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Hét számban versenyeznek

Július 15-én kezdődik a FINA-világbajnokság – Balatonfüred ad otthont a nyílt vízi úszásnak
Július 15-én, a balatonfüredi megnyitó után 10
órától a férfiak 5 kilométeres távjával indul a
FINA-világbajnokság
nyílt vízi versenye a
Balatonon. Érmet
osztanak tehát a férfi és
női 5, 10, 25 kilométeres
táv és az 5 kilométeres
csapatverseny leggyorsabb úszóinak.
A magyar nyílt vízi úszók
érmeiket már korán elkezdték
gyűjteni, főleg a kontinensviadalokon, de az igazi áttörést
Kovács Rita érte el 1994-ben
szerzett világbajnoki ezüstérmével. A férfiaknál 2011-ben
Gercsák Csaba nyerte az első
érmet, egy bronzot a 25 kilométeres versenyszámban. Persze,
a legnagyobb eredményünk
Risztov Éva londoni olimpiai
aranya.
A mostani magyar csapatban
a július 2-án a barcelonai nyílt
vízi Európa-kupa-futamon is
kiválóan szereplő,10 kilométeren győztes junior világ- és
Európa-bajnok Rasovszky Kristóf 1:52,32.6 órás időeredmén�nyel az első helyen végzett a
francia Jean-Baptise Clusman
és a német Christian Reichert
előtt. Ugyanebben a számban
Székelyi Dániel hatodikként ért
célba.
A nőknél Olasz Anna is nagyon közel járt az aranyhoz,
végül mindössze hét tizedmásodperccel lemaradva a spanyol
Paula Ruiz Bravo mögött má-

Közel egymilliárd forintból újul meg a Lóczy Lajos Gimnázium épülete. Az
iskola történetének legnagyobb beruházása várhatóan a jövő év januárjában
kezdődik.
2. oldal

Könyvbemutató
Rómában
Paczolay Péter még mint
római nagykövet hívta meg
a balatonfüredieket az olasz
fővárosba a Quasimodo
költőverseny 25. évfordulója alkalmából.
5. oldal

Titokzatos nő
a kormánynál

sodik lett. A dobogó harmadik
fokára is magyar versenyző, az
ugyancsak a FINA-vébére készülő Sömenek Onon Kata állhatott fel.
Akiknek tehát szurkolhatunk, férfiak, 5 km: Rasovszky
Kristóf (Balaton Úszó Klub,
Veszprém), Papp Márk (BVSC,
Zugló ). 10 km: Rasovszky

Kristóf (Balaton Úszó Klub,
Veszprém), Székelyi Dániel
(Egri Úszó Klub). 25 km:
Rasovszky Kristóf (Balaton
Úszó Klub, Veszprém), Gyurta
Gergely (ÚTE). Nők, 5 km:
Novoszáth Melinda (Darnyi
SC), Juhász Janka (Kiskunhalasi Úszó és Gyógyúszó Egyesület).10 km: Olasz Anna (Sze-

gedi Úszó Egylet), Sömenek
Onon Kata (Kőbánya SC). 25
km: Olasz Anna (Szegedi Úszó
Egylet), Sömenek Onon Kata
(Kőbánya SC).
A nyílt vízi úszás 1991-ben
került be a FINA-világbajnokság
programjába. Ekkor még csak
25 kilométeres távú versenyt
rendeztek, majd később a rövidebb távok is bekerültek a vb
versenyszámai közé.
Az első újkori olimpián,1896ban Athénban a versenyeket
szintén a nyílt vízen rendezték
meg. Önálló sportágként 2008ban Pekingben lett az olimpiai
program része, az ötkarikás já-

tékokon csak a 10 kilométeres
versenyszám szerepel.
A maratoni úszás komoly
kihívások elé állítja a versenyzőket, a versenytávokon kívül
mindig minden változik. Tavakban, folyókon, tengerben kell
úszniuk a sportolóknak, az átlátszatlan víz, a hullámzás, az
áramlás, a vakító napsütés vagy
épp a kihűlés mind-mind nehezíti az úszók dolgát, és akkor a
víz alatti „verekedést” még nem
is említettük.
(A vb részleteiről, a kísérőprogramokról és a parkolásról további részletek a 3-4. oldalon.)

Gordon Evelyn (1909–
1993) a magyar vitorlássport első igazán sikeres
női versenyzője volt. A
Tramontana 8R jachtot
kormányozva kétszer,
1940-ben és 1942-ben is
megnyerte a Kékszalagot.
8. oldal

Aki nem
ver bottal
Kenderesi Botondról mérföldekről lerítt, hogy
sznob és félművelt. Negyvenkét éves, alacsony, zselézett hajú pasas volt, aki
lelkesen küzdött a felesleges kilóival.
10. oldal

Új herendi motívumok
az Anna-bál szépeinek
Július 29-én az Anna
Grand Hotel hangulatos
kertjében rendezik meg a
192. Anna-bált. A patinás
rendezvényt ezúttal is az
Anna-fesztivál hagyományos eseményei előzik
meg. Lesz prímásverseny
és operagála.
– Megőrizve a hagyományt,
több újdonsággal készülünk az
idei Anna-bálra. Régi vágyunk,
hogy kinyissuk a bált, az ötszáz
vendég mellett mások is részt
vehessenek a forgatagban. Ezért
kísérleti jelleggel a Blaha utcában egy utcabált szervezünk,
amolyan bálteremmé szeretnénk
tenni ezt a részt. Látványosnak
ígérkezik a tavalyi bálkirálynő
felvonulása, illetve az idei győztesek sétakocsikázása is, amelyen a három legismertebb történelmi ménesgazdaság, a bábolnai, a szilvásváradi és a
mezőhegyesi egy-egy ötös fogattal lesz jelen. Idén először a

Magyar Nemzeti Lovas Díszegység is részt vesz az eseményen – jelentette be az Anna
Grand Hotelben rendezett sajtótájékoztatón Bóka István polgármester.
A 70 ezer forintos jegyek
már elfogytak, azonban – az

elmúlt években tapasztalható
nagy érdeklődésre való tekintettel – idén sétálójegyek is válthatók a bálra, ezek korlátozott
számban még kaphatók. Az
ülőhellyel nem járó, 25 ezer
forintba kerülő belépő biztosítja a bálon való részvételt, a
hölgyeknek pedig a sorszámozott herendi porcelánszívet.
Az Anna Grand Hotel patinás épületében, illetve hangulatos kertjében rendezendő bálra
a város ezúttal is meghívta a
füredi 18 éves lányokat. A bál
előtt a Vaszary Villa kertjében
gyülekeznek a vendégek, és
onnan indul majd a zenés menet,
itt akasztják a hölgyek nyakába
a herendi porcelánszíveket. A
báli közönség szavazza meg a
15 legszebb lányt, akik közül
majd a szakmai zsűri választja
ki a bál szépét és udvarhölgyeit.
A július 29-én rendezendő
Anna-bál díszvendége Füred
kulturális partnere, Győr lesz.
(Folytatás a 7. oldalon.)

Litkey Farkas megnyerte a 49. Kékszalagot is

MTI-fotó: Szántó Áron

Kékszalag: vitatott győzelem
Bár Litkey Farkas Festipay
nevű hajója futott be elsőnek a
49. Kékszalag vitorlásversenyen, a mögötte másodikként
beérkező Fifty-Fifty megóvta a
győzelmet, mivel Litkey hajója
bóját érintett Józsa Márton és
legénysége szerint. Az óvást
végül elutasították, így Litkey
Farkas tizenharmadszor szerezte meg a Kékszalag-győzelmet.
Az 526 hajóból álló mezőny
csütörtökön kilenc órakor rajtolt
Balatonfüred előtt, Európa leghosszabb távú tókerülő versenyén. A viszonylag gyenge

szélben a várakozásoknak megfelelően a kéttestű hajók azonnal az élre álltak. A két esélyes
szinte egy időben érte el a Balatonkenese előtt található pályajelet. Siófokon és a Tihanyiszorosban Litkeyék vezettek,
ám az Opel Fifty-Fifty a nyugati medencében felzárkózott.
A Keszthelyi-öböl bejáratánál a Festipay az északról érkező kissé erősebb szélben faképnél hagyta a többieket, és délután három órakor mintegy 15
perc előnnyel fordult Keszthelynél. A Balatonfüredre visszafelé

vezető vitorlázás során azonban
a különbség egyre apadt a második helyezett, Józsa Márton
vezette Fifty-Fiftyvel szemben.
A Tihanyi-szoros után, a célegyenesben a Festipay növelni
tudta előnyét, és végül 19 óra 05
perc 17 másodperckor ért célba.
Második az Opel Fifty-Fifty
Józsa Márton kormányzásával,
harmadik a Black Jack nevű
katamarán lett, fedélzetén Roland Gäbler többszörös világbajnokkal. BFN
(Kékszalag-kisokos a 8. oldalon.)
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Egymilliárdból újul meg a Lóczy gimnázium
Közel egymilliárd
forintból újul meg a
Lóczy Lajos Gimnázium
épülete. Az iskola történetének legnagyobb beruházása várhatóan a jövő
év januárjában kezdődik. A tanintézmény új,
hét tantermet felölelő
emeletet kap, modernizálják a meglévő épületet,
és jelentős energetikai
fejlesztés is megvalósul.
A hazai finanszírozású nemzeti köznevelési infrastruktúrafejlesztési program keretében
688 millió forintot költenek
majd a gimnázium épületének
felújítására. Az országos programban 65 tanintézmény kapott
támogatást, közöttük a Lóczy az
egyetlen középiskola. A gimnázium nyílászáróinak cseréjét, a
hőszigetelést, illetve a fűtés
korszerűsítését uniós forrásból
fedezik, erre 222 millió forint
áll rendelkezésre.
– Várva várt beruházás indulhat meg, még 1998-ban

Szabó Lajos, Bóka István, Duna Katalin és Kontrát Károly a sajtótájékoztatón

Gyermekrohamkocsi
a Balaton-parton
A Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat 60 millió
forint értékű új gyermekrohamkocsit állított
szolgálatba füredi központtal a nyári időszakban.
A Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat régi vágya volt, hogy
újabb régióban is meg tudjon jelenni, ezzel is tovább segítve a
hazai sürgősségi gyermekmentést. Hosszas szervezőmunka és
nagy anyagi befektetés árán idén
a nyári csúcsidőszakban egy új
gyermekrohamkocsit állítottak
szolgálatba a Balatonnál.
Az eddigi mentőegységeik
helyét is mindig az adott régióban
előforduló gyermekesetek száma
alapján határozták meg. A középmagyarországi régióban a legnagyobb az ellátásra szoruló gyerekek száma, így 18 éve itt indult a
budapesti gyermekrohamkocsi.

igénylő gyermekbalesetek és
rosszullétek száma ugrásszerűen
megnőtt.
A Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat Közhasznú Alapítvány 18 éve végzi a súlyos, életveszélyes állapotú csecsemők és
kisgyermekek helyszíni mentését
és szállítását az Országos Mentőszolgálat kötelékében. Ez idő alatt
több mint 45 ezer bevetést hajtott
végre a három gyermekmentő
egységük, így világviszonylatban
is egyedülálló a tapasztalatuk.
A projekt megvalósításához
egy új, a most futó budapestihez
hasonló gyermekrohamkocsit
építtettek egy németországi mentőautógyárban. Ebbe a mentőautóba – a többi mentőegységükhöz
hasonlóan – a legmodernebb
mentéstechnikai berendezések
kerültek, amelyek segítségével
egy mozgó gyermekintenzív osztályt tudnak a helyszínre vinni.

BALATONFÜREDI
NAPLÓ
Balatonfüred Város
Önkormányzatának
havilapja

A Balatonfüreden állomásozó
kocsin a másik három mentőegységükön már sok-sok éve szolgálatot teljesítő, gyermekintenzív
terápiában jártas orvosaik, ápolóik és tapasztalt gépkocsivezetőik
dolgoznak. A feladataik rendkívül változatosak, az úgynevezett
intenzíves transzportokon kívül a
helyszíni betegellátásban is segítik az Országos Mentőszolgálat
munkáját. Boldizsár Marcsi

tézmény életében. Jelenleg két
épületben zajlik a tanítás, az
egykori lánykollégium infrastruktúrája már erősen leromlott, ezért nagyon várjuk az iskola megújítását. Addig is azon
dolgozunk, hogy mind a 430
diákunk megfelelő körülmények között folytathassa a tanulmányait az építkezés alatt – fogalmazott Duna Katalin, az iskola igazgatója.
Az új tanítási év még a jelenlegi épületekben kezdődik el, a
beruházás várhatóan jövő év
januárban indul. Az építkezés
idejére az egész iskolát ki kell
üríteni, még zajlanak az egyeztetések, de a gimnázium diákjainak a tervek szerint a meglévő balatonfüredi tanintézményekben biztosítanak majd helyet – tudtuk meg Szabó Lajostól, a Balatonfüredi Tankerületi
Központ igazgatójától.
(Az építkezés ütemezését június végére ígérte a minisztérium, lapzártánkig az időpontról
még nem érkezett hír – a szerk.)
Martinovics Tibor

Magyar Örökség-díjas lett az intézet

Június 24-én tartották meg Budapesten a Magyar Örökség-díj átadógáláját, ahová meghívást kapott G. Tóth László, a MTA Ökológiai Kutatóintézet Balatoni Limnológiai Intézet igazgatója is. Nem véletlen, hogy a közel százéves múltra visszatekintő intézménynek
is odaítélték a rangos elismerést. A tihanyi kutatóintézet alapkövét – az alapító okirat hiteles példányával – 1926. augusztus 25-én
helyezték el ünnepélyes keretek között. Azóta folyamatosan fejlődött a kutatómunka, és nemzetközileg is elismert szintre emelkedett
a nagy múltú intézmény
BFN

Toborzás Füreden

Ezt az észak-magyarországi
régió követi, így kézenfekvő volt,
hogy a második mentőegységük
– miskolci székhellyel – ebben az
országrészben állt szolgálatba.
A gyerekesetek számát tekintve a következő az észak-alföldi
régió, hét évvel ezelőtt ezért esett
a választás Debrecenre.
A nyári időszakban a Balatont
rengeteg gyermekes család látogatja, ezért a sürgősségi ellátást

említettem először, hogy a
Lóczy gimnázium infrastruktúráját fejleszteni kell. A város
imázsához hozzátartozik a gimnázium, nagyon fontos, hogy
végre méltó körülmények között tanulhassanak itt a diákok.
A fejlesztés koncepciója kész.
A régi épületet korszerűsítjük,
arra egy új emelet épül, ezzel a
jelenlegi széttagolt struktúra
megszűnik. Nem lesz egyszerű
a beruházás, hiszen két támogatói forrást kell összehangolnunk
– vélekedett az iskola udvarán
tartott sajtótájékoztatón Bóka
István polgármester.
Kontrát Károly, a térség országgyűlési képviselője beszédében hangsúlyozta: a beruházás révén európai színvonalú
körülmények között tanulhatnak majd a gimnázium diákjai.
Mint fogalmazott, nemcsak
Fürednek, de az egész térségnek nagyon fontos az iskola
fejlesztése.
– Ekkora volumenű fejlesztésre még nem volt példa a 62
éves múltra visszatekintő tanin-

A Balatonfüredi Rendőrkapitányság toborzócsoportjának
tagja a Készenléti Rendőrség
munkatársával júniusban tájékoztatást adott a határvadászképzésről a Lipták Gábor Városi
Könyvtárban megjelenteknek.
A beszélgetés során az egyenruhások a hivatásos szolgálati
viszonnyal kapcsolatban, a határvadász egységbe történő
felvétel feltételeiről, a képzési
lehetőségekről adtak felvilágosítást. A rendőrök jelentkezési
egységcsomaggal is készültek
a konkrét elhatározással érkezőknek.
A határvadászképzéssel kapcsolatos további információk a
helyi kapitányságokon, illetve a
rendőrség honlapján. 
BFN

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

Tisztújítás az ipartestületnél
A városi iparosokat,
szolgáltatókat tömörítő
egyesület, a Balatonfüredi
Szolgáltató Ipartestület
(SZIT) elnökének ismét
Mahler Wolfgangot
választotta meg a következő négy évre.
Az egyesület alelnöke Beneda László és Molnár László
lett. A számvizsgáló és etikai
bizottság elnökének Belső Sándort választották meg, a bizottság tagja lett Jánosa Sándor és
Kovács Gábor, az elnökség
póttagja pedig Dőri Tibor.
Az ülésen részt vett az Iposz
elnöke, Németh László is, aki
több jubiláló SZIT-tagot érde-

mesített az 50, illetve 25 évig az
iparban, szolgáltatásban eltöltött évekért oklevéllel és ezüstgyűrűvel. Tóth Attila fotográfus
aranykoszorús mester címet,
Jánosa Sándor lakatos- és kovácsmester, Molnár László kőműves és borász 25 éves kisipari vállalkozói munkájáért Iposzemlékoklevelet, Jánosa Sándor,
Dőri Tibor bútorasztalos iparos,
Borgmeier Manfréd, a MarborgInvest tulajdonosa, Bergmann
Ernő, a Família Bergmann tulajdonosa 25 éves SZIT-tagságért,
Csontos Miklós aranykoszorús
rádió-tv mester 50 éves iparosmunkájáért oklevelet kapott.
A közgyűlésen elhangzott
még, hogy nagy a baj a magyar

iparos-utánpótlással, nincs
szakember, aki a megrendelőket
ki tudná szolgálni.
A szakmailag gyenge OKJ-s
tanfolyamokon, gyorstalpalókon szerzett tudás nem igazi
szakmai tudás, az iskolai képzést a mesterekkel kellene ös�szehangolni. Az iparosok saját
tapasztalataikról beszélve elmondták még, hogy a hiányos
törvényi háttér és a nem megfelelő szakmai képzés munkavédelmi szempontból életveszélyes helyzetet is teremthet.
Abszolút érthetetlen például,
hogy színvakok is lehetnek
villanyszerelők, fejtette ki tovább példálózva az egyik szakember.
BFN

Fejléc: Pálffy Károly. Fotók: Füred Televízió. Nyomdai elõkészítés: PWM Design. Nyomdai munkálatok: Prospektus Nyomda, Veszprém.
Hirdetésfelvétel: +36(30)216-1768. A szerkesztõség jogának tekinti az olvasói levelek megrövidítését.
Az olvasói leveleket az alábbi címre kérjük beküldeni: Balatonfüredi Napló szerkesztõsége, Füred Stúdió Kft.,
8230 Balatonfüred, Kossuth utca 3. E-mail: furedtv@furedtv.hu
Lapunk a www.furedtv.hu honlapon is olvasható.
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A FINA-világbajnokság tudnivalói
A vizes világbajnokság
ideje alatt alaposan
megváltozik Balatonfüred, a sporteseményhez kapcsolódó fontos
tudnivalókról Cserép
Lászlót, a balatonfüredi
önkormányzat osztályvezetőjét kérdeztük.
Íme a legfontosabbak:

Jegyek

Jegyeket változatlanul online
lehet vásárolni a FINA honlapján, és itt szeretném buzdítani a
füredieket, hogy látogassák a
versenyeket, páratlan élmény
lesz, ilyen szintű világtalálkozót
nem láttunk még a városban. A
díjkiosztók is a versenyterületen
belül lesznek, amelyek jegy
nélkül nem láthatók. A Kisfaludy színpadon viszont a futamok
után már aznap sajtóbeszélgetést ígérnek a győztesekkel a
vébé szervezői.

Füredi megnyitó

Zoób Kati divattervező különleges kollekcióit 150 modell
mutatja be a megnyitón. A ruhák
a magyar divattörténetet idézik,
mindegyik különböző anyagú
és szabású, de igazi különlegesség, hogy összképében a Balaton hullámait imitálja a bemutató. A 25-30 perces megnyitó
a móló végén lesz az első versenynapon 9 órától, a férfiak öt
kilométeres úszószáma előtt.
Ide csak regisztrált, meghívott
vendégek léphetnek be, viszont
a megnyitót kivetítik a Kisfaludy színpadon lévő ledfalra,
majd a Duna World csatorna is
fogja adni az erről készült filmfelvételt.

Programok
a versenyek után
Minden este 18 órától a városé a
Kisfaludy színpad, ahol először

csak a támogatók reklámjai
és város imázsképek láthatók,
majd 20 és 21 órától különböző könnyűzenei koncertek
lesznek, amelyek természetesen ingyenesen látogathatóak.

Borkóstolók

A verseny területén belül
már eleve meglévő 12 támogatói pavilonban lesz 4-8 kitelepülő füredi borász, aki kint sétáló nagyközönségnek kínálja a
borait. Emellett a Vaszary Villa
kertjében július 15-től 23-ig 19
órától a Rizling Generáció szervez borkóstolót, ami belépőjegyes, elegáns rendezvény lesz.

Közlekedés

Valójában a FINA-versenyek
alatt közlekedésirend-változás
nem lesz. A parkolás azonban
nagyon fontos, húsz irányító
táblával tájékoztatjuk az autósokat a parkolási lehetőségek-

NYÍLT VÍZI ÚSZÁS

2017. július 20.

niuk a kerékpárról, és el kell
dönteniük, hogy kimennek-e a
71-es főútra, vagy végigtolják a
járművüket a területen, és csak
utána ülhetnek fel, ezt a rendőrség folyamatosan ellenőrzi, erre
számítsanak a kerékpárosok.
A Blaha utca minden pénteken, szombaton 19-től 21 óráig
le lesz zárva, csak gyalogosan
lehet itt sétálni. A különvonatokkal Budapestről érkező vendégeket plusz helyi járatokkal
szállítjuk le a partra, hogy ne
terheljék a helyi közlekedést.

2017. július 21.

Rendezvények a vb és
masters verseny között

2017. július 15.

10.00–11.15 Férfi 5 km nyílt vízi úszás (döntő)

2017. július 16.

10.00–12.15 Női 10 km nyílt vízi úszás (döntő)

2017. július 18.

10.00–12.15 Férfi 10 km nyílt vízi úszás (döntő)

2017. július 19.

10.00–11.15 Női 5 km nyílt vízi úszás (döntő)
10.00–11.15 Csapat 5 km csapatverseny (döntő)
8.30–15.00 Férfi 25 km nyílt vízi úszás (döntő)
8.30–15.00 Női 25 km nyílt vízi úszás (döntő)

ről. Megpróbáljuk a gépkocsival érkezőket a belvárosból a
város két vége felé irányítani, és
mindenhol jelöljük, hogy me-

lyik az ingyenes, melyik a fizetős parkoló. Ami fontos változás, hogy a kerékpárosoknak a
Vitorlás tér elején le kell száll-

A FINA-versenyek 21-én, pénteken véget érnek, de biztosan
sokan maradnak a hétvégére
Füreden, ezért még akkor is
koncertek lesznek a Kisfaludy
színpadon. Utána már következik az Anna-bál hete.
 BFN

Koncertek
2017. július 15., szombat

Kisfaludy, 20.00–20.30
Serengeti Troupe
Kisfaludy, 21.00–22.00
Garami Funky Staff

2017. július 16., vasárnap

Kisfaludy, 21.00–22.00
Magyar Vista Social Club
2017. július 17., hétfő

Kisfaludy, 21.00
Bazseva

2017. július 18., kedd

Kisfaludy, 21.00
Pátkai Rozina

2017. július 19., szerda

Kisfaludy, 19.30–20.30
Ballet Sory Camara
Kisfaludy, 21.00
Budapest Ska Nu-Jazz
Orchestra
2017. július 20., csütörtök

Kisfaludy, 21.00
Lakatos Róbert és Barátai
2017. július 21., péntek

Kisfaludy, 19.30–20.10,
Abebe Dániel Bebe
Kisfaludy, 21.00
Dalabai Band
2017. július 22., szombat

Kisfaludy, 21.00
Suba Attila and the Soul
Fool Band

2017. július 23., vasárnap

Kisfaludy, 20.00–20.30
Orientális tánc, hastánc,
2 fő hastáncos, 2 fő afrikai
énekes-táncos-dobos
Kisfaludy, 21.00–22.00,
Harry Lloyd Phaundi
– Agorosso
2017. július 29., szombat

Kisfaludy Színpad,
21.00–22.00
Füred Dixieland Band

2017. augusztus 10.,
csütörtök

Kisfaludy, 21.00
Buda Folk Band

2017. augusztus 11., péntek

Kisfaludy, 21.00
Veszprém Bakony
Táncegyüttes

Parkolási
lehetőségek
Június 16. és augusztus 26.
között péntek és szombati
napokon 19.00–23.00 óra
között forgalmirend-változás
lesz a városban, amely a Kisfaludy utca teljes hosszát,
valamint a Blaha Lujza utca
Horváth-ház és Zsigmond
utca közötti szakaszát érinti.
A jelzett időpontokban a
Blaha Lujza utca le lesz zárva
a gépjárműforgalom elől. Ettől eltérően az alábbi napokon
és időpontban lesz még lezárás az említett szakaszon:
– július 26–30-ig, az Anna-fesztivál ideje alatt 19.00–
23.00 óra között
– augusztus 20-án, vasárnap az állami ünnep rendezvényei miatt 19.00–23.00 óra
között
Az Anna-bál napjának
(július 29., szombat) útlezárásairól külön értesítjük a lakosságot és a vendégeket.
Parkolni ezeken a napokon
a Blaha utcában este 19.00
óráig lehet. Parkolási lehetőségek a közelben: Zsigmond
utca, Csokonai utca, Táncsics
Mihály utca, Honvéd utca,
Huray utca, Borsos Miklós
utca.
A parthoz közeli parkolóhelyekről lásd a csatolt részletes térképet. További felvilágosítást a Tourinform-irodában lehet kérni (Balatonfüred, Blaha u. 5., telefonszám:
87/580-480).
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A világversennyel kapcsolatos
információk és érdekességek
Új 50 forintos pénzérme

A Magyar Nemzeti Bank a
hazánkban megrendezendő 17.
FINA-világbajnokság tiszteletére 50 forintos emlékérmét
bocsátott ki. Az új, 50 forintos
emlékérmével a mindennapi
készpénzforgalomban is találkozhatunk.
A Magyar Nemzeti Bank
minden évben egy-egy jelentős
történelmi, nemzeti évforduló,
kulturális, tudományos vagy
sportesemény alkalmából rendszeresen bocsát ki emlékérméket, vagy esetleg valamelyik
forgalomban lévő érme emlékváltozatát.
Az új 50 forintos érme névértékes oldala változatlan marad, a másik oldalán azonban
a megszokott kerecsensólyom
helyett a 17. FINA-világbajnokság logója jelenik meg. Az
érme úgynevezett tematikus
oldalát Kósa István tervezte.
Az emlékérmék kétmillió
példányban kerültek forgalomba, a gyűjtők pedig igazán kivételes veretekhez is hozzájuthatnak. A 12 ezer darab első
napi (normál verdefényes) veret
sorszámozott díszcsomagolásban került forgalomba. A kibocsátott érmekből hétezer darab különleges technikával készült el.

• panaszkezelés
• turisztikai információk
• jegyinformációk
A 17. FINA-világbajnokság
Forródrót elérhetősége:
+36(1)907-0500

Vízkék mozdony
a FINA tiszteletére

A 17. FINA-világbajnokság
versenyszámaira jegyet vásárló
nézők vonattal fél áron utazhatnak a rendező városokba szurkolni, annak az együttműködési
megállapodásnak köszönhetően, melyet a MÁV-Start Zrt.-vel
kötött a Bp. 2017 Világbajnokságot Szervező és Lebonyolító
Nonprofit Kft. A vasúttársaság
továbbá jelentős segítséget
nyújt az esemény megszervezéséhez nélkülözhetetlen 3500
önkéntes és az augusztusban
induló masters-vb-re akkreditáltak utaztatásában is.
A megállapodás értelmében
a vasúttársaság – kiemelt személyszállítási partnerként – a
világbajnokságra jegyet vásárló nézők számára 50 százalékos
kedvezményes utazást biztosít.
A MÁV-Start a nézőknek kedvező döntése mellett a vb szervezésében aktívan részt vevő
3500 önkéntes munkáját is

Forródrót a világbajnokság alatt

A 17. FINA-világbajnokságot
és a masters-világbajnokságot
szervező Budapest 2017 Nonprofit Kft. a világbajnokság
zökkenőmentes lebonyolítása
érdekében és a felmerülő kérdések, problémák kezelésére
telefonos ügyfélszolgálatot
üzemeltet.
A június 29. és augusztus 22.
között működő 17. FINAvilágbajnokság Forródrót munkatársai angol és magyar nyelven állnak rendelkezésre, a
szolgáltatás július 6. és július
30. között éjjel-nappal üzemel,
a többi időszakban reggel 6 és
este 10 óra között fogadja a hívásokat.
A telefonos ügyfélszolgálat
a világbajnoksághoz kapcsolódó valamennyi felmerülő kérdés és probléma esetén rendelkezésre áll, különösen az alábbi
területeken érdemes bizalommal keresni a Forródrót munkatársait:
• általános információk
az eseményekkel,
utazással kapcsolatosan

igyekszik majd megkönnyíteni,
hiszen fejenként öt alkalommal
oda-vissza, térítésmentesen
biztosítja az utazást számukra a
lakóhelyük és Budapest, illetve
Balatonfüred között. A vasúttársaság a fővárosból ingyenes
különvonatokat is indít az augusztusi masters-vb nyílt vízi
úszás balatonfüredi versenyszámaira akkreditáltak számára.
A számítások szerint mintegy 10 ezren utaznak majd vonattal a versenyekre. A budapes-

ti helyszíneken, azaz a Duna
Arénában és a Margit-szigeten
belföldi és nemzetközi vonatjegyek vásárlására is lesz lehetőség, Balatonfüreden pedig a
MÁV-Start mobil pénztára
várja az utazókat, ahol lebélyegeztethetik kedvezményes vasúti jegyüket és menetjegyeket is
válthatnak. A vb második felvonására, a mastersversenyekre a
MÁV-Start különvonatai szállítják majd az akkreditált versenyzőket – közel ezer sportolót

Ingyenes wifi Füreden
Kiépült az ingyenes
wifiszolgáltatás a város
parti részén. A nagy
kapacitású, FINABP2017Free nevű hálózat
elérhetőségi területe
folyamatosan bővül.

Többhetes munkálatok után
indította el Füreden az ingyenes
wifiszolgáltatást az Antenna
Hungária Zrt. Jelenleg a Tagore
sétányon, a Zákonyi úton, illetve a Széchenyi úton (a Molkútig) érhető el a szolgáltatás. A

vizes vb kezdetéig a Jókai és
Ady utca teljes hosszában is elérhető lesz a rendszer, illetve a
vasútállomáson is működik
majd. A hálózatra csatlakozáskor legtöbb esetben (készülékfüggő) automatikusan nyíló
bejelentkező felületre irányítja
a felhasználót a rendszer. Ezen
a felületen a felhasználási feltételek elfogadása után használhatóvá válik a hálózat. Abban
az esetben, ha nem nyílik meg
a bejelentkező felület automatikusan, akkor egy böngészőab-

lakban egy tetszőleges weboldal
megnyitása után fog megtörténni az átirányítás a bejelentkező
felületre. A szolgáltatást 24 órán
belül korlátozás nélkül lehet
használni, ennek letelte után
újabb regisztrációt követően
tovább használható a hálózat. A
rendszert egyszerre több ezren
használhatják, a garantált le- és
feltöltési sebesség: 2 Mbit/s.
A szolgáltatás augusztus 13ig működik ezen a néven, utána
a város veszi át a rendszer üzemeltetését.
MT

– és a technikai személyzetet. E
célból augusztus 10-én, 11-én
és 12-én naponta két darab,
egyenként hétkocsis szerelvényből álló vonatpárt állít
forgalomba a vasútvállalat.

Kortárs szobrász
alkotásai

Az Idén nyáron új legendák
születnek című kisfilm a hat
sportágat egy-egy legendás vízi
teremtményen keresztüli párhuzammal mutatja be. Az úszást a

vizek legfélelmetesebb élőlénye, a cápa, a nyílt vízi úszást a
tengerek vándora, a bálna szimbolizálja. Jellemző mozdulataiban vált szimbólummá a műugrásnál a delfin, az óriástoronyugrásnál az orka, a szinkronúszásnál a társas összehan
goltságú halraj, míg a vízilabdánál a polip.
A filmben bemutatott szobrokat Magyarország egyik leghíresebb kortárs alkotója, Szőke
Gábor Miklós tervezte. „Izgal-

masnak találtam a kampány
alapötletét, ezért elfogadtam a
felkérést. A vizes sportok analógiáját figyelembe véve találtam ki az állatok karakterét,
amelyet először 3D-modell
formában terveztem meg, ők
kelnek életre a filmben. A vízi
legendákban benne van az ősi
erő, a rendkívüli teljesítmény
és a technika, ami az élvonalbeli sportolóinkat is jellemzi”
– mondta Szőke Gábor Miklós.
BFN
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117 milliárdos
hazai forrás
a turizmusra
A következő három évben
a Balaton, a Sopron–Fertő,
valamint a Tokaj–Felső-Tisza–Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térségekben
tervezett projektek megvalósításához 117 milliárd forintot
biztosít a kormány. A források
akár már azonnal rendelkezésre állnak a legfrissebb Magyar
Közlönyben is megjelent határozat értelmében – mondta
Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ)
vezérigazgatója sajtótájékoztatón június 28-án, Balatonfüreden.
Kiemelte, hogy sosem látott mértékű fejlesztési forrás
áramlik a Balatonhoz, és ha ezt
sikerül összefogással jól felhasználni, az üdülőrégió a
következő húsz évben Európa
egyik legdinamikusabban fej-

Guller Zoltán, a Magyar
Turisztikai Ügynökség
(MTÜ) vezérigazgatója
lődő, legélhetőbb turisztikai
térségévé válhat. Elmondta: az
ágazat jelenlegi 10,0-10,5
százalékos részesedését a
GDP-ből 2019 végére 16 százalékra kívánják emelni,
Ausztriához hasonlóan.
Guller Zoltán szerint óriási
potenciál van a belföldi turizmus fejlődésében. Egy friss
felmérést idézett, amely alapján ma már a magyarok fele
tervez utazásokat, pedig néhány éve csak 36 százalékos
volt ez az arány.

A vezérigazgató hangsúlyozta, a kormány mindent
megtett azért, hogy a Balaton
a következő két évtizedben
versenyképes turisztikai térséggé válhasson a fokozódó
versenyhelyzetben is. Emlékeztetett, hogy a turisztikai
vezetést koncentrálták, emellett 360 milliárd forintos hazai
és uniós forrást szán a kormány a balatoni fejlesztésekre.
Felhívta a figyelmet arra,
hogy a paradigmaváltás az
ágazat szereplőinél is megkerülhetetlen, rendbe kell tenni
több területet. Példaként említette, hogy véget kell vetni a
feketefoglalkoztatásnak, egységesíteni kell a szállodák
minősítő rendszerét.
A balatoni fejlesztési csomagról kifejtette: alapvetően
életminőség-fejlesztési programról van szó, amely egyebek
közt infrastrukturális, víz- és
ivóvíz-minőségi, közlekedési
fejlesztéseket, jelentős turisztikai programokat tartalmaz.
„Minden turisztikai fejlesztésnél odafigyelünk arra, hogy a
helyiek életminősége is javuljon, nem szabad Barcelona
vagy Velence hibájába esnünk,
ahol a helyiek már a turisták
ellen tüntetnek” – fogalmazott.
Beszámolt a már folyamatban lévő strandfejlesztésekről,
amelynek során 55 balatoni
strand újulhat meg még az idén
közel kétmilliárd forintból.
Az MTÜ balatoni közlekedéssel kapcsolatos programjáról elmondta: elsősorban a
kerékpáros, a hajós és a tömegközlekedést fejlesztik a jövőben azzal a céllal, hogy háttérbe szoruljon az autós közlekedés a tó térségében.
Elmondta azt is, hogy a
belső égésű motorral hajtott
hajókat ki kívánják tiltani a
Balaton vizéről, vagyis a jövőben csak elektromos motorral
hajtott vízi járműveket lehetne
használni a tavon. A szabályozás a vitorlásokat nem fogja
érinteni.
Bán László
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Könyvbemutató Rómában

Cserép László, Carla Romanelli,
Szomráky Béla, Mezey Katalin és Sztanó
László a Római Magyar Akadémián
Paczolay Péter még
mint római nagykövet
hívta meg a balatonfüredieket az olasz fővárosba
a Quasimodo költőverseny 25. évfordulója
alkalmából.
A nagykövet urat azután
Brüsszelbe hívták az Európa
Tanács bírói testületébe, így két
hónap után tért vissza az örök
városba, hogy ott találkozzon a
fürediekkel és régi római barátaival. A Római Magyar Akadémián tartott esten köszöntőjében
Paczolay Péter mutatta be Balatonfüredet, méltatta a kultúra
pártolását és dicsérte a város
kitűnő adottságait.
A Via Giulia 1. szám alatt
található, a Tevere partján álló
csodálatos Falconieri-, majd
Medici-palota 1928-ban került
a magyar állam tulajdonába
Klebelsberg Kunó kultuszminiszter jóvoltából. Az akadémia
vendégei között a 30-as, 40-es
évek legnagyobb tudósait, művészeit találjuk: Kerényi Károly,
Kodály Zoltán, Szerb Antal,
Weöres Sándor is dolgozott itt.
Az akadémia falai között alakult meg az úgynevezett Római
Iskola művészeti mozgalom is.
Manapság az intézmény fel

adataihoz tartozik az itáliai
magyar emlékek kutatása, gondozása, képzőművészeti ösztöndíjasok kiállításának ad helyet, és rendszeresek a palotában a kerekasztal-beszélgetések, koncertek.
A Quasimodo költőversenyt
ünneplő esten a magyar küldöttség – Mezey Katalin, Cserép
László, az alapítvány tagjai,
Szomráky Béla tolmács és fordító és Sztanó László költő,

Ötcsillagos balatoni strandok
Ha a fürdőző egy strand
bejáratánál kék színű
zászlót lát, biztos lehet
benne, hogy jó minőségű szolgáltatást kap
az adott fürdőhelyen.
A Balatoni Szövetség által
létrehozott Kék Hullám
minősítő rendszer
egyrészt iránymutatás
a turistáknak, másrészt
egy egészséges verseny
a települések között.
A strandokat minden szezon
elején egytől öt csillagig minősítik, attól függően, hogy az
adott fürdőhely milyen szolgáltatásokat nyújt a vendégek részére.
Az idei siófoki zászlóátadási
ceremónián megtudtuk, hogy a
balatonfüredi strandok a legmagasabb helyezést, az ötcsillagos
minősítést érték el. A zászlót és
oklevelet Hári Lenke, Balaton-

Hári Lenke, Balatonfüred alpolgármestere átveszi a zászlót és
az elismerést Balassa Balázstól, a Balatoni Szövetség elnökétől
füred alpolgármestere vette át a
Balatoni Szövetség elnökétől.
Somogyi László, a strandokat
üzemeltető cég vezetője lapunk-

5

nak elmondta, 10-15 éves folyamatos munka eredménye, hogy
ma ilyen kiváló állapotban van
a Kisfaludy és az Esterházy

strand. A város turisztikában
betöltött kiemelt szerepe kötelezi a Probio Zrt.-t, hogy a fejlesztések folytatódjanak, a Magyar Turisztikai Ügynökség támogatásával a közeljövőben
50-50 millió forintot tudnak
elkölteni a két fürdőhelyre, így
jövőre már lesz csúszda- és fitneszpark is – tette hozzá a
Probio Zrt. vezérigazgatója.
Idén 33 balatoni strand kapott egy-, három-, négy-, illetve
ötcsillagos zászlót, tíz strand
érte el a legjobb minősítést.
A 2017-es idényben családbarát strand címet kapott a
gyenesdiási Játékstrand, a legsportosabb fürdőhely a vonyarcvashegyi Lido strand lett, míg
a Balaton kerékpárbarát strandjának a balatonberényi községi
fürdőhelyet választotta a szakmai szervezetek tagjaiból álló
álló zsűri.
BL

egyetemi tanár – a negyed századot két nyelven köszöntő
kötetet mutatta be, visszaemlékezve a kezdetekre, amikor
1992-ben Franco Cajani, a Budapesten élő olasz költő, Szabó
György újságíró és Baranyi
Ferenc költő elhatározta a költőverseny megteremtését. Olaszul a kötetben lévő versekből
Carla Romanelli, a Magyarországon is jól ismert színésznő
olvasott fel.

A magyar esten Dávid Kinga
és Lorenzo Marmiroli, a szegedi, Török Tamara és Szkárosi
Endre, a budapesti egyetem tanárai a 150 éve született olasz
drámaíró, Pirandello munkásságáról tartottak előadást. A találkozónak Puskás István, a Római
Magyar Akadémia igazgatója
volt a házigazdája, a kitűnő
magyar borokat kóstolásra pedig a füredi Zelna Borászat
szállította Rómába.
CSK

Elindult Az Év Fürdője verseny

Idén nyáron már harmadik alkalommal választja meg az ország a kedvenc fürdőit. Az Év Fürdője szavazásban közel kétszáz hazai fürdő három
kategóriában verseng a voksokért.
A termalfurdo.hu a Magyar Fürdőszövetség szakmai támogatásával idén
is három kategóriában keresi az ország legnépszerűbb fürdőit. A három
kategória kialakítására – Az Év Fürdője, Az Év Feltörekvő Fürdője, A Helyiek Kedvenc Fürdője – azért volt szükség, mert a magyarországi fürdők
rendkívül sokszínűek. A világszinten is egyedülálló termálvízkincsünkre
hozzávetőleg 200 fürdő épült, a néhány medencés, időszakosan nyitva
tartó fürdőktől a nemzetközi hírű, többtucatnyi medencével rendelkező
komplexumokig.
Az szavazásban csak az úgynevezett épített fürdők vesznek részt, így
az ajkai Kristály Fürdőre, a balatonfüredi Annagora Aquaparkra és a Pápai
Várkert Fürdőre lehet leadni a voksokat.
Az eddigi évek minden kategóriában szoros versenyt hoztak. A versenyt
szervező termalfurdo.hu a tavalyi több mint 150 000 szavazó után arra
számít, hogy idén hozzávetőleg 200 000 szavazó adja majd le a voksát
kedvenc fürdőjére. 2017. augusztus 31-ig lehet szavazni, a voksolók között
wellnesshétvégéket és egyéb értékes nyereményeket sorsolnak ki.
A verseny szabályainak értelmében az előző év győztesei nem indulnak,
így idén nem lehet szavazni a Miskolctapolca Barlangfürdőre, amely Az Év
Fürdője kategóriát nyerte meg, a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdőre, amely Az Év Feltörekvő Fürdője kategóriában győzött, és az Orfű
Aquaparkra, amely A Helyiek Kedvenc Fürdője kategóriában szerezte meg
az első helyet.
Az elmúlt évekhez hasonlóan a Magyar Fürdőszövetség is Az Év Fürdője verseny mögé állt. A szövetség szívesen támogat minden olyan elképzelést, amely a magyar fürdőkultúra és a fürdőzés népszerűsítésére irányul,
és felhívja a figyelmet a fürdőzés fizikai és mentális egészségünkre gyakorolt pozitív hatásaira, arra, hogy a gyógyvizek regenerációra és betegségmegelőzésre is kiválóan alkalmasak.
BFN
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Utcabál a Blahán
A Blaha utcán tartott utcabál
belépőjegyes, elővételben 1500
forint, a helyszínen 2000 forint.
Ez nem lefogyasztható, ez egy
belépő.
Ezért az összegért a vendég kap egy
Szűcs Gabi-koncertet, tánczenét, kidíszített Blaha utcát, táncparkettet, és természetesen kínálatukkal várják a vendégeket az utcabeli vendéglátók.
Fontos az öltözék: férfiaknak hosszúnadrág, nőknek nyári ruha. Aki Zoób
Kati-ruhát kölcsönöz erre az estére a
Városi Múzeumban, az a hölgy ingyen
jöhet be. 15 ezer forint a kölcsönzés,
pontosabban a kaució, mert a ruha vis�szaadásakor tízezer forintot mindenki
visszakap, ötezer forint a mosatás. Már

két nappal korábban lehet ruhát kölcsönözni, de még aznap reggel, július 29-én
is van rá lehetőség.
A Blaha utca dekorációja és a színpad
már délelőtt készen lesz. Az Anna-báli
hagyományos bevonulást természetesen
bárki megnézheti, de azt követően csak
belépővel lehet azt utcára már bemenni.
Az Anna-bál éjszakáján tehát a Kisfaludy színpadon is van buli, és a Blaha
utca is várja a vendégeket. Az Anna-báli
vendégek közül bizonyára sokan kilátogatnak majd az utcabálra, de az utcabál
vendégei előtt természetesen zárva marad
a bál. 
CSK
A képen az 1975-ös
Anna-bál szépe és udvarhölgyei

Anna-estek Füreden
A 192. Anna-bál kísérőrendezvényeként a nyáron
Juhász Anna irodalmár
vezetésével könnyed,
tartalmas beszélgetések,
művészeti estek várnak
a kultúra iránt érdeklődőkre.
Juhász Anna irodalmár tíz
éve szervezte meg első irodalmi
programját, és hét éve alapította
meg a Hadik Irodalmi Szalont,
ami azóta több tízezres látogatottságával megmutatta, az irodalom világnézet. Juhász Ferenc Kossuth-díjas költő lánya
nemcsak hazai és nemzetközi
művészeti sorozatok alapítója,
de egyben az idei, 192. Annabál háziasszonya is.
– Balatonfüred központi,
fontos helyszín a magyar művészek számára is, így a tematikus
esteken, könnyed hangulatú,
tartalmas beszélgetéseken mutatok be párat közülük az igényes kikapcsolódásra vágyóknak. A víz, a vitorlázás, a festészet, az irodalom, a divat, a
színpad és a film is a megidézett
témák között lesznek – válaszolta a balatonfured.hu kérdésére
Juhász Anna.
A beszélgetések során három
közismert, kiemelkedő alkotó
mesél majd életéről, munkáról,
legnagyobb sikereiről és persze
a Balatonhoz fűződő kapcsolatáról. Július 7-én, a Kékszalag
vitorlásverseny apropóján volt
az Anna-estek debütálása Szabó
Sipos Barnabással, Koós Rékával és Detre Szabolccsal. Természetesen a Balaton, a víz, és
a vitorlázás volt a fő téma.
Július 26-án, Anna-napon egy

Juhász Anna, az Anna-bál háziasszonya
igazi Anna-estével folytatódik a
beszélgetéssorozat. Három különleges Anna: Ráckevei Anna
színművész, Götz Anna színművész és Trokán Anna színművész ül egy asztalhoz, hogy kiderüljön: mi a közös a három
hölgyben, akik eddig még sosem szerepeltek egy színpadon.
Milyen meghatározó szerep
és élmény kapcsolódik hazánk
egyik legrégibb és legszebb
nevéhez, az Annához? Van-e

egy névnek misztériuma, és ha
igen, számukra mit hordoz magában az Anna név? Előkerül
majd a kedvenc balatoni történet, koncert vagy fellépés, és
kiderül, a meghívott Annák
jártak-e már Anna-bálon.
A júliusban és augusztusban
rendezendő Anna-estek programsorozatnak az Anna Grand
Hotel mediterrán udvara ad
majd otthont.
MT
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Vannak még sétálójegyek a bálra
(Folytatás az 1. oldalról.)
Az Anna-bál gálaműsorában
a Győri Balett két művészének
duettje lesz látható – mondta
Somogyi Tivadar, Győr alpolgármestere.
Új motívumokkal díszített,
kizárólag az idei bálra, egyetlen
példányban készülő herendi
porcelánserleget vehet majd át
a 192. Anna-bál szépe, illetve
udvarhölgyei. Hosszú évek után
változik a porcelánok mintája.
A bál szépe a Viktória-mintára
épülő Royal Garden mintájú
herendi vázát, udvarhölgyei
pedig megújult Rothschild- és
Apponyi-mintásat kapnak ajándékba.
– Az új serlegvázák formája
változatlan, viszont motívumukat újragondoltuk. A bál szépének a serlege Vilmos herceg és
Kate Middleton esküvőjén debütált, Magyarország hivatalos
nászajándékaként. Ez a minta a
Viktória-minta modern változata. A báli szív legyen meglepetés, annyit elárulok, hogy a
Balatonnál őshonos tőkés réce
egyetlen tollából választottuk ki
az idei szívek színét – jelentette
be dr. Simon Attila, a Herendi
Porcelánmanufaktúra Zrt. vezérigazgatója a sajtótájékoztatón, aki hozzátette: a vendégek
elé 3500 darabos, hatvanmillió
forint összértékű, az 1930-as
évekig visszanyúló Apponyimotívumokkal díszített szerviz
kerül.
Az Operaház balettművészei
táncolják a bálon a palotást, a
bál szépét és két udvarhölgyét
éjfél előtt fél órával mutatják be,
ők másnap délelőtt tíz órakor a
Kisfaludy színpadon is láthatók
lesznek, majd a hagyományokhoz hűen sétakocsikáznak a
városban.
Lesz szívhalászat is, a bál
előestéjén 18 órakor fut ki a hajó
a vendégekkel, hogy kiderüljön, ki nyeri a jövő évi belépőt.
Újdonság szintén, hogy a Balatonhoz kapcsolódó irodalmi
beszélgetések is színesítik az
Anna-bálhoz kapcsolódó programsorozatot. Az irodalmi szalonokat Juhász Anna irodalmár
vezeti, aki a bál háziasszonya is
lesz.

Akadtak összetört szívek is...

Tavalyi elsőbálozók a Vaszary Villa udvarán
Idén is megrendezik a szívkórház előtti téren felállított
nagyszínpadon az Operagálát,

előtte egy nappal a Magyar
Állami Operaház művészei
lépnek fel, vasárnap este pedig

Rivaldafényben

Tavaly Kriveczky Villőt (a kép jobb szélén), a 17 éves,
szegedi lányt választották a 191. balatonfüredi Anna-bál
szépének. A fotón testvérével és édesanyjával látható a
bevonuláson

Új motívumok a herendi vázákon

a Gyógy téren operafilm-vetítés
lesz.
– Idén az Operagála Wagner és Mozart jegyében telik.
Jelentős művekből hangzanak
majd el részletek – mondta
Ókovács Szilveszter, az Operaház igazgatója.
Az eseményhez ez alkalommal is kapcsolódik prímásverseny, a bál hetében cigányprímások mérik össze a tudásukat.
– Tehetséges hegedűsök zenélnek majd a legjobb prímás
díjáért, a kötelező darabok
mellett eljátszhatják a kedvenceiket is. Balatonfüred békebeli környezetében mindig lélekmelengetően szól a népzene, így
a közönséget nemcsak a hagyományos gálára várjuk, magát a
versenyt is figyelemmel kísérhetik – mondta Kelemen László,
a Hagyományok Háza igazgatója.
Martinovics Tibor

A Győri Balett művészei lépnek fel
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Kékszalag-kisokos
A legismertebb európai
tókerülő versenyek:

A Genfi-tavi Bol d’Or 1939 óta
létezik, és a verseny távja 123 km.
1956-ban született a Boden-tavi
Rund um és a Garda-tavi Centomiglia is. Mindkettőn a pálya
hossza nagyjából 100 kilométer.
Induló hajók száma:

Az európai tókerülő versenyek
közül ma már a Kékszalagon versenyez a legtöbb hajó. A Bol d’Oron
volt a rekord 1990-ben, amikor 684
hajó nevezett be a versenyre, de
azóta ott az indulószám 500 körülire csökkent. A Kékszalagon az
elmúlt hat évben az átlagos hajószám 549. Bár az időjárás nagyban
befolyásolja a célba futók számát,
annak átlaga 68 százalék.
Nem akkor van kevés befutó, ha
viharos, esős, szeles az időjárás,
hanem amikor nagyon gyenge a
szél, és hajók egészen lassan haladnak. Viharos időjárásban kevesebben adják fel a versenyt, mint
szélcsendes időben.
Kékszalag-pálya:

Balatonfüred–Kenese–Siófok–
Keszthely–Balatonfüred, a táv
hossza légvonalban 155 km.
Versenyidő: Maximum 48 óra (a
rajt után 48 órával bezárul a célvonal).
Első verseny: 1934. július 27. –
21 részt vevő hajó.
Első győztes: Rabonbán I., 30as Cirkáló, kormányos dr. Ugron
Gábor.
Legtöbb induló: 2010-ben a 42.
Kékszalagon 593 hajón 9 nemzet
3115 versenyzője.
Versenyek rendje:

2017-ben a 49. versenyt rendezték.
1934-től 1942-ig kétévente páros
években, 1947-től 2001-ig kétévente a páratlan években került megrendezésre. 2001-től van évente
Kékszalag a Balatonon.
1996, 1998, 2000 – ellenkező irányban haladva, de egész körös volt a
Fehér Szalag.

Kékszalag egykor és most:
klasszikus fahajók és a korra
jellemző hajósruházat, jobbra
egy mai katamarán és
a legénység hipermodern
felszerelésben
Legtöbb versenyt nyert
kormányos:

Litkey Farkas 13-szor. 2001–2009ig zsinórban kilencszer, majd 2011ben, 2013-ban és 2016-ban és
2017-ben győzött. 11-szer egytestű
hajókkal, majd katamaránnal.

Legtöbb versenyt nyert hajó:

Tramontana 7-szer (1940, 1942,
1963, 1971, 1977, 1979, 1989).
Az első női kormányos,
aki Kékszalagot nyert:

Kultsár Istvánné Gordon Evelyn:
1940, 1942. Ő egyelőre az egyetlen
abszolút győztes női kormányos a
verseny történetében. 2011 óta a
legjobb női kormányos nyeri a
Gordon Evelyn-díjat, amelyet a
First Class Magazin alapított.
Győztesek: 2011-ben Németh
Enikő a Krajcár 70-es Cirkálóval,
2012-ben és 2013-ban Magyar
Vilma Assót kormányozva, 2014ben a 33-as osztályban versenyző

dr. Mekler Zita, 2015-ben az 53
hajós Yardstick I/2. kategóriában is
diadalmaskodó Scholtz Petronella.
2016-ban pedig Várkonyi Judit a
YS I-es Shark kormányánál.
Leggyorsabb Kékszalaggyőzelem egytestű hajóval:

1955-től 2014-ig a Nemere II. 10
óra 40 perces rekordja volt a legjobb idő, amit egytestű hajóval futottak. 2013-ban katamaránnal
szárnyalta túl először a Fifty-Fiftyvel Józsa Márton csapata.
2003-ban a Lisa, Litkey Farkas
kormányzásával 9 óra, 25 perc, 30
másodperc. Nem lett hitelesített
rekord, mert az alacsony vízállás
miatt a keszthelyi bója keletebbre
volt a szokottnál, így a pálya összesen akár 8 kilométerrel is rövidebb
lehetett az 1955-ös távnál.
Ugyanekkor versenyen kívül Gádorfalvi Áron szörffel 9 óra 4 perces
idővel 22 percet vert a Lisára!

Végül 2014-ben a Raffica futott
Király Zsolt kormányzásával 59 év
után új és hiteles pályacsúcsot
egytestű hajóval: 9 óra 56 perc 46
másodperc.
Kékszalag abszolút rekord:

1955: Nemere II., kormányos Németh István, 10 óra 40 perc.
2012, Fifty-Fifty katamarán, kormányos Józsa Márton, 10 óra 32
perc.
2014, Fifty-Fifty katamarán, kormányos Józsa Márton, 7 óra 13
perc, 57 mp.
Miért írjuk egybe
a Kékszalagot?

Az első versenyt a Kék Szalagért
írták ki 1934-ben, és a helyesírás
mostani szabályai szerint is két
szóban lenne a helyes írásmód. Ám
a verseny fogalommá vált, így lehet
és szokás is lett egybeírni Kékszalagként, míg például a Fehér Szalag
külön írandó.

Miért nehéz rekordot futni?

A Nemere II. csúcsideje 57 évig a
legjobb volt, pedig már a kilencvenes években is vitorláztak a Balatonon a klasszikus cirkálónál sokkal
gyorsabb hajók. Ám rekordot csak
a Kékszalag napján lehet futni, és
míg 1955-ben ideális erejű és irányú szél fújt az egész versenyen és
az egész tavon, addig ez a következő években nem történt meg. A
Balaton a széljárások alapján három részre osztható: a keleti medence, a nyugati medence nagyobb
része és a Keszthelyi-öböl.

Önmagában már ez is nagy sebességnövekedést okozna, de a gyorsulást megsokszorozza, hogy a
modern, erős anyagokkal olyan
formák és szerkezetek is megépíthetők, amilyeneket fából vagy
acélból nem lehetett volna megvalósítani. Ma már a modern egytestű,
tőkesúlyos hajók is képesek siklani,
és akár cirkáláskor is gyorsabban
vitorlázni, mint a szél sebessége.

Hogyan mehet egy vitorlás hajó
gyorsabban a szélnél?

A hajóépítő ipar rengeteget fejlődött, különösen az elmúlt huszonötharminc évben. A modern műanyagok, a karbonszálas technológia
révén a modern hajók sokkal erősebbek és könnyebbek a régieknél.

Úgy, hogy a vitorlást a szél nem
tolja a vízen, hanem a vitorlákon
felhajtóerő keletkezik! A vitorlák
olyanok, mint a szárnyak. A repülőgépszárnyhoz hasonló ívelt profilokon a levegő áramlása felhajtóerőt ébreszt, ami az áramlás sebességének növekedésével egyre nagyobb lesz. A vitorlákon áramló
levegő sebességét a hajó saját menetszele is fokozza. 
MVSZ

közepétől élte fénykorát. Ez idő
tájt tizenhat év alatt négyszer
bizonyult a leggyorsabbnak a
tókerülő versenyen. 1979-es
felújítása után tíz évvel Gömöry
Pál kormányzásával hetedszer
is diadalmaskodott. Ezzel a
legsikeresebb vitorlás a Kékszalag történetében. Ma már nincs

esélye abszolút győzelemre,
viszont gyönyörű, mert a balatonfüredi Bruckner-műhelyben
teljes felújításon átesve, megfiatalodva ragyog a Balatonon.
Eredeti stílusú farudazattal és
stílusos veretekkel, felszereléssel. a régi idők hangulatát őrizve és sugározva. 
MVSZ

Mennyire gyorsabbak a modern
hajók például az 57 évig rekordtartó Nemerénél?

Titokzatos nő a kormánynál
Gordon Evelyn (1909–
1993) a magyar vitorlássport első igazán sikeres
női versenyzője volt. A
Tramontana 8R jachtot
kormányozva kétszer,
1940-ben és 1942-ben is
megnyerte a Kékszalagot.
1909. május 24-én született
Budapesten. A Tramontana
1926-ban került édesapja, Gordon Róbert tulajdonába, aki
miniszteri tanácsos, a Duna–
Száva–Adria vasút vezérigazgatója, a Királyi Magyar Yacht
Club elnökhelyettese volt.
Evelyn sokat versenyzett a
hajón, majd édesapja 1929-es
halála után kormányozta is.
Amikor a Tramival a Kékszalag-sikereket aratta, akkor már
dr. Kultsár István miniszteri
tanácsos, a KMYC elnökhelyettesének felesége volt. Gordon
Evelyn a Kékszalag történetében az első győztes női kormányos volt, ám ezt nem emelték
ki a korabeli lapok, riportot sem
készítettek vele. Meglehet, zavarta kissé az urakat, hogy egy
nő veri el őket a legkeményebb
balatoni versenyen?
A Tramit kis szélben verhetetlennek tartották, magas
vitorlázatával a mezőny fölé
emelkedett. De fekete ló volt,
hiszen 1940 előtt még nem

versenyzett a Kékszalagon, így
senki sem sejthette, hogy az első
indulása Gordon Evelyn kormányzásával milyenre sikeredik. Az 1942-es Kékszalagon
pedig nemcsak gyenge szél fújt,
ám a Szigliget felől a mezőnyre
lecsapó vihart átvészelve a
Tramontana Keszthelynél már
elsőnek fordult. Visszafelé a
vihar már elült, a szél viszont
kitartott, a Trami pedig győzött.
1942-ben ismét Gordon
Evelyn kormányzásával győzött
a Tramontana. Javában dúlt a
második világháború, ám a
hátországban nem állt meg az
élet, Horthy Miklós és István fia
elvállalták a Kékszalag fővédnökségét. Először tették a versenyt augusztusra, amit ezzel a
közelgő Szent István-napi ünnepségek méltó előhírnökének
szántak. Az augusztus 15-i
rajtnál gyenge keleti szél fújt,
majd lassan délkeletire fordult
és folyamatosan változott az
erőssége is. Nem lehetett bízni
benne. Látszott, hogy ez a
Tramontana versenye lesz!
Tihanynál már a Gordon
Evelyn vezette Tramontana
haladt az élen, nem sokkal mögötte a Kékmadár és a Sólyom
II. Keszthelyig folyamatosan
változott az élboly. 22.06-kor dr.
Tuss Miklós újonnan épült 6R
jachtja, a Talizmán fordult első-

Gordon Evelyn 1940-ben a Tramontana bumján ülve
ként, őt követte a Trami 22.09kor, majd 22.13-kor a Sólyom
II. és a Kékmadár. A gyenge
szélben a favorit Tramontana
esélyt sem adott ellenfeleinek,
valamennyivel 14 óra után haladt át a füredi célon.
A háború után Gordon Evelyn kivándorolt Magyarországról. Életéről, sorsáról nem tudunk semmit. 84 évesen, Buenos Airesben hunyt el 1993-ban.
A Trami – ahogy mindenki
nevezi a Balatonon – hétszer
nyerte meg a Kékszalagot, ezzel
az eddig lefutott versenyeket
tekintve a csúcstartó. Azokban
az években, amikor győzött,

többnyire kis szél fújt, mert a
Trami akkor él igazán, amikor
csak szellő fodrozza a Balatont.
A Tramontana 8R jacht,
vagyis a tervező számára nagy
szabadságot biztosító R-képlet
alapján épült osztályhajó. Nos,
Willy von Hacht értette a dolgát,
hiszen a század elején klasszikusan szép, ugyanakkor versenyképes formát alkotott. Az
Adriáról került hozzánk, valószínűleg 1925-ben, körülbelül
húszéves korában. Az eredeti
vitorlázatot 1927-ben Benacsek
Jenő műhelyében alakították
olyan típusúra, amilyennel ma
is vitorlázik. A hatvanas évek
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Mindig élmény az Annagora Aquapark
A családok számára
kedvezményes belépőkkel, új programokkal,
változatlan árakkal várja
vendégeit a füredi
Annagora Aquapark.
Idén újra lesz éjszakai
fürdőzés.
– Évek óta nem emeltünk
árat, idén sem lesz ez másként,
sőt a kedvezményeket kiterjesztettük a fürdő összes szolgáltatását biztosító all in-jegyekre is.
Az új rendszer révén a családoknak a korábbiaknál kedvezőbb
lesz a csúszdázás. A balatonfürediek is újabb kedvezményt
kapnak, a közel 50 százalékos
kedvezményüket az all inbelépőknél is igénybe vehetik
– mondta a vízi élménypark
ügyvezető igazgatója.
Váradi Szabó István hozzátette: a hagyományos rendezvények mellett ezúttal, kapcsolódva a város nagy nyári kulturális
és sporteseményeihez, a vizes
világbajnoksághoz, a Kékszalaghoz, az Anna-bálhoz, meglepetés programokkal is készülnek. Június végétől minden
csütörtökön, pénteken és szombaton két animátor tart vizes,
illetve szárazföldi foglalkozásokat a gyerekeknek és a felnőtteknek.
A gyerek-hullámmedencében makettek segítségével akár
kis vitorlásversenyt is rendezhetnek a gyermekek, vagy játékos szívhalászaton vehetnek
részt.
Idén is lesz Salsafesztivál a
hullámmedencénél felállított
nagyszínpadon, folytatódnak a
nagy népszerűségnek örvendő
zumba-vízi aerobik foglalkozások, lesz vízjáró gömb és mas�százs. Az aquapark idén csatla-

kozik a strandok éjszakája
kampányhoz is.
– Tavaly népszerű volt az
úgynevezett fotópont, ahol többek között víz alatti fényképeket
kérhetnek magukról a látogatók.
A nagy sikerre tekintettel kicsit
bővítettük a szolgáltatásait.
Újdonság, hogy mindennap
délután négy órától kedvezményesen lehet all in-jegyet venni,
ez felnőtteknek 3500, a gyerekeknek 1800 forintba kerül
– mondta Váradi Szabó István.
Kétféle belépőt lehet váltani
a fürdőbe. Az úgynevezett all
in-jeggyel a fürdő összes szolgáltatása igénybe vehető, a

Újra műsoros estek
a Marina-bárban
Július 15. és augusztus 20.
között húsz esten át
Orfeum a Marinában
– Nyári Bárfesztivál
címmel a pesti mulató
kulturális eseménysorozatot hoz létre, amely az
egykori balatoni bárok
hangulatát idézi fel.
A Marina Hotel korábban
szebb időket látott, méltán híres
bárja húsz estére látogathatóvá
válik a nagyközönség számára,
akik minden bizonnyal találnak
kedvükre valót a színes programkínálatban. Ez a bár az ország legrangosabb nyári szórakozóhelye volt, többek között
olyan előadóművészekkel, mint
Cserháti Zsuzsa, Korda György,
Magay Klementina, Máté Péter,
Medveczky Ilona vagy Szulák
Andrea. Sokak számára máshonnan is ismerős lehet a Marina-bár, hiszen a még ma is
nagy népszerűségnek örvendő
Bujtor-sorozatból a Csak semmi
pánik című film egyik jelenetét
is itt forgatták, amelyben – úgy,
mint a valóságban is – Medveczky Ilona játszotta a revü dívaszerepét.
Az egyedi fesztiválnak köszönhetően minden estét a hotel
11. emeletén található, szintén
évek óta nem működő tetőbárban kezdhetik a vendégek, ahol
egy-egy pohár pezsgővel és
kellemes háttérzenével megnéz-

hetik az elképesztő panorámával egybekötött naplementét,
majd ezek után indul a műsor a
bárban.
A pesti körúton hét éve tart
az elfeledett szórakozásforma
újrateremtése, ám a kultúrmisszónak nem szabhat gátat
sem tér, sem idő. A valódi múltidézés során újra felsejlik majd
a régi balatoni nyárestek hangulata, Máté Péter-koncerttel
indítva és Cserháti-emlékesttel
zárva a programsorozatot. Kihagyhatatlan zenei csemege, a
nyár igazi kelléke a Balatonnál
nyaralóknak, vagy azoknak,
akik csak egy estére látogatnak
el Balatonfüredre, a kényelmes
és minőségi szórakozást keresve. Az egyedülálló produkciók
mellett az Orfeum könnyű
nyári ételekkel és hűsítő italokkal várja a kikapcsolódásra vágyókat.
Fellépnek: Farkas Gábriel,
Fehér Adrienn, Fehér Gábor,
Fonyó Barbara, Fool Moon,
Haumann Petra, Hegyi Dávid,
Gájer Bálint, Group’n’Swing,
Jónás Andrea, Kisfalvi Krisztina, Lelkes Reny, Malek Andrea,
a Monarchia Operett Társulata,
Oszter Alexandra, Prison Band,
Schwartz Dávid, Szulák Andrea, Takács Nikolas, Tóth Gabi,
Tóth Vera, Veres Mónika Nika,
valamint a közreműködő zenekarok és az Orfeum Tánckara.
(x)

hullám- és a wellnessmedencéktől kezdve a szaunákig és
gőzkabinokig, sőt korlátlan
csúszdázást is biztosít. Ezek
tízéves korig 3900, 10–18 év
között 4900, a felnőtteknek
pedig 5900 forintba kerülnek.
Az aquaparkjegy jóval
ked-vezményesebb, ezzel is
igénybe lehet venni a wellnessszolgáltatásokat, de a csúszdákat nem. A felnőtt strandjegy
2700, a gyermek 2200, a diák
pedig 2500 forintba kerül.
A megszokott kedvezmények megmaradtak: három év
alatt ingyenes az aquapark, a
nagycsaládosoknak pedig ked-

vező jegykonstrukciót kínálnak.
Az aquapark honlapján online
is lehet jegyet vásárolni. Az
elektronikus úton megváltott
jeggyel érkezőket soron kívül
engedik be a fürdőbe.
– Elvégeztük a szokásos
felújításokat, minden egyes
csúszdának átvizsgáltuk az illesztéseit. Rendbe tettük a napvitorlákkal árnyékolt új játszóteret és a kismedencét. Továbbra is nagy figyelmet fordítunk a
biztonságra, a fürdőzés zavartalanságát közel tizenhat úszómester és csúszdafelügyelő vigyázza – fogalmazott Váradi
Szabó István, aki hozzátette: a
fürdő területén lévő vendéglátóhelyek is megújult kínálattal
várják a vendégeket.
Az aquapark szeptember
3-ig mindennap nyitva tart 9–19
óráig, a kánikulai napokon újra
lesz éjszakai nyitva tartás is.
Minden vendég élhet a Balaton
Best-kártya kínálta 20 százalékos kedvezménnyel, amelyet az
aquaparki belépő árából vonnak le.
A 3,5 hektáros Balatoni Élményfürdő 2500-3000 látogatót
képes befogadni egyszerre, a
wellnessrészlegben pedig egy
időben 100-150-en tudnak kikapcsolódni. Az aquaparkban
temperált külső és beltéri medencék, 28 fokos gyermekmedencék, 12 óriáscsúszda, illetve
3 gyermekcsúszda várja a látogatókat.
A szaunákkal, gőzkabinokkal, illatkamrával, jégbarlanggal, valamint tepidáriummal
felszerelt wellnessrészleg medencéi 32 fokosak, és itt található Magyarország második
legnagyobb hullámfürdője, illetve az egyetlen hazai kisgyermek-hullámfürdő.
(x)

Igen Tisztelt Hölgyeim,
Uraim, Kedves Gyerekek!
Kedves közönségünk, amint
már megszokhatták, minden
évben teljesen új műsorral érkezünk Önökhöz. Ettől a hagyománytól ebben az évben
sem térünk el.
Bebizonyítjuk, hogy lehet és
szükségszerű ötvözni a hagyományos, régi cirkuszt a jövő új
cirkuszstílusával, hiszen minden újnak az alapja a hagyományokra épült cirkusz, és mindezt megfűszerezzük egy mesés

világgal, a Harlequin varázslatos világával, melyben egy titokra is fény derül.
Világszámokból nem lesz
hiány. Nemzetközi gálaműsorunkban fellépnek légtornászok, akrobaták, szemfényvesztő illuzionisták, hófehér
paripák, oroszlánok, púpos tevék, lámák, zebrák, kecskék, és
más egzotikus állatok is láthatóak lesznek a porondon. Új
szuper műsorunk, melynek

címe A Harlequin titka, az elmúlt évek legjobb cirkuszműsora, melyet csak az Eötvös
Cirkusz képes életre kelteni.
Ne hagyja ki! A szórakozás
garantált! Minket a név kötelez!
A világhírű Eötvös Cirkusz,
a családok cirkusza 2017-es
évadában sok újszerűséggel
lepi meg a kedves közönséget!
A cirkusz új társulatával tisztelettel várja a cirkuszt szerető
közönséget! Tisztelt Hölgyeim

és Uraim, Kedves Gyerekek!
Bízunk benne, hogy ez évi
műsorunk is elnyeri tetszésüket, és felejthetetlen élménnyel
gazdagodnak.
Ehhez kívánunk Önöknek
(x)
kellemes szórakozást! 
Infovonal:
06(30)401-9507
Weboldal:
www.eotvoscirkusz.com
Facebook:
Cirkusz Eötvös
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enderesi Botondról mérföldekről lerítt, hogy
sznob és félművelt.
Negyvenkét éves, alacsony,
zselézett hajú pasas volt, aki
lelkesen küzdött a felesleges
kilóival: teniszezett, uszodába
járt a behemót BMW-jével, és
tavasztól őszig golfozott. Egyetemista koromtól fogva ismertem, s mivel ugyanabban a déldunántúli kisvárosban éltünk,
hallottam, hogy nehézséget okoz
neki a gimnázium elvégzése.
Építésznek tanultam, ezért, ha
hétvégeken hazautaztam anyámhoz, a szülei kérésére minden
tantárgyból korrepetáltam.
Botond gyenge képességű
gyerek volt, beszédkészségével
azonban magasan kiemelkedett
a társai közül. Bármilyen téma
került szóba, hadovált, lökte a
sódert, mintha értene a dolgokhoz. Magabiztosságát sokan
irigyelték. Később évekre eltűnt
a látókörömből, mivel Franciaországba költöztem, hogy tovább képezzem magam. Egy
párizsi és lyoni építészeti stábba
kerültem, lakóparkokat terveztünk és régi épületek átalakításán, modernizálásán dolgoztunk.
Hamarosan egy orosz orvosnőt
vettem feleségül, és három év
elteltével Magyarországra költöztünk. A kisvárosban házat
vettünk, amelyet felújítottunk.
Jelena a megyei kórház belgyógyászatán helyezkedett el, én
pedig építészeti irodát nyitottam
a megyeszékhely belvárosában.
A Balaton-parti településeken
rohamos építkezés kezdődött, a

menő vállalkozók nálunk rendelték meg a terveket. Három munkatársat alkalmaztam. Botond
váratlanul felkeresett az irodámban. Lefogyott, és vastag arany
ékszereket hordott. Távollétemben a Dunántúl egyik leggazdagabb vállalkozója lett, sőt az
országos listán is előkelő helyet
foglalt el. Használt autókkal
kereskedett, a Szovjetunióban
és Csehszlovákiában gyártott,
negyven-ötven éves Moszkvicsokra és Skodákra specializálódott. Jó pénzért túladott a levizsgáztatott járgányokon. Panzió-

1.

2.
3.

Masszázs – Használja
masszázsolajként!

Fürdő – Ha abban a szerencsés helyzetben van,
hogy tud kádfürdőzni, akkor
tegyen néhány csepp argánolajat a fürdővizéhez!

4.

Ajakápoló – Száraz, cserepes ajkait is puhíthatja
az argánfa olajával.

5.

Szőrtelenítés utáni bőrnyugtatás – Epilálás, borotválás, gyantázás után bátran
használja, hogy megnyugtassa
a kipirosodott bőrét!

6.

Berepedezés – Ha extra
száraz, berepedezett a
bőre, akkor keverje össze egy
kis nádcukorral, és ápolja a
problémás testtájékot!

vallásos, nem hisz Istenben.
Vasárnapokon és ünnepnapokon azonban elmegy a szentmisékre, mert egy köztiszteletben
álló, tehetős és kiválasztott katolikus polgártól elvárják ezt a
gesztust.
Hamarosan „kollégák” lettünk. Megbízott, hogy vizsgáljuk
át az épületeit, és ha változtatásokat javasolunk, készítsük el a
terveket és a költségvetést.
– Metaformózisra folyamatosan szükség van, az idő kerekét
nem lehet visszafordítani – hajtogatta bőszen.

Aki nem ver bottal

kat és éttermeket is üzemeltetett,
főleg a Balaton körül fogadta a
külföldi vendégeket, de a horvátországi tengerparton is voltak
ingatlanjai és hajói. Első osztályú sportegyesületek elnökségébe is befurakodott. A gazdagság
hivalkodóvá tette, ha alkalma
nyílt rá, tájékozottságát és műveltségét fitogtatta, amely olyan
hézagos volt, hogy egy elefánt
vígan átbújhatott volna rajta.
Imádott belekötni mások beszédébe és viselkedésébe, olykor az
öltözködésüket sem kímélte.
Amikor bejött az irodába, kézfogás közben röhögött. Egy ügyfele derítette jókedvre, aki hajtókás szövetnadrágjához lila
sportcipőt vett fel.

7.

Szérum – Használja
arcszérumként, vagy este,
lefekvés előtt cseppentsen belőle egy vattapamacsra, kenje
át vele az arcbőrét, reggel
pedig ébredjen szuper puha
arcbőrrel!

– Képzeld, Karcsikám, meghívott ebédre egy kisvendéglőbe,
ahol házias ételeket kínálnak.
Legalább tízszer elmondta, hogy
felhajtunk egy aperitiszt, és
utána bevágunk egy pacalpörköltet petrezselymes krumplival.
Tulok a pasas, az aperitifet eléggé átkeresztelte. Közöltem vele,
hogy abba a vendéglőbe nem
teszem be a lábam, a pacaljuk
soha nem látott vöröshagymát és
pirospaprikát. S tudod milyen ott
a petrezselymes burgonya? Előző nap főzik meg, tálalás előtt
felmelegítik, és szárított, fon�-

Kellei György

Hogyan használjuk
az argánolajat?

A nehezebb, töményebb arckrémek helyett nyáron (is) bátran
használja a különféle szépségápoló olajokat: az argánolaj nagyon gazdag az antioxidáns
E-vitaminban, ami a haj, bőr,
köröm legfőbb vitaminja. Íme,
12 mód, ahogyan a használatát
könnyedén beillesztheti a mindennapjaiba.
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Hajápoló – Hajmosás
előtt 15-20 perccel mas�szírozzon be néhány cseppnyi
olajat a fejbőrbe és a hajba,
majd törölközőbe burkolózva
várjon a hajmosásig. Alaposan mossa ki a hajból, mert
különben zsíros hatásúnak
tűnik majd!

8.

Kéz- és lábápoló – Különösen a hidegebb, szelesebb időben nagyon szépen ápolhatja vele kéz- és
lábbőrét.

9.

Arctonik – Adjon néhány csepp argánolajat
a rózsa virágvizéhez, így
megszázszorozhatja a tonik
hatását!

10.

Arc- és testápoló – Bátran használja akár az
arcára, akár az egész testére.

11.

Körömápoló – Töredezett, gyenge körmeit is megerősítheti az argánolaj segítségével. Mindennap
kenjen rájuk néhány csepp
olajat!

12.

Arc- és testápoló
tuningoló – Adjon
néhány csepp argánolajat a
szokásos arc-, testápoló krémjéhez, s meglátja, micsoda
extra ápolásban lesz része!

az olajat enyTipp:Ha
hén nyirkos bőrre

viszi fel, könnyebben felszívódik, nem hagy csillogó nyomot
a bőrön.
Kelemen Lívia,
az ön gyógynövény–
szakértője
(x)

nyadt petrezselymet szórnak rá.
Arra már nem veszik a fáradságot, hogy forró olajban átforgassák. Ismersz annyira, hogy szeretem pengellérre állítani a hülyéket és az ostoba dolgaikat.
Ráadásul a pincér mindig odajön, és megkérdezi, hogy milyen
a pacal caftja. Érted: caft és
semmi szaft.
Hoppá, Botond! – kiáltottam
föl magamban. Az a pellengér
jócskán félresikerült. Barátom
kárörvendve szapulta azokat,
akik eltévedtek az idegen szavak
labiritmusában. Hogy ne maradjak le, átköltöttem a labirintust.
Botond nyakában a keresztre
feszített Jézus himbálódzott
aranyból. Magyarázkodott: nem

– Talán metamorfózisra akartál utalni – szúrtam közbe.
– Persze, persze – hadarta. –
Időnként rajta veszek én is.
Az újabb baklövést már nem
korrigáltam.
Cégének központját a kisvárosban, egy hajdani nagybirtokosi kúriában rendezte be. Dicsekedett, hogy olcsón vásárolta
meg. Intelligens, iskolázott munkatársakkal vette körül magát,
akik – miután jobban megismertek – mulatságos történeteket
meséltek a főnökükről. Amikor
Botond először ült repülőre, a
felszállás előtt kiosztott apró,
párnás hűsítő kendőről azt hitte,
hogy valamiféle desszert. Ahelyett, hogy széthajtogatta volna,

beleharapott, mire a zöld lé végigfolyt a ruháján.
Titkárnője középkorú, elegáns, magyar szakos tanárnő
volt, aki kétszer annyit keresett
Botondnál, mint a gimnáziumban. A fülembe suttogta, hogy
Kenderesi úr a hétfői értekezleteken belekezd egy-egy latin
közmondásba, ám a felénél elakad. Eleinte nem merte kiegészíteni, de most már mosolyogva
folytatja a szöveget.
A latin példálózás is Botond
félműveltségéhez tartozott. Más
természetű nagyzolásai is balul
sültek el, de rendre kimászott a
kínos helyzetekből. Tíz év házasság után vált el a feleségétől.
Az asszonynak butikot vásárolt,
fiairól pedig becsületesen gondoskodott, kirándulni, nyaralni
vitte őket. Az idő tájt, amikor
felmértem a panziók és az éttermek állapotát, Botond teljesen
bekattant, fiatal csajokat hajkurászott. Megismerkedett egy
huszonkét éves lánnyal. A nyúlánk Vanda szép volt, de rém
buta. Barátom hiába villogtatta
a „műveltségét”, a lány csak
vihorászott.
Május végén a titkárnő felhívott telefonon.
– Kenderesi úr meghívja önt
és a feleségét egy háromnapos
tengerparti víkendre.
– Előre is köszönöm... Kik
tartoznak majd a társaságunkhoz? – kérdeztem.
– A főnök viszi az új babáját.
Én is megyek az urammal, és egy
baráti házaspár is csatlakozik
hozzánk. Nem ismerem őket, de

Tavaszi állásbörze
Út a munkaerőpiacra
címmel, az Európai Unió
támogatásával rendezték
meg a hagyományos
balatonfüredi állásbörzét.
A közösségi házban 18 munkaadó kínálta a legkülönfélébb
állásokat, a szobalánytól a hegesztőn át a határvadászig. A
2016-os évhez képest 2017-ben
20 százalékkal kevesebb a regisztrált munkanélküli a megyében, ami azt jelenti, hogy sokan
visszataláltak a hazai munkaerőpiacra, illetve az is igaz,

hogy egyre többen külföldön
keresik a boldogulást. Ez utóbbi
viszont komoly munkaerőpiaci
gondot okoz a balatoni vállalkozásoknak, sok helyen az idei
szezonban már a napi működés
is veszélybe kerülhet, mivel az
éttermek, szállodák nem találnak megfelelő munkaerőt. Megoldás lehet a kelet-magyarországi munkaerő-potenciál, de ehhez új munkásszállásokra lenne
szükség.
A börzére érkezőket dr. Vajda Viktória, a Veszprém Megyei
Kormányhivatal főigazgatója és

dr. Tárnoki Richárd, Balatonfüred jegyzője köszöntötte. Utóbbi kiemelte, hogy az önkormányzat az infrastrukturális
fejlesztésekkel kovásza tud
lenni a munkahelyteremtésnek,
hiszen ezekkel inspirálják bővítésre, fejlesztésre a munkaadókat is, melyek újabb és újabb
álláslehetőségeket hozhatnak
létre. Az állásbörzén zömében a
vendéglátásba kerestek dolgozókat, emellett például kertész,
katona, hegesztő szakmában
tapasztalható munkaerőhiány.
Bán László

Már tudok biztonságosan közlekedni
A balatonfüredi Szabadidő- és Konferenciaközpont sportcsarnokában tartott baleset-megelőzési program járási
döntőjén nyolc iskola vett
részt négyfős csapatokkal
júniusban.
A diákoknak elsősegélykvízt
és közlekedési szituációs feladatokat kellett megoldani, kerékpáros ügyességi pályán mutathatták meg tudásukat,
KRESZ-totót töltöttek ki, valamint megismerkedtek a rendőri karjelzésekkel is a nap folyamán.
Az egyes feladatok végrehajtása között a részt vevő
oktatási intézmények kulturális
– hangszeres zene, musical –
bemutatói színesítették a programot.
A végeredmény:

1. Református Általános Iskola
(Balatonfüred),
2. Eötvös Loránd Általános Iskola (Balatonfüred),

Nyolc iskola csapatai versengtek Balatonfüreden
3. Bencés Apátság Illyés
Gyula Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (Tihany),
4. Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Általános Iskola (Balatoncsicsó),
5. Református Általános Iskola
(Csopak),
6. Bozzay Pál Általános Iskola
(Zánka),

7. Radnóti Miklós Általános
Iskola (Balatonfüred),
8. Endrődi Sándor Református
Általános Iskola és Kézilabda
Utánpótlási Központ (Alsóörs).
Valamennyi iskola csapata
oklevéllel térhetett haza, az első
három helyezett ajándékcsomagot, valamint kaland- és
aquaparki belépőt nyert. BF

a főnök esküszik, hogy aranyos,
okos emberek.
A cég Mercedes kisbuszával
utaztunk, és Botond adriai villájában töltöttünk három éjszakát.
Szombaton délelőtt hajókáztunk.
Estére Botond kibérelte a közeli
patinás étterem különtermét,
ahol pazar svédasztal és háromtagú szalonzenekar várt ránk. A
főnök hófehér öltönyt és halványkék inget és cipőt viselt.
Kihúzta magát a svédasztal
mellett, és rövid köszöntőbe
kezdett, amit így fejezett be:
„Utazásaim során, higgyétek el,
mélyrehatóan megismertem a
távoli országok ételeit, rutinosan
választok az egzotikus kínálatból, kiváltképpen a tenger gyümölcseiből. Figyeljetek engem,
és lehetőleg azt vegyétek a tányérotokra, amit én. Garantálom, hogy elkerülitek a gyomorrontást.”
Nem törődtünk az intelmeivel, ettük, amit jónak láttunk.
Éjjel kettőkor baktattunk át a
villába. A lámpa automatikusan
felgyulladt a bejárati ajtó lépcsőjénél. Botond szinte futott felfelé, kézen fogva rángatta a pityókás Vandát. Idegesen babrált a
zárral, szitkozódott. Aztán egyszer csak megmerevedett, arcvonásai eltorzultak. „Az istenfáját”
– nyögte, és keservesen sóhajtott. A fehér nadrágszárak pillanatokon belül barnára színeződtek. Vanda felnyerített, és befogta az orrát. Válaszul kapott egy
csattanós pofont. Mi illedelmesen hátramaradtunk, és beszívtuk a frissítő éjszakai levegőt.

FELHÍVÁS
Aszófői úti (volt hulladéklerakó) ipari területen beruházásra, betelepülésre, fejlesztésre.
Balatonfüred Város Önkormányzata az Aszófői
úti telephelyen (087
hrsz., volt hulladéklerakó) ipari-gazdasági fejlesztést kezd meg,
amely keretében cca.
1000 négyzetméteres,
földgáz nélkül közműves, beépíthető, ipariszolgáltatási célú területek kerülnek kialakításra 2019. évig, a meglévő funkciók mellett.
Várjuk azon betelepülni
szándékozó, elsősorban helyi, ipari-szolgáltató vállalkozások előzetes szándéknyilatkozatait, amelyek terület
fejlesztésében, beépítésében, majd éves foglalkoztatású üzemeltetésében hosszú távú
partnerek szeretnének
lenni.
Kérjük, hogy tevékenységi, foglakoztatási
szándékaikat, területhasználattal, beépítéssel kapcsolatos igényeiket, elképzeléseiket,
esetleges referenciáikat bemutató, előzetes
szándéknyilatkozatukat,
vagy egyéb kérdéseiket
a Probio Zrt., Balatonfüred, Fürdő u.20., vagy a
probiort@probiort.hu
címre eljuttatni szíveskedjenek!

BALATONFÜREDI NAPLÓ

Hat nemzet sportolói
versenyeznek frizbiben
A visegrádi négyek
országai mellett Szlovénia
és Ausztria legjobb felnőtt
és utánpótlásklubjai
vesznek részt a versenysorozaton.
Az elmúlt három szezonban
a mixed divízióban klubszinten
Lengyelország és Csehország az
egész kontinens élére tört. 2014ben az EUCF első négy helyezéséből hármat, 2015-ben az
első és második helyezést is
lengyel és cseh klubok szerezték
meg. Tavaly válogatott szinten
is bizonyítottak, a 2016. évi
vébé mezőnyében csak a britek
végeztek előrébb náluk az európai nemzetek közül.
A kedvező lehetőséget megragadva fogalmazódott meg egy
regionális versenysorozat ötlete, melybe a szlovákok mellett
meghívót kaptak osztrák és
szlovén barátaink. Az elképzelés szerint 2017-től évente három alkalommal vesz részt a
V4+ Ultimate Liga elnevezésű
sorozatban a régió 8-10 legerősebb mixed csapata, az alábbi
felosztásban: az előző évi 1. és
2. helyezett a lengyel és a cseh
nemzeti bajnokságból, az 1.
helyezett a szlovák, az osztrák,
a szlovén és a magyar bajnokságból. A versenysorozat pontos
részleteit idén januárban az
érintett nemzetek képviselői
Gödöllőn tárgyalták meg, ahol
sor került az első „próba”-versenyre is. Nagy örömünkre a
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Berecz ezüstérmes lett
Izgalmas hétvégének
lehettek szemtanúi, akik
nyomon követték a
Nemzetközi Vitorlás
Szövetség olimpiai
hajóosztályok részére
rendezett világkupa(World Cup Series 2017)
döntőjének éremfutamait
a spanyolországi Santanderben.

Lengyel, cseh és szlovák
csapatokat lát vendégül a
hazai bajnok MUFA Repülő
Korong SE
projektet a magyar Külügyminisztérium V4 koordinációs
osztályának közbenjárására a
Visegrádi Alap komoly összeggel támogatta.
A győri, márciusi nyitóversenyen a régió 8 legjobb felnőtt
csapata mellett U15-ös korosztályban a hazai 8 legjobb utánpótláscsapat is megmérettette
magát, s egyben megmutatta a
hazai sportági utánpótlásbázis
erejét a V4 legjobbjainak.
Az első szezon második
versenyére augusztus 4-6-án
kerül sor Balatonfüreden.
A mérkőzések mellett számos kísérőprogram lesz, amely
alatt a szervezők szándékai
szerint a régió fiataljai kölcsönösen jobban megismerhetik
egymást. 
BFN

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

Július 13–17.

Hungarian Summer Salsafesztivál

Július 18., 21.00 óra
Bikini-koncert

Július 19., 20.00 óra

Kék Rapszódia
– Horgas Eszter születésnapi koncertje

Július 21–30.

DumaFüred
részletes program:
www.balatonkozpont.hu,
www.dumaszinhaz.hu

2017. július 31., 21.00 óra
ExperiDance-koncert

A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!
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Finn hajóosztályban Berecz
Zsombor háromszoros olimpikonunk, Eb-ezüstérmesünk
kvalifikálta magát a világkupadöntőre, és rajvonalhoz állhatott
az elitek mezőnyében.
A Balatoni Yacht Club versenyzője a verseny során végig
stabil, kiegyensúlyozott formában, fantasztikus teljesítményt
nyújtott. A tíz selejtező futam
során három futamgyőzelmet
aratott, és a legjobb tíz versenyző számára nyitott éremfutamba
összetett első helyen jutott be.
Zsombornak elsősorban a két
brit versenyzőre, Ben Cornishra
és a korábbi világbajnok Ed
Wrightra kellett figyelnie annak érdekében, hogy az éremfutamban vezető pozícióját
megőrizze.
Sajnos a rajtnál Zsombor –
két másik versenyzővel együtt
– vélhetőleg korai rajtos volt,
így a vitorlázás versenyszabályai szerint büntetést kapott,
ezért jelentős hátránnyal indult
el a mezőny után. A korai rajtosok között volt a brit Ed Wright

Utánpótlásfoci
Negyedik alkalommal
rendezett labdarúgó-utánpótlástornát a Balatonfüredi Utánpótlás Sport
Club júniusban.
Az Arácsi Utánpótláscentrumban, két korosztályban
megrendezett kupán 15 csapat
több mint másfél száz ifjú sportolója vett részt. A rendezvény
különlegessége Dunaszerdahely
szereplése volt. A szlovák élvonalban szereplő egyesület gyermekcsapataival nemzetközivé
vált a Füred-kupa mezőnye.
Az U 11-es korosztályban a
füredi csapat Dunaszerdahely és
a Vasas mögött a torna harmadik
helyén végzett, Karsai Zsombor
a legjobb mezőnyjátékosnak
járó különdíjat is hazavihette.
Az U 10-es korcsoportban a
Füred-kupát a Dunaszerdahely
együttese hódította el, megelőzve Gyirmót és Sümeg csapatát.
A házigazdák a negyedik helyen
zártak. 		
MI

Berecz Zsombor nagyszerű formában van
is, aki így szintén hátránnyal
kezdett. Ennek ellenére mindkét
versenyző professzionális vitorlázással hamar felzárkózott a
mezőnyhöz. Hihetetlenül izgal-

Fotó: Tóth Bogee

mas futam kerekedett, a legjobbak fej fej mellett küzdöttek
minden milliméternyi előnyért.
Az utolsó hátszélre fordulva
Zsombor már Ben Cornish nyo-

mában vitorlázott, akit szabálytalanságért a bírók megfütyültek, és így büntetést kellett
végrehajtania. Ekkor Zsombor
megelőzte, azonban pár méterrel a befutó előtt a bírók Zsombort is megfütyülték, így ő is
büntetőfordulóra kényszerült.
Ezzel megint átrendeződött a
mezőny. Elsőként a holland
Heiner futott be, másodikként a
spanyol Muscat, harmadik helyen pedig az észt Karpak. Ben
Cornish az ötödik helyezést
csípte el, Zsombor a hetedik
helyen ért célba, Ed Wright
utolsóként szelte át a célvonalat.
A szabályok szerint az éremfutamban a pontok duplán számítanak, így az összetett eredménytáblán Ben Cornish és
Berecz Zsombor pontazonossággal végzett az élen. Mivel
azonban pontazonosság esetén
az éremfutamban megszerzett
helyezés dönt, így a világkupadöntő dobogójának legfelső
fokára a brit Ben Cornish állhatott fel. Berecz Zsombor az
előkelő második helyen végzett,
ami fantasztikus eredmény! A
dobogó harmadik fokára a
szintén brit Ed Wright állhatott fel.
Ez az eredmény is jól mutatja Berecz Zsombor idei nagyszerű és stabil formáját, amit,
bízunk benne, hogy a szeptember elején Magyarországon
rendezendő világbajnokságon is
megcsillogtat.
Toth Bogee
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