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Borhetek, kicsit másképp
Változatlanul 24 borász
és a Szent Benedek iskola
borsátra várja a borkedvelőket a Balatonfüredi
Borheteken. Ebben az
évben is, hogy stílusosak
maradjunk, egy kiforrott
pontrendszer alapján
kerülnek be a borászatok
azok közé, amelyek
szeptember 3-áig kínálhatják legjobb boraikat
a Tagore sétányon.

A tavalyi évhez képest csak
két változás van a borházak
névsorában: nem lesz ott a Jásdi
és a Homola Pincészet, mivel
nem tudták teljesíteni azt az
elvárást, hogy minimum egy
hektár szőlőt műveljenek Balatonfüred közigazgatási határán belül. Helyettük idén Reitner Ferenc és az Echo Pincészet (Lakatos Tibor) települhet
ki 21 napra a Balaton-partra
boraival.
És hogy mit és mennyiért
kóstolhatunk idén Füreden?
Mészáros József, a gazdák képviselője szerint egyre inkább
előtérbe kerülnek a régi magyar
fajták, mint a juhfark, a furmint,
de sokan kíváncsiak az új nemesítésekre, a zenitre, zengőre,
cserszegi fűszeresre is. Népszerűek változatlanul a rozék, és
természetesen az olaszrizling,
ami a fogyasztás negyven százalékát adja. Az árak a tavalyiak, de természetesen változóak.
Általában 300-400 forint egy

A Salvatore Quasimodo
Alapítvány szeptember 7–
9-e között rendezi meg a
jubileumi költőverseny
eredményhirdetését és annak kísérőrendezvényeit.
3. oldal

Kéményseprési
anomáliák

Dombi Lajos nyílt levélben
fordult dr. Bóka István
polgármesterhez lapunk
hasábjain a kéménysepréssel kapcsolatban.
4. oldal

A hold
titokzatos fénye

Augusztus végén jelenik
meg Kellei György, a városban élő író, újságíró új,
A hold titokzatos fénye
című bűnügyi regénye.
9. oldal

Az úszóvébé
mastersversenyei
Kétszázezren garantáltan megkóstolják a füredi és környékbeli borokat a három hét során
deci bor, de a különleges minőségűek drágábbak.
A tavalyi jégverés miatt, ami
szőlőterületek tíz százalékát
teljesen elverte, úgynevezett
több évjáratos lesz az idei borhetek kínálata, hiszen 2013-as
2015-ös borokat is lehet majd
kapni, amiből tartalékoltak a
gazdák. Mivel a jég Balatonfüredet, Pécselyt és Balatonszőlőst érintette, a környékbeli

szőlőterméseket voltak kénytelenek felvásárolni a gazdák
közül azok, akiket a legnagyobb
kár ért. Volt eladó szőlő egyébként elég, teszi hozzá Mészáros
József, aki maga is Pécselyen
gazdálkodik.
A rossz idő a mostani termésre is kihat, a tavalyi jégverés és
az idei fagykár miatt a termő
rügyek nem tudtak beérni, a
barátságtalan időjárás tulajdon-

képpen másfél évet vitt el. Az
idei év a 2011-esre emlékeztet,
volt nap is, eső is bőven, aki
időben védekezett a perenoszpóra ellen, annak szép lesz a
szőlője, tekintünk már az idei
szüret elé, ami nincs is olyan
messze. Az, hogy tíz napot csúszik a szokásoshoz képest a vizes vb miatt a borhetek nyitása,
azt is jelenti, hogy augusztus
20-a után sokan szüretelnek

Az Anna-bál szépei

Jelentős
fejlesztések

A balatonfüredi Barna Dorinát választották a 192. Anna-bál szépének. Az első udvarhölgy
a 18 éves Schütz Annamária Kinga, a második udvarhölgy pedig a 17 éves Kiss Kíra Dalma lett,
mindhárman balatonfürediek (Képriport a 7. oldalon.)

Újra beadta a város a pályázatát a Zöld város kialakítása
elnevezésű programra, amely a
felső városrész rehabilitációját
tartalmazza. Az evangélikus
templom és a fehér templom
közötti terület megújítását,
zöldterületek, illetve közösségi
terek kialakítását, parkolóhelyfejlesztést tartalmaz az 1 milliárdos program, amihez nyertes
pályázat esetén csak 68 millió
forint önrészt kell biztosítania
az önkormányzatnak.
Több pályázatot már megnyert a város. A Széchenyi 2020
program keretében 60 millió
forintból korszerűsítik a rendelőintézetet.
(Folytatás a 2. oldalon.)

Nyertes pályázatok révén
újabb, jelentős fejlesztések a városban. Mintegy
1,3 milliárd forintból
többek között strand- és
rendelőintézet-korszerűsítés van napirenden Több
fontos pályázatot pedig
újra beadott az önkormányzat, köztük a felső
városrész mintegy egymilliárdos rehabilitációjának programját.

majd a gazdák, hiszen, ha meleg
lesz, a korai fajtákat, az Irsai
Olivért, a zenitet, a rizlingszilvánit, hogy szépek legyenek a
savaik, már le kell szedni.
A borászok változatlanul
kisorsolják a kitelepülés sorrendjét, tehát az, hogy kinek hol
áll a borháza, nem minőségi
kérdés, köti lelkemre a gazdák
képviselője.
(Folytatás a 3. oldalon.)

Korábbi FINA-versenyek,
de az élsporttól már visszavonult olimpiai, világbajnoki érmesei és helyezettjei, illetve a
vizes sportokat magas szinten
űző amatőrök versenye zajlott
Balatonfüreden augusztusban
három napon át. A 3 kilométeres
távon 25–39, 40–54, 55–90
éves korcsoportban versenyzett
az 1200 úszó, aki azért utazott
Balatonfüredre, hogy kipróbálja magát a Balaton hullámai
között is augusztus 10-én és
11-én.
BFN
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Átadták a Balatonfüred
Egészségügyéért kitüntetést
Minden év július elseje
a magyar egészségügy
legnagyobb ünnepe. Ezen
a napon született Semmelweis Ignác, az anyák
megmentője, aki a
gyermekágyi lázat nem
önálló kórképként, hanem
fertőzés következményének tekintette.
Rájött, hogy ezt a fertőzést
maguk az orvosok terjesztik, a
boncolást is végző szülész-nőgyógyászok adják át a fertőzést
vizsgált nőbetegeiknek. Megoldásként Semmelweis a klórmészoldatos kézfertőtlenítés
bevezetéséért küzdött. Országszerte emlékeznek rá, ebből az
alkalomból adnak át kitüntetéseket a helyi egészségügyi dolgozóknak. Idén Kugler Imréné
és dr. Korányi László vehette át
a Balatonfüred Egészségügyéért
elismerést.
Kugler Imréné 1978-tól
2016-ig dolgozott az Állami
Szívkórházban, 1999-től mint
vezető gyógytornász. Felelősségteljes és precíz szakmai,
kórházi munkája mellett a városért dolgozó Füredi Szív Egyesületben is aktív tevékenységet
vállal, amelynek 1997-től vezetőségi tagja. Az egyesület 14
fővel indult, napjainkban 90 fölé
emelkedett a létszáma. A heti
rendszeres tornák a szívkórházban zajlanak, és a kezdetek óta
nagy népszerűségnek örvendenek. Kugler Imrénének – mint
az egyesület titkárának – nagy
szerepe volt a tornaprogramok
és az egyéb rendezvények szervezésében is. Kugler Imréné
nagy szerepet vállalt az egyesü-

Több sikeres szereplés után Balatonfüred idén is benevezett a
Virágos Magyarország környezetszépítő versenyre. A városban
folyamatosan bővülnek a zöldterületek, újabb parkok létesültek.
A verseny zsűrije július végén járta be a város utcáit, és pontozta
a látottakat, eredmény októberben várható. A háromtagú bizottság
megismerte azokat a fejlesztési elképzeléseket is, amelyeket az
önkormányzat 2020-ig szeretne megvalósítani
mt

További fejlesztések
pályázati forrásokból

A két díjazott, Kugler Imréné és dr. Korányi László
let Mozdulj az egészségedért
elnevezésű egészségnapjának
füredi szervezésében is, amely
2010 óta népszerűsíti az egyesület munkáját és a rendszeres
testmozgás fontosságát.
A másik kitüntetett prof. dr.
Korányi László, aki a balatonfüredi szívkórház igazgatóhelyetteseként dolgozott a 90-es évek-

A Balaton-törvényről egyeztetett
a Miniszterelnökség
és a Balatoni Szövetség
Balatonfüreden a Miniszterelnökség egyeztető tárgyalást
tartott a Balatoni Szövetséggel a 283/2002. (XII. 21.)
Korm. rendelet (a balatoni vízpart-rehabilitációs
szabályozás követelményeiről) módosításával, illetve a
2000. évi CXII. törvény (Balaton-törvény) folyamatban
levő felülvizsgálatával kapcsolatban júliusban.
A Miniszterelnökséget Füleky Zsolt építészeti és építésügyi
helyettes államtitkár, Kolossa József főosztályvezető és Sógor
Csaba osztályvezető képviselte. A Balatoni Szövetség a tárgyalásra a parti önkormányzatok vezetőit hívta, akik szép
számban képviseltették magukat a megbeszélésen. A megjelentek elmondták észrevételeiket, javaslataikat a módosítandó
jogszabályokkal kapcsolatban. Sok kérdésre a helyszínen sikerült választ kapni, de néhány felvetés esetén az államtitkárság jelezte, hogy további vizsgálatokra van szükség a korrekt
válaszhoz.
Kolossa József főosztályvezető lehetőséget biztosít az
érintett vízparti önkormányzatok polgármestereinek, hogy
a Miniszterelnökség e-mail címére
teruletrendezes@me.gov.hu
augusztus közepéig juttassák el észrevételeiket, javaslataikat
az érvényben levő vízpart-rehabilitációs tanulmánytervekkel
kapcsolatban, így lehetőségük nyílik arra, hogy a tervekben
levő esetleges hibákat, anomáliákat javítsák, módosítsák.
A Balaton-törvényről szeptemberben újra egyeztet a Miniszterelnökség és a Balatoni Szövetség.
Fabacsovicsné Kovács Krisztina
titkár, Balatoni Szövetség

BALATONFÜREDI
NAPLÓ
Balatonfüred Város
Önkormányzatának
havilapja

Virágos Magyarország

ben, ahol a területi ellátást végző
belgyógyászati osztályt vezette.
Az országban elsők közt modern
csontdenzitometriás készüléket
beszerezve oszteoporózis-vizsgálóhelyet hozott létre Balatonfüreden, mely kezdetben a szívkórházban, az utóbbi tíz évben a
DRC Kft. székhelyén működik.
Dr. Korányi László, az MTA

doktora számos balatonfüredi
orvosszakmai továbbképzést,
orvosklubot szervezett, és ő
maga is rendszeresen előad, segítve ezzel a helyi orvosok szakmai fejlődését. A Dr. Korányi
András Alapítvánnyal ösztöndíjjal is segíti a fiatal orvosok tudományos előmenetelét.
Bán László

(Folytatás az 1. oldalról.)
590 millióból rendezik az
Aszófői úti, egykori hulladéklerakó területét, az ingatlan teljes
rekonstrukciója után részben
ipari és szolgáltatótevékenységhez szükséges telephelyeket
alakítanak itt ki.
170 millió forintból megújul
a kemping területén található
Széchenyi strand, 554 millió
forintból pedig a megyei kormányhivatallal, illetve Balatonalmádi önkormányzatával közösen mintegy 360 fő foglalkoztatását elősegítő program valósul
meg.
Az önkormányzat több fejlesztési tervét is pályázati úton
fedezné. A beadott pályázatok
mindegyikénél a kiírás szerint
teljes körű finanszírozás bizto-

sított, azaz önrész nélkül valósíthatók meg a beruházások.
Nyertes pályázat esetén 200
millió forintból korszerűsítenék
a Kiserdei Óvodát, 128 milliót
költenének a csapadékvíz csatornahálózatának fejlesztésére,
200 millióból megvalósulna a
közösségi ház energetikai korszerűsítése, 360 millióból pedig
kerékpárosbarát és közlekedésbiztonsági fejlesztések történnének. Több utcában kerékpárral is használható járdát építenének, új kerékpárút létesülne a
Kosztolányi Dezső utcában,
felújítanák a Koloska-patak feletti hidakat, és egyebek mellett
biztonságosabbá tennék a Germering–Munkácsy utca kereszteződésben a közlekedést.
Martinovics Tibor

Elismerés a város jegyzőjének
Július elsején címzetes
főjegyzői címmel ismerték
el dr. Tárnoki Richárd
munkáját, aki 1993-ban
került a Balatonfüredi
Polgármesteri Hivatalba,
ahol először beruházási
ügyintézőként, majd
a vagyongazdálkodási
osztály vezetőjeként
dolgozott. 2003-ban lett
a helyi polgármesteri
hivatal, majd 2013-ban
a Balatonfüredi Közös
Önkormányzati Hivatal
vezetője jegyzőként.
Dr. Tárnoki Richárd a legutóbbi testületi ülésen átvehette
a Balatonfüred Közigazgatásáért kitüntetést is, amelyet a város polgármestere nyújtott át.
Balatonfüred jegyzője az alkalmazandó jogszabályokat kiválóan ismeri, jól felkészült és
mindig naprakész tudással rendelkező szakember, aki az élethosszig tartó tanulás híve, hangzott el a laudációban. Széles
körű szakmai ismereteinek, rálátásának köszönhető, hogy a
változó és egyre nehezebb jogi

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

Tárnoki Richárd átveszi a kitüntetést Bóka Istvántól
szabályozás közepette is magas
szakmai színvonalon, szakszerűen és nagy odaadással vezeti
a hivatal munkáját. Kollégái
szerint munkáltatóként nagy
empátiával és segítőkészséggel
viszonyul hozzájuk, mindezzel
együtt határozottan, magas
színvonalat megkövetelve irányítja a napi munkát. Dr. Tárno-

ki Richárd a jogi-szakmai ismereteken túl széles körű tájékozottsággal, műveltséggel is
rendelkezik, aminek köszönhetően a feladatok megoldásában
érvényesülhet kreativitása és a
dolgok egyben látása, ami ebben a munkában nagyon fontos.
A Balatonfüredi Napló kérdésére válaszolva a főjegyző

Dr. Tárnoki Richárd
tanulmányai:
1991-ben épületgépészüzemmérnök szakon végzett
a pécsi Pollack Mihály Főiskolán, majd 1995-ben végzett
a Pénzügyi és Számviteli
Főiskolán, ahol közgazdasági szakokleveles mérnök
végzettséget szerzett. Jogi
végzettségét 2001-ben a
Pécsi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Karán szerezte meg. 2013-ban
mérlegképes könyvelői végzettséget, majd két évvel
később önkormányzati szaktanácsadó képzettséget szerzett. 2007-ben szerzett jogi
szakvizsgát.

elmondta, hogy az idők során
megszaporodtak a „rázos”
ügyek és ügyfelek is, úgy látja,
hogy az emberek egyre türelmetlenebbek egymással és egymás ügyeivel szemben. De egy
jó hivatalvezető feladata, hogy
mindezt feloldja és megfelelően
kezelje.

B. L.

Fejléc: Pálffy Károly. Fotók: Füred Televízió. Nyomdai elõkészítés: FW 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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„Egy vers nem ér meg egy vacsorát”
Részletek Tomaso Kemény Költészet határok nélkül című írásából, amely a Levél egy hársról című kötetben jelent meg
„Ma a költészet az a jelképes forma, amely szembeszáll a
Pénzisten kultuszával. A kereskedelem és az emberi kapcsolatok liberalizálásának korában a
költészet az ember önkifejezésének ideológiáktól és előítéletektől távoli ama formája, amely
egyesíteni képes a szenzibilis
embereket, bármi is legyen az
anyanyelvük, bárhol legyen
hazájuk...
A Pénzisten életre hívta a Rút
Birodalmát, amit az azonnali
haszonszerzés cinikus gyakorlata tart fenn. Ebben az összefüggésben a költészet megmenti az egzisztenciális anyagot a
forma hiányától, és újraaktiválja az Anyaföld gyengülő szívverésének meghallgatását. Az
etnocentrikus gondolkodás lehetővé teszi számunkra, hogy az
anyanyelvünk és hazánk kultúrájának és történelmének nyelvezetéből táplálkozzunk. De a
mítoszteremtő gondolkodás az,
amely az altruizmus és a szépség fényében fürdő egyetemes
testvériség felé irányítja tekintetünket.
A költői szöveg túllép a kodifikált beszéd korlátain, és az
anyanyelvet az alkotás csodájává emeli, miközben az érzékelését ráirányítja az eredetekhez
való örök visszatérésre, láthatóvá teszi a láthatatlant, amely kis
’énünket’ egy hatalmas MI-be
gyökerezteti...

Alessandro Quasimodo
édesapja, a költő Salvatore
Quasimodo szobra mellett
a Tagore sétányon

Salvatore Quasimodo nagy
költészete, a róla elnevezett
költőversenyen részt vevő fiatal
költők versei két nyelvet és két
népet, hagyományt, lehetséges

25 éves a Quasimodo költőverseny
A Salvatore Quasimodo Alapítvány szeptember 7–9-e között
rendezi meg a jubileumi költőverseny eredményhirdetését és
annak kísérőrendezvényeit.
Szeptember 7-én, hétfőn este a 150 éve született olasz drámaíró,
Luigi Pirandello tiszteletére egy színházi előadást láthat a közönség az Anna Grand Hotel dísztermében.
8-án, kedden délután Tolnai Ottó Kossuth-díjas költő, író képzőművészeti írásairól lesz egy kerekasztal-beszélgetés, illetve egy
minikiállítás munkáiból, majd filmvetítés zárja a napot.
9-én, szerdán délelőtt irodalmi matiné lesz a Vaszary Villa kertjében, könyvbemutatókkal, köztük a jubileumi kötet bemutatásával, versfelolvasásokkal.
Majd délután 17.30 órakor hagyományosan koszorúzási ünnepséget tartanak Salvatore Quasimodo emlékfájánál, ezt követően
18 órától veszi kezdetét a díjátadó ünnepség az Anna Grand
Hotelben, ahol a gálakoncerten a Mendelssohn Kamarazenekar,
Bálint János és Enrico Fagone zenél.
BFN

Balra Salvatore Quasimodo,
a kis képen a Levél egy
hársról című, jubileumi
kiadvány

Borhetek szeptemberig
(Folytatás az 1. oldalról.)
Egyedül Az Év Szőlősgazdája cím birtokosa – idén a
Hudák Pince – első helye a garantált a sétányon a régi hagyomány szerint, hiszen itt kínálják
meg a nyitóünnepség vendégeit elsőként a díjnyertes borokkal. A többiek, a Balogh Pince,
a Lídia Borház, a Kálmán Pince,
a Szent Benedek gimnázium
borászata, a Horváth Borház, a
Dobosi Pincészet, a Gyukli
Pince, Bökő János, a Zelna
Borászat, Piffáth Lajos, a Söptei
Pincészet, a Béla és Bandi Borászat, a Fodorvin Családi Pincészet, a Koronczai Pince, a
Mészáros Pince, a Figula Pincészet, Ódor József, a Schieszl
Borház, a Csiszár Család Pincészete, Feind Lajos, a Szabó és
Fia Borpince, a Koczor Pince,
Lakatos Tibor és ifj. Reitner
Ferenc tehát a szerencsének
köszönheti a helyét a sétány fái

alatt. Egyébként is a Tagore
sétánynak két vége van, és mindenhonnan szorgalmasan özönlik a nép a borhetekre, nem a
hely dönti el tehát, hogy kinek
fogy a legtöbb bora.
Hogy hányan élnek a rendkívüli lehetőséggel, és fogyasztanak bort a sétányon, amikor a
helyi borászok színe-java a
partra költözik, mindig nehezen

megválaszolható kérdés. Mészáros József szerint napi tízezer
vendég biztosan van, és ha ezt
egyszerűen megszorozzuk a 21
nappal, akkor kétszázezren garantáltan megkóstolják a füredi
és környékbeli borokat a három
hét során, és remélhetően olyan
élményt szereznek, hogy hívei
lesznek az itteni bornak egész
éven át.
Csorba Kata

jövőt kötnek össze. A cinikus
Berchoux úr azt állította, hogy
egy vers nem ér meg egy vacsorát, én viszont úgy gondolom,
hogy a költészet igenis táplálhatja az érzékeny olvasókban
annak igényét, hogy a Szép legyőzze a mindennapi Rút Birodalmát.
Amikor Salvatore Quasimodo szobrát minden évben megkoszorúzzák fia, Alessandro
Quasimodo és a magyar, illetve
olasz közéleti személyiségek
megtisztelő jelenlétében, újjáéled egy új testvériségen alapuló világ utópiája, ahol a jó, az
igazságos és a szép elválaszthatatlanok a más iránti szeretettől. Ahogy Weöres Sándor költeményében ’A lámpa nem látja
önmaga fényét, a méz nem érzi
önmaga édességét’, úgy a fiatal
magyar költők, miközben saját
verseiket írják, talán nincsenek
is annak tudatában, hogy ők is
azt az ösvényt alakítják, amely
eme utópikus világ felé vezet.
De én, aki már évek óta részt
veszek ezen az eseményen,
gyakran úgy is, hogy olaszra
fordítom a magyar verseket,
biztos vagyok benne, hogy ez
az évente ismétlődő rituálé egy
olyan álmot táplál, amelyben
nem csupán Olaszország és
Magyarország függeszti fel saját határait, de ahol minden
egyes ember úgy érzi, hogy a
szépség és az emelkedettség
forrásának, a kozmosznak a
polgára.”

Biztató állapotban van a szőlő,
de sok múlik még az időjáráson
Heteken belül elkezdődik
a szüret, az időjárási
szélsőségek ellenére a
termőterületek többségén
biztató állapotban van a
szőlő július végén, derül
ki a Syngenta helyzetképéből. A szakemberek
szerint a szüretig továbbra is nagy figyelmet kell
fordítani a betegségekre
és kártevőkre, elsősorban a szürkepenészre,
valamint az aranyszínű
sárgaságot terjesztő
amerikai szőlőkabócára.
A művelt borvidéki szőlőterület nagysága Magyarországon
megközelíti a 60 ezer hektárt. A
leszüretelt szőlő mennyisége
2014-ben 348 ezer tonna volt,
2015-ban a termés mennyisége
meghaladta a 398 ezer tonnát.

2016-ban a 400 ezer tonnányi
szőlőtermés jobb, mint az elmúlt évek átlaga, ám több borvidéken fagyok, jégverések,
kártevők miatt jelentősen csökkent a termésmennyiség. Az
elmúlt esztendőben 2,8 millió
hektoliter bort készítettek országszerte a borászatok.
Az idei szezonban a szélsőségesen hideg tél rontotta a
szőlőültetvények áttelelését,
majd a szárazság és a hektikus
tavasz erőteljesen befolyásolta
a virágzást és kötődést, hangsúlyozta Varga Zoltán mérnök.
– A 2017-es év a szőlő növényvédelme szempontjából
nem hozott kiugró szélsőségeket eddig, viszont a szezon
aszályos, viharos, jégveréses
időjárására a szélsőséges a legenyhébb jelző, amit használhatunk – mondta Varga Zoltán.

– Ez még a legfelkészültebb
gazdálkodókat is nehéz helyzet
elé állítja. Növényvédelmi
szempontból továbbra is a lisztharmat jelenti a legnagyobb
kihívást, de regionálisan egyéb
kórokozók és kártevők is okozhatnak kisebb-nagyobb problémát. A súlyos károkra képes
szürkepenész ellen pedig a
megelőzés a leghatásosabb
fegyver. Ezenkívül több területen tapasztaltunk az erőteljes
UV-sugárzás káros hatásaként
fellépő napégést. A szüretig
hátralévő idő legfontosabb tényezője az időjárás, amely az
előrejelzés alapján jelenleg
kedvez a szőlőnek. Ha ez idő
alatt nem érik szélsőséges hatások a termést, akkor jó alapanyagot adhatnak a szőlőtermesztők a borászoknak.
Szellő Gábor
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Kéményseprés

olvasói levél

A trójai faló elkészítése
is forgáccsal járt!

Dombi Lajos nyílt
levélben fordult dr. Bóka
István polgármesterhez
lapunk hasábjain a
kéményseprés ügyében.
Íme a levele, amelyet továbbítottunk a polgármester úrnak,
aki a szakértő, a Veszprém Megyei Katasztrófavédelemi Igazgatóság válaszát kérte ki ez
ügyben. Mivel közeleg a fűtési
szezon, és sokakat érint a kéményseprés, közzétesszük a levélváltást, amelyben Dombi
Lajos kérdésére – ki és mikor
végzi a kéményseprést? – a
polgármesteri hivatal közvetítésével, Dányi Béla tűzoltó dandártábornok, tűzoltósági főtanácsos ad választ.
Tisztelt Polgármester Úr!
Az egész város lakosságát
érintő fontos közügyben fordulok önhöz. Ha jól emlékszem,
lakásom kéményeit utoljára hat
évvel ezelőtt tisztították a Kürtő
cég szakemberei. Volt velük
probléma éppen elég, mert nemegyszer a fűtési szezon kellős
közepén kívánták letudni előírt
kötelezettségüket. Képtelenek
voltak megérteni, hogy ezt hatékonyan a fűtési szezon elején
vagy végén illene megtenni...
Januári kéményseprésnek nem
sok az értelme, főként a díjbeszedés hatékony, nem a kívánt
biztonság! Végül is így vagy úgy,
de volt szolgáltatás akkor is,
amikor a fiúk ugyancsak hatóságnak képzelték magukat…
Aztán eltűntek, mint a közmondásos szürke szamár a ködben.
Most már ott tartok,hogy
örömmel szorongatnám a gombjaimat, ha látnék egyet is a
szerencsét hozó mesterek közül,
akik már kotrói minősítésből
tüzeléstechnikussá léptek elő.
Áldásos tevékenységükre ugyancsak szükség volna, ugyanis két
alkalommal a kémény öngyulladása is bekövetkezett, ami elképesztő látvány volt a belőle kitörő hatalmas lángoszloppal.
Jól tudom, országos probléma

volt, amiről írtam. Azóta hallottam tudósítást, sőt szinte ujjongást is arról, hogy rendeződött
a már szinte harci helyzet.
Nem úgy tűnik, hogy ez nálunk is így van! Kérem a polgármester urat, hogy írásomat kezelje közérdekű bejelentésként,
és ennek megfelelően tárja föl,
hogy jelenleg mi a valós helyzet
kéményseprésügyben. Ha nem
történt semmi érdemleges, akkor
kérem, nagyon sürgősen intézkedjék, mert akár katasztrófahelyzet is kialakulhat a hosszú
ideje hiányzó szolgáltatás hiánya miatt! Nagyon remélem,
kedvező híreket kapunk öntől, ha
nem így lesz, nem marad más
hátra, ki-ki beszerzi a szükséges
szerszámokat, és nekilát az
ugyancsak elhanyagolt kéményeinek. Jómagam előnyös
helyzetben vagyok, ugyanis,
miután kohásztechnikus a szakmám, tüzeléstant és kéményméretezést tanultam egykoron.
Tisztelettel: Dombi Lajos,
Balatonfüred
Tisztelt Polgármester Úr!
A katasztrófavédelem 2016.
július 1-jétől végzi a kéményseprő-ipari tevékenységet a lakosság számára sormunka keretében.

A kötelező lakossági sormunka az egész országban ingyenes.
A kéményseprő 15 nappal az
ellenőrzés előtt írásos értesítőt
dob a postaládába. Ha a kéményseprő az értesítésben megadott időpontban nem találja
otthon a kéménytulajdonost,
újabb időpontról hagy értesítést.
Ha a sormunkát a kéményseprő
a második időpontban sem tudja elvégezni, akkor a kéménytulajdonosnak 30 napon belül
egyeztetnie kell egy új, közös
időpontot, amikor elvégezhető a
munka. A harmadik, közösen
egyeztetett időpontban elvégzett
sormunkáért már ki kell fizetni
a kiszállási díjat (körülbelül 500
forint), de nem készpénzben,
hanem csekken vagy átutalással.
A kötelező és ingyenes lakossági sormunka magában foglalja a kémény és az összekötő
elem ellenőrzését, tisztítását, a
levegő-utánpótlás ellenőrzését
és az ezt befolyásoló műszaki
berendezések okozta hatások
vizsgálatát, továbbá az égéstermék paramétereinek ellenőrzését, illetve ahol elő van írva, ott
a szén-monoxid-érzékelő működőképességének ellenőrzését is.
A sormunkába nem tartozó tevékenységekért változatlanul
fizetni kell.

Balatonfüred város esetében
a lakosság száma miatt hosszabb
munkavégzési idővel kell számolni.
A kéményseprő kollégák
folyamatosan járják a várost, és
értesítik a lakosságot a munkavégzés időpontjáról.
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ Kéményseprőipari Igazgatóhelyettesi Szervezet Veszprém Megyei Ellátó Csoport tájékoztatása szerint a balatonfüredi Csók
utcában és környékén augusztus 1-jétől 14-ig tervezik a
munkavégzést.
Az érintett utcából megkeresés még nem történt. Amennyiben ilyen megkeresés beérkezik,
annak kivizsgálását azonnal
megkezdik.
Az ügyfelek személyesen
a Veszprém, Radnóti tér 2/A
szám alatt, elektronikusan:
e-mail: kemenysepro.
veszprem@katved.gov.hu,
honlap: kemenysepres.
katasztrofavedelem.hu vagy az
ingyenesen hívható 1818-as
(9.1. menü) telefonszámon tehetik meg bejelentésüket.
Üdvözlettel: Dányi Béla tűzoltó dandártábornok, tűzoltósági főtanácsos, igazgató

Persze ott is nagy volt a tét,
a győzelem, a hírnév, a kivitelezés és a vele járó kényelmetlenség, mondjuk úgy, az ácsok,
asztalosok munkája által keletkezett „por, forgács”. De a
görögök továbbfejlesztették
tudásvágyukat az olimpia
megteremtése érdekében.
Elképzelhetjük, hogy az
akkori játékok színterét is
milyen óriási munkával, építkezéssel tudták létrehozni, de
okosan, előre gondolkodtak,
és ebből az emberiség több
mint ezer éve profitál.
Balatonfüred az immár
húszéves látványos fejlődés
mellett kapott egy maradandó
lehetőséget a vizes világbajnokságon való részvételre.
Döbbenten tapasztalom,
hogy az értelmesnek vélt embereken végigsöpört egy tömeghisztéria! Igen, ez a felkészülés sok kellemetlenséggel
járt, „porral, forgáccsal”! Le-

het, hogy félreértettem az
embereknek az érzéseit, és a
drukk, Füred iránti szeretet
okozhatta a félelmet.
Az ember már csak ilyen, a
változásoktól fél, és nemigen
kér belőle. Azt is megértem,
hogy Füred annak idején egy
csendes, konzervatívnak
mondható kis fürdőváros volt.
Az ügyes-bajos dolgainkat és
a nagyobb bevásárlásainkat a
környező városokban intézhettük. Most, hála istennek,
pénzünket Füreden költjük,
segítve egymást.
Azonban vigyáznunk kell
városunk élhetőségére, komfortzónánkra – de egyet nem
tudunk megállítani: a fejlődést.
Ezek a megvalósult beruházások itt maradnak a városban, melyet apraja-nagyja élvezhet tovább. A forgácsot
pedig elfújja a szél!
Schindele Györgyné

NAV-információk
Megváltozott a NAV veszprémi irodájának nyitvatartása.
Az adózók a veszprémi központi ügyfélszolgálatot (8200
Veszprém, Brusznyai Árpád
utca 22–26.) kereshetik fel a hét
minden munkanapján az alábbi
nyitvatartás szerint:
hétfő:		
8.30–18.00
kedd:		
8.30–12.00
szerda:
8.30–18.00
csütörtök:
8.30–12.00
péntek:
8.30–11.30
Az adózóknak egyes adóügyeik telefonos intézésére is
lehetőségük van az Ügyfél-tájékoztató és Ügyintéző Rendszeren (ÜCC) keresztül. További
hasznos információ és részletes
útmutató a NAV honlapján
(www.nav.gov.hu) található. A
NAV Veszprém Megyei Adó- és

Vámigazgatósága balatonfüredi
és zirci ügyfélszolgálatai augusztusban zárva tartanak.
***
Egy adózó bejelentése szerint valaki a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal nevében telefonál
és bankszámlaadatokat kér. A
telefonban egy udvarias hang
közli az ügyféllel, hogy túlfizetése van az adóhivatalnál, de ezt
csak nevének és bankszámlaszámának megadását követően
tudják utalni.
A NAV telefonon soha nem
értesíti ügyfeleit, és soha nem
kér bankszámlaszámot vagy
egyéb bizalmas adatot! Kérjük,
hogy ha valaki ilyet tapasztal,
haladéktalanul tegyen bejelentést a NAV bármelyik igazgatóságán, ügyfélszolgálatán.

Kik és miért látogattak Magyarországra tavaly?
A Központi Statisztikai Hivatal közzétette a 2016-os év idegenforgalmi adatait – A Balatonnál továbbra is a németek az élen
Az egynapos utazásokon
részt vevők – akik az összes
külföldi látogatás 71%-át adták
– 433 milliárd forintot költöttek
hazánkban, az összes külföldi
magyarországi fogyasztás 25%át. Kiadásaik összege 12%-kal
nőtt az előző évhez képest.
Miközben a turisztikai motivációval érkezők költése 4,2%-kal
(87 milliárd forintra) csökkent,
az egynapos utak alkalmával a
külföldi utazók vásárlási céllal
162, átutazáshoz kapcsolódóan
99, munkavégzés, üzletelés során 83 milliárd forintot költöttek. Az egynapos látogatások
alatt elköltött összeg 70%-a a
szomszédos országokból érkezőktől folyt be: az osztrákok
101, a szlovákok 85, a románok
76, a szerbek 32, az ukránok 17
milliárd forint értékben vásároltak termékeket és szolgáltatásokat.
Az egy napra látogatók átlagos napi egy főre jutó kiadásainak összege 11 500 forint volt,
200 forinttal magasabb, mint
2015-ben. Az egynapos turisztikai célú kiadások 87 milliárd

forintnyi összegének több mint
fele az osztrákok, közel egyharmada a szlovákok kiadásai. Az
osztrákok esetében a fogászati
turizmus jelentős összegeket,
a turisztikai kiadásaik közel
felét eredményezte, a szlovákok
esetében is meghatározó a fogászati költés (8,7 milliárd forint),
azonban a rokon- és barátlátogatások, valamint a városnézések során tett kiadásaik is számottevőek (6 milliárd forint).
2016-ban a többnapos utazásokon részt vevők kiadásainak
összege 1292 milliárd forint
volt, 5,7%-kal több, mint 2015ben. A többnapos kiadások
93%-a (1205 milliárd forint) a
turisztikai utazásokhoz kapcsolódott, ebből közel 1070 milliárd forint (8,4%-os bővüléssel)
a szabadidős utazások során
folyt be.
A több napra érkező városnézők kiadásainak összege 325
milliárd forint, ebből a brit, az
olasz, az orosz és a francia állampolgárok kiadásai a legmagasabbak. A britek kiadásai
2,0%-kal csökkentek, miközben

a további országokból érkezők
kiadásai 26–51%-kal emelkedtek. A többnapos utazások kiadásainak 14%-a Németországból, 9,4%-a az Egyesült Államokból, 5,9%-a az Egyesült
Királyságból, 5,3%-a a Csehországból, illetve 4,6%-a az
Ausztriából érkezőktől származott. Az üdülési célú utak jelentősen gyarapodtak a német, a
román és a lengyel állampolgároknak köszönhetően.
A több napra, nem turisztikai
céllal tett 1,6 millió látogatás
során befolyt 87 milliárd forint
jelentős része a Magyarországon tanuló diákok kiadásai (42
milliárd forint), a munkavállalók, üzletelők, valamint az átutazók 27, illetve 13 milliárd
forintot költöttek.
A külföldi látogatók a vizsgált időszakban naponta átlagosan 13 900 forintot költöttek,
3,5%-kal többet, mint 2015ben. A turisztikai célú utazások
napi átlagos kiadásainak összege 15 700 forint volt (300 forinttal több, mint az előző évben),
a nem turisztikai átlagköltés

9400-ról 10 300 forintra nőtt. A
külföldiek napi átlagos kiadásainak rangsorában a körutazásokon részt vevők napi kiadásai
a legmagasabbak, átlagosan 47
ezer forint, a városnézők napi
költése némileg mérséklődött,
25 ezer forintra. A legalacsonyabb napi összeget a saját ingatlant felkeresők és a természetjárók adták ki (4500 és 5100
forint).
Az évek óta tapasztalható
csökkenés ellenére a vendégéjszakák száma alapján a legjelentősebb piacunk továbbra is
Németország. Az ország külföldi forgalmának a hetedét, a balatoni forgalomnak a harmadát
adták a német vendégek. A további legjelentősebb küldőországok sorrendben az Egyesült
Királyság, Ausztria, Csehország, Lengyelország és Olaszország voltak, amelyek együttesen a teljes külföldi vendégéjszaka-forgalom 29%-át adták.
Közülük Lengyelország és
Csehország esetében két számjegyű, az Egyesült Királyság és
Ausztria esetében egy számje-

gyű élénkülés történt, az olasz
forgalom stagnált.
A látogatottsági adatok alapján 2016-ban is Budapest és a
Nyugat-Dunántúl volt a legnépszerűbb. Budapestre érkezett a
többnapos utazók 37%-a, 5,7
millió fő. A legjelentősebb küldőországok forgalma a britek
esetében 11%-kal nőtt, míg a
németek forgalma 17%-kal
csökkent. A Nyugat-Dunántúl
látogatottsági aránya 29-ről
26%-ra csökkent 2016 során. A
több napra e régióba látogatók
22%-a szlovák, 21%-a osztrák,
17%-a német és 10%-a román
állampolgárságú volt. Az osztrák, szlovák és német érkezések
száma is mérséklődött 4–8%kal, a románok közel ugyanan�nyian, a csehek 8,9%-kal többen
érkeztek, mint 2015-ben.
A Balatonnál közel 1,5 millió
külföldi fordult meg 2016-ban,
legalább egy éjszakát eltöltve
ott. A látogatók egyharmada
német, 14%-a cseh, 10%-a román állampolgár volt. A németek 6,9, a csehek 4,1%-kal érkeztek többen, mint előző év-

ben, a románok száma jelentősen visszaesett.
Mennyit költöttek a magyarok és a külföldiek?
Az összes bevétel hat tizedét
kitevő szállásdíjbevétel (238
milliárd forint) az előző évi értéknél 11%-kal volt magasabb.
A szállásdíjbevétel a közösségi
szálláshelyek kivételével mindegyik szállástípusban emelkedett. A vendégéjszakákból felefele arányban részesedő külföldi és belföldi vendégektől a
szállásdíjbevétel 61, illetve
39%-a származott. A külföldiek
tehát jellemzően a magasabb
színvonalú, drágább szálláshelyeket választották. A vendéglátás bevétele 4,9%-kal, 82 milliárd forintra, az egyéb szolgáltatások bevétele 8,8%-kal, 83
milliárd forintra emelkedett. Az
összes bevétel túlnyomó része
(89%-a) a szállodákban keletkezett. A gyógyszállodák az év
minden hónapjában magasabb
szobafoglaltsággal működtek,
mint a szállodák átlagosan, az
év egészét tekintve 8,5 százalék
volt a különbség. Forrás: KSH
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Az uszkár nyírva szép!
Az uszkár hosszú, selymes,
sűrű és finom szőrű,
rendszerint különlegesen
nyírt kutya. Vadászatra
tenyésztették ki egykor, de
apróbb változatai az európai
arisztokrácia kedvenc
társasági ölebei lettek.
Munkakutyaként egykor azért
nyírták meg, mert a vízzel átitatott
bunda túlsúlyt jelentett volna. Kilépve azonban a mocsarak dögletes vizéből a szalonok fényűző világába, igen divatos lett az „oroszlánfrizurájúra” nyírás.
A kutyafajta neve 1815-től datálható: úszkár „Canis aquaticus,
Budel, Barbet, Waterdog”. A nevet
latin, német, francia és angol értelmezéssel látták el egykor. A Magyar
nyelv történeti etimológiai szótára
(3: 1037) ezt az adatot a Nyelvújítási szótárból vette, és rövid u-val
az uszkár szót adja meg. Az utóbbi
szótár szerzőjénél, Szily Kálmánnál
valóban így is szerepel a rosszul
idézett szó (356), csakhogy az
eredeti alak a Pethe Ferencnél szereplő hosszú magánhangzós úszkár
(Természethistória és mesterségtudomány, Béts. 1: 287). Ami azért
fontos, mert a fajtanév nyelvújítási
szóalkotás az úszik ige úszkál származékából, alapja az, hogy ez a
fajta jól úszik, s eredetileg vízi vadászatokra tenyésztették ki. Minden
bizonnyal Pethe Ferenc szóalkotá-

sa, ahogy ő 1815-ben fogalmaz:
„Több más fajta kutya is szereti az
úszkálást, de úgy mint ez, egysem.
Kész ez reggeltől fogva estig szüntelen a’ vízbe ugrálni, ’s az abba
hajított fát törekedve kihozni; úgy
hogy ha a’ víznél van, szűkölve
kunyorálja a gazdájától, hogy vessen a’ vízbe valamit. De már korábban is, 1799-ben Fábián József így
tudósít: „A’ Pudli örömest bele
megy a’ vízbe, és kihozza abból a’
mit bele vetettek” (Természetihistoria a’ gyermekeknek ... mellyet
kiadott és kinyomtattatott Fábián
Jósef. Veszprém. 482).
Ha már idéztünk tőle, érdemes
az alsóörsi születésű református
lelkészről, szakíróról, fordítóról,
Fábián Józsefről (1762–1825) pár
szóban megemlékezni. Ő volt a
saszla szőlő magyarországi meghonosítója, barátja Csokonai Vitéz
Mihálynak. Kora természettudományát kiválóan ismerte, több külföldi, köztük a borászattal, szőlőtermesztéssel foglalkozó alapvető
művet dolgozott át, illetve fordított
magyarra. Róla nevezik számos
forrásban Fábiánnak vagy Fábiánszőlőnek is a saszlát.
A kis kitérő után térjünk vissza
az uszkár kutya neveihez. A legtöbb
nyelvben a fajta német eredetű
Pudel nevének átvétele használatos.
A magyarban is régóta megvan az
uszkár pudli (1675: „Mint az pudli
farka” [Magyar Nyelv 42: 75])
társneve. A magyar név a fajta német Pudel nevének átvétele. A német fajtanév a korai forrásokban
olvasható német Pudelhund név
rövidülése. A hangutánzó eredetű
alnémet, mai nyelvjárási pudeln,

puddeln – vízben fürdeni, pancsolni, úszni – igére vezethető vissza.
Alapja az, hogy az eredetileg nagy
termetű uszkárt (a mai óriás uszkárt) vízi vadászatra, vízből való
apportírozásra tenyésztették ki. Az
-i mint véghangzó a pudli szó esetében hangtani okokkal magyarázható, az l utáni -i a magyarba került
német jövevényszavakban inetimológikus. Az angol poodle etimológiailag ugyanúgy a német névvel
függ össze, akár a kutyafajta spanyol, portugál poodle, norvég, svéd
puddel, dán pudel neve, de a szláv
nyelvek többségében is német jövevényszó: lengyel, bolgár, szerbhorvát, orosz, ukrán, szlovák pudel,
cseh pudl.
Az uszkár esetében a Pudel
társneveként már 1793-ban a német
grosser Wasserhund, der ungarische
Wasserhund, vagyis nagy vízikutya,
illetve magyar vízikutya terminusokat adják meg. A fajta magyar
származásával kapcsolatban 1798ban Adelung is így értelmezi a
Pudel-t: „Hunde mit krausen
Haaren, welche sehr gelehrig sind,
und aus Ungarn herstammen sollen,
sind unter dem Nahmen der Pudel
oder Pudelhunde bekannt genug”,
azaz kutyák göndör szőrzettel,
amelyek nagyon tanulékonyak, és
Magyarországról kell származniuk,
pudli vagy pudlikutya néven eléggé
ismertek. Sőt még korábban, 1754ben Heinrich Wilhelm Döbel megkülönbözteti egymástól a barbetoder wasserhund és a pudel- oder
ungarischer wasserhund fajtákat. .
Noha a fajta származása ma is vitás,
abban a szakirodalmi adatok megegyeznek, hogy német vagy francia
eredetű. A pudli holland neve is
franse poedel, azaz francia pudli.
Tény, hogy nagyon kedveli a
vizet, és igen hasznos volt a vízi
vadászatokon, erre utal az uszkár és
több hasonló fajta sp. perros de
agua, ang. water dog, fr.chien d’eau,
fi. vesikoira, norv. wannhund, sv.
vattenhund, ném. Wasserhund, azaz
vízi kutya gyűjtőneve.
A finnben a gyapjas, tömött
szőrzetére utaló villakoira neve
használatos, a törökben kaniş az
uszkár. Az olaszban barbone, a név
a hosszú „szakállára” utal, összefügg a fajta ófrancia barbet nevével. Ezt azután felváltotta a franciában a caniche terminus, tulajdonképpen chien canard, azaz „vadkacsakutya”, a francia canard „kacsa”,
cane „ruca” szóra vezethető vissza.
A névadási szemlélet háttere az,
hogy ez a kutya a vizeknél, kacsavadászatokon jeleskedett. A francia
nevet átvette a spanyol.
Már igen korán volt az uszkárnak egészen kis termetű változata
is, ezt régi adatok is bizonyítják
1793-ból: angol small pug, francia
petit barbet, olasz barbino, spanyol
perro de aguas chico, holland klein
krulhondje. A barokk és a rokokó
idején különösen népszerű volt, de
mindig is lakásban, kényeztetett
házi kedvencként tartották. A magyarban törpe uszkár vagy törpe
pudli a neve, amely e fajtaváltozat
német Zwergpudel elnevezésének
szó szerinti megfelelője, a név
Zwerg előtagjának törpe a jelentése. Marmagassága csupán 28–35
cm, testtömege 3–5 kg, idegen
nyelvi neveiben szintén apró termetére utalnak a jelzők: francia
caniche nain, angol miniature
poodle, spanyol caniche enano,
olasz barbone nano stb.
Még ennél is kisebb, csupán 25
cm-es marmagasságú az úgynevezett toy uszkár változat, magyar
neve az angol toy poodle részfordítása, az angol toy szónak játék, játékszer a jelentése. Nevei az apró,
vidám kis öleb élénkségére, játékosságára utalnak.
Rácz János

Új komp a Balatonon
A közel 150 millió forintos
saját beruházás keretében
felújított Kossuth Lajos
kompot ünnepélyes
szalagátvágással és
pezsgős koccintással
szimbolikusan a Balaton
közepén avatta fel dr.
Bóka István, a BFT
elnöke, Witzmann Mihály
Somogy megyei országgyűlési képviselő, Tósoki
Imre, Tihany és Vízvári
Attila, Szántód polgármestere.
Kollár József, a Balatoni
Hajózási Zrt. vezérigazgatója
elmondta, hogy a társaság az
elmúlt két évben közel 1,5 milliárd forintot fordított saját beruházásokra. A Balatoni Hajózási Zrt. tavaly adta át a forgalomnak a Siófok katamaránt,
valamint idén húsvétkor a Nemzeti Regatta motorost, és kiemelkedő teljesítményként értékelte, hogy ebben az évben a
Kossuth komp felújítása is
megvalósult.
A felújított Kossuth komp
mind műszakilag, mind pedig
látványában is megújult. A nehéz aszfaltburkolatot modern és
könnyebb, ugyanakkor jóval

Tósoki Imre, Bóka István, Witzmann Mihály és Vízvári Attila a Kossuth komp avatásán

Kollár József, a Balatoni Hajózási Zrt. vezérigazgatója

tartósabb anyagra cserélték. A
felépítmény és a kormányállás
teljesen megújult, korszerű
mosdók kerültek kialakításra a
fedélzeten. Az új komp, amit
most ünnepélyesen felavattak,
már július második feléről szolgálja a közlekedést a tavon.
A Balatoni Hajózási Zrt.
kompközlekedés szolgáltatását
Szántód-rév és Tihany-rév között tavaly több mint 1,1 millió
utas vette igénybe, mellyel 14
éves rekord dőlt meg. 2017-ben
két nappal a 2016-os köszöntés
előtt, már július 24-én elérte a
Bahart a félmilliós utasszámot
a kompközlekedésben, így idén
is rekordszámú utasra számítanak év végéig.
A kompközlekedés esetében
július 31-ig nagyságrendileg
összesen több mint 585 000 utas
vette igénybe a szolgáltatást,
ráadásul annak ellenére, hogy
az év első két hónapjában
egyébként 51 napig szüneteltetni kellett a kompközlekedést a
vastag jég miatt.
Az első hét hónapban szállított gépjárművek száma meghaladja a 210 ezret, míg a kerékpárok esetében ez a szám eléri
a 33 ezret. A Bahart vezetése
úgy látja a jelenlegi forgalmi

adatokat elemezve, hogy idén is
elérhetővé válik a tavalyi kiemelkedő, 1 millió szállított
utas az üzletágban.
A főidényben, július 1. és
augusztus 31. között az első
komp Szántód-révből 6.40 perckor, az utolsó 23.20 perckor
indul, míg Tihany-révből reggel
7.00 órakor indul az első és
23.40-kor az utolsó kompjárat.
A kompjáratokat a forgalom
függvényében a menetrend
felfüggesztésével sűrítik a forgalmas nyári időszakokban,
ilyenkor a Bahart négy komppal
folyamatosan biztosítja az átkelést a Balatonon.
A Bahart elkötelezett abban,
hogy szolgáltatásaival összekösse a Balaton-parti településeket, és látogatókat vigyen a
települési programokra hajóival, köztük a kompokkal is. A
komp mint közlekedési forma a
Balatonnál rendkívül népszerű
az utóbbi időben, hiszen a Balaton körüli infrastruktúra terheltsége és a tóhoz érkező növekvő látogatószám egyre többeket sarkall arra, hogy ezt a
gyors és kényelmes szolgáltatást válasszák a másik part eléréséhez.
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A tárgyak mosolya
Milyen sokszor, talán
túl sokszor is emlegetjük
a mélabúsan csengő
aforizmát, hol magyarul,
hol latinul, a tárgyak kön�nyéről, a tárgyakból
sugárzó szomorúságról.
Mindez egy füredi
látogatás nyomán vetődött
fel bennem.
A balatonfüredi Jókai-villában számtalanszor jártam már,
kislányként és – legutóbb –
agyonhajszolt, de a fehér templomi forgatáson erőre kapó „tévés gyerektábori segéderőként”,
úgy 1992 táján. Ideje volt tehát
ismét felkeresnem felejthetetlen
mesemondónk nyaralóját, már
csak azért is, mert néhány hónapig nem Jókai-kutatóként is az ő
bűvöletében élhettem, amikor
néhány kevésbé ismert regényét
rendeztem sajtó alá, illetve mutattam be egy-egy tanulmányban, az Unikornis Kiadónál,
ugyancsak a kilencvenes évek
első felében, a boldog emlékezetű Lukácsy Sándor megbízásából. Többek között régi kedvencemet, „A tengerszemű
hölgy”-et.
A teljesen megújított Jókaikiállítást, azaz inkább Jókai balatoni nyarainak újraálmodását,
Kalla Zsuzsa, a Petőfi Irodalmi
Múzeum jeles munkatársa és
kollégái kiváló munkáját sokan
magasztalták már – és joggal.
Nem merev, „bámuljuk tisztelettel a nagy író tárgyait” stílusú
fesz és pöf fogad bennünket
szeretett mesemondónk füredi
rezidenciáján, hanem a nagy
szakértelemmel és minden görcsösség nélkül megvalósított
interaktivitás, a látogató bevonása az író egykori pihenő- és alkotónapjaiba, különös tekintettel
az e falak közt született Az arany
emberre, amelynek alakjai „személyesen” is benépesítik a dolgozószobát. Jókai 32 esztendős

Nagyapaszíveváros

Füredi miniatűr

Vérpirosan és reszketegen
énekelnek a szélben a bóják.
Vihar közeleg.
A kacsák sorsukat panaszolják.
A víz kékeszöld
palackjába szorítva
még ott a gyerekkor,
ellebegőben.
korában látta meg először a
Balatont, villájában 1870 nyarától tanyázott, majd négy évvel
felesége, Laborfalvi Róza halála
után, 1890-ben adta el szeretett
nyári „szigetét”. Az igazsághoz
persze hozzátartozik az is, hogy
az úszni nem tudó, s hurutokra
is jócskán hajlamos Jókai balatoni napjait az írás mellett tóparti sétákkal, hajókázással, akvarellfestéssel és kertészkedéssel
töltötte, s nem lubickolással. A
tóról mégis rajongással írt, töb-

bek között a Magyar Tempevölgyben: „Egyfelöl az édeni
táj, másfelől a tündéri tó: ollyan
fönséges, ollyan megragadó
látvány! Ha ez külföldön volna,
a magyar emberek seregestől
vándorolhatnának azt látni, s
azóta száz útleírás jelent volna
meg felőle lelkesült utazóktól.
..A mint Balaton-Füreden egy
kocsiról leszálltál, egyszerre
otthon vagy.”
Feljegyzéseim alapján szívesen kalauzolnám a kedves olvasókat a villa öt szobájában, tágas
verandáin, éhséget csiholóan
hangulatos konyhájában. Ezt
azonban megteszik az igazi
szakemberek, például a Jókaivilla rendezvényein (is) gyakran
és színesen előadó Praznovszky
Mihály, Füred irodalomtörténész-pátriárkája. Amiért jómagam ezt a kis írást képernyőre
vetettem, az egy, a legnagyszerűbb és legéletszagúbb írói em-

lékházakon is túlmutató tanúság,
amely nem egyéb, mint a tárgyak
– rosszkedvünk nyarain és más
évszakaiban oly gyakran elfeledett – megtartó mosolya. A kiállítás, vagy inkább a Jókai-rezidencia újraálmodásának elemei
közül most csak hármat szeretnék megemlíteni: a gyönyörű,
drótfonatos, emeletes avagy
„kéthasú” szódásszifont, amelynek láttán legádázabb szomjunk
is csillapulhat, illetve a konyha
előterében eléggé magányosan,
de szeretetre méltóan álldogáló, bőségszaru-foggantyús „őshűtőszekrényt”, számtalan illatos jegeskávé, behűtött dinnye és
egyéb nyári finomságok egykori
dajkáját.
Végül, harmadik példaként, s
hogy az írásos relikviáktól se
szakadjunk el egészen: idézzünk
egy keveset az egyik olvasósarokban a polcról leemelhető
Magyar Bazár 1886. július 1-jei

Nagyapaszíveváros –
én így hívom (magamban)
Füredet.
Bár gyógyultak itt potentátok
és válogatott költőfejedelmek,
én csak az ő nyomát, csak
régi leletek és képeslapok
térképét követve
kóborlok újra, s újra erre tájt.
Hatunokás, őszülő gyermek,
dédelgetve a nemlehetreményt,
hogy váratlanul, a sétányon,
átölel majd két becenév:
„Kis Büszkeségem,
Kis Bitangom.”
Bár halkan súgom,
elakad a hangom.
fürdőéletszámából, amelyben
egy bizonyos Heléne de B. így
nevelgette honunk hölgyeit: „...
tán sehol sem kirívóbb az ellentét a tapintatosan öltözködő finom urhölgy, s a felgazdagodott,
műveletlen, vagy épen nem
tisztességes nő között”. (Az ismeretlen tollforgató Heléna itt
természetesen a fürdőruha-viseletek morális „üzenetére” célzott, méghozzá nevelőnői szigorral!)
E néhány sor olvastán sokan
bosszúsan csóválhatják a fejüket: mit képzel ez a bolondos
nőszemély, kinek van ma pénze
arra, hogy régiségkereskedőktől, antikváriumokból összebányászott tárgyakkal, újságokkal

vigasztalgassa magát és övéit
mai keserveink idején. Erre csak
azt tudom válaszolni: még a
legszerényebb háztartásban,
legszűkösebb otthonokban is
akadnak olyan ( ha könnyelműen
ki nem hajították) régi tárgyak,
amelyek egy, a miénknél komótosabb és türelmesebb, szebb
ritmusú világ derűjét, bizakodását sugározzák. Jómagam is jó
néhány ilyen életvidítót, Jókai
korát idéző konyhai eszközt,
iskolai hímzésmintát elkuncsorogtam annak idején a hencidai
parókia családi „kincsestárából”.
Évezrednyi messzeségbe jutottunk ugyan Róza asszony maga
dagasztotta kalácsának, házi
pörkölésű kávéjának nyugodt
köreitől. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a nagy kapkodásban
és kétségbeesésben ki-ki nem
lelheti meg azt a néhány apró
dolgot, amelynek fényétől oltalmat remélhet.
Ehhez a próbálkozáshoz jó
– és emberséges árú belépőjegyével sokak számára elérhető
– leckét ad a füredi Jókai-villa
kiállítása.
Petrőczi Éva
Petrőczi Éva József Attiladíjas költő, író, műfordító,
irodalomtörténész, publicista,
a Károli Gáspár Református
Egyetem nyugalmazott egyetemi docense. A Salvatore
Quasimodo költői verseny
oklevelese 1995-ben.

A győztes Varga Jenőnek lesz új hegedűje
Július 24-én és 25-én idén
is nagy érdeklődés mellett
zajlott az ötödik alkalommal megrendezett
prímásverseny, a balatonfüredi Anna-bál egyik
kísérőrendezvénye.
A versenyt 16 és 35 év közötti, klasszikus cigányzenét
játszó hegedűsök számára hirdette meg a Hagyományok Háza és Balatonfüred önkormányzata.
Az első helyezett, a 28 éves,
budapesti Varga Jenő hatévesen
kezdett hegedülni, zenészcsaládból származik, édesapja és
nagyapja is prímás. Saját zenekara még alakulóban van, többek között Kállai Ernő zenekarában zenél, jelenleg külföldi
turnéját szervezi. Nagyon boldog, hogy végre olyan emberektől kapott elismerést, akik a
szakma meghatározó, kiemelkedő alakjai. A dicsőségen túl,
hogy megnyerte a versenyt, egy
régi álma is teljesülhet: végre
megveheti álmai hangszerét, és
lehet egy saját hegedűje.
A prímásverseny döntője öt
prímás részvételével zajlott két
napon át a Kisfaludy Galériában. A versenyre négy budapesti és egy keszthelyi cigányprí-

Varga Jenő
más jelentkezett. A program
első napján Bihari János, Csermák Antal, Lavotta János és
Rózsavölgyi Márk műveiből
választhattak a versenyzők, a
második napi, szabadon választott versenyprogramban magyar
szerzők műveiből összeállított
5-6 perces műsort adtak elő a
résztvevők. A prímásokat a
Magyar Állami Népi Együttes
zenekara kísérte. A verseny
zsűrijének tagjai a magyar né-

Balázs Tamás
pies műzene elismert szakemberei voltak, elnöke Radics
Ferenc, a Magyar Állami Népi
Együttes Magyar Köztársasági
Arany Érdemkereszttel kitüntetett zenekarvezető prímása, a
zsűri tagjai: Puka Károly, Magyar Köztársasági Érdemkereszttel kitüntetett prímás, az
1984-es prímásverseny nyertese
és ifj. Kállai Kiss Ernő Lisztdíjas prímás, a Danubius Nagyszálló zenekarvezetője.

Ökrös Róbert
A magas művészi színvonalon lezajlott versenyen a zsűrizés szempontjai között a hangszeres tudás, a hagyományhűség és a művészi előadásmód
mellett hangsúlyosan szerepelt
a zenekart összefogó és vezető
szerep, a „prímásság”, valamint
az, hogy ki mennyire vállalta fel
saját művészi megoldásait,
mennyire mert önmaga lenni.
A prímásverseny fődíját, az
egymillió forintot Varga Jenő

nyerte el. A második, 500 ezer
forintos díjat a budapesti Balázs
Tamásnak ítélték oda, míg a
harmadik helyezett, a szintén
fővárosi Ökrös Róbert 300 ezer
forint pénzjutalomban részesült.
A két különdíjas, Sárközi Dávid
és a keszthelyi Farkis Béla 200
ezer forint díjazású fellépést
nyert a Magyar Állami Népi
Együttessel. Az első helyezett
Varga Jenő a pénzjutalom mellett elnyerte az Anna-bál prímá-

sa címet is, így felléphet a jövő
évi, 193. Anna-bálon is.
A Gyógy téren megrendezett
esti gálán felléptek a prímásverseny díjazottjai, Enyedi Ágnes
népdalénekes, Budai Beatrix és
Dócs Péter magyarnóta-énekesek és ifj. Ürmös Sándor, a
Fölszállott a páva televíziós
tehetségkutató hangszeres kategóriájának nyertese, közreműködött a Magyar Állami Népi
Együttes zenekara. 
BFN
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Horváth Anna Krisztina
emlékezete

Horváth Anna Krisztina emléktáblájánál – amelyet a Nők a
Balatonért Egyesület javaslatára 2006-ban helyeztek el a
Horváth-ház falán – az Anna-bál
napján minden évben megemlékezést tartanak.
Így volt ez idén július 29-én
is, amikor a NABE, a Reformkori Hagyományőrző Egyesület tagjai, az elmúlt évi Annabál szépe, Kriveczky Villő, valamint az idei bálon részt vevő
balatonfüredi, 18 éves lányok
megemlékeztek a bál hagyományairól.

A NABE elnök asszonya,
Szauer Rózsa köszöntötte a
megjelenteket, majd egy műsorral adóztak a régi bálok emlékének az arácsi NABE-csoport és
a Reformkori Hagyományőrző
Egyesület tagjai. Az emlékképek felidézése visszarepítette a
hallgatóságot az időben a régi
korok szépséges, szerenádos,
romantikus szokásaiba, hogyan
is zajlott az ifjú hölgyek és urak
megismerkedése, első udvarlási
gesztusaik.
A megemlékezésen Pálinkás
Rita és Kovács Babett Katalin,

a hagyományőrző társaság tagjai Csokonai Vitéz Mihály a
Tihanyi ekhóhoz című dalát és
Simonffy Kálmán–Boruth
Elemér Szomorú fűz ága című
reformkori dalát énekelték el.
Váradiné Zsuzsa, a NABE és
a Reformkori Hagyományőrző
Egyesület tagja múlt és a jelen
összekapcsolódásáról emlékezett meg. Katona Csaba történész a Slachta Etelka Balatonfüreden vezetett naplójában olvasható emlékeket osztotta meg
a hallgatósággal. Kevesen tudják ugyanis, hogy Szekrényessy

József és Slachta Etelka 1841ben itt, Balatonfüreden ismerte
meg egymást. Szekrényessy
Kálmán az ő fiuk, aki elsőnek
úszta át a Balatont Füred és
Siófok között.
A műsort követően a jelenlévők elhelyezték a megemlékezés koszorúit az emléktáblán,
majd Vollein Ferenc festőművész Füredi álom című alkotását
az Anna Grand Hotelnek adományozta. A képet Lengyel
Ernő, az Anna Grand Hotel tulajdonosa vett át.
Hanny Szabó Anikó

Mádai Vivien

Közel 700 vendég vett részt a bálon

Paczolay Péter Kiss Ernődíjat vehetett át Bóka Istvántól, mellettük Simon
Attila

Juhász Anna ruhája Zoób Kati kollekciójából származott

Ördög Nórával sokan
fényképezkedtek

A legszebb 15 lány feszülten
várta a zsűri döntését
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Új kiállítás a Vaszary Galériában:
Duray Tibor festői humanizmusa
Miért is bennünk a vágy
az aranykor után, s mi
visz rá egy festőt arra,
hogy megbízás nélkül
hosszú évekig egy olyan
festményen dolgozzon,
amit nem láthat teljes
egészében, mert a kép
jóval nagyobb, mint
a rendelkezésére álló
falfelület? Talán valami
emberi, túlságosan is
emberi.
E Nietzschét idéző címmel a
huszadik századi magyar képzőművészet még, illetve pontosabban újra felfedezendő
alakjai közé tartozó Duray Tibor
(1912–1988) művei mutatkoznak be augusztus 20-tól a balatonfüredi Vaszary Galériában. A
két nagy, térben is elkülönülő,
tematikus szekcióra osztott
tárlat a több mint fél évszázados
életműből válogat a harmincas
évek diadalmas indulásától
kezdődően egészen a nyolcvanas évekig. Duray munkáit a
dekorativitás, a csöndes líraiság,
az érzékeny megfigyelések és
tomboló expresszivitás egyszerre jellemzik. Tehetséges festő,
finom kezű rajzoló, szenvedélyes szobrász, sikeres érem-

művész volt, s mindez egyszerre. Azonban a sokoldalúság
mögött egy melankolikus, önmagára leginkább Don Quijoteként tekintő személyiség lapul.
Mindez abban is megnyilvánul, hogy Duray Tibor művei
nem rejtik el a mestereinek,
példaképeinek (Aba-Novák
Vilmos, Derkovits Gyula, Picasso) köszönhető hatásokat. Hogy
miközben ars poeticájának
leggyakrabban hangoztatott
kifejezései – a „felelősség”, „az
emberiség sorskérdéseivel való
foglalkozás” – jórészt egy féligmeddig letűnt korszak ideológiai dekorációivá üresedtek ki,
művei közül jó néhány valódi
meglepetésként hat a mai néző
számára.
A tárlat első része az Aranykor és a háború tematikája köré
szerveződik. Duray Aranykora
egyedülálló jelenség a 20. századi magyar művészet történetében. Az impozáns méretű
kompozíción (2x10 méter, olaj,
vászon) az alkotó – megszakításokkal – több mint egy évtizedig (1968–82) dolgozott, megrendelés nélküli, összegző főműnek szánva a képet, s egészében végül maga is csupán az
1982-es, a budapesti Műcsar-

nokban megrendezett kiállítása
előtt vehette szemügyre, mivel
műtermének méretei csupán azt
engedték meg számára, hogy
részleteiben, diafilmszerűen
lássa a részlegesen tehát mindig
láthatatlan festményt. A láthatóság és láthatatlanság, az alkotófolyamat önmagában is izgalmas kérdései pedig mintha a kép
későbbi sorsát is előrevetítették
volna: a festmény a tárlat után
több mint három évtizedig egy
dobra feltekerve a műteremben
lapult, onnan nemrégiben került
elő, hogy a szükséges állagmeg-

óvó restaurálás újból kiállíthatóvá tegye. A lappangás hosszú
évei pedig immár más fénytörésben mutatják számunkra a
művet és a festőt. Az Aranykor
dokumentuma a szocializmus
évtizedeinek hivatalos művészetfelfogását csupán ímmelámmal, jószerivel egzisztenciális kényszerűségből elfogadó,
de a neoavantgárdtól is határozottan távolságot tartó figuratív
festészeti tendenciáknak.
A „láthatatlan” nagy mű és a
hozzá készült vázlat mellett
ebben a térben kap helyet – az

Aranykor sajátos ellenpontozásaként is – a Duray hagyatékából előkerült gazdag dokumentációs anyag fali installációja:
levelezések, fényképek, kritikák, vallomások, látogatói vendégkönyvbejegyzések az intézményesült és a privát szféra
ütközőpontjaként. A távlati nézetet megkövetelő festmény és
a bogarászós, közeli és nagyon
közeli nézetet igénylő dokumentációs anyag a maga módján szintén saját átláthatatlanságát is tematizálja, illetve a
mindenkori olvasatképzés esetlegességeit. A tárlat első szekciója a háború és áldozat című
egységgel zárul, amely Duray
spektakuláris, a világháborúra
és egészen nyilvánvalóan az
56-os forradalomra reflektáló,
felfokozott expresszivitású
festményeit csoportosítja egybe. A tragikus felhangú, a brutalitást megjelenítő művek és
témák már a negyvenes években
és második hullámban az ötvenes évek végétől Duray sajátos
védjegyévé váltak.
Az Vaszary Villa másik szárnyában folytatódó kiállítás a
második világháborút követő,
franciaországi ösztöndíjas időszak alatt keletkezett, az életmű

kimagasló darabjait jelentő
tusrajzok sorozatát rendezi
egybe apró tájképekkel, színpadképtervekkel. A tusrajzokban a spontaneitás és ezen keresztül egyfajta meghittség
uralkodik, alkotójuk remek
manuális képességeiről is számot adnak, s a tárlat logikája
szempontjából átvezetést jelentenek a külső falfelületeken
helyet kapó festményekhez,
amelyeknek a bensőségesség a
tematikus szervezőereje. Remek
portrék és erőteljes zsánerképek, enteriőrök mutatkoznak ily
módon be egyfajta, az egész
életműre is reflektáló minitárlatként, a művész indulásától
kezdődően a késői korszakáig.
A sajátos színhasználat, a térkezelés, a képkivágások, ablakokkal, ajtókkal tagolt belső terek,
a zsúfoltság ábrázolása – amely
egyszerre referál a valóságra és
olvasható autonóm művészeti
formajátékként – egész pályáján
végigkísérte Durayt. Dacára
minden ideológiai őrlődésnek,
a művészetbe vetett hit és a
kétely kettősségének. A tárlat
íve ekképpen kanyarodik vissza
az Aranykor kezdő kérdéseihez,
a festői humanizmushoz.
Forrás: Füredkult

LAKÓTELEPI NAP
ÉS
SZOMSZÉDÜNNEP
Balatonfüred
2017. szeptember 16., szombat

BALATONFÜREDI NAPLÓ

XVII. évfolyam, 2017. 3. szám

9

Augusztus végén jelenik meg a városban élő író, újságíró
új, A hold titokzatos fénye című bűnügyi regénye. Főszereplője Szente Tamás író, aki egy viharos júliusi éjszakán falusi házából beautózik a Balaton-parti városba, felmegy egy
toronyház hatodik emeletére, hogy barátja lakásában elfogja a nyolcvanéves, karrierista történészprofesszor gyilkosát.
A bűntény okait, indítékait keresi, miközben folyton visszagondol az eltelt évtizedekre, magánéletére és a körülötte élő
emberekére, akik szerepet játszhattak a gyilkosságban.
Rejtélyek, különös vallomások, titokzatos telefonbeszélgetések, emlékezetes szeretkezések és fájdalmas csalódások,
higgadt és indulatos viták követik egymást a filmszerűen
kibontakozó történetben, amely egy különös kincs kapcsán
visszanyúlik 1848-49-ig, Noszlopy Gáspár koráig. Végül is
ezért a kincsért zajlik a csendes, fojtott légkörű küzdelem.

A

postás értesítette a rendőrséget. Délelőtt a megszokott időben bement
a kiskapun. Megszomjazott a
fülledt időben. Bartos mindig a
teraszon várta egy pohár hideg
sörrel. Ha éppen a szobájában
tartózkodott, kiszólt: – Gyuszikám, ott a söre. – A postás
ilyenkor letette a leveleket és a
Népszabadságot, aztán felhajtotta a sört, és elköszönt.
A professzor ezen a délelőttön nem fogadta sörrel, semmi
jel nem utalt arra, hogy a házban
lenne. A kézbesítő bátortalanul
szólítgatta:
– Miklós bácsi! Hol van,
Miklós bácsi? Csak nem lett
beteg?
Elbujkált az öreg, gondolta a
postás. Át kéne vennie az ingatlanközvetítő iroda levelét. Lehet, hogy el akarja adni a villát?
Az nem lenne jó, ugrana a pohár
söröm.
A postás nem nyugodott,
benyitott az előtérbe.
– Megjöttem, Miklós bácsi!
– mondta halkabban, de nem
kapott feleletet. A dolgozószoba
ajtaja félig nyitva volt. Beljebb
tolta, készen arra, ha esetleg
megzavarná a professzort, azonnal visszaléphessen. Lépés helyett azonban visszahőkölt: a
professzor a foteljában ült,
ingben, nadrágban, oldalra hanyatlott fejjel. A szíve táján
véres foltot látott a postás.
– Ennek vége, kifingott az
öreg – buktak ki száján a szavak. – Hívom a yardot.
A mobilján beszólt a rendőrségi ügyeletre. A járőrkocsi
azonnal a helyszínre hajtott. Az
őrmester nem engedte el a kézbesítőt, aki folytatni akarta a
munkáját.
– Várja meg a parancsnokot.
A helyszínelők rövidesen
ellepték a villát. Nemes Tibor a
főnökével érkezett, aki néhány
kérdést tett fel a postásnak, aztán azt mondta neki, hogyha
végzett a munkájával, ha leszámolt a hivatalban, jöjjön vissza
a villába. Ezután a főhadnagyhoz fordult:
– Remélem, hogy boldogulsz
egyedül is!

Nemes széttárta a karját.
– Nyomoztam már gyilkossági ügyben, de soha nem én
voltam a főnök. De hát ezt is el
kell kezdeni egyszer.
– Akkor magadra hagylak a
fiúkkal. Sok sikert! – mondta a
főnök, és távozott.
Nemes Tibor úgy érezte,
mindjárt elsodorják a többemeletes hullámok. De csak pillanatokig tartott ez az állapot, mély
lélegzetet vett, és munkához
látott. Először az orvost és a
helyszínelők vezetőjét kérdezte.
– A tettes hajnali fél négy és
négy között lőtt, a halál ekkor
állt be. Egyes számban beszélek, mert az a benyomásom,
hogy egy, legfeljebb két ember
tartózkodott a gyilkosság idején
a házban. Ez csak amolyan rutinos megérzés, benne van a
levegőben – mondta az orvos.
– Csatlakozom a kollégám
véleményéhez – kapcsolódott a
diskurzusba a helyszínelők parancsnoka. – A töltényhüvelyt
már megtaláltuk, a fegyverszakértőn a sor, hogy megállapítsa a
pisztoly típusát. A gyilkos pisz-

nem akadt, csupán egyetlen
dossziét talált figyelemre méltónak, amelyre kézzel, nagybetűkkel írták rá a címet: SEUSO.
A főhadnagy belelapozott a
dossziéba, fénymásolt újságkivágások, gépelt lapok, fényképek lapultak benne, olyan dokumentumok, amelyek már a lapokban nyilvánosságra kerül-

úgyis dolgoznak, legalább nem
zavarja őket a kérdéseivel. Hóna
alá csapta a dossziét, és körbesétálta a villát.
A Seuso-kincsek előkerülésével feltárhatatlan labirintus
keletkezett, nincs kiút belőle,
gondolta a főhadnagy, vagyis
soha nem derül ki az igazság, a
vétkesek soha nem kerülnek

ban meggyilkoltak. Amikor a
holttestre ráakadtak, a fiatalember már három napja halott volt.
A hivatalos változat szerint
öngyilkosságot követett el, de a
jelek arra utaltak, hogy a katonát
megölték, két katonai övvel
felakasztották. Minden bizon�nyal az a két idegen, akivel a
kocsmából elindult a kincsek

Kellei György

A hold titokzatos fénye
(Regényrészlet)

toly használt, ezt készpénznek
veheted. A golyó az áldozat
testében van, a boncolás után
majd pontosítjuk a fegyver típusát. Egyelőre keressük azokat a
nyomokat, amelyekből kiindulhatnánk. Most csak a közhelyeket tudnám sorolni, de egy-két
óra múlva okosabbak leszünk.
Találtunk néhány ujjlenyomatot. Majd később beszámolok,
hogy hol tartunk.
A főhadnagy nézelődött, ideoda járkált a villában. Ügyelt
arra, hogy ne akadályozza a
munkatársait. Bartos Miklós
íróasztalát és könyvespolcát ő
vizsgálta át. Semmi érdekes,
különös feljegyzésre és kötetre

tek. A dosszié a könyvespolc
végében feküdt, távol az íróasztaltól, a fedelét por lepte, a
professzor nem mostanában
vehette a kezébe, gondolta Nemes. Valószínűleg nem a Seusokincsek miatt gyilkolták meg,
nem tehetett egyedülálló felfedezést ebben a rejtélyes, szövevényes bűnügyben, amelyet
Nemes jól ismert a sajtóból és a
szakirodalomból. Bartos feltételezhetően történészként érdeklődött a divatos téma iránt.
Nemes mindenesetre igyekezett
összefoglalni azokat az ismereteket, amelyeket az évek során,
már rendőrtisztként elraktározott magában. A fiúk addig

bíróság elé. A régészek úgy
tartják, hogy a rézüstben elrejtett ezüstkancsók, -tálak, -szelencék, összesen tizennégy darab, magyarországi eredetűek.
A közvélemény a rendszerváltozás évében szerzett tudomást
a kincsek létezéséről, ám a régészek, tudósok sokkal korábban értesültek a leletről. A
rendőrségi nyomozás, a kutatások, a tudományos vizsgálatok
– az összehasonlító talajminták
– azt bizonyítják, hogy a Seuso–
kincsek Magyarországon, Polgárdi község közelében kerültek
elő. Állítólag egy sorkatonai
szolgálatát töltő fiatalember
bukkant a kincsre, akit 1980-

lelőhelye, a szőlőhegyi pincék
felé. Korábban a kincsek két
darabját eladta. Nyilván „megfelelő” körökben felfigyeltek az
értékes tárgyakra, a sorkatona
nem is sejtette, hogy megásta a
saját sírját.
A főhadnagy meg-megállt,
belelapozott a dossziéba, felfrissítette az emlékezetét. Bartos
Miklós zöld színű filctollal
emelte ki a fontosabb részeket.
A legnagyobb ezüsttálon Pelso
feliratot találtak a régészek.
Pelso a Balaton ókori neve volt.
A Seuso pedig – a nagy tálon
akadtak rá – az edények tulajdonosának a nevére utalhat, aki,
könnyen meglehet, hogy földbirtokosként élt a pannon vidéken, ahol a 360-as évek közepén
háború folyt. A Seuso, más-más
változatban, gyakori név volt
errefelé a negyedik században.

A földbirtokos és családja a
harcok elől menekülhetett, de
előbb elrejtette a kincseit. Ezek
mind-mind feltételezések, nem
adnak perdöntő magyarázatot,
vélte a főhadnagy. Tizennégy
tárgy került elő, de a hajdani
szemtanúk szerint a kiskatona
ennél jóval többet ásott ki a
földből. Hogy ezeknek mi lett
a sorsuk, rejtély. Kérdés az is,
mennyire igazak a vallomások.
A krónikák jelentősen módosulnak az évtizedek során, az
emlékezet csalóka, hamis dolgokat valóságossá gerjeszthet.
S persze fordítva is így van,
gondolta Nemes. A Seusokincseket Angliába csempészték, majd New Yorkban mutatták be őket.
A főhadnagy nem hitte, hogy
miattuk ölték volna meg Bartos
professzort. Bár azt sem lehet
kizárni, hogy kikövetkeztetett
valamiféle összefüggést, és
kapcsolatba lépett az illegálisan
dolgozó műkereskedőkkel. A
helyzetéből adódóan ez megoldhatatlannak látszik, de az ördög
soha nem alszik. Legalább a
gyilkosság indítékát találná
meg minél előbb, fohászkodott
Nemes.
Megkerülte a villát. Amikor
a teraszhoz ért, az utca másik
oldalán álló ház manzárdszobájának ablakában egy férfi arcára figyelt fel. A férfi őt nézte, de
amikor rájött, hogy lentről figyelik, villámgyorsan eltűnt az
ablakból. A főhadnagy elhatározta, hogy a környező lakókat
ő hallgatja ki, ezt a feladatot
nem bízza a kollégáira.
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Gyerekek és monitorok

Kampány indul a Z generáció tartalomfogyasztási szokásainak megismeréséért
A kezdeményezés célja a
digitális nevelés, illetve a
Z generáció tartalomfogyasztási szokásainak
mélyebb megismerése.
A Z generáció digitális és
közösségimédia-oktatásáért,
illetve használati szokásainak
mélyebb megismeréséért fogott
össze az Antall József Tudásközpont (AJTK) középiskolásoknak szóló programjaiért felelős Szóda Műhely, a Deák 17
Ifjúsági Művészeti Galéria, a
Budapesti Metropolitan Egyetem, a Ringier Axel Springer
fiatalokat megcélzó portálja, a
Noizz.hu és a Noguchi Porter
Novelli, együttműködésben a
Középsuli.hu-val.
Az együttműködésben részt
vevő szervezetek fel kívánják
hívni a figyelmet arra, hogy a
közösségi médiával szinte
együtt lélegző fiatalok miként
használják ezeket a csatornákat,
illetve kreatív és technikai segítséget kínálnak, hogy a fiatalok minél sikeresebben fejezzék
ki magukat online felületeken.
A kampány keretében közös
kutatásban mérik fel a tizenévesek Instagram-használati szokásait, érdeklődési körüket, valamint az általuk alkalmazott
kompozíciókat és képszerkesztési technikákat. A felmérés le-

A

z 1920 és 1939 között születettek az ún. veteránok, a
baby boom-korszak az 1940 és
1959 között született embereké,
míg az X generációhoz az 1960
és 1979 között születettek tartoznak. Az Y generációba az 1980
és 1995 között, a Z generációba
pedig az 1996 és 2007 között
születetteket sorolják. Az alfa
generáció elnevezés használatos arra a nemzedékre, amelynek tagjai 2007 után születtek.
X generáció tagjaira használják
a „digitális bevándorló” jelzőt. Ez
arra utal, hogy míg a Z generáció
tagjai („digitális bennszülöttek”)
a 21. század digitális világában
nőnek fel, az X generáció tagjai
életük során találkoztak vele;

A nyár itala:
a zöld tea
hetőséget ad arra, hogy átfogóbb képet kapjunk a mai tizenévesek digitális önkifejezésével
kapcsolatban, segítve a kezdeményezés további fejlesztését.
A program részeként
(#varosipezsges) címmel indítanak Instagram-pályázatot
középiskolások számára. A közösségi képmegosztóra feltöltött képek közül a legkiválóbb
alkotásokat szakértőkből álló

X, Y, Z és az alfák

lenyűgözte őket, elfogadták és
elkezdték használni a digitális
világ új vívmányait. A digitális
bevándorló így alkalmazkodik a
környezetéhez, de félig még a
múltban él.
Az Y generációt „ezredfordulós”
generációnak is nevezik. Jellemzőik, hogy mivel a számítógépekkel együtt nőttek fel, szinte
mind a „technológia őrültjei”. A
modern technikák és a számítógép nélkül el sem tudják az életüket képzelni. Ezzel együtt igen
gyakorlatiasak, és már kisiskolás
korukban tudnak számítógépezni és mobiltelefont használni.

Amikor a fagyi
visszanyal...
Rácz János osztotta meg ezt
a kis nyelvi gyöngyszemet az
interneten. Egy balatoni kézműves fagyiról állítják ugyanis ezt
a fagyi készítői: „Legújabb
Florida dream nevű manufaktúra ice cream készítményünk egy
levendulás ízalapra integrált
mogyorókrémes preparáció,
melyet egy kis mascarponéval
bolondítunk meg, rózsabimbó
illattal cizelláljuk, majd fehércsokoládé öntettel fuzionáljuk.
Elmaradhatatlan a tetejére csepegtetett tequila, majd a végén
esernyővel és amerikai zászlócskával dekoráljuk, hogy fogyasztásra alkalmas legyen.”
Szellemes megjegyzések érkeztek természetesen bőven, az
egyik szerint: Naná, hiszen
Floria dream a neve hihi. And:
úgyse érti senki, hogy mit mivel
és hogyan, na meg főleg, miért.
Ám ha ez volna: Tihanyi álom
– rózsabimbó-illatú, kézi készítésű jégkrém levendulával, mogyorókrémmel, mascarponéval

zsűri választja majd ki, a legjobbnak ítélt fotó készítőjét egy
GoPro kamerával díjazzák. A
pályázatra feltöltött legizgalmasabb képekből kiállítást is rendeznek.
„Az AJTK tudományos tevékenységének központi eleme
a tehetséges fiatalok képzése,
ismereteik bővítése. A kimondottan a középiskolások karrierorientációjára, kreatív kész-

ízesítve, fehér csokoládéval leöntve (a tequilát elhagynám,
tekintettel a kiskorú fogyasztókra), a tetejét esernyővel és zászlóval díszítjük. Na most: az elsőt
az összes sznob vinné, míg a
második olyan snassz, mert érthető, világos és hazai. Tehát:
marad a dream – s rendeljük meg
„inglis” nyelven!

Hiába könnyíti meg azonban a
technika az életüket, az Y nemzedék olyan világban vált felnőtté, ahol örökké sietnie, önmagát
megvalósítania kell.
A Z generáció egy új típusú
nemzedék, amelynek kialakulásában a technika fejlődése játszott rendkívül fontos szerepet.
Az 1990-es évek végén születettek és az annál fiatalabbak beleszülettek a digitális technológiák
világába, amelyben már elképzelhetetlen élni mobiltelefonok
és más digitális és kommunikációs eszközök használata nélkül.
A Z generáció tagjainak, akik a

ségfejlesztésére létrejött Szóda
Műhely célja, hogy a lehető
legtöbben már az érettségi előtt
megalapozott döntést hozzanak a továbbtanulásról, ezzel
is elősegítve a gyors szakmai
előrejutást a későbbiekben”
– hangsúlyozta Zborai Eszter,
az Antall József Tudásközpont
Tehetséggondozás Irodájának
vezetője.
Forrás: médiapiac.hu
20. századihoz képest egy új
világban nőttek fel, teljesen megváltoztak a tanulási szokásai. Ez
problémákat vet fel a tanítási
módszerek területén is. A tanároknak nehéz átadniuk a tudásukat a fiataloknak, akik hozzá
vannak szokva a gyors információáramláshoz és annak befogadásához. Egyre kevesebb időt
töltenek olvasással, viszont
egyre többet játszanak például
számítógépes játékokkal. A kommunikációs eszközök fejlődésével és gyorsaságával egyre több
információhoz jutnak, és ezeket
máshogy dolgozzák fel, ami miatt másképp is gondolkodnak,
mint az X vagy az Y generáció
tagjai. 
BFN

Aki ivott már zöld teát,
tudhatja, hogy micsoda
kellemesen frissítő teáról
van szó. A kínai orvoslás
és hagyomány nem
véletlenül társítja a zöld
teát a nyári évszakhoz.
Nyáron sok a nap tüzes, forró
energiája (jang energia), amit a
zöld tea segít egy kicsit kordában
tartani. A melegben a testünk is
könnyen felhevül, a hideg természetű zöld teával pedig tudjuk
csökkenteni a szervezetünkben
kialakuló forróságot. Nem véletlen, hogy a meleg, forró éghajlatú keleti országokban, például az
araboknál is közkedvelt ital a
zöld tea, borsmentalevélkékkel
megbolondítva.
A teafajták közül a zöld tea az
egyik legkevésbé kezelt teafajta.
A tea előállítása során a leszedett
leveleket azonnal hevítik vagy
gőzölik, így a teafű nem fermentálódik (nem erjed). Mivel kiküszöbölődik az erjesztés folyamata, így a levelek megtartják
eredeti fényes, zöld színüket. A
zöld tea levelei sötétzöld árnyalatúak, alakjuk a kardpengéhez
hasonlít. Kevés koffein található
a zöld teában. A zöld teát a TávolKeleten napi rendszerességgel

fogyasztják. Sok-sok jótékony
hatását már kutatásokkal is bizonyították. A zöld tea talán legismertebb tulajdonsága az erőteljes antioxidáns hatása, azaz leköti a sejteket károsító szabad
gyököket, és így megakadályozza a sejtek „meghibásodását”.
Japán tudósok kimutatták, hogy
a zöld teát rendszeresen fogyasztók körében a daganatos sejtek
lassabban szaporodnak, tehát
daganatellenes hatással is bír ez
a teafajta.
Ha az emésztésünket szeretnénk támogatni, erre is kiválóan
alkalmazhatjuk a zöld teát: javítja a belek, a gyomor, a máj, a
vese működését, segíti az alkohol
lebontását a szervezetben, enyhítheti az ízületi gyulladásokat,
panaszokat. Fogszuvasodás megelőzésére, illetve kezelésére is
tökéletes megoldás lehet a napi
egy csésze zöld tea, mivel baktériumellenes hatóanyagaival megakadályozza a baktériumok megtelepedését a fogakon.

Hogyan készítse el?
A zöld tea elkészítésénél arra
ügyeljünk, hogy a felforrósított
vizet hagyjuk kihűlni 80-90 Celsius-fokra, és ekkor tegyük bele
a tealeveleket. 2-3 dl vizet egy
kávéskanál teafűvel dúsíthatunk.

(x)
Kelemen Lívia,
az ön gyógynövényszakértője

A nyaraló diákok biztonságáért
Első alkalommal tevékenykedtek a füredi
rendőrök a napközis
táborban. A balatonfüredi
önkormányzat nyári
napközis táborában
tartott megelőzési
délelőttöt júliusban
a Balatonfüredi Rendőrkapitányság.
A tábornak helyet adó balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskolában a város alapfokú oktatási intézményeiben tanuló gyermekek először a nyári
szünidő veszélyei témakörben
prevenciós előadást hallgattak
meg. Ezt követően a gyalogos
és kerékpáros közlekedési szabályokhoz kapcsolódó KRESZtesztet töltöttek ki a vállalkozó
kedvű diákok, a legügyesebbek
ajándéktárgyat vehettek át, majd
a rendőrségen rendszeresített
szolgálati eszközökkel ismerkedhettek meg. A program zárásaként kerékpáros ügyességi
pályán próbálták ki tudásukat.

BFN

A diákok meglepő aktivitással vettek részt a foglalkozáson
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Kapustábor Arácson
Szeptemberben is
lesz világbajnokság
Az idei nyár bővelkedik
a hazánk által rendezett
sporteseményekben,
amelyek között érdemes
kiemelni a Finn olimpiai
hajóosztály világbajnokságát is, amelynek a
Balaton ad otthont
szeptember elején, először
a hajóosztály 1952-től
számított történetében.
Berecz Zsombor Finn vitorlázó, háromszoros olimpikonunk, Eb- és világkupa-ezüstérmesünk tehát hazai vizeken
mérkőzhet meg a világ legjobbjaival.
A Balatoni Yacht Club versenyzője számára ez az idei év
legjelentősebb versenye, legnagyobb megmérettetése a jövő
évi dániai olimpiai kvalifikációs
világbajnokság előtt.
A jövő évi világbajnokság
dániai helyszínén, Aarhusban
rendezik meg az idei világbajnoki tesztversenyt, amely lapzártánkkor, augusztus 7-től 13ig tart, és amelyen természetesen Zsombor is rajtvonalhoz
állt. A dániai tesztverseny egyrészt jó ráhangolódás lesz a
szeptemberi világbajnokságra,
másrészt fontos tapasztalatszerzés a helyszíni viszonyok tekintetében a jövő évi kvalifikációs
vb szempontjából.

Zsombor jó formában kezdte
az idei évet, és egyben a felkészülést negyedik olimpiájára.
Valamennyi versenyén bejutott
a legjobbak számára fenntartott
éremfutamba, ezüstérmet szerzett a rangos Palma de Mallorca-i Trofeo Princesa Sofia versenyen, és ugyancsak ezüstérmet a Nemzetközi Vitorlás
Szövetség világkupadöntőjén,
Santanderben. A Finn hajóosztály Marseille-ben rendezett
Európa-bajnokságán ötödik lett,
itt a döntő futamon vezető pozícióból technikai probléma
miatt esett vissza az ötödik
helyre. A világranglistán jelenleg a 10. helyen áll úgy is, hogy
a Miamiban rendezett világkupa-fordulón nem vett részt.
A nagy cél az éremszerzés a
tokiói olimpián, ami azért is
képvisel különös értéket Zsombor számára, mert nagy elődje
és példaképe, Fináczy György
szintén Tokióban állhatott rajtvonalra az 1964-es olimpián,
amelyet 2020-ban is azonos
helyszínen, Enoshima szigetén
rendeznek.
Amikor Zsombor Laser hajóosztályból átült a Finn hajóosztályba, vitorlaszámát is
Fináczy Györgytől kérte el, aki
HUN 40 számon versenyzett, és
örömmel adta át azt Zsombornak. 
BYC

Tehetséges, sportoló
fiatalok felkarolását is
szolgálja a Fülöp Márton
Alapítvány. A hosszan
tartó betegség után,
2015-ben elhunyt volt
válogatott labdarúgó
emlékére a civil szervezet
és a Balatonfüredi
Utánpótlás Sport Club
második alkalommal
szervezett júniusban
tábort Balatonarácson.
A 33 évesen elhunyt, válogatott hálóőr, Fülöp Márton édesapja, Fülöp Ferenc, egykori
labdarúgó elmondása szerint
az alapítvány három fő célt
szolgál.
– Marci elképzelései szerint
szeretnénk segíteni a tehetséges
kapusok tanulását, sportolását.
Ösztöndíjat biztosítanánk számukra, illetve olyan eseményeket szervezünk a jövőben, ahol
megmutathatják a tudásukat
– mondta az MTK korábbi igazgatója.
Az alapítvány daganatos
betegségben szenvedők támogatásával is foglalkozik. A
szervezet fontos tevékenységi
területe az oktatás, ami általános
és középiskolák segítésében,
táborok szervezésében, tanul-

Babócsy András, Gujdár Sándor, Kakas László és Pálinkás
András Arácson
mányi versenyek rendezésében,
oktatási segédeszközök beszerzésében nyilvánul meg. A Fülöp
Márton Alapítványnak kuratóriumi tagja Fülöp Ferenc mellett
dr. Horváth Gábor, a Hivatásos
Labdarúgók Szervezete (HLSZ)
elnöke, valamint Király Gábor
és Juhász Roland, a 2016-os
Európa-bajnokságon szerepelt
válogatott labdarúgók.
A Fülöp Márton Alapítvány
a Magyar Labdarúgó Szövetséggel (MLSZ) és Balatonfüredi Utánpótlás Sport Clubbal

2017/2018 NB I férfi, felnőtt
2017. 09. 10.
2017. 09. 16.
2017. 09. 23.
2017. 09. 30.
2017. 10. 04.
2017. 10. 11.
2017. 10. 21.
2017. 11. 04.
2017. 11. 07.
2017. 11. 14.
2017. 11. 25.
2017. 12. 02.
2017. 12. 08.

Balatonfüredi KSE–
18.00
Budakalász KZRT
Dabas KC VSE–
18.00
Balatonfüredi KSE
Balatonfüredi KSE–
18.00
Grundfos Tatabánya KC
Csurgói KK–Balatonfüredi KSE 18.00
Balatonfüredi KSE–
18.00
Orosházi FKSE
B. Braun Gyöngyös–
18.00
Balatonfüredi KSE
Balatonfüredi KSE–Váci KSE 18.00
Eger Eszterházy SZSE–
18.00
Balatonfüredi KSE
Balatonfüredi KSE–
18.00
Telekom Veszprém
Mol-Pick Szeged–
18.00
Balatonfüredi KSE
Balatonfüredi KSE–
18.00
Sport 36 Komló
Balatonfüredi KSE–FTC
18.00
Ceglédi KKSE–
18.00
Balatonfüredi KSE

2017. 12. 16.
2017. 12. 20.
2018. 02. 03.
2018. 02. 10.
2018. 02. 17.
2018. 02. 24.
2018. 03. 11.
2018. 03. 14.
2018. 03. 18.
2018. 04. 21.
2018. 04. 28.
2018. 05. 02.
2018. 05. 05.

Budakalász KZRT–
18.00
Balatonfüredi KSE
Balatonfüredi KSE–
18.00
Dabas KC VSE
Grundfos Tatabánya KC–
18.00
Balatonfüredi KSE
Balatonfüredi KSE–Csurgói KK 18.00
Orosházi FKSE–
18.00
Balatonfüredi KSE
Balatonfüredi KSE–
18.00
B. Braun Gyöngyös
Váci KSE–Balatonfüredi KSE 18.00
Telekom Veszprém–
18.00
Balatonfüredi KSE
Balatonfüredi KSE–
18.00
Eger Eszterházy SZSE
Sport 36 Komló–
18.00
Balatonfüredi KSE
FTC–Balatonfüredi KSE
17.00
Balatonfüredi KSE–
18.00
Mol-Pick Szeged
Balatonfüredi KSE–
18.00
Ceglédi KKSE

Ünneplő tömeg fogadta a parton
az egykori olimpiai bajnokokat
A tikkasztó hőség ellenére zsúfolásig megtelt a
Tagore sétány előtti mobil
lelátó a korábbi olimpikonokat is felvonultató,
különleges gálán.
– Együttműködve a várossal,
egyesületünk gyereksportolóinak bevonásával zajló, közönségcsalogató és színvonalas
programmal szerettük volna
kitölteni a két vizes világbajnokság közötti időszakot – nyilatkozta a Balatonfüredi Naplónak Makó István, az augusztus
eleji rendezvényt szervező Balatonfüredi Utánpótlás Sport
Club (BUSC) ügyvezető elnöke. – Amennyiben nincs a vizes
világbajnokság, és Balatonfüred
nem helyszíne a sorozatnak, a
rendezvény ilyen formában nem
jöhetett volna létre. Egyúttal
érdemes rávilágítani a világesemény kevéssé mérhető, hos�szabb távon realizálódó hozadékaira is. Öröm volt látni egyesületünk ifjú sportolóit a Balatonban Gergely Istvánéknak
büntetőket dobálni, vagy a legendákkal közösen fotózkodni.
Ugyancsak meghatározó élmé-

nyeket szerezhettek a lelátón
helyet foglaló, piros-fehér-zöldre festett arcú gyerekek és felnőttek. Ők szinte biztosan szurkolók maradnak a későbbiekben is, és ki tudja, hogy nem
találkozhatunk-e velük később
olimpikonkét, sportvezetőként,
támogatóként. A mérkőzésre
kilátogató nézők közül pedig
biztosan lesznek olyanok, akik
visszatérnek Füredre – mondta
el lapunknak a rendezvény
szervezője.
A napot a BUSC szinkronúszóinak bemutatói nyitották,
amiket a korábbi válogatott, a
mastersvébén medencébe ugró
versenyzők kűrjei követtek.
– A medencéhez és a zenéhez
szokott lányoknak szokatlanok
voltak a nyílt vízi körülmények,
igyekeztünk a helyszíni adottsághoz alkalmazkodni, a programunkat is így állítottuk össze
– mondta Aranyossy-Nagy Zsófia, a BUSC felkészítője. A
szinkronúszásnak az extra környezetben is volt bája, a nézők
vastapssal jutalmazták a lelkes
sportolók bemutatóit.
„Újra itt van a nagy csapat”
– Bródy János és Szörényi Le-

vente népszerű dalszövegével
hirdette augusztus eleji rendezvényét a Balatonfüredi Utánpótlás Sport Club. A nap főszereplői minden túlzás nélkül a Kemény Dénes jelenlegi szövetségi elnök vezette, többszörös
világ- és olimpiai bajnok vízilabdázókból álló, az augusztus
7-től kezdődő mastersvébén
induló Millennium gárda tagjai
voltak. Szécsi Zoltán, Gergely
István, Kásás Tamás, Kiss Gergely, Märcz Tamás, Molnár
Tamás, Steinmetz Barnabás,
Székely Bulcsú, Varga Tamás,
Varga Zsolt és Vári Attila újra
megmutatta, hogy a csapat miért
is tartozott éveken keresztül a
világ elitjéhez. A „Kemény-legények” ellenfele a budapesti
Oázis SC korábbi élvonalbeli
játékosokra épülő együttese volt
a nyílt vízi vb helyszínén kialakított mobil arénában. A bemutató találkozót igazi fiesztahangulat övezte: szebbnél szebb
megoldások a vízben, valamint
hangos ováció és a taps a parton.
Az ezer főt is meghaladó publikum igazi gólzáport láthatott a
Millennium győzelmével záruló
mérkőzésen, amelyről sokáig

emlékezetesek maradnak Kásás Tamás és Kiss Gergely hálószaggató lövései, Szécsi Zoltán bravúros védései vagy
Marcz Tamás szenzációs csavart
találata.
– Kiváló kezdeményezés egy
nem mindennapi helyszínen,
ami ráadásul nagyszerűen szolgálta a felkészülésünket a
masterskupára. Minden percét
élveztük a füredi szereplésnek
– értékelt röviden lapunknak
Kósz Zoltán világ- és olimpiai
bajnok kapus, aki egyébként
Kemény Dénes segítője lesz a
mastersküzdelmeken.
A bemutató találkozót egy
igazi sportcsemege előzte meg.
A Kapusok a parton címet viselő beszélgetés alkalmával a füredi színekben kézilabdázó,
több mint kétszáz válogatottsággal rendelkező Fazekas Nándor,
a füredi labdarúgó-utánpótlásban szerepet vállaló, korábbi
világbajnoki szereplő Gujdár
Sándor és Sydney olimpiai
bajnoka, Kósz Zoltán nosztalgiázott és elemezte szórakoztató módon a hazai kapusképzés
sikereit.
munkatársunktól

(BUSC) együttműködésben
idén június 26. és 30. között
kapustábort rendezett 15-16
éves labdarúgók számára az
arácsi sporttelepen.
– Megtiszteltetés számunkra,
hogy Márton családjának felkérésére részt vehetünk a tábor
megszervezésében. A labdarúgó
szakszövetség megyei igazgatóságai jelölték ki azokat a fiatalokat, akiket vendégül látunk
egy hétig a városban. A térítésmentes, bentlakásos táborban
olyan neves kapusedzők foglal-

koznak a fiatalokkal, mint Kakas László, Babócsy András,
Kövesfalvi István vagy Pálinkás
András. Az idei turnus vendége
volt Petry Zsolt, aki jelenleg
Dárdai Pál edzői csapatának
tagja Berlinben. A felkészítők
vezetője a füredi utánpótlásnevelésben is ténykedő Gujdár
Sándor. A szakmai munka mellett fontosnak tartjuk azt is,
hogy az ország különböző pontjairól érkező gyerekek megismerjék Balatonfüredet és környékét. A sportfoglalkozások
mellett több szabadidős programot is szervezünk az Arácson
táborozó kapusnövendékeknek
– tájékoztatta lapunkat Makó
István, a BUSC ügyvezetője.
Az ötnapos eseményre meghívást kapott a balatonfüredi
utánpótlás-nevelő klub tehetséges játékosa, Bodnár Milán is,
aki társaival együtt olyan korábbi, kiváló edzőkkel, játékosokkal találkozhatott a közel egyhetes táborban, mint az egykori
szövetségi kapitány Gellei
Imre, az 1982-es világbajnokság
nyitómérkőzésén három gólt is
szerző Kiss László, vagy a címeres mezt 44 alkalommal
magára öltő nagyszerű csatár,
Vincze István.
munkatársunktól

Fókuszban a vizes
sportok támogatása
A Magyar Olimpiai
Bizottság együttműködésével indított, négymillió forint összdíjazású
programban idén a vizes
sportok állnak fókuszban,
így 14–18 év közötti
kajak-kenusok, úszók és
vitorlázók jelentkezését
várják.
A Szentkirályi, Magyarország díjnyertes ásványvize tavaly azzal a céllal indította útjára a Szentkirályi Tehetségprogramot, hogy segítse a fiatal
magyar utánpótlás-sportolók
profi sportkarrierjének elindulását. Tavaly a kajak-kenu, a torna, a vívás és a vízilabda kapott
szerepet a programban, idén
pedig a kajak-kenusok mellett
úszók és vitorlázók jelentkezhetnek, hogy elnyerjék a fejenként egymillió forint értékű támogatást.
A 14–18 éves fiatalok a nyereményt fejlődésükhöz szükséges, és a jobb eredmények eléréséhez nélkülözhetetlen kiadásokra fordíthatják, legyen az
egy költséges sporteszköz,
edzőtábor vagy egy verseny
nevezési díja.
A tehetségprogramba a fiatalok 2017. augusztus 1. és október 31. között jelentkezhetnek a
www.szentkiralyitehetsegek.hu
weboldalon keresztül. A jelentkezők közül a három mentor –
Kovács Katalin háromszoros
olimpiai bajnok kajakozónő,
Darnyi Tamás négyszeres olimpiai bajnok úszó és Majthényi
Szabolcs tizenegyszeres világbajnok vitorlázó – részvételével
felálló kuratórium választ ki
sportáganként egy-egy győztest.
A fiatal sportolók mentorálásában ősszel a nagyközönség
is szerepet vállalhat: további
egymillió forintot ugyanis a
Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Kft. közönségszavazás alap-

ján oszt majd szét a három fiatal
tehetség között.
„Mindig is szívünkön viseltük nemcsak a sportolók, hanem
a fiatalok támogatását is, így
különösen büszkék vagyunk a
Szentkirályi Tehetségprogramra
és annak sikerére. A tavalyi
program két győztese is kiemelkedő eredményeket ért el a
közelmúltban: Pusztai Liza
nemrég bronzérmet szerzett a
vívó Európa-bajnokságon,
amellyel történelmet írt – ő lett
a legfiatalabb, aki felnőttvilágversenyen valaha is érmet szerzett; Gazsó Dorka pedig aranyérmes lett K-1 500 méteren az
ifjúsági és U23-as kajak-kenu
világbajnokságon. Azt hiszem,
ennél nagyobb visszaigazolás
nem is kell a Szentkirályi Tehetségprogram jelentőségéről. A
vizes sportok idén fókuszba
kerültek, ezért döntöttünk úgy,
hogy 2017-ben a kajak-kenu,
úszás és vitorlázás fiatal tehetségeire hívjuk fel a figyelmet,
támogatva őket céljaik elérésében” – mondta el Balogh Levente, a Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Kft. és a Szentkirályi
Tehetségprogram kuratóriumának elnöke.
„A Magyar Olimpiai Bizottság számára fontos terület az
utánpótlás nevelése, hiszen ők
jelentik az élsport jövőjét, belőlük lesznek az olimpikonok.
Épp ezért örömmel állunk olyan
kezdeményezés mellé, amely a
serdülő és ifjúsági korú tehetségeket támogatja. Köszönettel
tartozunk a Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Kft.-nek, amiért a
programot idén is meghirdeti,
ráadásul a kiválasztást ismét
olyan sportolók segítik, akik
eredményeikkel méltán lehetnek a fiatalok példaképei” – tette hozzá Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság megbízott főtitkára, sportigazgatója.
Forrás: médiapiac.hu
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