TARTALOM
Kőszínház
a karantén alatt

Kisfaludy Sándor hitt abban,
hogy szükség van színházra.
4. oldal

A balatoni
algafajokról
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A tó életében meghatározó
szerepet játszanak az algák.

8. oldal

Borhetek a Tagore sétányon
Bár jogszabályi akadály
nincs, sokat gondolkodott a városvezetés, hogy
megrendezze-e a járvány
után a Balatonfüredi
Borheteket. Mindenkitől
óvatosságot kért dr.
Bóka István, a város
polgármestere a megnyitón.
– Borban a vigasz – idézte
az ismert bordalt dr. Nagy
István agrárminiszter –, itt az
ideje egy kicsit örülni a bezártság után, majd hozzátette,
augusztus 10-től 1,8 milliárd
forintos támogatásra pályázhatnak a szőlőt művelő borászok, a kormány ezzel szeretné támogatni ezt az ágazatot a
járvány okozta veszteségek
miatt.
– Soha nem vártunk még
ennyire erre az ünnepre, mert
félelmetes időszakon, bezártságon vagyunk túl. Szerettünk
volna már örülni a nyárnak,
és a bor hozzátartozik a jókedvünkhöz, a kultúránkhoz, ezt
szerettük volna már ünnepelni,
és erre ennél megfelelőbb
helyszín, mint a Balatonfüredi
Borhetek, nemigen van. Ennek a városnak az élni akarása,
életszeretete érződik ezen a
rendezvényen – mondta megnyitójában a miniszter.
– Különös helyzetben vagyunk, nagyon sokat gondolkodtunk, megtarthatjuk-e ezt
az eseményt a városban. Felhívnám mindenkinek a figyelmét, hogy tegyen meg
mindent a biztonságért, a
borosgazdák, az alkalmazottak és a vendégek is. Figyeljünk egymásra, mert óriási a

Bóka István, Nagy István
és Koczor Kálmán nyitotta meg
ünnepélyes keretek között
a Balatonfüredi Borheteket
felelősségünk – hangsúlyozta
dr. Bóka István a megnyitón,
majd dr. Nagy István miniszterrel és Koczor Kálmánnal, a
Magyarországi Borrendek
Országos Szövetsége elnökével közösen megnyitotta a 29.
Balatonfüredi Borheteket a
Tagore sétányon.
A város legnépszerűbb
gasztronómiai eseményén
huszonöt borász kínálja borait, a borosgazdák faházai között az első helyet – a hagyományoknak megfelelően – az
év füredi borásza kapta most
is, ezúttal a Szabó és Fia Borpince.
Az idei borheteken csak a
Balatonfüred–csopaki borvidék borászai vehetnek részt,

Augusztus 20.,
Szent István
ünnepe

Ünnepi műsor a Szent
István téren 10.30-kor

Muzsikás:
Röpülj, madár!

Kisfaludy színpad, 20.00

akik megfelelő pontot értek el
a városi borversenyen, valamint rendelkeznek füredi szőlőterülettel. A borászok mellett
három pecsenyesütő, négy
pálinkás és 15 kereskedő árulja majd a portékáit.

Szeptemberi Filmpiknik
Remélhetően nem
zavarja meg a járványveszély a szeptember
eleji rendezvényeket.
Szeptember 3–5. között
rendezik meg a Veszprém–Balaton Filmpikniket, ahol az év
legjobb magyar filmjeit ingyenesen nézheti majd meg a
közönség. Immár nyilvános,
hogy mely vízparti és városi
helyszíneken zajlik majd az
esemény: Balatonfüreden a
Balaton Moziban és a Tagore
sétányon, Veszprémben a
Hangvilla, az Expresszó és a
vár (Szentháromság tér) ad
otthont a filmes rendezvénynek, ahol óriáskivetítőn láthatják a filmbarátok a tavalyi
filmtermés legjavát. Az ingyenes eseményre több ezer embert várnak a szervezők. A

Filmpiknik kínálatát zenei és
gasztroprogramok, valamint
szakmai programok és közönségtalálkozók színesítik majd.
Az Európa Kulturális Fővárosa program keretében
megvalósuló új filmes esemény a Veszprém–Balaton
2023 EKF program, a Nemzeti Filmintézet és a Magyar
Filmakadémia szoros együttműködéséből születik meg.
– A filmes szakma a 90-es
évek óta nem képviselteti
magát a régióban semmilyen
nagyobb szakmai vagy közösségi programmal, ekkor szervezték meg utoljára a Veszprémi Tévétalálkozót. A város
és a Balaton atmoszférája
ugyanakkor ideális egy filmes
találkozó számára, ezért is
tartjuk örömtelinek és ígéretesnek a kezdeményezést –

mondta Can Togay János, a
Veszprém–Balaton 2023 Zrt.
művészeti és kreatív igazgatója és Muszatics Péter, a Filmpiknik művészeti igazgatója.
A Veszprém–Balaton Filmpiknik társrendezvénye a
Könyv-Bor-Jazz, melynek
keretében Balatonfüreden
három napig egymást váltják
az író-olvasó találkozók, a
tárlatvezetéssel háziasított
borkóstolók és a Blaha utca
reformkori házainak árnyékában zendülő jazzkoncertek. A
Filmpiknikre több ezer embert
várnak a szervezők. A hangulatos helyszínekkel szeretnének izgalmas közeget teremteni annak érdekében, hogy a
magyar filmek és a közönség
a járvány után újra egymásra
találhasson, ezért a vetítések
ingyenesek lesznek.  BFN

Csak palackozott borok
kínálhatók, a rendezvény alatt
többször ellenőrzik majd a
minőséget. Borászatonként
8-12 féle bort lehet kóstolni,
összesen mintegy háromszáz
tétel közül választhatnak a
vendégek.
Az olaszrizlingből szinte
kimeríthetetlen a kínálat, a
klasszikustól a késői szüretelésűn át a dűlőn szelektáltakig.
A gyöngyözőborok nagy kedvencek, valószínűleg az idei
fesztivál slágertermékei lesznek, de minden gazda kínál
rozét is, ezek azonban egyre
testesebb borok. A fajsúlyosabb vörösborok, a borkülönlegességek és a díjnyertes
nedűk sem hiányoznak majd.
Idén sincs egységár, egy
deci bor fajtájától, évjáratától
és kínálójától függően 400
forinttól akár 600-700 forintba
is kerülhet.

A borospavilonok mindennap reggel tíztől éjfélig tartanak nyitva. Ebben az évben is
egyedi készítésű, háromdecis
kristálypoharakból lehet inni
a bort, amelynek különlegessége, hogy minden pohár talpában dombornyomással szerepel a Balatonfüred felirat.
Akik boraikat kínálják:
Szabó és Fia Borpince, Balogh
Pincészet, Zelna Borászat,
Bökő Pince, Arias Borászat,
Figula Pincészet, Gyukli Pince, Dobosi Pincészet, Feind
Pincészet, Koronczai Pince,
Söptei Pincészet, Thetis Borászat, Echo Pince, Fodorvin
Családi Pincészet, Piffáth
Pince, Mészáros Pince, Lídia
Borház, Csiszár Családi Pince,
Schieszl Borház, Lázár Pince,
Horváth Borház, Vesztergom
Pince, Béla és Bandi Borászat,
Koczor Pince.
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Új mentőautó állt szolgálatba
Hatvanmillió forintos,
új mentőautó teljesít
szolgálatot június 25-e
óta a Balaton északi
partján. Az Országos
Mentőszolgálat kötelékébe tartozó, korszerű
eszközökkel felszerelt
esetkocsihoz a Gattyán
Alapítvány 31,5 millió
forintot adományozott
a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának, hogy ezzel is
növeljék a nyaralók és
az itt élők biztonságát.

A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata az adománygyűjtő akcióját április
elején, a közösségi oldalán
tette közzé, aminek a célja egy
új mentőautó megvásárlása
volt. A járvány miatt kialakult
helyzet inspirálta a vízimentőket arra, hogy a szárazföldön
is elindítsanak egy mentőegységet, amivel szezonon kívül
is hasznos segítséget nyújthatnak a Balaton-régió lakóinak.
A füredi Vitorlás téren tartott átadóünnepségen dr. Bóka
István polgármester elmondta:
a biztonság feltételei egyre
inkább javulnak a Balaton
körül, amit a támogatók és a
jó szándékú emberek felajánlásaival tovább tudnak növelni, de nem szabad elfeledkezni az egyéni felelősségről sem,
vagyis aki a Balatonhoz érkezik, annak önmagára és másokra is vigyáznia kell.
Dr. Pápai György, az Országos Mentőszolgálat orvos
igazgatója is hangsúlyozta,
hogy a balatoni szezonra idén

is megerősített szolgálattal
készülnek. Nyáron a Balatonnál jelentősen emelkedik a
mentők esetszáma, ezért a
mentőerőket a várható szükségletek szerint kiegészítik és
átcsoportosítják. Ahol nincs a
környéken mentőállomás, ott
ideiglenes állomást, úgynevezett mentési pontot létesítenek, hogy szükség esetén minél közelebb legyen a segítség
a lakossághoz, a nyaralókhoz,
és tizenöt percen belül bárhová eljussanak. A mentőautók
mellett Balatonfüreden és
Sármelléken mentőhelikopter
áll rendelkezésre, továbbá a
gyermekek életmentő ellátására speciális mentőegységet is
működtetnek.
Az indítókulcsok átadása
során az adományozó alapítvány tulajdonosa, Gattyán
György azt kívánta, hogy minél kevesebbszer legyen szükség a mentőautó használatára.
Mint mondta: a mentőautó
vásárlása egy újabb állomás a
több mint tíz éve megkezdett
támogatási folyamatban. – A
Gattyán Alapítvány elsősorban a gyerekotthonokban
élőknek nyújt évek óta segítséget, de a vírushelyzet miatt
át kellett alakítani a támogatási terveit. Arra kellett fókuszálnunk, amire valóban szükség van: az otthoni tanuláshoz
laptopokkal, a sportoláshoz
teqballasztallal, és ezekben a
hetekben nyári táboroztatással
segítünk. A híreket követve a
járványhelyzet aktuális problémáira próbálunk azonnali
megoldást keresni. Bízunk
abban, hogy a járvány első

Bagyó Sándor (balról) és Gattyán György (jobbról) a mentőautó átadásakor
hullámának vége, ami azt jelenti, hogy az emberek végre
elmehetnek pihenni, kikapcsolódni. Az előrejelzések szerint
idén az átlagosnál több látogató lesz a Balatonnál, ezért a
biztonságuk érdekében úgy
gondoljuk, hogy most a mentőautó a lehető legjobb segítség – tette hozzá Gattyán
György.
Révész Máriusz, az önkéntességet és adományozást koordináló akciócsoport vezetője, az Aktív Magyarországért
kormánybiztosa arra mutatott
rá, hogy a turizmus átalakulóban van: az intézkedések
enyhítésével fel fog lendülni a
belföldi turizmus, egyre többen az ország határain belül és
aktívan szeretnék eltölteni a

szabadidejüket, amiben hangsúlyos szerepet kap a Balaton. Ezért kiemelten fontos a
mostani adomány, hiszen emberi életeket menthet, aminél
soha semmi nem lehet fontosabb, hiszen aki egy életet
ment meg, az egész világot
menti meg – mondta Révész
Máriusz.
– A most kapott mentőautó
az egyes sorszámot viseli, és
bízunk benne, hogy továbbiak
követik majd – ezt már Bagyó
Sándor, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának vezetője jelentette be.
Mint fogalmazott: – Nemrég
még csak egy álomnak tűnt a
mentőautó-projekt, néhány
nap múlva viszont már „élesben” is használhatjuk az autót.

Átveszi az egyház az óvodát
Idén szeptember 1-jétől
a református egyház
fogja működtetni a
Mogyoró utcai óvodát.
Az épület és az udvar
teljes felújításon esik
majd át, a munkák
végeztéig a Vasút utcai
és a lakótelepi óvoda
fogad be egy-egy
csoportot. A visszaköltözést 2021. első fél évére
tervezik.
A Magyarországi Református Egyház missziós feladatának tekinti, hogy oktatási intézményeket működtessen.
Ehhez jó hátteret jelent az a
hagyomány, ami több száz
évre nyúlik vissza.
– Régóta működnek oktatási intézményeink, a kollégiumainktól kezdődően az új
iskolákig – mondta Bátki
Dávid Géza, az egyházi általános iskolát működtető és az
óvodát átvevő füredi református gyülekezet lelkésze. – Az
elmúlt évek során adódott egy
nagy lehetőség, aminek köszönhetően egy országos óvodaprojekt indul: összesen
BALATONFÜREDI
NAPLÓ
Balatonfüred Város
Önkormányzatának
havilapja

A főfalakon kívül nem sok minden marad meg az épületből
hatvanhat óvodát indít, illetve
újít meg a református egyház.
Balatonfüreden jó néhány
évvel ezelőtt került vissza az
egyház tulajdonába az egykori református iskola épülete,
ahol jelenleg a Mogyoró utcai
óvoda működik. Az épület
rekonstrukcióját pályázati
keretből tudják megvalósítani.
Az eredeti tervek szerint az
intézmény teljes körű felújításon esne át: a főfalakon kívül
nem sok minden marad meg,
és az udvarra is átfogó rekonstrukció vár.
– Az első felmérések során
egy elég nagy összegű beruhá-

zás jött ki. Az országos óvodaprojekt első köréből a füredi
helyszín kiesett, és egy tartalék keretbe került. Hosszú
időn keresztül vártuk a lehetőséget, aztán májusban kiderült, hogy mégis lesz forrás az
óvodánk felújítására. Az országos projekt keretéből jelenleg százharmincmillió forintos
egyházi támogatással számolunk, egy másik pályázattal
pedig további százmilliót
igényelünk – tette hozzá a
lelkész.
Az óvoda alapterülete szerint negyvennégy kisgyermeket képes befogadni, szerve-

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

zetét tekintve pedig a református iskola tagintézményeként
fog tovább működni. Ezért is
vált szükségessé a névváltoztatás, vagyis Balatonfüredi
Református Általános Iskola
és Óvoda néven fog működni
az intézmény.
– Úgy gondoljuk, hogy az
óvodai oktató-nevelő munka a
fenntartótól függetlenül hagyományos értékeket közvetít.
Azzal, hogy a Mogyoró utcai
óvoda a református egyházközség fenntartásába kerül, a nevelői munkában megjelennek
majd azok a keresztény tartalmak is, amelyek egy egyházi
óvoda sajátjai – ezt már Rojtos
Norberttől, az intézmény vezetőjétől tudtuk meg.
A felújítás idejére a város
két másik óvodájába, a Vasút
utcaiba és a lakótelepibe költözik majd egy-egy csoport.
– Ezúton is köszönjük az
óvodáknak, hogy erre az átmeneti időre befogadják a csoportjainkat. Terveink szerint a
szülők pontos tájékoztatására
egy augusztusi szülői értekezleten fog sor kerülni – fogalmazott Rojtos Norbert. MA

Mindig is hittünk az összefogás erejében, most is nagyon
sokan álltak mellénk és segítették a projekt megvalósulását, de lássuk be, 31,5 millió
forint hatalmas összeg. Ennyi
pénzt még támogatók segítségével sem könnyű összegyűjteni. Büszkén állok most itt a
Vitorlás téren, ahol a háttérben
a Rupert sürgősségi mentőhajónkat látom, a parton pedig a
VMSZ színeibe öltöztetett,
vadonatúj mentőautónkat, és
közben olyan emberek vesznek körül, akiknek fontos az a
munka, amit nap mint nap
végzünk. Magam és kollégáim
nevében köszönöm mindenkinek, aki támogatott bennünket
a célunk megvalósításában.
Ígérjük, hogy miként eddig,

úgy a továbbiakban is a Balatonnál élők és a Balatonra érkezők biztonságát szolgáljuk
– mondta Bagyó Sándor.
A sajtótájékoztatón Bujdosó Mátyás (Bujdosó Szőlőbirtok és Pincészet) a közadakozók képviseletében jelképesen
egy Hamilton-T1 intelligens
transzport lélegeztetőgépet
adott át. A professzionális
berendezést a Vízimentők
Magyarországi Szakszolgálata
magánszemélyektől és vállalkozóktól érkező, közel nyolcmillió forintnyi adományból
tudta megvásárolni.
A Mercedes-Benz Sprinter
316 CDI típusú, automata
váltós mentőautó Ábrahámhegyen állomásozik majd,
ahonnan kiindulva az előző
négy nyári szezonban egy
mentőtiszti kocsinak megfelelő felszereléssel rendelkező
mentőgépjármű látott el régiós
szolgálatot. A korábbi mentőtiszti autó új ellátási helye –
balatonfenyvesi bázissal – a
délnyugat-balatoni terület
lesz, így most már az északi és
a déli parton is jelen lesz a
vízimentőknek egy-egy szárazföldi egysége.
Az új mentőautó – csakúgy,
mint a mentőtiszti autó – az
Országos Mentőszolgálattal
együttműködve, annak irányításával látja el a mentési feladatokat.
Az egyesület az idei szezonban augusztus végéig mindennap 10 és 21 óra között
már nagyobb területi lefedettséggel vesz részt a régió mentési feladatainak ellátásában.

Mórocz Anikó

Balesetet okozott
a kivilágítatlan lovas
Egy 22 éves férfi és ismerőse közlekedett lóháton a
8403-as számú úton, PápaKéttornyúlak felől Dáka irányába tavaly december 31-én
este perc körül. A 30. kilométerszelvény közelében az elöl
haladó lovas letért a menetirány szerinti jobb oldali árokba, hogy a továbbiakban az út
menti szántóföldön haladjon
tovább. A 22 éves fiatal is
felkészült az árkon való áthaladásra, és a lóval keresztbe
fordulva elfoglalta a jobb oldali forgalmi sáv nagy részét.
Eközben az úton egy autó
közeledett feléjük, ami a kivilágítatlan állatnak ütközött. A
baleset során a járművezető
súlyos, utasa könnyű sérüléseket szenvedett, míg a ló a
helyszínen elpusztult.
A lovas ellen közúti baleset
gondatlan okozása vétség elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt folyt eljárás. A
Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság a nyomozás
vizsgálati szakaszában a szükséges eljárási cselekményeket

elvégezte, és az ügy iratait
átadta az ügyészségnek.
A KRESZ nem tiltja a lóháton való közlekedést közúton,
azonban a Veszprém Megyei
Rendőr-főkapitányság felhívja
a közlekedők figyelmét a látás
és a láthatóság fontosságára.
Lakott területen kívül és korlátozott látási viszonyok mellett a lovas számára kötelező

fényvisszaverő ruházat viselése, valamint az állat bal oldalán előre fehér vagy sárga,
hátra pedig piros fényt adó
lámpát kell elhelyezni. Emellett ajánlott a lovas és az állat
egyéb kivilágítása és láthatóvá
tétele is, például kerékpáros
lámpával vagy az állat lábára
rögzített fényvisszaverő ruháBFN
zattal. 
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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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Indul a Strand
fejlesztési Program
negyedik üteme
Folytatódik a Magyar
Turisztikai Ügynökség
(MTÜ) által 2017-ben
elindított Strandfejlesztési Program, szeptembertől 3 milliárd forint
keretösszeggel nyílnak
meg források Magyarország szabad vízi
strandjainak megújítására a Balatonnál,
a Duna mentén, a
Tiszánál, a Tisza-tónál
és a Velencei-tónál
– jelentette be Guller
Zoltán, az MTÜ vezérigazgatója Zánkán.
A sajtótájékoztatón Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a turizmus aktuális
helyzetéről szólva felhívta a
figyelmet az ágazat nemzetgazdasági jelentőségére,
amely négyszázezer magyar
család megélhetését biztosítja.
Rámutatott: Magyarországon a fertőzésszám kifejezetten alacsony mind európai, mind világviszonylatban, köszönhetően a sikeres
védekezésnek, illetve annak,
hogy a kormány gyorsan és
hatékonyan reagált. Így belföldön szabadon és biztonságosan útra kelhetünk, megismerhetünk új helyeket,
és felfedezhetünk rejtett kincseket.
Mint a kormányszóvivő
fogalmazott, a Magyar Turisztikai Ügynökség Strandfejlesztési Programja számos
hazai vállalkozásnak jelent
segítséget, és új munkahelyeket is teremt.
A program első három
ütemében közel 10 milliárd
forintból újultak meg a magyarországi szabad vízi
strandok. A Magyar Turisztikai Ügynökség Magyaror-

szág kormányának támogatásával 2017-ben indította el
a Strandfejlesztési Programot, amelynek célja, hogy
2030-ig az összes szabad vízi
strand megújuljon. A több
lépésben megvalósuló fejlesztések eredményeként
országszerte európai színvonalú, azonos szolgáltatási
minőséget biztosító, családbarát, akadálymentes fürdőhelyek fogadják majd mind
a helyben élő magyar családokat, mind az odalátogató
turistákat.
Az első ütemben, a 2018as strandszezonra megújult
közel 40 balatoni település
55 fizetős strandja, 2 milliárd
forintos támogatással. A
második ütemben 43
szabadstrand fejlesztésére
kaptak vízparti települések
összesen közel 4,4 milliárd
forint támogatást, amelyben
a balatoni, a dunakanyari és
a Tisza-tavi szabadstrandok
jutottak korábban nem látott
fejlesztési lehetőségekhez.
Az idei, harmadik ütem keretében összesen 90 strand
kapott 3 milliárd forintos
támogatást a Balatonnál, a
Dunakanyarban, a Tiszánál,
a Tisza-tónál és a Velenceitónál.
A Strandfejlesztési Program 4. ütemében újabb 3
milliárd forint jut a strandfelújításokra – jelentette be
Guller Zoltán. Elmondta: a
pályázat benyújtására szeptemberben lesz lehetőség, a
pályázat tájékoztatója már
elérhető a kisfaludypprogram.
hu weboldalon. Végezetül
kiemelte: júliusban a belföldi turisták száma meghaladta az 1,2 milliót, ezzel magasabb volt az egy évvel korábbinál, ami rendkívül örvendetes.
BFN

Egymás között adtákvették az ingatlanokat
Kiterjedt, ingatlanok
„hasznosításával”
foglalkozó dunántúli
bűnszervezetet számolt
fel a Nemzeti Adóés Vámhivatal (NAV).
Az akcióban a hatalmas
vagyonnal rendelkező
csoporttól másfél
milliárd forint értékben
sikerült ingatlanokat
zárolni, készpénzt és
luxusautókat foglalni.
A gyanú szerint a bűnszervezet egy bonyolult, több
offshore hátterű taggal is rendelkező céghálózatot hozott
létre a költségvetési csalásra.
Érdekeltségi körön belül, színlelt szerződésekkel adták-vették az ingatlanokat jóval a
piaci ár alatt, de eltitkolták,
illetve fiktív költségszámlákkal csökkentették a lakások, üzletek, garázsok, illet-

ve két munkásszálló bérbeadásból származó óriási bevételeiket is.
Az ingatlanos bűnbanda
felszámolására szervezett akcióban a NAV nyomozói a
Merkur Bevetési Egység, valamint IT-szakemberek és
járőrök támogatásával csaknem 50 helyszínen kutattak
egyszerre, több tanút és gyanúsítottat is kihallgattak. A
szervezet luxuskörülmények
között élő vezetőitől festményeket, elektromos hajót és
nagy értékű autókat is lefoglaltak, de bankszámlákat és
ingatlanokat is sikerült zár alá
venni, összesen másfél milliárd forint értékben.
A nyomozás bűnszervezetben elkövetett költségvetési
csalás miatt folyik. A szervezet
vezetői – ha bűnösségük bebizonyosodik – 16 évet is kapBFN
hatnak. 
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Lehetőség a régiónak

Jövő tavaszra elkészül a Műegyetem első, jelentős vidéki képzőhelye
1,9 milliárd forintból
épül meg a balatonfüredi
tudáscentrum. A kétezer
négyzetméteres, több
száz hallgatói férőhellyel
rendelkező komplexumban felsőfokú tanítás,
gyakorlatorientált
képzések és kutatások
zajlanak majd. Palkovics László miniszter
bejelentette: az a célunk,
hogy a vidéki városok is
megerősödjenek a tudomány és az innováció
terén, Füred ennek az
egyik mintapéldánya.
Az innovációs és technológiai miniszter Balatonfüreden
a Budapesti Műszaki Egyetem
(BME) tudáscentrumának
közelmúltbeli bejárásán úgy
fogalmazott: a magyar tudományos élet Budapest centrumú, ezen szeretnénk változtatni a klasszikus egyetemi városok mellett más települések
bevonásával, mint például
Balatonfüred.
– Az a cél, hogy a térségi vállalatok hozzáférjenek
ugyanahhoz a tudáshoz, mintha valamelyik nagy egyetemi
központ közelében működnének. A tudományos innovációs
parkok rendszere Európában
ismert, a kormány az egyetemekkel közösen ezt a modellt szeretné megvalósítani
– hangsúlyozta Palkovics
László miniszter.
A Fürdő utcai Rendszertudományi Innovációs Központ
(RIK) mellett épülő tudáscentrum lesz a Műegyetem első

Palkovics László miniszter, Bóka István polgármester és Józsa János, a BME rektora
Budapesten kívüli, jelentős
méretű képzőhelye. A tervek
szerint jövő év májusra elkészülő komplexum több száz
hallgatót tud fogadni, és 30 fős
kutatói-adminisztrációs kapacitással rendelkezik majd.
Kilenc oktató- és négy kutatóhelyiség, előadótermek, tárgyalók, valamint közel háromszáz hallgatói munkaállomás
működik majd a tudáscentrumban.
– Nehéz időszakon vagyunk túl, a koronavírus-járványt leginkább a turizmusból
élő települések szenvedték
meg. Nem függhetünk egyetlen gazdasági ágazattól, ezért
fontos, hogy olyan vállalkozásokat csábítsunk Balatonfüredre, amelyek viszonylag kis
területigény mellett magas
hozzáadott értéket tudnak

produkálni. Szeretnénk, ha a
tudásközpont egy ilyen lehetőséget adna számunkra – vélekedett dr. Bóka István polgármester.
– Nem csupán egy oktatási
épületet emelünk itt, hanem
egy szakmai műhelyt hozunk
létre, ahol összetett tevékenység zajlik majd. Gyakorlatorientált képzéseket is tartunk,
ez fontos, mert élénkíti a régió gazdasági potenciálját, és
enyhíti a szakemberhiányt is
– mondta Charaf Hassan, a
BME Villamosmérnöki és
Informatikai Karának dékánja.
Kotán Attila, a BME kancellárja a rendezvényen kiemelte: az egyetem Science
Park programjának részeként
megvalósuló balatonfüredi
tudásközpontban felsőoktatási
képzéseket, szakképzéseket,

nyáron középiskolásoknak
ágazati táborokat, versenyeket
is tarthatnak majd.
Kontrát Károly, a térség
országgyűlési képviselője
üdvözölte, hogy Balatonfüred
a tudományos élet felé is nyit,
fontos fejlesztésnek nevezte
tudáscentrumot, amely a térség jövőjét szolgálja.
Az Európai Unió 1,2 milliárd forintos támogatásából
megvalósuló beruházást az
egyetem saját forrásaival és az
önkormányzat saját eszközeivel egészíti ki.
A BME önálló szervezeti
egységeként működő tudáscentrum egyszerre tudja kiszolgálni majd a közoktatás, a
felsőoktatás, a felnőttképzés
és a környékbeli vállalkozók
igényeit.

Martinovics Tibor

Turisták és vendégéjszakák
Budapest, Hévíz és Hajdúszoboszló után már Balatonfüred következik
A KSH július közepén
bemutatott, a 2019. évi
turizmust értékelő
grafikonjával elégedettek lehetünk mi, balatonfürediek.
Természetesen továbbra is
Budapest a „fő város”. A budapesti szálláshelyeken 2008
óta 4,6 millióval nőtt az eltöltött vendégéjszakák száma,
így 2019-ben már meghaladta
a 10,7 millió éjszakát. A fővárosba turisztikai céllal elsősorban külföldiek érkeznek, 9
és fél millió a vendégéjszakák
száma, míg belföldieké 1,2
millió.

Töretlenül népszerűek
a gyógyfürdők
A gyógyfürdőikről ismert
települések közül Hévíz, Hajdúszoboszló, Bük, Zalakaros,
Sárvár az elmúlt években igen
népszerű volt: a vendégéjszakák száma alapján minden
évben ott szerepeltek a leglátogatottabb tíz település között.
Budapest mellett Hévíz
Magyarország egyetlen olyan
települése, ahol a kereskedel-

mi szálláshelyeken eltöltött
vendégéjszakák száma 2016
óta folyamatosan meghaladja
az évenkénti 1 milliót.
Hévíz első helyen áll a
külföldi vendégek számát tekintve, 675 ezren voltak 2019ben, míg Balatonfüred a
gyógyfürdőket követve, Budapestet nem számolva az ötödik
a listán a 255 563 külföldi
vendéggel Hévíz, Bük, Hajdúszoboszló és Sárvár után.

Balatonfüred
egyre keresettebb
Míg Balatonfüreden a vendégéjszakák száma 2008-ban
578 088 volt, addig 2019-ben
már megközelítette a 734 ezer
éjszakát, pontosan 733 687. A
város vendégforgalmában 12
évvel ezelőtt még a külföldiek
domináltak, 2019-ben viszont
a kereskedelmi szálláshelyi
vendégéjszakák kétharmadát
(478 124) már a belföldi vendégek adták. A kül- és belföldiek aránya 2013-ban változott meg, akkor már 42 565
vendégéjszakával a belföldi
vendégek voltak többségben.
Ha az összes eltöltött vendégéjszaka száma alapján

Balatonfüred népszerűsége évről évre növekszik
felállítjuk a magyarországi
települések Budapest nélküli
rangsorát, Hévízt és Hajdúszoboszlót követően Balatonfüred
a harmadik legnépszerűbb település az országban.
A harmincas listára a balatoni települések közül felkerült még Siófok az ötödik
helyre, összesen 694 729
vendégéjszakával, és ott van
Zánka 208 519 és Tihany
160 716 vendégéjszakával.
Nagyon érdekes még megfigyelni, hogy míg Keszthely
folyamatosan fent volt a harmincas listán, 2018-ban példá-

ul 165 670 vendégéjszakával,
addig 2019-ben már nem került fel, és beszédes az az adat
is, hogy Siófokot Balatonfürednek 2018-ban sikerült először megelőznie.
A nagyvárosok közül érdekes még Győr, Szeged és
Gyula folyamatos versengése
is. Az elmúlt 12 év top 30 településének bel- és külföldi
vendégszámai interaktív grafikonon az alábbi linken nézhetők meg: www.ksh.hu/
interaktiv/kersza/
szallashelyek.html
(Forrás: KSH)
CSK
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Kőszínház a karantén idején
Kisfaludy Sándor hitt
abban, hogy szükség van
színházra, ahol magyar
színészek magyar
nyelven játszanak, és
éppen Balatonfüreden
– ezt hangsúlyozta Kéry
Kitty, a Kisfaludy
Színház művészeti
vezetője azon a megemlékezésen, amit a
színházalapító füredi
szobránál tartottak.
Kevesen tudják, hogy
a füredi kőszínház
megnyitása után kolerajárvány volt a városban,
és ugyanúgy karanténba
kerültek a színészek,
mint az idei vírushelyzet
idején.

– Kisfaludy Sándor hitt
valamiben. Abban az időben,
amikor a magyar vándortársulatok borzalmas körülmények
között, betegséggel, éhínséggel dacolva, ekhós szekereken
járták az országot – fogalmazott Kéri Kitty, majd emlékeztetett rá, hogy 1831-ben, a
színház nyitása után az országon végigsöprő kolerajárvány
Balatonfüreden is karanténba
ejtette a színészeket, akik játék
és közönség hiányában kénytelenek voltak segélyekből
fenntartani magukat.
Katona Csaba történész
Tóth Bencze Tamás helytörténész kutatásaira alapozva egy
forrásmunkájában felidézi,
hogy 1831-ben a XIX. század
első, egyben egyik legnagyobb kolerajárványa sújtotta
az országot. – Július 3-án
örömünnepre készült a fürdő.
Aznap nyílt meg ugyanis Deák

Ferenc és méltatlanul feledésbe merült bátyja, Deák Antal
jelenlétében a Dunántúl első
kőszínháza, ami Kisfaludy
Sándor kezdeményezésére
épült fel. Ám bő egy héttel
később, 1831. július 11-én
Deák Ferenc ugyanitt már
Zala vármegyének a kolerajárvány megakadályozásáról tanácskozó rendkívüli megyegyűlésének jegyzőkönyvét
vezette hivatalból, mint helyettes jegyző – mutatott rá a
történész, aki Pálos L. Ferenc
irodalomtörténészt idézte:
„Lassú, de biztos léptekkel
indult Pestről nyugat felé a
kolera. A vendégek ijedt madarakként rebbennek szét. A
színészeken kívül alig egy
páran maradnak. Ezek is reggeltől estig egy csoportban
vannak. A félelem eggyé kovácsolta őket.”
Az említett színészek a
Komlóssy Ferenc igazgatása
alatt működött színtársulat

tagjai voltak, köztük idősebb
Lendvay Mártonnal és feleségével, Lendvayné Hivatal
Anikóval. Katona Csaba kutatásai szerint a társulat 1831.
augusztus 10-től október 23-ig
bevétel nélkül tengődve tartózkodott a balatonfüredi
vesztegzárban. A zárlat feloldása után Székesfehérvárra
távoztak, de hiába tartottak
gyors egymásutánban hat
előadást, a nyomott közhangulatban jószerivel senki sem
volt a nézőtéren.
– 2020 tavasza a koronavírus támadásának időszaka,
ami mindannyiunkat érintette,
az előadóművészek sorsát
alapjaiban rengette meg” – tért
ki rá ünnepi beszédében Kéri
Kitty. – Számunkra, akik színházi emberek vagyunk, színházakban alkotunk, élünk, lélegzünk, magától értetődő,
hogy igenis kell a színház.
Amióta ember az ember, önkifejezésre vágyott, a történe-

Anna-báli emlékek kiállítása
Elmaradt ugyan ebben
az évben az Anna-bál
a járványveszély miatt,
de a Városi Múzeumban
az Anna-báli visszaemlékezések, plakátok és egyéb
relikviák kiállítására sokan
voltak kíváncsiak. A képen
P. Miklós Tamás, a múzeum vezetője tart tárlatvezetést BFN

Veszprémben is átvételi pontot nyitott az IKEA
Új átvételi pontot nyitott
az IKEA Veszprémben:
július 10-től már nemcsak Győrbe, hanem
Veszprémbe is kérhetik
a rendelésük kézbesítését az IKEA.hu weboldalán a vásárlók.
Veszprémben is megnyitotta újabb hazai átvételi pontját
az IKEA. – Továbbra is azon
dolgozunk, hogy úgy fejles�szük a szolgáltatásainkat,
hogy minél több ember számára legyünk elérhetők. A veszprémi átvételi ponttal jelentős
mértékben növekszik a nyugat-magyarországi lefedettségünk, ennek a pontnak meghatározó szerepe lehet a nyu-

gati régió, illetve a Balaton
északi partján található nyaralók, hétvégi házak gyorsabb és
kényelmesebb kiszolgálásában – mondta Szabó Tamás, az
IKEA Market Fulfilment Managere.
Azoknak, akik a termékeket az IKEA.hu weboldalon
rendelik meg, és a „kattints és
vedd át” szolgáltatást választják, ezentúl lehetőségük lesz a
megrendelésüket közvetlenül
Veszprémben is átvenni. A
veszprémi átvételi pont szerdán és pénteken 11.00 és 18.00
óra, valamint szombaton 8.00
és 13.00 óra között lesz nyitva.
Ahogy a győri átvételi pontot,
úgy a veszprémit is a soroksári IKEA áruház látja el.

A veszprémi átvételi pont
(8200 Veszprém, Házgyári út
18.) egyszerűen elérhető a
nyugat-magyarországi régió
vásárlói számára, akiknek így
a vásárláshoz nem kell elutazniuk a budapesti vagy budaörsi IKEA áruházig, megspórolva egy legalább száz kilométeres, egy-másfél órányi
utazást.
A házhoz szállítás kényelmes és megfizethető alternatíváját nyújtó szolgáltatás ára a
csomagok összsúlya szerint
alakul. A szolgáltatás díja a 90
kilogrammot meg nem haladó
megrendelések esetén 3990
forint, 90–200 kg összsúly
esetén 5990 forint, 200 kg
BFN
felett 9990 forint.

teit eltáncolta, eljátszotta, a
játék a feszültségeit feloldotta
vagy tovább emelte egy magasabb szintre. Segített, összekovácsolt, közösséget teremtett
az őskortól kezdve. Ahogy
segített az online térben, és
ahogy a Balaton Szabadidő
Központ szabadtéri színpadán
és nézőterén is. Szeretném
megköszönni a kitartásukat, a
bizalmat és azt a lelkesedést,
amellyel hitet tettek a színház
mellett és megtöltötték a nézőteret. Köszönjük. Köszönjük, hogy szükség van ránk,
szükség van a színházra – tette hozzá Kéri Kitty.
Az igazgatónő abbéli reményének adott hangot, hogy
Kisfaludy Sándor szellemi
öröksége, a színház fontosságába és szeretetébe vetett hite
ma is megérint bennünket.
– Felismerjük, még időben,
hogy valami nagyon fontosat
veszítünk el és hagyjuk kiüresedni életünket, ha megfoszt-

Kéri Kitty a Kisfaludy-szobor előtt mondott emlékbeszédet
juk magunkat attól az őszinteségtől, a pillanat megismételhetetlen varázsától, amire
semmilyen más művészet nem
képes, ahol ember az emberrel
kapcsolatot teremtve, közösen
hozza létre a katarzist. Ne
fosszuk meg magunkat a szín-

ház varázsától. Ne adjuk fel.
Ne fáradjunk bele. Kisfaludy
Sándor sem tette.
Az emlékbeszéd után a
Tagore sétányon felállított
Kisfaludy-szobornál elhelyezték az emlékezés virágait.

Mórocz Anikó

Ötszázötvennégymillió
forint a Paktum projektre
Több mint félmilliárd
forintot használtak fel
a Balatonfüred és
Balatonalmádi térségét
érintő helyi foglalkoztatási együttműködés
keretében. Az úgynevezett Paktum projekt
részeként augusztus 4-én
turisztikai szakképzési
tájékoztatót tartottak
Füreden.
Szakképzés egy turisztikai
térségben – ezzel a címmel
tartottak workshopot a foglalkoztatási program keretében.
A rendezvényen Hári Lenke
füredi alpolgármester mondott
köszöntőt, majd az Eötvös
Loránd Általános Iskola igazgatója, Tremmer Bernadett
beszélt a pályaorientáció fontosságáról.
– Tapasztalataim szerint
csak hetedik-nyolcadik osztályban kerül szóba a pályaválasztás, holott a gyerekeknek
minél korábban meg kellene
ismerkedniük az egyes szakmák tartalmával. A tudatosság
erősítésére és a személyiséghez leginkább illő pálya megtalálásához – bármilyen furcsán is hangzik – akár már alsó
tagozatban lehetne pályaorien-

tációs napokat tartani – véli az
igazgatónő.
Mayer Gyula, a vendéglátással és turizmussal foglalkozó veszprémi Séf technikum
és szakképző iskola vezetője
szerint a duális képzés révén
az oktatás lépést tud tartani a
piac igényeivel.
– A folyamatosan változó
világ indokolja, hogy folyamatosan változzon a tananyag,
az oktatók és a kettő közötti
kapcsolat is. A vendéglátás és
a turizmus napról napra átrendeződik, és ahogy fejlődik a
szervezeti, háttértechnikai
feltétel, úgy kell nekünk is
elmozdulnunk. 2020. szeptember 1-jétől az új tartalmi
szabályozásban a gazdasággal
egy ütemben fogunk tudni
haladni, míg korábban egy
lépéssel le voltunk maradva.
Tovább erősödik a duális partnerek szerepe, így egy hullámhosszon fogunk tudni kommunikálni. A külföld vonzereje
csak a nyelvtudás elmélyítése
szempontjából maradt meg, de
a Balatonon és környékén –
mint kiemelt üdülési övezetben – elértük az osztrák bérszínvonalat. Óriási dolog,
hogy itt tudjuk tartani a munkaerőt. A szezonalitás miatt jó,

ha egy vendéglátónak vagy
egy szállodának van egy partnerintézménye Ausztriában
vagy Németországban, így
olyan karriert tudunk a fiatalok számára bemutatni, ami
télen-nyáron jó színvonalú
megélhetést biztosít – állítja a
szakember.
A workshop alkalmával
Pap Máté, a Veszprémi Szakképzési Centrum kancellárja a
megújuló szakképzésről, a
változásokról és a lehetőségekről tartott előadást, Böde
Flórián, a füredi Aura Hotel
menedzsere pedig a térség
turisztikai szolgáltatója szemszögéből beszélt a szakképzett
munkaerő helyzetéről.
Gajdos Attila, a foglalkoztatási projekt vezetője arról
számolt be, hogy a kitűzött
vállalásaikat sikeresen teljesítették: összesen 554 millió
forintot kötöttek le, 387-en
vettek részt a munkaerőpiaci
programban, aminek a keretében 221 személy jutott álláshoz. A 2020. november 29-én
záruló Paktumban lesz még
egy workshop Balatonfüreden, Balatonalmádiban pedig
befektetésösztönzéssel kapcsolatos rendezvényt tartanak.

MA
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LEVÉL AZ OLVASÓNAK

Egy álomról
Már másodszor kaptam sms-üzenetet a szolgáltatótól, hogy fizessem be az immáron kéthavi, elmaradt tartozásomat. Nem értettem a dolgot, mivel mindig nagyon figyelek a határidők betartására, a csekkel együtt küldött levélen sorkiemelővel jelölöm meg a
fizetési határidőt; úgy vagyok vele, ha már úgyis be kell fizetni,
miért késlekedjek? Csak valami tévedés lehet, gondoltam, bár azért
azt a lehetőséget nem zártam ki, hogy az íróasztalomon lévő sok
papír között egy csekk elkeveredett. De kettő?
Nem volt más megoldás, beballagtam a szolgáltató helyi irodájába. Már az utcáról láttam, hogy szerencsémre egyetlen ügyfél
sincs az egy szem ügyfélszolgálatos fiatalembernél, de egy középkorú házaspár megelőzött. Akkor még nem sejtettem, mi vár rám!
Körülményesen helyet foglaltak az ügyfélpultnál, s közölték,
hogy új mobil-előfizetést szeretnének vásárolni, valamint egy új
készüléket is hozzá, lehetőleg kedvezményesen, valamiféle alkalmi engedménnyel, ezt többször is elismételték. Arra a kérdésre,
hogy milyen elképzeléseik vannak, csak a vállukat vonogatták.
Erre a fiatalember vett egy mély lélegzetet, és elkezdte fölvázolni
a különböző alternatívákat, de a házaspár közbekérdezéseiből
egyértelműen kiderült – az asszony vitte a szót, a férj csak bólogatott –, hogy egy kukkot sem értenek az egészből. Elborzadva
gondoltam rá, hogy a készülék kiválasztása majd még csak ez után
következik…
Eközben be-benézett néhány ügyfél, de látván a reménytelen
helyzetet, rövid várakozás után elmentek. Én, elsősorban a fizetési kötelezettség miatt, még kitartottam.
A számtalan készülékfajtából persze nem tudtak választani.
Félóra meddő totojázás után a fiatalember úgy oldotta föl a helyzet
fonákságát, hogy közölte velük: tessék végiggondolni a dolgot,
addig én kiszolgálom a régóta várakozó urat. Ez voltam én.
Elmondtam a problémámat. Rövid billentyűnyomogatás után
kiderült, hogy a szolgáltató áttért valamilyen másféle számlázási
módra, és többé nem küldenek automatikusan csekket, azt külön
kell kérni, és majd nekem kell kitölteni az sms-ben megküldött
adatok alapján. Jó, mondtam, akkor kérek szépen csekket! Sajnos
én nem tudok csekket adni, közölte a fiatalember, nem vagyok rá
följogosítva. Föl kell hívnom egy megadott számot, és nekem kell
kérnem, aztán postán elküldik. Hurrá! Rosszat sejtve ott maradtam
az irodában, és a kényelmes fotelban ücsörögve fölhívtam az
ominózus számot, de csak az automata monoton hangját hallottam
vég nélkül: nyomja meg ezt a gombot, nyomja meg azt a gombot…
Nyomkodtam én szorgalmasan, de az égvilágon semmi nem történt,
folyt a szöveg orrvérzésig. Lassan kezdett bennem fölmenni a
pumpa.
Odaballagtam az ügyfélszolgálatoshoz, aki még mindig a középkorú házaspárral kínlódott, hogy megmondjam, nem működik
a hívás. Hogy lesz nekem ebből csekkem? Elkérte a telefonomat,
ő is hosszan hallgatta az automata fárasztó szövegét, majd beütött
néhány számot, ismét feszülten figyelt, aztán egyszer csak földerült
az arca: kicsöng – közölte –, várja meg, amíg jelentkezik valaki!
Visszaültem a fotelba és vártam. Elmúlt öt perc, aztán tíz, majd
fél óra, de az én telefonom továbbra is csak azt hajtogatta, hogy
köszönjük a hívását, sajnos minden munkatársunk foglalt, várjak
türelemmel, mert a hívásom fontos a számukra. Na, amit erre
gondoltam, azt most itt nem írom le.
Háromnegyed óra múltán már nagyon dühös voltam. Ez nyilvánvalóan látszott rajtam, mert a fiatalember többször is elnézést
kért – holott ő igazán nem tehetett semmiről –, és még csokoládéval is megkínált, de rajtam ez már nem segített.
Megfontolt mozdulatokkal fölálltam. A telefont, anélkül, hogy
kinyomtam volna, zsebre vágtam. Hazaballagtam, a fiókból elővettem egy kalapácsot, és minden mérgemet beleadva a mozdulatokba, rapityára törtem a készüléket. Baromi jó érzés volt!
Azóta szabad, független emberként élem nyugodt és csöndes
napjaimat.
Gaál Antal

Gaál Antal

Július ugyanúgy
délután érkezett s azóta dühöng
a szélvihar de legalább elnyomja
a szemközti nyaraló teraszán
esténként idétlen vicceken
bántóan röhögő társaság hangját
becsukom az ablakokat s azon
sajnálkozom hogy a reggeli úszás
a jelek szerint holnap ismét elmarad
a magasra nőtt muskátlik ládával
együtt egy szaltó mortale nyomán
az erkély kövezetén landoltak
tanácstalanul s rosszkedvűen
szedem össze a letört hajtásokat
ilyen ez a nyár: gyakran haragvó
de legtöbbször csak nevet rajtunk
mert nekünk mindig valami más
kellene mint ami épp adódik
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Figula-borkert a kétszáz
éves tölgyek árnyékában
– Édesapám és Esterházy Péter biztos itt vannak lélekben velünk. Hol
lehetnének másutt, ha
nem egy patinás borospincében – ezekkel a
szavakkal köszöntötte
az egybegyűlteket
Figula Mihály borász
az 1773-ban épült pincében, amelynek bejáratánál a neves füredi szőlőnemesítő, Csizmazia
Darab József tiszteletére
emléktáblát avattak.
Az egykoron a Csizmazia
család tulajdonában lévő pincét eredeti formájában újíttatta fel a Figula család, a falán
pedig elhelyezték Cs. Darab
József szőlőbirtokos, községi
bíró (1885–1969) és fia, a

2013-ban elhunyt Csizmazia
Darab József szőlőnemesítő, a
város díszpolgára emléktábláját.
Ifjabb Csizmazia Darab
József felidézte édesapja emlékét, majd átadta a pince
kulcsát Figula Mihálynak.
– Figula Mihály jól folytatja édesapja hagyatékát. A
család évtizedek óta a füredi
és a magyar borászat vezető
pincészete. A városnak mindig
is fontos volt a szőlő és a bor,
ma is így van ez, igaz, a jelenlegi ezerhektárnyi füredi szőlőültetvényt jó lenne tovább
gyarapítani – vélekedett dr.
Bóka István polgármester, aki
kiemelte: egyetlen bor van
elnevezve Balatonfüredről, a
Füredgyöngye, amely a Csizmazia Darab József szőlőne-

Finom falatokat és jó borokat kínálnak minden flanc nélkül

Ifjabb Csizmazia Darab József és Figula Mihály a pince előtt
mesítő keresztezte szőlőfajtából származik.
A táblaavató alkalmából a
régi pincétől pár méterre a
valamikori Tölgyfa csárdánál
megnyitották az új Figulaborkertet. A kétszáz éves
molyhos tölgyek árnyékában
nyílt mediterrán hangulatú
borkertet Figula Mihály és a
Mészáros Zoltánhoz kötődő
veszprémi Oliva étterem üzemelteti közösen.
– Húsz évvel ezelőtt határoztuk el, nyitunk egy olyan
vendéglőt, ahol jól érezhetjük
magunkat. Ez lett Veszprémben az Oliva, amelyet idősebb
Figula Mihály nyitott meg. Itt
a borkert szintén a kedvünket
szolgálja, nincs semmi flanc,

erre utal a neve is: Nyárikonyha. A kitűnő Figula-borok
mellé a környékbeli gazdáktól
származó falatokat kínáljuk
– mondta Mészáros Zoltán.
Dr. Csizmadia Darab József
a Füredgyöngye szőlőfajtát az
Egri Szőlészeti és Borászati
Kutatóintézetben állította elő
még 1960-ban, keresztezés
útján. Legfőbb jellemzője,
hogy rezisztens, azaz a gombabetegségeknek ellenálló,
akár permetezés nélkül is termeszthető. Csemegeszőlőként
augusztus végén, szeptember
elején már fogyasztható. Borszőlőnek szeptember közepén
szüretelhető, különleges minőségű bort ad.

Martinovics Tibor

A szeretet és a lélek testet
ölt a díjnyertes borokban
Aranyérmet hozott el a
világ egyik legismertebb
francia borversenyéről a
Söptei családi pincészet
2018-as olaszrizlingje.
Az 1976 óta megrendezett
Bordeaux-i Challenge International du Vin bormustrára
idén harminchárom ország
több mint háromezer-ötszáz
versenyzője nevezett. A Varázslat névre keresztelt 2018as Söptei-rizling az idei balatonfüredi borversenyen is
aranyérmes lett. A sikert jazzzenés dűlőrendezvénnyel ünnepelték a Söptei-étteremnél.
– A Varázslat csopaki dűlők
házasításából született: 2015
óta készül, évről évre több
dűlőt vontunk be, a 2018-asban
három dűlő szerepel, a
2019-esben pedig már négy.
Nem mondom, hogy tovább
fog nőni ez a szám, de az biztos, hogy minden esetben
csopaki dűlőkből származó
szőlőből készül – mondta a
július 17-i JazzDűlő alkalmával Söptei Zsolt borász.
A Balatonfüred–csopaki
történelmi borvidéken több
mint százötven éves termelői
hagyományokkal rendelkező
Söptei családi pincészet nem
először kap elismerést a legjelentősebb francia borversenyen: 2017-ben a Hangulat

A borvacsorákat kulturális programok kísérik
névre keresztelt 2015-ös évjáratú száraz sárgamuskotályuk
aranyat, szintén 2015-ös Harmónia pinot blanc–chardonnay–szürkebarát házasításuk,
valamint 2013-as kései szüretelésű sárgamuskotályuk ezüstöt hozott haza, míg 2011-ben
két bronz-, 2010-ben pedig
egy ezüstéremmel díjazták a
boraikat. A nemzetközi sikereken kívül a Söptei-borok a
balatonfüredi borversenyek
rendszeres díjazottjai is, legutóbb a már említett 2018-as
Varázslat és az ugyanebből az
évből származó, kései szüretelésű Desszert sárgamuskotálya kapott aranyérmet. Adódik
tehát a kérdés: mi a titkuk?
– Amit elkészítek, azt szeretetből teszem. Ha a szeretet

és a lélek ott van, akkor ez
magában a borban is megjelenik. Ez nem verseny, ha szeretjük csinálni, akkor már nem
is munka, hanem hobbi – állítja Söptei Zsolt, hozzátéve:
2019-ben elnyerték a Veszprém Város Bora címet, illetve
tavaly a Winelovers által rendezett nagy olaszrizling-kóstolón nyolcvan rizling közül a
második helyet kapta a 2015ös Illúzió.
A borász utalt arra, hogy a
járványügyi helyzet számukra
is elgondolkodtató volt. – Az
éves időbeosztásunkat tekintve talán időben érkezett, hiszen tavasszal megújul a természet, és ezt látva mi is meg
tudtunk újulni. A célok előrevisznek bennünket, és minden

Söptei Zsolt
pillanatban meg kell újulni. Az
ültetvényeken a szőlőfürtök
számát figyelembe véve Magyarországon jelenleg nagyon
jó termésre számíthatunk.
Az ünnepi JazzDűlő rendezvény heti rendszerességgel
fesztiválként folytatódik: minden péntek este az étterem
melletti lugasban lehet lazulni.
A napfény és a holdfény mellé
ígérnek jazzt, táncot, grillkolbászokat, vegán meglepetéseket és díjnyertes borokat. A
szervezők a kultúra irányába
is merész lépéseket terveznek.
Nemrég telt házas borvacsorán
szerepelt náluk Berecz András
ének- és mesemondó, de a
kortárs magyar irodalom meghatározó alakjait is meghívják.

Mórocz
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A világhírű musical Likó
Marcell és Marton Lívia
új dalszövegfordításaival,
Vándorfi László magyar
szövegkönyvváltozatával
kerül bemutatásra.

2020. augusztus 14.,
péntek 20.00

ALSÓÖRS-STRANDSZÍNHÁZ
(esőhelyszín sportcsarnok)

2020. augusztus 16.,
vasárnap 19.00

VESZPRÉM, HANGVILLA
(Veszprém, Brusznyai u. 2.)

2020. augusztus 17.,
hétfő 20.00

BALATONFÜRED, Balaton
Szabadidő és Konferencia
Központ, Horváth Mihály u.

Jegyértékesítés:
Hangvilla jegypénztár

(Veszprem, Brusznyai u. 2.)
Tel.: 88/889-182
pannonjegy@hangvilla.com

Tourinform Iroda Alsóörs,
Vasút u. 3. (strand mellett)
Tel.: 87/575-000,
alsoors@tourinform.hu

Tourinform Balatonfüred,

Blaha u. 5. Tel.: 87/580-480
balatonfured@tourinform.hu

és a helyszinen

www.pannonvarszinhaz.hu
www.jegy.hu

BALATONFÜREDI NAPLÓ
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Zöld Energia – 0%-os napelempályázat
lakossági fogyasztók részére
Milyen pályázati lehetőségek kínálkoznak a napelemvásárlók
részére a lakossági szektorban?
Lakóingatlanok, (családi házak és üdülők) esetében akár 10
millió forint keretösszeg igényelhető a Magyar Fejlesztési Banktól
nagyon alacsony törlesztőrészletre, 20 éves futamidőre, kamatmentes hitel formájában.
Konkrét példa: egy 25 000 Ft-os áramszámla kiváltható egy
olyan napelemes rendszerrel, melynek megvásárlása havi 14 000
Ft-os törlesztőrészlet és 300–350 000 Ft önerő mellett történik, így
a háztartásban marad havonta 11 000 Ft megtakarítás. Ha az áram
ára emelkedik a jövőben, a megtakarítás értéke szintén növekedni fog, mert a törlesztőrészlet nem változik, fix.
Sem kamat-, sem árfolyamkockázat nincs, mert a hitel forint
alapú, és teljes mértékben kamat- és banki kezelési költség
mentes.
MIlyen jövedelemmel kell rendelkezni a kamatmentes hitel
felvételéhez?
A hitel felvehető egy szerényebb, minimálbér összegű jövedelem
mellett is, tekintettel arra, hogy a beruházás rezsicsökkentéssel
jár, így várható, hogy az alacsony törlesztőrészlet nem terheli a
családi költségvetést.
Az eladósodottsági mutató kiszámítása fontos szempont, a
meglévő hitelek törlesztőrészleteivel számol a bank. 5 millió Ft alatt
jelzálogmentesen vehető fel kamatmentes hitel.
Miért van szükség energetikusra?
Az energetikus kiszámítja a beruházás előtt és utáni állapotra
nézve a ház hőigényét, szén-dioxid-kibocsátását. A hőigény csökkenésével, a megújuló energia alkalmazásával a szén-dioxid-kibocsátás csökken, ez a pályázat alapfeltétele, melyet az energetikus igazol. Gyakorlati szempontból is hasznos az energetikus
közreműködése, mert szaktudásával segíti a ház energetikai
korszerűsítésének megtervezését. Lehetőségeket vázol fel különféle fűtésrendszerekre vonatkozóan, kiszámítja az üzemeltetési
paramétereket. A projektmenedzser mindezek alapján gazdaságossági számításokat végez, összeveti a beruházási költségeket
és az üzemeltetési költségeket az egyes fűtési rendszerek esetében, így a számok alapján kön�nyű lesz a választás.

Mit csinál a pályázatíró projektmenedzser?
A mi gyakorlatunkban az első lépés a díjmentes előminősítés.
Partnerünk felveszik telefonon a kapcsolatot az érdeklődőkkel, és
a banki szempontrendszer alapján előminősítést végez. Az elmúlt
két évben 300 körüli pályázatot készítettek el. Az átlagos átfutási
idő 3 hónap, a sikerarány 100%. Felár nélkül kérhető gyorsított
eljárás, ez azt jelenti, hogy az ügymenet egy gyorsítósávra kerül,
és az átfutási idő felére csökken, a pályázat akár két hét alatt elkészül. A pályázatíró a legegyszerűbb megoldásokat alkalmazza
a banki elvárások teljesítése érdekében, mindig tudja, hogy miként
lehet könnyebben, gyorsabban megfelelni, mivel a teljes szabályrendszert készségszinten ismeri és alkalmazza napi rutinnal. Sok
bosszúságtól, felesleges adminisztrációtól kíméli meg az ügyfeleket.
Miért jó a gyorsított ügymenet?
Közös érdek a gyors ügymenet, de legfőképpen az ügyfelek
nyernek ezzel, hiszen előbb lesz napelemes rendszerük, mely
hamarabb kezd termelni, ezzel azonnali megtakarításokat eredményez.
A pályázatírás szempontjából az elnyújtott ügymenet nem szerencsés, hiszen a dokumentumok rövid idő alatt lejárnak, így növekszik a munkaigény is.
A gyorsított ügymenet sikere azon múlik, hogy az ügyfél hajlandó-e mindent megtenni annak érdekében, hogy a pályázatírás
alapdokumentumait a legrövidebb idő alatt rendelkezésre bocsátja.
Mire lehet még felhasználni ezt a pályázati forrást?
A napelem-telepítés a legfőbb alkalmazása a pályázatnak,
de emellett hőszivattyú és egyéb rezsicsökkentő

energetikai beruházások is megvalósíthatóak, például ablakcsere,
hőszigetelés, fűtésrendszer-korszerűsítés.
Ezek a beruházások a ház hőigényét csökkentik, ami lehetővé
teszi a megújuló energiák hatékonyabb alkalmazását. Ez alatt arra
gondolok, hogy egy jól hőszigetelt ház esetében megvalósítható
a „nullrezsi” a napenergiával táplált elektromos fűtésrendszerek
segítségével. Ebben az értelmezésben az épület energiaellátása
a fókusz, így a „nulla rezsi” kifejezés az áramszámla és a fűtésköltség teljes kiváltását jelenti.
Várhatóan meddig áll még rendelkezésre ez a lehetőség?
A budapesti régióban a pályázati forrás már elfogyott, így ott
már nem lehet pályázni. A vidéki régióban még rendelkezésre áll
szabad keret.
Minden pályázati forrás elfogy egyszer, a rendelkezésre álló
összeg korlátozott, reméljük, hogy még az idei évben kitart, bár ez
nem valószínű.
Várható-e vissza nem térítendő beruházás napelemes rendszerekkel kapcsolatban a lakossági szférában?
Jelenleg nincs, és nem is várható a szakértők szerint vissza
nem térítendő támogatás.

Solar-Rendszerépítő Kft.
+36(30)298-5585
+36(70)638-2339
info@solar-re.hu
8200 Veszprém,
Budapest út 75.

www.napelemveszprem.hu
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Fókuszban a felelős állattartás
Több mint százezer
forint pénzadomány
gyűlt össze azon a
kutyás pikniken, amit
július 11-én tartottak
a Koloska-völgyben.
A bevétel, illetve az
adományként érkező táp
és konzerv a füredi
ebmenhelyre került. A
piknik célja az örökbefogadás népszerűsítése
és a menhely feladatainak megismertetése volt,
valamint a helyi lakosok
– főképp a gyermekek –
felkészítése a felelős
állattartásra.

Közel tíz éve működik
Balatonfüred határában az az
ebmenhely, ami befogadja a
gazdátlanná vált négylábúakat. De ide kerülnek át a
szomszédos, önkormányzati
gyepmesteri telep lakói is, ha
a gazdájuk tizennégy nap elteltével nem keresi őket.
– Az ebmenhelyet két német hölgy adományokból
kezdte felépíteni, a város pedig a területet biztosította –
tudtuk meg Gáspár Ákos önkéntestől. – A nemes ügy
oroszlánrészét továbbra is a
hölgyek viszik, de nagy örömünkre vannak önkénteseink
is, én például hat éve vagyok
a csapat tagja. Főként a közös-

A Koloska-völgyben rendezett kutyás pikniken több mint százezer forint pénzadomány gyűlt össze
ségi média felületein segítem
a munkát, mellettem pedig
még két fix önkéntes van. A
közösségi munka révén több
diák látogat el hozzánk, segít
nekünk.
A menhelyen egy időben
25–30 kutyát tudnak elhelyezni, és ezekre a helyekre sajnos
szinte folyamatosan szükség

is van. A fenntartási, ellátási
költségek fedezésére évente
több alkalommal nyílt napot
és pikniket szerveznek, így
történt ez július második hétvégéjén is. Elsősorban kutyaeledelre van szükség, a téli
hónapokban pedig takarókra,
ezeket év közben is örömmel
veszik. Az egyik füredi hiper-

market pedig engedélyezte
annak a gyűjtődoboznak az
kihelyezését, amibe az egyesület szintén fogadhat adományokat.
– A Koloskában tartottunk
egy kutyás pikniket, ahova az
érdeklődők adományokkal
érkeztek: több mint százezer
forint pénzadomány gyűlt

össze, de volt, aki tápot, konzerveket vagy bolha- és kullancsriasztó cseppet hozott.
Azokat is viszontláttuk, akik
tőlük fogadtak örökbe kutyust,
így igazi közösségi program
alakult ki – foglalta össze
Gáspár Ákos, aki szerint Magyarországon egyre divatosabb a menhelyi négylábúak

Algafajok a limnológus szemével
A Balatonban, ahogy
minden más nagy tónak
az életében, meghatározó szerepet játszanak az
algák.
Fotoszintézisük révén termelt szerves anyagaik biztosítják a tavi ökológiai rendszer
energetikai alapját, ezért végső soron a tóban lévő halak
mennyisége is az algák függvénye. A vizek algáinak egy
része a vízoszlopban lebegve
él, mások pedig a tófenék
felszínét népesítik be. Utóbbiak nem képesek lebegésre, ha
erőteljes hullámzás hatására
bekerülnek a vízoszlopba,
onnan hamar kiülepednek.
A Balatonban a múlt század
nyolcvanas éveiben a lebegő
mikroszkópikus algák túlzott
elszaporodása veszélyeztette
a vízminőséget, ami szükségszerűen maga után vonta intenzív kutatásukat. Az ezredforduló után a javuló vízminőség mellett új probléma, az
alacsony vízállás jelentett
gondot a turizmus számára. Ez
a jelenség irányította a kutatók
figyelmét a tó üledékfelszínén
élő algaegyüttesek elterjedésének és jelentőségének felmérésére.
A Balatoni Limnológiai
Intézetben többéves kutatómunkával megállapították,
hogy a Keszthelyi-medence
két méternél mélyebb vizeinek
kivételével a tó fenekén mindenütt élnek egysejtű és fonalas algák, amelyek nem azonosak a felette lévő vízoszlopban lebegőkkel. Létezésük
feltétele, hogy a vízfenékre

jusson valamennyi napfény. A
kevésbé átlátszó vizű Keszthelyi-medence mélyebb vizének alján a fényhiány miatt
nem élnek algák. A Balaton
középső és keleti területein a
tófenék algáinak átlagos tömege közel azonos a vízoszlopban lebegőkével. A mélyebb
részeken azonban, fényszegény körülmények között nem
tudnak olyan intenzíven szerves anyagot termelni, ezért a
tó egészét tekintve produkciójuk csak mintegy 20 százaléka az összes algaprodukciónak. Nem mellékes körülmény, hogy a két méternél
sekélyebb vizű tóterületeken
tömegük és jelentőségük egyaránt meghaladja a lebegő al-

gákét, itt ezek a főszereplők.
Ezért a Balaton legproduktívabb területe nem a Keszthelyi-medence, hanem a déli part
sekély homokos fövenye, ahol
a homokszemekre tapadva
egysejtű kovamoszatok milliárdjai élnek. A mélyebb mederrészeken a laza üledék felületén a kisebb fényigényű
kékalgák (cianobaktériumok)
az uralkodók.
A déli part homokos fövenyén az aranybarna kovamoszatsejtek szabad szemmel
észrevehetetlenek, nem okoznak semmilyen ismert vízminőségi problémát, ám ugyanez
nem mondható el az iszapos
tófenék kékalgáiról. Balatonalmádiban a strandokon a tó

fenekét benövő algagyep felúszása évről évre ismétlődő
jelenség, ami tavasszal és
nyáron is előfordulhat és elő
is fordult. Idén május 18-án a
Wesselényi strand teljes területét borította a fenékről felszakadt sűrű Oscillatoria
princeps algagyep, amely
másnapra szerencsére erősen
megritkult. Ezt megelőzően,
2017 nyarán is tapasztaltuk ezt
a jelenséget, amikor ugyanezen kékmoszatfaj okozott
hasonló, bár kisebb kiterjedésű algavirágzást.
Összefüggő algagyep azonban nemcsak a sekély részeken alakulhat ki, hanem akár
3-4 méter mélységben is,
amelyre a Balaton tiszta vizű
területein is volt példa hosszan
tartó szélcsendes időszakban.
2015 nyarán Fonyódtól Tihanyig mindenütt találkoztunk
kisebb-nagyobb sűrűségben a
vízfelszínen úszó (pénzérme
nagyságú vagy akár tenyérnyi
méretű) algagyepdarabokkal,
amelyek a szél hatására néhol
összegyűltek, kellemetlenséget okozva ezáltal a strandolóknak.
Amíg a lebegő algák szaporodása a víztömegben oldott
tápelemek függvénye, a tófenéken a tó üledékének úgynevezett pórusvizében bőséges
mennyiségben van felvehető
foszfor és nitrogén számukra,
a fotoszintézishez szükséges
fény az, ami a legfontosabb
limitáló tényező.
Kétségtelen, hogy a fenéklakó algák által okozott vízminőségi károk nem olyan univerzálisak, mint a lebegő al-

gák károkozása, de lokálisan
és időlegesen okozhatnak
komoly problémákat és gazdasági kárt is. Megjelenésük
vízmélység- és időjárásfüggő.
Szaporodásuk és viselkedésük
törvényszerűségei a Balatonban még távolról sem ismertek
a szükséges mértékben. Ez
részben összefügg azzal, hogy
tanulmányozásuk összehasonlíthatatlanul nehezebb, mint a
lebegő algáké.
Amíg kis túlzással egy
pohár víz vizsgálatával akár
egy tómedencére érvényes
megállapítások tehetők, a fenéklakó algák estén ugyanezt
üledékminták tucatjainak
vizsgálatával is nehéz elérni,
arról nem is beszélve, hogy
az üledékmintavétel és -feldolgozás munka- és eszközigénye is többszöröse a vízmintákénak.
Összefoglalásul kijelenthetjük, hogy a Balatonnak a
turizmus által leginkább
igénybe vett parti területein –
a Keszthelyi-medence kivételével – a fenéküledék algái a
meghatározó ökológiai és
vízminőségi szereplők. Az
említett nehézségek ellenére
csak sokoldalú, multidiszciplináris (meteorológia, hidrológia, ökológia) kutatásuk vezethet el szaporodásuk, viselkedésük és a tavi életben betöltött szerepük megismeréséhez,
és egyúttal eredményezheti
egy hatékony strandmenedzsment kialakítását.

Vörös Lajos

és Somogyi Boglárka
Ökológiai Kutatóközpont,
Balatoni Limnológiai Intézet

örökbefogadása. – Külföldön
ez egy népszerű gyakorlat, de
itt is egyre többen döntenek az
örökbefogadás mellett.
Növekvő tendenciát mutat
azoknak a száma is, akik
hétvégente sétára viszik a
menhelyi kutyákat. Ők általában gyermekes családok és
iskolás gyerekek. Az örökbefogadás egy komolyabb elhatározás, de Gáspár Ákos szerint senkit se tartson vissza,
hogy nem ismeri a kutyus
előéletét.
– A menhelyen valamennyi
kutya orvosi vizsgálaton esik
át, ivartalanítottak és csipet
kapnak, tehát betegségektől
nem kell tartani. Szeretjük, ha
először kilátogatnak a kutyushoz, barátkoznak vele, és az
sem árt, ha kapunk néhány
fotót arról az otthonról, ahova
vinni szeretnék. Az örökbefogadás után a környékbeli
helyszínekre szívesen ki is
megyünk látogatóba, a távolabbi helyszínekről pedig
fényképes vagy videós beszámolókat szoktunk kapni – tette hozzá Gáspár Ákos.
További információk: Balatonfüredi Ebmenhely –
Észak-balatoni Ebmentő,
balaton.allatvedok@gmail.
com, bankszámlaszám: MKB
Bank 10300002-1064958249020013. Mórocz Anikó

Dasek Viktor
plébános
elköszönt
a gyülekezettől
Udvardy György
veszprémi érsek-metropolita döntése alapján új
megbízatást kap Dasek
Viktor (képünkön), a
Balatonfüredi Krisztus
Király Plébánia hét éve
kinevezett plébánosa.
Dasek Viktor 14 éve szolgált Balatonfüreden, hét év
kápláni szolgálat után lett
plébános a városban, augusz-

tus 1-jétől a jásdi és a tési
plébánián folytatja.
– Nem voltam annyira a
protokoll embere, a hívekkel
való személyes kapcsolatban, a meghallhatásban, odafigyelésben hiszek – mondta
a helyi sajtónak a plébános
úr, akit a Keszthelyről érkező
Fodor János követ Balatonfüreden.
BFN
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(A szerző új regénye egy képzeletbeli, Balatonhoz közeli faluban játszódik.
A cselekmény egy megörökölt kúria
körül bonyolódik, melynek mindenképpen késleltetni akarják a felújítását. Hogy
kik és miért, sokáig titok marad a felkért
író, magándetektív, Melis Zsolt előtt, aki
rendőr őrnagy barátjával ered a sorozatgyilkos nyomába, miközben a saját életét
is veszély fenyegeti.)
A legutolsó ügyem óta egy esztendő
telt el. Akkori nyomozásomról Hazugságok temetője címmel írtam regényt,
amely a nyáron elég jól fogyott.
Anyám falusi házában fejeztem be a
kéziratot. Ebédnél felbontottunk egy
üveg pezsgőt, és koccintottunk az eseményre. Öt napot a háromszáz oldalas
szöveg átolvasásával és javításával töltöttem, aztán e-mailen elküldtem a kiadónak.
Barátnőm, a szociológus Csilla szülni
készült. Anyám ujjongott, hogy két hónap
múlva nagymama lesz. Én tartózkodva
vártam a babát, nem tudtam megbarátkozni a gondolattal, hogy ötvenkét évesen
gyermekem születik. Szüntelenül azon
agyaltam, vajon milyen apa válik majd
belőlem. De a sors megtagadta tőlem,
hogy az legyek, és anyám sem örülhetett
az unokájának. Csilla, méhében a hét
hónapos kislányunkkal Budapest belvárosában, egy kora esti lövöldözésben
halálos sebet kapott. Mire a mentők kiérkeztek, meghalt. Épp kocsijával tartott
hazafelé a Római-partra, amikor a leeresztett ablakon eltalálta a halántékát a
célt tévesztett első lövedék. A második
gellert kapott a karosszérián, a hasába
fúródott, és kioltotta Kiscsilla életét.
Mindez azon a napon történt, amikor a
kiadónak elküldtem az új regényt.
Két rivalizáló, kábítószeres banda
csapott össze akkor este, írták másnap a
lapok. Néhány gyanúsítottat őrizetbe
vettek, de a tényleges gyilkos mind a mai
napig szabad lábon grasszál. Meg sem
kíséreltem, hogy utána nyomozzak.
Vége, befejeztem, nem hódolok többet a
hobbimnak, gondoltam elkeseredve.
Általában keményen fogadom a tragédiákat, de Csilla halála annyira megviselt, hogy nem mentem el a temetésére.
Anyámnál megittam egy üveg Jim Beamet, a whiskytől hánytam, nyöszörögtem,
anyám kétségbeesésében orvost hívott,
aki ruhástul belelökött a hideg zuhany
alá, aztán belém bökött egy jó adag injekciót. Huszonnégy órán keresztül ködös
álomvilágban kóboroltam és lebegtem.
Pár nap alatt rendbe jött a gyomrom,
visszanyertem a fizikumomat, és újra
elfoglaltam a füredi lakásomat. A nyár
irodalmi tanulmányok írásával telt, végre
elkészültem a Graham Greene könyveiben szereplő figurák általam elképzelt
portréival.
Október második napján először
mentem el Csilla sírjához. Úgy bőgtem,

XX. ÉVFOLYAM, 2020. V. szám

mint egy feleségét és gyerekét gyászoló
férfi, aki még fel sem ocsúdott abból a
kábult állapotból, amibe a pótolhatatlan
veszteség taszította.
Otthon, a garázsom előtt idegen kocsi
parkolt. Velem egykorú férfi ült benne.
Éppen rá akartam dudálni, hogy húzzon
a búsba, amikor kiszállt a fekete Audiból
és hozzám lépett. Leengedtem a Corsa
ablakát.
– Kondor Zoltán vagyok a déli partról.
Magához jöttem, Melis úr.
Betessékeltem a nappaliba, kávét
főztem mindkettőnknek, én felhajtottam
egy dobozos sört is. Közben a férfi szünet
nélkül mesélte az életüket, végül kitért az
örökségére és Vajda Rezső titokzatos
eltűnésére.
– Pórul jártam, mint az óvatlan, mohó
kártyás – jegyezte meg ironikusan. – Kerítse elő a barátomat és a pénzemet. Hárommillió a magáé.
Pimaszul a képébe mosolyogtam:
– Megspórolhatta volna a benzinköltsé-

gondoltam; aki meghúzta a puska ravaszát, nem kizárt, hogy köze van a vadászathoz. Vajdának is ez a szenvedélye,
ráadásul tolvaj is. Vagy önszántából lépett
le nyolcmillióval, vagy hűvösre tették
korábbi stiklijei miatt. Valamilyen ismeretlen ok vezethet mindkét változathoz.
Elsősorban az okot kell kiderítenem,
hogy bizakodva elkezdhessem a keresését.
A déli parton besoroltam az áruház
parkolójába. Kondor Zoltán ott várt rám.
Átültem a kocsijába. Nem kérdezte, hogy
miért adtam be a derekamat. Mindenesetre elégedettséget tükrözött a tekintete.
Most alaposabban végigmértem. Középtermetű, vállas férfi, az arca kerekded.
Sűrű, fekete haját rövidre vágatva hordta,
vékony bajusza kétoldalt az álláig ért.
Egyszínű flanelinget és zöld kordbársony zakót viselt a szürke szövetnadrághoz. Mély zengésű, érdes hangja volt.
Nem kérdeztem meg, de úgy véltem,
kórusban énekel.

Kellei György

Legjobb a halottnak!
(Részlet az ősszel megjelenő, azonos című regényből)
get, ha felhív telefonon. Ugyanis nem
vállalok több ügyet, keressen másik
magánhekust. A pestiek dörzsöltebbek,
mint én. Valószínűleg csak hitegetném, hogy előbb-utóbb nyakon csípem
a felszívódott haverját a kitömött bukszájával.
– Kérem, ne utasítson el! A feleségem
ötlete volt, hogy magához forduljak.
Letícia olvasta a regényeit, melyekben
sikeresen zárta le a nyomozásait.
– Sokat füllentettem bennük. Gátlástalanul hazudoztam.
– Vallja be, hogy le akar beszélni!
– Közel jár az igazsághoz. Most nem
vagyok olyan lelkiállapotban, hogy újabb
terheket pakoljak a saját vállamra. A
milliói sem csábítanak, Kondor úr.
– Sajnálom – állt fel a férfi. – Elnézését kérem, amiért zavartam. – Elővett egy
névjegykártyát, és az asztalra tette. – Ha
netán másként döntene…
Egy hét múlva igenlő választ adtam.
Korábban felhívtam Mándoky Péter
rendőr őrnagyot, kaposvári főnyomozót,
és arra kértem, szerezze meg Csilla halálának nyomozati iratait. Kiderült, hogy a
barátnőm kocsijára vadászpuskával lőttek, a becsapódó lövedékek egyértelműen erre utaltak. Péter a két őrizetbe vett
pasas fotóját is elküldte. Mivel semmit
nem tudtak rájuk bizonyítani, szabadon
engedték őket.
A vadászfegyver inspirált arra, hogy
végül is elvállaltam Vajda Rezső felkutatását. A vadász szó hallatán undor fogott
el, óhatatlanul Csilla meggyilkolására

A falusi kúriához autóztunk. Útközben
átnyújtott két fényképet. A fekete-fehér
képen sortban álltak Vajdával egy vaskapu előtt; a másik fotó színes volt, ez
csak Vajda Rezsőt ábrázolta derékig.
Fehér pólóján keresztben kétcsövű vadászpuska volt látható. Vajdának szögletes feje volt, szemei mélyen ültek, a
homloka fölött már kopaszodott. Göndör haja a tarkóján bozótként hatott. Nem
tűnt erősnek, de látszott, hogy szívós, jó
munkabírású. Izmos felső karján erek
kéklettek.
Kondornak javasoltam, hogy tegeződjünk, egyidősek voltunk, én májusban
múltam ötvenkettő.
– Van elképzelésed arról, hogy hol
dekkolhat a barátod? – kérdeztem. – Lelépett a millióiddal? Anyagi gondjai
voltak? Tartozott valakinek?
Komoran rám nézett.
– Félek, hogy elrabolták. Múltja hemzseg a konfliktusoktól. Régebben még
találkozgattunk, és beszámolt a zűrjeiről.
Egyszer részegen söréttel kipettyezte egy
német vendégvadász BMW-jét, úgy nézett ki a kocsi, mintha himlőhelyes lenne.
Rezső akkor bujkálni kényszerült a zsaruk elől. Másfél hónap múlva került elő,
és letagadott mindent. Nem tudták rábizonyítani a kárt, ugyanis nem volt tanúja
a rongálásnak. De ismeretlen ürgék
megfenyegették. Idővel aztán elcsitult az
ügy.
– A bosszút forralók kivárásra játszanak, és a kellő időben cselekednek
– mondtam.

– Gondolod, hogy ennyi idő után is?
Talán most másról van szó. Komolyabb
vétségről. Már ha valóban elkapták. S
ennek nagy a valószínűsége. Rezső örökké vásárra vitte a bőrét.
– Mégis könnyelműen megbíztál
benne, noha, mint említetted, nem láttad
egy ideig. Leperkáltad neki az előleget.
Ez őrültség volt tőled.
– Segíteni akartam rajta, hogy mielőbb beinduljon a vállalkozása. Ha híre
megy, hogy nekem dolgozik, a Balatonparton is kap munkát. Jó referencia lett
volna a számára.
Tűnődtem. Az első negyvennyolc óra
döntő a nyomozásban. Óriási késésben
vagyok. Hol kezdjek el kérdezősködni,
szimatolgatni? Aggodalmaimról nem
szóltam Kondornak.
Közben beértünk a faluba. A lejtős út
jobb oldalán, a fák között állami gondozott gyerekek és idős emberek otthona
bújt meg, kihallatszott az udvaron futkározó gyerekek zsivaja. Végighajtottunk
a polgármesteri hivatal és a tűzoltószertár
előtt, majd kis dombon a katolikus templom következett. Itt bekanyarodtunk egy
fasorral szegélyezett utcába, melynek két
oldalán régi családi házak és tetszetős új
porták sorakoztak. Az utcát a kúria és a
hozzá tartozó, fákkal tarkított, körülkerített telek zárta le. Nagyobb épületre és
birtokra számítottam.
Kondor a kapu előtt parkolt le. A
megereszkedett drótfonatról és a betonba
ágyazott, girbegurba vasrudakról pergett
a rozsda. Valamikor sötétbarna festékkel
mázolták be. A férfi eltolta a reteszt, és
kitárta a nyikorgó kiskaput. Az udvar
erősen emelkedett. Az épület oldalsó fala
mellett töredezett lépcső vezetett a balra
eső bejárathoz. Az ajtók és a hátsó ablakok előtt széles, oszlopos tornác húzódott. A fából készült oszlopokon ujjnyi
repedések látszottak. Elég volt futólag
körbepillantani, minden cserére szorult,
Kondor ötvenmilliót is rákölthet az örökségére, ha rendbe akarja hozatni.
A három utcai szobában fojtogató
dohszag terjengett, a széles hajópadlók
felpúposodtak. A penészes falakról hámlott a vakolat, itt-ott kilátszottak a nagyméretű, vöröslő téglák. A tágas konyha,
a fürdőszoba és a kamra kocka alakú járólapjai összetöredeztek, néhol ragadtak
a kosztol, és egérürüléktől bűzlöttek.
Pókhálós ablakaik az udvarra néztek, a
napfény éppen hogy átszűrődött rajtuk.
A tornác végén, a félig leszakadt ajtó
mögött a padlásra vitt egy feljárat. A
fákkal teli udvar végében hosszú, külsőre stabilnak látszó épület állt, a középső, vaskos ajtón pántvas ívelt át. Kondor leakasztotta a pántot, és kinyitotta az
ajtót.
– A nagyapám itt tartotta a hátaslovait.
– Tőle örökölted a házat?
– Anyám nevén volt, ő íratta rám a
halála előtt. Veseelégtelenségben halt
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meg tavalyelőtt. Apám nyolcvankét éves.
Kaposváron éltek, általános iskolában
tanítottak. A gyászév letelte után apám
Pestre költözött, az igali gyógyfürdőben
megismert egy özvegy, nyugdíjas gyógyszerész asszonyt. Bekvártélyozta magát
hozzá. Szerencsére mindketten jó egészségnek örvendenek.
– Gazdálkodtak a nagyszüleid? – érdeklődtem.
Kondor csóválta a fejét.
– Az anyai nagyfater fogorvos volt
Tabon, a járási székhelyen. Nagyanyám
ott tanított zenét és éneket. Tavasztól
őszig hintóval jártak be dolgozni, télen
buszoztak vagy a matuzsálemkorú Skodájukat használták. A hófúvások miatt
gyakran töltötték az éjszakát a rendelő
melletti kis lakásban.
– Mi a terved a felújított kúriával?
– Mirella, a kisebbik lányom a Képzőművészeti Egyetem növendéke. Gimnazista korában sokat kirándult errefelé,
megszerette a tájat. Kétlaki életre vágyik:
télen a főváros, nyáron a falu. Itt szeretne alkotni, festeni, ide hozná a barátait.
Tulajdonképpen a színházi díszlettervezés foglalkoztatja. Kiváló alkotóházat
rendezhet be magának az átalakítás után.
A két utcai szobát összenyitjuk műteremnek, a régi istállóból garázst, fáskamrát
és hálófülkéket csinálunk… Rezső köddé
válásával most minden képlékeny. Bízom
benned, ha valaki előkerítheti, az csak te
lehetsz. A híred…
– Ne álmodozz, Zoltán! Nem vagyok
mágus.
A férfi elgondolkodott.
– Nem is a nyolcmillió hiánya izgat.
Rezső sorsa aggaszt. Lehetséges, hogy az
elvált felesége tolt ki vele, miután megneszelte a milliókat. A nőnek van egy
villanyszerelő ismerőse. Bensőséges a
viszonyuk. A férfi pár évet börtönben ült,
mert gondatlanságból halálos balesetet
okozott az egyik fiatal munkásának.
Huszonnégy éves volt a srác, amikor
áramütést szenvedett. Ki tudja, mi történt
valójában? Azt is el tudom képzelni, hogy
köze van Rezső eltűnéséhez.
– A rendőrségnek is elmondtad a feltételezésedet?
Kondor bólintott.
– Nem sáros a szivar. Semmivel sem
gyanúsítható. Te azért megszorongathatnád. Nekem unszimpatikus, minden
disznóságra képesnek tartom az ábrázata
alapján.
– Természetesen vele is elbeszélgetek.
– Kérsz előleget a költségeidre?
– kérdezte Kondor.
– Tabon nyilván található nyitva tartó
panzió, de egy kiadó szoba is megfelel.
Ne kelljen Füredről naponta idekocsikáznom. Ha sikertelen marad a nyomozásom, egy fillért sem kérek. Ellenkező
esetben megegyezünk az összegben.
Megbízóm visszavitt az áruház parkolójában hagyott Corsához.

Zarándoklat indul
Botyánszki Ági

Üdvrög
Azokon az időszigeteken,
ahol a félelem zsugorít, összeránt,
mégis diadalt arat a hit,
ujjunk feléri az Eget
s önfeledten gyúrmázza hálatárgyait.
Így lehet a Húsvét hanyatéka
üdvrög gyanánt
a mienk már ma,
de holnap is!

Június végén Balakat
(Balatoni Katolikus
Találkozó) névvel idén
immár harmadik
alkalommal rendezték
meg az ötvenórás
szentségimádást Bódi
Mária Magdolna
emlékére.

A rendezvényre – melyet a
Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus is támogatott – a
Veszprémi Érsekség Ifjúság
pasztorációja és a Mária Út
Közhasznú Egyesület közösen
szervezett kerékpáros zarándoklatot. Az ötvenórás szentségimádási hétvégét Udvardy
György veszprémi érsek, pécsi
apostoli kormányzó szentmisével nyitotta meg. A szentmi-

sét követően Galgócziné Szabó Zsófia, a Mária Út Egyesület koordinátora is köszöntötte
a zarándokokat, és felhívta a
figyelmet arra, hogy az elmúlt
időszak bezártsága után végre
szabadon indulhatunk zarándokolni itthon.

A kerékpáros zarándokok
Veszprémből és Füredről indultak, majd az almádi Szent
Jobb-kápolnánál egyesülve,
több mint ötvenen érkeztek
meg a fűzfői Jézus Szívetemplomhoz, ahol a szentségimádás várta őket.

Hívnak mindenkit, próbálja
ki a zarándoklás testet-lelket
formáló erejét: minél többen
vegyenek részt augusztus 15én az 1Úton nemzetközi zarándoknapon, a Mária Út
Egyesület zarándoknapján.
www.mariaut.hu
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BALATONFÜREDI NAPLÓ

Zenei mesterkurzus és fesztivál
Negyedik éve tart
nemzetközi mesterkurzust Balatonfüreden
Bálint János fuvolaművész. Ezúttal az amszterdami zeneakadémia
gitár tanszékének
vezetője, Gabriel Bianco
is érkezik, a füredi
közönség augusztus
27-28-án és 31-én
hallhatja a növendékeket és mestereiket.

Bálint János Liszt-díjas
fuvolaművész már 1984-ben
nemzetközi fuvolaversenyt
nyert Anconában, később pedig Lipcsében. Több olasz és
német akadémia vendégprofesszora, tíz éven keresztül a
Magyar Rádió és Televízió
Szimfonikus Zenekarának
szólófuvolása, és szintén tíz
évig a Szegedi Tudományegyetem Konzervatóriumának
docense volt. Szólistaként
fellépett több európai fesztiválon és koncertteremben, valamint az Egyesült Államokban,
Japánban, Tajvanon, Koreá-

ban és Izraelben. A legnevesebb magyar kamara- és szimfonikus zenekarokkal koncertezett, a füredi közönség például a veszprémi Mendelssohn
Kamarazenekar szólistájaként
hallhatta. Évente több mesterkurzust tart különböző európai
zenei intézményekben és neves fesztiválokon Bécsben,
Helsinkiben, Londonban,

Ausztriában, Luxemburgban
vagy Olaszországban.
A veszprémi Auer Nyári
Akadémia alapítója és művészeti vezetője, több mint harminc lemeze jelent meg, húsz
éve pedig részt vesz a japán
Pearl fuvolagyártó cég hangszerfejlesztési munkálataiban,
aminek meghatározó reklámembere.

Kötetben Füred fényei
Avar Judit Füred fényei
című versciklusát
Praznovszky Mihály
irodalomtörténész
biztatására írta meg.
Mint mondja, fontos volt
számára a felé irányuló
bizalom, az írásai iránti
érdeklődés, s jól jöttek
a mértékletességre intő
tanácsok is. Az eredményt kék-fehérbe
öltöztetett kiadásban
az olvasó is értékelheti.
– Nem is lehetne találóbb
címet adni, mint Füred fényei
– állítja Avar Judit –, hiszen
Füredre érve átmelegít, megvilágosít, körbefon e derűs
ragyogás. Előbújik belőlünk a
reményteli vágyakozás, hogy
érdemes élni, mégis szép és jó
a világ! Nem kell magunkba
zárnunk a kezdeményezéseinket, sem a kétségeinket. Miért
is ne lenne lehetséges a megvalósulásuk, ha oly mélyen
szeretnénk? A Tagore sétányra
érve felszínre törnek eddig
eldugott óhajaink-sóhajaink,
és felszabadultan kiereszthetjük magunkból a fáradt gőzt.
A lágy vízfelület közvetlen
látványa magunkban való elmerülésre késztet, hol pedig
távolba irányítja szabadon
száguldozó lelkünket, és ott az
a mindennél nyilvánvalóbb
nyitottságot okozó fény a víz
tetejéről egyenesen az ég felé
emeli a lelkünket és a tekintetünket, amitől gondolataink
lendületes szárnyalásba kezdenek. Az idő megáll, ugyanakkor körülöttünk minden
mozog. A füredi létezésben ez
a csodálatos, folytonosan ismétlődő érzés, ami szétáradóan, gyönyörűségesen betölt
bennünket. Nincs űr vagy
szakadék, csak tökéletes teljesség és megfoghatatlan időtlenség – fogalmaz Avar Judit.
Mint mondja: a témák adottak voltak, sorra elő is bújtak:

Avar Judit: Füredre érve átmelegít, körbefon e derűs ragyogás
– A mindent el- és kisöprő
szépségre törekvés, a jóságra
intés eluralkodott és szétáradt
bennem. Jöttömben-mentemben eszembe villantak az ötleteim, csak ki kellett bontanom
őket, maguktól sugallták gondolatfolyamom irányát. Így
alakultak kerek egésszé az
apró képek, ám a sorba állításuk hosszas időt igényelt. Arra
törekedtem, hogy a különböző
témájú részek egymás után
változatosan illeszkedjenek,
az olvasóban egységet alkotó,
elhintett magok működésbe
lépjenek, és adandó alkalommal felszínre törhessenek.
Avar Juditot zenei pedagógiai munkájában is ez a szándék vezérelte, s negyvenhét
éve töretlenül élteti: – Az élő
szervezetnek kínálatként tálalt
juttatás, hogy a sejtjeinkbe
ivódott tapasztalásokból leszüremlett tudás az adott
egyént gazdagítva, cselekvési
folyamatokká alakulva átitassa a környezetét, és hasson,
amire képes, ahogyan bír,
minél messzebbre jutva. Nem
tisztem ítélkezni, erőltetni
vagy megmondani, hogy mit
és hogyan kellene tenni. Az én
felelősségem finoman rávilágítani az ajánlatosakra és a
gyengeségekre, lehetőleg a
gondolkodásba elültetni, és

szelektálni, hogy mi fontos és
mit lehetne mellőzni, milyennek kellene lennie a világnak
és benne az embereknek. A
költészet nemes feladata az
igényt felébreszteni és lehetőségeket kínálni, ami által remélhetőleg helyes irányba terelődik a fejlődés. Versképeimben szintén ezeket a meglátási, átélési, fejlesztendő belső
igényeket ébresztgettem és
formáltam, minél választékosabb eszközökkel – talán már
túlzásnak nevezhető igyekezettel –, hogy a bennünk élő
vágyak és sejtések kivirulva
élhessenek. Igenis vállaljuk fel
őket bátran, hiszen alapvető
emberi tulajdonságaink, nem
illendő, de nem is szabadna
takargatnunk. Köszönöm az
én Füredemnek, hogy művem
keletkezésének során, vele
együttesen átélhettem ezt a
lelkiút-csodát!
A szerző azt kívánja, hogy
olvasói is forrón átéljék, amit
éveken át hajnalonként zsigeri igyekezettel, érzékletes
szavak, találó szinonimák
keresésekor önmagából kikutatott. A kíváncsi olvasók a
füredi Líra könyvesboltban, a
Tourinform-irodában és a
Vaszary Galériában találják a
Füred fényei című kötetet.

Mórocz Anikó

– Nagy örömünkre szolgál,
hogy ismét megrendezhetjük
a Füred hangja elnevezésű
nyári akadémiát és fesztivált
– mondta a világhírű fuvolista.
– Ebben az évben a fuvolán
kívül gitárkurzus is lesz: Párizsból érkezik Gabriel Bianco
gitárművész kollégám, aki fiatal, 32 éves kora ellenére az
amszterdami királyi zeneaka-

démia gitár tanszékének a
vezetője. A két kurzusra 22-23
fő jelentkezett, ami ideális,
hisz igazán színvonalas, elegendő időt sokkal több növendékre nem is nagyon tudnánk
szánni. A résztvevők hat-hét
országból érkeznek, ennyifelé
viszik a város hírét, ami Balatonfürednek is jó publicitást
jelent. A helyet a zeneiskola
bocsátotta rendelkezésünkre,
velük együtt rendezzük a kurzust. Olyan csodálatos környezetben vagyunk, ahova már a
belépés is mindenki számára
felüdülést jelent.
A kurzust követően a résztvevők és a tanárok egy fesztivál résztvevőivé válnak, akiket a füredi és környékbeli
közönség is hallhat majd.
Augusztus 27-én a füredi Zsidó Kiválóságok Házában,
28-án az evangélikus templomban, 29-én Udvariban,
30-án a keszthelyi Festeticskastélyban játszanak a jövő
mestereit jelentő növendékek,
a mesterkoncert pedig hétfőn
lesz a füredi zeneiskolában,

ahova minden érdeklődőt jó
szívvel várnak.
Bálint Jánosék nem ismeretlenek a Füred környékiek
előtt: huszonkét éve van nyaralójuk Balatonudvariban,
ahol egy régi parasztházat is
felújítottak, és az egykori
pajtából koncerttermet alakítottak ki. – Valóságos paradicsom ez nekünk, és a járványügyi helyzet miatt számítógépen keresztül innen tanítottam
a világ számos pontján lévő
tanítványomat. Legalább huszonöt éve nem voltam együtt
ennyit a családommal. Nem itt
születtünk, dél-alföldiek vagyunk, de most már nagyon
kötődünk Udvarihoz, a régióhoz, amiben Füred központi
szerepet kap. Számos alkalommal szerepeltem a környéken – például a fürediek előtt
jól ismert, Kováts Péter által
vezetett Mendelssohn Kamarazenekarral –, és nem titok,
hogy itt szeretnénk letelepedni, ha nyugdíjba megyünk
– tette hozzá Bálint János.
Mórocz Anikó


Százötven esztendeje született
Cholnoky Jenő földrajztudós
A Nők a Balatonért
Egyesület (NABE) arácsi
csoportja 2008-ban
kezdeményezte, hogy
állítsanak emléket
Cholnoky Jenőnek.
A neves földrajztudós
több szállal is kötődött
Arácshoz, így adódott
a természetközeli
helyszín: a Koloskavölgy bejáratánál lévő,
szintén Cholnokyról
elnevezett pihenőparkban kapott helyet
a vörös permi kőből
készült emlékoszlop.
amit a tudós születésének 150. évfordulóján
koszorúztak meg.
– Olyan emberre emlékezünk, aki valamikor itt élt,
ugyanezeken az arácsi és füredi utcákon járt-kelt, ahol ma
mi is – idézte fel emlékbeszédében Takács Miklós, aki annak idején az emlékoszlop
alapjául szolgáló követ adományozta. – A házuk, ahol
családjával, rokonaival, barátaival oly sok időt eltöltöttek,
csupán néhány utcányira van
innen. Az épületen, a mai
Szőlőkalja utcában márványtábla hirdeti emlékét.
– Cholnoky Jenő kiváló
pedagógus és kitűnő előadó is
volt – hangsúlyozta Takács
Miklós. – Szerkesztette a Balatoni szemle című lapot, országszerte több ezer népszerű
földrajzi előadást tartott, és
fekete-fehér diapozitívok átfestésével ő vetített először
színes diaképeket Magyarországon. De tehetséges festő is
volt: mesteri grafikákat és
művészi festményeket készített többek között Arácsról,
Füredről, Csopakról és a Balaton-felvidékről, amiknek
egy része egy korábbi kiállításon már Füreden is látható

volt. S nem mellesleg jó tollú
író is volt, aki rengeteget publikált, szívesen és jól írt. Pályája során közel ötvenkötetnyi könyvet, továbbá hétszáz
különféle tudományos és ismeretterjesztő cikket írt.
Ahogy ő fogalmazott: „Huszonöt métert írtam össze”.
Kevésbé ismert, hogy tudományos és ismeretterjesztő írásain kívül több ifjúsági regény
sikeres szerzője is volt. Mindmáig a magyar geográfia legközkedveltebb írója, könyvei
igen keresettek az antikváriumokban.
A mérnök doktori oklevél
megszerzése után ismerkedett
meg Lóczy Lajossal, az akkor
már világhírű földrajztudóssal
és Ázsia-kutatóval, aki 1894ben meghívta őt maga mellé
asszisztensnek a tudományegyetem földrajz tanszékére.

Cholnoky Jenő (1870–1950)
Lóczy Lajos ajánlására 1896ban szerény ösztöndíjjal Kínába ment tanulmányútra, és
több mint másfél évi távollét
után temérdek tapasztalattal
tért haza, amikből egész életén
át merített.
Járt a Spitzbergákon, Teleki Pál társaságában pedig
Észak-Amerikát fedezte fel az
Atlanti-óceántól a Csendesóceán partjáig. Lóczy vezeté-

sével a Balatont kutatta: 1903
és 1905 között két telet gyakorlatilag a Balaton jegén
töltött. Amikor megszerezte
második doktori oklevelét is
geográfiából, a kolozsvári
Ferenc József Tudományegyetem meghívására nyilvános,
rendes tanárrá nevezték ki, és
megbízták az ottani földrajzi
tanszék vezetésével. Tizennégy évet töltött Kolozsvárott,
részletesen tanulmányozva és
leírva Erdély természeti viszonyait. 1919 novemberében
családjával egy vasúti tehervagonban érkezett meg Budapestre. Az állását vesztett
földrajztudóst szakértőként
osztották be a külügyminisztériumban működő, béketárgyalásokat előkészítő bizottságba.
A Cholnokyról elnevezett
arácsi pihenőparkot a füredi
Kaszián Ágota tervezte.
– Ez egy madárbarát zöld
terület, a határába tájhonos,
lombhullató növények kerültek: som, borbolya és cserszömörce. Szegélyezésképpen
virágzó évelőket ültettünk.
Mellette csörgedezik a Koloska-patak, így kerékpárosok
és gyalogos túrázók számára
is kellemes pihenőhely – foglalta össze Kaszián Ágota.
Perger Zoltánnétól, a
NABE arácsi csoportjának
vezetőjétől megtudtuk, hogy a
park jelenlegi állapota az
egyesület hölgy tagjainak keze
munkáját dicséri: ők tartják
rendben kapálással, virágosítással, a fák gondozásával és
a szeméttároló ürítésével. A
jubileumi ünnep alkalmával a
Balatonfüredi Helytörténeti
Egyesület és a NABE arácsi
csoportja nevében helyezték
el az emlékezés virágait, majd
a kellemes nyáresti időben
szeretetvendégségre invitálták
az egybegyűlteket.
MA

BALATONFÜREDI NAPLÓ

XX. ÉVFOLYAM, 2020. V. szám

BKSE-hírek
Bérlet- és jegyárak a 2020/2021-es kézilabdaszezonra

A BKSE kéri szurkolóit, hogy bérletigényeiket az egyesület
e-mail címére (balatonfuredikc@gmail.com) küldjék be, hogy a
bérleteket el lehessen készíteni. A levélben tüntessék fel, hogy
megújításról vagy új bérlet igényléséről van szó, illetve, hogy a
megújítandó bérlet hová szólt, valamint új esetén azt hová szeretnék kérni.
A felnőttbérlet ára 18 000 forint, a diák/nyugdíjas ára 10 000
forint. Fontos, hogy a bérleteiket megújítók 20 százalék engedményt kapnak, így kompenzálja szurkolóit az egyesület a járvány
miatt elmaradt meccsekért.
Ebben az évben bevezetik a Gold, illetve a Silver támogatói
bérlet kategóriát is. A Gold támogatói bérletek 100 ezer forintba,
a Silver támogatói bérletek 50 ezer forintba kerülnek. A Gold
támogatói bérletesek cégét/vállalkozását bemutatják az egyesület
honlapján, és a bérlethez jár egy, a játékosok által dedikált BKSEsál. A Silver támogatói bérletesek neve megörökítésre kerül
honlapon, és egy dedikált BKSE asztali zászlót kapnak.
Az új szezonban a belépőjegyek ára a következően alakul:
felnőttjegy 1300 forint, kiemelt mérkőzéseken 2000 forint; diák/
nyugdíjas jegy 800 forint, kiemelt mérkőzéseken 1000 forint.
Kiemeltnek számít a Telekom Veszprém, a Pick Szeged, a
Grundfos Tatabánya és a Csurgói KK ellen vívott mérkőzés – tájéBFN
koztatta lapunkat a Balatonfüredi Kézilabda Egyesület. 

Dejan Malinovic Balatonfüreden

Egyéves kontraktust írt alá Balatonfüredre a bosnyák válogatott balkezes átlövő. Az 1992-es születésű játékos a Borac Banja
Lukában kezdte a pályafutását 2009-ben. Később megfordult az
Izdavac Ljubiskiben, Mariborban, a Meskov Brestben és a
Creteilben. Füredre Constantából szerződött. Dejan Malinovic
61-szer szerepelt a bosnyák válogatottban, ahol 166 gólt lőtt.

2020/2021 NB I, férfi felnőttkézilabda
2020. 09. 05. Balatonfüredi KSE–Grundfos Tatabánya KC
2020. 09. 08. Telekom Veszprém–Balatonfüredi KSE
2020. 09. 12. CYEB Budakalász–Balatonfüredi KSE
2020. 09. 18. HE-DO B. Braun Gyöngyös–Balatonfüredi KSE
2020. 09. 26. Balatonfüredi KSE–Sport36 Komló
2020. 10. 09. FTC KN–Balatonfüredi KSE
2020. 10. 18. Balatonfüredi KSE–Dabas KC VSE
2020. 11. 11. Balatonfüredi KSE–Mol-Pick Szeged
2020. 11. 14. Csurgói KK–Balatonfüredi KSE
2020. 11. 21. Balatonfüredi KSE–Veszprémi KKFT
2020. 11. 27. Ceglédi KKSE–Balatonfüredi KSE
2020. 12. 05. Balatonfüredi KSE–Eger Eszterházy SZSE
2020. 12. 11. Orosházi FKSE–Balatonfüredi KSE
2021. 02. 06. Grundfos Tatabánya KC–Balatonfüredi KSE
2021. 02. 13. Balatonfüredi KSE–Budakalász KZrt.
2021. 02. 20. Balatonfüredi KSE–HEDO B. Braun Gyöngyös
2021. 02. 27. Sport36 Komló–Balatonfüredi KSE
2021. 03. 06. Balatonfüredi KSE–FTC KN
2021. 03. 20. Balatonfüredi KSE–Orosházi FKSE
2021. 03. 27. Balatonfüredi KSE–Telekom Veszprém
2021. 04. 17. Balatonfüredi KSE–Csurgói KK
2021. 04. 20. Mol-Pick Szeged–Balatonfüredi KSE
2021. 04. 24. Veszprém KKFT–Balatonfüredi KSE
2021. 05. 08. Balatonfüredi KSE–Ceglédi KKSE
2021. 05. 16. Eger Eszterházy SZSE–Balatonfüredi KSE
2021. 05. 22. Dabas KC VSE–Balatonfüredi KSE

20.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00

Program
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/

Augusztus 15., 20.30

Gyárfás Miklós:
Tanulmány a nőkről
jegyár: 2500 Ft/fő,
nyugdíjas/diák: 2000 Ft/fő
jegyvásárlás: www.jegy.hu,www.
kisfaludyszinhaz.hu, Tourinformiroda, előadás előtt a helyszínen

Augusztus 16.

Balaton Mountainbike Maraton

Augusztus 16., 19.00
BeszélgESsTÉK
Sebestyén Balázzsal
jegyár: 3900 Ft/fő
jegyvásárlás: www.jegy.hu,
szabadidőközpont

Augusztus 17., 20.00

Hair musical
felnőttjegyár: 4900 Ft,
nyugdíjas/diák: 4500 Ft
További jegyinformáció: Pannon
Várszínház jegypénztára,
Veszprém, Brusznyai u. 2.

Tel.: 88/889-182,
0630/396-3398,
Balatonfüredi Tourinform-iroda
pannonjegy@hangvilla.com
marketing.pannon@gmail.com

Augusztus 18., 20.00

Bödöcs Tibor
– Kolera a Vackor csoportban
jegyár: 5000 Ft
jegyvásárlás: www.tixa.hu,
szabadidőközpont

Augusztus 28., 18.00
Balatonfüredi KSE–FTC
felkészülési edzőmérkőzés

Augusztus 29., 20.30

Demjén-turné
Jegyár: 10 990 Ft/fő
fix nézőtér+terasz)
Jegyár a mobil székekre:
11 990 Ft/fő
Jegyvásárlás: www.jegy.hu,
Balatonfüredi Tourinform-iroda,
szabadidőközpont

A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!
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Lassú, de izgalmas Kékszalag
A Vándor Róbert
kormányozta RSM2
nyerte az 52. Kékszalag
Raiffeisen Nagydíjat.
A rendkívül szélcsendes
versenyen 17 óra 52
perc 57 másodperc
alatt teljesítve a távot,
hajnalban ért célba
a győztes katamarán.
– Ritmusban voltunk
a természettel – nyilatkozta a győztes hajó
kormányosa.
Az RSM2 katamarán pénteken hajnali három óra körül
ért célba az utóbbi tíz év leglassabb Kékszalagján. A győztes hajó legénységének tagjai
Vándor Róbert, Kalocsai
Zsolt, Lange Péter, Bali István,
Margitics Botond és Fekete
András voltak.
A második helyen közel 45
perces hátránnyal a nagyot
hajrázó New Black Jack (Roland Gabler) jött be. Utánuk
már sűrű volt a mezőny. A
dobogóra még az MKBProspex (Kaiser Kristóf) fért
fel.
A Raffica (Király Zsolt)
érkezett be az abszolút első
nyolc helyre egyedüli nem
katamaránként a hetedik pozícióban, így ők nyerték a

Yardstick hajóosztályt. A tavalyi győztes Racing Django
(Petrányi Zoltán) nyolcadikként futott be, Józsa Márton
Fifty-fiftyje ötödik lett, Litkey
Farkas pedig kilencedikként
ért a célba a Prevital kormányosaként.
– Végig tudatosan vitorláztunk, megvolt a sebességünk,
nem kockáztattunk, jó ritmusban voltunk a mezőnnyel, a
széllel, a természettel, úgyhogy igazából jól kijött minden. Együtt, közösen értük el
ezt az eredményt. Rengeteg
munkánk van ebben a sikerben. Ezt a hajót három évvel
ezelőtt hoztuk be, már a harmadik katamaránunk 2010
óta. Nagyon sokat fejlesztettük a hajót, mire ilyen tempót

ki tudtunk belőle hozni, amire
most szükség volt – nyilatkozta Vándor Róbert, az RSM2
kormányosa az M4 Sportnak
a célba érkezés után.
– Kenesét második helyen
vettük, utána élre álltunk, ott
éreztük már, hogy kezdtünk
ellépni. Nyilván az még a
verseny eleje, ott még az ember nem dőlhet hátra, de nagyon szép előnyünk volt, a
tihanyi átkelés után már szinte
alig láttuk az üldözőbolyt.
Aztán elállt a szél és mindenki
utolért bennünket, így újrakezdődött minden. Nagy küzdelem volt a Keszthelyi-öbölben
nagyon kevés széllel, ott szintén sikerült valahogy az élre
kanyarodnunk, és elsőként
venni a bóját. Visszafelé volt

még egy-két visszaesés, éreztük, hogy az északi part a jobb,
oda többször, amint tudtunk,
visszafordultunk. Ritmusban
voltunk a természettel, jól
működött minden – mondta a
győztes hajó kormányosa.
Az idei Kékszalagra 535
hajó nevezett, amelyek 27
hajóosztályban versengtek
egymással. A rendkívül szélcsendes időjárás miatt az
utóbbi tíz év leglassabb versenye volt az idei.
A Kékszalag Európa leghosszabb tókerülő vitorlásversenye, amelyet 1934-ben rendeztek meg először. A 155
kilométeres táv teljesítésére a
hajósoknak 48 óra áll rendelkezésükre Balatonfüredről
indulva.
MT

Pályacsúcs a 38. Balaton-átúszáson
Pályacsúccsal nyerte
Rasovszky Kristóf
válogatott úszó a 38.
Lidl Balaton-átúszást.
A nyílt vízi úszás
világ- és Európa-bajnoka 0:57:00-es időeredménnyel csapott be a
balatonboglári célba,
másfél percet javítva
Papp Márk korábbi,
58:30-as eredményén.
A nők versenyében Olasz
Anna bizonyult a legjobbnak,
akinek az 1:01:37-es ideje
mindössze 39 másodperccel
marad el Risztov Éva pályacsúcsától.
Ha már a koronavírus-járvány nagyban nehezítette az
idei nyílt vízi úszásokra való
felkészülést, legalább az időjárás az esemény mellé állt, és
az eredetileg meghirdetett,
első időpontban sikerült megrendezni az átúszást. A levegő

hőmérséklete a reggeli 22 fok
után délre 28 fokig melegedett, de a mérsékelt levegőmozgás miatt a hőérzet helyenként a 31–32 fokot is elérte.
Elkélt tehát a naptej a 8907
fős mezőnynek, és a vízben
való hűsöléshez kifejezetten
jól jött az átúszás mint apropó
– már, ha a 27 fokos Balatont
hűsnek lehet nevezni.
A már hagyományos 5,2
kilométeres táv mellett most
először azok is kipróbálhatták
magukat az eseményen, akik
még nem állnak készen arra,
hogy úszva tegyék meg a
Révfülöp és Balatonboglár
közötti távolságot.
A 2,6 kilométeres fél táv
1008 nevezője Balatonboglárról rajtolva 1,3 kilométert
úszott szembe a nagy mezőn�nyel, majd egy fordító után
irányt váltva, már a 7875 fős
klasszikus mezőnyhöz csatla-

Rasovszky Kristóf és Olasz Anna a célba érkezés után
kozva úszhatott a cél felé. A
versenyen volt olyan is, aki 38.
alkalommal teljesítette a távot:
Gurbán Béla szenior úszó
eddig minden eseményen részt
vett.
A résztvevők között voltak korábbi és jelenlegi spor-

tolók, művészek, közéleti
személyiségek, így például
Güttler Károly kétszeres olimpiai és világbajnoki ezüstérmes úszó, Kumin Ferenc
londoni nagykövet, valamint
Fehér Dániel színész. 
BFN

Balaton Mountainbike Maraton négy távon
Augusztus 16-án ötödik
alkalommal rendezik
meg a Balaton Mountainbike Maratont
Balatonfüreden, melyre
600 résztvevőt várnak
a rendezők.
A négy távon (15 km, 25
km, 45 km, 65 km) rajtoló
versenyzők a Balaton-felvidék
csodálatos tájain kijelölt erdei
pályán haladnak. A mezőny
átteker Balatonszőlősön, Barnagon, Vászolyon és Pécselyen is, ahol a szurkolók testközelből biztathatják a versenyzőket.

Mintegy hatszáz résztvevőt várnak a versenyre

A kerékpározók a balatonfüredi szabadidőközpontból
indulnak, ahol higiénikus,
színvonalas, kulturált feltételek várják a részvevőket. Innen indul a verseny látványos
rendőri felvezetéssel az óvároson keresztül ki a terepre, 11
órakor.
A befutó a balatonfüredi
Annagora Auqapark parkolójában lesz, pár száz méterre a
versenyközponttól. Mindenkit
vár szeretettel a rendező balatonfüredi BringErdő Kft.
Részletes információ és
nevezés a www.sportaktiv.hu
oldalon. 
BFN
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