apja második házasságából született öccse, Borbála,
a falun élő költőnő és Laci, a
nyugdíjas műszaki vezető.
Eltelt vagy három hét, és
„beúszott” a képbe egy hatvanéves hölgy, aki a Balaton déli
partján egy kisváros magánpatikájában helyettesítette
egykori kollégáját. A hölgyet
Ilkának hívták, a kitűzőjén ott
szerepelt az asszonyneve is.
Vermest allergia kínozta, a
fekete üröm tolt ki vele ilyenkor szeptemberben, de a
Telfastot elfelejtette magával
vinni, amikor az északi partról
komppal átment az ottani művelődési házban tartott könyvbemutatóra. Ilkától Claritine-t
kért, tudta, hogy recept nélkül
is kapható. Ilka alacsony, teltkarcsú volt, vállig érő őszes
haját középen választotta el.
Pasztellszínű festéket használt,
de ujjain pirosra és kékre lakkozta a körmeit. Amikor már
otthonosan mozogtak egymás
lakásában, az asszony elmesélte, hogy sebészorvos férje a
budapesti Vasasban sportolt,
olimpikon kardvívó volt. Az
egyesület színe így lett a kedvence. A tóparti városban nyaralót vásároltak, és amikor a
férje és a kisebbik lánya autóbalesetben meghalt, végleg
leköltözött a Balatonhoz. Esz-

ter, az idősebbik lány továbbra
is Pesten élt a férjével és a
hatéves Emmával, a kislányával, Ilka imádott unokájával.
Vermes az idő tájt még a
megyei múzeumban dolgozott,
helytörténeti monográfiákat írt
és tájékoztató füzeteket szerkesztett. A pultra leszámolta a
doboz Claritine árát. Ilka közben megjegyezte:
– Maga nagyon ismerős.
Hol láthattam?
A férfi mosolygott.
– Gyakran megfordulok a
városban. A keresztszüleim itt
laktak. Őket szoktam megláto-
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résznő nevére: Dr. Rábainé
Ilka. Elhatározta, hogy felhívja, de sem a Google-ban, sem
a Facebookon nem találta, sőt
a telefonszámára sem akadt rá,
hiába írta be a nevét a keresőbe. A gyógyszertári pulton látott egy piros-kék borítású
okostelefont, de az éppenséggel lehetett munkahelyi is.
A Claritine dobozára firkantott mobilszámot csak másnap
reggel, kávézás közben vette
észre. Tíz óráig várt, aztán a
vezetékes készülékén feltárcsázta a számot. Kislányos
hang szólalt meg a vonalban.

magas, szúrós szemű Vermes
Gábor azonnal megtetszett
neki. Hamarosan meghívta
vasárnapi ebédre. Emmával
hármasban ültek az asztalnál.
A kislány a leves kanalazgatása közben Vermeshez fordult:
– Megkérlek, Gabi bácsi,
hogy a mamit csak akkor hívd,
ha én már elaludtam mellette.
Együtt fekszünk le, és ő addig
mesél, míg el nem alszom.
Megígéred?
A férfi bólintott.
– Úgy lesz – felelte. – Későbbi időpontban fogom zaklatni.

Kellei György

A zaklató nagyi
gatni, de most már csak a temetőben találkozom velük.
Anyám és nagyszüleim pedig
a szomszédos faluban nyugszanak. Nincs kizárva, hogy az
utcán vagy valamelyik üzletben futottunk össze.
– Szomorú, hogy maga nem
emlékezik rám – mondta a nő,
kivillantva hófehér fogsorát.
Vermes bocsánatkérőn széttárta a karját.
– Ha errefelé járok, az emlékek foglalkoztatnak. Másokra nem figyelek. Úgyhogy elnézését kérem.
Miután elköszönt, kihajtott
a révbe, és a büfében tonikkal
bevett egy tablettát.
Nem ment azonnal haza,
filmet nézett a sportcsarnokban
üzemelő moziban, aztán egy
parti bisztróban megvacsorázott. Mióta elhagyta a felesége,
esténként a telefonálásba menekült. Emlékezett a gyógysze-

– Itt Ilka mami telefonja és
lakása. Engem Emmának hívnak. Te ki vagy?
Vermes megmondta a nevét.
– Küldjem a mamit? Ebédfőzéshez készülődünk, ne zavard sokáig! Megérted, ugye?
Telefonálással kezdődött
máig tartó kapcsolatuk. Eleinte órákat beszélgettek, a vonal
automatikusan többször megszakadt, de újra hívták egymást. Vermes általában este
kilenckor telefonált Ilkának,
aki nevetve mesélte, hogy
Emma ilyenkor kedvesen megjegyezte: – Biztosan a zaklató
csávó keres, mami. – A kislány
évvesztes volt, még nem járt
iskolába. Sokat tartózkodott a
nagyanyjánál, aki a férje halála óta akkor érezte először úgy,
hogy szüksége van egy férfi
ölelésére, állandó közelségére. Az úriember megjelenésű,

Emma úgy kacagott, hogy a
leves az ölébe csorgott.
Egyre hosszabb időszakokat
töltöttek együtt. Ilka remekül
főzött, a férfi lakásában is otthonosan, határozottan tett-vett;
a konyhában, az étkezőben és
a fürdőszobában átrendezte a
mindennap használt eszközöket. Vermes eleinte visszarakta
őket a megszokott helyükre, de
az asszony rászólt: – Ne légy
feminin! Ne pakolgass úgy,
mint egy bejárónő!
A férfi, aki egy új könyvön
dolgozott, úgy érezte, Ilka
minden alkalmat megragad
arra, hogy finoman, szeretetteljesen uralkodjon fölötte. Úgy
vélte, a ragaszkodás túlteng
benne. Vermes a délelőttöket
írással töltötte, egy Széchenyileszármazott Afrika-vadász
gróf vidéki, rejtélyes kastélyának történetét kutatta; az adatokat, az összegyűjtött forráso-

kat halomban álló cetliken
őrizte az asztalán. Ilka, ha nem
helyettesített a gyógyszertárban, félóránként rányitotta az
ajtót, szemrehányóan csóválta
fejét párja szorgalmán, megszállottságán, aztán odament
hozzá, és homlokon csókolta
rúzsos szájával.
– Miért hajtod magadat
annyira, Gabikám? Mindenünk
megvan. Néha úgy érzem,
skizofrén vagy, képtelen vagy
felmérni, behatárolni a tevékenységedet.
– Köszi a kedvességedet! –
szólt a férfi angyali türelemmel, és a nyakláncához nyúlt,
de már nem a közepesen vastag
aranylánc függött a nyakában
nyitott könyvet formázó arany
medállal, hanem egy vékony
ezüstlánc, melyet Ilkától kapott. Az asszony arra kérte,
hogy cserélje le a másikat.
Napokon át zaklatta a követelésével.
– Ugye érted, miért zavart a
régi láncod?
Vermes a feleségétől kapta
ötvenedik születésnapjára, és
annak ellenére hordta, hogy a
nő elvált tőle, és egy középszerű színészhez kötötte az életét.
Ilka folyton – szajkózva az
érted szót – erőszakoskodott
vele, de olyan kedvesen tette,
hogy Vermest minden alkalommal röhögés fogta el. Még
hogy ő lenne az értetlen és
zaklató csávó? Inkább Ilka, a
drága nagyi az, aki ostromolja
őt. A férfi nyolc óránál előbb
soha nem kelt fel, ám barátnője már hét előtt az ágy szélére
csücsült, és cirógatva, puszilgatva ébresztgette. Egy darabig
engedelmeskedett. A Magyar
Televízió rendszerváltozás
előtti, közkedvelt bemondónőjét is törölte az idővonaláról,
mert Ilka felháborodott, ami-

kor meglátta a nyilvános megosztást. Azzal vádolta, hogy a
könnyűvérű nőt ő is ágyba
vitte. Vermes ezt még eltűrte,
de egy reggel fellázadt. Ilkánál
töltött egy hetet, és padlizsánés brokkolikrémes pirítóst kapott reggelire. Utálta a fanyar
kenceficéket és a különböző
gyógyhatású teákat. Bement a
kamrába, lenyisszantott egy
szelet szalonnát, megsütötte, és
fekete, citromos teával elfogyasztotta, majd bevágott egy
nagydarab almás pitét, melyet
előző nap sütött a barátnője.
A nagyi lassacskán kezdett
megszelídülni; hagyta, hogy
ölelkezés után a férfi egyedül
töltse az éjszakát. Igaz, örökké
a fülébe suttogta: – Ne küldj el,
hadd maradjak még. – Előfordult, hogy Ilka átmenetileg
visszatért zaklató formájához.
– Vigyázz, mert megvadulok!
– szokta mondogatni. Amikor
Vermes egyik középiskolai
osztálytársával találkozott a
kisváros közeli kávéházában,
és a megbeszélt időpontnál
később ment haza, az asszony
elébe jött a lépcsőházban, és
lehordta a sárga földig. Kétszer
hívta a mobilján, de Vermes úr
arra sem méltatta, hogy visszahívja és megnyugtassa, nincs
baja, jól van, és be sem rúgott.
A férfi akkor már húsz éve nem
ivott alkoholt.
Azon az éjszakán azt álmodta, hogy egy templomi
oltár előtt fiatal, sovány pappal
állnak szemben, és felváltva
mormolják: – Holtomiglan.
Holtodiglan. – Vermes felüvöltött, tiltakozni akart, de mázsás
súly nehezedett a mellére, és
nem kapott levegőt. Pánik
fogta el. Verejtékben fürödve
felriadt, de Ilka szorosan, polipként rátapadó karjaiból nem
szabadulhatott.

irat-bemutatóval folytatódtak
az események: Dante Marianacci Ahogy a költők látják
Mona Lisát, valamint Madarász Imre A Nagy Háború
nagy költője – Giuseppe
Ungaretti és az első világháború című könyvét, illetve a
Tempevölgy című folyóirat
szeptemberi számát vehették
kézbe az érdeklődők. Délután
megemlékezést tartottak a
Tagore sétányon, Salvatore
Quasimodo költő emlékfájánál. A rendezvény zárónapján
a Kisfaludy Színház közreműködésével irodalmi estet rendeztek a költőverseny korábbi
díjnyertes alkotásaiból.
A nemzetközi költőversenyt 1992 óta Salvatore Qua-

simodo olasz költő emlékére
rendezik meg Balatonfüreden.
Az irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett költő 1961-ben
gyógykezelésre érkezett a
városba, majd gyógyulásának
emlékére fát ültetett a Tagore
sétányon, és versben fogalmazta meg a balatoni tájhoz,
a városhoz fűződő érzéseit.
Az idei versenyre 162 pályázó 321 verssel nevezett
határon innen és túlról.
A 27. alkalommal megrendezett nemzetközi megmérettetésen a Salvatore Quasimodo-emlékdíj és a Salvatore
Quasimodo-különdíjak mellett a zsűri kilenc költőnek
elismerő oklevelet adományozott. 
MA

Géczi Jánosé a fődíj
Géczi János kapta Szűz
a gyermekkel, Szent
Annával és egy szamárral című verséért az idei
Salvatore Quasimodo
nemzetközi költőverseny
fődíját, a különdíjat
pedig megosztva Fodor
Balázs Kútásók című
művéért és Aknai Tamás
Sziget című alkotásáért
ítélte oda a zsűri.
A díjakat szombaton gálaműsor keretében adták át az
Anna Grand Hotel dísztermében, ahol Gian Luca Borghese,
a Budapesti Olasz Kultúrintézet igazgatója mondott
köszöntőt. A három díjazott
verset először magyar nyelven
hallhatta a közönség Oberfrank Pál színművész tolmácsolásában, majd az olaszra
fordított változatot Carla
Romanelli olasz színművésznő olvasta fel. Az első díjas
költemény szerzője, az Almádiban és Dalmáciában élő
Géczi János egy Salvatore
Quasimodót ábrázoló bronzplakettet, herendi porcelánt és
pénzjutalmat kapott.
A háromnapos rendezvény
péntek este olasz kerti partival
kezdődött a Vaszary Galéria
kertjében, ahol az itáliai gasztronómiával lehetett ismerkedni, majd születésnapján kö-

szöntötték Carla Romanellit.
Az olasz színésznő a magyar
közönség számára sem ismeretlen: ezúttal a Makk Károly
rendezte Egy erkölcsös éjszaka című filmjét vetítették le.
Szombaton könyv- és folyó-

Géczi János (jobbról) átveszi
a költőverseny fődíját.
A jobb oldali képen
Oberfrank Pál és Carla
Romanelli, akit születésnapja alkalmából köszöntöttek

BALATONFÜREDI NAPLÓ

Quasimodo-emlékdíjas vers, 2019
Géczi János

Szűz a gyermekkel, Szent
Annával és egy szamárral
1.
Csupán a piktor készítette el,
a nézőben nincs véglegesre festve
a Szűz a gyermekkel, Szent Annával és egy szamárral.
Fénymáza nélkül is tökéletes a vászon,
a cseppfolyós felület ellenére tapintatos.
A jövőt mutatja, de a kép nézőjét nem rettenti el.
Ami van, az valamivel több, mint ami elkövetkezik.
Mária köpenye égkék, Annáé sárga,
a nagyanya hordja a gyötrelem színét.
A cinkfehérből hiányzik kevés lélek,
az arc incarnata rózsája sem lobbant még föl,
mindezt a lakk nyújtja majd.
2.
Ott marad a küszöb, nyirkosan,
amely mellett a felmosórongy hever.
Nem lesz test, ha elpárolog a napon.
Van, aki könnyű, van, aki áttetsző,
rajta is áthatolnak a sugarak, az ő teste is a levegő.
Nem érzi a fenyőtűt a talpa alatt,
nem kerüli meg a fenyőfákat és a ciprusokat,
áthalad rajtuk. Nem akad tüskébe,
nem lép éles kövekre.
Jár a ligetben, a temetőben, a hegyen,
ott lépdel a parton,
mindenütt van egy és ugyanazon időben.
Látja a tintakék sziklákat, a sötét eget,
a borszínű tengert,
ahogy szél nélkül, evezőcsapások nélkül
suhan a csónakjával a vízen.
A szamarát viszi a közeli kis szigetre,
ahová haláluk előtt hordják az elerőtlenedetteket.
Ott hagyja a tucat, öreg állat között,
van neki szivárgó lápvíz
és lakként átlátszó, silány füvek.
Megszimatolja a kezét,
pofáját gyöngén hozzádörzsöli a vállához,
ott marad lehorgasztott fejjel
két szikla között.
Legyen úgy, ahogyan az egész világ cselekszik.
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„Élvezem az írással
való teremtést”
Géczi János végzettségét
tekintve kutatóbiológus,
később költőként és
regényíróként, majd
művelődéstörténészként
és a neveléstudomány
művelőjeként vált
ismertté.
1982-ben megjelent könyvét,
a Vadnarancsokat a hatalom a
boltok polcairól hívta vissza,
hogy bezúzassa, ekkor vált a
neve országos hírűvé. Szenvedélyesen kutatja a szimbólumokká
vált civilizációs élőlények, ezen
belül is a rózsa sorsát: írt könyvet
Allah rózsáiról, a muszlim kertekről, az antik Mediterráneumról, a rózsa kultúrtörténetéről,
jelképeiről és irodalmi vonatkozásairól. Önmeghatározása
szerint elsősorban költő, középiskolás kora óta jelennek meg
versei, amikért József Attila-díjat
is kapott, 2019-ben pedig elnyerte a füredi Quasimodo költőverseny fődíját.
– Örül a Salvatore Quasimodo-emlékdíjnak?
– Igen, több okból is. Amikor
a Quasimodo költőverseny 1992ben elindult, akkor Görmöri
György kapta az emlékdíjat, és
az egyetlen különdíjat nekem
ítélte a zsűri. A mostani elismerés
a huszonhét évvel ezelőtti élményeket is visszahozza. Másrészt
annak ellenére, hogy a pályázat
nemzetközi, engem környékbeliként választottak, aki érzi a lokális ittlét szépségét is. Egy pályaszakasz után jó, ha az ember
értő fülektől kap visszaigazolást.
A munkahelyemen dolgoztam
éppen, amikor megkaptam a
díjról szóló értesítőt, nagyon jó
érzés volt. Éjfél környékén olvastam el a levelet, aminek következtében másnap kétszer annyit
tudtam dolgozni, mint amennyit
egyébként szoktam.
– Vissza tud emlékezni a
Szűz gyermekkel, Szent Annával és egy szamárral című
díjnyertes vers keletkezésének
körülményeire?
– Három egészen régi és erős
élményből született. Lehetett
tudni, hogy össze fognak kapcsolódni, és valamikor egy szöveg
jön létre belőlük. Az egyik egy
régi római élményem: a Via Giulia utca végén, a Tevere északkeleti részén van egy Bűnbánó
Magdolna-templom. Akkor még
ez volt az egyetlen templom
Rómában, ahova a hívők magukkal vihették az állataikat. Nagyon
érdekes, hogy a legtöbb reneszánsz templom padozata nem
vízszintes, hanem egy picit lejt.
A belépő azt érzékeli, mintha az
oltár egy megemelt szinten lenne,
legalább fél métert lejt a padló,
vagyis, ha az ember egy almát
elejt, akkor az kigurul az ajtón.
Ebben a templomban – ahol az
etológus barátommal voltam – a
hívők mellett jobb oldalon kutyák ültek, bal oldalon a macskák
meg a papagájok, és nem volt
semmi vita közöttük. A nyitott
templomajtóban pedig ott állt
egy szamár.
A másik élményem egy sajnos
elhalt állat. A kilencvenes évek-

ben sokat jártam és éltem Rómában, ahol Szőnyi Zsuzsa is élt.
Zsuzsa sajátos módon nem velünk, a családdal levelezett, hanem időnként küldött egy képeslapot, amit mindig a kutyámnak
írt. Ezek a képeslapok nem múzeumokról vagy Róma látképéről
referáltak, hanem állatokról,
például macskákat vagy szamarat küldött. Egy pulinak mi más
lehet érdekes – gondolom én.
Tehát egy nagyon művelt, a város magyar nagyasszonyának
tekinthető hölgy, aki szalont vezet
és minden kulturális eseménnyel
képben van, képes Rómát élőlényeken, állatokon keresztül hangsúlyozni.
A harmadik volt az előhívó
élményem. Ha tehetem, akkor a
Sibenik és Zadar közötti Murter
szigetén dolgozom. Ott van egy
Tisno nevű falu, a hegytetőn
pedig egy reneszánsz korabeli
Caravaj Gospa (Caravaggio)templom. Az oltárképen – amit a
helyiek előszeretettel dedikálnak
Caravaggiónak, de ez persze nem
igaz – egy rózsaszín-piros ruhában lévő, földön ülő Madonna
látható.
Ha a nagy háziállataik kiöregszenek, akkor a szigetlakó dalmátok nem ölik meg őket, hanem
elviszik egy szigetre meghalni.
Nincs más választásod, mert te
magad is meg fogsz halni. Akivel
egy életet végigélsz, kirakod egy
szigetre, ahol még néhány évet
élhet, ha el tudja magát látni. A
vers természetesen nem erről
szól, hanem a Mária és az ő anyjának a kapcsolatát ábrázoló reneszánsz képtípusnak a leírása,
amihez mellékszereplőként egy
szamár is csatlakozott.
– Mióta jár a Mediterráne
umba?
– Mindig is nagyon szerettem
az európai mediterrán kultúrát.
Gyerekkoromtól kezdődően él ez
a vonzalom, de azt gondolom,
hogy ez minden Kárpát-medenceiben benne van. Akik nem
határokon belüli kultúrákhoz
kötődnek, hanem a Kárpát-medence kultúrájához, aminek része
a mediterrán kultúra. Aki az antikvitás iránt érdeklődik, de ha
csak magát a kereszténységet,
annak hagyományait a teljességében akarja megélni, az szükségképpen kötődik ehhez az
eredeti kultúrához. Ebből származunk mi magunk is. Van tehát
egy erős kulturális-szociális
hátterem, és a szakmámból kö-

vetkező természetképem, a természettel való együttlétem is
szorgalmazza azoknak a helyeknek a felkeresését, ahol az emberlétünknek a biológiai, társadalmi
és kulturális oldalát egyszerre
lehet megélni. És ott ez nagyon
egy. A természet annyira meghatározza az ember napi-heti-havi
életritmusát, hogy nem lehet elszakadni tőle. Lehet tudni, hogy
ural bennünket ez a világ, és a
maradék kultúra is ennek megfelelően strukturálódott.
Huszonhárom éves koromban
először Görögországban voltam,
és mentem is vissza, amíg lehetett. A szerbiai események miatt
Románián keresztül nehéz volt
menni, vagy épp nem is engedtek
át. Váltanom kellett, és akkor jött
Hellasz helyett Itália. Természetessé vált, hogy ha tehettem,
akkor magánidőben, ösztöndíjakkal vagy barátok révén dolgozni már a Mediterráneumba
mentem és megyek a mai napig.
Tíz-tizenöt éve a Marokkótól
Izraelig terjedő részen ékelődött
be nálam az Adria, annak is elsősorban a dalmát része, amihez a
szálakat Veszprém adta. Az általam fontosnak gondolt ködlovagok közé tartozó Cholnokyaknak,
a földrajztudós Jenőnek is rendkívül erős adriai kötődései vannak. Másrészt léteznek olyan
veszprémi kultúrtörténeti kapcsolatok, mint például Verancsics
Faustusé, aki benne volt az Itálián kívüli első, sibeniki reneszánsz székesegyház építésében,
majd később Veszprém várkapitányaként találkozunk vele. Rudolf császár innen vitte tovább
Prágába. A veszprémi múlt jelentős alapjainak erős itáliai vagy
mediterrán kötései vannak, ami
nagyon bonyolult hálórendszerré
vált számomra. Negyven-ötven
éve tehát alkotóként és oktatóként, egyetemi tanárként vagy
kutatóként is folyamatos kapcsolatot igyekszem fenntartani a
Mediterráneummal.
– Biológiai kutatás, antropológia, élettudomány-történet,
művelődés- és neveléstörténet,
szimbólumtörténet, rózsák, próza- és szépírás, színház és oktatás
– hogy csak a fontosabbakat
emeljem ki az eddigi oldalai közül. Jelenleg melyik milyen
arányban van jelen az életében?
– Középiskolás korom óta
írok, és azért, mert élvezem az
írással való teremtést. Nehezen
alakult ki, hogy a pályámat mi-

hez is kössem. A természettudományos világképet, gondolkodást nehéz párosítani egy köznapi vagy egy bölcsész gondolkodással. Másfelől a 20. századi
európai irodalom jól példázza,
hogy vagy azonnal sztár lesz az
ember, és ez az irodalmi sztárság
lehetővé teszi az irodalomból
való, viszonylag független életet.
Ilyen kevés van: minden ezer
vagy kétezer tehetséges emberből egy-kettő tud sokak által elfogadott jelenséggé válni. A
többieknek valami másból kell
eltartaniuk magukat. Sose szerettem volna, és a mai napig is ellenzem, hogy olyan irodalom
környéki dologból kelljen megélnem, fenntartani a családomat
és saját magamat, ahol a megélhetési munka befolyásolta volna
az irodalmi szándékaimat vagy
tevékenységemet. Sok rossz
példát lehet látni, hogyan torzul
vagy szemetesedik el az ember.
Vagy azért, mert nem tartottam
magamat elég erős embernek,
esetleg kényelemből, én az egyetemi pályát választottam.
Korábban úgy gondoltam,
hogy negyvenéves korom után
csak irodalomból szeretnék élni.
(Tolnai Ottó egyszer halálosan
kinevetett. Azt mondtam, hogy
az irodalomnak szentelem magamat, és ennek a konkrét jelentését
Ottó azonnal érzékelte.) Ez igazán komollyá ötvenéves koromra vált, de akkor sem léptem meg.
Tulajdonképpen az elmúlt fél
évtizedben már megtehettem
volna, de mégsem tettem.
Az egész nemzedékem sok
műfajú. Minden műfajban, a
képtől a filmig, a színháztól a
szociográfiáig ott kell lennünk.
Az a fajta költészetkép, amibe mi
belenőttünk, nem is kedvelte ezt
az egész társadalomra való rálátásigényünket. Műfaji forradalmat és műnemi átalakításokat is
csináltunk. Az idő előrehaladtával
persze homogenizálódik mindaz,
amit korábban a különböző műfajok révén tudtunk csak elérni,
de ez a sok műfajúság indulásom
óta engem is jellemez. Jó néhány
pályatársnál a tudományos és a
művészi tevékenység összeforrása is kitapintható, például Nádasdi Ádámnál, Szilágyi Ákosnál
vagy Szkárosi Endrénél is jelen
van a kétéltűség. Pillanatnyilag
– és remélem, hogy ez már nem
változik – én kizárólag a nyelvhez kötött művészetekkel bíbelődöm. 
Mórocz Anikó

10

XIX. évfolyam, 2019. VIII. szám

BALATONFÜREDI NAPLÓ

Csapvíz-népszerűsítő
kampány a menzákon
Ősszel is folytatódik
a 110 éves DRV Zrt.
csapvizet népszerűsítő
kampánya. A vendéglátóhelyek után a bölcsődések, óvodások,
általános és középiskolások figyelmét szeretnék
felhívni a vízfogyasztás
fontosságára étkezési
szolgáltatók bevonásával, valamint a gyerekek
életkorának megfelelő
tájékoztató plakátok
kihelyezésével.
Ön mennyi vizet iszik egy
nap? Tudta, hogy 1,5 milliárd
ember nem jut tiszta, egészséges vízhez? Sőt a világ iskoláinak felében nincs megfelelő
vízellátottság sem, pedig mindennap fontos lenne a megfeAz idén 110 éves Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
(DRV Zrt.) az ország területileg legnagyobb víziközműszolgáltatója, amely 378
településen több mint 833
ezer ember ivóvízellátását
biztosítja, továbbá 211 településen közel 609 ezer
ember számára gondoskodik a szennyvíz elvezetéséről és tisztításáról. A többségi állami tulajdonú vállalat
Baranya, Fejér, Somogy,
Tolna, Veszprém és Zala
megyében szolgáltat.

lelő folyadékbevitel, hiszen a
víz nemcsak szomjoltó, de
javítja a koncentrációt, csökkenti a fáradtságot, és segít
egészségesnek maradni.
Többek között ilyen és ehhez hasonló edukatív üzenetekkel kampányol az őszi
időszakban a DRV Zrt., és a
csapvízfogyasztás minél szélesebb körben való népszerűsítése érdekében intézményi

közétkeztetést biztosító szolgáltatókkal is összefogtak.
Az együttműködés eredményeképpen a szeptemberben
induló új tanévtől nyolc településen logózott kancsóban
biztosítják a csapvizet a bölcsődei, óvodai, általános és
középiskolai, kollégiumi menzákon.
A siófoki, balatonfüredi,
balatonalmádi és balatonfűz-

fői térségbe 501 db 1 literes és
325 db 1,7 literes, Csak a
csapvíz logóval emblémázott
üvegkancsót szállított a DRV
az ottani szolgáltatók részére
a menzákra.
Az ismeretátadást segítik
még a gyerekek életkorának
megfelelő tájékoztató plakátok, amelyekből összesen 139
darabot helyeztek ki az intézményekben. 
BFN

LEVÉL AZ OLVASÓNAK

Mindössze két hír
Nem kedvelem a különböző internetes fórumokon a hozzászólásokat! (És nem kommenteket, ahogy sajnos egyre
jobban terjed.) Eleinte kíváncsiságból bele-beleolvastam
néhányba, aztán elborzadtam és eldöntöttem: elég, soha
többé! Lehangoló, sőt kétségbe ejtő, ahogy egy álnév mögé
bújva egyesek szabad utat engednek belső feszültségeiknek,
feldolgozatlan, napi problémáiknak, s fröcsköl belőlük a
gyűlölködés, mások mocskolása. Ha tehetném, azonnal betiltanám ezt a tevékenységet, de legalábbis kötelezővé tenném
a név és e-mail cím feltüntetését – bár azzal is tisztában
vagyok, ez nem lenne több lázcsillapításnál. A kór ettől még
tovább pusztít.
Soha ne mondd azt, hogy soha! – jutott eszembe a minap,
amikor megszegtem korábbi elhatározásomat. Megszokott
internetes újságomat böngésztem, s a napi hírek közül kettő
hívta föl magára a figyelmemet. Pontosabban nem az zökkentett ki a lelki nyugalmamból, amit olvastam – nap mint
nap zúdítják ránk a borzalmak tömkelegét –, hanem a hozzászólások száma.
A közelmúltban az összes országos hírcsatorna részletesen
taglalta a balotaszállási eseményt, aminek a lényege, hogy
egy 68 éves asszony úgy próbálta megregulázni haszontalankodó kutyáját, hogy madzagot kötött a nyakára, majd az
autója után kötve vonszolta ki tudja, meddig. Az eb belepusztult a meghurcoltatásba.
A másik hírnek látszólag semmi köze az előbbiekhez. A
brazil elnök – nyilvánvalóan pénzügyi megfontolások alapján – egyre nagyobb mértékben lazít az amazonasi őserdő
kiirtását tiltó törvényeken. Ennek azonnali következménye
lett, hogy a gazdasági élet hiénái, hatalmas hasznot szimatolva, rögtön irgalmatlan pusztításba kezdtek. Ennek nyomán
egyetlen esztendő alatt több mint ötezer négyzetkilométer
– Veszprém megyényi – tarvágás történt a Föld tüdejének
nevezett dzsungelben.
Nem tudom, a kedves olvasó mit gondol, hány és milyen
hozzászólás született a két cikkhez. Elárulom: a kutyás írás
után 34 gyűlölködő és átkozódó megnyilvánulás volt olvasható. A legenyhébb azt kívánta, hogy az asszonnyal is azt
kellene csinálni, amit ő tett a kutyájával. Látszott, hogy az
illetőknek nem volt elég az a szegényes és helyesírási hibáktól hemzsegő szókészlet, amivel rendelkeznek, még nagyobbat, még durvábbat szerettek volna belekiabálni a világba.
A másik cikkel hamar végzek. A hozzászólások száma nulla.
Azt hiszem, a fenti tény túl sok mindent elárul a közélethez, napi gondjainkhoz és a jövőnket veszélyeztető, globális
problémákhoz való viszonyulásunkról.
Gaál Antal

A klímaváltozás ideológiai kérdés?
A klímaváltozás tudományos kérdés, mégis
ideológiai kérdésként
viselkedik: vannak,
akik hisznek benne,
és vannak, akik nem
fogadják el – ez utóbbiak a klímaszkeptikusok.

Az, hogy valaki elfogadja
vagy elutasítja azt az állítást,
hogy a klímaváltozás az okozója sok szélsőséges időjárási
jelenségnek és az ezek miatt
bekövetkező katasztrófáknak,
heves indulatokat gerjeszt, és
megosztja a társadalmat. A
klímaszkepticizmusnak lélektani hatása is van: módosítja
az emberek döntéseit, cselekvéseit, embertársaikhoz való
viszonyát. Ráadásul az álláspontok, mint az ideológiai
kérdések esetében mindig,
hajlamosak megmerevedni: az
emberek azokat az érveket,
tényeket keresik és fogadják
el, amelyek megfelelnek előzetesen kialakított nézeteiknek, az ezeknek ellentmondóakat viszont kerülik és indulatosan elutasítják.
Az efféle viszolygás túlmegy az észszerűség határain,
és olyan cselekvésekre, döntésekre vezethet, melyek a társadalom szempontjából is
kedvezőtlenek, például csökkentik a bajbajutottak iránti

segítőkészséget. Erre utal
Daniel A. Chapman és Brian
Lickel tanulságos kísérlete is,
melyről a Social Psychological
and Personality Science című
folyóiratban jelent meg beszámoló. A kutatók több mint
kétszáz önkéntes résztvevővel
olvastattak el egy a kísérlet
céljaira szerkesztett, újsághírre hasonlító szöveget, melyben az állt, hogy Afrika egy
régiójában rendkívül súlyos
aszály van, aminek következtében a helyi lakosságot éhínség sújtja. A cikknek két változata volt, az egyikben azt
írták, hogy az aszály az éghajlatváltozás miatt következett
be, a másik verzióban viszont
nem esett szó az aszály okáról.

A résztvevők fele az egyik,
fele a másik változatot olvasta.
Az alanyokat megkérdezték,
mennyire fogadják el a globális klímaváltozás elméletét, és
arról is nyilatkozniuk kellett,
mi a véleményük az éhezőknek küldendő segélyről.
A válaszokból kiderült,
hogy a klímaszkeptikusok lényegesen kevésbé voltak szolidárisak az éhezőkkel, ha az
újságcikk az aszályt a klímaváltozás következményeként
írta le. Gondolkodásukban
ilyenkor felerősödtek azok a
sztereotípiák, amelyekkel az
emberek felmentést szoktak
adni önmaguknak az adakozás
alól: a bajban levőknek nincs
is igazán szükségük külső se-

gítségre, biztosan az áldozatok
is tehetnek róla, hogy ilyen
helyzetbe kerültek, valószínűleg annyian adományoznak,
hogy egy adomány ide vagy
oda nem számít, és különben
is, az adományokat ellopják,
és nem jutnak el azokhoz,
akiknek igazán szükségük
volna rá.
Vagyis a klímaszkeptikusok jóval segítőkészebbek
voltak akkor, ha nem lengették
meg előttük a vörös posztót, a
klímaváltozást. Ez egyébként
összhangban áll korábbi kutatási eredményekkel, melyek
szerint, ha egy terméken feltüntetik, hogy előállítása a
klímaváltozás szempontjából
nem káros, akkor a klíma-

szkeptikusok kevésbé hajlandók megvásárolni, mintha
nem volna ráírva semmi a
környezetvédelemmel kapcsolatban.
Mindez azt támasztja alá,
hogy a klímaváltozás kérdését
illetően is kialakult a társadalomban az egyik és másik oldal ellentéte, és az emberek
nem szívesen támogatnak
semmi olyat, amiről úgy érzik,
hogy „a másik oldalhoz” tartozik. Pedig a kísérletben
emlegetett hipotetikus éhezők attól teljesen függetlenül
szenvednek, hogy az őket
sújtó aszály mi miatt következett be.
 Mannhardt András
eletestudomany.hu

Nem adták le
a megtalált
pénztárcát
A Balatonfüredi Rendőrkapitányság lopás miatt indított
eljárást egy komlói férfival és
egy pécsi nővel szemben.
Az eljárás adatai szerint
egy balatonfüredi üzlet vásárlója tett bejelentést szeptember 21-én délután, hogy bevásárlás közben elveszítette a
pénztárcáját, melyben pár ezer
forint készpénz, a bankkártyája és az iratai voltak.
A balatonfüredi nyomozók
azonosították a lehetséges elkövetőket. A 49 éves komlói
férfit és társát, az 52 éves pécsi
nőt szeptember 22-én fogták
el a rendőrök Füreden. A két
személy beismerő vallomást
tett. Elmondták, hogy az áruház kasszájánál találták a tárcát, azt eltették, majd abból
később kivették a pénzt. Ezt
követően a pénztárcát visszavitték az üzletházba, és elrejtették. A nyomozók a gyanúsítottak által elmondott helyen
megtalálták az ellopott tárcát
az iratokkal és a bankkártyával
együtt, valamint a férfi átadta
a rendőröknek a tárcából kivett készpénzt.
A gyanúsítottak ellen lopás
vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult
büntetőeljárás a Balatonfüredi
Rendőrkapitányságon.  BFN
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Az Ultrabalaton lesz a kontinens
legzöldebb tömegsportversenye
Az NN Ultrabalaton
(NN UB) a kontinens
legzöldebb tömegsportrendezvénye lesz, 15 ezer
indulóval – ígérik a
szervezők.
A következő tókerülő futóversenyt az Ultrabalatonok
történetében először teljesen
zöld szemléletben bonyolítják
le – jelentették be a budapesti
sajtótájékoztatón, ahol bemutatták a terepversenyeken már
bevált, futásra fejlesztett frissítőpoharat is, amely a használat után zsebre is rakható.

Zelcsényi Miklós, az NN
Ultrabalaton főszervezője elmondta: elérkezett az a pont,
amikor nem elég ott lenni az
NN UB-n és nem elég futni,
küzdeni, hanem versenyezni
is zölden kell majd, mert a
Balatont nem örököltük,
hanem unokáinktól kaptuk
kölcsön.
„Európában elsőként és
egyedülálló módon (az ilyen
létszámú verseny tekintetében) száműzzük az eddig
használt műanyag poharakat
és eszközöket, bizonyítva azt,
hogy odafigyeléssel lehet

Érdi magyar bajnok
lett a Balatonon

italokat” – mondta Zelcsényi
Miklós.
Ismertették a következő
NN UB versenykiírását is,
ebből kiderül, hogy az ultrafutók számára 22 szakasz lesz,
míg a nagyobb csapatoknak 49
szakaszra osztották a 221 kilométeres távot. A 2020-as NN
Ultrabalatont május 14. és 17.
között rendezik meg. A mezőny Balatonfüredről indul, és
megkerülve a Balatont oda tér
vissza. Az szakaszok és a váltópontok megtekinthetők az
Ultrabalaton megújult honlapján (ultrabalaton.hu).  BFN

BKSE-hírek

Fotó: Joao Ferrand

Érdi Mária megszerezte a
hetedik felnőtt magyar bajnoki
címét! A tokiói kvótás vitorlásversenyző a Csopakon megrendezett bajnokság nyolc futamából hatot megnyerve végzett az élen, és magyar bajnoki
aranyat szerzett a női laser
radial hajóosztályban. Emellett
abszolútban is első lett, ami azt
jelenti, hogy a férfi versenyzőket is megelőzte.
Érdi Mária a magyar bajnokságot követően Enosimába,

Megvannak a 2020-as verseny szakaszai, az össztáv 221 kilométer lesz

olyan sporteseményt szervezni, mely abszolút környezetbarát. A versenyt megelőző
tésztaparti során papírtányérokat és környezetbarát evőeszközöket használunk az eddigi
műanyagok helyett. A frissítőés váltópontokon felgyülemlő
PET-palackokat szelektíven
gyűjtjük és adjuk le, így ezek
újrahasznosítható alapanyaggá válnak. A csapatverseny
során a pontokon a futásra
fejlesztett frissítőpoharakba,
vagy akár a versenyző által
hozott pohárba, kulacsba biztosítjuk a vizet és az izotóniás

a 2020-as olimpia vitorlásversenyeinek helyszínére utazik,
ahol elindul az Olympic Week
elnevezésű viadalon, emellett
egy edzőtáborban is részt vesz.
A második olimpiájára készülő Érdi Mária legutóbb
az ötkarikás tesztversenyen
bronzérmet szerzett, majd az
ugyancsak Japánban megrendezett Világkupán negyedikként zárt. Mindkét versenyen
a hajóosztály legjobbjai inBFN
dultak.

Sportprogram
8230 Balatonfüred, Horváth Mihály u. Tel.: +36(87)480-196. Fax: +36(87)482-193
e-m@il: balatonkonferencia@t-online.hu
honlap: http://www.balatonkozpont.hu/

Október 6., 10.00–17.00
Mega Játszóház

Október 11., 18.00

Balatonfüredi KSE–Ferencvárosi TC kézilabda-mérkőzés

Október 13., 10.00

A Buborék együttes koncertje

helyszín: a központ Panoráma terme
jegyárak: 1500 Ft/fő, a koncert napján: 2.000 Ft/fő,
2 éves kor alatt ingyenes,
jegyvásárlás a központ éttermében

Október 16., 15.00 és 19.00

Pál utcai fiúk – zenés játék két részben

15.00 órai előadásra: 2500 Ft
19.00 órai előadásra: felnőtt teljes ár 4500 Ft
kedvezményes ár 4000 Ft (nyugdíjas és diák)
További információ: Pannon Várszínház jegypénztára,
Veszprém, Brusznyai u. 2.
Tel.: 06(88)889-182, 06(30)396-3398
pannonjegy@hangvilla.com
marketing.pannon@gmail.com

Október 23.

A Balaton-felvidéki Bringa Körtúra
rajt- és célállomása a központ

Október 25–27.

Fit-Kid Európa-kupa

A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

Barátságos mérkőzést játszottak a fürediek a szlovák
válogatott ellen. Elsősorban
a fiatalok léptek pályára,
akik, meghálálva a bizalmat,
több góllal nyertek a szlovákok ellen (képünkön).
Később két hasonló formában lévő csapat találkozott
az NB I-es kézilabda-bajnokság harmadik fordulójában a
dabasi arénában. Az első játékrész a hazaiaké volt, míg
a második félidőben a BKSE
állt közelebb a győzelemhez.
A kétszer harminc perc végül
27-27-es döntetlennel zárult,
így a bajnokságban mindkét
együttes megtartotta helyezését az élmezőnyben.  BFN

Könyvtári tábor Kecskeméten
A Lipták Gábor Városi
Könyvtár gyermek
könyvtárosai a hagyományokhoz híven július
utolsó hetében vitték
táborozni a gyerekeket.
Az is hagyomány már,
hogy a Nagycsaládosok Egyesületének balatonfüredi Szivárvány Egyesületével közösen zajlik a szervezés. A táborozók napló formájában számolnak be élményeikről. Van,
aki rímekbe szedve emlékezik:
„Túránk Dunaföldváron
kezdődött, ahol két szobrot
érintve, sétánk a várban végződött. Utána elmentünk Szabadszállásra, hol József Attila
családjának volt egy apró
háza. Majd elutaztunk kis
csapatunkkal Kecskemétre
azért, hogy bejárjuk ezt a szép
várost végre.”
Szerdán reggeli után a
Rajzfilmstúdióba indultunk.
Nagyon sok érdekességet láttunk-hallottunk, az is kiderült,
hogyan készül a rajzfilm. Ebéd
után a strandot vettük célba.
Csúszdáztunk, pancsoltunk és
élveztük a jó időt.
Csütörtök reggel a kecskeméti Szórakaténusz Játékmúzeum felé vettük az irányt. Itt
a világ népeinek játékait tekintettük meg. Nagyon érdekes
volt, még az ókori, távol-kele-

ti kultúrák bábszínházaival is
megismerkedhettünk.
Ebéd után buszra szálltunk,
hogy az elvigyen minket
Kecskemét főterére. Itt megkezdtük a bolygók felkutatását, melynek nyomán végül a
planetáriumban kötöttünk ki.
Először megcsodáltuk a szódáspatronnal működő rakétát,
majd vetítéses előadáson vettünk részt.
Vacsora után éjszakai túrára indultunk, ami nyugodt,
hangulatos esti sétát jelentett.
Másnao a Benkó parkot
látogattuk meg, ahol kezdetét
vette a túra a kilátóhoz. Fölérvén gyönyörű kilátásban volt

részünk. Fényképeket készítettünk és beszélgettünk az
egyetlen fa hűs árnyékában.
Ebéd után kezdetét vehette az
önfeledt strandolás. Nagyon
jól éreztük magunkat, ám eleredt az eső, így hát szedtük a
sátorfánkat. Estére mindan�nyian jól elfáradtunk.
Szombaton korán keltünk,
hogy megnézzük a kecskeméti piacot. Innen a vadasparkba
mentünk, ahol tigris, oroszlán,
nandu, emu, piton, teve, láma,
mandrill, muflon, szurikáta és
még sokféle állat látható volt.
Ebéd után az esti vetélkedőre készültünk, amin a csapatok bemutatkozó verseit

követően az elmúlt napok
látnivalóiról feltett kérdésekre
kellett válaszolni. A végén
minden csapat kapott ajándékot. Utána a legek versenye
következett. Minden évben
minden táborlakó kap egy címet, amit a többi táborozó
szavaz meg neki. A „díjkiosztó” után egy rövid Ki mit tud?
szórakoztatta a közönséget.
Eljött az utolsó nap: vasárnap. Fájó szívvel búcsút vettünk a kollégiumtól, ami majd’
egy hétig szállást adott kis
társaságunknak. Fülledt, párás
melegben érkeztünk Dunavecsére, ahol Petrovics Istvánnak, Petőfi Sándor édesapjának egykori mészárszékét látogattuk meg, és a városban
körbesétálva egy faun szobrát
is megnéztük. Dunaújvároson
keresztülhaladva a valaha
dübörgő iparváros tárult elénk,
majd a Duna partján felállított
szobrok közt elköltöttük ebédünket. Az azt követő sétánkat
a csepergő eső szakította meg,
így buszra pattanva Füredig
meg se álltunk.

Tábori tudósítók:
Egyed Fruzsina, Hódos
Bence, Kovács Enikő,
Feikus Kitti és Detti,
Juranics Rebeka, Kalmár
Petra, Fejes Dóra, Pálfi
Máté, Frits Kíra, Horváth
Blanka, Fehér Viktória

