
Új emelettel bővült a gimnázium
Elkezdődött a tanítás  
a teljesen felújított 
Lóczy Lajos Gimnázi-
umban. 428 diák és 44 
tanár vette birtokba az 
épületet, amely egy év 
alatt, 1,4 milliárdból 
kapott új formát.

Az 1,4 milliárd forintos 
uniós és hazai forrásból meg-
valósuló komplex beruházás 
révén európai színvonalú kö-
rülmények között tanulhatnak 
ezentúl a gimnázium diákjai. 
Ekkora volumenű fejlesztésre 
még nem volt példa a 65 éves 
tanintézmény életében.

A gimnázium egy új, nyolc 
tantermet felölelő emeletet 
kapott, így összesen 22 tante-
remben zajlik az oktatás. Új, 
tágas, egyetemi jellegű könyv-
tári részt alakítottak ki, bőví-
tették a közösségi tereket, új 
bútorokat szereztek be, meg-
újult az iskola átriumos belső 
udvara is. Az emeletráépítés 
közlekedőjének egy része 
üvegtetőt kapott, ettől a koráb-
biaknál sokkal világosabb, 
derűsebb lett az épület. A 
legfelső szinten, délkeleti 
irányban balatoni panoráma is 
tárul a diákok és a tanárok elé.

Modernizálták a meglévő 
épületet, és jelentős energeti-
kai fejlesztés is megvalósult: 
kicserélték a nyílászárókat, 

korszerűsítették a hőszigete-
lést, illetve a fűtési és világí-
tási rendszereket, a régi torna-
terem tetejét pedig teljes egé-
szében napelemek borítják.

– Tíz éve készültek el az 
iskola első fejlesztési tervei. 
Időközben többször gondoltam 
azt, hogy nem tudjuk megva-
lósítani a gimnázium felújítá-
sát, hiszen több forrást kellett 
összehangolni, ami nagyon 
nehezen ment. Remélem, az 
elkészült új intézmény kárpó-

tolja majd a diákokat az elmúlt 
évek viszontagságaiért – véle-
kedett dr. Bóka István polgár-
mester az átadóünnepségen.

– Mindig is jó volt lóczys 
diáknak lenni, de most különö-
sen az, mert 21. századi körül-
mények között tanulhatnak a 
gimnazisták. Fontos volt az 
iskola felújítása, mert az ország 
egyik legjobb gimnáziuma a 
Lóczy – fogalmazott dr. Kont-
rát Károly államtitkár, a térség 
országgyűlési képviselője.

– Balatonfüred a Balaton 
legdinamikusabban fejlődő 
települése, nagy öröm, hogy 
ezentúl a város diákjai egy 
európai színvonalú gimnázi-
umban végezhetik tanulmá-
nyaikat – állt Szabó Tünde 
sportért felelős államtitkár 
levelében, melyet Sárfalvi 
Péter, a sportlétesítményekért 
és sportkapcsolatokért felelős 
helyettes államtitkár olvasott 
fel. Az államtitkár hangsú-
lyozta: az infrastruktúrafej-

lesztési program részeként 
215 projekt valósul meg or-
szágszerte. Ebből 51 új tan-
uszoda, 88 új tornaterem, 44 
tanteremfejlesztés, 31 új isko-
la- és egy óvodaépítés.

Duna Katalin, az iskola 
igazgatója felidézte a 65 éves 
gimnázium múltját, mint 
mondta, sötét, szűkös, korsze-
rűtlen épületben zajlott éveken 
át a tanítás, de a sikertelen 
pályázatok mellett is sokszo-
ros volt a túljelentkezés az 

iskolába. Mostantól új időszá-
mítás kezdődik – hangsúlyoz-
ta az intézmény vezetője.

Az átadóünnepségen dr. 
Fodor Pál, a gimnázium volt 
diákja, Széchenyi-díjas akadé-
mikus beszélt arról, milyen 
fontos a jó iskola, amely kul-
túrát és műveltséget képes 
adni a diákoknak.

Hajnal Gabriella, a Kle-
belsberg központ elnöke pedig 
úgy fogalmazott: országos 
szinten is modern iskola lett a 
Lóczy, ahova öröm lesz járni. 
– A jó iskolához megfelelő 
infrastruktúra és szakmai tu-
dás kell. Mindkettő adott most 
itt, Füreden – mondta.

Az iskola történetének leg-
nagyobb beruházása a Nemze-
ti Köznevelési Infrastruktúra-
fejlesztési Program keretében 
valósult meg. Martinovics
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TARTALOM
Pro Urbe-díj 
a tanár úrnak
Vastagh György csaknem 
ötven évig tanított a Lóczy 
gimnáziumban.

3. oldal 

Fürediek lettünk 
Balogh Gyula menyasszo-
nyával pár hónapja  költözött 
Szegedről a Balaton-partra. 

5. oldal

Átadták a felújított Vasúti óvodát
Nem egészen egy év alatt 
készült el a Hunyadi 
utcában lévő Mesevilág, 
közismertebb nevén 
Vasúti óvoda épülete.  
A Kiserdei Óvoda tag- 
intézményeként működő 
óvoda bővült és korsze-
rűbbé is vált. Az október 
29-i átadás után csak-
nem nyolcvan óvodás 
vehette birtokba a közel 
kétszázmillió forintból 
felújított épületet és  
a megszépült udvart. 

A Hunyadi utcában 1950 
óta működő Vasúti óvoda 
2016-ban vette fel a Mesevilág 
nevet. A kétszintes épület fel-
újításának idejére a gyerekek 
a szintén korszerűsítésre váró 
Mogyoró utcai óvoda épületé-
ben kaptak helyet.

– Ezúton is köszönjük az 
ottani fenntartó, a református 
egyház, valamint Rojtos Nor-
bert igazgató segítségét, és a 
Mogyoró utcai építkezés ide-
jére szívesen látjuk az ő cso-
portjukat a felújított épületünk 
vadonatúj tornatermében – 
fogalmazott az avatás alkal-
mával Czunamné Szabó Ágnes 

intézményvezető. – Óriási 
öröm, hogy kaptunk tornater-
met, ami eddig nem volt. Há-
rom szépen felújított csoport-
szobával várjuk a gyerekeket, 
akik az eddigi hatvanhét he-
lyett már nyolcvanan férnek el. 
Nagyobbak lettek az ablakok, 
a világítás pedig részleteiben 
felkapcsolható, ami energia-
megtakarítást eredményez. Új 
gépek kerültek a konyhába, és 
megújultak a kiszolgálóhelyi-
ségek is, a csoportszobákban 
pedig igyekeztünk megterem-
teni az összhangot a régi és az 
új bútorok között – tette hozzá 
az intézményvezető.

Ünnepi beszédében Hári 
Lenke alpolgármester megkö-
szönte a kivitelezők korrekt és 
pontos munkavégzését, vala-
mint a Probio munkatársainak 
a barátságos és biztonságos 
udvar kialakítását. 

– Az épület rekonstrukció-
jának közel kétszázmillió fo-
rintos költségvetéséhez har-
mincmillióval járult hozzá a 
kormány – ezt már dr. Kontrát 
Károly országgyűlési képvise-
lő, a Belügyminisztérium ál-
lamtitkára mondta. – Az el-
múlt tíz évben tizenhatezer új 
óvodai férőhely jött létre or-
szágszerte, s jelenleg is két-

száz óvoda építése és felújítá-
sa zajlik. 

A felújítás során a füredi 
épület homlokzati hőszigete-
lést kapott, kicserélték a nyí-
lászárókat, és az elavult kazán 
helyett egy korszerű berende-
zés biztosítja az 530 négyzet-
méteres épület hatékony fűté-
sét. A három foglalkoztató az 
emeleten kapott helyet, mind-
egyikhez saját vizesblokk 
tartozik. A földszinti kiszolgá-
lóegységek mellé került az 
öltöző, egy logopédiai helyi-
ség, és a konyha is külön 
gazdasági bejáratot kapott. 

 Mórocz Anikó

Szalagátvágás a kétszázmillió forintból felújított épület udvarán

Piros-kék pálya 
az Eötvös udvarán

A Magyar Kézilabda Szö-
vetség pályafelújítási prog-
ramjának részeként kültéri 
sportpályát adtak át a bala-
tonfüredi Eötvös Loránd 
Általános Iskola udvarán. A 
mindennapos testnevelés-
órák révén az intézmény több 
mint négyszáz diákjának ja-
vultak a sportolási feltételei, 
és a délutáni, kézilabda-ori-
entációs edzéseket is az új, 
rekotánburkolatú pályán 
tartják. A korábbi, elörege-

dett betonpályát 35 millió 
forintos beruházással korsze-
rűsítették, új kapukat és az 
egész létesítményt bekerítő 
labdafogó hálót helyeztek el. 

A vírushelyzetre való te-
kintettel a sportpályát csak 
a z  i s k o l a  i g a z g a t ó j a , 
Tremmer Bernadett és a tér-
ség önkormányzati képvise-
lője, Gáspár Ákos adta át a 
gyerekeknek, akik azonnal 
birtokba is vették a piros-kék 
sportfelületet.  BFN

A gimnázium egy új, 
nyolc tantermet felölelő 
emeletet kapott, és moderni-
zálták a meglévő épületet, 
melynek keretében jelentős 
energetikai fejlesztés is 
megvalósult 
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Elstrandolt Balaton
Miért fontos a múlt 
feltárása és a néprajzku-
tatás? Meg lehet-e érteni 
belőle a jelen helyzeteit, 
és segíthet-e a jövőre 
vonatkozó döntések 
meghozatalában? – ilyen 
és hasonló kérdések 
merültek fel október 
13-án a Kultúrák 
találkozása című füredi 
rendezvénysorozat 
második programján  
az Arácsi Népházban. 

Vajon mikor és hogyan 
került ki a Balaton körül élők 
kezéből a saját magukra vo-
natkozó döntések meghozata-
lának lehetősége? – kapta meg 
a kérdést dr. Schleicher Vero-
nika, a Néprajzi Múzeum fő-
osztályvezetője, muzeológus, 
néprajzkutató, aki tizenöt évig 
vidéki múzeumokban, többek 
között Veszprémben dolgozott 
néprajzos muzeológusként. A 
szakember 2002 és 2010 kö-
zött a Balaton térségében 
végzett terepmunkát, ennek az 
eredményeit doktori értekezés 
formájában foglalta össze, és 
Kultúrfürdő című könyvében 
szerkesztett formában közre is 
adta. 

A kötet 1821–1960 között 
vizsgálja a Balaton térségében 
lezajlott változásokat az ősla-
kosság és a nyaralónépesség 
szempontjából. Izgalmas ol-
vasmány, ami választ keres 

máig meglévő konfliktusokra, 
és arra, hogyan hatottak egy-
másra ezek a különböző kul-
túrák a Balatonnál.

Ahol Schleicher Vera kuta-
tása véget ért, ott kezdődik 
Törő Balázs saját kutatása, aki 
a Laczkó Dezső múzeum nép-
rajzosa, tősgyökeres balatoni 
néprajzkutató, a balatonakali 
értéktár összeállítója. (Lapunk 
7-8. oldalán olvasható interjú 
Törő Balázzsal.) A Balaton-
felvidék társadalmi folyama-
tait kutatja, az 1960-as 70-es 
években létrejövő nyaralókul-
túrával, valamint a szőlőhe-
gyeken zajló társadalmi-gaz-
dasági folyamatokkal foglal-

kozik. Sokat tesz a térség 
néprajzi értékeinek népszerű-
sítéséért, idén nyáron egy 
dörgicsei présház római kori 
áthidaló kövét tárta fel a helyi-
ek nyilvánossága előtt.

Az arácsi beszélgetést Ko-
vács Alex esztéta, a Vaszary 
Galéria munkatársa moderál-
ta. A program színesítéseként 
Törő Bence táncos lépett fel, 
aki kisgyermekként a Balaton-
füred Néptáncegyüttesben ta-
nult Bácsi Gabriella irányítá-
sával, majd az erdélyi Három-
szék Táncegyüttesben táncolt. 
Ma már hivatásos táncos, és 
színészi pályára készül. A ze-
néről minőségi jazzmuzsiká-

val Fehér Elemér klarinétos és 
Farkas Zsolt zongorista, a 
felsőörsi Snétberger Zenei 
Tehetség Központ diákjai 
gondoskodtak.

A találkozó, amelyen Hári 
Lenke alpolgármester mondott 
köszöntőt, a Humán közszol-
gáltatások fejlesztése az 
észak-balatoni térségben cím-
mel az Emberi erőforrás-fej-
lesztési operatív program ke-
retében valósult meg Balaton-
füred és nyolc település – Ba-
latonfőkajár, Szentkirálysza-
badja, Felsőörs, Tótvázsony, 
Balatonszőlős, Pécsely, Vá-
szoly és Dörgicse – bevoná-
sával.  BFN

Törő Balázs, Kovács Alex és Schleicher Veronika az Arácsi Népházban

Nem olcsó a helyi termék, de egyre többen 
érdeklődnek a jó minőségű portékák iránt

Helyi termék és befek-
tetésösztönzés címmel 
rendeztek workshopot 
Alsóörsön november 
elején a Balatonfüred  
és Balatonalmádi közös 
helyi foglalkoztatási 
együttműködés, vagyis 
röviden a paktum 
keretében. A szakmai 
tanácskozáson a helyi 
termékek piacra juttatá-
sa és a tradicionális áruk 
turizmusra gyakorolt 
hatása volt a fő téma. 

A megjelenteket Gajdos 
Attila projektmenedzser kö-
szöntötte, aki bejelentette, 
november végén befejeződik 
a paktumprojekt, amelynek 
keretében sikeresen teljesítet-
ték a foglalkoztatással kapcso-
latos elvárásokat. Nem olcsó 
a helyi termék, minőségében 
azonban össze sem hasonlít-
ható azokkal az élelmiszerek-
kel, amelyeket a multi áru há-
zak ban talál a vásárló – hallot-
tuk a fórumon. Hogy milyen 
minőségű lekvárt, sonkát, 
sajtot fogyasztunk, kétségtele-
nül elsősorban a pénztárcánk-
tól függ, az azonban jól meg-
figyelhető, hogy egyre népsze-

rűbbek a kézműves termékek, 
sokan keresik fel a termelői 
piacokat. 

A Balatonnál megjelent egy 
fizetőképes réteg, akik keresik 
és meg is vásárolják ezeket a 
portékákat. Persze ehhez elen-
gedhetetlen, hogy a vásárló és 
a termelő rátaláljon egymásra, 
ebben segíthetnek a turisztikai 
egyesületek vagy az önkor-
mányzatok, amelyek teret, 
helyszínt biztosítanak a helyi 
vállalkozásoknak. 

A Balaton Riviéra Turiszti-
kai Egyesület ötlete alapján 
idén próba jelleggel termelői 
piacot nyitottak Alsóörsön is, 
közvetlenül a strand bejáratá-
val szemben. A tapasztalatok 
igen kedvezőek voltak, ezért 
jövőre is megpróbálják – 
mondta Pataki Júlia Zsuzsa 
TDM-menedzser a sajtónak.

– Nagyon fontos szempont 
volt a piac kialakításánál, 
hogy az a központban legyen. 
Alsóörsön ez a strand, a kikö-
tő és a balatoni bringakörút 
találkozásánál a legegyér tel-
műbb helyszín, utólag el-
mondhatom, jó döntést hoz-
tunk. A strandolás után nagyon 
sokan vásároltak a termelői 
piacon, és úgy tértek vissza a 

nyaralójukba. Jövőre tovább-
gondoljuk ezt az egészet, egy 
nagyon egyedi megjelenésű 
építményben bringamozit 
nyitunk, amivel reményeink 
szerint tovább erősödik ez a 
közösségi tér. Szórakoztató 
lesz a családoknak, időseknek 
és fiataloknak, ami szintén 
odavonzza a turistákat a helyi 
termelőkhöz. Tavasszal kez-
dődik a kivitelezés, szeret-
nénk, ha sok helyi termelő 
csatlakozna és bemutatkozna 
ezen a platformon – mondta a 
menedzser.

A jó minőségű helyi termé-
kekre egyre nagyobb a fo-

gyasztói igény, az egészséges 
és tudatos táplálkozást főleg 
az idelátogató gazdagabb ré-
teg engedheti meg magának, 
az a réteg, amely most a Bala-
tonnál növekvő tendenciát 
mutat, ebből profitálhatnak a 
helyi termelők is, hangzott el 
Alsóörsön. Egy vállalkozó 
szerint – aki libahúsból állít 
elő különböző termékeket – az 
embereknek természetes igé-
nyük, hogy olyan élelmiszert 
fogyasszanak, amely bizton-
ságos, káros anyagoktól men-
tes, és így egészségmegőrző 
is. A helyben termelt portékák 
igazi értéke éppen ebben van, 

ezt pedig meg kell fizetni. Sok 
fáradságos munka van ezek-
ben a termékekben, legyen szó 
sajtról, kolbászról vagy kerá-
miáról, de a vásárló mindig 
biztos lehet abban, hogy jó 
minőséget kap a pénzéért, hi-
szen egy név, egy személy 
vagy családi vállalkozás áll a 
termék mögött.

A workshopon részt vevő 
szakemberek egyetértettek 
abban, hogy a friss és helyben 
termelt áru nemcsak az egész-
ségmegőrzés miatt fontos, de 
a környezetvédelem szem-
pontjából is.  Szerencsés, ha a 
mindennapi betevőt nem utaz-
tatjuk át az országon vagy fél 
Európán, a károsanyag-kibo-
csátás így jelentősen csök-
kenthető, hiszen kevesebb 
kamion közlekedik az utakon, 
kevesebb repülő száll az égen. 
Azt sem szabad figyelmen 
kívül hagyni, hogy a helyi 
érték, a helyi termék a turiz-
mus fontos pillére mindenhol 
a világban, a Balatonnál is cél 
ennek erősítése. Ma már van 
arra példa, hogy híres termelői 
piacok nemcsak a nyári fősze-
zonban, de szinte egész évben 
várják a vásárlókat, erről már 
Semsei Sándor, a Balaton Ri-

viéra Turisztikai Egyesület 
elnöke beszélt lapunknak.

– A képlet egyszerű. A ke-
resletet össze kell hozni a kí-
nálattal, vagyis a vásárlót a 
termelővel. Most kísérletet 
teszünk arra, hogy nemcsak a 
piacra csábítjuk le a vásárló-
kat, hanem igyekszünk őket 
elvinni azokhoz a helyi terme-
lőkhöz, akik meghatározói a 
térségnek. Programot kíná-
lunk ezzel a vendégeknek, 
akik megnézhetik, miként 
készülnek azok a termékek, 
amiket később a piacon meg 
is tudnak vásárolni. Szeret-
nénk összekapcsolni a fürdő-
zős balatoni lehetőséget a he-
lyi termékkultúra képével. Ez 
hosszú távon mindenképpen 
hatással lehet a turizmusra, 
befolyásolja azt, hogy a ven-
dég szívesen tér vissza a tér-
ségbe, akár az őszi vagy téli 
időszakban is – fogalmazott 
Semsei Sándor.

Balatonfüred és Balatonal-
mádi közös helyi foglalkozta-
tási együttműködésének záró-
rendezvényét november végén 
tartják, a paktum tapasztalata-
it és eredményeit ott ismertetik 
majd a szereplők. 

 Bán László

Kábítószergyanús 
anyagokat találtak  
a zánkai férfi lakásán

A Balatonfüredi Rend-
őrkapitányság munka-
társai gyanúsítottként 
kihallgatták a 38 éves 
zánkai lakost.

Kábítószer birtoklása vét-
ség elkövetésének megalapo-
zott gyanúja miatt folyik nyo-
mozás a Balatonfüredi Rend-
őrkapitányságon egy 38 éves 
zánkai lakossal szemben. Az 
eljárás adatai alapján a férfi 
2020 szeptemberében került a 
rendőrség látókörébe, hogy 
kannabiszt termeszt és azt 
fogyasztja. 

A rendőrök az elkövetőt 
október 7-én reggel a lakásán 
elfogták, majd előállították, és 
a nyomozók gyanúsítottként 

kihallgatták. A házkutatás so-
rán a rendőrök műanyag zacs-
kókban kábítószergyanús 
anyagokat, zöld növényi tör-
meléket és kábítószer fogyasz-
tásához használatos eszközö-
ket találtak, melyeket lefog-
laltak.  BFN

A workshop résztvevői Semsei Sándort hallgatják
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Nem bántani, és rávenni a jóra
Vastagh György tanár úr 
csaknem ötven évig volt 
a Lóczy gimnázium 
matematika–fizika 
szakos tanára. Volt olyan 
tanítványa, akinek még 
a nagyszülőjét is tanítot-
ta. Akkor került Füred-
re, amikor a mára 
tradícióvá vált alma 
mater még gyermekcipő-
ben járt, s nevéhez is 
köthető a Nobel-díjasok 
ligete a Tagore sétányon, 
ahol számos magyar és 
külföldi fizikus, matema-
tikus ültetett emlékfát. 
Vastagh György idén 
augusztus 20-a alkalmá-
ból vehette át Balatonfü-
red Pro Urbe-díját.

– Tanár úr, a pedagógusi 
pálya tapasztalatainak birto-
kában könnyebben érthetőek 
az ön számára a jelen fiataljai 
és pedagógiai kérdései?

– A mostani társadalmi 
légkör egészen más, mint ami 
az én aktív időmben volt. Ez-
alatt nem politikai légkört ér-
tek, hanem a hétköznapi em-
berek gondolkodását, egymás-
hoz való viszonyát és a gyere-
kekhez fűződő kapcsolatát. 
Más volt a diákok, a szülők és 
a tanárok viszonya. Egy új 
nemzedéket csak úgy lehet 
sikeresen felnevelni, ha a szü-
lők, az iskola és a társadalom 
irányából pozitív hatások érik. 
Ha valamelyik hiányzik, akkor 
nemzeti szempontból hiányos 
nevelésről beszélünk. Ha ne-
kem problémám volt egy 
gyerekkel, akkor nem is kellett 
kérnem a szülőt, hanem magá-
tól bejött, mert érdekelte, s 
talán nem is volt annyira roha-
nó a világ, hogy ezt ne tehette 
volna meg. Bejött, és közösen 
mindent meg tudtunk beszélni. 

– Kivételek is akadtak?
– Igen, de döntő többségé-

ben működött. Sokszor hal-
lom, hogy a mai emberek lé-
lektelenek. Szerintem is töb-
ben vannak, mint régen, de 
nem mindenkiből veszett ki a 
lélek. Elterjedt a társadalom-
ban, hogy a másik ember el-
lenfél, sőt: ellenség. Ennek 
következtében a szülő nem 
tárgyalni megy a tanárral, ha-
nem számon kéri vagy felje-
lenti. Esetleg megveri, vagy az 
is előfordul, hogy a diák megy 
neki a tanárnak, ami szeren-
csére ritka. A mai társadalom-
nak a lelkével van valami baj, 
talán a pénzhajhászás miatt, 
esetleg a létbizonytalanság 
miatt, és ez a gyerekekre rá-
ömlik. A gyerekek mások, 
mint régen voltak, de nem ők 
tehetnek róla. 

– Hanem ki?
– A társadalom, főleg azok, 

akik azt a légkört alakítják ki, 
amiben mindenki ellenség. 
Legjobb, ha gyűlöljük őket, 
mert sose lehet tudni, hogy 
mikor akarnak a fejünkre toj-
ni, megütni bennünket vagy 
gyilkolni. 

– Van élő kapcsolata a mai 
fiatalsággal?

– A kereken ötvenéves 
közoktatási praxisom (1959 és 
2009 között) után is megláto-
gatnak diákok, akiknek még a 
szüleit vagy a nagyszüleit ta-

nítottam. A pályámnak nem-
csak a sikeres tanítványok az 
örömhordozó gyöngyszemei, 
hanem például az a már szin-
tén nyugdíjas hölgy is, aki azt 
mondja nekem az utcán: „De 
jó, tanár úr, hogy elsőben 
megbuktatott, mert így le tud-
tam érettségizni!”. Ez azt 
mutatja, hogy nem minden a 
siker, fontos az is, amit az 
emberi vonalon ér el a peda-
gógus. Az egykori, még aktív 
kollégáimnak részvétet szok-
tam nyilvánítani, ha hallom 
tőlük, hogy milyen iskolai 
légkör veszi őket körül, mert 
ezen nagyon nehéz változtatni. 
Az alapon, a társadalmi légkö-
rön kellene elsősorban változ-
tatni. 

– Minek lehet kiegyensú-
lyozó hatása a negatív társa-
dalmi hatásokkal szemben?

– A szülők egy része sze-
rint az egyházi iskolákban 
lelkiekben, finomságokban 
többet kapnak a gyerekek. Ez 
az elgondolás lehet az egyházi 
iskolák reneszánsza mögött. 
Csepelen laktunk, ahol 1945 
őszén egy bencés gimnáziu-
mot létesítettek, két évig jár-
hattam oda én is, aztán államo-
sították. Az ottani tanáraim 
közül is őrzöm az egyikük 
fotóját a dolgozószobámban, 
van még öt másik tanáré is ott, 
és egy politikusé, Göncz Ár-
pádé. 

– Milyen cölöpöket vert le 
maga köré tudatosan, amire 
felépítette a tanári személyi- 
ségét?

– Sem a szülő, sem a tanár 
nem a szövegével, hanem az 
egyéniségével nevel. Olyan 
légkört próbáltam magam 
körül teremteni, ami elősegíti, 
hogy a diákban jobban megra-
gadjon a jó, és az értékes 
tetsszen neki jobban. Sokszor 
járt az eszemben, hogy édes 
Istenen, itt ül harminc gyerek, 

ha én valamit megfogalmazok 
és elmondok, az húsznak tet-
szeni fog, ötnek nem, öt pedig 
egyenesen libabőrös lesz tőle, 
s az ötből az egyik Nobel-díjas 
lett volna, ha én nem tolom 
el… Az lebegett a szemem 
előtt, hogy lehetőleg senkit 
nem bántani, és rávenni a jóra. 
Mondtam én is kemény szava-
kat az osztályközösségnek, de 
egyénileg igyekeztem nem 
bántani senkit. A minőség 
minden szempontból fontos: 
tudásban, jellemben, magatar-
tásban, kommunikációban és 
bizonyos mértékben az öltöz-
ködésben is. 

– Hogy került Balatonfü-
redre? 1963 a dátum, ugye?

– Igen. Ösztöndíjasként a 
bukaresti Parhon Tudomány-
egyetemre jártam 1954–59 
között, majd az ELTE-n dip-
lomáztam, és Elekre, a román 
tanítási nyelvű általános isko-
lába rendeltek ki, majd Lökös-
házára kerültem. Közben leve-
lezésben voltam egy óvodás 
korom óta ismert barátommal, 
aki akkoriban a Badacsonyi 
Állami Gazdaság agronómusa 
volt, és szerettünk volna újra 
egymás közelében lenni. 1963 
nyarán megnősültem, és sze-
rencsém volt, mert az akkori 
igazgató, Sárközy István épp 
tanárt keresett, úgyhogy köl-
töztünk Füredre. A jelenlegi 
kollégium mögötti hosszú 
épületben laktunk egy darabig, 
ami állítólag bikaistálló volt. 

– Akkor még a gimnázium 
jelenlegi épülete sem állt.

– 1964 januárjában adták 
át, a tanítás addig a mostani 
leánykollégiumban és a pol-
gármesteri hivatal B épületé-
ben volt. Ott a nagytermet egy 
fából készült fal behúzásával 
lehetett kettéosztani. Az áldott 
emlékű Szilvássy Zoli bácsi 
– aki nem szokott kiabálni – 
egyszer átüvöltött nekem, 

hogy „halkabban, mert nem 
hallom a hangomat!”. 

– Mi különböztette meg a 
Lóczyt más iskolától?

– Nagyon jó tanári légkör 
volt. A most is aktív kollégáim 
azt hiányolják a legjobban, 
hogy szünetekben a tanári kar 
nem beszélget, hanem „szét-
fröccsen”. Akkoriban talán 
nem elsősorban arra töreked-
tek sem a tanárok, sem az is-
kola, hogy jó pontot szerezze-
nek a felvételinél vagy a leg-
jobb iskolák közé sorolják a 
Lóczyt. Az induló helyzet, a 
beiskolázás már sok mindent 
eldönt, és azt is kellene mérni, 
hogy adott szintről hova jut-
tatja el az iskola a diákjait. 
Lehet, hogy az a szint nem épp 
a Corvinus Egyetem vagy az 
ELTE, mert a környékbeli 
falvakból érkező gyerekek 
családi körülményei esetleg 
ezt nem tették lehetővé, és 
nem azért, mert a szülők nem 
dolgoztak, hanem valakinek 
más munkát is el kell végez-
nie. Sokan az utcaseprőket 
lenézik, én meg arra gondolok: 
milyen jó, hogy helyettem ezt 
valaki megcsinálja…

– Van meghatározó élmé-
nye a Lóczy gimnáziumban 
eltöltött évekből?

– Ha egy-egy diákom a fi-
zika vagy a matematika terü-
letén előbbre jutott, annak én 
nagyon örültem. Most hirtelen 
az jutott eszembe, hogy teg-
napelőtt a veszprémi busz-
megállóban egy fiatalember 
köszönt rám: „Jó napot, tanár 
úr!”. Leültem a feleségem 
mellé, de azért csak vissza-
mentem hozzá: „Megtenné, 
hogy megmondja a nevét?”. 
Sipos Karcsi volt, az a diákom, 
aki 1978-ban az országos ma-
tematikaverseny harmadik 
helyezését szerezte meg. El is 
küldtem neki a fotót, amit a 
díjkiosztás után készítettünk. 

Ha lehetett, akkor az iskolai 
munkán kívül a kultúra, a tu-
dományos és nemzeti emlékek 
megtartására és közvetítésére 
törekedtem, amire aztán lehet 
a jövőt is építeni. Kiszely Pa-
lival annak idején beszálltunk 
az Akadémia tanulmányi re-
formjába, aminek a fizika 
részlegét akkor Marx György 
professzor irányította. Ő kez-
deményezte a tudósok fasorát 
a füredi Tagore sétányon, amit 
most Nobel-díjasok ligetének 
hívnak, és ebben a munkájá-
ban a helyi segítője lehettem. 
Szintén neki köszönhetem, 
hogy 1991-ben eljuthattam az 
1986-os csernobili baleset 
helyszínére. Az ottani tapasz-
talataimat továbbadtam a di-
ákjaimnak, akik pedig elme-
sélték otthon, hozzájárulva a 
társadalmi gondolkodás alaku-
lásához. De tarthattam elő-
adást Finnországban, Erdély-
ben és Amerikában is. 

– Lehet-e a jövő energia-
kérdésének a megoldása az 
atomenergia?

– Egyik megoldása lehet. 
Bár legtöbbször a zöldener-
giák (nap, szél, víz) ellentéte-
ként nevezik meg az atom-
energiát, holott egyik sem 
termel szén-dioxidot. A zöld-
energia nagyon gyorsan tud 
reagálni – bekapcsolom, le-
kapcsolom –, míg az atomerő-
mű egy alaperőmű, ami az 
alapfogyasztást biztosítja. A 
kiugrásokat, amikor este haza-
megy a háziasszony és bekap-
csolja a háztartási gépeket, ezt 
az energiatöbblet-szükségletet 
lehet zöldenergiával pótolni, 
aminek a jobb tárolása még 
megoldásra vár. Biztosra ve-
szem, hogy a tudomány fog 
találni erre is megoldást, csak-
úgy, mint az autók és a repü-
lőgépek környezetkímélő 
meghajtására. Az emberi túl-
fogyasztás és pazarlás nem 

vezet jóra, s rohamosan köze-
lítünk ahhoz a ponthoz, ahon-
nan a folyamatok már nem 
lesznek visszafordíthatóak. 

– Nem kell félnünk az atom-
energiától és az atomerőmű-
vektől?

– A most működők sem 
olyan erőművek már, mint 
amilyen a csernobili volt, amit 
annak idején még Wigner Jenő 
talált ki. Ennek a típusnak a 
„betegségét” wigneritisnek 
nevezték el, ami nem volt más, 
mint hogy egy bizonyos pon-
ton túl beindult egy folyamat, 
és robbanáshoz vezetett. 
Csernobilban meg akartak 
felelni a felsőbb vezetésnek, 
egy új kísérlettel próbálkoz-
tak, amihez kikapcsolták a 
védelmi rendszert, és ebből 
adódott a probléma. Ilyen 
atomerőművet már sehol a 
világon nem építenek, a mos-
taniak egyre biztonságosab-
bak. Persze, az ember képes 
elrontani valamit, de a kocká-
zat lényegesen kisebb, mivel 
automatizálással többszörös 
biztosítás érhető el. Marx 
professzor is ezt tette: mini-
mum két embert bízott meg 
egy dologgal. 

– Hogyan telnek a minden-
napjai? 

– A járvány előtt délután 
jöttek hozzánk diákok, délelőtt 
pedig olvastam és elvégeztem 
az apróbb házimunkákat, s 
több időt töltöttem a számító-
gép előtt. Szerencsésnek ér-
zem magamat, hogy 1998 óta 
tagja vagyok az országos 
Szilárd Leó középiskolás 
atomfizika-verseny zsűrijé-
nek, aminek nagyon örülök, 
mert szakmailag-szellemileg 
frissen tart. A színház tölti még 
ki az életünket, 1964 óta bér-
letesei vagyunk a Veszprémi 
Petőfi Színháznak, Vándorfi 
László – akit már a Ki mit 
tud?-ban is nagyon szerettünk 
– és az általa irányított Pannon 
Várszínház is nagy kedven-
cünk, de a veszprémi Men-
delssohn Kamarazenekar kon-
certjeire is el szoktunk menni.  

– A kulturális élmények, a 
színház, a klasszikus zene 
miért fontos?

– Hozzátesz az emberhez, 
aki nemcsak abból áll, hogy 
tudja a Newton-törvényeket, 
hanem lélekben és érzelmek-
ben is fel kell töltődnie. A 
művészet az emberi társada-
lom rétegeit, problémáit és 
helyzeteit világítja meg, gon-
doljunk csak egy színdarabra. 
Itt volt például legutóbb a 
Virágot Algernonnak, amiben 
Szelle Dávid ragyogóan mu-
tatta meg, hogyan épül fel egy 
ember egy mély helyzetből, de 
amikor kiderül, hogy ezzel 
esetleg másnak ártott, akkor 
képes visszalépni. Sokan tény-
leg úgy gondolják, hogy ön-
maguk építését mindenáron, a 
másik ember letaposásával is 
lehet csinálni, de ez nem 
megy! Az egyénnek hatvan-
nyolcvan év áll rendelkezésé-
re, és gondolnia kell a társada-
lom fejlődésére, ami egészen 
már időtávlatokban zajlik. A 
művészet feltétlenül segíthet 
abban, hogy az ember ne csak 
önmagával törődjön. 

 Mórocz Anikó 

Vastagh György: 
Ha lehetett, akkor 

az iskolai munkán kívül 
a kultúra, a tudományos 

és nemzeti emlékek 
megtartására és 

közvetítésére törekedtem



BALATONFÜREDI NAPLÓXX. ÉVFOLYAM, 2020. NOVEMBER4

Enyhítés és alkalmazkodás klímaügyben
Olyan új szót tanulunk 
folyamatosan a klíma-
változással kapcsolat-
ban, hogy mitigáció, 
azaz enyhítés. Ugyan- 
akkor a szakemberek 
szerint kevéssé lehet 
enyhíteni a klímaválto-
zás kedvezőtlen folyama-
tait, így meg kell próbál-
nunk alkalmazkodni, 
azaz adaptálódni hozzá. 
Hogy mit kell tennünk 
itt, Balatonfüreden 
ennek érdekében, erről 
volt szó azon a találko-
zón, amit a klímatuda-
tosság jegyében szervez-
tek egy uniós támogatá-
sú program keretében.

A klímaváltozással kapcso-
latos workshopra hívták a 
helyi vállalkozókat, a turiz-
musban érdekelteket, a civil 
egyesületeket, a képviselőket 
a Műszakiak Országos Kör-
nyezetvédelmi Egyesülete és 
Balatonfüred Város Önkor-
mányzata szervezésében. Az 
Európai Unió Kohéziós Alap-
ja által támogatott projekt 
keretében 12,2 millió forint 
vissza nem térítendő támoga-
tást nyert el az egyesület és a 
város közösen azzal a céllal, 
hogy tudatosítsa a lakosság-
ban a klímavédelem és a klí-
maváltozáshoz történő alkal-
mazkodás szükségességét.

A projekt egyik állomása 
volt a Kisfaludy Galériában 
szervezett workshop, ahol dr. 
Tóth Nagy Georgina, a Pan-
non Egyetem kutatója számolt 
be arról a készülő klímastraté-
giáról, amelynek szempont- 
jairól, megállapításairól egy 
kerekasztal-beszélgetésen 
folytatódott tovább a vita.

– A szemléletformálás len-
ne a legfontosabb, amit óvo-
dáskortól kell elkezdeni, mert 

a klímaváltozást csak akkor 
tudjuk enyhíteni, ha már kis-
kortól fogva tudatosítjuk ezt 
az emberekben. Mert ha a 
szemlélet megvan, akkor sok-
kal könnyebb lesz egy alkal-
mazkodási intézkedést vagy a 
szén-dioxid-kibocsátás csök-
kentését elfogadtatni a lakos-
sággal. Elsőként azonban 
mindenkinek a saját háza táján 
kell rendet tenni, a felhaszná-
lás, a használat csökkentésé-
vel, a megújuló energiaforrá-
sok, napelemek, háztartási 
szélerőművek előtérbe helye-
zésével, a hulladék csökkenté-
sével. Fontos szem előtt tarta-
nunk a természeti értékek 
megőrzését – ami a Balatonnál 
nagyon fontos része a gazda-
ságnak, az a borászat, a bor-
termelés –, fel kell készíteni a 
gazdákat arra, hogyan tudnak 
alkalmazkodni a megváltozó 
körülményekhez – emelte ki a 
környezetmérnök.

A borászok már tapasztal-
ják a klímaváltozás hatásait. 
Újabb fajtákat kell választani-
uk, az ültetvények zöld taka-
rása, sok esetben a szőlősorok 

füvesítése és a nagyobb zöld 
lomb meghagyása a tőkéken 
is ismert. – Szeptember helyett 
már augusztusban szürete-
lünk. A szőlőfajták több hőt 
kapnak, hamarabb cukrosod-
nak, viszont elveszítik a sav-
tartalmukat a korai érésűek, 
ezekből már elegáns, harmo-
nikus borok nem készíthetőek, 
ezért aki időben fajtát vált, 
biztosan előnyt fog élvezni. A 
Gyukli Pincészetnél ezért te-

lepítettünk olyan új innovatív, 
a gombás betegségeknek el-
lenálló szőlőfajtákat, ame-
lyekkel a klímaváltozás kihí-
vására is választ tudunk adni. 
Az aszály a régebbi telepítésű 
szőlőkben nem okoz kárt, 
olyan mélyen van a szőlő 
gyökere, de az új ültetvények-
nél kihívást jelent, hogy ami-
kor hat-hét hétig nem esik az 
eső, bizony öntözni kell a 
szőlőket, aminek olyan magas 

a költsége, hogy pályázati tá-
mogatás nélkül ezt nem tudják 
megoldani a gazdák – tette 
hozzá Gyukli Krisztián.

Feltűnő a széljárás változá-
sa is a városban, és egyre in-
kább mediterrán az éghajlat 
– érzik ezt a vitorlázásban, a 
turizmusban érdekeltek is. – 
Füred hagyományosan az 
észak, északnyugati széljárás-
nak megfelelően van építve, 
2012 óta már bizonyítottan 
eltűnt egy helyben forgó lég-
áramlat az Adria felső csücs-
kénél, aminek az a hatása, 
hogy egyre növekszik azok-
nak a napoknak a száma, 
amikor déli, délnyugati széllel 
érkezik vihar. Heves, hirtelen, 

nagy kárt okozó viharok ezek. 
A napos napok száma is nő, a 
Balaton vízszintje egy-egy 
szezonban 30–50 centimétert 
is változik, és a széljárás miatt 
a két medence közötti víz-
szintkilengés is elérheti a 40– 
50 centit. Turisztikai szem-
pontból abszolút pozitív, hogy 
szinte mediterránná kezd válni 
az éghajlat, de ez a fenntart-
hatóság szempontjából a mai-
hoz képest más kihívást jelent 

majd, a hőség, a meleg követ-
keztében más igények fogal-
mazódnak meg – foglalta 
össze Böröcz István, a Bala-
tonfüredi Yacht Club ügyve-
zetője, a turisztikai egyesület 
elnöke.

A kerekasztal-beszélgeté-
sen elhangzott, hogy a bala-
tonfüredi beruházások mindig 
megfeleltek a környezetvédel-
mi elvárásoknak, szigetelték a 
lakótelep házait, napelemek 
kerültek a középületekre, el-
kezdődik a biomassza alapú 
erőmű építése, ugyanakkor 
szükség lenne a klímaválto-
zással kapcsolatos újabb dön-
tésekre, adott esetben újabb 
keretrendszerre is. 

Ahhoz, hogy „zöld város” 
legyen Füred, olyan közmeg-
egyezés kellene, ami jobban 
támogatná a klímavédő vállal-
kozásokat, és szankcionálná a 
nem eszerint működőket. 
Ugyanakkor a helyi vállalko-
zók kevéssé esélyesek a zöld 
pályázatokon, mivel a város 
kiemelten fejlett körzetnek 
számít országosan, fogalmaz-
ták meg többen.

A városnak a meglévő klí-
ma akciótervét (Fenntartható 
Energia- és Klímaakcióterv, 
Sustainable Energy and 
Climate Action Plan SECAP) 
kétévente felül kell vizsgálnia, 
az új klímastratégiát pedig a 
képviselő-testületnek kell 
majd elfogadnia. A helyi klí-
mastratégia azért is fontos, 
mert a következő hétéves 
uniós gazdasági ciklusban a 
támogatások egyharmadát a 
klímaváltozás enyhítésére 
szánják a döntéshozók, hang-
zott el a Balatonfüred lakossá-
gi klímatudatosságának fej-
lesztése – Alkalmazkodás a 
klímaváltozáshoz című pro-
jekt keretében tartott rendez-
vényen.  Csorba Kata

Klímapont a sétányon
A klímaváltozás, ha 
tudomást veszünk róla, 
ha nem, mindannyiun- 
kat érint. Jól tükröző-
dött ez azon a kitelepü- 
lésen, amit a lakossági 
szemléletformálás 
jegyében szerveztek  
a Füredi Szüreten.  
Az úgynevezett klíma-
ponton sok érdeklődő 
volt, fiatalok és idősek is 
kitöltötték a klímatuda-
tosságra rákérdező 
kérdőíveket.

– Érdeklődnek az emberek, 
mert a létünkről van szó, és 
úgy gondolják, hogy mindany-
nyian tudunk mit tenni – fo-
galmazta meg dr. Fegyveres 
Fiskál Gábor klímaszakértő, 
miközben a kérdőíveket osz-
totta szét a Tagore sétányon 
felállított sátorban, amelyet a 
Balatonfüred lakossági klíma-
tudatosság fejlesztése – Alkal-
mazkodása a klímaváltozás-
hoz című projekt keretében 
létesítettek Balatonfüreden. 

Balatonfüred is kitett a 
klímaváltozásnak. A veszé-
lyek között szerepel a rendez-
vények nagy száma, a turiz-

mussal járó környezetszeny-
nyezés, a tó sérülékenysége.

A klímaponton feltett kér-
dések között szerepelt az is, 
hogy hány állatfaj él mai isme-
reteink szerint a Balatonban és 
környezetében. A jó választ, 
miszerint 1360, kevesen tud-
ják, de sokan remélik, hogy 
megmarad ez a nagy szám a 
következő évtizedek alatt is.

Meglepődhetünk a Föld 
édesvízkészletének a csekély 
mennyiségén is, arra a kérdés-
re ugyanis, hogy hány száza-
léka a vízkészletnek az édes-
víz, a csupán három százalék 
a jó válasz.

A károsanyag-kibocsátást 
évi 7,6 százalékkal kellene 
csökkenteni, hogy az évszázad 
közepére klímasemleges le-
gyen a világ működése. A 
forró napok száma, amikor 
éjszaka sem csökken 25 fok 
alá a hőmérséklet, megduplá-
zódhat 2050-re. Míg az átlag-
hőmérséklet ma 12 Celsius-
fok, kétfokos melegedést jó-
solnak a következő 30 évben. 

Az európai országoknak év 
végéig kell kidolgozniuk a 
szigorított klímacélokat, de 
ennek csak akkor lesz értelme, 
ha a lakosság is elfogadja azt.

 Csorba

A Lions a környezetvédelmet is 
küldetése fontos részének tekinti

„Ültess fát,  tedd, amire 
szükség van! Nem tudsz 
nagyon messzire jutni, 
amíg el nem kezdesz 
valamit tenni másért” – 
üzente a világnak Melvin 
Jones, a Lions klubok 
alapítója lassan száz éve. 

A Balatonfüredi Lions Club 
október 24-én ültetett fát a 
Kovászna parkban.  Az önkén-
tes alapon szerveződő jószol-
gálat i  közösség elnöke, 
Csihony-Kok Anita amolyan 
stafétának szánta ezt, a kezde-
ményezéshez csatlakozhat a 
többi füredi civil egyesület is. 

A faültetésen köszöntőt 
mondott Keys Mária Hermina 
kormányzó, aki a Lions klu-
bok szabálya szerint egy éven 
át vezeti a magyarországi 
szövetséget. A kormányzó 
asszony, aki tanárnőből lett 
amerikai hoteltulajdonos, 
majd Balaton-felvidéki szőlő-
birtokos, a füredi sajtónak el-
mondta, a Lions szövetségnek 
az elesettek támogatásán túl 
egyik fontos feladata a kör-
nyezetvédelem.

A faültetésen dr. Kiszely Pál 
mondott beszédet, Winter Ta-
más, a Szent Benedek iskola 
diákja szavalt, és a következő 

fát ültető civil egyesület elnö-
ke, Schindeléné Hortobágyi 
Emília kötött szalagot a frissen 
elültetett fácskára. CSK

Munkában Csihony-Kok Anita és Keys Mária Hermina
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Vidéki, „mocskos” bluesmuzsika
Fürediek lettünk: Balogh Gyula menyasszonyával pár hónapja költözött a Balaton-partra

Az idei Quasimodo 
költőverseny zárónap-
ján egy fiatal, háromfős 
blueszenekar játszott  
a Vaszary Galéria 
kertjében, az együttes 
alapítója, Balogh Gyula 
nemrég költözött Bala- 
tonfüredre. Vele beszél-
gettünk az irodalomtu-
domány hasznosságáról, 
magyar nyelvű bluesda-
lokról és arról, hogyan 
készítette el a lemezük 
utómunkálatait a világ- 
hírű chicagoi mester,  
Big John Atkinson.

– Miért választotta lakhe-
lyéül Balatonfüredet?

– Felvillanyozó érzés Bala-
tonfüreden élni. Júliusban a 
menyasszonyommal költöz-
tünk a városba, aki itt kapott 
munkát az egészségügyben. 
Az ő családja Szegeden él, a 
zenekarom, a Huckleberry 
Guys székhelye is Szeged 
maradt, az én családom pedig 
Monoron van. Végzős magyar 
szakos PhD-hallgató vagyok 
Szegeden, a könyvtárazás ki-
csit problémás, de minden 
mást el tudok végezni innen is. 

– Mi a terve az irodalom-
történész végzettségével?

– Nem valószínű, hogy 
kutató leszek, egy elég szűk 
életpályamodell, ahova nehéz 
becsatlakozni. Szakmaszerűen 
rendezvényszervezéssel fog-
lalkozom, a Szegedi Utcaze-
ne-fesztivál művészeti vezető-
je vagyok, korábban pedig az 
egyetem kulturális irodáján 
dolgoztam, ami szerencsés 
volt, mert nem kellett pénzt 
hajszolni a programokhoz, 
állami források álltak rendel-
kezésre. A rendezvények té-
mája minden esetben a kultúra 
volt, ami rendkívül izgalmas, 
csakúgy, mint a rendezvény 
közben hirtelen keletkező 
problémák és feladatok meg-
oldása, ez a rész kimerítő tud 
lenni. Azt tapasztalom, hogy 
fiatalként jobban bele lehet 
állni, aztán idősebb korban 
sokan más területet választa-
nak, mert nem bírják a feszti-
válszintű strapát. 

– Mit tesz hozzá a személyi-
ségéhez vagy a munkájához az 
irodalomtudomány?

– A bölcsészettudomány 
segít rétegzett módon gondol-
kodni, egy adott kérdést minél 
több oldalról körbejárni, de 
hozzájárul az írásbeli és szó-
beli kommunikáció minősé-
géhez is.

– Verset vagy prózát ír szí-
vesen?

– Az egyetem első éveiben 
– mint úgy általában az egye-
temisták – verseket írtam, az-
tán pár évet kihagytam, mert 
az egyetemi irodalom épp 
eléggé kimerítő volt. Az egye-
tem után adtam be egy pályá-
zatot a Móricz Zsigmond-ösz-
töndíjra, aminek a díjazottja 
lettem, ennek következtében 
egy nagyobb szépirodalmi 
anyagot kellett leadnom. Ez 
már próza volt, és összeállít-
ható belőle egy koherens kö-
tet, ami tavasszal jelenik meg 

a Tiszatáj kiadásában, de sze-
repeltem a füredi szerkesztésű 
Tempevölgyben is. 

– A gyors megoldások ke-
resésének rutinja alakította ki 
a zenekar hangszereit is?

– A zenélésünk kezdetén, 
diákként nem volt jó minőségű 
felszerelésünk, és elkezdtünk 
utcazenélni, hogy valamilyen 
anyagi forrásra tegyünk szert. 
Az is előfordult, hogy a száj-
harmonikás Prekop Győzővel 
késő ősszel azért mentünk ki 
Szegeden utcazenélni, mert 
mindketten erősen meg vol-
tunk fázva, viszont nem volt 
pénzünk orvosságra. Éppen 
csak annyit muzsikáltunk, 
hogy összejöjjön az összeg a 
patikaszerre, aztán indultunk 
is gyógyteát meg aszkorbinsa-
vat venni. Gyorsan kiderült, 
hogy a zene minősége kevés-
bé lényeges, sokkal fontosabb 
a produkció külleme: hogyan 
viselkednek az előadók és 

milyen eszközeik vannak. 
Elsőként a lábdobként hasz-
nált bőröndöt találtuk ki, és 
mivel a szájharmonika hangja 
az utcán könnyen elvész, ezért 
a hangosítására pléhtölcsért 
vetettünk be. Így kezdtük el 
járni a fesztiválokat, a Művé-
szetek völgyét, s úgy alakult, 
hogy az utcára kitalált zene-
karunk felkerült a színpadra, 
megtartva az utcai jellegét. 

– Magyar nyelvű szépíró-
ként miért éppen a blueszenét 
választotta, aminek tradicio-
nálisan az angol az anya- 
nyelve?

– Bár most épp egy magyar 
nyelvű lemezen dolgozunk, 
valóban csak amerikai zenéket 
szoktunk játszani. Gyerekko-
romban azokat a dalokat sze-
rettem a legjobban a magnó-
lejátszón hallgatni, amikről 
később megtudtam, hogy 
bluesdalok. Ezeket az angol 
nyelv tudásának a birtokában 

is nehéz megérteni, hiszen 
olyan világnézet vagy motí-
vumrendszer szerepel bennük, 
amiket még betelepülőként 
sem biztos, hogy meg tudnánk 
fejteni. A blues lelkülete, „hú-
zása” fogott meg bennünket. 
A magyar nyelvű próbálkozá-
saink papíron jobbára szöveg-
centrikusak, sarkítani kell 
őket, van mit ügyeskednünk 
rajtuk. A vidéki, „mocskos” 
bluest játsszuk, mint John Lee 
Hooker, Hound Dog Taylor, 
Seasick Steve, RL Burnside, 
Gary Clarck Jr., Sonny Boy 
Williamson, elvetemült mini-
málritmikájukhoz sok esetben 
nehéz hozzátenni az eredetileg 
megírt magyar szövegeimet. A 
motívumhalmozást zsákutcá-
nak látom, nem lehet vele új-
donságot teremteni, mert csak 
az angol nyelvű, jól megírt 
témákat reprodukálnánk, he-
lyettük inkább a saját történe-
teinket fogjuk megénekelni. 

– Van saját lemezük is?
– Igen, ezen feldolgozá- 

sok vannak, egy kivétellel, 
amiben csak a bőrönddob és a 
szájharmonika szerepel. Úgy 
született, hogy mivel többféle 
hangolású gitárral játszom egy 
koncerten, megkértem Edét és 
Győzőt egy kis produkcióra, 
így a gitárcsere idején nem 
széledt szét a közönség. S azt 
láttuk, hogy a duójuk megáll 
önmagában is.

– Ki az a Big John Atkin-
son, és hogyan vették fel vele 
a kapcsolatot?

– Szegeden vettük fel a le-
mezünket, és ahhoz, hogy a 
hangsávok elnyerjék a végle-
ges hangzásukat, hátravolt 
még az úgynevezett masz-
terelés. Big John Atkinsonnak 
erősen jellegzetes hangzásvi-
lága van, ami tetszik nekünk: 
a hatvanas évekből származó 
autentikus eszközökkel dol-
gozza fel a hanganyagokat, 
vagyis ami a Chicago Blues 
születésének az ideje. Vettünk 
egy mély levegőt, írtunk neki 
egy e-mailt, válaszolt rá, hogy 
vállalja a feladatot. Először 
egy szörnyű összeget írt, de 
aztán sikerült megegyeznünk 
egy vállalható díjban. 

– Hogy került a szegedi 
Ványa bácsi-előadásba az 
önök blueszenéje? 

– Mesébe illő történet. Ré-
mes hidegben, jó későn ját-
szottunk egy szegedi feszti-
válon, amikor Bodolay Géza 
rendező – aki általában roller-
rel közlekedik – megállt, és 
hosszú ideig hallgatott ben-
nünket. Az előadás végén 
megkérdezte, hogy lenne-e 
kedvünk játszani a Ványa 
bácsiban. Minden megle- 
pettségünk ellenére azonnal 
igent mondtunk. Eklektikus 
figurákat csináltak belőlünk: 
katonáknak voltunk beöltöz-
tetve, cilinderben és orosz 
egyenruhában játszottuk a 
bluest, helyenként pedig fel-
vételről bejátszott magyar 
népdalokra tátogtunk. Óriási 
élményt jelentett megismerni 
a szegedi színészeket, és a 
közelükben lenni.  

 Mórocz Anikó

Balogh Gyula: A blues 
lelkülete, „húzása” 
fogott meg bennünket

A FÜREDI HISTÓRIÁT KERESSE AZ ÁRUSOKNÁL!
Városi Könyvtár – Arácsi Népház – Grafit papír-írószer bolt – Tourinform-iroda – Városi Múzeum – Szívkórházi újságos –  

Bodorka Látógatóközpont – Zsidó Kiválóságok Háza

A FÜREDI HISTÓRIA
57. SZÁMÁNAK TARTALMÁBÓL

 � Tóth-Bencze Tamás: Epizódok a balatonfüredi  
teniszezés történetéből
 � Csizmazia darab József: Kiegészítés Zákonyi Ferenc 
Balatonfüred című könyvéhez
 � Baán Beáta: Az első bajnokság győztesei
 � Takács Miklós: Portré a klubház falán
 � Hajba Csaba: A Balatonfüredi Petőfi Sportkör  
tevékenysége a közelmúltban és napjainkban

A FÜREDI HISTÓRIA
58. SZÁMÁNAK TARTALMÁBÓL

 � Pipics János: Hálaadó versek, a füredi Vizi Nimfáról  
– Egy 1792-es forrás feltételezett szerzője
 � Tóth-Bencze Tamás: Jókai Mór „titkos románca”
 �Rybár Olivér: A balatonarácsi Csolnoky-nyaraló 
története
 � Tóth-Bencze Tamás: A spanyol ügy Füreden
 �Olti Ferenc: Balatonfüredi zsidó séták 1. A falu
 � Vastagh György: A tudós fák története II. 2003–2019
 � Egyesületi hírek
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A szegények orvosa, az abbáziai 
macska és a spanyol ügy Füreden

Dr. Katona Csaba,  
a Füreden is jól ismert 
történész nemrégiben  
érdekes írást közölt  
A hétköznapi élet 
története blogon a 
járványok történetével 
foglalkozó cikksorozat  
5. részeként. Valószínű, 
hogy az idei világméretű 
Covid-19-járvány 
késztette a kiváló tudóst 
arra, hogy visszatekint-
sen a híres 19. századi 
kolerajárványokra.  
Így tulajdonképpen 
felkínálta a lehetőséget 
az olvasóknak, hogy 
keressenek párhuzamo-
kat és hasonlóságokat, 
esetleg tanulságokat is  
a régmúlt és a ma 
történései között. 

Cikkében Balatonfüredről 
ír, pontosabban az akkor Sa-
vanyúvíznek nevezett fürdőte-
lepről, az akkor már országos 
hírű gyógy- és üdülőhely éle-
téről a nagy kolerajárvány 
alatt.

Sörös Pongrác, a tihanyi 
apátság történetének megírója 
így foglalta össze a kolera 
hatását: 

„A füredi savanyúvíz-tele-
pen már júniusban annyi für-
dővendég volt, hogy jó néhá-
nyat már nem tudtak fogadni. 
Ezért az uradalomnak igen 
ragyogó üzleti haszonra lehe-
tett volna reménye, ha az elha-
talmasodó kolera, amit a 
szomszédos vármegyékből 
hoztak be Füredre, augusztus 
közepén szét nem szórta volna 
a megrémült vendégeket, mint 
a széltől kergetett faleveleket, 
s így a savanyúvíz-telepi fürdő 
használatát meg nem szakítot-
ta volna, s a remélt bevételek 
nagyrészt áldozatul nem estek 
volna.”

A Veszprémi Független 
Hírlap 1888. július 21-i szá-
mában egy Cassius álnevű 
szerző mesélt regényes törté-
neteket az 1855-ös járvány 
idejéből. Elbeszélése szerint 
például a fürdőigazgatóság oly 
módon igyekezett elkerülni a 
pánikot, hogy a kolerában 
meghaltakat szabályosan ki-
csempészték a fürdőből: „aki 
nappal meghalt, éjjel kivitték 

Arácsra,  oly csendesen, hogy 
még kocsija se döccent; senki 
sem halt meg még sem, csak 
azt láttuk, hogy minden nap 
kevesebben vagyunk”.

Katona Csaba írásában 
Tóth-Bencze Tamás füredi 
helytörténésznek a Füredi 
Históriában korábban megje-
lent azonos témájú írására, 
kiterjedt és a tőle megszokott 
alaposságú kutatásaira tá-
maszkodott. Amíg a cikket 
olvastam, folyton az motosz-
kált a fejemben, hogy érdemes 
lenne utánanézni az éppen 
száz évvel ezelőtti spanyol- 
náthának is. A név igencsak 
félrevezető, mert nem ártatlan 
nátháról volt szó, hanem egy 
olyan pusztító vírusról, az 

influenza A nevű vírusáról, 
amellyel szemben az akkori 
kor orvostudománya szinte 
tehetetlen volt. Sok történész 
szerint a járvány több áldoza-
tot követelt, mint később a II. 
világháború. Még a tavaszi 
maszkmizéria közben bukkan-
tam olyan, száz évvel ezelőtti 
fotókra, amelyeken a maszk-
viselés fontosságát hirdetik, 
egy másikon pedig egy komp-
lett család mosolyog ránk a 
nekünk oly kedves, akkori 
Abbáziában, úgy, hogy még a 
család macskáján is maszk 
van. Ekkor említettem Tamás-
nak, hogy jó lenne ezzel a té-
mával foglalkozni. Kis töpren-
gés és újabb kutatások után 
megszületett a cikk, amit a 

Spanyol ügy Füreden címmel 
a Füredi História most meg-
jelent 58. számában olvas- 
hatnak.

Arról, hogy nincs új a nap 
alatt, álljon itt egy rövid idé-
zet a cikkből, illetve a Bala-
tonfüred című hetilap 1920. 
február 6-i számából. 

„Terjed a spanyol járvány. 
(…) Naponta nagy számmal 
fordulnak elő megbetegedések 
és a halálesetek száma ijesz-
tően megnövekedett. (…) A 
hatóság teljesen tehetetlen a 
járvánnyal szemben. A na-
gyobb kórházak mindegyiké-
ben külön osztályt állítottak 
fel, illetve rendeztek be a 
spanyol betegek befogadására.  
Szigorú bejelentési kötelezett-
séget rendeltek el. A lakosság 
azonban ezt nem tartja be, és 
így lehetetlen ellenőrizni a 
járvány terjedését. (…) Az 
eddigi megállapítások szerint 
az egyedüli védekezés a leg-
nagyobb fokú tisztaság. Több-

ször naponta, főleg étkezések 
előtt, meg kell mosni a kezeket 
jól szappannal. Meghűlés, 
köhögés esetén nem kell má-
sokkal közvetlen közelről 
érintkezni, csókolózni, kezet 
csókolni vagy kezet fogni, 
mert a beteg szervezet fogéko-
nyabb a betegség iránt.”

A pusztító kórra azonban 
mégis lett orvosság. Tornai 
József budapesti orvosprofesz-
szor, egyetemi magántanár 
nevéhez fűződik a Revorscin 
nevű gyógyszer, amit nemcsak 
ő használt sikerrel, hanem 
Európa más országai is, sőt 
még Amerikába is eljutott. 
Kéthly Károly egykori mun-
katársa komoly nemzetközi 
hírnévre tett szert.

Tornai József szívspecialis-
taként jött Balatonfüredre, a 
szénsavas gyógyvíz és az Er-
zsébet szanatóriumban folyó 
gyógyítómunka érdekelte. 
1918-ban vásárolta meg a mai 
Petőfi Sándor utcában álló 

RÓZSILAK nevű, mediterrán 
stílusú tornyos villát, amelyet 
az előző tulajdonos feleségé-
ről neveztek el. Így hívták 
akkor is, amikor a Füreden 
villát kereső Blaha Lujza szállt 
meg benne, és így hívják ma 
is, amikor Tornai professzor 
leszármazottai laknak benne. 

Ő azonban csak tíz évig 
élvezhette a gyönyörű épüle-
tet. 1928-ban, 57 éves korában 
gyógyítás közben érte a halál.  
Másnap a vezető budapesti 
lapok a címoldalon búcsúztat-
ták. A Pesti Hírlap nekrológ-
jában ez állt: 

„Ő nem csak orvos volt, de 
emberséges ember is, aki gyó-
gyított, és nem érdekelte, hogy 
mennyi fizetség jár munkájá-
ért. Számtalan szegény betege 
volt, akikhez kijárt a külváro-
sokba, és szűkös sorsú betege-
it gyakran ingyen gyógykezel-
te annyi szeretettel és buzgó-
sággal, amennyit mások nagy 
pénzösszegekért sem tudnak 
megvásárolni.”

„Az élete derekán elhunyt 
kiváló orvosprofesszort a fő-
város a maga halottjának te-
kinti, és a Kerepesi temetőben 
temetik a főváros által adomá-
nyozott díszsírhelyen.”  (Ma-
gyarország, 1928. február 5.)

A szegények orvosa, a tu-
dós orvosprofesszor, a hős 
katonaorvos, feltaláló „meg-
halt egy halk és nemes élet 
után olyan szegényen, mint 
ahogy fiatalkorában elkezdte. 
Családjára nem hagyott mást, 
mint mélyen érző szíve és 
fennkölt lelke örökét.” (Nem-
zeti Újság, 1928. február 5.)

 Takács Miklós

Irodalom: Katona Csaba: 
„Tetemes hatást gyakorolt a 
fürdői életre” - Kolerajárvá-
nyok Balatonfüreden a 19. 
században.  In:  Ht tps: / /
mindennapoktortenete.blog.
h u / 2 0 2 0 / 0 4 / 1 4 /
k o l e r a j a r v a n y o k _
b a l a t o n f u re d e n _ a _ 1 9 _
szazadban; Tóth-Bencze Ta-
más: A spanyol ügy Füreden 
In: Füredi História XX. évfo-
lyam 3.szám (58.) 2020; 
Kurutzné Kovács Márta: Ba-
latonfüredi emlékeim. In: Fü-
redi História X. évfolyam 
3.szám (26.) 2010.

Rózsilak

Dr. Tornai József orvosprofesszor vizsgálat közben

Viselj maszkot vagy menj börtönbe – olvasható a feliraton

Az Abbáziában készült családi fotón a macska is maszkot visel
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Bergmann 
Ernő emlékére

Hosszan tartó betegség 
után elhunyt Berg-
mann Ernő, a legendás 
füredi cukrász. 

Bergmann Ernő régi ven-
déglátós család sarja.  Édes-
apja 1939-ben nyitotta meg 
első cukrászdáját Győrben. 
Az üzlet 1942-43-ban új 
helyre költözött, 1949-ben 
pedig államosították.  Az 
1955-ben visszakapott csa-
ládi házban cukrászdát ala-
kítottak ki, ahol a család 
apraja-nagyja, anya, apa, 
három testvér és Bergmann 
Ernő éjt nappallá téve dol-
gozott.

1966–1968 között a buda-
pesti Gerbeaud-ban (akkor 
Vörösmarty) mestervizsgát 
tett, és az ezt követő négy 

évben édesapjával dolgozott. 
1972-től a balatonfüredi 
Hotel Marina cukrászati 
termelőüzemét vezette.  
1992-ben nyitotta meg cuk-
rászdáját Balatonfüreden a 
Petőfi Sándor utcában. A 
második a balatonfüredi 
Aranycsillag Szálloda étter-
mének polgári cukrászdává 
alakításával 1998-ban jött 
létre. A polgári kávéházak-
kal összeforrt Bergmann név 
nemcsak városunkban, de 
országszerte is fogalommá 
vált. A Balatonfüredre érke-
ző vendégek ezrei keresik 
ízletes cukrásztermékeit és 
viszik messze földre egy, a 
békeidőket idéző cukrász-
család portékáinak hírét. A 
híres Bergmann-krémes az 
elmúlt esztendőben a Bala-
tonfüred Városi Értéktár 
Bizottság egyhangú döntése 

alapján városi érték lett. „A 
Bergmann-krémes jelképe a 
szakmai elhivatottságnak, 
örök érték, képviseli a múl-
tat, szimbóluma a nevét vi-
selő családnak, a különleges 
édesség itthon és külföldön 
is népszerű” – hangzott el az 
értékelésben.  

Bergmann Ernő munkás-
sága Balatonfüred turisztikai 
és idegenforgalmi arculatá-
nak kialakításában markáns 
és meghatározó szerepet 
töltött be. Cukrászdái szám-
talan kulturális rendezvény-
nek adtak otthont, nagyvo-
nalú és önzetlen támogatásá-
nak köszönhetően pedig je-
lentős mértékben járultak 
hozzá a város rendezvényei-
nek sikeréhez. A Bergmann 
cukrászdák védjegye a mi-

nőség, hiszen Bergmann 
Ernő szakmailag megfelleb-
bezhetetlen, az igényesség-
ből nem engedő vezető és 
mester volt. 

Ahogy mondta: „Amel-
lett, hogy ez a szakma rend-
kívül munkaigényes, fegyel-
met és alázatot követel, csak 
akkor tud az ember verseny-
ben maradni, ha minőséget 
ad. Minőséget pedig csak 
minőségből lehet előállítani. 
Ez talán még a titok része.”

Ezt a minőséget jutalmaz-
ta és köszönte meg a város 
az 1993-ban megítélt Bala-
tonfüred Városért kitünte-
téssel.

A város életéből hiányoz-
ni fog ikonikus személyisé-
ge, de nevét őrzik cukrász-
dái, és az általa képviselt 
minőséget családja viszi to-
vább.   Molnár Judit 

Delfin a szőlőhegyi 
pince áthidalóelemén

Helyben élők kontra 
nyaralótulajdonosok 
– hogy is van ez? S hogy 
jön az egészhez a 
néprajz? Ráadásképpen 
egy, a régészeti szakmá-
ban és a médiában 
egyaránt nagy port 
kavaró eset: a dörgicsei 
Becce-hegyen egy 
présházba épített római 
kori sírkőre bukkant egy 
Akaliban élő néprajzos. 
Ő Törő Balázs etnográ-
fus, aki a Tóbiás névre 
keresztelt kutyájával 
séta közben is ilyen 
kincseket talál. 

– Miért éppen présházak, 
pincék? Mi a vonzó bennük?

– Tizenévvel ezelőtt kezd-
tem véletlenszerűen sorra 
venni a szőlőhegyeket, a kö-
zelebbiekkel kezdtem. Átfésü-
löm őket, és amennyire lehet 
– ajtón, ablakon –, bemegyek 
az elhagyatott pincékbe. A 
néprajzi jellegzetességek érde-
kelnek: leginkább a cserép-
kályhák vonzanak, de minden 
korjelző adatra figyelek. Sze-
rencsére a veszprémi Laczkó 
Dezső Múzeum, a munkahe-
lyem ott van mögöttem intéz-
ményi háttérként, és befogad-
ja a mentett tárgyakat. Idén 
például egy 1833-as, faragott 
ajtót mentettünk be, amit a 
felújítás során kidobtak. Nem 
volt jó állapotú, de restaurál-
hatták volna. A felújításból 
úgy tűnt, hogy anyagi forrá-
sokban nem szűkölködik az új 
tulajdonos, de nem volt kötő-
dése a tájhoz és a helyhez. 
Szeretnék egy átfogó képet 
látni a Balaton-felvidék szőlő- 
és borkultúrájához kötődő 
épített örökségről, a táj hasz-
nálatáról – vagy nem haszná-
latáról.

– Hol tart ebben a folya-
matban?

– Kezd összeállni a mozaik, 
aminek a segítségével a szőlő-
hegyeinken zajló mikro- és 
makrofolyamatok is megért-
hetővé válnak. Minél többet 
látok, annál inkább rááll a 
szemem bizonyos dolgokra, 
például hogy egyes pincetípu-
sok milyen társadalmi folya-
matokkal állnak összefüggés-
ben. Például úgy tűnik, hogy 

az 1800-as évek végén egy 
adott présháztípus elterjedt a 
környékünkön, ez a fejlesztés 
a parasztság vagyoni többleté-
nek keletkezését feltételezi. 

– Miért éppen a cserépkály-
hák keltik fel a figyelmét?

– A klasszikus lakáskultúra 
szobai tüzelőberendezései 
voltak, a történetük pedig 
rendkívül izgalmas: a közép-
korban kezdődik és napjainkig 
tart ez a tudás. Kérdés, hogy a 
középkori műhelyek tudása 
hogyan öröklődik át és él to-
vább a népi hagyományban. A 
XVIII-XIX. században Ka-
polcs, Tapolca és a Nagyvá-
zsony melletti Nemesleányfalu 
voltak a kályhás települések, 
ezek kielégítő felderítése még 
nem történt meg.

– Hogy bukkant rá a pincé-
be falazott római kori sírkőda-
rabra?

– A Becce-hegy „saját te-
rep”, közel lakunk hozzá, 
Tóbiással is szoktunk arra 
sétálni. A dörgicsei szőlőhegy 
egy eldugott pontjáról van szó, 
az útról nem is látszik, pedig 
nagy épület. Nincs belőle több 
a környéken – valószínűleg 
máshol sem –, ugyanis ebből 
a kétszintes présházból (alul 
pince, fent lakótér) az épületen 
belül, egy lépcsőn lehet lejutni 
a pincébe. Némiképp rokon a 
középkorból fennmaradt alsó-
örsi Török-házzal, ami ugyan 
nem szőlőhegyi hajlék volt, de 
a Becce-hegyi ház típusának 
az előzménye lehetett. A hatal-
mas követ a pincelejáró áthi-
dalójaként építették be, ami-
nek már a kilátszó oldalából 
láttam, hogy római kori kőről 
van szó. Szentbékkállán lát-
tam hasonlót, egy pajta hom-
lokzatába díszítésül beépítet-
tek egy faragott, delfineket 
ábrázoló sírkövet. A Becce-
hegyi lelet szintén delfines, és 
feltehetően mindegyik Kék-
kútról származik. 

– Ezek a leletek tulajdont 
tekintve kit illetnek?

– A magyar államot, persze 
ezek a leletek rendszerint a 
földből kerülnek elő, nem egy 
magántulajdonba vannak be-
építve, mert akkor természete-
sen azok is az adott épület 
vagy bármely más építmény 
részei, így hozzájuk tartozó 

tulajdonok. Magyarországon 
gyakorlatilag nincs hatékony 
műemlék- és örökségvédelem, 
illetve sok mindenre nincs is 
kidolgozott gyakorlat. A 
Becce-hegyi sírkővel szeren-
csénk volt, mert a tulajdonos 
engedélyezte a romos épület-
ből való kiemelést és az el-
szállítást, de akár meg is ta-
gadhatta volna, és akkor ott 
marad. Például Balatonakali 
sok más környékbeli telepü-
léshez hasonlóan egy római 
villagazdaság helyén van, az 
ott talált köveket az utókor 
építőanyagként felhasználta. 
Egy parasztházat pár évtizede 
bontottak le, annak a kőanya-
gát szintén beépítették, és egy 
kerítésben például több fara-
gott kő is látszik. Az egyik 
írásos része az utca felé néz, a 
festett betűk egy oltárkőre 
kerültek. 

– Miért fontos a múlt feltá-
rása és a néprajzkutatás? Meg 
lehet-e érteni belőle a jelen 
helyzeteit, és segíthet-e a jö-
vőre vonatkozó döntések meg-
hozatalában?

– Rávilágíthat a párbeszéd 
lehetőségére. A konfliktusok 
jelentős részét az okozza, hogy 
az emberek nem ismerik egy-
mást és a tájat, annak a törté-
netét, amiben élnek. A népraj-
zi vagy antropológus megkö-
zelítés hozzá tud járulni a 
nyitottsághoz, amin keresztül 
a helyben élők, a betelepülők, 
az üdülők és a turisták más-
képpen viszonyulnának a 
környezethez és egymáshoz. 
A kutatásoknak – mint a 
Becce-hegyinek – turisztikai 
és identitáserősítő hozadéka is 
lehet. A hatvanas-hetvenes 
évek nyaralókultúrája is érté-
ket képvisel: az erről a korról 
szóló kiállításomat bemutat-
tam Akaliban, azoknak is, akik 
az egészet létrehozták, megél-
ték, és érzékelhetően sok 
minden tudatosult bennük. A 
helyben élők és a nyaralótulaj-
donosok („a pestiek”) is meg-
érthetik, hogy az egymás 
mellett élésük és az ebből fa-
kadó kölcsönhatás nemcsak 
úgy van, hanem egy folyamat 
során alakult ki, ami önmagá-
ban véve is értéket hordoz, 

magában foglalva egyéneket 
és közösséget. 

– A Kultúrák találkozása 
című füredi rendezvénysorozat 
második programjának elő-
adójaként megkapta a kérdést: 
vajon mikor és hogyan került 
ki a Balaton körül élők kezéből 
a saját magukra vonatkozó 
döntések meghozatalának le-
hetősége. Mi a válasza?

– A doktori témám egyik 
fontos momentuma az önkor-
mányzatok kommunikációja 
és önmeghatározása, hogy 
milyen elgondolás mentén 
irányítják a településüket. 
Akaliban például van hosszú 
távú koncepció, ami nemcsak 
az utcák lebetonozásának 
sorrendjéből áll, hanem iden-
titáselemeket is hordoz, de úgy 
látom, hogy ez sok helyen 
hiányzik. 

(Folytatás a 8. oldalon.)



BALATONFÜREDI NAPLÓXX. ÉVFOLYAM, 2020. NOVEMBER8

(Folytatás a 7. oldalról.) 
Jó ideje én is szívesen be-

lefolyok a helyi társadalmi 
kérdésekbe, és szerencsére 
van nyitottság az általam kép-
viselt néprajzi szemléletre. A 
vidékfejlesztés iránya sokkal 
pontosabban meghatározható 
a néprajzi elemek beemelésé-
vel, elég csak a szőlő- és bor-
ágazat felfuttatására gondolni. 
Az említett előadáson velem 
együtt szereplő Schleicher 
Vera etnográfus-muzeológus 
támogatási forrásokat sürge-
tett, amihez hozzátettem, hogy 
akár már az általános iskola 
felső tagozatában a mezőgaz-
daságra fogékony gyerekeket 
ebbe az irányba lehet terelni. 

– Ők kimennének szőlőt 
kapálni a hegyre?

– Már a hatvanas években 
született korosztályt más 
irányba kezdték elterelni a 
szülők. Ekkorra datálhatók a 
tömeges szőlőterület-eladá-
sok, vagy egyszerűen felhagy-
tak a szőlővel, nem jártak ki 
gondozni. Például Illyés Gyu-
la is vett egy kétszintes prés-
házat az akali hegyen, ami 
talán az egyik legszebb épület, 
és legjobb tudomásom szerint 
a mai napig az utódai, a Kodo-
lányi család tulajdonában van. 
A szerencsére még mindig élő 
Józsa Tivadarral néprajzi 
gyűjtőkörutakra jártak Ily-
lyésék. Akali két szőlőhegyén 
közel százhektárnyi szőlő 
férne el, ehhez képest egyetlen 
helyben felnőtt srác foglalko-
zik szőlő- és borkultúrával. Az 
adott települések lakói már 
csak a bérért történő megmun-
kálásban érdekeltek a saját 
szőlőhegyükön. A családok 
eladták az ültetvényeket, a  
fiatalok nem tudják megfizetni 
az építésitelek-árban kínált 
szőlőket, úgyhogy hosszú 
távú, komoly, ösztönző és akár 
ösztöndíjprogramok, támoga-
tások nélkül esélyük sincs. 
Borból is van elég, igaz, hogy 
az Alföldön és az itteni szán-
tóterületeken, a szőlőhegy 
pedig a rekreáció terepe lett. 

– Van ellenpélda?
– Igen, például a Nivegy-

völgy, ahol a tsz-időkben sem 
szakadt meg a tudás, a szőlő-
művelés családon belüli gya-
korlata. Ebben sok egyéb té-
nyező mellett szerepet játszik 
az is, hogy az adott mikrorégió 
társadalmi-gazdasági képét 
nagyban meghatározó szent-
antalfai nazarénus közösség 
életmód-stratégiáit sokkal in-
kább a helyben maradás és 
gazdálkodás – melybe becsa-
tornázták a dinamikusan fejlő-
dő turizmus nyújtotta lehető-
ségeket is –, mintsem az el-

vándorlás jellemzi. A szőlő 
alacsony felvásárlási ára nem 
számít vonzónak, sőt, sokak 
számára az ekképp értékesített 
termés pluszbevételt sem je-
lent, maximum a továbbléte-
zést biztosítja. Persze azt ér-
demes hozzátenni, hogyha az 
árakat meghatározó nagyfel-
vásárlók kiesnének a láncból, 
akkor a térség szőlőinek leg-
nagyobb része a kivágás sor-
sára jutna. Csopakon Jásdi 
Istvánék tudatosan többet fi-
zetnek az átlagosnál, hogy a jó 
szőlőtermő területek tulajdo-
nosai ne vágják ki az ültetvé-
nyeiket. Ám a sokak által 
megfogalmazott, a fejlesztés 
lehetőségét is magában rejtő 
háromszáz forint körüli kilón-
kénti összeg még sokáig illú-
ziónak tűnhet. A borászathoz, 
egy saját márka kialakításához 
már vállalkozói szemlélet,  
PR-os kell, mert erre nem 
minden szőlőtermesztő alkal-
mas. Jönnek azok a befekte-
tők, akik, ha épp nem lesz di-
vat a Balaton-felvidék, akkor 
továbbállhatnak, mert nincs 
semmiféle kötődésük ide. 

Összességében elmondha-
tó, hogy a Balaton-felvidéki 
táj kikerül a helyiek tulajdoná-
ból, és egyúttal annak hagyo-
mányos használati módja is 
megváltozik. Természetesen 
ez egy abszurd dolog, de 
mindez egyenes következmé-
nye annak az összetett folya-
matnak, ami a filoxérával 
vette kezdetét, erre a vasút 
1909-es megjelenése is ráerő-
sített, és amiben a kollektivi-
zálás, valamint a kommuniz-
mus egyéb intézkedéseinek 
számos következménye okoz-
ta a legnagyobb károkat. Vé-
gül a turizmus szárnyán ideér-
kező nyaralni és/vagy befek-
tetni vágyók tömegei majd 

rekreációs célokat szolgáló, 
kerítések szabdalta üdülőterü-
letté változtatják a kultúrtájat.

– Hol fordult ez át?
– A kilencvenes évek priva-

tizációja során. Nyolcvanéves 
korukig az emberek még kijár-
tak sok helyen a hegyre, de a 
gyerekeik már nem művelték 
a területeket, hanem eladogat-
ták, a befektetési céllal érke-
zők pedig a remélt területfej-
lesztés okán mindent felvásá-
roltak. Illuzórikusnak tűnik 
számomra az elindult folya-
mat visszafordíthatósága, bár 
ne így lenne.

– A néprajznak lenne esz-
köze, hogy az említett folyama-
tokat befolyásolja?

– Csak kicsiben. A Bör-
zsönyben lévő Kóspallagnak 
egy rendkívül fiatal polgár-
mestere van, létrehozták a 
Kóspallagi Ökotájház-pro-
jektet, ami egy műhelyköz-
pont is egyben. Vonzó eszkö-
zökkel és módszerekkel von-
ják be a helyieket, s jó eséllyel 
a település fejlődése harmoni-
kus lesz a múlt megteremtett 
értékeivel, hiszen itt is sok a 
kiköltöző, a helyi társadalom 
itt is felülrétegződik, de ez 
végbemehet harmonikusan, 
lágyan is. Érdemes lesz Szig-
ligetre is figyelni, ahol a ko-
rábbi polgármester fia, Balas-
sa Dániel lett a település új 
vezetője. 

– Ha a néprajz lokálisan 
képes a döntéshozatalt befo-
lyásolni, mi történik akkor, ha 
a helyiekről szóló döntések 
nem helyben születnek?

– Konfliktus, harc, sértő-
döttség és elvándorlás, a ma-
radóknak pedig e tekintetben 
nagyon nehéz dolguk lesz. 

– Milyen realitást tud fel-
mutatni a mostanival szemben 
a néprajz? Fel van készülve  
az alternatívák megfogalma-
zására?

– A néprajz nem egy alkal-
mazott tudomány, magas dön-
téshozói pozícióba pedig nem 
jutnak el etnográfusok. De 
helyi szinten, közösségépítés-
ben nagyon jól tud működni 
egy tenni vágyó, agilis népraj-
zos. A kialakult helyzetek 
megértésében mindenképp 
tudunk segíteni, és sok esetben 
a jövőre vonatkozó döntések 
meghozatalában is. Füreden 
például figyeljük, hogy csere 
zajlik: az eddigi nyaralótulaj-
donosokat újak váltják fel, de 
az újonnan érkezők már távol 
vannak a helyiektől. Méreté-
nél fogva Akaliban például 
még működnek a személyes 
kapcsolatok és általuk a kö-

zösség is. A nyaralók kulcsát 
beadják egy helyihez, aki fi-
gyel a házra és esetleg a füvet 
is lenyírja. A füredi bevásárló-
központban nehéz személyes 
kapcsolatot kialakítani. A 
hatvanas-hetvenes évek nya-
ralói – akik együtt nőttek fel a 
helyiekkel, együtt fejlődtek – 
koruknál fogva kikopnak, a 
gyerekeknek-unokáknak már 
nincs idejük lejárni, jönnek a 
befektetők és felvásárolják az 
ingatlanokat. Más a mentalitá-
suk, fél év alatt felépítenek 
egy házat, kötődésük nincs, és 
sok esetben nem is keresik a 
kapcsolatot a helyiekkel. Az 
újonnan épülő lakóparkok la-
kói már egymásról sem tudnak 
semmit, valószínűleg mindezt 
nem is igénylik, inkább sze-
mélytelenségbe burkolóznak. 

– A Balaton-felvidéknek 
van a kvalifikált fiatalok szá-
mára megtartóereje?

– Annyi bizonyos, hogy az 
én korosztályomból alig ma-
radtak itt. Ha a családnak 
nincs akkora anyagi háttere, 
hogy ingatlant vásároljanak a 
gyerekkel közösen, akkor a 
gyerek elmegy, már csak azért 
is, mert vonzóak a nagyobb 
városok. A világ az élet anya-
gi megoldásának az egyszerű-
sítése felé tolódik el, a gyöke-
rek és az identitás pedig hátra-
sorolódik. 

– Az ön identitása honnan 
van?

– A családomból, és talán 
szerencsém is volt, hogy az 
egyéniségemnél fogva kiala-
kult. Szerintem akkor is meg-
lenne, ha nem néprajzzal fog-
lalkoznék, hanem mondjuk 
szakács lennék. Nehéz meg-
magyarázni, hogy ki miért 
marad itt, és azt is, hogy miért 
mennek ilyen könnyen el. 

– Miért lett etnográfus? 
– Először régész akartam 

lenni. Sokat jártunk kirándul-
ni, érdekeltek a romok, meg 
persze a kincsek. A középisko-
lában volt egy történelmi 
verseny, amire elolvastam 
Kósa László Magyar művelő-
déstörténet című könyvét, és 
azt éreztem, hogy ez sokkal 
érdekesebb, mint a régészet. 
Egyetemre már a szegedi nép-
rajz szakra jelentkeztem. 

– Vannak olyan turisztikai-
lag frekventált területek, ahol 
sikerült megőrizni a táj, a 
helyben élők és az oda érkezők 
kényes egyensúlyát?

– A skandináv tóvidékek 
lágy turizmusán belül például 
fantasztikusan nyaralgatnak 
második otthonaikban a hel-
sinkiek.  Mórocz Anikó

Okostelefonok  
„rabságában”

A magyar népesség 
jelentős része – 44 
százaléka – a zsebében 
lévő okostelefonjával 
folyamatosan csatlako-
zik a világhálóra, ami- 
ről még éjszakára  
sem kapcsolódik le.  
A Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 
(NMHH) tavaly év végi 
piackutatása szerint az 
ötvenes korosztály 
nagyjából 30 százaléka 
nem szokott netezni a 
mobilján, a hatvanasok-
nál ez az arány nagyjá-
ból 50 százalék, 70 felett 
pedig körülbelül 60 
százalék. 

A hatóság felmérése szerint 
a 14 éves és idősebb népesség 
háromnegyedének van okos-
telefonja, és hatvan százaléká-
nak mobilinternet-előfizetése 
is van hozzá. Ennél azonban 
jóval magasabb a telefonon 
internetezők aránya – a teljes 
népesség háromnegyede –, a 
telefonon netezőknek pedig 
közel egytizede mobilinternet-
előfizetés nélkül, wifivel csat-
lakozik a világhálóra. 

Kik lógnak a neten?

Ha mindenféle mobiltele-
fonos internetezési lehetőséget 
figyelembe veszünk, akkor a 
14 éves és idősebb népesség 
44 százaléka folyamatosan 
online. Minden negyedik vá-
laszadó csak akkor kapcsoló-
dik fel az internetre, amikor 
valamit kifejezetten meg akar 
nézni. A népesség negyede 
nem szokott internetezni a 
telefonján, 6 százalékuknak 
pedig nincs mobiltelefonja. 

Az 50 év alattiak 50–60 
százaléka már egyfolytában 
eléri a világhálót a telefonjá-
ról, míg az ötveneseknél csak 
40 százalék körüli ez az arány, 
a hatvanasoknál nagyjából 30 
százalék, 70 év felett pedig 
már csak 10 százalék. Igaz, az 
ötvenesek nagyjából 30 száza-
léka nem szokott netezni a 
mobilján, a hatvanasoknál ez 
az arány 50 százalék, 70 felett 
pedig körülbelül 60 százalék.

Az 50 alattiaknál a 14–19 
évesek térnek el egy kicsit a 
többiektől, valószínűleg ami-
att, hogy közülük még nem 
vettek mindenkinek mobilte-
lefont a szüleik, arányuk 8 
százalék, a negyveneseknek 
pedig 14 százaléka sosem 
netezik a telefonján. De így is 
jól látható, hogy míg a húszas 
korosztály 62 százaléka folya-
matosan a neten lóg a telefon-
jával, addig a középiskolás 
korúaknál ez az arány csak 52 
százalék. Míg például a teljes 
mobilnetes népesség 18 száza-
léka van csak 1 GB alatti 
csomagban, addig a 20 éven 
aluliaknak a 34 százaléka 
(további 45 százalékuk pedig 
a második legkisebb, 1–5 GB-
os csomaggal rendelkezik).

Sokan hotspotként 
is használják

A mobiljukon internetezők 
kétharmada a telefonján ke-

resztül folyamatosan az inter-
netre kapcsolódva éli az életét. 
A telefonjukon wifivel inter-
netezők 60 százalékánál, a 
mobilinternet-előfizetéssel 
rendelkezők felénél mindig be 
van kapcsolva a wifis, illetve 
mobilnetes adatkapcsolat. Az 
utóbbi arány függ az előfize-
tett adatcsomagok nagyságá-
tól: az 1 GB-os adatkeret alatt 
csak egyharmaduk, a 10 GB 
feletti vagy korlátlan mobil-
nettel rendelkezőknek pedig 
négyötöde kapcsolódik min-
dig a netre vele.

A teljes népesség 17, a 
mobilinternet-előfizetők 26 
százaléka hotspotként is szok-
ta használni a telefonját, vagy-
is amikor a saját mobilinterne-
tét megosztja más eszközök-
kel. A teljes népesség ötöde 
otthon is meg szokta osztani a 
telefonos mobilinternetét más 
eszközökkel, jellemzően 
egyébként laptoppal (64%) 
vagy egy másik okostelefonnal 
(43%).

Mit nézünk mobilon?

Az okostelefonon interne-
tezőknek nagyjából 90 száza-
léka szokott közösségi oldala-
kat nézni és keresőket (példá-
ul a Google-t) használni, közel 
80 százalékuk e-mailezik, 70 
százalékuk csetel és nagyjából 
60 százalékuk néz videót és 
időjárást-jelentést. Bár a tele-
fonos videó- és filmnézést 
sokan korábban lehetetlennek, 
élvezhetetlennek tartották a 
kis képernyő miatt, mostanra 
a többség szívesen választja 
ezt a szórakozási formát, a 30 
éven aluliaknak egyenesen a 
háromnegyede. Bár sokan 
használnak csetprogramot a 
telefonjukon, a többség – 70 
százalék – szöveges üzenete-
ket küld, és kevesebben van-
nak (48 százalék), akik hang-
hívásokat bonyolítanak vele. 
Ugyanakkor a megkérdezet-
tek csak bő egyharmada láto-
gat online hírportálokat, és 
mobilos tévézésről is csak alig 
minden huszadik ember szá-
molt be.

Az okostelefonos népesség 
háromnegyedének 4G-s a ké-
szüléke, bő négytizednek védi 
a készülékét ujjlenyomat-leol-
vasó, és további egyötödnek 
van a szintén a biztonságot 
szolgáló, arcfelismerésen ala-
puló billentyűzetfeloldása. 
Tízből három okostelefonos 
említette, hogy rendelkezik a 
készüléke a mobilfizetést is 
lehetővé tevő NFC-techno-
lógiával, amely az irodaházi 
belépőkártyákhoz hasonlóan 
egy terminálhoz tartva ismeri 
fel a mobilt, valamint indítja 
el automatikusan a fizetéshez 
szükséges tranzakciót. Emel-
lett közel négytizednek alkal-
mas a készüléke két sim-
kártya befogadására, minden 
tizediknek pedig virtuális, 
úgynevezett e-sim-kártyája is 
van az okostele-fonjában.

Ez a piackutatás 2019. nov-
ember 7. és december 10. kö-
zött készült országosan repre-
zentatív mintavétellel 3200 
háztartásban, személyes kérde-
zéssel.  BFN
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Környezeti nevelés iskolakerttel
Ha létezik visszaút a 
természet rombolásából 
és kizsákmányolásából, 
akkor az a felnövekvő 
generációkon keresztül 
vezet. A környezeti 
érzékenyítésnek számos 
módszere közül most a 
kertészkedés került a 
középpontba a füredi 
Eötvös iskolában: 
október 8-án több 
ágyásból, padokból és 
komposztálóból álló 
iskolakertet avattak fel, 
aminek a létrehozásából 
a gyerekek és vállalkozó 
szellemű szülők is 
kivették a részüket. 

A zöld szemlélet, a környe-
zettudatos magatartás már 
kisgyermekkorban kell, hogy 
rögzüljön. Nem árt, ha egy 
gyermek számára kiderül, 
hogy az eper nem a piaci lá-
dákban terem, alapvető gyógy- 
és fűszernövényeket pedig 
gyakorlatilag bárhol ültethe-
tünk. Az Eötvös iskola igazga-
tója történelmi pillanatnak 
nevezte az intézmény életében 
az iskolakert átadását. 

– Először tartottunk fenn-
tarthatósági projektnapot és 
-hetet, aminek a csúcspontja 
az iskolakert avatása – mond-
ta a megnyitó alkalmával 
Tremmer Bernadett. – A reg-
geli órákban előadásokat hall-
gattak a gyerekek a környezet-
tudatos magatartásról, és hogy 
a saját szintjükön ők mit tehet-
nek az ökológiai lábnyomuk 
csökkentése érdekében. A 
fenntartható fejlődés fogalma 
a nyolcvanas években jelent 
meg, rögzítve a mindenkori 
generációk azon képességét, 
amivel úgy élik az életüket, 
hogy ne csökkentsék a jövő 
generációk életfeltételeit. Ma-
gában foglalja a gazdasági, 
társadalmi és környezetvédel-
mi problémákat, valamint 
ezek összefüggéseit. A közös 
felelősségvállalás elengedhe-
tetlen a jövő érdekében, a je-
lenben pedig arra kell töreked-
nünk, hogy károkozás nélkül 
tudjuk megtermelni az aktuá-

lis generáció életviteléhez 
szükséges javakat. 

Tremmer Bernadett azt is 
hangsúlyozta, hogy az Eötvös 
iskola örökös ökoiskola, ahol 
tudatosan felvállalják a kör-
nyezeti nevelést és a környe-
zetvédelmet, a tanulók min-
dennapi életének részéve téve 
azt: komoly hangsúlyt fektet-
nek a természet szeretetére és 
megbecsülésére, a takarékos 
víz- és energiafogyasztásra, az 
osztálytermeket pedig termé-
szetes alapanyagokkal díszí-
tik. – A természeti és épített 
környezetét ismerő és szerető, 
féltő és védő gondolkodásmód 
gazdag érzelemvilágú ember-
re utal, aki magasabb érzelmi 
intelligenciával rendelkezik, 
ez pedig a jövő generációjának 
alapvető készsége – tette hoz-
zá az igazgatónő. 

Tilhof Tímea, az Eötvös 
iskola igazgatóhelyettese ott-
honról hozta magával a növé-
nyek ismeretét és szeretetét, 
tizenöt évig pedig a füredi 
szakiskola pedagógusa volt. 
Adott volt tehát, hogy jelen- 
legi iskolájában is a természet 
felé fordítsa a figyelmet. – 
Nemcsak terápiás, hanem 

fejlesztő jelleggel is szorgal-
maztam az iskolakert létreho-
zását. Sok tanulónk él a lakó-
telepen vagy zárt társasházak-
ban, indokolt, hogy ők is mi-
nél többet lehessenek a termé-
szetben. 

Az iskolakert-mozgalmat 
2018 őszén karolta fel az Ag-
rárminisztérium azzal a céllal, 
hogy az iskolakertek gondozá-
sa közben a gyerekek megta-
nulják a természeti környezet 
helyes és tudatos használatát, 
a tanultakat a gyakorlatban is 
kipróbálják, és alapvető ter-
mészettudományos tapaszta-
latra tegyenek szert. Az Isko-
lakert Alapítványtól a füredi 
iskola is kapott kertészeti 
eszközöket, az emelt ágyáso-
kat a szülők segítségével ala-
kították ki, a növényeket pedig 
az iskola tanulóival ültették el. 

Az iskolakert köré padokat 
is elhelyeztek, ahol szabadtéri 
órákat lehet majd megtartani. 

– Modern oktatás ma már nem 
valósulhat meg élő környezet 
nélkül – mutatott rá Tilhof 
Tímea. – A szabadtéri osztály-
terembe ki tudnak jönni a 
gyerekek környezetismeret- 
órákra vagy akár délutáni 
foglalkozásokra is. Közvetlen 
közelről tudják majd szemlél-
ni a környezetet, például na-
gyítóval a bogarakat – tette 
hozzá az igazgatóhelyettes. Az 
ágyásokba fűszer- és gyógy-
növények, valamint időszakos 
növények, tulipánok és nárci-
szok kerültek, az őszi idő- 

szakra tekintettel pedig hagy-
mafélék. 

Az Országos Iskolakert-
fejlesztési Program eddigi 
három ütemében 167 óvoda és 
iskola vett részt, ezen keresz-
tül legalább húszezer gyermek 
érintett. Az iskolakert-hálózat-
ban fontos szerepük van az 
úgynevezett mentorkerteknek, 
amelyek többek között nyílt 
iskolakertekként fogadják az 
érdeklődőket.

Mint arról korábban itt, a 
Balatonfüredi Naplóban is 
beszámoltunk már, Pádár Ti-
bor, a város főkertésze szerint 
Balatonfüreden is létrehozha-
tóak közösségi kertek az ön-
kormányzat, iskolák és civil 
szervezetek összefogásával. 
Szauer Rózsa, a Nők a Balato-
nért Egyesület elnöke koráb-
ban Marseille-ben és Pots-
damban járt, hogy tapasztala-
tokat gyűjtsön a témában. 

– Marseille egy kétmilliós 
kikötőváros. Több tengerparti 
városhoz hasonlóan rendkívül 
sziklás, amin alig-alig él meg 
bármiféle növényzet – idézte 
fel Szauer Rózsa. – Ennek 
ellenére próbálkoznak kertek 
létrehozásával, amik rendkí-
vül közkedveltek és hasznosak 
is. Nagy igyekezettel és öröm-
mel tapasztalják ki, hogy mik 
azok a növények, amik a ke-
vésbé előnyös feltételek mel-
lett is megteremnek. A kerte-
ket a nyári hőségben is gon-
dozzák a diákok, az árnyékos 

pihenőkben pedig saját gyógy-
növényekből készült frissítő-
ket isznak. Életkorhoz igazí-
tott foglalkoztatóórákat tarta-
nak az iskolakertekben, és a 
rovarok fejlődését is itt köve-
tik nyomon. Tényleg elgon-
dolkoztató, hogy ilyen körül-
mények között is fáradoznak 
a kertekkel, ehhez képest mi 
itt vagyunk nagyon jó talaj-  
és környezeti adottságokkal, 
amik nincsenek jól kihasz-
nálva. 

Szauer Rózsa példaként 
említette azt a Marseille-hez 
közeli, civil szervezetek által 
működtetett kertet, ami a Re-
mény kertje elnevezést kapta. 
Itt a sérült gyerekeknek külön 
ágyásaik vannak, de az óvodás 
vagy kisiskolás gyermekek 
elhelyezésében is részt vesz-
nek: a szülők két-három órára, 
a dolguk elvégzésének idejére, 
mint egy napközibe odavihe-
tik a kicsiket, akik kerti fog-
lalkozásokba kapcsolódhatnak 
be. Közösségi kertek Magyar-
országon is működnek bemu-
tatókertekként, ahol elsajátít-
hatóak a növényápolási, kom-
posztálási műveletek. Nem 
kell rögtön elsőre nagyban 
gondolkodni. Talán a legcél-
szerűbb egy iskolakerttel in-
dulni, de lehet akár egy lakó-
közösség is az életre hívó, ahol 
erre igény van – tette hozzá a 
civil szervezet vezetője.

A felelősségteljes gondol-
kodás a pénztárcánkat is erő-
sen befolyásolja. Magyaror-
szágon évi több mint négyszáz 
kilogramm hulladék keletke-
zik háztartásonként. Ennek jó 
része biohulladék, aminek az 
égetése Balatonfüreden is ti-
los. A házi komposztálás kör-
nyezetvédelmileg a legelőnyö-
sebb hasznosítás, hiszen min-
denki úgy juthat a körforgá-
sos feldolgozás révén minősé-
gi szerves trágyához, humusz-
hoz – drága szállítás, pluszki-
bocsátás nélkül –, hogy nem 
kell műtrágyára és tápanya-
gokra költeni, közben pedig 
akár negyedére is csökkenthe-
tő a szemétszállítási díj.

 Mórocz

Balatoni rímhumor (1.)
Kapcsos könyvben régi rigmusok, kedves kis ötletek 
kerültek a kezünkbe. Majdnem csupa ismert nevű 
költőé, s valamennyi balatoni vonatkozású.

Körülbelül fél századdal ezelőtt Balatonfüreden kiránduló 
és nyaraló fiatal írók vetélkedtek a rímelésben. Ábrányi Emil, 
Bartók Lajos, az Alsóörsről átvonult Endrődi Sándor, Inczédy 
László, Jakab Ödön, Szávay Gyula, Reviczky Gyula, sőt, 
egyszer a komor Vajda János is. 

Akkor még olvasgatták a poéták egymás műveit – néha csak 
ők –, és tréfából mindjárt „megtalpalták”.

Íme, Garay János Balatoni kagylók sorozatából:
Éljen, aki föltalálta 
A füredi borvizet, 
Mert e víz volt, mely bennünket 
E bor mellé ültetett.
Hogy e bor nem csaprul jár, 
Mint a víz, csak az a kár! 

Az utolsó két sort már Inczédy tette hozzá. 
Ugyancsak Garay-vers a következő: 

Füred kies virágirul 
Sok édes emlékem vagyon,
 A jótevő forrás vize 

– S a hullámgazdag Balaton. 
De más emlékem is vagyon: 
A kártyajáték „vízjele”. 
Erre ment rá egy kis vagyon,
 Ó Füred fránya ferblije!

A három utolsó sor, mint Vajda János kesernyésen mondot-
ta: Szávay macskakörmeit, nem oroszlánkörmeit jellemzi. 

A Ferenc József-kút vize nem egyformán hatott mindenki-
re. Legalábbis erre vall Ábrányi Emil ismert versének travesz-
tált része: 

Hullámzó keblű tündér Balaton! 
Tükröd honunk szépségét adja vissza, 
De itt a kútvíz, meg kell mondanom,
Hascsikarást okoz annak, ki issza. 

Vajda János pedig visszakapta a kölcsönt, amikor egyik 
legszebb költeményét megcsonkítva és megtalpalva így sza-
valta Szávay Gyula: 

Fönn az égen ragyogó nap
Csillanó tükrén a tónak. 
Mint az árnyék leng a csónak. 
Mint az árnyék olyan halkan 
Észrevétlen, mondhatatlan 
Andalító hangulatban. 

Mi megyünk-e, vagy a felhő 
Vagy a lenge déli szellő 
A szelíden rám lehellő? 
A levegő meg se lebben 
Minden alszik és a lelkem
Ring egy méla sejtelemben. 
Megnépesül a tó egyszer 
S panamista üzletember 
Yachtozik majd itt helyettem. 

De kedvet kaptak rímfaragásra olyanok is, akik különben 
sose írtak verset. Tolnay Lajos, aki inkább a hegyvidéket sze-
rette, így zengett: 

Bárkádon Balaton,
Száguldok szabadon, 
De csak így papíron 

                – Hullámid nem bírom! 
Volt Füreden egy Holló nevű fiatal tudós vagy stréber, aki 

a Lóczy-féle tudományos társaságban akart szerepet játszani 
igaz ok és jog nélkül. Erre ötlötte Ágay (Csicseri Bors) a 
Borsszem Jankó nevezetes szerkesztője: 

Holló tényleg tudósnak való, 
Megvan benne Lóczyból a – ló!

 Összeállította: Praznovszky Mihály

Az emelt ágyásokat a szülők 
segítségével alakították ki, 

a növényeket pedig az iskola 
tanulóival ültették el 
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Gyerünk a könyvtárba be!
Egy slammer, aki 
regényt, novellákat, 
verseket és újságcikke-
ket is ír, és egy blogger, 
aki arra tanít, hogyan 
jussunk el kevés pénzből 
elérhetetlennek tűnő 
egzotikus helyekre – az 
Országos könyvtári 
napokon Nyáry Luca és 
Szécsi László is a füredi 
könyvtár vendége volt. 

Érdekes szakmai kihívás, 
hogy hogyan csalogassuk be a 
könyvtárba azokat a jelenlegi 
középiskolásokat, akiket óvo-
dás korukban nem sikerült 
végérvényesen beleültetni a 
Gutenberg-galaxis végtelen- 
jébe. Ez is célként szerepelt a 
Lipták Gábor nevét viselő 
füredi könyvtár őszi sorozatá-
ban, amit az Országos könyv-
tári napok keretében szervez-
tek meg.

A könyvtárba Nyáry Luca 
érkezett, aki a maga tizenki-
lenc évével a közönség sorai-
ban is észrevétlen maradt 
volna. Luca édesapja, Nyáry 
Krisztián az egyik legkereset-
tebb és legtermékenyebb ma-
gyar író, 2012-ben jelent meg 
az első könyve, és ma már a 
tizediknél tart. Luca először 
k i r o b b a n ó  t e h e t s é g ű 
slammerként jelentkezett, 
majd lazán, kisujjból rázta ki 
élete első regényét, aminek 
négyszáz oldalát a mobiltele-
fonján írta meg. A Vigyázat, 
törékeny! című könyv egy 
évvel ezelőtt jelent meg, fő-
szereplője pedig egy tizenhat 
éves lány, aki Lucához hason-
lóan elveszítette az édesanyját. 
A regény egy csapásra ismert-
té tette szerzőjét, aki egyéb-
ként verseket, novellákat és 
újságcikkeket is ír. Nyáry 
Luca saját megfogalmazása 
szerint jelenleg hivatásos is-
kolakerülő, mivel még nem 
kezdte el az egyetemet, de 
szinte biztosra vehetjük, hogy 
találkozni fogunk még a ne-
vével.

A következő nap egy egé-
szen más világba cseppenhet-
tek a füredi középiskolások. 
Lenyűgöző természeti környe-
zet, karnyújtásnyira a tenger, 
egzotikus flóra és fauna, film-
béli helyszínek, érdekes em-

berek, szivárványszínű kultú-
rák, gasztronómiai sokféleség, 
kalandos történelem, kihívá-
sok és feladatok, eltévedések 
és felfedezések – ki ne vágyna 
arra, hogy kinyithassa a világ 
kincsesládáját? Szécsi László-
nak sikerült megtalálnia hozzá 
a kulcsot. 2016 tavaszán Laci 
nyakába vette a világot, és 
elköltözött egy kis kínai szi-
getre. Az azóta eltelt években 
volt óvodai angoltanár, dolgo-
zott hotelben Izlandon, és egy 
óceánjáró fedélzetén is járta a 
világot. Megtanulta, hogy egy 
kis rugalmassággal és felké-
szültséggel lényegében bárho-
va el tud jutni: többször ellá-
togatott Ausztráliába, sétálga-
tott egy alaszkai gleccseren, 
cápákkal úszott Bora Borán, 
és részt vett a riói karneválon. 

Vlogger-csatornájaát nul- 
la követővel, nem létező vi- 
deóvágási tapasztalattal indí-
totta el, ami mára az egyik 
legismertebb hazai utazós 
Youtube-csatorna lett. Tőle is 
szabadon kérdezhettek a jelen-
lévők. 

A könyvtár udvarán emlék-
fát ültettek az egykori könyv-
tárigazgató, Sárköziné Sá-
rovits Hajnalka tiszteletére. 
Három évvel ezelőtt, 2017-

ben búcsúzott a város Sárkö-
ziné Sárovits Hajnalkától, 
Balatonfüred kulturális min-
denesétől. Első és több mint 
harminc évig utolsó munkahe-
lye a Lipták Gábor nevét vise-
lő városi könyvtár volt, de 
hosszú évekig a művelődési 
házat is vezette. Emlékére a 
felújított városi könyvtár ud-
varán emlékfát ültettek, ame-
lyet Hajni fájának neveztek el.

Sárköziné Sárovits Hajnal-
ka irodalmi estek, könyvbe-
mutatók, kiállítások és irodal-
mi színjátszó fesztiválok lel-
kes szervezője volt, s nem 
utolsósorban minden könyv-
tárlátogató Hajnija. Alakját az 
egykori barát, Praznovszky 
Mihály irodalomtörténész 
idézte fel.

– Az szerettük volna, hogy 
a faültetés ne egy gyászszer-
tartás legyen, azon már túl 
vagyunk, hanem egy örömteli 
pillanat, amikor Füreden egy 
újabb emlékfát ültetünk. Egy 
olyan embernek, aki közöt-
tünk volt, itt élte le az életét, 
kiszolgált és támogatott ben-
nünket, programokat szerve-
zett nekünk, és aki mindenki 
Hajnija volt – fogalmazott 
Praznovszky Mihály.

 Mórocz Anikó

Írószövetségi elismerést 
kapott Zatkalik András

Lapunk volt újságírója, 
Zatkalik András kapta  
a Magyar Nemzeti 
Írószövetség Márai- 
pályázatán az I. díjat.

Az októberben rendezett 
eredményhirdetésnek a buda-
pesti Puskin kávéház adott 
otthont, ahol a járványveszély 
miatt csak kevesen jelenhettek 
meg. 

Tábori László, a Magyar 
Nemzeti Írószövetség alelnö-
ke elmondta: ma a felnőtt la-
kosság mindössze fele olvas 
szépirodalmat. Ezért is tekinti 
fontosnak a szövetség, hogy a 
Könyvet a kézbe! kezdemé-

nyezéssel népszerűsítheti az 
olvasást.

A szövetség elnöke, Madár 
László arról beszélt, hogy a 
pályázatnak lesz folytatása, s 
szeretnék, ha a fiatalabb kor-
osztályt is be tudnák vonni 
mind az olvasás, mind az írás 
köreibe.

A Magyar Újságírók Kö-
zösségének elnöke, Lovas 
Dániel bejelentette: a Magyar 
Múzsa című irodalmi-művé-
szeti folyóirat megjelenést 
kínál a legjobb alkotásoknak. 
Zatkalik András Márai Sándor 
Szindbád hazamegy című re-
gényének elemzésével érde-
melte ki az első díjat. BFN

Rangos kitüntetés
A Magyar Érdemrend 
Lovagkeresztje kitünte-
tést vehette át dr. Sipos 
Árpád ügyvéd, az Állami 
Privatizációs és Vagyon-
kezelő Rt. felügyelőbi-
zottságának volt elnöke, 
aki Balatonfüreden él. 

Dr. Sipos Árpád a Balaton-
füred Városért Közalapítvány 
és az Arácsért Alapítvány ku-
ratóriumának tagja, valamint 
a Balatonvin Borlovagrend 
tagja és zászlóvivője. A kitün-
tetést több évtizedes ügyvédi 
tevékenysége, valamint a 
Független Jogász Fórum lét-
rejöttében vállalt szerepe mi- 
att adományozta Áder János 
köztársasági elnök.  BFN

Decemberben 
nyit a jégpálya

December 3-án, ha nem 
lesz 10 foknál melegebb, 
a tervek szerint újra 
kinyit a város népszerű 
műjégpályája.

A Zákonyi parkban 900 
négyzetméteres jégfelületen, a 
tavalyi árakon lehet majd kor-
csolyázni az egészségügyi 
előírások szerint. A műjégpá-
lya 10-től 20 óráig lesz lesz 
nyitva. A szolgáltatások árai 
változatlanok: ezer forintba 
kerül egy felnőttbelépő, a diá-
kok 700 forintért válthatnak 
jegyet, a füredi lakosok 50 
százalékos kedvezménnyel 
használhatják a pályát, a 14 
éven aluli helyiek pedig ingye-
nesen csúszkálhatnak.  BFN
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Itthon is 
sikeres 

Az Országház Bora 
rangos hazai borverseny 
Olaszrizling kategóriájá-
ban a csopaki Söptei 
Pincészet 2018-as 
Varázslat tétele 2. díjat 
nyert. 

Az ünnepélyes díjátadón és 
az azt követő, a nyertes borok 
ízvilágára komponált repre-
zentatív díszebéden Jakab 
István, a Magyar Országgyű-
lés alelnöke az Országház 
Vadász-termében köszöntötte 
a kitüntetett pincészetek, a 
magyar borásztársadalom és a 
borszakmai közösség jeles 
képviselőit.

Az Országhoz Bora 2020 
megtisztelő cím elnyeréséért 
folytatott versenyben összesen 
18 magyar borvidék 103 borá-
szata 231 tétellel vett részt. 

A borok értékelése a nem-
zetközi százpontos, pozitív 
bírálati szempontok szerint 
történt, melynek eredménye-
ként az egyes kategóriák nyer-
tes borai egy éven keresztül 
képviselik a Magyar Ország-
gyűlés reprezentációs célú 
borkínálatát.

A Balatonfüred–csopaki 
borvidéken immár több mint 

150 éves termelői 
hagyományokkal 
büszkélkedő Söp-
tei családi pincé-
szet Varázslata 
nem először kap 
különleges elis-
merést 2020-ban. 
Júniusban a vi-
lág legjelentő-
sebb megmé-
rettetésén, a 
franciaorszá-
gi Bordeaux-
ban 1976 óta 
megrendezett 
Challenge In-
ternational du 
Vin nemzet-
közi borver-
senyen nyert 
a ranyérmet 

fehérbor kate-
góriában, majd a XXIX. Bala-
tonfüredi Borversenyen kapott 
arany minősítést, augusztus-
ban pedig a Balatonfüredi 
Borhetek közönségszavazatai 
alapján választották a fesztivál 
borának.  BFN
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Sportprogram

A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

November 15., 17.00
Szent Benedek RA–UTE röplabda bajnoki forduló

November 18., 18.00
Balatonfüredi KSE–Eger Eszterházy SZSE  

kézilabda-mérkőzés
November 26., 18.00

Szent Benedek RA–1. MCM Diamont Kaposvár  
röplabda női extraliga bajnoki forduló tv-közvetítéssel

November 27., 18.00
Balatonfüredi KSE–Budakalász KZrt.  

kézilabda-mérkőzés

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/

A járvány miatt több 
mérkőzésük elmaradt  
a füredi kéziseknek is.  
A csapat eddig kétszer 
volt kénytelen karantén-
ba vonulni. A folytatás 
más csapatok egészségi 
állapota miatt is bizony-
talan. Ülő sor, balról: 
Rodriguez Alvarez 
Pedro, Kőhegyi Ákos, 
Brandt Balázs, Seprős 
Bence, Bősz Dániel, 
Andó Arián, Varga 
Márton, Dejan 
Malinovic, Dénes János; 
középső sor: Szűcs 
Bence, Kis Ákos, Rácz 
Richárd, Igor Zubjuk, 
György László, Imre 
Vilmos, Szathmári 
János, Szabó Tamás,  
Ág Bálint; felső sor: 
Bóka Bendegúz, Kemény 
László, Draskovics 
Gellért, Petar Topic, 
Határ Péter, Aleksei 
Shynkel, Horváth 
László, Pulay Gábor 
és Szöllősi Balázs 

Nehéz helyzetben a kézilabdacsapat

Új elnök a BYC élén
Varga Lajost választot-
ták a Balatonfüredi 
Yacht Club új elnö-  
kének. 

Az ötfős elnökség további 
négy évre kapott bizalmat, a 
tervek között szerepel többek 
között az utánpótlás megerő-
sítése és nemzetközi verse-
nyek rendezése.

A klub eddigi elnökét, 
Gerendy Zoltánt a Magyar 
Vitorlás Szövetség (MVSZ) 
vezetőjének választották a 
szövetség legutóbbi, Balaton-
füreden rendezett tisztújító 
közgyűlésén, miután a szövet-

séget 2013 óta vezető Kollár 
Lajos nem vállalt újabb cik-
lust. BFN

Evezés a BYC-ben

Szeretnél sportolni,  
de nem tudod, mit?  
Ha elmúltál már 10,  
de nem vagy még 100, 
gyere a BYC-be evezni! 
Gyere, ha szeretnél  
egy jó és összetartó 
közösségbe tartozni,  
ha szeretnél többet 
lenni a friss levegőn,  
ha szeretnél edzettebb 
lenni.

Edzéseink márciustól ok-
tóberig (időjárás függvényé-
ben) a szabadban, a Balaton-
füredi Yacht Club telephe-
lyén zajlanak. Ősszel és té-
len alapozó foglalkozásokat 
tartunk: úszás, tornatermi 

edzések és erősítés. Iskolai 
szünetben evezőstáborokba 
várjuk a fiatalokat.

Ha teheted, kérjük, láto-
gass meg bennünket, edzés-
időben. (Előzetes egyeztetés 
ajánlott, mert esetenként az 
edzés időpontja változhat.)

Edzéseink időpontjai: 
hétfő, szerda, péntek 16.00–
tól 20.00-ig.

Az edzések helyszíne: 
Balatonfüredi Yacht Club 
( B Y C )  B a l a t o n f ü r e d , 
Zákonyi Ferenc utca 2.

Érdeklődni lehet Fejes 
Zsuzsa edzőnél a +36(70) 
369-6743-as telefonszámon 
vagy a sari.hzsuzsi@gmail.
com e-mail címen. (x)

Látványos  
gólok

A 2020/21-es évad  
IV. regionális Bozsik- 
tornájának Balatonfüred 
adott helyszínt október 
24-én. A sorozatban 
Fejér, Veszprém és 
Komárom-Esztergom 
megye körzetvezető 
egyesületei mérték  
össze tudásukat „mini- 
tornákon”. 

Az U 11-es korcsoport 
küzdelmeire a Fürdő utcai 
műfüves sportpályán került 
sor, ahol a Balatonfüredi Után-
pótlás Sport Club fiataljai 
mellett két székesfehérvári 
egyesület, Mór, Komárom és 
Balatonalmádi csapata lépett 
pályára. A forduló másik hely-
színe a Balatonarácsi Utánpót-
lás Centrum volt, ahol az U 
13-sok két csoportra osztva 
mérkőztek a nap folyamán. 
Bár ezekben a korosztályok-
ban még az eredményesség 
másodlagos, számtalan szép 
technikai megoldást, látvá-
nyos találatot és gólhelyzetet 
láthattak a helyszínekre kilá-
togató nézők és hozzátartozók.

Folytatás novemberben, 
Móron és Balatonalmádiban.

 Makó István

A kiválasztóra érkezőket Kis Ákos szakmai igazgató köszöntötte, majd a helyi középiskolák képviselői mutatkoztak be, 
ismertették az iskolák nyújtotta lehetőségeket. Bejárták még az Akadémia Hotelt, megmutatták a leendő kéziseknek a 
szobákat, az edzéslehetőségeket és az infrastruktúrát is. A napot közös edzéssel zárták az Eötvös iskola sportcsarnokában. 
A következő kiválasztó időpontja: november 17., kedd

Utánpótlás-kiválasztó

Varga Lajos
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