
Megtelt a tó partja
Felvonuló borrendek Siklóstól Tokajig a szüreti fesztiválon

Az ország minden 
pontjáról érkeztek 
borrendek a füredi 
szüreti fesztiválra.  
A kellemes őszi hétvégén 
sokan voltak kíváncsiak 
a városban a felvonulás-
ra, amely a városházától 
a partig, a Kisfaludy 
színpadig vonult. 

A menetben 26 borrend 
képviseltette magát, „itt volt 
minden borvidék, Siklóstól 
Tokajig” – mondta Koczor 

Kálmán, a Magyarországi 
Borrendek Országos Szövet-
ségének és a Balatonvin Bor-
lovagrendnek a nagymestere. 
– A szőlőtermesztésnek jöve-
delmező ágazattá kell válnia, 
mert ha nem így lesz, eltűnik 
a szőlő, és a helyét elfoglalják 
a panorámás úszómedencés 
„gazdasági épületek” ezen a 
csodálatos tájon. Mindennek 
sokszorosára emelkedett az 
ára az utóbbi harminc évben, 
csak a szőlőé alig. Jó az idei 
termés, bár a mennyiség keve-

sebb, kiválóak lesznek az idei 
borok – nyilatkozta a helyi 
sajtónak az elnök-nagymester, 
majd a színpadi megnyitón 
még tréfásan hozzátette: – El 
kellene törölni a zéró toleran-
ciát, az alkoholfogyasztás 
teljes tilalmát nálunk is, mint 
Európa több országában, ami 
a borászok számításai szerint 
egymillió hektoliter plusz 

borfogyasztást jelentene or-
szágosan az ágazatnak.

A Füredi Szüreten fogyott 
a bor, a felvonuló gazdák is 
kínálták az idei termést, de 
minőségi borokat lehetett 
kóstolni a partra kitelepült 
borászatoknál és éttermeknél 
is. A kétnapos borünnepen 
kirakodóvásár és koncertek 
várták a vendégeket.  CSK
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Az irodalom 
nyári fővárosa
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a Quasimodo költőverseny.
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Átadták a felújított 
sportlétesítményeket

Befejeződött a Balaton-
füredi Református 
Általános Iskola és 
Óvoda tornatermének  
és kiszolgáló helyiségei-
nek a felújítása.  

Az iskola több mint kétszáz 
tanulója használja majd a test-
nevelésórákon a 300 négyzet-
méteres területet, ami a röp-
labdautánpótlás-nevelés szá-
mára is biztosíthat felkészítési 
helyszínt a jövőben.

A projekt beruházási értéke 
meghaladta a 90 millió forin-
tot, a költségek megközelítő-
leg hetven százalékát a vállal-
kozások társaságiadó-felaján-
lásai, a fennmaradó részt pedig 
Balatonfüred önkormányzata 
biztosította. 

– A települési önkormány-
zatnak és alapítványunknak 
két lényeges célja volt a torna-
terem felújításával. Egyfelől 
az iskolai mindennapos test-

neveléshez köthető feltétel-
rendszert tudjuk javítani, más-
részt fejlesztjük Balatonfüred 
egyik legfiatalabb, ám annál 
sikeresebb csapatsportágának, 
a röplabdának infrastrukturális 
körülményeit. A felújítás idén 
májusban kezdődött és az el-
múlt hetekben fejeződött be. 
Az iskola tornatermei modern 
sportburkolatot kaptak, az öl-
tözők, vizesblokkok és a taná-
ri-edzői szoba, valamint a 
szertár is teljes átalakításon 
esett át, és az épületrész szel-
lőzését is modernizáltuk – tá-
jékoztatott Makó István, a 
beruházó Balatonfüred Város 
Sportjáért Közhasznú Alapít-
vány ügyvezetője.

Felújították az iskola le-
romlott állapotú udvari pályá-
ját is, amelyet a Magyar Kézi-
labda Szövetség pályázati 
programján keresztül valósí-
tott meg a városi önkormány-
zat.  BFN

Makó István, az alapítvány ügyvezetője, Bátki Dávid Géza 
lelkész, Rojtos Norbert iskolaigazgató, Kontrát Károly állam-
titkár, a térség országgyűlési képviselője és dr. Bóka István 
polgármester

Már forr a must

Idén 150 liter must vár sorsára, hogy Arács borává alakul-
jon. Sokan támogatták szőlőfelajánlással és munkájukkal 
az arácsi szüretet. Külön ki kell emelni Gaál Botondot és 
segítőit, akik feldolgozták a termést, és Arács borát is ők 
készítik. Az újbort hagyományosan Márton-napon, novem-
ber közepén lehet majd megkóstolni                            BFN

Széchenyi 
Istvánra 
emlékeztek 

Széchenyi István 
születésnapján, szeptem-
ber 21-én nemcsak 
emlékezünk, hanem 
ünnepelünk is. 

Ünnepeljük azt az ideát –  
ma innovatívnak mondanánk 
–, amelyben Széchenyi hitt. 
Az értékelvű tettek érdekelték 
igazán. Igazi államférfi volt, 
és ma is iránytű mindazoknak, 
akik szilárd erkölcsi alapon 
állva tenni akarnak a közössé-
gért. Mi az élő, országépítő 
Széchenyire emlékezünk, 
mondta Széchenyi szobránál 
ünnepi beszédében Holczer 
András (képünkön) alpolgár-
mester.  BFN

Sokan voltak kíváncsiak a kétnapos borünnepre, amelyen 
huszonhat borrend képviseltette magát



Bradanovits Barnabás emlékére
Tragikus hirtelenséggel, 
hatvanéves korában 
elhunyt Bradanovits 
Barnabás, a balatonfü-
redi kézilabdázás 
ikonikus alakja.

Az 1960-ban született 
Bradanovits Barnabás sporto-
lói pályafutását dobóatléta-
ként kezdte, súlylökőként 
magyar válogatott volt. Ké-
sőbb áttért a kézilabdára, és a 
90-es évek elején – Balaton-

füredre települése után – 
azonnal bekapcsolódott a vá-
ros kézilabdaéletébe. A Bala-
tonfüredi SC beállósa volt.

Nemcsak nagyszerű játé-
kosa, hanem csapatkapitánya 
és egyben szponzora volt a 
Balatonfüredi SC 1995/1996-
os NB II-es bajnokcsapatának. 
96-ban vezérletével alakult 
meg a Balatonfüredi Kézilab-
da Club, amelynek másfél 
évtizeden át volt alapító elnö-
ke és önzetlen anyagi támoga-

tója. Irányításával vált NB I-es 
gárdává, majd stabil első 
osztályú együttessé a füredi 
férfi kézilabdacsapat. Az elnö-
ki posztról történő lemondását 
követően is tagja maradt a 
BKSE elnökségének, és halá-
láig nemcsak szaktudásával, 
hanem anyagilag is segítette 
az egyre sikeresebb egyesüle-
tet.

2010-ben vehette át a Ba-
latonfüred Sportjáért kitünte-
tést.

Balatonfüreden nemcsak 
mint sportember, hanem mint 
vállalkozó is közismert volt, a 
város több pontján húsboltot, 
közértet üzemeltetett. Üzlet-
emberként is mindig a szíve 
vezette, tisztessége, nagylel-
kűsége jól ismert volt.

Tragikus halála minden 
sportbarátot mélyen megdöb-
bentett. Kiváló sportoló, 
sportvezető és áldott jó ember, 
így emlékezik rá mindenki, 
aki ismerte őt.  BFN
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A Covid-19 és a cégek
A Balatonfüred–Bala-
tonalmádi közös helyi 
foglalkoztatási együtt-
működés keretében 
rendeztek workshopot, 
melynek témája az volt, 
hogy miként tudtak 
alkalmazkodni a nem 
turizmusból élő füredi 
cégek a koronavírus 
okozta helyzethez. 

A szakmai tanácskozás 
ezúttal az atipikus foglalkoz-
tatásról szólt. A rendezvényen 
több cég képviselője is beszá-
molt arról, miként alkalmaz-
kodtak tavasszal a járvány 
okozta változásokhoz. A szo-
kásostól eltérő foglalkoztatást 
szinte mindenhol bevezették, 
hol kevesebb, hol több siker-
rel. Volt, ahol teljesen vagy 
részben átálltak a home office-
ra, azaz az otthonról történő 
munkavégzésre, de a munka-
idő csökkentését, a munka-
szerződések módosítását is 
alkalmazniuk kellett a vállal-
kozásoknak. Az előadók sze-
rint a vírus egy komoly figyel-
meztetés volt, hogy olyan 
irányból is érheti támadás a 
gazdaságot, a kis- és középvál-
lalkozásokat, ahonnan a leg-
kevésbé számítanának rá. 

A szeptember 29-i rendez-
vény Balatonfüreden az utolsó 
szakmai program volt, ahol 
előadást tartott többek között 
Pék Gyöngyi, a Herendi Por-
celánmanufaktúra Zrt. humán-
politikai vezetője, Németh 
Árpád, a Telenor délnyugat- 
magyarországi régiójának 
vezetője, valamint két balaton-
füredi cég képviselője. Az 
egyikük Balogh Ákos volt, aki 
tíz éve a Rendszertudományi 
Innovációs Központ Zrt. cég-
vezetője. Balogh Ákos a Ba-
latonfüredi Napló kérdésére 
válaszolva azt mondta, az IT-, 
azaz a számítástechnikai szek-
tort kevésbé érintette a vírus-
helyzet, de gondjaik nekik is 
vannak.

– Ezek a cégek sokkal ru-
galmasabban és jobban tudják 
azt a helyzetet kezelni, amibe 
került az ország. Nyilván en-
nek az az oka, hogy maga a 
munkafolyamat jórészt számí-
tógépeken, az interneten törté-

nik, a kommunikáció csatornái 
ugyancsak az interneten van-
nak, és a feladatok is az inter-
neten teremtődnek. Tulajdon-
képpen az embernek a szürke-
állományán és a laptopján kí-
vül nincs is szüksége másra, 
ha a megfelelő sávszélesség és 
megfelelő IT-biztonság is 
rendelkezésre áll, ezek a szak-
emberek bárhonnan képesek 
dolgozni. Persze azért ez nem 
ilyen egyszerű, hiszen azok a 
cégek, amelyek nálunk van-
nak, küzdenek a helyzet okoz-
ta problémákkal, a piac meg-
érezte a válságot. Az épüle-
tünk az első hullám idején 
gyakorlatilag kiürült, voltak 
felmondások is, de mára a 
cégek többsége visszajött, 
most már folyamatos munka-
végzés van. Itt a második 
hullám, és nekünk mint fenn-
tartónak ez nem egy jó állapot, 
mindenesetre bízunk a jövő-
ben. Bízunk a mellettünk folyó 
építkezés végeredményében, 

hiszen a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
beruházása számunkra is fon-
tos, a mi épületünk által kí- 
nált potenciált erősíteni fogja 
– fogalmazott Balogh Ákos.

Budapesten és Balatonfüre-
den is működtet üzemet a 
77Elektronika Kft., amelynek 
helyi üzemvezetője ugyancsak 
a vírushelyzetről, az ahhoz 
való alkalmazkodásról be-
szélt. Pozsgai Norbert el-
mondta, hogy az első perctől 
kezdve felvették a kesztyűt.

– Komoly óvintézkedése-
ket vezettünk be a munka- és 
az egészségvédelem területén. 
Odafigyeltünk a megfelelő 
fertőtlenítésre és takarításra, 
ezenfelül minden dolgozónk 
kapott maszkot, tisztító- és 
fertőtlenítőszert tartalmazó 
csomagot, amit otthon is tud-
tak használni, hiszen ezekből 
az eszközökből hiány volt a 
boltokban. Mi olyan gépekkel 
dolgozunk, amelyek, bár na-
gyon korszerűek, emberi je-
lenlétre azért szükség van. 
Jelenleg olyan technikai beru-
házások folynak, melyek majd 
azt teszik lehetővé, hogy akár 
távoli asztalról, emberi jelen-
lét nélkül lehessen ezeket a 
gépeket irányítani, újraindíta-
ni vagy esetleg szervizelni. A 
füredi üzemben egyébként 
most is teljes létszámmal dol-
gozunk, sőt az első hullám 
idején sem volt egyetlen dol-
gozónk sem táppénzen. A fo-
lyamatos működéshez ez elen-
gedhetetlen lesz a jövőben is, 
– mondta Pozsgai Norbert.

A workshopon Holczer 
András alpolgármester kö-
szöntőjében úgy fogalmazott, 
ma csak az lehet sikeres vál-
lalkozó és cégvezető, aki ké-
pes alkalmazkodni a kialakult 
helyzethez, kész kompromisz-
szumokat kötni. Előtérbe kell 
helyezni és a működés érdeké-
ben alkalmazni kell az atipikus 
foglalkoztatás minden lehetsé-
ges módját – tette hozzá Hol-
czer András.

Gajdos Attila, a foglalkoz-
tatási paktum projektmene-
dzsere zárszavában elmondta, 
hogy paktumprojekt 2017 
nyarán kezdődött és 2020 
novemberében fejeződik be.  
A projekt során kitűzött muta-
tószámokat már több mint egy 
éve elérték, köszönhető ez a 
projektben részt vevők mun-
kájának. A projekt során 268 
fő jutott álláshoz (a célérték 
156 fő volt) és 387 fő vett részt 
munka erőpiaci programokban 
(a célérték 358 fő volt). 

A paktum a foglalkoztatás 
támogatása mellett a partner-
ség építését is felvállalta, 
amely során számos rendez-
vényt (workshopot) tartottak 
Balatonfüreden és Balatonal-
mádiban.

 A rendezvények témáit úgy 
találták ki, hogy azok a foglal-
koztatáshoz kapcsolódjanak, a 
térség szereplői között infor-
mációáramlás és vélemény-
csere történjen, a működési 
tapasztalatok cseréje is történ-
jen meg, valamint széles körű 
partnerség épüljön ki. 

 Bán László

Elismerések pedagógusoknak
A koronavírus-járvány 
miatt a pedagógusnapi 
ünnepséget is törölni 
kellett a tavaszi naptár-
ból, most azonban 
lehetőség nyílt pótolni, 
igaz, másképp rendezték 
meg, mint a korábbi 
években. 

Az Anna Grand Hotel dísz-
terme ezúttal nem telt meg 
pedagógusokkal, csak szűk 
körben, a kitüntetettek részvé-
telével zajlott le az ünnepség. 

Idén hárman vehették át a 
Balatonfüred Közoktatásáért 
elismerést. Balatonfüred köz-
oktatásáért díszoklevelet vett 
át Molnárné Pocsai Ildikó ta-
nárnő Balatonfüredi Reformá-
tus Általános Iskolából, 
Kontor Klára tanárnő a Lóczy 
Lajos Gimnáziumból, mind-
ketten negyven éve dolgoztak 
iskolájukban, és most nyugdíj-
ba vonulnak. A harmadik ki-
tüntetett, Gerván Győzőné 
óvónő a Tündérkert Óvoda 
vezetőhelyettese.  BFN

A kitüntetett pedagógusok: Molnárné Pocsai Ildikó, Kontor 
Klára és Gerván Győzőné

Pék Gyöngyi

Balogh Ákos, a Rendszertudományi Innovációs Központ Zrt. cégvezetője is előadást tartott 

Közlekedésbiztonsági 
programok diákoknak

A Balatonfüredi Rendőr-
kapitányság folyamatos 
rendőri jelenléttel 
segítette szeptemberben 
a gyermekek biztonságos 
közlekedését.

A gyermekek – mint a köz-
úti közlekedés legvédtelenebb 
képviselői – az általános isko-
lák környékén fokozott bal-

esetveszélynek vannak kitéve, 
ezért védelmük, a közlekedé-
sük biztosítása idén is a rend-
őrség kiemelt feladatai között 
szerepel. Ennek érdekében a 
Balatonfüredi Rendőrkapi-
tányság munkatársai az okta-
tási intézmények környékén 
rendőri jelenlétet biztosítottak 

szeptemberben a reggeli ér- 
kezési és a délutáni távozási 
időszakokban.

A fentiekkel együtt elindul-
tak a rendőrkapitányság illeté-
kességi területén található is-
kolákban a rendőrség bizton-
ságra nevelő programjai, to-
vábbá minden oktatási intéz-
mény munkáját iskolarendőr 
segíti az idei tanévben is. In-

teraktív foglalkozásokat tarta-
nak a gyerekeknek, amelyek 
során elmondják többek kö-
zött azt is, hogy az úttesten 
történő átkeléshez a kijelölt 
gyalogos-átkelőhelyet vegyék 
igénybe, és minden egyes át-
kelés előtt alaposan nézzenek 
körül. BFN

Szeptemberben rendőrök és polgárőrök ügyeltek a gyerekek-
re az általános iskolák környékén
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Hajvágás az intenzív osztályon is
Ki a sztárfodrász?  
Az, aki sztárok haján 
dolgozik a média adta 
fényben, vagy az, aki 
annyira ismert, ha 
kimondjuk a nevét, 
mindenki tudja, mi  
a szakmája. Bertalan 
Tibor az utóbbiak közé 
tartozik, igaz, sztárok is 
megfordultak a fodrász-
székében az Annabella, 
Marina Hotelben vagy  
a Blaha utcai üzletben. 

Elismerés is jutott neki, bár 
ezért sok hajat kellett levágnia 
az elmúlt ötven évben. Tavaly 
kapta meg az Iparosok Orszá-
gos Szövetségétől az Arany-
koszorús oklevelet a harminc-
éves mesterlevél és az ötven-
éves szakmai munka elisme-
réseként. Idén a Szolgáltató 
Ipartestülettől a harmincéves 
vállalkozói tevékenységéért 
tüntették ki, Balatonfüred 
önkormányzatától pedig Az 
Év Vállalkozója kitüntetést 
vehette át.

„Csak azt nem 
ismerem Füreden, 
aki holnap születik”

Bertalan Tibor nem ma 
kezdte. 14 évesen már tanuló-
ként dolgozott az 1968-ban 
nyílt Hotel Annabellában, 
majd ’69 nyarától üzletvezető 
lett az új Hotel Marinában, 
mert a fodrászszövetkezet te-
lepvezetője egyszerűen kine-
vezte a Pápáról idehelyezett 
négy rutinos fodrásznő, két 
hajmosó, két kozmetikus, két 
manikűrös mellé főnöknek és 
pénztárosnak. Gyorsan kellett 
megtanulni németül, és gyor-
san kellett megtanulni a szak-
mát is, mert a telepvezető 
mindennap ellenőrizte a fod-
rászatot, sőt még a fodrásznők 
szobáit is, „holnapra rend le-
gyen, te felelsz itt mindenért”, 
mondta, és másnap bizony 
számon kérte a feladatok tel-
jesítését. Hiába volt megható 
érzés a rangos hotelekbe beke-
rülni, volt olyan, hogy elment 
a meleg víz, az áram, amit 
neki, az akkor még tanuló és 
férfifodrászként dolgozó fia-
tal főnöknek kellett megolda-
nia. Későbbi munkahelyén 
sem várt el többet a kollégái-
tól, csak annyit, mint magától 
– meséli.

Érdekes világ volt: Herr 
Günter, Herr Josef – aki egy 
hónapot töltött itt, vagy bérel-
te egész nyárra a szobát – visz-
szatérő vendég volt, jó isme-
rőse lett a friseurmeisternek. 
Sokszor versengtek azért, ki 
viszi el őt motorcsónakozni, 
vízisíelni. A Marina bárjában 
lépett fel többek között Korda 
György, akivel rendszeresen 
lábtengózott a strandon. 

– Mivel mi nem a hotel, 
hanem a szövetkezet dolgozói 
voltunk, használhattuk a stran-
dot is, ellentétben a szálloda 
dolgozóival, akiknek normál 
áron készítettük a frizurát, és 
nem a hotelben elfogadott 
kétszeres pénzért. Míg a Ma-
rinában egy hajmosás, hajvá-
gás, arcborotválás 1969-ben 
40 forint volt, addig a Blaha 
vagy a Kossuth utcán a fele.

A Horváth-házban lévő 
fodrászatban is nívós volt a 
vendégkör. – Nyaralók, szív-
kórházi beutaltak, a szakszer-
vezeti üdülő, a Horváth-ház-
ban lévő Bányász Üdülő ven-
dégei az egész országba vitték 
a hírét annak, hogyan dolgo-
zunk. Telefonáltak a szívkór-
házból, fogtam a táskámat, és 
mentem arcot borotválni, hajat 
vágni a betegekhez az inten-
zívre is, az orvosok pedig a mi 
vendégeink lettek a fodrászat-
ban, van olyan főorvos, aki 
azóta is a vendégem. Bejártak 
híres emberek, rendszeresen 
nálam vágatott hajat Lipták 
Gábor író is.

„Már nem 
borotválok és nem 
festek hajat”

– Az ollóim mindig ugyan-
abban a sorrendben vannak a 
pultomon, sötétben is megta-

lálnám őket, a mikrofogazott 
finom munkára, a kicsi csak 
bajusz, szakáll vágására és 
nagyon lágy gyermekhajra 
való. A legkisebb vendégem 
még nincs kétéves, és nagyon 
büszke vagyok, hogy amikor 
meglát az üzletem ajtajában, 
elengedi a szülei kezét, és már 
szalad is felém, de több ven-
dégem nyolcvan feletti, akiket 
szívesen hallgatok, ha a régi 
Füredről mesélnek. Már nem 
borotválok és nem festek ha-
jat, korábban borotváltam so-
kat, fejet is, de itt nincs rá 
igény. Persze a férfiak is hiú-
ak, volt olyan vendégem, 
akinek volt évi tizenegy frizu-
rája, de az Anna-bálra még 
külön hullámosítani kellett a 
haját. Ültek a székemben tá-
bornokok, professzorok, fő- 
papok és olyanok, úgymond, 
akikből egy van a városban,  
de a hajógyári munkások, 
akikkel jókat anekdotázunk 

vagy akikkel fiatalon együtt 
vitorláztam, ugyanolyan fon-
tosak. Amit sajnálok, hogy  
vendégkönyvet nem nyitottam 
soha, pedig érdekes lenne 
most olvasgatni. 

„Jé, te le tudod 
vágni magadnak  
a hajadat?”

– Amikor kezdtem, nem 
lehetett bejutni női fodrásznak 
tanulni, annyira divatos volt a 
szakma, férfifodrásznak is 
protekcióval vettek fel. Mes-
tervizsgát tettem, bár férfi-női 
és gyermekfodrász vagyok, 
mindig volt annyi férfi vendé-
gem, hogy férfifodrász marad-
hattam. Legutóbb elcsodálko-
zott egy pizzaszakács vendé-
gem. „Jé, te le tudod vágni a 
saját hajadat?” – kérdezte, „te 
meg tudsz magadnak pizzát 
sütni?” – vágtam rá. 

Folyamatosan kell figyelni 
a divatot, de a hajvágási tech-
nikák nem okoznak gondot, 
hiszen ennyi év során szinte 
mindennel találkoztam már 
korábban. A dióolajjal vagy 
brillantinnal lesimított fénylő 
frizurák és a maiak között 
nincs olyan nagy különbség. 
A vendégnek pedig mindig 
igaza van. Varga Feri bácsi 
mondta nekem egyszer: „Lá-
tod azt az ajtót? Na, az azért 
van, hogy amit ide hoztál, azt 
kint hagyod, ami bent van, azt 
meg nem viszed ki”. A ma-

gánéleti dolgokat nem hozza 
be az üzletbe az ember, és amit 
itt hall a vendégektől, azt pe-
dig nem viszi ki. Ehhez tartot-
tam mindig magam. A fodrász-
nak nagyon jó emberismerő-
nek kell lennie, amolyan pszi-
chológus, bizalmasak velem a 
vendégek, sokszor előbb tu-
dok meg fontos magánéleti 
dolgokat, mint a vendégem 
családja. Tanácsot kérnek tő-
lem, de soha nem lépek át egy 
bizonyos határt, csak ameny-
nyit elvárnak tőlem, nem élek 
vissza a helyzettel.

„Szabad a pálya, 
amennyit dolgozol, 
annyit keresel”

Bertalan Tibor 1978-ig 
dolgozott az Annabellában, ott 
ismerte meg szintén füredi 
fodrász feleségét, akivel 79-
ben házasodtak össze. Mint a 
Pápai Fodrász Szövetkezet 
alkalmazottja, telente a Blaha 
utca végén lévő legendás fod-
rászatban dolgozott üzletve-
zetőként. „Kipróbáltunk sok 
mindent, 1986-ban kitiltottam 
a dohányzást az üzletből, ami 
akkor rendkívülinek számí-
tott, vendég, fodrász, minden-
ki fújta a füstöt, gondoltam, a 
szívbetegeknek egyáltalán 
nem tesz jót. A kollégáim je-
lentették a szövetkezet elnö-
kének, akit sikerült meggyőz-
nöm, hogy a frissen műtött 
szívbetegek miatt sem enged-

hetjük meg ezt. Mindig keres-
tem a lehetőséget. Amikor már 
lehetett, gebinben dolgoztunk, 
annyit kerestünk, amennyit 
bírtunk. A harmadik évtől már 
vállalkozók voltunk, minden-
kinek egyéni bérleti szerződé-
se volt a szövetkezettel, de a 
költségeket közösen fizettük. 
Miután privatizálták a Hor-
váth-házat, szerettük volna 
továbbvinni a fodrászatot, de 
1992-ben már világossá vált, 
ez nem fog menni. Azóta dol-
gozom a saját üzletemben, és 
húsz tanuló végzett a kezem 
alatt fodrászként, akik közül 
többen dolgoznak ma is Füre-
den a szakmában.

„Mi ebben a pláne?”
Rendkívül hálás vagyok a 

sorsnak, hogy Füredre szület-
tem, itt tanultam, itt éltem le 
az egész életemet. Most el-
mennek máshova dolgozni a 
fiatalok, nekem nem kellett 
pályát változtatnom. Sok min-
dennel foglalkoztam, amikor 
építkeztünk, na akkor voltam 
„vállalkozó”, de egyébként 
iparosnak vallom magam, 
fodrász, aki egyhuzamban 
dolgozott eddig ötven évet.  
Két fiam van, mindketten 
egyetemisták, Máté 22 éves, 
villamosmérnöknek, Péter 19 
éves, élelmiszermérnöknek 
tanul, így azután, ahogy mon-
dani szoktam: vettem még új 
cipőt és fodrászszéket is.

 Csorba Kata

Bertalan Tibornak Bóka 
István, Balatonfüred  
polgármestere adta át Az Év 
Vállalkozója kitüntetést.  
A mesterfodrász ollói mindig 
ugyanabban a sorrendben 
vannak a pulton, sötétben is 
megtalálná azokat.  
A mikrofogazott finom 
munkára, a kicsi csak 
bajusz, szakáll vágására és 
nagyon lágy gyermekhajra 
való 
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Mesterszolgáltatásokkal őrzik  
a helyi iparosok a céh becsületét

Százhuszonöt éve hozták 
létre az első ipartestüle-
tet Balatonfüreden. A 
hagyományokat ápoló 
Balatonfüredi Szolgál-
tató Ipartestület (SZIT) 
ebből az alkalomból 
zászlót adott át. Mahler 
Wolfgang Otto harminc 
éve áll a SZIT élén, vele 
beszélgettünk a jelen  
és a jövő feladatairól.

– Vannak még iparosok, 
vagy manapság már mindenki 
vállalkozó?

– Szerencsére van hivat-
kozási alapunk, az 1895-ben 
megalapított iparoskör, vagy-
is 125 év van mögöttünk. A 
Kiosz idejében kötelező volt a 
tagság, a helyi alapszervezet-
ben a feloszlatáskor, 1989-ben 
csaknem ötszázan tartoztak 
ide. Tizenketten úgy döntöt-
tünk, hogy a hagyományok 
folytatásaként létrehozzuk a 
helyi, családi, mikro- és kis-
vállalkozások munkaadói és 
szakmai szervezetét, a SZIT-
et. Nem kevesebbet vállal-
tunk, mint a szakma, a mester-
ség becsületének megőrzését, 
az önképzés elősegítését, biz-
tosítva a környéken élő iparo-
sok és mesterek összetartását, 
érdekképviseletét. 1994-ben a 

város másik ipartestületével 
közösen sikerült egy olyan 
megállapodást kötnünk a vá-
rossal, aminek az egyik pontja 
országosan is egyedülálló volt. 
Eszerint a város minden évben 
a befizetett iparűzési adó két 
százalékából egy alapot hozott 
létre, ennek a kamataiból a 
helyi vállalkozók vissza nem 
térítendő kamattámogatásra 
pályázhattak. 

Az alap megszűnése után a 
javaslatunkra létrehozott Ba-
latonfüredi Vállalkozásfej-
lesztési Közalapítvány azóta 
is működik, segítséget nyújtva 
a helyi vállalkozóknak. Szin-
tén a mi javaslatunkra 1999-

ben hívta életre az önkor-
mányzat Az év Balatonfüredi 
Vállalkozása kitüntetést. Ren-
des tagja vagyunk az Ipartes-
tületek Országos Szövetségé-
nek (Iposz), ami jelenleg száz-
hetvenhét önálló jogi státuszú 
szakmai és területi ipartestü-
letet tömörít. Rajtuk keresztül 
részt vettünk a kamarai rend-
szer újbóli kialakításában és a 
szakképzésben, illetve együtt 
dolgozunk a Veszprém Me-
gyei Kereskedelmi és Iparka-
marával is. Szakmai kapcso-
latfelvételt kezdeményeztünk 
a testvérvárosi ipartestületek-
kel, hogy a mesterek kicserél-
hessék tapasztalataikat és  

üzleteket valósíthassanak 
meg. Megalakulásunk óta 
szlogenünk: A céh becsületé-
ért – mesterszolgáltatásokkal. 
Jelenleg huszonnégy fizetős  
és kilenc tiszteletbeli tagunk 
van. 

– A tagjaik mivel foglalkoz-
nak?

– Van asztalos, vízvezeték- 
és villanyszerelő, fémfeldol-
gozó és lakatos, autó- és gu-
miszerelő, ács, borász, fény-
képész, képkeretező, ajándék-
tárgy-készítő, fodrász, ingat-
lanos, kereskedő, vendéglátós, 
kommunikációs és munkavé-
delmi szakember, tanácsadó és 
pályázatíró. 

– Önnek mi a mestersége?
– Rádió- és televíziómű- 

szerészként 1975-ben jöttem 
Magyarországra az egykori 
NDK-ból, és itt tettem le a 
mestervizsgámat. 1993-ban 
Budapesten, illetve 1984. 
március 15-én állították ki az 
iparengedélyemet. 

– Létezik még a mai világ-
ban, hogy valaki rádiót vagy 
televíziót akar javíttatni?

– Időnként még megkeres-
nek, de a szakmám már nem 
létezik, a szakemberképzése 
sem. Ma már mester, iparos  
és kézműves – szakma sze rinti 
– megnevezés helyett in kább 
csak vállalkozás szerepel. 
Személy szerint én nem  
szeretném, ha valaki engem 
iparos helyett vállalkozónak 
hívna. 

– Miért jó SZIT-tagnak 
lenni?

– Naprakész információkat 
tudunk továbbítani a tagjaink 
felé, ami a munkájukat segíti, 
illetve a tagoktól származó 
információkat pedig az orszá-
gos testület felé közöljük, ami 
az ő munkájukat pontosítja. 
Ennek a kétirányú kommuni-
kációnak fontos szerep jut a 
járványügyi helyzetben is. 
Székházunk és alkalmazot-
tunk nincs, én magam is har-

minc éve társadalmi megbí-
zottként vezetem a szerveze-
tünket. Van egy weboldalunk 
(www.szit-balatonfured.hu), 
ahol bárki betekintést nyerhet 
a munkánkba, és ami ennél is 
fontosabb: ott szerepelnek a 
tagjaink elérhetőségei. Ha 
valakinek szüksége van meg-
bízható szakemberre, akkor ott 
talál magának. Ez egyfajta 
minőségi garancia is, ugyanis 
nálunk csak úgy lehet valaki 
tag, ha a meglévő tagság – aki 
ismeri a környék iparosait és 
azok munkáját – megszavaz-
za az adott jelentkező bekerü-
lését. 

– Készült egy zászlójuk is.
– Igen, a város iparosságá-

nak szimbolikusan adtuk át azt 
a zászlót, ami a múlt hagyo-
mányait és az iparosság jövő-
beli reményét egyaránt jelké-
pezni hivatott. Ez a zászló a 
pincesor 1-es számú pincéjé-
ben került elhelyezésre. 
 Mórocz Anikó

A balatonfüredi iparosság története (Mahler Wolfgang Otto kutatása alapján)
1885-ben azzal a céllal hozták létre a füre-

di ipartestületet, hogy az iparosok között 
fenntartsa a rendet és az egyetértést, előmoz-
dítsa az érdekeiket és haladásra serkentse őket. 
A szoros értelemben vett kisiparosság azonban 
sose volt kegyeltje egyetlen hatalomnak sem: 
a különböző ipari törvények nem a kisiparra, 
hanem a nagyiparra voltak jók, így érdekkü-
lönbségekből fakadóan mindig szembekerült 
a hatalommal. Manapság pedig már nem is 
iparosokként, hanem vállalkozókként tartják 
nyilván őket.  

Balatonfüreden már 1845-ben lejegyezték 
Hirschfeld Jakab és Dávid kereskedők jelen-
létét, három évvel később pedig már öt iparos-
ról beszélhetünk. 1862-ben indult a nyomda, 
1890-től Arácson tevékenykedett Ortvein 
Ferenc hajóépítő, 1884-ben elindult a Bala-
tonfüredi Polgári Dalegylet, egy évvel később 

pedig a Balatonfüred és Vidéke Iparos Kör, 
akik már két szobából álló helyiséget vettek 
maguknak. Nagy jelentőséget tulajdonítottak 
a megfelelő szakismeretek átadásának, ezért 
elindultak a tanonciskolák, és kulturális kép-
zési érdeklődésű körök alakultak, például 
dalegyletek, önképző és testedző körök. Szék-
házat építettek, aminek a nagytermében szín-
ház működött: a Kisfaludy vendéglőt alakítot-
ták át 260 férőhelyes mozi- és színielőadás 
céljaira.

Az első világháború idején az iparosok nagy 
részének be kellett vonulnia, a székházban 
pedig harmincágyas kórházterem működött, 
majd el is adták. A háború után ismét fellendült 
az iparosélet, új székház építését határozták 
el, megalakult a Balatonfüredi Kaszinó, és 
elindult az Ipartestületi Közlöny, amiben az 
aktuális feladatokat és törvényeket közölték. 

1934-ben már tizennyolc önálló iparosról 
és kereskedőről szólnak a feljegyzések. Léte-
zett járási ipartestület, gazdakör és Kisfaludy 
Kaszinó, öt szálloda összesen 350 szobával és 
tizenkét panzió 260 szobával, ezeken kívül 
megközelítőleg háromszáz nyaraló is volt, a 
lakosok száma pedig 3149 fő lehetett. A má-
sodik világháborúba szintén elvitték az iparo-
sokat katonának, a bevonuló oroszok pedig 
tönkretették az ipartestület székházát. 1948-
ban megalakult a Kisiparosok Országos Szö-
vetsége (Kiosz), ezzel megkezdődött az ipar-
testületek elsorvasztása és politikai ellehetet-
lenítése. 

Ezután negyvenévnyi pártirányítás követ-
kezett, a szövetkezeti mozgalom erősítése és 
az iparosok felügyelete mellett. A pártirányítás 
első évtizedében szinte tiltották, majd a má-
sodik évtizedében tűrni kezdték, az utolsó 

évtizedben pedig már engedték a kisipari te-
vékenységet.

1985-ben a Kiosz-alapszervezet a Dibusz 
doktorék házaként ismert Ady Endre utca 15-
ös számú épületébe került, és egy pincehelyi-
séget kaptak még a fehér templom mellett. 
1990-ben 513 Kiosz-tagot tartottak nyilván, 
az ezredfordulóra ez a létszám száztízre csök-
kent, tíz évvel később pedig 89-re. Az 1990-
ben megalakult Balatonfüred és Vidéke Ipar-
testületet 2016-ban bekövetkezett haláláig  
Jani Károly villanyszerelő-mester vezette. A 
rendszerváltás hajnalán tizenkét helyi iparos 
úgy döntött, hogy létrehozza a Balatonfüredi 
Szolgáltató Ipartestületet (SZIT). Mindkét 
balatonfüredi szervezet az 1895-ben bejegyzett 
ipartestület utódjának tekinti magát, és az 
Ipartestületek Országos Szövetségének (Iposz) 
tagjaként működik. 

Mahler Wolfgang,  
a Balatonfüredi Szolgáltató 
Ipartestület elnöke kötötte 
fel az iparosok zászlajára  
a 125 éves jubileum  
emlékszalagját



Füred a magyar irodalom nyári fővárosa
Egész Európában 
egyedülálló a balatonfü-
redi Quasimodo költő-
verseny, amelyet az 
időtlenség tesz igazán 
erőssé. Több mint tízezer 
vers érkezett eddig a 
versenyre, ami lenyűgö-
ző szám. Mindez azt 
jelzi, hogy a költészet él, 
a jó verseknek nagy 
rajongótábora van. Ez 
manapság nem tűnik 
mindig egyértelműnek, 
de itt, Balatonfüreden 
minden kétség elpáro-
log, itt újra lehet hinni  
a kultúra, a művészet 
erejében – vélekedett 
Fekete Péter, kultúrá- 
ért felelős államtitkár  
a Quasimodo költőver-
seny díjátadóján.

Ezúttal a Vaszary Villa 
kertjében megrendezett ün-
nepségen adták át a költőver-
seny díjait. Az emlékdíjat 
Lövétei Lázár László Melyik 
Nap alatt? című versével nyer-
te el, a költő azonban a vírus-
helyzet miatt nem tudott sze-
mélyesen részt venni az ese-
ményen. A különdíjat Zsávo-
lya Zoltán Munkacímre című 
verse érdemelte ki, az idén 
először átadott, Debrecen vá-
rosa által felajánlott Térey-
díjat pedig Garaczi László az 
In Cauda Venenum című ver-
séért vehette át.

A verseny történetében 
először dalversenyt is hirdet-
tek a korábbi években a meg-
mérettetésen díjat nyert ver-
sekből. A Szőcs Géza, Kováts 
Péter, Márta István összeté- 
telű zsűri Balogh Máté – 
Kálnay Adél Ami marad című 
versére írt – szerzeményét ta-
lálta a legjobbnak.

Can Togay, a Veszprém–
Balaton Európa Kulturális 
Fővárosa (EKF) Program 
művészeti és kreatív igazgató-
ja az eseményen kiemelte: 
tovább kell erősíteni Veszprém 
és Balatonfüred kulturális 
együttműködését. Irodalmi 
sorozatot indítanak az EKF 
programjainak keretében, lé-
pésről lépésre akarják elér-  
ni, hogy Balatonfüred a ma-
gyar irodalom nyári fővárosa 
legyen.

– Balatonfüred szereti a 
művészetet, a várost pedig 
szeretik a múzsák és a költők, 
ezzel a kivételes helyzettel 
élnünk kell – hangsúlyozta 
Can Togay, aki hozzátette: a 
közelmúltbeli sikeres filmpik-

nik után komoly esély van 
arra, hogy jövőre Veszprém és 
Balatonfüred adhat otthont a 
magyar filmfesztiválnak is.

– A Quasimodo költőver-
seny története azt bizonyítja, 
hogy szükségünk van egy 
ilyen rendezvényre, amely az 
egységes magyar irodalom és 
költészet ünnepe. Főleg a mai 
világunkban, amikor bármer- 
re nézünk, az egység helyett 
széttördeltséget, megosztott-
ságot látunk – fogalmazott 
Bóka István, Balatonfüred 
polgármestere a díjátadón.

Három napon át zajlottak 
az irodalmi programok a vá-
rosban. Itt volt a költőverseny 
több korábbi nagydíjasa, Czi-
gány György, Falcsik Mari, 
Géczi János, Zalán Tibor. 
Faludy Györgynek, aki éppen 

húsz évvel ezelőtt nyerte el a 
verseny fődíját, emléktáblát is 
avattak az Anna Grand Hotel 
Panteonjában. A nagy kalan-
dor néhány versét Földes 
László Hobo adta elő.

A hagyományoknak meg-
felelően a Tagore sétányon 
Salvatore Quasimodo emlék-
fájánál is megemlékeztek a 
Nobel-díjas költőről, itt Gian 
Luca Borghese, a Budapesti 

Olasz Kultúrintézet igazgatója 
mondott köszöntőt, hangsú-
lyozva az olasz–magyar iro-
dalmi, történelmi párhuza-
mokat.

Az irodalmi fesztivál kere-
tében bemutatkozott a Tem-
pevölgy és az Országút folyó-
irat, voltak kötetbemutatók, 
koncertek és kerti parti. Új-

donságként kerekasztal-be-
szélgetést rendeztek Szőcs 
Géza költő, Demeter Szilárd, 
a Petőfi Irodalmi Múzeum 
főigazgatója, Elek Tibor iroda-
lomtörténész, Szkárosi Endre 
költő és Gyurgyák János tör-
ténész, könyvkiadó közremű-
ködésével Trianonról.

 Martinovics Tibor

BALATONFÜREDI NAPLÓ XX. ÉVFOLYAM, 2020. VI. szám 5

Lövétei Lázár László

Melyik Nap alatt?
Lányaimnak, Julcsinak és Vicának

„két galamb a kapu-íven gubbaszkodik primitíven (...)
Vége a litániának, kocsmánál gyűlnek a lányok (...)
Ki mondja meg, mi az élet? Mi élünk-e vagy ők élnek?”
(Babits)

Nagyon szépen, komoly versben megmondták, hogy innen el nem.
Komolyan és szépen mondták. S szereztek hozzá egy kottát,
úgyhogy néha dalban sül ki nagyfeszültség és kisüsti.

Mások, szintén komoly versben, azt mondták, hogy kösz, de itt nem.
S ők is komolyan gondolták. S bár nem írtak hozzá kottát,
őnáluk is dalban sült ki nagyfeszültség és kisüsti.

Mondom, komolyan és szépen megmondták, hogy „innen el nem” /
„kösz, de itt nem”. S mért tagadnám: ezt vagy azt, de én is érzem:
hol azt mondja, hol meg ezt a szívem, ez a szoldateszka –

kár, hogy mikor szóba hozza, mindig litánia-hosszú
magyarázkodásba vész el, összevegyülve az ésszel,
s kavarognak-keverednek sánta hitek, fitt észérvek:

hogy öröm, s gyász, s mindenféle miesnap is nálunkfelé
picikét másabb, mint máshol, akkor is, ha mintát másol,
s pont ez, pont így sehol sincsen, nincs az égben az az isten;

s hogy füvek, s fák, s kövek, s rétek... s mindre rájön egy plusz réteg,
fojtogatja? melengeti? – senki se tudja, csak érzi,
hogy itt van, és itt lesz mindig, s ránk borul, mint ama kék ég...

Szóval ilyen összevissza, tényleg litánia-hosszú
tudás csak az én tudásom, s ezt is többnyire csak érzem.
Kell egy Nap, de... gőzöm sincsen, melyik van kihűlőfélben!

S ki mondja meg, hol az élet? De azért örülök, hogy éltek...

Csíkszentdomokoson, 2020. május 5-én,  
Klaus Iohannis ámokfutásai után

Faludy György emléktáblá-
jánál Hobo énekelt,  

a Vaszary Villa kertjében 
felléptek a Petőfi Színház 

művészei is
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Többféle stílus, számtalan technika és képi világ. Ezzel talál-
kozhat a közönség, ha felkeresi a polgármesteri hivatal folyo-
sógalériáját, ahol a Balatonfüredi Művészklub tagjai állították 
ki legújabb alkotásaikat. A Varázslatos világ címet viselő ki-
állítás november közepéig látogatható. A kiállítást Tóth Györ-
gyi (képünkön), a Lipták Gábor Városi Könyvtár igazgatója 
nyitotta meg BFN Fotó: Gazsi

Balatoni mozaikok 
Horváth Mónikától

A Vaszary Galéria 
munkatársának, Hor-
váth Mónikának (képün-
kön) az alkotásaiból 
nyílt kiállítás szeptem-
ber 11-én az Arácsi 
Népházban. Az ELTE 
egykori művészettörté-
nész szakos hallgatója  
az elmúlt tizenöt-húsz év 
terméséből válogatott,  
az alkotások zömét a 
Balaton-felvidék tájai 
ihlették.

– Miért Mozaikvárosok lett 
a kiállítás címe?

– Mert a képek nem konkrét 
városokat ábrázolnak, hanem 
strukturálisan, konstruktívan 
igyekeztem felépíteni őket. A 
városaim mozaikszerűek, 

amik az én valóságomat, az én 
világomat tükrözik. Rajongok 
a Balaton-felvidékért, a kiállí-
tásra is hoztam magammal 
például tihanyi látképeket, de 
megjelennek itt az Alsóörshöz 
és Felsőörshöz hasonló kis 
falvak is. Az egyetemi éveim 
alatt sok galériában megfor-
dultam, és már akkor is tet-
szett, ha egy művész nem 
akart mindenáron ábrázolni, 
hanem megpróbált a közön-
ségnek valami pluszt adni. 
Nem törekszem mély társadal-
mi mondanivalók megjelení-
tésére, sokkal inkább egy po-
zitív szemléletet képviselek. A 
letisztult, l’art pour l’art mű-
vészetet kedvelem. Szerintem 
a művészetnek az a célja, hogy 
kirántsa az embereket a hét-

köznapok szürkeségéből. Ha 
ez megtörténik, akkor én már 
egy boldog ember vagyok. 

 – Kötődik ehhez a vidék-
hez?

– Veszprémben születtem, 
gyerekkorom óta Füreden 
élek. Itt vannak a barátaim, a 
rokonaim, mindenki, aki ne-
kem fontos. Sose szerettem 
volna Budapesten maradni. 
Füreden belekerültem egy 
olyan közösségbe, ahol felka-
rolják a művészetet, a kollégá-
im mind érdeklődnek a művé-
szetek iránt. Rendkívül lelkes 
csapat tagja lehetek, akik ön-
szorgalomból teszik hozzá a 
kiállításokhoz a saját látás-
módjukat és gondolataikat. 

– Tanult tudás áll-e a festé-
szete mögött?

– Hegyeshalmi László és 
Kádár Tibor voltak a mestere-
im a Veszprémi Művész Cé-
hen belül. A velük való kap-
csolat ugyan megszakadt, és a 
munkahelyi elfoglaltságom 
miatt nem veszek részt alkotói 
csoportok munkájában, de 
például a füredi Kollektív 
Tárlatra mindig igyekszem új 
képet készíteni. 

A gimnáziumban nehezen 
tudtam dönteni, felvettek Ka-
posvárra és az ELTE-re is. A 
művészettörténet és a festé-
szet párhuzamosan végig jelen 
volt az életemben, a mostani 
munkahelyemen, a Vaszary 
Galériában viszont sokkal in-
kább a művészettörténetet tu-
dom kamatoztatni.  

 Mórocz Anikó

Verőfényes fesztivál 
reformkori díszlettel

Szikrázó napsütés várta 
a reformkori fesztivál 
résztvevőit szeptember 
25-27-ig. A sokszínű 
zenei kínálat és a kék ég 
méltó hátteret adott a 
korhű ruhába öltözött 
hagyományőrzőknek.  
A programok mindegyi-
két meg tudták tartani 
szabadtéren, a családok 
és a gyerekek nagy 
örömére.

A sorrendben XV. Roman-
tikus Reformkor fesztivál 
kosztümös résztvevői szombat 
délben gyülekeztek a polgár-
mesteri hivatal előtti Szent 
István téren, ahol Sasvári 
Sándor színművész és lánya, 
Léna adott koncertet. 

– A reformkor egy nagyon 
szép korszaka volt Magyaror-
szágnak, és mivel én nem 
először élek a földön, hanem 
akkor is itt voltam, tudom, 
hogy abban az időben is jól 
éreztem magamat, mint ahogy 

a mostaniban is – mondta 
Sasvári Sándor. – Van olyan 
műsorunk, amit végig lóháton 
énekelünk Lénával, itt most 
két lábon kezdjük, aztán nye-
regbe pattanunk, és megyünk 
a felvonulókkal. A lószerelem 
négyéves korom óta, vagyis 
ötvenkilenc éve tart. Saját te-
nyésztésű lovakkal verseny-
zek és versenyeztetek, a lánya-
im közül pedig a kicsi is elkez-
dett díjugratni, most tette le a 
rajtengedélyvizsgát.  

A koncertet követően hin-
tós felvonulás indult a Re-
formkori Hagyományőrzők 
Társaságának korhű öltözé- 
ket viselő tagjaival. A menet 
elején Balatonfüred Város 
Koncert Fúvószenekara ha-
ladt, végigjárva a reformkori 
utcákat. 

A Kisfaludy színpadon 
Böröcz István, a helyi turiszti-
kai egyesület elnöke mondott 
köszöntőt, majd kezdetét vet-
te a reformkori sokadalom. A 
Tagore sétányon népi és ipar-
művészeti vásár várta az ér-
deklődőket, az Anna Grand 
hotel árkádjai alatt pedig fest-
ményaukciót tartottak. A kel-
lemes kora őszi napsütésben a 
Kisfaludy Színpadon Herczku 
Ági és a Banda adott koncer- 
tet, este pedig Novák Péter és 
az Etnofon zárta a szombati 
napot.  MA

Húsz füredi művész 
Varázslatos világa

Fotók: Gazsi



Mesterem nyomán
A Veszprémi Művész 
Céh rendhagyó, temati-
kus tárlattal mutatkozik 
be Balatonfüreden. 
Olyan műalkotásokat 
mutatnak be, melyek 
tükrözik az alkotók és 
művészetükre jelentős 
hatást kifejtő mesternek 
a viszonyát. Ez lehet  
a mester művének, 
műveinek újrafogalma-
zása, esetleg jellegzetes 
motívumainak, stílus-  
jegyeinek megidézése.

A Veszprémi Művész Céh 
tevékenységére jellemző a 
sokszínűség, így ez a kiállítás 
is igen változatos mind műfa-
jában, mind stílusában. A 
megidézett művészek, illetve 
a művek régi mesterektől 
(Botticelli, Fra Angelico, 
Caravaggio, Brueghel) egé-
szen az absztrakt alkotókig 
(Kandinszkij,  Mondrian, 
Malevics) felölelik a művé-
szettörténet szinte teljes spekt-
rumát, és izgalmas kalando-
zásra hívnak. Természetesen 
korunk nagy mestereinek 
(Keserű I lona,  Kő Pál , 
Schrammel Imre) a hatása is 
felfedezhető néhány tanítvány 
képén, plasztikáján. 

A céh tagjai közül sokan 
jelentkeztek a kiállításra és 
készítettek új műveket: Baky 
Péter, Beretvás Csanád, Boda 
Balázs Gábor, B. Hegedűs 
Piros, Csontos Katalin, Fábi-
án László, Farkas István, 
Fenyvesi Ottó, Fekti Vera, 
Fülöp Lajos, Gaál Ágnes, 
Horváth Balázs, Jáger István, 
Kallai Sándor, Katona György, 
Kovács Endre, Kulcsár Ágnes, 

Marosi Diana, Meixner Etel-
ka, Milasovszky László, Szabó 
László  Zol tán,  Tánczos 
György, Tomay Katalin, T. 
Szabó László, Ughy Miklós, 
Zongor Gábor.

A kiállításon való szerep-
lésre a céh tagjain kívül más, 
Veszprém környékén élő és 
alkotó művészek is meghívást 
kaptak, ezzel is színesítve a 
kiállítók sorát: Csabai Tibor, 
Dienes Attila, Földesi Barna, 
Géczi János, Hegyeshalmi 
László, Jeney Zoltán, Kádár 
Tibor, Major Janka, Mészáros 
Imre, Tarczy István.  BFN
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Láthatatlan jelenlét a Vaszaryban
A Füredi Őszi Fesztivál 
keretében nyílt meg a 
Láthatatlan jelenlét 3.0 
– Bevezetés a kortárs 
művészetbe kamaszok-
nak – de nem csak nekik 
című kiállítás a Vaszary 
Galériában. A november 
29-ig látható tárlaton 
többek között Anna 
Margit, Kmetty János, 
Korniss Dezső, Ország 
Lili, Vajda János és  
a Kis Varsó formáció 
alkotásai láthatóak. 

Több mint két évvel ezelőtt 
született meg annak a kísérle-
ti kiállításnak a gondolata, ami 
a kamaszokra kíván fókuszál-
ni, azt kutatva, hogy milyen 
eszközökkel lehet közelebb 
vinni hozzájuk a kortárs kép-
zőművészetet. 

– Ez egy utazó módszertani 
kiállítás. Játékos módon köze-
líti meg a művészetet, és bár-
milyen pedagógus vagy múze-
umpedagógus könnyedén 
tudja használni – mondta a 
kiállítás társkurátora, György 
Gabriella, a szentendrei Fe-
renczy Múzeumi Centrum 
múzeumpedagógusa. – A XIX. 
század végéig, az impresszio-
nizmus megjelenéséig a min-
denkori kortárs művészet 
ugyan nem volt bárki számára 
hozzáférhető, de érthető és 
befogadható volt azok számá-
ra, akik elérték. A kortárs vi-
zuális kultúra a gyerekeknek 
manapság sem érthetetlen. Ha 
felnőtt fejjel bejutunk egy 
kortárs kiállításra, és kapcso-
latba kerülünk az ottani mű-
vekkel, a játékosság, a kreati-
vitás vagy a képi gazdagság be 
tud szippantani bennünket. 

A módszer egyszerűen az, 
hogy megkérdezik a kiállítás 
látogatóit: mit gondolnak az 
alkotásokról. Kis kártyákon 
helyezhetik el a gondolataikat 
a kiállítótérben, ami a kiállítás 
részévé is válik. A tárlat ön- 
állóan és múzeumpedagógus 
kíséretében is látogatható, s  
az eddigi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy nem csak a 
kamaszok vettek részt szíve-
sen az aktív látogatói folya-
matban. 

– Ez valójában egy antré: 
megismerkedhetünk önma-
gunkkal, azokkal a gondolata-
inkkal, amiket egy alkotás 
láttán először merünk észre-
venni a fejünkben – fogalma-
zott a kiállítás füredi kurátora, 
Nyitrai Orsolya, a Vaszary 
Galéria múzeumpedagógusa.  
– A gyerekek mindegyik mű-

vel tudnak kommunikálni, 
adunk nekik helyzeteket is, 
amit ráadásul abban a nyugodt 
térben tehetnek meg, amit 

Balatonfüred városa biztosít a 
számukra a Vaszary Galériá-
ban. Azért fontos, hogy a 
gyerekek biztonságban érez-

zék a gondolataikat, és ki is 
merjék mondani azokat, mert 
amit a befogadó néző gondol, 
az jó. Vannak kiegészítő esz-
közeink, mint például a tük-
rök, ahol a gyerekek összeha-
sonlíthatják magukat akár az 
összes portréképpel. A szeren-
csés térnek köszönhetően úgy 
tudtuk a kiállítást berendezni, 
hogy az alkotások is kommu-
nikálhatnak egymással, és 
ebbe a kommunikációs-művé-
szeti térbe állhat be a látogató. 

A kiállításnak elsőként a 
Ferenczy Múzeumi Centrum 
Barcsay múzeuma adott ott-
hont, majd Sepsiszentgyörgy 
után érkezett Balatonfüredre. 
A megnyitón Steierlein István, 
a Balatonfüredi Radnóti Mik-
lós Általános Iskola igazgató-
ja mondott köszöntőt, majd az 
Emmi Múzeumi Főosztályá-

nak vezetője, Kassai Hajnal 
nyitotta meg a kiállítást, hang-
súlyozva, hogy a tárlat sok 
szempontból kísérlet. – Kísér-
let megtalálni a társműveket 
más – hazai és külföldi – gyűj-
teményekben, hiszen a képző-
művészeti alkotások, a művé-
szek és a befogadók egy nagy 
hálózat és a közös kulturális 
gondolkodás részei. Valamint 
kísérlet olyan tárgyakat keres-
ni, melyek vizuálisan vagy 
témájukban megfogják és el-
gondolkodtatják a fiatalokat 
– tette hozzá a főosztályve- 
zető.

A műalkotások elsősorban 
a Ferenczy Múzeumi Centrum 
gyűjteményéből származnak, 
a válogatás azonban nem rep-
rezentatív, kizárólag múzeum-
pedagógiai alapú. 

 Mórocz Anikó

A fotón Tóth György László Magica pilla című festményének részlete látható. A kép Caravaggio 
nyomán készült

A kiállítás megnyitóján Molnár Judit, a humán bizottság 
elnöke mondott köszöntőt

A Veszprémi Művész Céh 
kiállítása október 31-ig 
látható a Kisfaludy Galé-
riában. A gazdag össze-
állítású tárlat Kulcsár Ág-
nes kurátor ötlete alapján 
született. A Kisfaludy Ga-
léria szerdától vasárna-
pig, 12-től 18 óráig láto-
gatható.
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Nincs fegyelem és rend az utakon
Vancsura Miklós 
alezredes az ötvennégy 
fős rendészeti osztály 
vezetője, a füredi 
kapitányság vezető-  
helyettese. Ő irányítja  
a helyi közterületi és 
közlekedésrendészeti 
alosztályt, a járőröket,  
a baleseti helyszínelőket, 
a körzeti megbízottakat, 
és az igazgatási alosztály 
révén nem kevés admi-
nisztráció is tartozik 
hozzá. Elfognak, elő-  
állítanak, balesetet 
helyszínelnek, és elbírál-
ják a szabálysértéseket. 
2020-ban Vancsura 
alezredes kapta Az Év 
Rendőre Díjat.

– Kaposvárról jöttem, 
2000-ben kezdtem a rendésze-
ti szakközépiskolát, és már 
akkor beleszerettem ebbe a 
vidékbe. A rendőrtiszti főisko-
la elvégzése után Kaposváron 
kezdtem, majd Siófok érinté-
sével, tíz évvel ezelőtt kerül-
tem Füredre. A feleségem is 
kaposvári, és ma már Füreden 
neveljük a három kisfiunkat 
– meséli a 42 éves alezredes.

– Miért lett rendőr?
– Édesapám egy kistelepü-

lés, Somogysárd közigazgatá-
sát vezette harminc évig, elő-
ször tanácselnökként, majd 
polgármesterként. Rajta ke-
resztül beleláttam a közigaz-
gatási feladatokba, s belém 
ivódott az emberek irányítása 
és a felelősségtudat. Elkezd-
tem a kereskedelmi főiskolát, 

de nem tetszett, viszont annál 
inkább érdekesnek találtam az 
egyik barátom munkáját, aki 
bűnügyi technikus volt. Há-
rom-négy évig én is nyomozó 
voltam, de inkább a közrend 
felé kanyarodtam el. Nem 
váltanék, ha újrakezdhetném, 
akkor is ezt választanám. Ren-
geteg a tennivaló, de nyugod-
tan jövök be és nyugodtan is 
megyek haza a családomhoz. 
A telefont viszont otthon is 
felveszem, és intézkedek, ha 
kell, a feleségem legnagyobb 
örömére (mosolyog).  

– Rendőrszemmel nézve mi, 
állampolgárok fegyelmezet-
tebbek lettünk?

– A közlekedésben nincs 
rend az utakon. Nagyon sok az 
agresszív vezető. Önző az 
autós társadalom is, legtöbben 
a saját érdekeiket tartják csak 
szem előtt. Látható az iskola-
kezdési napokon, hogy a szü-
lők az iskola ajtajáig fuvaroz-
zák a gyerekeket, sok esetben 
torlódást, balesetveszélyes 
helyzetet okozva. Idén például 
ugrásszerűen megnőtt a bicik-
lisbalesetek száma, elszenve-
dői és okozói is számos bal-
esetnek. Egyre többen és egy-
re gyorsabb biciklikkel közle-
kednek, a kerékpárutas infra-
struktúra viszont adott méretű, 
és a kerékpározók nem mindig 
ismerik a KRESZ-t. 

– Füred frekventált turisz-
tikai helyszín, ebből kifolyólag 
sokan nagy teljesítményű és 
méretű autókkal érkeznek a 
szintén adott méretű közutak-
ra, esetleg magukkal hozva 

egy felfokozott vezetői stílust 
és erőszakosabb morált, ami 
nem feltétlenül passzol egy 
kisváros életéhez.

–  Divattá vált idejönni egy 
Ferrarival vagy Maseratival, 
megpörgetni a kerekeket a 
Zákonyi utcában, a motorokat 
pedig olyan helyre parkolni, 
ahol mindenki látja a szépsé-
güket. Persze még mindig jobb 
ilyen jelenségekkel szembe-
nézni, mint napi két rablással. 
A vírushelyzet miatt sokan a 
Balatont és Füredet választot-
ták, nagy nyomás nehezedett 

a településekre, ennek ellené-
re nem alakultak ki szélsősé-
ges helyzetek. Probléma volt 
a parkolás, minden üres helyen 
próbáltak megállni, ami a vá-
ros képet is rombolja. A moto-
rosok között felröppent, hogy 
Füreden nem szeretik őket, 
holott a motorkiállítás helyén 
csak a gyalogosok mozgását 
akartuk biztosítani, meghagy-
va a sétálás lehetőségét. 

– Vannak kirívó esetek a 
városban? Például balhés la-
kók, akik nehezítik a közösség 
életét.

– Mindenhol vannak. Mi 
csak úgy hívjuk őket, hogy a 
falu rossza. A törvényesség 
keretein belül járunk el velük, 
de például az ittas vezetésre 
nagyon harapunk. A legna-
gyobb problémát a nyári 
csendháborítások jelentik. 
Jönnek a nyaralókba a fiatalok, 
nem a szórakozóhelyeken 
gyűlnek össze, hanem egy 
kertben, elengedik magukat és 
hangoskodnak. Ez nem hiány-
zik a helyben élőknek, akik 
pihenni szeretnének. A hely-
színen leállítjuk a zenét, és 

amennyiben vissza kell menni, 
akár harmincezer forintos 
bírságot jelenthet egy-egy 
ilyen eset. Arra is figyelünk, 
hogy Füreden éjfél után nem 
lehet kültéren zenét szolgál-
tatni.

– Vannak új kihívások, amik 
eddig nem voltak jellemzőek?

– A koronavírus miatt nagy 
teher hárult és hárul ránk. A 
házi karantént és a maszk vi-
selését rajtunk kívül hivatalo-
san senki más nem ellenőrzi 
Magyarországon. Be kell 
menni a boltokba, fel kell 
szállni a buszokra, vonatokra, 
ahol számos szabálysértéssel 
találkozunk. A kollégáim pél-
dául felszállnak egy járatra 
Füreden, leszállnak az illeté-
kességi területünk határán, 
Alsóörsön vagy Balatonsze-
pezden, végigmennek az uta-
sok között és ellenőriznek. Azt 
gondolom, hogy a figyelmez-
tetés időszaka már elmúlt, 
mindenkinek tudomásul kell 
vennie a kialakult helyzetet. 
Mi is sokáig csak figyelmez-
tettünk, de most már bírságo-
lunk, aminek az összege akár 
ötvenezer forint is lehet. 

– Mit szólna ahhoz, ha a 
három fia közül valamelyik 
rendőr szeretne lenni?

– Nem beszélném le róla, 
engem sem befolyásoltak a 
szüleim, és nagyon büszke 
lennék rá, ha Füreden az év 
rendőre lenne, amennyire az 
édesanyám is örült az én elis-
merésem hírének, de sajnos 
ezt az édesapám már nem ér-
hette meg.  Mórocz Anikó

Vancsura Miklós: A koronavírus miatt fokozottan nagy teher hárult és hárul ránk

Őszi újdonságok a Füred Tv-n
Hiteles, mértékadó hírműsorok és exkluzív, máshol nem látható tartalmak 

Több változást hozott 
az ősz a Füred Tv 
műsorában. A legfonto-
sabb, hogy szeptember 
óta új időpontban 
kezdődik a csatorna 
tavasszal megújult 
híradója. 

A hosszú évek óta szerdán 
18 órakor induló hírműsor 19 
órára került át, sok néző kéré-
sét teljesítve. Mivel este hat-
kor jelentkeznek az országos 
híradók, a szerkesztőség úgy 
döntött, hogy a helyi híreket 

nem ebben az időpontban, 
hanem későbbi műsorsávban 
sugározzák. A híradó másnap, 
azaz csütörtöktől már reggel 
hatkor és délben is megnéz-
hető. 

A jelenleg heti négyórás 
műsor exkluzív, máshol nem 
látható tartalmakat is kínál. A 
híradó előtti órában – hiszen 
a Füred Tv adásának kezdése 
továbbra is 18 óra – érdekes 
dokumentumfilmeket és is-
meretterjesztő filmeket láthat-
nak a nézők. A csatorna vetí-
tési joggal rendelkezik a Sa-

varia és Göcsej filmfesztivál 
zsűrizett és díjnyertes filmjei-
re, amiket ritkán lehet látni 
más csatornákon.

A híradó után is érdemes 
az 503-as csatornán maradni, 
hiszen további érdekes doku-
mentumfilmek, helyi sport-
közvetítések várják a nézőket, 
de folyamatosan jelentkezik a 
Szomszéd vár című turisztikai 
magazin, a Forgószínpad 
színházi magazin és egy szak-
képzési műsor is. 

A saját gyártású híradó 
hétről hétre jelentkezik a helyi 

hírekkel, a vírus első hulláma 
alatt nem maradt el egyetlen 
híradó sem. 

A műsor készítői elköte-
lezettek abban, hogy a híradó 
továbbra is mértékadó, meg-
bízható hírforrás legyen Ba-
latonfüreden, és ne a közös-
ségi médiában megszokott 
aréna, ahol első indulatból 
érkeznek a sokszor utólag 
megbánt reakciók. Aki a Fü-
red Tv tudósításait nézi, biz-
tos lehet abban, hogy valós 
híreket kap a jövőben is. 

A csatorna további őszi 
újdonsága, hogy október else-
jén frissült az on-screen meg-
jelenés, módosult a képernyő 
sarkában lévő logó is. A Füred 
Tv a Vodafone (volt UPC) 
digitális kínálatában fogható 
az 503-as csatornán, de jelen 
van a Facebookon és az 
Instagramon egyaránt. 

A furedtv.hu oldalon a vi-
deók mellett elindult a műsor-
újság funkció, ahol nyomon 
követhető az adott napi prog-
ram. Az adások, benne a 
szerdánként látható híradó, 
csütörtökön, pénteken 18 és 
23 órakor, szombaton és va-
sárnap 9, 18 és 23 órától 
nézhetők vissza az ismétlések 
alkalmával, ha érdekli a vá-
ros, ahol él.  BFN

A jásdi búcsún jártunk
„Ragyogtasd fel arcod, 
szolgád fölött Isten, 
szabadíts meg engem, 
irgalmasságodban!”

Bűnbánó lélekkel, de nagy 
örömmel indultunk útnak, 
Szűz Mária neve napjának 
másodnapján, szeptember 13 
reggelén a híres Mária-kegy-
helyre, a jásdi búcsúba.

Egy napra fellélegezve  
a karantén bezártságából, 
maszkokkal az arcunkon, kéz-
fertőtlenítőkkel felszerelkez-
ve szálltunk be a buszba a 
Balatonfüredi Római Katoli-
kus Plébánia énekkarának 
tagjaival.

Dasek  Viktor atya meghí-
vásra mentünk, akit Udvardy 
György veszprémi érsek au-
gusztustól a jásdi kegyhely 
plébánosává nevezett ki.

Az európai hírű tudós, 
Radó Polikárp – Pásztor La-
josra hivatkozva – írja, hogy a 
Pozsony melletti Mária völgye 
és az óbudai Szűz Mária-
templom mellett a jásdi Szűz 
Mária-kápolna a legrégibb és 
legjelentősebb középkori 
kegyhely, ahová őseink is el-
zarándokoltak.

A legenda szerint Jásdi 
Péter remete itt vezekelt bűnei 
miatt. A nagy szárazságban a 
patak kiszáradt, és ő egy hétig 
ásott, hogy vizet találjon. 
Amikor kimerülten a földre 
rogyott, és a rózsafüzért imád-

kozta, a Mária-érme beleesett 
a kiásott gödörbe, ahol tiszta 
víz fakadt föl. Jásdi felfutott 
Tésre, hívta az embereket 
szomjukat oltani, de a csodát 
is elmondta. A kúthoz jövők 
közül elsőként egy sánta em-
ber gyógyult meg, de azóta 
sok-sok Mária-tisztelő jött ide 
gyógyulást, vigaszt keresni. A 
község Jásdi Péter nevéről lett 
elnevezve.

Amikor Viktor atya meg-
tudta az áthelyezését, rövide-
sen felkérte az énekkar veze-
tőjét, Peuserné Kis-Szölgyémi 
Gabriellát, hogy a jásdi búcsúi 
nagymisén a füredi énekkar 
adja a szolgálatot.

A szentmisére a szabadban, 
a Szentkutat körülvevő árnyas 
fák alatt, az almádi mészkőből 
épült szembemiséző oltárnál, 
a hat méter magas modern 
Mária-szobor szomszédságá-
ban került sor.

Viktor atya lelkesítő szavai 
biztattak minket, rendezzük 
kapcsolatainkat itt, a földön és 
az égiekkel is.Szűz Mária 
közbenjárását kértük életünk-
re, családjainkra.

Hazafelé tartva ellátogat-
tunk Bakonycsernyére és Tés-
re, ahol megtekintettük a szél-
malmokat és a templomot, 
ahol a  Salve  Regina című 
énekkel búcsúztunk Viktor 
atyától és a helyiektől.

 Csizmaziáné  B. Katalin
 hitoktató



BALATONFÜREDI NAPLÓ XX. ÉVFOLYAM, 2020. VI. szám 9

A Kisfaludy Sándor-szobor története
Ma is látható a köztéri alkotás, igaz, nem az eredeti szobor és nem is az eredeti helyén

Valóban 160 éves 
Balatonfüred első 
köztéri szobra? Igen és 
nem. Nem, mert csak 
143 éve öntötték bronz-
ba a ma is álló Kisfalu-
dy-szobrot, és igen, mert 
160 esztendővel ezelőtt, 
1860. június 11-én avat- 
ták fel a jeles költő, füre- 
di színházalapító, egyko- 
ri Zala megyei táblabíró 
szobrát. Akkor hogy is 
van ez? A magyarázat 
egyszerű, és egy nem 
mindennapi szobor- 
eltávolítási ügyre utal.

Szóval Kisfaludy Sándor 
(1772–1844) katonatiszt, köl-
tő, táblabíró füredi szobrát 
eredetileg 1860. június 11-én 
avatták fel a régi Ó- és Újfür-
dőház épületegyüttesének 
sarkán, a mai Gyógy téren 
lévő pihenőpavilon, illetve az 
alatta lévő dr. Kétly Károly- 
emléktába helyén (1. kép). A 
közadakozásból finanszírozott 

szoborállítást a nemzeti önbe-
csülés újjáéledésének hazafias 
mozgalma kísérte az 1850-es 

évek végén. A szoborállító 
bizottság élén maga a „haza 
bölcse”, a nagy tekintélyű 

Deák Ferenc állt, avatására 
pedig mintegy 8–10 000 em-
ber gyűlt össze az akkor már 

Ferenc József-forrás alatti 
séta- és alsó parkban. A szobor 
alkotója, Züllich (Célkuti) 
Rudolf (1813–1890) kudarcos 
munkásságú művész volt, aki 
megérte több alkotásának, 
köztük füredi szobrának esz-
tétikai bírálatok miatti, 1877. 
áprilisi eltávolítását, illetve 
beolvasztását.

Kisfaludy azonban nem 
maradhatott emlékmű nélkül 
Füreden. Zala megye közön-
sége, Füred lakói és vendégei 
összefogásából újabb szobor 
készült a régi helyére. A ma is 
látható Kisfaludy Sándor- 
szobrot báró Vay Miklós 
(1828–1886) szobrászművész 
mintázta meg, míg kiöntője a 
hí res  bécs i  Röhl ich  és 
Pönninger nevű cég volt (2. 
kép). Az új Kisfaludy-szobrot 
avatóünnepség nélkül 1877. 
május 11-én állították a 
mauthauseni márványból ké-
szült kőtalapzatára, amelyet a 
bécsi Struchnach nevű kőfara-
gó készített. 

(A régi szobor bontását és 
az új felállítását Zimmerl Má-
tyás bécsi kőfaragó végezte.)

E szobor ma, 143 év után is 
látható, igaz, nem eredeti fel-
állítási helyén. Ugyanis az 
Erzsébet Szanatórium 1912-
13. évi nagyszabású átépítése 
idején, 1913 áprilisában min-
den ünnepség mellőzésével 
170 méterrel arrébb, mai he-
lyére, az Ipoly-udvar előtti 
színpompás virágágyak közé 
helyezték át. Az immár a  
Balaton felé néző szobor alap-
kövébe az áthelyezés történe-
tét leíró – a bencés rend kép-
viselői, Mészöly Gyula ügy-
véd és Bedegi Gábor község-
bíró által aláírt – okiratot is 
elhelyeztek.

Összegezve, Kisfaludy 
Sándor emlékét 160 éve őrzi 
szobor Balatonfüreden. 

 P. Miklós Tamás
 

(Képek: Vasárnapi Ujság, 
1860. 06. 24.; Jalsovics A., 

1878.; Képeslap, 1926.)

A fehér labda bűvöletében 
Kalandos és fordulatos  
a nemes sportág 130 éve 
kezdődött balatonfüredi 
története. Ki hinné, hogy 
Füreden volt az első 
magyar teniszbajnok-
ság? Ki hinné, hogy  
az 1930-as években 120 
tagja volt a helyi tenisz- 
klubnak? Nem kis 
létszám ez egy alig több 
mint háromezer fős 
balatoni községben. 

Gondolta volna, hogy Fe-
renc József császár és király 
menye, Rudolf (Jókainak Re-
zső) trónörökös özvegye, a 
belga király lánya, Stephanie 
főhercegnő is itt ütögette a 
labdát az akkor még Balaton-
parti teniszpályán? A később 
nemzedékeket oktató Havas 
Erzsébet és Havas Mária ta-
nárnők leánykorukban az el-
sők között fogtak ütőt a ke- 
zükbe, méghozzá eredménye-
sen, ahogyan erről a fennma-
radt oklevelek, érmek tanús-
kodnak. 

A sportág ma is él és virul 
Balatonfüreden, a 85 éves 
Petőfi klubnak 150 tagja van, 
és rekordszámú, 127 résztve-
vővel, idén 49. alkalommal 
szervezték meg a Szent István- 
napi Szenior Nemzetközi Te-
nisztornát a Kiserdőben. A 
sportág új magyar csillaga, 
Gálfi Dalma is itt kezdte kar-
rierjét. 

Addig azért sok minden 
történt a füredi pályákon. Erről 
a nagyon színes és érdekes 
világról a Füredi História 
nemrég megjelent 57. számá-
ban olvashatunk, amely a ba-
latonfüredi Petőfi SE támoga-
tásával jött létre. Tóth-Bencze 
Tamás helytörténész alapos 
tanulmányában dolgozza fel a 
tenisz füredi történetét. 

A korabeli sajtó híradásai-
ból kitűnik, hogy ez a sport a 

kezdetekben a magyar arisz-
tokraták kedvenc időtöltése 
volt. A Széchenyi István Béla 
fia által 1890-ben rendezett 
versenyt Széchenyi Alice 
nyerte meg, „Balatonfüred 
országos bajnoka”-ként. A 
főrangú hölgy egyébként szép 
is volt, hiszen a róla mintázott 
szobrot ma is a Nemzeti Mú-
zeum előtt láthatjuk. 

A Balatonfüreden sportol-
va szórakozó résztvevők kö-
zött szép számmal szerepel-
nek más történelmi családok 
tagjai is ezekben az években. 
Az Andrássy, a Széchenyi, a 
Pálfy, a Bornemissza, az Es-
terházy, a Zichy család neve 
bukkan fel a füredi versenyzők 
között. Érdekesség, hogy Kiss 
Ernő aradi vértanú dédunoká-
ja, Dániel Tibor báró három 
egymást követő évben is győ-
zött, megvédve bajnoki cí- 
mét. Füredet pedig olyannyi- 
ra megkedvelte a családja, 
hogy néhány év múlva villát 
vásároltak Dánielék a Fürdő-
telepen.

Férje halála után három 
évvel megjelenik Stefánia is, 
az özvegy trónörökösné. A 
Vasárnapi Újság az öltözetéről 
is részletesen tájékoztat: „…
érkezésekor szürke ruhában 
volt, később a yacht-klubban 
fekete pöttyös fehér ruhában 
jelent meg, a lawn-tennisnél 
pedig rövid fehér selyem szok-
nyában, kék babos fehér 
blouse-zal.”  

Écsy László fürdőigazgató 
a versenyt is feljegyezte nap-
lójában: „Délután lawn tenisz 
verseny volt a klubudvarban 
levő pályán. A főhercegnő, ki 
kitűnően játszik, részt vett a 
versenyben. Hosszas küzde-
lemben leverte ellenfelét, meg-
nyervén az egyleti díjat.”

Egy másik híradás Stefá- 
niáról: „Az özvegy trón- 
örökösné viselkedésében nyo-

ma sincs az udvari etikettnek, 
dalol, táncol, teniszezik, cse-
veg, sőt néha olyan jókedvű 
tréfákkal lepi meg a környeze-
tét, mint egy diák, aki szabad-
ságát élvezi. Az asszonyokat 
érdekelheti, hogy Balaton-Fü-
redre százhúsz különböző toa-
lettet vitt magával, de az egész 
öt nap alatt legfeljebb ha négy 
sötét ruha volt rajta, a többi 
fölbontatlan, érintetlen hevert 
az útiládák sötétjében…” 

Az arisztokrácia szórakoz-
tatásáról jachtversennyel, ga-
lamblövészettel, táncmulat-
sággal is gondoskodtak a 
szervezők. A főnemesek ked-
venc sportját Füreden is hamar 
átvette a jómódú polgárság. 
Az 1935-ben megalakuló Ba-
latonfüredi Tenisz Club név-
sorában ott van szinte minden-
ki, aki számít. Orvos, ügyvéd, 
bíró, szolgabíró, főszolgabíró, 
gyógyszerész és tanár csalá-
dok mellett szabó és borkeres-

kedő, vendéglős, nagygazda 
leszármazottak egyaránt meg-
találhatók. Az akkor még na-
gyon fiatal Csizmazia Darab 
József szőlőnemesítő élete 
végéig megőrizte a tenisz 
szeretetét. Lenke testvérével  
a pályák gyakori látogatója 
volt. A helyi újság az új pá-
lyákról tudósítva külön kieme-
li dr. Forintos László szolga-
bíró személyét:

 „Minden dicséretet megér-
demel a fáradhatatlan és az 
ifjúságért lelkesülő dr. Forin-
tos László szolgabíró, kinek 
törhetetlen akarata meghozta 
a gyümölcsöt.” 

A szakmai pályája elején 
járó jogász, köztisztviselő 
egész életében pártolta és se-
gítette a fiatalokat. Neki kö-
szönhetően a 60 felnőtt tag 
mellé 40 fiatal is bekerült az 
alakuló egyesületbe, a helyi 
(polgári) iskola diákjai pedig 
ingyen használhatták a pályá-

kat.  Támogatta és segítette 
pályája elején Asbóth József 
teniszezőt, minden idők legsi-
keresebb magyar férfi tenisz-
játékosát, aki 1947-ben egyé-
niben megnyerte a Roland 
Garros bajnokságot, ami ma-
gyar versenyzőnek azóta sem 
sikerült.

Iván József polgári iskolai 
tanár, lelkes lokálpatrióta, 
több turisztikai kiadvány szer-
zője részletesen foglalkozik a 
füredi sportlehetőségekkel az 
1935-ben megjelent, Balaton-
füred és környéke című 
könyvben. A labdarúgás, atlé-
tika, turisztika és a téli sportok 
lehetőségei mellett kiemelten 
ajánlja a teniszt és a vízi spor-
tokat. Az úszás, evezés, vízi-
póló, vitorlázás, vízisíelés, 
sporthorgászat mellett még 
valamit: „Siófokról átjövő 
hidroplánokon a repülősportot 
is élvezheti a vállalkozó kedvű 
ember.”

Páldy Róbert részletesen 
leírja a füredi teniszpályákat a 
Kiserdőben, a „pompás” klub-
házat: „…mert a Club célja, a 
tenniszjáték népszerűsitésén 
kívül, kedélyes társaságokat 
összehozni, szórakozási lehe-
tőségekről gondoskodni, a 
helybeliek és fürdővendégek 
között kapcsolatot teremteni.” 
A klubházban rádió és gramo-
fonzene állandóan szól.” 
Ezenkívül heti táncösszejöve-
teleket, táncdélutánokat és 
estéket rendeztek, „melyeken 
(a klub) a tagokat és azok 
vendégeit is szívesen látja”.

A klub vezetősége – na-
gyon előremutató módon – a 
kisgyermekes családokra is 
gondolt, és létrehozták a ma is 
működő kiserdei játszóteret 
1935-ben:

„A fenyves parkban – a 
Balatoni Szövetség Üdülőhá-
zával szemben – épült a gyer-
mekjátszótér, ahol egy francia 
és német nyelven is beszélő 
okl. testnevelési tanárnő fog-
lalkozik a 3-15 esztendős 
gyermekekkel; leányokkal és 
fiukkal. Olcsón (heti 5 P) tart 
német és francia társalgást, 
gyermekjátékokat, ritmikus 
tornát, tenniszt..”

A fenyves parkban, a régi 
színház helyén dr. Forintos 
László irányításával elkészült 
az 1935-ben felavatott négy új 
versenypálya „nemzetközi 
mérkőzések rendezésére is 
alkalmas, mert a pályákat 
körbefutó tribün veszi körül”. 

Így válik teljessé a kép és 
igazzá az útikönyv sportfeje-
zetének zárógondolata: „Ba-
latonfüred, mint az elmondot-
takból megállapíthatjuk, kitű-
nően el van látva minden 
irányban kiépített sportlehető-
ségekkel, s ez teszi ezt a fürdő-
helyet a Balaton sportéletének 
központjává.”

 Takács Miklós

Züllich Rudolf Kisfaludy- 
szobra (1860–1877)

Vay Miklós Kisfaludy-szobra 
(1877–)

A Kisfaludy-szobor 1913-tól 
a mai helyén
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Ingyenesen vehetik igénybe  
a központot szervezetek, és várjuk  
a programokra a lakosságot!

Megvalósíthatják az Öko Házban térítésmentesen saját programjaikat, foglalkozásaikat civil 
szervezetek, magánszemélyek. Várjuk jelentkezésüket!
A helyszínt térítésmentesen biztosítjuk az önök számára!

Azon programok, foglalkozások megtartását részesítjük előnyben, mely a környezetvédelmet, 
a környezettudatosságot, az egészségvédelmet, egészséges életvitelt helyezi középpontba, 
de más társadalmi célú program esetén is várjuk megkeresésüket, valamint a házban meg-
szervezésre kerülő programokra várjuk a város és a környező települések lakosságát.

A Öko Ház programjai az alábbi témákra épülnek:
• vállalkozásokat segítő programok, 
• interaktív szeminárium a környezetvédelmet, a környezettudatosságot, az egészségvédel-

met, egészséges életvitelt érintő témában,
• sport jellegű foglalkozás, 
• háziasszonyoknak szóló szeminárium, foglalkozások.

Kérdés esetén keressenek minket az alábbi elérhetőségeken:
Tel.: 06(1)467-0356, 06(70)322-8812

GINOP-5.1.7-17-2018-00069

Így nyaraltunk a Covid idején 
A Balatoni Turizmus 
Szövetség négy különbö-
ző célcsoportot megszó-
lítva átfogó felmérést 
készíttetett arról, hogy  
a Covid-19 hogyan 
befolyásolta a nyaralás, 
pihenés helyszínének 
megválasztását. 

Fekete Tamás, a Balatoni 
Turizmus Szövetség alelnöke 
a kutatással kapcsolatban el-
mondta: az adatok jól mutat-
ják, hogy a turisták fogyasztói 
szokásai jelentősen megvál-
toztak. Egyre tudatosabban 
választanak a különböző aján-
latok, csomagok közül, ezek 
egyes elemeit szeretik maguk 
kiválasztani, és programjukat 
egyénileg alakítani az utazók. 
A balatoni vendéglátás követ-
kező nyertesei azok a vállal-
kozók, cégek lehetnek, ame-
lyek a jövőben jobban kon-
centrálnak a tudatosan utazó, 
minőségi szolgáltatásokat 
kedvelő vendégekre.

A közel 6800 fős kérdő- 
íves kutatás során augusztus 
10-e és szeptember 10-e kö-
zött nemcsak a Balatonon 
nyaraló vendégeket kérdezték 
meg, hanem arra is kíváncsiak 
voltak, hogy az ország külön-
böző térségeiben élők hogyan 
választották ki a nyaralásuk 
helyszínét. 

Tudatosan terveztük 
a nyaralásunkat

A válaszadók 70 százaléka 
szereti előre megtervezni a 
nyaralásának programját, s 
csak a 30 százalékuk bízza a 
véletlenre, hogy mivel fogják 

az idejüket töltetni a nyaralás 
alatt. Meglepetés volt azon-
ban, hogy a válaszadók 95 
százaléka nem preferálja az 
előre összeállított csomago-
kat, hanem maga szereti ösz-
szeválogatni a nyaralás prog-
ramelemeit. 

Elsődleges vonzerő 
a táj és a természet

A kutatásból kiderült, hogy 
az összes válaszadó 63,1%-a 
számára kiemelten fontos, 
további 23% számára fontos a 
nyaralás helyszínének kivá-
lasztásánál a táj egyedisége. 
Arra a kérdésre, hogy mennyi-
re fontosak a természeti érté-
kek a nyaralási, pihenési hely-
színválasztás során, a kutatás-
ba bevontak több mint fele 
válaszolta azt, hogy nagyon 
fontosak, míg további 27% 
számára fontosak a nyaralási 
célpont természeti értékei. 
Ugyanakkor amikor arra kér-
deztek rá, hogy mennyire 
fontos az aktív kikapcsolódási 
lehetőség megléte, a különbö-
ző célcsoportok már más-más 
választ adtak: általában fontos, 
ugyanakkor azok, akiket a 
nyaralásuk alatt személyesen 
szólítottak meg, már nem tar-
tották annyira fontosnak ezt a 
lehetőséget. 

Csökkent a kereslet  
a fesztiválok iránt

Az eredmény jelentősen 
eltér a korábbi tapasztalatok-
tól. A válaszadóknak ugyanis 
több mint a háromnegyede 
s zámára  nem fon to s  a 
települési fesztiválkínálat a 

nyaralási helyszínválasztás-
kor, sőt, az összes válaszadó 
29 százaléka számára a leg-
kevésbé sem meghatározó, ha 
egy településen éppen fesztivál 
van. Hasonlóképp meglepő 
volt az eredmény a bulik kap-
csán is, különösen, mivel 
korosztálytól és kérdőíves 
célcsoporttól függetlenül min-
den esetben ugyanaz volt a 
visszajelzés: a válaszadók 36 
százalékának egyáltalán nem, 
míg további 23 százaléknak 

nem fontos, hogy legyen buli- 
program a pihenésük során, az 
összes válaszadó egynegyede 
számára pedig közömbös. 

Felértékelődött  
az ökoturizmus

A koronavírus-járvány je-
lentősen átstrukturálta a főbb 
élmények iránti érdeklődést is. 
Míg a nagyvárosi kínálat a 
kulturális programkavalkáddal 
önmagában pusztán a válasz-

adók 8 százaléka számára je-
lent jelenleg vonzerőt, s nem 
sokkal többen jelölték be a 
kulturális és történelmi érté-
kekre építő kínálatot sem, 
felértékelődött viszont az 
ökoturizmus, a túrázás él-
ményígérete. Az összes vá-
laszadó alig több mint negye-
de jelezte, hogy ha lenne egy 
hete és nem lennének korlátai, 
akkor a tengerpartot célozná 
meg, miközben a válaszadók 
közel 40 százaléka számára az 

a legvonzóbb, ha többféle él-
ményígéretet egyszerre kínál 
a nyaralási helyszín.

Sokat mond, hogy a kutatás 
során az összes válaszadó fele 
úgy nyilatkozott, hogy ha van 
egy hete nyaralásra, akkor 
csakis a Balatont választja. 
Arra a kérdésre pedig, hogy a 
Balaton miért jó, a fürdési le-
hetőségek mellett a legtöbben 
a következőt válaszolták: mert 
a Balatonon jó belesimulni a 
tájba.  BFN

Kábítóan tehetséges diákok 
Bűnmegelőzési pályáza-
tot hirdettek a szenve-
délybetegségek megelő-
zéséért Balatonfüreden.

A Balatonfüredi Rendőrka-
pitányság a helyi Kábítószer-
ügyi Egyeztető Fórum tagjai-
val közösen tavaly ősszel 
hirdette meg a Kábítóan tehet-
séges vagyok elnevezésű kép-
zőművészeti pályázatot álta-
lános és középiskolás tanulók 
részére. 

A kezdeményezés célja az 
volt, hogy a diákok bármilyen, 
általuk használt technikával 
készült alkotással bemutassák 
az ő szemszögükből, miként 
látják a dohányzás, az alkohol, 
a kábítószer vagy éppen az 
online-függőség hatásait a 
mindennapokban, hogyan 

hatnak ezek a gyerekek és a 
felnőttek életére, illetve mi-
lyen problémákat, következ-
ményeket okoznak. A pályázat 
szlogenjének üzenete nem 
más, mint hogy a fiatalok te-
hetségükkel, kreativitásukkal 
nyűgözzék le, kábítsák el  
kortársaikat és szüleiket, ne a 
szenvedélybetegségekbe me-

nekülve keressék a megoldást 
gondjaikra.

A pályázat eredményhirde-
tését szeptember 28-án a helyi 
polgármesteri hivatal egyik 
helyiségében tartották, mely-
nek során a díjazott tanulók 
részére Hári Lenke alpolgár-
mester adta át az okleveleket 
és az ajándékokat. BFN

Közhasznú Alapítvány
Egészséges Környezet Egészséges Ember
E-mail: info@ecocenter.hu



Győzelemmel kezdtek
Az esélyeknek megfele-
lően nyert első bajnoki-
ján a Szent Benedek  
női röplabdacsapata a 
Diósgyőr ellen a fürediek 
első extraligás meccsén. 
A zárt kapuk előtt 
tartott összecsapáson a 
Szent Benedek Röplabda 
Akadémia hazai pályán 
fogadta a vendégeket.

A venezuelai Nelmaira 
Valdez szerezte az első extra-
ligás pontot, majd a DVTK 
szerzett először egy pontnál 
nagyobb előnyt (5:7). Megráz-
ták azonban magukat a lányok, 
Dubravka Vukoja remekül 
osztogatta a labdákat, amiket 
a társak magabiztosan értéke-
sítettek is, és egy 6:0-s szériá- 
val megalapozták a folytatását 
a játszmának (11:7). Becsület-
tel küzdöttek a diósgyőriek, de 
a fürediek előnyüket magabiz-
tosan tartották, és megnyerték 
az első extraligás szettjüket is 
(25:20).

Sokáig úgy tűnt, hogy a 
második játszmában sem lesz 
komolyabb gond, Courtney 
Baker jött be feladóposztra, és 
16:10-ig ő is jól mozgatta a 
csapatot, akkor azonban két 
labdáját is lefülelték a túlolda-
lon, ami elbizonytalanította. 
Megremegtek a  kezek a táma-
dásban, a Diósgyőr pedig an-
nál sokkal jobb csapat, hogy 
az ilyen megingást ne használ-
ja ki, és a hajrára sikerült 
egyenlítenie (20:20). Nem ment 
a játék, így a vendégek jutottak 
először szettlabdához, de mi-
után ebből hármat is sikerült 
hárítani, igazi csapatként küzd-
ve, 26:25-nél már a fürediek 
szerválhattak a szettért, és első-
re hozták is (27:25).

Villámrajtot vett a diósgyő-
ri csapat  a harmadik játékrész-
ben. Szinte minden sikerült, 
amikor Mészáros Zsófi reme-
kül szállt be a meccsbe. Csu-
pán egyszer sikerült felzárkóz-
ni (15:15), de a szettet várat-

lanul magabiztosan hozták a 
vendégek (22:25).

A negyedik játszmában 
azonban már nem volt pardon. 
Szebbnél szebb pontokkal 
pillanatok alatt megléptek a 
helyiek, 16:6-nál érezhető 
volt, hogy csak idő kérdése, 
mikor lesz vége a meccsnek. 

Végül a szettet 25:13-ra meg-
nyerte Füred, és ezzel 3:1-re 
az első extraligás találkozót  
is. Sajnos az örömbe üröm is 
vegyült: Vacsi Evelin az utol- 
só szettben bokasérülést szen-
vedett. 

Milodanovic Andrea, a fü-
rediek vezetőedzője elmondta: 

– Történelmi győzelmet arat-
tunk, ez az első sikerünk az 
extraligában. Ennél tudunk mi 
sokkal jobban is játszani, érez-
hetően volt egy kis lámpalá-
zuk a lányoknak. A negyedik 
szettben játszottuk a saját já-
tékunkat, és ennek nagyon 
örülök.  Kibédi Péter
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Az edzőváltás után 
javult a játék képe

Mint ismeretes,  
a Balatonfüredi FC  
a 2019/20-as csonka 
szezonban nyújtott 
szereplése és eredményei 
alapján (akkor még a 
Veszprém megyei első 
osztályban) jogosult lett 
a magasabb osztályban 
való indulásra, nevezete-
sen az NB III-ban.

A klub élt is ezzel a lehető-
séggel, így a 2020/21-es baj-
noki idényt már az NB III 
nyugati csoportjában kezdték 
meg a tópartiak. A célkitűzés 
természetesen így, újonc csa-
patként a szezon elején a biz-
tos bennmaradás volt. 

A klub stábjában nem tör-
tént változás, továbbra is Tho-
mas Sowunmi maradt a veze-
tőedző, a játékoskeretben vi-
szont nagy változások voltak 
a nyáron, nem csoda, hiszen 
magasabb osztályba lépett a 
csapat.

A bajnokság augusztus 
2-án kezdődött, amikor a ZTE 
II csapatát fogadták hazai pá-
lyán a fürediek, az eredmény  
gól nélküli döntetlen lett. Ezt 
követően viszont jöttek a so-
rozatos vereségek, emiatt pe-
dig szeptember közepén edző-

vá l t á s  tö r t én t ,  Thomas 
Sowunmi helyét Borgulya 
István vette át. A feladata 
egyértelmű volt: segítsen a 
csapaton, egy olyan ütőképes, 
jó erőkből álló gárdát építsen, 
amely a szezon végén megőr-
zi harmadosztályú tagságát.

Az új vezetőedző szeptem-
ber 19-én, a Mol Magyar Kupa 
első országos fordulójában 
mutatkozott be a piros-fehérek 
kispadján, hazai pályán, a 
másodosztályú DEAC ellen.

A mérkőzést a csapatot 
sújtó játékvezetői hibák követ-
keztében ugyan 3:2-re elveszí-
tették a hazaiak, de a mutatott 
játékkép alapján lehetett biza-
kodni a jobb bajnoki szerep-
lésben.

A következő bajnoki mér-
kőzést Budapesten, a THSE-
Szabadkikötő gárdája ellen 
játszotta a BFC, ahol egy hi-
hetetlenül izgalmas és fordu-
latos meccsen sajnos ismét 
vereséget szenvedett (5:4 lett 
a végeredmény a pesti csapat 
javára).

Ennek ellenére a fürediek 
reményei szerint a csapat jól 
halad tovább a megkezdett 
úton, és hamarosan jönnek az 
eredmények is.

 Csákvári Marcell

Jól sikerült a fürediek extraligás debütálása Fotók: Szente Benjamin

Bors Máté az új gyorsasági rekorder a Balatonon
Új gyorsasági rekord 
született a Keszthely–
Balatonkenese távon 
kiírt gyorsasági verseny-
ben a Balatonon. Bors 
Máté szörfös a légvonal-
ban közel 80 kilométeres 
távot 1 óra 36 perc alatt 
teljesítette. 

A 2024-es párizsi olimpiá-
ra készülő Bors Máté hideg, 
szeles időben egy repülő 
szörffel, úgynevezett iQFOiL-
lal vágott neki a rekordkísér-
letnek. Az eredetileg vitorlá-
zók számára 1921-ben kiírt 
rekordversenyt azóta több 
kategóriában is lehet teljesíte-
ni, így ma már létezik egytes-
tű hajókkal, többtestű katama-
ránnal és egyéb vízi sportesz-
közzel felállított rekord is. Az 
abszolút időcsúcs azonban 
mostantól Bors Máté nevéhez 
fűződik, aki korrigált idő sze-
rint 1 óra 36 perc alatt teljesí-
tette a légvonalban közel 80 
kilométeres távot, olykor 

50km/h sebességgel 
haladva. A hagyomá-
nyok szerint a távot 
teljesítőknek az indulás 
és az érkezés időpontját 
a keszthelyi és a bala-
tonkenesei vasútállo-
máson pecséttel szüksé-
ges hitelesíteni. 

– Egy ilyen rekord 
megdöntéséhez folya-
matosan készenlétben 
kell állni, nézni az idő-
járást, és ha kedvező a 
széljárás, azonnal elin-
dulni – számolt be az 
előkészületekről Máté, 
hozzátéve: – A rekord 
megdöntése mellett cé-
lom volt az is, hogy egy 
ilyen teljesítmény által 
minél többen megis-
merjék az úgynevezett 
iQFOiL szörföt, ami 
napjaink egyik legkorszerűbb 
sporteszköze. 

A 2024-es párizsi olimpián 
a szörfösök már ilyen eszkö-
zökkel versenyeznek majd, 

ami elképesztően technikás,  
és hatalmas sebességpotenci-
állal bír. 

Bors Máté sokéves vitor-
lástapasztalattal a háta mögött 

váltott szörfre, célul tűzve, 
hogy a 2024-es párizsi olim-
pián képviselje Magyarorszá-
got. A sportág első Európa- 
bajnokságát 2020 augusztusá-

ban rendezték Svájcban, ame-
lyen Máté elsődlegesen a 
nemzetközi mezőny felmérése 
és a tapasztalatszerzés miatt 
vett részt. A versenyen részt 

vevő magyarok közül a leg-
jobb helyezést az olimpikon 
Cholnoky Sára szerezte meg, 
a nők mezőnyében 6. helyen 
végzett.  BFN

A Félszigetkerülő Széche-
nyi István Emlékverseny 
győztese a Principessa lett 
a célba érő 220 hajó közül. 
A serleget a hajó kormá-
nyosa, Oroszlán Péter 
(képünkön) vette át Böröcz 
Istvántól a Széchenyi-ün-
nepségen                     BFN

Félszigetkerülés

Bors Máté néhol 50km/h sebességgel is haladt Fotó: Szűcs Ábel

„Az 1920-as évek legelején a balatoni vitorlázók egy csoport-
ja hiányolt egy hosszú távú versenyt a tavon. Ezen igény 
alapján határozta el a Balatoni Yacht klub választmánya 1921. 
április 15-én, hogy kiírja a Kenese–Keszthely Rekordversenyt.” 
A kiírás a Magyar Yacht 1921. júniusi számában jelent meg. 
A háború után a Balatoni Yacht Club megszűnésével a ver-
senynek nem volt gazdája, s emiatt a kísérletek is elmaradtak. 
Az 1936-os rekord 50 éves évfordulóján határozta el Kiss 
Gyula és dr. Szénássy József, valamint a Magellán Klub, hogy 
halódó poraiból feltámasztják a versenyt. Az 1998-as rekord-
döntés óta – talán mondhatjuk – elvesztettük ennek a verseny-
nek a formalitását. A kilencévnyi rekordidőmentes időszak után 
2007-ben újra felfrissült az érdeklődés ez iránt a klasszikus 
verseny iránt, majd 2011-től rendszeresen indultak versenyzők 
a távon, és javították a rekordidőt. Az eredeti kiírás óta eltelt 
95 év számos sikeres és sikertelen kísérlete bizonyítja, hogy 
a Kenese–Keszthely rekordversenyre szükség van, egy ilyen 
versenyre méltán lehetünk büszkék. Reményeink szerint e 
generációkat összekapcsoló verseny a hagyományokat kö-
vetve folytatódik, és továbbra is kiemelkedő eseménye marad 
a vitorlás sportéletnek.
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+36(30)298-5585
+36(70)638-2339
info@solar-re.hu
8200 Veszprém, 
Budapest út 75.

 � TAnÁCSAdÁS, TervezéS, A CSAlÁd IGényeI 
SzerInTI MéreTezéS

 � KonzulTÁCIó, MInden elKöTelezeTTSéG nélKülI 
ElőzEtEs igényFElMérés, kAlkuláCió 

 � ÁllAMI TÁMoGATÁS pÁlyÁzAT MeGírÁSA
Jelenlegi lehetőségek EU-támogatott kamatmentes hitelt 
nyújtanak a családi napelemrendszerekhez, segítség a hitel 
igénybevételének lebonyolításában 

 � tEljEs körű kiVitElEzés, CsAtlAkozási 
doKuMenTÁCIóK elKéSzíTéSe

 � ElEktroMos és inFrAFűtésEk tErVEzésE, 
KIépíTéSe

Növelje lakásának, házának 
energiahatékonyságát, telepítsen megújuló 

energiaforrást, napelemet 0%-os hitellel!
A hitelt magánszemélyek, társasházak és lakásszövetkezetek 
igényelhetik,10%-os saját forrással, többek között fűtési rendszerek 
korszerűsítésére, szigetelésre, nyílászárók cseréjére, valamint meg-
újuló energiaforrások, vagyis napelemek, napkollektorok, beépítésére. 

Az igényelhető hitelösszeg magánszemélyeknek 500 000–10 
millió forint, társasházak és lakásszövetkezetek ese-

tén pedig lakásonként 250 000–7 millió 
forint. A hitel futamideje maxi-

mum 20 év lehet.

www.napelemveszprem.hu

Solar-Rendszerépítő Kft.

Megújuló energiaforrásokkal kapcsolatban teljes körű szolgáltatást nyújtunk!
Energiacsökkentés = ingatlanérték-növekedés

Otthonába visszük a Napot


