
Az ellentétek városa  
– Balatonfüred 50 

Képek Balatonfüred 
várossá válásának első 
évtizedeiből. Hírügynök-
ségi és privát fotók az 
1970-80-as évekből, 
amelyek megmutatják, 
Balatonfüred nemcsak  
a Tagore sétány, az 
Anna-bál és a vitorlázás, 
hanem egy furcsa, kettős 
identitású település. 
Balatonfüred 50 címmel 
nyílik fotókiállítás a 
Vaszary Galériában. 

1971-ben nyilvánították 
várossá Balatonfüredet, az 
ötvenéves évforduló apropó-
ján a Vaszary Galériában nyí-
ló, archív fotókból álló kiállí-
tás igyekszik képet adni arról, 
milyen volt a hetvenes-nyolc-
vanas években a település. 
Egy nagyrészt csatornázatlan 
falu, két négyszáz szobás, or-
szágos hírű szállodával, szív-
kórházzal, indiai Nobel-díjas 
költő kultuszával, buja bárok-
kal, szépségversenyként funk-
cionáló Anna-bállal. Tízezer 
helyi lakos és több tízezer 
idelátogató, más-más kultúrá-
val és igényekkel.

A 120 darab fényképet 
tartalmazó tárlaton korabeli 
MTI-fotók, illetve a Fortepan 
révén privát felvételek idézik 
meg a várost. Láthatók lesznek 
egykor és most képpárok, 
korabeli újságcikkek a várossá 
nyilvánítás miatt erőltetett 
tempóban zajló beruházások-
ról, plakátok, részletek doku-
mentumfilmekből.

– A kor fénykép-dokumen-
tációját végignézve szembeöt-
lő, hogy Balatonfüred az ellen-
tétek városa volt, az ellentétek 
és végletek találkozásának 
helyszíne. Ahol Anna-bált és 
a rendőrség által megfigyelt 
punkfesztivált rendeztek két 
hét eltéréssel, ahol 1969-ben 
megépült a nagyvárosias lép-
tékű Annabella és Marina, 
miközben maga a település 
sok tekintetben még mindig 
faluként élte a mindennapjait. 
A Balaton, mint egy nagy 
mágnes, vonzotta ide a törté-
néseket – válaszolta kérdé-
sünkre Virágvölgyi István, a 
Robert Capa Kortárs Fotográ-

fiai Központ kurátora, a füredi 
tárlat rendezője.

Az eltérő szemléletük miatt 
a kiállításon érdekes elegyet 
alkotnak majd a hivatalos 
hírügynökségi fotók és azok 
témái, illetve a privát szférát 
ábrázoló civilfotók. Megjele-
nik a mindenki által ismert 
város a vitorlásokkal, a sétány-
nyal, az Anna-bállal, a jól is-
mert strandi jelenetekkel, de a 
toposzok mellett látható lesz 
Füred más arca is. A Tagore 
sétányt 140 kilométer/órás 
széllel letaroló, 1972-es torná-
dó, a befagyott Balatonon a 
fakutyázás, a hajógyári élet, 
különböző átadóünnepségek 

és konferenciák, mint például 
az 1972-ben a diabetikus üdí-
tőitalokról rendezett, illetve az 
1988-ban a juhtenyésztéssel 
kapcsolatos tanácskozás.

– A legtöbben a kétszeresé-
re-háromszorosára duzzadt 
nyaralóvárost ismerjük, a 
strandokkal, a szívkórházzal, 
a borokkal, ez ugrik be Bala-
tonfüredre gondolva. De ez 
csak egy szelete. Egyik ked-
venc fotóm a tárlaton például 
azt ábrázolja, ahogy az őszi-
téli hónapokban üresen álló 
Annabella éttermében szilvás 
gombócot készítenek a győri 
hűtőházak számára. Naponta 
hatvanezer gombócot gyártot-

tak itt. De érdekes képek ké-
szültek a hajógyár szerelőcsar-
nokában 1982-ben megrende-
zett Új Hullám Fesztiválról, 
amelyen f iatal  rock- és 
punkbandák hörögtek a mik-
rofonba a rendőrség árgus 
szemeitől kísérve. Több kép is 
látható lesz a koncertről. Az 
eseményről Almási Tamás 
rendező és Antal Imre riporter 
készített dokumentumfilmet, 
ebből egy háromperces rész-
letet is megnézhetnek a láto-
gatók, akiket egy nagyméretű 
képpár fogad majd a tárlaton: 
egy-egy 1971-ben, illetve 
2018-ban készült légi felvétel 
a városról. Árulkodó képek, 

mi is zajlott le itt az elmúlt 
ötven évben – így Virágvölgyi 
István, aki szerint a várost a 
balatoni térség más települései 
közül már akkor is a kultúrá-
hoz való viszonya különböz-
tette meg, így vált a művészek 
és a kulturális események iránt 
érdeklődők kedvelt helyévé. A 
Balatonfüred 50 – Képes tör-
ténetek a várossá válás első 
évtizedeiből című kiállítás 
2021. június 5.–2022. január 
9. között lesz látható a Vaszary 
Galériában. A megnyitót jú-
nius 5-én 17 órakor tartják, 
Kincses Károly fotómuzeoló-
gus közreműködésével.
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TARTALOM
A borversenyek 
három évtizede  
A Szőlő és Bor Nemzetközi 
Városa címre méltán büszke 
Balatonfüred, a szőlész-bo-
rász társadalom. A kerek év-
forduló megálljt parancsol az 
embernek, visszaemlékezés-
re, nosztalgiára készteti, és a 
jövőbe nézve tervezésre sar-
kallja a részeseit.

5–8. oldal 

Konferencia-központ az egykori piac helyén 
Várhatóan ez év au- 
gusztus végén elkez-
dődhet a Huray utcai 
egykori piac helyén a 
régóta tervezett konfe-
rencia- és rendezvény-
központ építése, alatta 
mélygarázzsal. A hat- 
milliárdos beruházás, 
amelynek részeként  
a város központjában,  
a 71-es úton két közleke-
dési csomópont is létesül, 
a tervek szerint 2023 
első felében készül el.

A turisztikai és gazdasági 
szempontból is jelentős beru-
házás négy forrásból valósul 
meg: az Európai Uniótól há-
rommilliárd forint támogatást 
kapott a város, a többi költsé-
get hazai pályázatokon nyert 
támogatások fedezik.

A jelenleg parkolóként 
használt területen egy ötezer 
négyzetméteres komplexum 
épül. A 650 férőhelyes díszte-
remmel rendelkező konferen-
cia-központ alatt 290 parkoló-
helyes mélygarázst alakítanak 
ki, a beruházás részeként a 
központ kiszolgálására – az 
önkormányzat beruházásában 

– egy ötvenszobás szálloda is 
létesül. A területet parkosítják, 
igényes díszburkolatokat he-
lyeznek el.

A program részeként a 71-
es főúton két csomópontot is 
kiépítenek, átalakítják a Club 
Helka előtti közlekedést, a 
Jókai út–71-es főút kereszte-
ződésében pedig egy jelző-

lámpás, kétsávos, körgeomet-
riás csomópont létesül.

– A város gazdaságának 
nagyon fontos, hogy olyan 
fejlesztéseket tudjunk megva-
lósítani, amelyek nem a nyarat 
és a hétvégéket, hanem az 
elő- és utószezon munkanap-
jait érintik. Olyan fejlesztések 
kellenek, amelyek segítenek 

növelni a jövedelmeket a vá-
rosban, például a panziókban, 
szállodákban, illetve további 
szolgáltatóknál. A fiatalokat 
csak úgy tudjuk itt tartani, ha 
éves állást és megfelelő jöve-
delmet nyújtunk nekik. Régi 
vágy továbbá, hogy Balaton-
füreden legyen egy megfelelő 
nagyságú rendezvényterem, 

ahol ünnepekkor, nagyobb 
rendezvényeknél együtt tu-
dunk lenni. Ezzel a beruházás-
sal mindez megvalósul, illetve 
a város az elő- és utószezoni 
konferenciaturizmus megha-
tározó vidéki központja lehet 
– fogalmazott Bóka István 
polgármester.

Az építkezés (generálterve-
ző a Közti Zrt., építész: Tima 
Zoltán) a nyílt, uniós közbe-
szerzési eljárás lezárását kö-
vetően kezdődhet el, a tervek 
szerint ez év augusztus 20-a 
után. A beruházás miatt jövő 
nyáron a 71-es út alatti város-
részben lesznek parkolási 
fennakadások, de ezzel szá-
mol az önkormányzat, és a 
város keleti, illetve nyugati 
bevezetési pontján biztosíta-
nak majd megfelelő parkolási 
lehetőséget. Martinovics

(Folytatás a 3. oldalon.)



Városi kitüntetés 
a törzszászlósnak

Már kisgyermek korá-
ban eldöntötte, hogy 
katona vagy rendőr lesz 
Horváth Zsolt, aki idén 
átvehette Az év balaton-
füredi rendőre kitünte-
tést. 

A címzetes rendőr törzs-
zászlós bűnügyi vizsgálóként 

dolgozik, hozzá tartoznak a 
személy és vagyon elleni bűn-
cselekmények, de kábítószer-
ügyek felgöngyölítésével is 
foglalkozik. 

Huszonnégy éve teljesít 
szolgálatot, a balatonfüredi 
kapitányság jó eredményeihez 
szakmai munkájával jelentő-
sen hozzájárult.  BFN

Tartalomfejlesztés 
a látogatóközpontban

 Az Innovációs és 
Technológiai Minisztéri-
um (ITM) 40 millió 
forinttal támogatja a 
balatonfüredi látogató-
központ tartalomfejlesz-
tését. A tudósok, feltalá-
lók életét és eredményeit 
digitális eszközökkel 
ismertető jelenlegi anyag 
kiegészítése mellett  
a forrás a Zsidók és 
művészetek című új 
kiállítás kidolgozásában 
hasznosul – jelentette be 
Palkovics László inno- 
vációs és technológiai 
miniszter április 23-án 
Balatonfüreden.

 A korábbi füredi zsinagó-
gához kapcsolódó új épület-
szárnyban működő Zsidó Ki-
válóságok Háza több mint 130 
világhírű természettudós, a 
műszaki és orvostudományok, 
informatika zsidó származású 
jeleseinek pályafutását, telje-

sítményét mutatja be. A láto-
gatók a korszerű digitális 
eszközök segítségével maguk 
állíthatják össze a magyar, 
angol és héber nyelven is elér-
hető programot, a belépésnél 
kiválaszthatják az érdeklődé-
sükre leginkább számot tartó 
öt tudóst.

A balatonfüredi önkor-
mányzat saját és pályázati 
forrásból újította fel és látta el 
új funkciókkal a műemlék 
zsinagógát és környezetét. A 
200 millió forintos beruházás-
ban korszerű kiállítóhely, kö-
zösségi tér és kulturális köz-
pont jött létre 2018-ban. A 
Zsidó Kiválóságok Háza első 
körös tartalomfejlesztését a 
Miniszterelnökség támogatta. 
A látogatóközpont az ITM 
szerepvállalása nyomán még 
bővebb, színesebb kínálattal 
hívhatja fel a figyelmet a zsidó 
származású írók, zenészek, 
képzőművészek és filmesek 
teljesítményére is. BFN
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Versennyel indult a szezon

A hazai vitorlássport 
legendás hajójáról,  
a Kishamisról megko-
szorúzták a tavat, majd 
164 hajó részvételével 
elrajtolt a Balatoni 
Évadnyitó Nagydíj  
– elkezdődött az idei 
vitorlásszezon.

A járványhelyzet korláto-
zásai miatt ezúttal jelképes 
vitorlabontót rendeztek Bala-
tonfüreden. Bóka István pol-
gármester az ünnepség kereté-

ben sikeres évet kívánt a vitor-
lázóknak, de az elmúlt nehéz 
időszakra tekintettel egyúttal 
a városnak is.

– A Balaton és Füred is már 
négy évszakos hely. Bízunk 
benne, hogy a pandémián 
lassan túljutunk, és visszatér-
het a megszokott élet. Az idei 
olimpiai év lesz a vitorlázás-
ban, soha nem volt még ennyi 
esélyünk arra, hogy a vitorlá-
zóink szép sikereket érjenek el 
a versenyen – fogalmazott 
Bóka István.

Gerendy Zoltán, a Magyar 
Vitorlás Szövetség elnöke 
hangsúlyozta: fontos, hogy a 
hagyományos évadnyitó ün-
nepet itt, Balatonfüreden meg 
tudták tartani, hiszen a vitor-
lássportban a hagyomány 
ápolása elengedhetetlen.

– Optimista vagyok, bízunk 
a versenyzőink olimpiai sike-
reiben, és bízunk abban is, 
hogy a szövetség fejlesztései, 
mint például a füredi új kikötő 
létesítése, további lehetősé- 
geket ad majd.

A jelképes megnyitó után, 
amelyen részt vett Kontrát 
Károly országgyűlési képvise-
lő is, a Kishamis fedélzetén 
felvonták a nemzeti lobogót, 
majd eldördült a startpisztoly, 
a legénység megkoszorúzta a 
tavat, ezzel kezdetét vette az 
idei vitorlásszezon.

Délben 164 hajóval elraj-
tolt az egynapos túraverseny, 
a hajók a Balatonfüred–Alsó-
örs–Tihany–Balatonfüred út-
vonalat teljesítették.

 Martinovics

Elkészültek az idősotthon tervei 
A Petőfi Sándor utcai, 
egykori belügyminiszté-
riumi üdülő területén 
pályázati forrásból egy 
150 férőhelyes idős- és 
nyugdíjasotthon építé-
sét tervezi az önkor-
mányzat. Elkészültek  
az épület tervei.

A Kiserdővel szembeni, 
másfél hektáros területen a 
jelenlegi főépületet felhasz-
nálva és átalakítva, egy közel 
150 férőhelyes idősotthont 
létesít az önkormányzat. 
A meglévő főépületben alakít-
ják ki az idősek otthonát, míg 
mellette kétoldalt a nyugdí- 
jasotthon új, földszint plusz 
egyszintes épületei kapnak 

majd helyet. (Az A és B épület 
lényegesen alacsonyabb lesz 
az idősek otthonánál.) A telken 
belül hatvan parkolóhelyet 
alakítanak ki. A tervezéskor 
fontos szempont volt a meglé-
vő faállomány védelme.

Az Alkony Idősek Otthona 
és Nyugdíjasotthon jóváha-
gyási terveit az önkormányzat 
elkészítette, és átadta a Beru-
házási, Műszaki Fejlesztési, 
Sportüzemeltetési és Közbe-
szerzési Zrt.-nek azzal a céllal, 
hogy a kivitelezéshez szük-

séges közbeszerzési eljárást 
előkészítse, illetve lebonyo-
lítsa. A város vezetése bízik 
abban, hogy az eljárás sikeres 
lesz, és előnyös árat kap az 
épületegyüttes megépítésére.

A kormány 400 millió fo-
rinttal támogatja az egykori 
BM-üdülő területén megva-
lósuló idősotthon kialakításá-
nak előkészítését. A tervek 
szerint a volt BM-üdülő terü-
letét térítésmentes vagyonke-
zelői joggal kapja meg az ön-
kormányzat. MT

Jeles művészek életútját is bemutat-
hatja a Zsidó Kiválóságok Háza

Jeles művészek életútját is bemutathatja a Zsidó Kiválósá-
gok Háza

Horváth Zsolt feleségével az elismerés átvétele után

A Kishamis 
fedélzetéről 

megkoszorúzták 
a Balatont
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Visszanyeri régi eleganciáját 
a századelőn épült Rodostó-villa 

Eredeti állapotába 
hozzák helyre a század-
előn épült egykori 
Rodostó-villát. A für- 
dőtelepen álló, jelenleg 
rossz állapotban lévő 
épület egy magánberu-
házás révén kapja vissza 
régi fényét. A tervek 
szerint az értékmegőrző 
beruházás a jövő év 
második felére készül el.

Az 1908-ban épített Rodos-
tó-villa (Táncsics Mihály ut-
ca 7.) értékesítését az önkor-
mányzat kétszer is meghirdet-
te nyílt pályázaton. Kitétel 
volt, hogy az ingatlant elbon-
tani nem lehet, és lakások, il-
letve apartmanok kialakítá- 
sára sincs lehetőség.

Az első pályázat sikertelen 
volt, a város úgy döntött, amíg 
nem tudja hasznosítani az 
épületet, nem talál olyan ve-
vőt, aki felújítja az értékes 
ingatlant, rossz helyzetben 
lévő családoknak biztosít ben-
ne – félévente megújítható – 
lakhatást. A 2020-ban kiírt 
második pályázat már sikeres 
volt, a meglehetősen leromlott 
állapotú ingatlant tavaly októ-
berben vásárolta meg Laki 
Péter cégcsoportja. A szociális 
alapon bent lakók jogviszo-
nyát az elmúlt fél évben ren-
dezte az önkormányzat.

– Egész életemben a régi 
épületek értékmentését tartot-
tam feladatomnak és hivatá-
somnak. Vonzódom ezekhez 

az épületekhez, tíz éve rend-
szeresen élem Balatonfüredet, 
ezért vásárolta meg a cégem a 
Rodostó-villát nyilvános pá-
lyázaton. Feltett szándékom, 
hogy ezt a gyönyörű épületet 
megmentem, eredeti állapotá-
ba állítjuk vissza, újítjuk fel a 
villát, a néhány szükséges 
módosítást a városi és az or-
szágos főépítészi zsűri is en-
gedélyezte. Az eredeti állapot 
visszaállítása érdekében az 
épület korábbi kertjéből drasz-
tikus módon leválasztott Si-
rály utcai telket is megvásárol-

tuk, amit úgy csatolunk vissza, 
hogy a korabeli fotókon is 
látható kert vehesse ismét 
körül az épületet – nyilatkozta 
kérdésünkre Laki Péter, aki 
1984-ben kezdett el az építő-
ipar műemlék-felújítási ágaza-
tában vállalkozni.

A Laki Épületszobrász Zrt. 
tulajdonosa elmondta: a felújí-
tott épület a Laki cégcsoport 
üdülővillájaként funkcionál 
majd, ahol a cégcsoport dol-
gozói kedvezményes áron 
szállhatnak meg. Az ingatlan-
nál a közterületi parkolást 
megszüntetik, a villához tarto-
zó udvar csak kertként funk-
cionál majd, a parkolást a Si-
rály utca felől a villa alatti 
területen oldják meg.

– A villát magántőkéből 
vásároltam, és abból is újítom 
fel, nem kértem és nem kap-
tam hozzá állami vagy más 
támogatást. A beruházástól 
nem profitot várok elsősorban, 
szeretném megóvni a régi ér-
téket, inkább a cégemet jól 
reprezentáló büszkeségként 
szeretnék tekinteni rá – tette 
hozzá Laki Péter, akinek ne-
véhez fűződik több ikonikus, 
nemzeti értéket képviselő 
épület felújítása, egyebek 
mellett a fertődi Esterházy-
kastély, a keszthelyi Festetics-
kastély, az egri érseki palota, 
a Szépművészeti Múzeum, a 
Pesti Vigadó, a Zeneakadémia, 
a Széchenyi fürdő, illetve az 
Opera épületrekonstrukciója.

 Martinovics Tibor

A magyar mozgókép új ünnepe
Új névvel, új helyszíne-
ken, új időpontban, 
megújult külsővel és pre-
mierekkel rendezik meg 
a hazai filmek sereg-
szemléjét. 

A csodálatos Veszprém–
Balaton-régióban lesz az új 
Magyar Mozgókép Fesztivál 
a vízparti szezon elején, június 
23–26. között Veszprémben, 
Balatonfüreden és Balatonal-
mádiban. A Nemzeti Filmin-
tézet a Veszprém–Balaton 
2023 – Európa Kulturális Fő-
városa program szervezőivel 
közösen újragondolta a ma-
gyar film ünnepét. Az új fesz-
tivál célja, hogy a legújabb 
alkotásokat bemutassa a nagy-
közönségnek, és a magyar 
filmes-televíziós szakma talál-
kozója legyen. A Magyar 
Mozgókép Fesztivál szabad-
téri vetítésekkel, a legújabb 
magyar filmek premierjével, 
nemzetközi fesztiváldíjasok-
kal, sztárokkal, közönségtalál-
kozókkal, gyermek- és ifjúsá-
gi programokkal, felújított 
klasszikusokkal, kiállítások-
kal, koncertekkel és gasztro-
programokkal várja a filmek 
és alkotóik iránt érdeklődőket. 
Az esemény záróakkordjaként 
június 26-án adják át a Magyar 
Mozgókép Díjakat. 

Június 23–26-a között  
Veszprémben, Balatonfüreden 
és Balatonalmádiban rendezik 
meg a Magyar Mozgókép 
Fesztivált. A korábban Magyar 
Filmszemle, Magyar Filmhét 
majd Magyar Mozgókép 
Szemle néven tartott hazai 
filmes seregszemle a tavaly 
nagy sikerrel megrendezett 
Veszprém–Balaton Filmpik-
nik nyári, felszabadult, vízpar-
ti életérzésével ötvözve a jö-
vőben a magyar filmes-televí-

ziós szakma és a közönség 
népszerű találkozóhelye kíván 
lenni.

Legendás televíziós sereg-
szemle volt már korábban 
Veszprémben, ezt a hagyo-
mányt folytatja a Magyar 
Mozgókép Fesztivál friss 
magyar filmekkel, szabadtéri 
vetítésekkel, nemzetközi fesz-
tiváldíjas és népszerű közön-
ségfilmek premierjével, sztá-
rokkal, közönségtalálkozók-
kal, gyermek- és ifjúsági prog-

ramokkal, klasszikusokkal, 
kiállításokkal, koncertekkel és 
színvonalas gasztroprogra- 
mokkal.

A Magyar Mozgókép Fesz-
tiválon az év legjobb magyar 
játékfilmjeit, dokumentum-
filmjeit, tévéfilmjeit, animáci-
ós és kisjátékfilmjeit láthatja a 
közönség, és több film premi-
erjét is ott tartják majd. A 
fesztivál záróünnepségén ke-
rül sor a Magyar Mozgókép 
Díjak átadására. BFN

 Fotó: Facebook/Magyar Mozgókép Fesztivál

„Kóstold Körbe  
a balatont!”

A Balatoni Kör egyesület bemutatta legújabb kiadvá-
nyát, a hetven balatoni vendéglátóhely leírását tartal-
mazó, informatív, fotókkal illusztrált „Kóstold körbe!” 
füzetet, és debütáltak az új, 2020-as évjáratú Ba- 
latonBorok is.
A Balatoni Kör egyesület döntött arról is, hogy tagjainak 
felajánlásai nyomán több mint egymillió forint értékű 
ajándékutalvány érkezik a régió kórházainak alapítvá-
nyaihoz.

Fotókiállítás nyílik a Vaszaryban
(Folytatás az 1. oldalról.)
Balatonfüred 1920-as évek-

beli kétezres lakosságszáma, 
követve a XX. században vi-
lágszerte felgyorsult városia-
sodás trendjét, 1971-re 10 ezer 
állandó lakosra duzzadt. Eh-
hez ugyanennyi idénylakó 
csatlakozott nyaranta, és a 

főszezon csúcshétvégéin to-
vábbi néhány ezer ember ke-
reste fel Füredet (1971-ben 
összesen 133 ezren üdültek a 
városban). Az állandó lakosok 
száma ugyan tovább nőtt, de 
csak az 1980-as évekig, ami-
kor a 12-13 ezres csúcsnál 
megállt. MT
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Emlékképek a múltból
A Magyar Népköztársa-
ság Elnöki Tanácsa 1971. 
április 25-vel nyilvání-
totta várossá Balaton-
füredet. Az ötvenedik 
évforduló alkalmából a 
Balatonfüredi Naplóban 
is felidézzük a város 
akkori hangulatát. 

Patinszki Andrásné Erzsi-
ke néni az 1955-ben induló 
Lóczy Lajos Gimnázium tan-
testületének alapító tagja volt. 
A népszerű iskola közkedvelt 
testnevelő tanára 1971-ben 
már a jelenlegi épületben ta-
nított.

– Kimondhatatlan öröm 
volt, hogy Fürednek középis-
kolája lett. Ami felszerelést 
kaptunk, az általában leselej-
tezett holmi volt, így aztán 
nagy lépésnek számított, ami-
kor a megyei tanács elnöke, dr. 
Radnóti István pártfogásába 
vette az iskolát. Még csak le-
köteleződnünk sem kellett, 
mivel a fia hozzánk járt, kitű-
nő tanuló volt, később a Szov-
jetunióban atomfizikusként 
végzett. 

Radnóti Istvánnak nagy 
szerepe volt a Lóczy nyelvok-
tatásának megteremtésében. 
Szerencsénkre pályázott hoz-
zánk egy végtelenül agilis, 
nagy lendülettel rendelkező 
kolléga, dr. Ján László, aki, ha 
jól emlékszem, akkor az ’56-
os események miatt büntetés-
ből került Füredre. Volt itt 
rokonsága, talán ez is ide se-
gítette. Az ő szívügye volt az 

angoloktatás, kapkodtak a ta-
nulóink után, akik igen jó 
felvételi esélyekkel indulhat-
tak. Alig volt olyan diák, aki 
gimnazistaként ne tett volna 
nyelvvizsgát. 

A saját tárgyam, a testneve-
lés tekintetében igen keserves 
évtized állt mögöttünk. Kilenc 
évig tornaterem nélkül dol-
goztunk, és sportolásra alkal-
mas földterületünk is alig volt. 
Ennek ellenére a versenyeken 
az volt a hírünk, hogy „ha 
Füred itt van, akkor nekünk 
már nem volt érdemes eljön-
ni”. Ez nem csak az én érde-
mem: férjem, Patinszki And-
rás sport iránti rajongása és 
gyerekekkel szembeni elköte-
lezettsége a mai napig ismert 
a városban. Sokan kerültek ki 
a kezeink közül, akik a mi 
pályánkat folytathatják, én 
magam huszonegy volt tanít-

vánnyal dicsekedhetek, akik 
testnevelők lettek. 

Nem álltak rendelkezésre 
tárgyi feltételek és pályák, 
hanem építettük őket. Télen itt 
volt a Balaton, akkor még jég 
is volt… A férjem Glatz Laci 
kollégával együtt szerettette 
meg velem a jéghokit, amivel 
órákat töltöttem a jégen. Nem 
a tantervnek megfelelő sport-
nevelés zajlott nálunk, hanem 
amit kínált az élet. A lányok 
például tisztes helyet értek el 
az országos sífutó bajnoksá-
gon, a fiúk pedig a vidéki 
jéghokiversenyen. Az eszkö-
zeink a hajógyárban készültek. 
Úgy voltunk a legjobbak kö-
zött atlétikában, hogy Füreden 
nem volt futópálya.

Emlékszem egy versenyre, 
amikor a pályán át rohant 
hozzám az indítóbíró kolléga, 
szuszogva, önmagából kikelve 
kérdezte: „Kinek a gyereke 
ez? A kétszáz méteres szám 
rajtjánál megkérdezte, hogy 
merre kell futni!”. Nem tudta 
a versenyzőm, hogy a pályán 
kanyar is van, ennek ellenére 
az atlétika szinte minden szá-
mában a legjobbak között 
voltunk. Kevés olyan iskola 
lehetett, ahol atlétikai pálya 
nélkül országos bajnokokat 
neveltek. 

A férjemmel arra jutottunk 
a saját lányunkkal kapcsolat-
ban – aki szintén testnevelő 
tanár lett –, hogy az apja ké-
pességeit és az anyja szorgal-
mát örökölte. Sokszoros kö-
zépiskolai magyar bajnok volt, 
és bár már nyugdíjas, a mai 
napig tevékenyen részt vesz az 
atlétikai szövetség életében. 

Vastagh György matemati-
ka–fizika szakos tanár 1963 
nyarán nősült, amikor az ak-
kori igazgató, Sárközy István 
éppen tanárt keresett a Ló-
czyba, így költöztek a városba 
a feleségével.

– 1971-ben Balatonfüred-
nek, mint minden városnak, 
melegebb, emberibb hangula-
ta volt. Nem is voltunk olyan 
sokan városlakók, turista is 
kevesebb volt, és nem utolsó-

sorban jóval fiatalabbak vol-
tunk… Kellemes munkánk 
volt, a feleségemnek a szív-
kórházban, nekem pedig a 
Lóczyban. A diákok és a szü-
lők viselkedésére és reagálá-
sára is a familiárisabb közeg 
volt jellemző: jobban össze 
tudott fogni a szülő és az isko-
la annak érdekében, hogy a 
gyereket jó útra tereljék. Már 
a hetvenes évek előtt az Anna 
Grandban színházi előadások 
voltak, Mensáros Lászlótól 
kezdődően sok színész fordult 
meg abban a teremben. A 71-
es út mentén volt egy futball-
pálya, azt ígérték, hogy oda 
épül egy színház, de végül 
nem készült el, reméljük, hogy 
előbb-utóbb ez is megtörténik 
a városban.

A Lóczy első kiemelkedő 
újítása a nyelvoktatást érintet-
te: angol, orosz, francia és 
német nyelvet taníthattak itt, 
amire az egész megyében nem 
volt példa. 1977 után Marx 
professzor támogatásával el-
indult a természettudományos 
akadémiai program. Kiszely 
Pál kollégámmal vettünk részt 
benne, az összevont termé-
szettudományos tárgyban ő 
vitte a biológiát és a kémiát, 
én pedig a fizikát. Ez azt jelen-
tette, hogy például egy termé-
szeti jelenséget közösen vizs-
gáltunk, volt néhány ezzel 
kapcsolatos fizikaóra, aztán a 
kémiaórán mélyebben leástak 
az anyagban, hogy aztán az 
újabb fizikaórákon még mé-
lyebbre, nevezetesen az atom-
maghoz juthassanak el a diá-
kok. Eleinte fél osztályokat 
tudtunk indítani. Az 1979-ben 
induló, huszonegy fős osztály-
ra külön emlékszem: hét lány 
és tizennégy fiú volt, végtele-
nül okosak és szorgalmasak 
voltak. Nem feltétlenül kerül-
tek természettudományos pá-
lyára, például valaki a megyei 
ügyészségen kötött ki, és azt 
mondta nekem, hogy a nálunk 
elsajátított gondolkodásmód 
az élet számos területén na-
gyon hasznos volt a számára. 
 Mórocz Anikó

Patinszki Andrásné

Netre fel, papák,  
mamák és unokák!

Ha technológiáról van 
szó, elsősorban család-
juk fiatalabb tagjaira 
támaszkodnak a 65 év 
felettiek – ezért célozza 
meg egyszerre az 
időseket és segítőiket 
legújabb kommuniká-
ciós kampányában  
a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 
(NMHH). 

A Netre fel! központi része 
egy weboldal, amely a szenior 
nethasználóknak is érthető és 
könnyen áttekinthető tudástár-
ként működik. Ezen túl a kö-
zösségi és a hagyományos 
média eszközeivel, valamint 
podcasttal is támogatják a 65 
év felettiek digitális felzárkó-
zását.

Számos kutatás igazolja, 
hogy az idősebb korosztály 
tagjai gyermekeikre és unoká-
ikra hallgatnak, ha a digitális 
világban szeretnének eliga-
zodni, sokszor az ezzel kap-
csolatos ügyeik intézésével is 
a fiatalabbakat bízzák meg. 
„Ami nekünk a Google, nekik 
az a fiatalabb generáció: ennek 
tagjaihoz fordulnak segítsé-
gért, bízva a digitális készsé-
geikben” – mondja az NMHH 
elnöke. Karas Monika szerint 
a digitális vívmányok annyira 
beépültek a mindennapi éle-
tünkbe, hogy a járvány elmúl-
tával is velünk maradnak. 
„Ezért is fontos, hogy az idő-
sebb generáció tagjai is bol-
doguljanak ezekkel az eszkö-
zökkel, amihez segítséget kell 
kapniuk” – szögezi le Karas 
Monika.

A kampány az időseket és 
az őket segítő fiatalabb család-
tagokat állítja a középpontba.

„Leginkább az idősek azok, 
akik fenntartásokkal vagy 
egyenesen félelemmel közelí-
tenek a digitális eszközökhöz 
és  megoldásokhoz,  ami 
főkéntaz ismeretek hiányára 
vezethető vissza” – állítja Vári 
Péter, a hírközlési hatóság 
főigazgató-helyettese egy 
korábbi NMHH-kutatásra 
utalva. Ebből az látszik: a 

nagymamák 82, a nagypapák 
78 százaléka rendelkezik 
ugyan mobiltelefonnal, de az 
idős nők mindössze 12, a fér-
fiak 14 százaléka képes vagy 
lenne képes egyedül elboldo-
gulni egy okostelefon funk-
cióival. Emiatt ők azok, akik-
nek a legnagyobb szükségük 
van biztatásra és segítségre 
ahhoz, hogy csatlakozzanak a 
digitális világhoz, és hogy 
ehhez hasznos, a hétköznapo-
kat megkönnyítő tudásra és 
digitális készségekre tegye-
nek szert.

A Netrefel.hu honlap mel-
lett Facebook-oldalon és hir-
detésekben is tájékoztat az 
NMHH. Az NMHH Netre  
fel! programjának kiemelt 
eleme a netrefel.hu weboldal: 
ebből a digitális tudástárból 
folyamatosan bővülő gyakor-
lati információkat, hasznos 
tippeket meríthet a kampány 
két kiemelt célcsoportja, az 
idősek és segítőik. Az oldalon 
a közérdekű és informatív 
anyagok mellett többek közt a 
szolgáltatókkal egyeztetve 
készült lefedettségi térképek 
és ügyfélszolgálati kapcsolati 
információk is elérhetők. 

Az egyszerű és könnyen 
érthető struktúrájú weboldal 
kontrasztos kinézetet, lineá- 
ris oldalszerkezetet, nagymé-
retű feliratokat és gombokat 
kapott, megkönnyítve a navi-
gációt és az információk be- 
fogadását az idősebbek szá-
mára.

A hírközlési hatóság rend-
szeresen frissülő és releváns 
tartalmakat oszt meg a Net-
refel! Facebook-oldalon. A 
hanganyagok kedvelőinek 
hetente jelentkezik a Netre fel! 
podcast a Spotify-on. A tízré-
szes sorozat a 65 év felettiek 
felvetései alapján dolgozza fel 
a mobilinternetezéssel kapcso-
latos témaköröket, mint a ké-
szülékválasztás vagy a szóra-
kozás, tanulás, illetve vásárlás 
a világhálón. 

Az elsősorban a segítőket 
megszólító sorozat első része 
már elérhető a Spotify-on, 
Netrefel címszó alatt.  BFN

Mobil-balaton videóverseny
Legyél te is filmes! 

 Forgass filmet, akár a mobiloddal is, és nyerj értékes díjakat!

A Magyar Mozgókép Fesztivál a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa 
program keretében a – Cinemira Nemzetközi Gyerek és Teen Film Fesztivállal karölt-
ve – videóversenyt hirdet 20 év alattiaknak. Maximum 1,5 perces filmekkel lehet ne-
vezni Balaton témában, műfaji megkötés nélkül. A nevezési határidő június 5. A legjobb 
harminc alkotást levetítik nyáron a Magyar Mozgókép Fesztiválon Veszprémben, a 
legjobb három film pedig értékes filmes és balatonos díjakat nyer.
Műfaji megkötés nincs! Lehet animáció, élő szereplős kisfilm vagy videóklip, csak az 
a fontos, hogy valahogyan a Balatonhoz kapcsolódjon. Egy nevező korlátlan számú 
kisfilmmel indulhat.
A filmedet töltsd fel egy linkre vagy drive-ra, és június 5-éig küldd el a következő 
címre: cinemira.mobilbalaton@gmail.com
Az alkotásokat filmesekből álló szakmai zsűri válogatja majd. A legjobb harminc alko-
tó személyes visszajelzést, értékelést kap a zsűritől, filmjét pedig levetítik nyáron a 
Magyar Mozgókép Fesztiválon Veszprémben. A legjobb három film olyan értékes filmes 
és balatonos díjakat nyer, mint:

 � Nyári filmes workshop a Gyerekfilm Akadémia felajánlásával  
42 000 forint értékben

 � Három darab belépő 10 ezer forint értékben a Cinemira Teen 
Nemzetközi Filmfesztivál Akvárium Klubba 

 � Fesztiválkarszalagok a Magyar Mozgókép Fesztiválra  
(2021. június 23–26. Veszprém, Balatonfüred, Balatonalmádi)

 � Négyfős élményvitorlázás az ÉlményBalaton.hu felajánlásával Alsó-
örsön

 � Családi belépőjegyek a bakonyi Sobri kalandparkba  
http://www.bakonyikalandpark.hu/jatek

Fogd hát a mobilodat, a balatoni emlékeidet, vágyaidat, esetleg néhány havert, és 
már indulhat is a forgatás! 

Bővebb információ: Tamás Dorka, 06(30)474-5592, tamasdorka@tamasdorka.hu

Vastagh György ballagó diákok körében

Utcazenész a Vitorlás téren, háttérben az egykori gombák
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Harmincéves a városi borverseny

Tisztelt olvasó, kedves  
szőlész-borász kolléga!

Kiváltságosan szép feladat egy 
jubileumi évforduló alkalmából 
köszöntőt mondani. Elérkeztünk 
2021-ben a XXX. Balatonfüredi 
Városi Borversenyhez, amely 
egyben Balatonfüred várossá 
nyilvánításának 50. évfordulója is. 
A kerek évforduló megálljt 
parancsol az embernek, visszaem-
lékezésre, nosztalgiára készteti, és 
a jövőbe nézve tervezésre sarkallja 
a részeseit.

A Szőlő és Bor Nemzetközi Városa 
címre méltán büszke Balatonfüred. Az itt 
dolgozó, szőlőt művelő, bort készítő 
emberek vágya, hogy ennek a címnek 
minden évben részesei lehessenek, hoz-
zátegyenek. Nagyon szép, de egyben 
rettenetesen nehéz szakma a miénk. A 
mindennapok fizikai fáradtsága, küzdel-
me párosul a folyamatos aggodalommal, 
vajon hány napig alszik még kint a meg-
termelt szőlőnk, vajon az égiek a kegyük-
ben tartanak-e még? De mindezek után 
jön az örömünnep, a szüret.

Láttak már boldogabb embert a szőlőt 
termelő szőlésznél, amikor szinte köny-
nyes szemmel bocsátja útjára a leszüretelt 
szőlőt, és hálás szívvel, önmagában, ott 
belül felkiált, hogy köszönöm! 

Ezután átvált borásszá a földműves, és 
feldolgozza, istápolja a szőlőt, és nemes 
nedűt, bort készít belőle. A bor szerepét 
az emberek életében, szűkebb és tágabb 
kapcsolataikban, a társadalomban nem 
lehet megkérdőjelezni, sem a régmúltban, 
sem a jelenben, és mi azon fáradozunk, 
hogy a jövőben se lehessen.  

Hálás szívvel gondolok vissza mind-
azokra a segítőtársaimra, akik a borver-
senyek megszervezésében, lebonyolítá-
sában szerepet vállaltak. Kiemelkedő 
szerepük volt és van a termelőknek, akik 
bizalmukról biztosították a bírálóbizott-
ságokat, és benevezték boraikat ezekre a 
megmérettetésekre évről évre.

Személyesen 2002-ben nevezhettem 
először bort erre a borversenyre, boldogan 
és izgatottan. Azóta eltelt sok év, és 2018-

tól Balatonfüred város megbízásából 
szervezhetem, bonyolíthatom le sok-sok 
segítőmmel együtt. A feladat nem egy-
szerű, mert a bírálatokon kapott eredmény 
visszatükrözi a szőlésznek, borásznak a 
munkáját, ami egyben motiválja, elége-
dettséggel, büszkeséggel tölti el. 

A bírálatok során magasan kvalifikált 
kollégák segítették a bírálóbizottságok 
munkáját, iránymutatást adtak a bizony-
talan helyzetekben az évek során.

Ezúton mondok köszönetet a borá-
szoknak, hogy munkájuk gyümölcsével, 

a borral megörvendeztetik a borverseny 
szervezőit, bírálóit.

Köszönetet mondok minden, a borbí-
rálatot vezető elnöknek a harminc alka-
lommal tanúsított kimagasló szakmai 
tudásért és szakmai alázatért.

Köszönöm azon kollégák munkássá-
gát, akik már nem lehetnek velünk. Kitű-
nő borászoktól és kitűnő szervezőktől 
kellett elköszönnünk a harminc év alatt.

Végezetül két idézettel indítom útjára 
a következő harminc évre Balatonfüred 
Városi Borversenyeket:

„A bor lényege az ember, aki termeszti a 
szőlőt,
félti, gondozza, mint gyermekét,
majd elérkezvén a várva-várt pillanathoz, 
kellő tisztelettel kóstolja az új termést.”

                     Hamvas Béla

„Hiszek abban, hogy ha bármilyen 
területen sikeres akarok lenni, ahhoz  
az kell, hogy mestere legyek ennek  
a területnek.”                       E. L. James

                        
 Baloghné Király Mónika,
 a Balatonfüred–szőlősi Hegyközség 

elnöke

In memoriam  
Müller István

Müller István nemcsak a 
Balatonfüred–csopaki bor-
vidék szőlész-borász szak-
emberei körében volt ismert 
egyéniség, de az egész or-
szág területéről érkeztek 
szakemberek a továbbkép-
zésekre, tanfolyamokra az 
1980-as évektől, amelyeket 
kezdetben a Balaton-felvi-
déki  Szőlő- és Bortermelők 
Egyesülete munkatársaként, 
majd az általa alapított 
Pelsovin Trade Bt. tulajdo-
nosaként szervezett. Ezzel a 
tevékenységével máig tar- 
tó tradíciót teremtett, és az 
azokon szerzett ismeretek 
nagyban hozzájárultak  
számtalan borászat későb- 
bi sikeres működéséhez.  
Sokan az általa szervezett 
számtalan külföldi tanul-
mányúton találkoztak elő-
ször új technológiai eljárá-
sokkal. A Badacsonyi Álla-

mi Gazdaság agrármérnöke-
ként 1978 óta élt Balatonfü-
reden.  Maga is aktív szőlő-
művelőként forgalmazta 
saját készítésű borait. A 
rendszerváltás után megala-
kult önkormányzat mező-
gazdasági bizottságának 
külsős szakértőjeként meg-
határozó szerepe volt a 
Balatonfüredi Borhét újra-
szervezésében és az ehhez 
kapcsolódó városi borver-
seny megszervezésében. A 
városi borversenyt felesége 
közreműködésével haláláig 
szervezték.  Aktív tagja volt 
számos helyi és országos 
szakmai szervezetnek.  
2013. december 3-ai tragi-
kus halálával Balatonfüred 
szőlész-borász társadalmá-
nak egyik meghatározó 
résztvevője távozott közü-
lünk. 

 Szabó István

Fo
tó

: G
az

si
Tisztelt borászok, 
hegyközségi tagok!

„Minden bor (...) társas, 
és igazi lényét akkor tárja 
fel, ha közösségben isszák.”  
Most látjuk igazán, hogy 
mennyire igazak Hamvas 
Béla szavai. 

A 2020-as és 2021-es év 
sajnos nem a remek évjára-
tok, hanem a koronavírus- 
járvány miatt kerül majd 
bele az évkönyvekbe. Eb-
ben a rendkívüli helyzetben 
kellett, kell elsősorban az 
életeket és mindenkinek a 
maga területén az emberi 
értékeket, örökségünket 
menteni. Ha egyszer majd 
számba kell venni azt az 
örökséget, amely Balaton-
füredet és vidékét a világ-
örökség részévé teheti, ak-
kor abban minden bizony-
nyal előkelő helyen fog 
szerepelni a római eredetű 
szőlő- és borkultúrára épülő 
ezeréves borvidékünk is.

Évszázadokon át nemze-
dékről nemzedékre, apáról 
fiúra öröklődött a vincellé-
rek tudása. A ma családi 
vállalkozásai az eltelt har-
minc évben bebizonyítot-

ták, hogy képesek átmente-
ni a tradicionális magyar 
borászat értékeit a mai piac-
vezérelt viszonyok közé.

Az elmúlt évtizedekben 
felnőtt egy új nemzedék, 
amely előtt az a történelmi 
feladat áll, hogy tovább vi-
gye apáik örökségét.  

A városi borverseny, 
amely idén ünnepli har-
mincéves jubileumát, jól 
reprezentálja ezt a folyama-
tot. Ennek a jubileumnak 
fényében köszönöm meg a 
borászok áldozatos munká-
ját, s kívánom, hogy az idei 
évben is találják meg számí-
tásukat!

Végezetül idézem a ró-
maiakat, akik jól tudták, 
hogy „Color, odor, sapor – 
Tiszta zamat, jó szín s illat 
jellemzi a jó bort.” 

Én ezzel a tudománnyal 
nem vitatkoznék, hanem 
kellemes mustrát kívánok 
az ítészeknek, és a győztes-
nek már most szívből gratu-
lálok!

 Dr. Bóka István
                  polgármester
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A füredi borversenyek története
Koczor Kálmán (1992, 2000)

Az első városi borverseny-
re hetvenegy mintát küldtek a 
termelők. A tizenhat fajta kö-
zül legnagyobb számban 
olaszrizlingek szerepeltek. A 
legtöbb pontot Koczor Kálmán 
szerezte meg, aki a fődíj mellé 
elnyerte az önkormányzat 
mezőgazdasági szakbizottsága 
által alapított Az év szőlősgaz-
dája címet is. 

Koczor Kálmán egész élete 
a szőlőhöz kötődik. Barnagon 
született, már apró gyermek-
ként gyakran járt a szőlőbe, 
ahova szülei, nagyszülei vitték 
magukkal. A család 1815-ből 
őriz olyan dokumentumokat, 
amik az ősök szőlőtermesztés-
hez fűződő viszonyát tanúsítják. 

2000-ben Nagy Jenő, az Annabella Szálló akkori igazgatója 
a városi borverseny eredményhirdetésén ígéretet tett arra, hogy 
akár már másnaptól a hotel itallapján tartják a versenyen arany-
érmet szerző borokat, és az év borászává választott Koczor 
Kálmán borait is „szívesen ajánlják borértő vendégeiknek”. 

Balatonfüred és Balatonszőlős 
hegybírója, Koczor Kálmán 
előző évi chardonnay borával 
győzött. A díjkiosztón elhang-
zott: „A hagyományos augusz-
tusi borheteken csak azok 
kaphatnak engedélyt boraik 
tóparti árusítására, akik bene-
veztek a városi borversenyre. 
Balatonfüred ezzel is bizonyí-
tani akarja, hogy a szőlő és a 
bor városa, és helyben termelt 
szőlőből készült, jó minőségű 
borokkal várja a hazai és a 
külföldi embereket”. 

Koczor Kálmánék az ezred-
fordulót megelőző négy évben 
mintegy nyolchektárnyi szőlőt 
telepítettek. Közben épült a 

pince, és a feldolgozási technológiát is folyamatosan korszerű-
sítették. Az év szőlősgazdája akkor azt nyilatkozta: szeretné, ha 
a város közelében lévő lankákon újra szőlőt termesztenének, 
mert sokan vágták ki a tőkéket. „A hegyközségben döntöttünk 
arról, hogy a korábbi nagyüzemi táblákon ne lehessen engedé-
lyezni a művelési ág megváltoztatását.” Szántó István (1993)

A második füredi borversenyre ötven termelőtől hetvenhat 
bor érkezett bírálatra, hatvankilenc fehér és hét vörös. A kora-
beli tudósítás örvendetesnek nevezte, hogy a versenyre bene-
vezett tételek közül egyet sem kellett kizárni, és valamennyi 
érmet nyert: tíz aranyat, ötvennégy ezüstöt és tizenkettő bronzot. 
Két zsűri értékelte a benevezett borokat, az egyiket Hudák 
Zoltán, a Balatoni Rt. termelési igazgatója, a másikat pedig 
Figula Mihály, a Csopakvin Pinceszövetkezet ügyvezetője 
vezette. A fölöttük álló elnök szerepét Szövényi Ernő, a Bor-
gazdaságok Kísérleti és Minőségellenőrzési Laboratóriumának 
ügyvezető igazgató helyettese töltötte be. A zsűri örömmel ál-
lapította meg, hogy valóban új ízekkel találkoztak, és a verseny-
re nevezők többsége kistermelő volt. Megszűnt az a korábbi 
borversenyi gyakorlat, hogy kétféle ízű bort tálaltak: az „álla-
migazdaság-ízűt” és a „termelőszövetkezeti-ízűt”. Az év leg-
jobb szőlősgazdája Szántó István lett, aki a második és a har-
madik helyezést is megszerezte. 

Osváth Pál (1994)

Tovább emelkedett a füredi borversenyre beérkező tételek 
száma: 1994-ben már száz mintából választott a zsűri. Ezek-  
ből mindössze kilenc volt vörösbor, a huszonkét nevezett faj-
tából pedig a legtöbb olaszrizling volt. A második legjobb bor 
Osváth Pál olaszrizlingje lett, és őt választották az év szőlős-
gazdájává. 

Figula Mihály (1996, 1997, 1998, 1999),  
ifj. Figula Mihály (2003, 2004, 2007),  
Figula János (2008)

Az évek múlásával a szervezők kiszélesítették a borversenyt, 
lehetőséget adva a város lakóin kívül másoknak is a részvétel-
re. Szerintük „az egyre nagyobb egységenként való megméret-
tetés lehet az alapja a területi és az országos versenyeknek, 
tehát végső soron azoknak kell indulniuk a nemzetközi borver-
senyeken, akik a hazai szinteket már végigjárták”. 

Nem kérdés, hogy a füredi borversenyek eddigi történetében 
a legtöbb díjat a Figula család söpörte be: összesen nyolc évben 
lett az év bortermelője a család valamelyik tagja. Az 1996-os 
versenyre 119 bor érkezett bírálatra, az év szőlősgazdájává 
Figula Mihályt választották. Egy év múlva – amikor Figula 
Mihálynak sikerült megvédenie a címét – a legfőbb bírói tisztet 
ellátó Kállay Miklós kiemelte a szép, testes rizlingszilvánikat 
és sauvignonokat, valamint több nagyreményű rizling került a 
kóstolópoharakba. Mint mondta, „a muskotály és a tramini 
viszont enyhe csalódást okozott, bár az már haladás, hogy a 
versengő muskotályok kivétel nélkül szárazak voltak”. 

1998-ban már 184 tétel került a zsűri elé, aminek tagjai 
között a helyi szakembereken kívül a többi borvidék bírálói 
dolgoztak. A borok huszonegy szőlőfajtát képviseltek, és immár 
zsinórban harmadszorra Figula Mihály kapta az évjáratnak 
megfelelő kitüntető címet. Az ítészek szerint „a legjobb borokat 
profi szakemberek nevezték be, akiknek a szőlészet vagy a 
borászat a szakmájuk, és korszerű berendezésekkel rendelkez-
nek, ugyanakkor a kisebb gazdaságokból is jó, de nem világ-
színvonalú borok kerülnek ki”. 

Az aranyeső 1999-ben sem maradt el Figuláéknál: a szigorú 
zsűri a leadott 192 mintából ugyan csak tizenkettőnek adott 
aranyat, köztük is a legmagasabb pontszámot Figula Mihály 
1998-as évjáratú bora érte el, így negyedszerre is az év szőlős-
gazdája lett. Egy nappal korábban a gyöngyösi országos olasz-
rizling-borversenyen Figula Mihály négy borával három 
aranyérmet hozott el a versenyről, és az abszolút első helyet is 
megszerezte. 

2003-ban ifjabb Figula Mihály vette át a stafétát és az év 
szőlősgazdája címet. A családi gazdaságként működő pincészet 
ekkor tizenhat hektáron művelt szőlőt. Meglepetést keltett, hogy 
a borversenyeken általában kevésbé sikeres, korai érésű zenit-
tel nyert ifjabb Figula Mihály, akinek egyik kedvence a zenit, 
mert ebből friss, divatos ízeket lehet előcsalogatni. A legkoráb-
ban érő borszőlők közé tartozik, ezért november elején már 
piacra kerül az e fajtából érlelt primőr boruk. Ifjabb Figula 
Mihálynak a következő évben sikerült a duplázás, őt választot-
ták 2004-ben az év szőlősgazdájává, méghozzá egy 2003-as 
vörösbora, egy cabernet sauvignon elismeréseként. A verseny-
re ebben az évben 185 mintát neveztek, közülük a tizenöt leg-
jobbat árverésre bocsátották az eredményhirdetés után útnak 
induló Siófok fedélzetén. 2007-ben aztán eljött a vörös cuvée 
ideje, amikor is egy 2006-os tétel diadala után ifjabb Figula 

Mihály már harmadszor nyer-
te el az év szőlősgazdája cí- 
met, így a szabályoknak meg-
felelően haza is vihette a ván-
dordíjat. 

Figula Jánost egy 2007-es 
évjáratú, legmagasabb pont-
számot elért tihanyi merlot 
borral választották az év bor-
termelőjévé 2008-ban. Az 
1981-ben született Figula Já-
nos 2004-ben az ELTE-n vég-
zett magyar–esztétika szakon. 
Mindez kiegészült a zenemű-
vészeti érdeklődéssel: a Grazi 
Zeneművészeti Akadémia ütős 
hangszer szakára járt. Amikor 
tehette, egyre több időt töltött 
a pincészetben, elsősorban a 
kék szőlők érdekelték. 

Szép hagyo-
mány, hogy a 
városi borver-
seny győztese 
Az év szőlős-
gazdája kitün-
tető címe mel-
lé a Tagore 
sétány füredi 
móló felőli ol-
dalán az első 
borkiállítói he-
lyet is megkap-
ja a borhetek 
ideje alatt. 
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Füzessy István (2009)
A 2009-es borversenyre összesen 357 borminta érkezett, és 

tarolt az olaszrizling. A nagyszámú minta miatt a bírálat két 
napig tartott, a nemzetközi előírások szerint egy nap csak negy-
venöt bor kerülhetett a bírák elé, az is csak ebéd előtt. Az év 
bortermelőjének – eltérve a korábbi hagyománytól – nem a 
legmagasabb pontszámot elért balatonfüredi bortermelőt vá-
lasztották, hanem az elmúlt évjárat öt legjobb borának összeadott 
eredményét vették alapul. Ennek megfelelően a címet a Múzsa 
Borház tulajdonosa, Füzessy István érdemelte ki. Összesen ti-
zenhat borral neveztek a versenyre, melyből három arany-, hét 
ezüst- és hat bronzérmet kaptak. 

Füzessy István építész és felesége, dr. Bakonyi Elvira jogász 
az ezredfordulón vásárolták az első balatonfüredi és Balaton 
környéki szőlőterületet és borpincéket. Ide köti őket a szőlő, a 
bor, a táj és Balatonfüred szépsége. Azt vallják, hogy szőlőül-
tetvényük minden négyzetmétere megadta a munka, a küzdelem, 
a produktum semmi mással össze nem hasonlítható, ter-
mészetközeli élményét. Termesztett fajtáik között ott van a 
páratlan illatgazdagságú, hungarikumnak számító nektár is, ami 
1994-től államilag elismert fajta, dr. Bakonyi Károly a Judit és 
a cserszegi fűszeres keresztezésével nemesítette. A nektár bo-

gyói kellemes, muskotályos ízűek, bora jellegzetes karakterű, 
intenzív, aromás, fűszeres-muskotályos illatú. Savas, harmoni-
kus, testes, elegáns bort adó szőlőfajta. Töppedt vagy aszúsodott 
terméséből különleges minőségű bor készíthető. 

A Füzessy–Bakonyi házaspár nem állt meg az építészeti és 
jogi tanulmányoknál, kertészmérnöki és szőlész-borász szak-
mérnöki diplomát is szereztek. 

Dr. Vajay József (1995)

Az 1995-ös borversenyre 116 bort neveztek be. A három, 
egyenként hattagú zsűriben a szőlész-borász szakemberek 
mellett vállalkozók is helyet kaptak. Figula Mihály és Hudák 
Zoltán mellett a harmadik bizottságot Pettenkoffer Zsuzsa, az 
Országos Borászati Intézet területi szakértője vezette, a 
zsűrielnök pedig a burgenlandi agrárkamara borászati szakta-
nácsadója, Stefan Smolyan volt. A legtöbb aranyérmet az 
olaszrizlingek vitték el, az illatos fajták (rizlingszilváni, mus-
kotály, tramini) viszont a várakozásoknál rosszabbul szerepel-
tek. Véleményként fogalmazódott meg, hogy ezek feldolgozá-
sához és érleléséhez a szaktudáson kívül speciális eszközök is 
kellenek. A korabeli újságcikk külön kiemeli, hogy „beneveztek 
egy cuvee (küvé) bort, ami három-négy borfajta házasításából 
jön létre. Nem ismeretlen országunkban sem, hiszen az egri 
bikavér ebbe a kategóriába tartozik”. Az év bortermelőjévé dr. 
Vajay Józsefet választották.

Punk Ferenc (2001)

A jubileumi, tizedik városi borversenyen már szóba került, 
hogy borkirálynőt is válasszanak egy olyan fiatal hölgy szemé-
lyében, aki kötődik a borhoz. A szervezők közül Müller István 
külföldi útjai során azt tapasztalta, hogy a nevezetes bortermő 
területeken borkirálynőt választanak, aki uralkodása idején 
háziasszonyként vezeti a nagyobb horderejű bemutatókat. Az 
év szőlősgazdája címet ebben az évben Punk Ferenc kapta 
2000-es balatonszőlősi sauvignon blanc borával. 

Söptei Géza (2002) és fia, Söptei Zsolt (2014)
Söptei Géza dédnagyapja – aki 1860-

ban szabómesterként érkezett a Szombat-
hely melletti Söptéről – az egykori 
Nemespécselyen vásárolta az első szőlő-
birtokot. Ezt követően a családnak min-
dig volt szőlője. Söptei Géza is Pécselyen 
született, és gyerekkorától részt vett a 
szőlőmunkákban. Az Arácsi Mezőgazda-
sági Szakiskola akkor még kétéves, 
bentlakásos képzése után Budapesten, a 
Maglódi úti kertészeti technikumban 
végzett. Szakmai pályafutása a balaton-
füredi Jókai Mezőgazdasági Termelőszö-
vetkezetben kezdődött, és az arácsi isko-
lának 1982-től 95-ös nyugdíjba vonulá-
sáig gyakorlati oktatója volt. A Söptei 
Pincészetet 1998-ban, teljes mértékben 

családi vállalkozásként indították, feleségével és két fiával. Zsolt 
és Róbert ekkortájt fejezték be szakmai tanulmányaikat. Mind-
ketten az arácsi iskolát végezték kertészgépészként, majd ezt 
vendéglátói szakképzettséggel egészítették ki. A vállalkozáshoz 
sokat hozzátett a fiúk négy-ötéves németországi szakmai gya-
korlata, ahol nemcsak megismerték, hanem meg is kedvelték a 
szakmát, a szőlőtermesztést, borászatot és a zöldvendéglő típu-
sú vendéglátást. A szőlőtelepítéssel visszatértek Pécselyre, az 
első szüret 2004 őszén volt. Megvalósult a szőlészet-borászat 
teljes vertikuma: termelik a szőlőt, feldolgozzák, palackozzák 
és maguk értékesítik, jelentős részben a tavasztól őszig műkö-
dő vendéglátáson keresztül. A borversenyek kedvelt és díjazott 
szereplője a sárgamuskotályuk, ami egy fagyérzékeny, kényes 
fajta ugyan, de legtöbb évjáratban sikerül belőle jó bort készí-
teni. 

Hudák Zoltán (2005) és fia, Hudák Mátyás (2017)
A kezdetek óta sok minden megváltozott Aszófőn is. Ritkán 

jár már ló a szőlősorok között, a puttony is inkább látványosság, 
mint használati eszköz. Néhány dolog azonban a régi maradt: 
a szőlő, a bor és a velük való magas színvonalú szakmai munka 
szeretete ma is meghatározza, szép élményekkel tölti meg 
Hudákék életét.

Az aszófői vörösmáli műemlék pincesor egyik legrégibb, 
mai napig működő borospincéjét Hudák Mátyás anyai ősapja, 
Joó Ferencz építette 1848-ban. A pince elkészülte óta nemcsak 
a szőlő gondozásának tudománya, hanem a borkészítés alapis-
meretei is apáról fiúra szálltak.

Hudák Zoltán 1965-ös tokaji borászati tanulmányainak kez-
dete óta hivatásszerűen foglalkozik szőlőneveléssel és borké-
szítéssel. A Tokaji Ferenc Gimnázium, Szőlőtermelő és Borke-
zelő Szakközépiskola el-
végzése után a Kertészeti 
Egyetemen szerzett kertész-
mérnöki diplomát. A mai 
ültetvényszerkezet az ő több 
évtizedes, tudatos munkájá-
nak eredményeként alakult 
ki. A felújított, ódon pince 
mellett az általa létrehozott 
modern épület tette lehetővé 
napjaink borászati techno-
lógiáinak alkalmazását.

Hazánk az északi széles-
ség 47. fokán helyezkedik 
el, ezért borvidékünkön a 
legjobb adottságú dűlők a 
Balatonra néző, déli fekvésű 

termőterületek. Hudákék 
szőlői Aszófőn, Balatonfü-
reden, Csopakon és Tihany-
ban vannak, ezeket a termé-
szettel összhangban ők ma-
guk művelik. Termesztett 
fajtáik: olaszrizling, szürke-
barát, sauvignon blanc, 
chardonnay, kékfrankos és 
cabernet sauvignon. Ökoló-
giai gazdálkodást folytat-
nak, szigorú hozamkorláto-
zással. A hagyományok 
tiszteletben tartása mellett a 
modern szakmai szemlélet 
jellemzi a munkájukat.

2021-től a Balaton északi 
partján a figyelmüket a leg-
jobb termőterületekre kon-
centrálják, és szőlő- és bor-
termelést kezdenek Tokaj-
ban. A Donáth-dűlőben ta-

lálható szőlőskertből származó terméséből a Bem József utcai 
pincéjükben aszút készítenek.

Hudák Zoltán fia, Mátyás zenészként élt és dolgozott, azt 
abbahagyva társult édesapjához. A Lóczy gimnáziumban érett-
ségizett, a Széchényiben szerezte meg a borász szakképesítést, 
majd a Corvinus Egyetem kertészeti szaka következett. 2017-
ben az év bortermelője lett Balatonfüreden egy 2016-os olasz-
rizlinggel, aminek az alapanyagát a paloznaki dűlőben termesz-
tették. 

Koncz Gyula (2006)

A sorrendben tizenötödik borversenyre negyvenhét termelő 
harminc szőlőfajtából készült 193 bormintáját adta le zsűrizés-
re. Az év szőlősgazdája címet a legmagasabb pontszámot elért, 
egy évvel korábbi évjáratú borával Koncz Gyula kapta. Ebben 
az évben választottak először borkirálynőt: a jelöltek meghall-
gatása során a Balatonvin Borlovagrend Egyesület vezetőségét 
Varga Marcella felkészültsége győzte meg leginkább. 
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Mészáros József (2010, 2013)
A természet ajándékának 

tekinthető Pécselyi-medencé-
ben van a birtok, ahonnan jól 
látható a Balaton és a Tiha-
nyi-félsziget az apátsággal. A 
látvány, a panoráma szemet 
gyönyörködtető és lelket 
nyugtató. Aki e tájra téved 
vagy ide születik, az azonnal 
rabjává válik. Talán ez a lát-
vány is közrejátszott abban, 
hogy Mészáros József életé-
ben komoly pályamódosítás-
ra került sor. Szülei szoros 
kapcsolatban voltak a mező-
gazdasággal, és a rendszer-
váltáskor váltak önállóvá. A 
lóczys érettségi után Mészá-
ros József mégis a biológia–
testnevelés szakos tanári pá-
lyát választotta. A főiskolai 
évek alatt újabb fordulat következett, és a diploma után Auszt-
riában, a kremsi szőlészeti-borászati iskolában bormenedzseri 
diplomát kapott, amihez a német és az angol szőlész-borász 

szaknyelv elsajátítása kap-
csolódott. Tanult a nemzetkö-
zi borokról és egy más szem-
léletet, a marketing alapú 
gondolkodást ,  valamint 
Klosterneuburgban nemzet-
közi borbíráló vizsgát is tett, 
szakmai gyakorlatát pedig 
volt osztrák osztálytársánál, 
Karl Heinz Schnabl borásza-
ti üzemében töltötte. Itthoni 
tevékenysége 2001-ben kez-
dődött, és alapító tagja volt a 
Borút Egyesületnek.

2010-ben 377 bort nevez-
tek be a füredi borversenyre, 
és ezúttal is az egy termelő 
által benevezett öt legjobb bor 
összpontszáma alapján dön-
töttek Mészáros Józsefék 
mellett. 2013-ban sikerült a 

duplázás: a benevezett boraik közül két olaszrizlingjük, egy 
cabernet franc és cabernet sauvignon cuvée-jük lett aranyérmes 
igen magas pontszámmal. 

Balogh Róbert (2011),  
Baloghné Király Mónika (2015), Pécsely, 
Balogh Róbert (az év szőlősgazdája 2011)

2011-ben 319 bort neveztek be a gazdák a borversenybe, 
közülük a Balogh Pince bizonyult a legsikeresebbnek, így Ba-
logh Róbert, a családi vállalkozás borásza vehette át az év 
bortermelőjének járó vándordíjat, egy faragott hordófeneket és 
egy céhkorsót. 2015-ben hasonló számú bormintából dolgozott 
a zsűri az Annabella Hotel éttermében. Annak ellenére jó volt 

a borok minősége, hogy a 2014-es évjárat próbára tette a gaz-
dákat. 2014-es évjáratú Irsai Olivér és kékfrankos rozéival arany 
minősítést kapott a Balogh Pincészet, ezzel az eredménnyel 
Baloghné Király Mónika lett az év bortermelője Balatonfüreden. 
Szalay László faragott hordófenék munkáját vándordíjként 
vihették haza. 

Szabó József (2012), 
Szabó és Fia Borpince 
(2016, 2020), Balatoncsicsó

A 2011-es év a vörösborok 
éve volt. Kiváló évjáratot ér-
tékelhettek, nagyon sok volt a 
napsütés, kevés az eső, és na-
gyon meleg volt. Ez ideális 
körülmények között jó is a 
szőlőnek, de ha valaki túlvár- 
ta a szüret időpontját, akkor 
egy-két fajtánál elégtek a sa-
vak, és egy diszharmonikus, 
lelágyult bor került a hordóba. 
Aki viszont nem a mustfokra, 
hanem a savra szüretelt, az 
szép, friss, harmonikus, karak-
teres bort nyerhetett. A vörös-
boroknál éppen fordított volt 
a helyzet, könnyebb dolguk 
volt a gazdáknak. 2012-ben az 
év bortermelője Szabó József 
balaton csicsói gazda lett, aki-
nek a családja körülbelül háromszáz éve borászkodik. A Szabó 
és Fia Borpince a Nivegy-völgyben található, szőlőterületük 
legnagyobb része Balatoncsicsón van. A többgenerációs borász-
család pincészetének zászlósbora a juhfark. A borversenyre 
juhfarkot, olaszrizlinget, szürkebarátot, muskotályt és rozéból 
egy kékfrankos fajtát vittek. A díjat nagy örömmel fogadták, és 
egyfajta visszaigazolásnak tartották, hogy volt értelme a sok 
munkának. Szabó József fia, Szabó Gergő is folytatja a borász 
szakmát. 

A Szabó és Fia Borpincének 2016-ban sikerült duplázni, és 
emellett négy boruk is aranyérmes lett. Ez évben – először a 
verseny történetében – a szakmai bírálóbizottságok mellett 
gasztronómiai szakemberekből álló zsűri is értékelte a borokat. 
A triplázásra 2020-ban került sor: tizenöt bort, főként fehéreket 
küldtek a zsűri elé, amiből kilenc aranyérmes lett, ahogy a ro-
zéjuk is, s nem mellesleg az év borásza címet is besöpörték. 
Olaszrizlingeket és dűlőszelektált nedűket neveztek be a ver-
senyre, volt köztük fahordós és reduktív egyaránt. A kérdésre, 
hogy mi a boraik sikerének a titka, Szabó Gergő azt válaszolta: 
a nagyon sok munka melletti apró dolgok, és hogy minden 
évben új technológiákat alkalmaznak. 

Kálmán József  
(2019), Pécsely

A sorrendben 28. borverse-
nyen az összesített eredmé-
nyek alapján Kálmán József, 
az Arias Borászat vezetője lett 
az év bortermelője Balatonfü-
reden. A Salgótarjánból szár-
mazó Kálmán József szülei 
1991-ben vettek egy kis birto-
kot Pécselyen. A családi indít-
tatás nyomán 2008-ban fogal-
mazódott meg benne, hogy 
borászattal szeretne foglalkoz-
ni. Édesapjával és édesanyjá-
val kezdték vinni a pincészet 
ügyeit, igazi családi vállalko-
zás az övék. 2019-ben már tíz 
hektáron gazdálkodtak, a vi-
dék kedvelt fajtáit termesztik 
Pécselyen, zászlóshajó boruk 
az olaszrizling. 

Koronczai Zsolt (2018)
2018-ban Koronczai Zsolt 

lett az év borásza Füreden, 
olaszrizlingje negyvenegy 
borász 353-féle bora közül 
nagy arany minősítést kapott. 
A Balatonfüred–csopaki bor-
vidék legrangosabb megmé-
rettetésén abban az évben a 
fehérborok domináltak, kö- 
zülük is az olaszrizlingek. 
Koronczai Zsolt tizennégy 
borral nevezett a versenyre. Az 
akkor 22 hektáron, javarészt 
Balatonszőlősön gazdálkodó 
borász családja generációk óta 
foglalkozik szőlőtermesztés-
sel. Először kapták meg a díjat, 
és nagyon boldogok voltak 
tőle. Érezték, hogy jól sikerült 
az előző év olaszrizlingje, de 
a borok megítélése annyira 
szubjektív, hogy ebből még 
nem vontak le messzemenő 
következtetést. – Sok minden-
től függ, mire mondjuk azt, 
hogy jó bor. Elkötelezett borá-
szok vagyunk már generációk 
óta. Van két fiam, abban bí-
zom, hogy ők majd egyszer átveszik tőlem a pincészetet – nyi-
latkozta a borverseny díjkiosztóján Koronczai Zsolt. 



Jótékony célt szolgál 
a szezonnyitó koncert

Június 18-án a Füred 
Dixieland Band hagyo-
mányos évadnyitó 
koncertjével indul a 
füredi szezon a Balaton 
Szabadidőközpont 
szabadtéri színpadán.  
A sztárvendég Roby 
Lakatos, a világhírű 
hegedűművész és Király 
Viktor, a fiatal popsztár 
lesz. A koncert bevételét 
a csíkszeredai Csibészek 
Alapítvány Árvácska 
csoportjának zenei 
oktatására ajánlot-  
ták fel. 

– Óriási megtiszteltetés a 
zenekarunk számára, hogy sok 
elfoglaltsága ellenére Roby 
Lakatos elfogadta a meghívá-
sunkat – mondta Dervalics 
Róbert, a Füred Dixieland 
Band vezetője. – Az együtte-
sünk megalakulása óta évente 
egy vagy két koncert bevételét 
hátrányos helyzetű, esetleg 
beteg gyermekek gyógyítására 
szokta felajánlani. A pandémia 
rabságából kitörve 2021-ben 

sem lesz ez másképp. Az Ár-
vácska csoport zenei nevelé-
sének eszközbeszerzését sze-
retnénk támogatni: hangszere-
ket, kottákat, kottaállványokat 
és fellépőruhákat adományo-
zunk. A csoport tagjai négy-
ötéves gyerekektől tizenéves 
korúakig terjednek. Kedves 
barátunk a csíkszeredai kon-
zulátus üzemeltetéséért felelős 
Gergely István nyugállomá-
nyú esperes, aki a Csibészek 
Alapítványt is vezeti. Nagy 
örömünkre információink 
szerint ő is jelen lesz a füredi 
koncerten. 

A jótékonysági koncertre 
elővételben lehet jegyet venni 
a www.jegy.hu oldalon, a 
kisfaludyszinhaz.hu portálon 
és a balatonfüredi Tourinform-
irodában, valamint a koncert 
előtt a helyszínen. A nézőtéri 
helyfoglalás érkezési sorrend-
ben történik majd, a rendez-
vény oltási igazolvánnyal lá-
togatható.  Mórocz Anikó

A képen Roby Lakatos 
és Dervalics Róbert
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John Steinbeck: 
Édentől keletre
Marikának

Az elmúlt időszakban öröm-
mel osztottam meg önökkel ol-
vasmányélményeimet a lap ha-
sábjain. Újraolvastam klasszi-
kusokat, ifjúsági irodalmat, 
magyar szerzőktől, külföldiek-
től egyaránt. Örömömre szol-
gált, hiszen egész más felnőtt 
fejjel olvasni regényeket, mint 
fiatalon vagy  akár kamasz  
korban. Mások az élmények, 
gondolatok, élettapasztalatok. 
Örültem a pozitív visszajelzé-
seknek is. 

Aztán – már több mint egy 
éve –,  bár sütött a nap, színpom-
pás virágok tarkállottak a ker-
tekben, a városban, volt élelmi-
szer a boltokban, Magyarország 
egyik legszebb helyén te-
hettünk egészségügyi sétát, volt 
Zoom és WhatsApp és Viber és 
üzenet és e-mail, telefon és 
Skype, szorongató félelemben 
éltek sokan.

 A maszkos embereket látva 
olyan érzésünk támadt, mintha 
egy sci-fi filmbe csöppentünk 
volna. Pedig ez volt a való világ, 
a mi filmünk. A maszkok mögött 
megszűnt a mosoly, idegenek 
lettünk egymás számára. És nem 
volt érintés, ölelés. Az öreg félt 
a fiataltól, a fiatal féltette az 
öreget.  A legrosszabb volt a 
csönd. A város, amely autózaj-
tól, emberek nyüzsgésétől han-
gos, néma lett.  Volt, aki mindezt 
jól élte meg. Gondozta a kiskert-
jét, takarított, pakolt, selejtezett. 
Volt, aki alkotott, könyvet írt, 
zenélt, albumot készített, online 
előadásokat szerkesztett. S volt, 
aki dolgozott online, vagy nap 
nap után szorongva ment mun-
kahelyére, tette a dolgát. Köszö-
net nekik ezért! S volt, aki bele-
dermedt a szorongásba, mert 
tudta, semmi nem lesz olyan, 
amilyen volt. Egy év telt azóta, 
talán lassan visszakapjuk éle-
tünket. 

A könyvmentők echós sze-
keréből vásároltam meg Stein-
beck amerikai író könyvét há-
romszáz forintért. Megvolt ne-
kem is, de – mint annyi minden 
– elveszett. John Ernst Steinbeck 
Kaliforniában született 1902-
ben, és 66 évesen halt meg. 
1962-ben kapott irodalmi No-
bel-díjat. Több könyvét olvas-
tam (Egerek és emberek, Le-
ment a hold, Érik a gyümölcs), 
de legjobban az Édentől keletre 
(1952) érintett meg. S így volt 
ez most is. 

A hatalmas családregény fő 
színtere Kalifornia, a kaliforniai 
Salinas városa. A század eleji 
Amerika bonyolult, ellentmon-
dásokkal terhelt, színes freskója. 
Két család történetével is-
merkedhetünk meg, az egyik 
főhős, az író nagyapja az ír 
származású Samuel Hamilton.   
Bár reális társadalomrajz, ami 
elénk tárul, mégis Jókaihoz ha-
sonlóan a regény szereplői 
(Samuel, Lee, Adam) vagy 
meseszerűen jók és bölcsek, 
vagy ördögien gonoszak  és ke-
gyetlenek, mint Kate és Joe.

A regény egy ikerpár életét 
mutatja be. Az ősi bibliai törté-
net, Ábel és Káin megtestesítői 

ők. Abel (Aaron) az áldozat, de 
Cal (Káin) talán még inkább az, 
akiben megvan a bűn és tiszta-
ság, a romlott gondolatok és a 
jóság egyaránt. Szereti szép, 
szelíd, konfliktuskerülő,  álom-
világban élő testvérét, de irigyli 
tőle apjuk szeretetét. Végül ez a 
féltékenység okozza  Aaron 
halálát és apja, Adam halálos 
betegségét is. Hogy lehet tovább 
ilyen stigmával élni?  Egyáltalán 
lehet-e? A túlélésben segít 
Calebnek Abra, a könyv női 
főszereplője és Lee, a kínai 
szolga, aki az anyai szeretetet, 
törődést és a kínai bölcsességet 
is képviseli.

A Bibliában Káin Ábel halá-
la után az Édentől keletre megy. 
Nagy kérdés, Isten megbélye-
gezte-e élete végéig? Lee szerint 
nem: Káin életmentő bélyeget 
kapott az Úrtól. A Bibliában 

ennél a történetnél a bűn kap-
csán szerepel egy szó, a héber 
timsel. Fordították uralkodjál 
rajta vagy uralkodni fogsz for-
mában is. Egyik parancs, a 
másik ígéret. Melyik az igaz? 
Lee a kínai aggastyánok tanácsa 
elé terjesztette a kérdést, akik 
két év vizsgálódás után alakítot-
ták ki véleményüket. A timsel 
szó jelentése: rajtad áll. Te vá-
lasztasz. Nem mondhatod, hogy 
nem tehettél máshogy, hogy ez 
volt megírva, mert mindig meg-
van a lehetőséged a döntésre. 
Cal feloldozást nyer tettéért, 
nem a bűn hordozója élete vé-
géig.

„Semmiféle történetnek 
nincs ereje, sem tartós hatása, ha 
nem érezzük, hogy igaz és ránk 
is találó” – olvashatjuk a re-
gényben. Rajtunk áll, mit kez-
dünk életünk új szakaszával. 
Értékeljük-e mindennapjaink 
örömeit, törődünk-e szeretteink-
kel, barátainkkal és az egészsé-
günkkel. Az életünk feltehető-
leg nem lesz ugyanolyan, mint 
korábban volt. Megszűnt a jövő 
biztonsága, csak a jelen van, 
ebben éljünk a legokosabban, jó 
döntéseket hozva nap mint nap! 

A regény alapján készült 
filmet Elia Kazan rendezte 
1955-ben. A főszereplője James 
Dean, aki 24 évesen halt meg 
autóbalesetben. Bár a film a 
történet csak egy szeletét dol-
gozza fel, fontos szereplők ki-
maradtak, mégis emlékezetes a 
mai napig James Dean „modern 
Káinja” miatt. A mi Soós 
Imrénkhez hasonlóan zseniális 
színész volt, minden gondolatá-
val, félelmével, kétségeivel 
együtt. Ajánlom a könyvet és a 
filmet is.

 Molnár Judit

ÚJRAOLVASÁS

James Dean
Bringások a Balaton-felvidéken

Május 13-án a Balatonfüred 
és Nagykanizsa között kijelölt 
183 kilométeres útvonalon 
teljesítették a távot a Tour de 
Hongrie versenyzői. A szakasz 
során két hegyi (Balatonszőlős 
és Vigántpetend), illetve há-
rom gyorsasági (Tapolca, Hé-
víz és Zalakaros) részhajrára 
is sor került. Ráadásul a sza-
kasz elején volt a két hegyi 
részhajrá, így a piros mezért 
érdekeltek nagyon hamar ki-
harcolták maguknak a „nap 
szökése” jogát.

Meglehetősen technikás út 
vezetett a célegyenesig, az 
utolsó kilométereken több éles 
kanyart kellett bevennie a nagy 
tempóval érkező mezőnynek, 
a célegyenes viszont csalóka 
volt, hiszen hosszú lejtmenet 
után az utolsó háromszáz mé-
ter kellemetlen emelkedővel 
várta a sprintereket.  BFN
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Kakas Márton levelei Balaton-Füredről
CXXIII. Levél 
Tisztelt szerkesztő ur. Vala-

hára jó idő van! (Szellemdus 
gondolat, az időjáráson kezde-
ni) vége van annak a nagy 
hidegnek. Azt mondják, hogy 
ezt is az üstökös okozta. Sze-
gény Üstökösre mindent is 
ráfognak: ha háboru van, azt 
az Üstökös hozta, ha megbom-
lik az időjárás, az az Üstökös 
hibája; ha nyáron elfagy a 
vetemény, az Üstökös feleljen 
érte; ha sok bor termett, az is 
az Üstököstül származik; ha 
döghalál van, az is az Üstökös-
ből jött! Mért nem fognak már 
rá a Bolond Miskára is vala-
mit? Mért nem tulajdonitják a 
háborut a Pesti Hirnöknek? a 
késői fagyokat és rosz időjá-
rást a Budapesti Hirlapnak? a 
rosz termést a szépirodalmi 
lapoknak; a sáskajárást az 
augsburgernek; a sok bort a 
Napkeletnek s a döghalált az 
Uj Időnek? mért fognak min-
den gonoszt az én szegény 
lapomra? Füreden nincs már 
az a szoba, fürdőkád, kémény, 
szelelőlyuk, ugy magas tetejü 
kalap s más efféle kiadható 
lokalitás, a mi vendéggel töm-
ve dugva ne volna; de semmi 
olyan nagy quantumban nem 
kapható, mint poéta. Itt van-
nak rajtam kivül (betürendbe 
szedem őket), mert különben, 
(ismerem már a fájtáját), – (a 
milyen csunya féreg), – 
(mindgyárt megapprehendál) 
Dobsa, Jókai, Tóth Kálmán, 
Vajda János és Vas Gereben; 
mely utóbbi legközelebb vesz-
szőt fog futni a füredi hölgy-
sereg sorai között, a miért azt 
irja, hogy Füreden már minden 
leány menyasszony. Ez olyan 
kártétel, mintha valaki julius 
1-én azt hirdetné, hogy a Ké-
pes Ujság minden száma el-
fogyott. 

Hanem még ez mind nem 
elég. A minap egy gatyás 
földmives ember állit be hoz-
zám azzal a szóval, hogy neki 
versei vannak, olvassam át: 
csak éjszaka irhat, mert nappal 
kapálni kell. Átolvastam egy 
egész csomagot, s mondha-
tom, hogy oly talpraesett mon-
dásokat, oly kerek eszméket, 
néhol magas hazafiui lelkese-
dést találtam bennük, hogy 
azokkal becsületet vallana 
akármi professzionatus iró; 
különösen egy hőskölteménye 
van Kinizsiről, a mit merek a 
Vasárnapi Ujságnak ajánlani. 
Ez érdemes kollega azután 
m e g i s m e r t e t e t t  e s t e  a 
savanyuviz-szurkolásnál egy 
másik fiatal poétával, a ki 
megint egy 20 éves kocsisle-
gény; annak is oly csinos 
költeményeit olvastam össze, 
hogy ha azok a divatlapokba 
kerültek volna, rég nagy-
reményü ifju költőink sorá-
ban emlegetné őket a napi 
itészet. 

Ragad itt a költészet min-
denkire! Itt a földmives, gaz-
datiszt, mind izlelé Hippocre- 
ne büvös forrását s maga a 

vizosztó uradalmi egyenruhás 
ügynök is kitünő egyéniség, 
nem azáltal, hogy ír, de azáltal 
hagy olvas, saját könyvtárt tart 
(!!Figyelmeztetésül sokagaru 
hazánkfiainak) irodalmunk 
jeleseiről ugy beszél, mint  
egy Salamon, és a Vasárnapi 
Ujságnak buzgó gyüjtője.  
(Hol vagyon a kalapod, szer-
kesztő?!) 

És ha a magasabb körökbe 
emelkedünk, még ott is talá-
lunk kollegára; itt találkozván 
idősb báró Rudics Antal, a 
„Hervatag füzér” hervadatlan 
kedélyü szerzője, ősz haju,  

és fiatal mosolyu arczá-  
val, – mondja azután valaki, 
hogy Füred nem a Pieridák 
berke! 

Jövő levelem szólni fog az 
itteni mulatságokról, az itteni 
vizek hatalmáról, és különö-
sen Molnár szintársulatáról, 
melyről egyelőre is annyit 
mondhatok, hogy mindenki 
közmegegyezéssel elismeri, 
miszerint ennél rendesebb és 
igyekezőbb társulatot vidé-
ken soha nem látott, a mit 
abból is meg lehet itélni, hogy 
a szinkör minden előadásra 
szép közönséget fogad be, 

ámbátor Molnár azt a dicsé-
retes ujitást hozta be, hogy a 
belépti jegyeket nem küldi a 
vendégek nyakára s azokkal 

semmiféle házalást meg nem 
enged. 

K. M. 
Vasárnapi Ujság, 1860.

– Egy balatonfüredi levél-
ből átvesszük a következő 
érdekes adatokat: Tehát ugy 
volt a dolog, hogy a hirlapok 
egy nappal antedatálták a Jó-
kai-pár ezüst menyegzőjét, 
aug. 29-e helyett 28-ára. – No 
de ennek is meg volt a maga 
jó oldala: egy nap helyett két 
nap tartott a családi ünnep. 
Tömérdek volt a távirat, a mi 
az nap érkezett, százon felül! 
Az ország minden részéből, 
Bécsből, Erdélyből, jó bará-
toktól és ismeretlenektől, tár-
sulatoktól, a nemzeti szin-
háztól, az irói és müvészi 
egylettől, magyar és német 
lapok szerkesztőségeitől s 
még a pesti távirdahivatal is 
testületileg küldte meg üdvöz-
letét. A sürgönyök némelyike 
annyi gyöngédséggel, annyi 
érzelemmel volt szerkesztve, 
a mennyi a fatális husz szóba 
csak beleférhetet t .  Este 
diszelőadás volt a szinházban 
nagy kivilágitás és a hanyatló 
idény daczára tömött ház mel-
lett. Mikor a Jókai család be-
lépett, a közönség szivből fa-
kadt lelkes éljenzéssel fogad-

Jókai-napok, különszám



ta. A „Szigetvári vértanuk” 
első felvonását adták, mely 
müvészi tekintetben is elég jól 
sikerült. Előadás után a közön-
ség felkerekedett s olyan fák-
lyás zenét hevenyészett a 
jubilaris párnak, a minő csak 
kitelt. Másnap 29-ikén volt az 
igazi évforduló. A b.-füredi 
szeretetház igazgatósága nö-
vendékeivel együtt volt az első 
a tisztelgők közül. Az igazga-
tóság részéről Molnár Aladár 
üdvözlé a hozzá rokon párt, 
melegszivből jött szavakkal, 
ezután a növendékek közül 
egyik növelt fiu mondá el a 
maga jóakaratu kivánságát 
okosan, értelmesen, mire a 
növendékek énekkara hazafiui 
dalokat énekelt. Később az 
egész fürdői férfi közönség, 
számra nézve valami ötvenen, 
mentünk fel a Jókai-villába. 
Nevünkben Tarczy Lajos, Jó-
kainak egykori tanára, akadé-
miai tag mondott egy szép 
felköszöntést. Még ezzel sem 
volt vége a tisztelgésnek. Ké-
sőbb a szent Benedek rend 
összes jelenlévő tagjai jöttek 
el az ünnepelt párt üdvözölni. 

Nevökben főtisztelendő Va-
szary Koloss igazgató mon-
dott egy meleg, átérzett üdvöz-
letet, végül pedig a helybeli 
szintársulat adta elő szives 
kivánatait. Ennyi a tisztelgés-
ről. Mint később értesültem, a 
jubiláris pár ez alkalomból 
szép emlékeket is kapott. Ne-
vezetesen a „Hon” munkatár-
sai egy szép ezüst serleggel 
kedveskedtek alkalmi felirat-
tal. Fischer Mór Herendről egy 

remek áttört müvü gyümölcs-
tartóval emlékezett meg s 
maga Jókai egy szép ezüst 
csattos nagy albummal lepte 
meg nejét. Az album előlapján 
szép ezüst koszoruban neveik-
nek kezdő betüi, a koszoru 
szalagján pedig az 1848-ki és 
1873. augusztus 29-ki kelet 
o lvasható  A szép ezüst 
diszitmény Szurmák pesti 
aranymüves munkája. A ba-
latonfüredi hölgyek, élükön  
b .  Sennyeyné ,  e  napra 
diszbokrétákkal s az idény 
legszebb gyümölcseivel 
áraszták el Jókainét, mig a 
fürdőigazgató, Jókairól emlé-
kezett meg, drága jó borokkal. 
Igy folyt le nálunk ez a két 
nap, mely az idei fürdőidé-
nyünkben emlékezetes marad. 
Adja Isten, hogy ujabb 25 év 
mulva mindnyájan – megrepe-
tálhassuk. 

Magyar Ujság, 
1873. szeptember 3.

***
– (Jókai Mórról) a „Nem-

zet”-ben következőket olvas-
suk: Jókai Mór koszorus köl-
tőnk, a „Nemzet” főszerkesz-

tője, teljesen visszanyerte 
egészségét s ezzel együtt ke-
délyének ruganyosságát és 
régi munkakedvét, a miről az 
egész magyar nemzet nagy 
örömmel fog tudomást venni. 
Egy hóval ezelőtt széngázmér-
gezés érte a költőt. Svábhegyi 
villájában, hálószobájának 
egy ajtaját befalaztatta s az uj 
fal nedvességét a kőmüvesek 

nyitott száritó-kályhák tüzével 
akarták elvenni. E kályhák 
széngáza azonban annyira a 
falba és a butorokba vette 
magát, hogy Jókai valóságos 
széngázmérgezés tüneteit 
érezte, rendkivüli főfájása volt 
s heteken keresztül képtelen 
volt dolgozni. Budapesten dr. 
Demjanovich Emil gyógyke-
zelte a költőt, a ki aztán Bala-
tonfüredre ment s itt dr. Huray 
István kezelte őt. A balaton-
füredi tartózkodás oly jót tett 
Jókainak, hogy pár nap alatt 
teljesen helyre állott. Ez idő 
szerint svábhegyi villájában 
tartózkodik s igen derülten 
fogadta azt a milanói hirt, 
mely az ő öngyilkosságáról 
szólott. Dus fürtöktől megra-
kott szőlőtőkéi közt sétálgat-
va, vidáman mondotta egy 
ismerősének: „Nem bolondul-
tam meg, hogy – szüret előtt 
legyek öngyilkos!” 

Pesti Hírlap,
1894. szeptember 15. 

***
Jókai Mór dr. felesége. 

Napról-napra jobban hitelöket 
veszitik a czáfolatok és előbb-
utóbb azok a hirek lesznek 
legigazabbak, melyeket leg-
alaposabban leczáfolnak. Az 
elsők között voltunk, akik hirt 

adtunk arról, hogy Jókai Mór 
dr., a magyar irodalom büsz-
kesége és az élő regényirók 
legjelentékenyebbike belesze-
retett Nagy (Grosz) Bella 
szinésznőbe, aki csak most 
került ki egyik magyar szini 
iskolából, megkérte kezét és a 
legközelebbi napokra jeleztük 
az esküvőt. A „Magyar Hirlap” 
n é h á n y  n a p p a l  k é s ő b b 
izléstelennek jelentette ki e 
hiresztelést és ezen lapnak 
Jókai Mórhoz való közeli vi-
szonya miatt hitelt talált e 
czáfolat. Pedig épen, mikor ez 
a czáfolat megjelent, időzött 
Jókai Mór dr. Balatonfüreden, 
hogy ott  Vaszary Kolos 
herczegprimással közölje 
szándékát és kikérje tanácsát 
a vegyes házasság esetleges 
egyházi megáldása miatt. Az-
óta hallgatott a hir, mig ma 
este a jól értesült „Esti Ujság” 
megirta, hogy Jókai Mór dr. 
szerdán délelőtt az egyik bu-
dapesti anyakönyvvezető előtt 
házasságot kötött Nagy Bellá-
val és a 72 éves boldog férj, 
csakugy, mint minden fiatal 
házaspár, nászutra indult 
Velenczébe 20 éves feleségé-
vel. Mint budapesti tudósitónk 
telegrafálja, nagy föltünést 
kelt Jókai Mór ezen lépése, 
mert nem tulajdonitottak ko-
molyabb jelentőséget azon 
fokozott  érdeklődésnek, 
melylyel a nagy költő a leg-
utóbbi időben előtérbe állitotta 
Nagy Bellát, aki legutóbb Jó-
kainak a Petőfi-ünnepélyre irt 
apotheozisát szavalta el a 
krisztinavárosi szinkörben. 
Most már megfosztotta magát 
Jókai Mór egyik kodvencz 
ürügyétől, melylyel távol tart-
hatta magát nyilvános szerep-
lésektől, mikor agg korára és 
beteg testére hivatkozott. Jó-
kai Mór Magyarországnak 
egyik legfiatalabb férje. Az 
egész magyar nemzet jó-
kivánsága kiséri az olasz kék 
ég, az örök szerelem ege alá 
és a narancs és czitrom honá-
ban, viruló ifju neje mellett 
bizonyára megifjodik ujólag 
az elaggott költő, miként ujra 
ifju lett a késői szerelem 
hevitő tüzében Faust, a nagy 
tudós! 

Pécsi Napló, 
1899. szeptember 16. 
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Összeállította:
Tóbiás Krisztián
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Ingyenesen vehetik igénybe az Öko 
központot szervezetek, valamint várjuk  
a programokra a lakosságot!

Folyamatosan megvalósíthatják az Öko Házban térítésmentesen 
saját programjaikat, foglalkozásaikat civil szervezetek, magán-
személyek! Várjuk jelentkezésüket!

A helyszínt térítésmentesen biztosítjuk a civil szervezetek 
valamint a résztvevők számára!
Azon programok, foglalkozások megtartását részesítjük előnyben, 
mely a környezetvédelmet, a környezettudatosságot, az egész-
ségvédelmet, egészséges életvitelt helyezi középpontba. De más 
társadalmi célú program esetén is várjuk megkeresésüket!

Valamint a házban megszervezésre kerülő programokra 
várjuk a város és a környező települések lakosságát.
A Öko Ház Programjai az alábbi témákra épülnek:

 ● vállalkozásokat segítő programok, 
 ● interaktív szeminárium környezetvédelmet,  
a környezettudatosságot, az egészségvédelmet,  
egészséges életvitel 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
www.ecocenter.hu/oko-kozossegi-haz

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


