
A tudomány vidéki bástyája
Átadták a Budapesti 
Műszaki Egyetem 
(BME) balatonfüredi 
tudáscentrumát. A két- 
ezer négyzetméteres, 
több száz hallgatói 
férőhellyel rendelkező 
komplexum a felsőfokú 
tanítás mellett gyakor-
latorientált képzések-
nek és kutatásoknak  
ad helyet.

A balatonfüredi tudáscent-
rum a Műegyetem első Buda-
pesten kívüli kampusza. A 
komplexum több száz hallga-
tót tud fogadni, és 30 fős ku-
tatói-adminisztrációs kapaci-
tással rendelkezik. Kilenc 
oktató- és négy kutatóhelyi-
ség, előadótermek, tárgyalók, 
valamint közel háromszáz 
hallgatói munkaállomás várja 
az ideérkezőket. A cél az, hogy 
a térségi vállalatok hozzáfér-
jenek ugyanahhoz a tudáshoz, 
mintha valamelyik nagy egye-
temi központ közelében mű-
ködnének.

Hankó Balázs, a felsőokta-
tásért felelős helyettes állam-
titkár az átadóünnepségen úgy 
fogalmazott: a füredi tudás-
centrum a korszerű felsőokta-
tási képzés megtestesítője.

– Felnőtt- és szakképzés 
működik majd itt együtt, az 
egyetem és a gazdasági szféra 
szereplői lépnek kapcsolatba, 

de az intézmény nyitott a tér-
ség vállalkozásai felé is – fo-
galmazott.

Dr. Czigány Tibor, a BME 
rektora hangsúlyozta: az épü-
let kész, most tartalommal kell 
megtölteni. A cél az, hogy a 
térség és az ország számára új 
szakembereket és új innová-
ciós eredményeket nyújtson a 
centrum – vélekedett.

Kotán Attila, a BME kan-
cellárja kiemelte: a tudáscent-
rum élvonalbeli képzést nyújt 
majd, a gyakorlati oktatás 

mellett a kutatásokra is nagy 
figyelmet fordítanak.

A BME Science Park prog-
ramjának keretében megva-
lósult balatonfüredi tudásköz-
pontban felsőoktatási képzé-
seket, szakképzéseket, nyáron 
középiskolásoknak ágazati 
táborokat, versenyeket tarta-
nak majd. Gyakorlatorientált 
képzések lesznek itt elérhetők, 
amelyek élénkítik a balatoni 
régió gazdasági potenciálját, 
illetve enyhítik a szakember-
hiányt is.

– Új jövőképet ad a város-
nak a tudáscentrum. Az intéz-
mény létrehozása mérföldkő 
Balatonfüred gazdasági életé-
ben, egész éves foglalkoztatást 
is nyújt. Tizenkét éve kezdtük 
el a város innovációs környe-
zetének kialakítását, most ez 
egy fontos állomás, hiszen 
nem függhetünk kizárólag a 
turizmustól – vélekedett Bóka 
István polgármester, aki hang-
súlyozta: reményei szerint 
hamarosan elkezdődhet a Ló-
czy-program megvalósítása is, 

ami tovább erősítheti a tudás-
centrum működését.

Kontrát Károly, a térség 
országgyűlési képviselője 
szerint a világszínvonalú épü-
let az egész megyének új lehe-
tőségeket teremt majd.

– A beruházás akkor lesz 
teljes, ha egy kollégiumot is 
tudunk ide építeni, nagyon 
bízom benne, hogy ezt is meg 
tudjuk valósítani – fogalma-
zott az államtitkár.

Az Európai Unió 1,9 milli-
árd forintos támogatásából 

megvalósuló beruházást az 
egyetem saját forrásaival és az 
önkormányzat saját eszközei-
vel egészítette ki. A Fürdő 
utcai Rendszertudományi In-
novációs Központ mellett álló 
tudáscentrum építése tavaly 
márciusban kezdődött. A BME 
önálló szervezeti egységeként 
működő tudáscentrum egy-
szerre tudja kiszolgálni a 
közoktatás, a felsőoktatás, a 
felnőttképzés és a környékbe-
li vállalkozók igényeit.

 Martinovics Tibor
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TARTALOM
Vesztésre állunk, 
de van visszaút
Szöllősi-Nagy András a klí-
maváltozásról és a fenntart-
ható fejlődésről.     3. oldal 

Régi falképek 
a kastélyban
Restaurátorok tárják fel, állít-
ják helyre a több mint kétszáz 
éves képeket.         7. oldal

Az ünnepélyes átadás pillanata. A komplexum több száz hallgatót tud fogadni, és harmincfős kutatói-adminisztrációs kapacitással rendelkezik

Májusra elkészül  
a kerékpáros központ

Letették az alapkövét  
a Kisfaludy strand 
bejáratával szemközti 
területen épülő száz 
négyzetméteres, egyszin-
tes kerékpáros központ-
nak. A multifunkcionális 
szolgáltatóház a tervek 
szerint jövő év májusá-
ban nyithat ki.

Uniós pályázati forrásból, 
a Magyar Kerékpáros Szövet-
ség (MKSZ) beruházásában 
valósul meg a BalatonBike365 
kerékpáros központ. A szövet-
ség 15 évre szóló megállapo-
dást kötött a város önkor-
mányzatával a központ üze-
meltetéséről. A 96 millió fo-
rintból épülő, fedett teraszos 
ház az önkormányzat ingatla-
nán áll majd, az épület környe-
zetében új közpark létesül.

– Ilyen létesítmény nincs 
még a Balatonnál. A kerékpá-
ros turizmus igényeit szolgál-
ja majd a központ: kerékpár-
kölcsönzés, szerviz, túraaján-
latok, térképek, eszközök, in-

formációk. A program része-
ként összesen 230 kilométeres 
távon biztonságos, különböző 
nehézségű bicikliútvonalakat 
is kitáblázunk a Balaton-felvi-
déken – válaszolta a balaton-
fured.hu kérdésére Princzinger 
Péter, a Magyar Kerékpáros 
Szövetség elnöke, aki hozzá-
tette, a BalatonBike365 prog-
ram tartalmazza a kerékpáros 
központok teljes felszerelését 
is, így a balatonfüredi köz-
pontban is negyven, részben 
hagyományos, illetve elektro-
mos kölcsönözhető kerékpár 
várja majd az érdeklődőket.

– A nyári hónapokban több 
százezren kerékpároznak a 
Balatonnál, az e-bike elterje-
dése pedig jelentősen élénkíti 
a kerékpáros turizmust. Új 
igények vannak, ezt igyekszik 
kiszolgálni a központ – mond-
ta az MKSZ elnöke. 

 A beruházásban konzor-
ciumi partner a Magyar Tu-
risztikai Ügynökség és a Ma-
gyar Turisztikai Szövetség 
Alapítvány.  MT

Cezanne dédunokája Füreden
Cezanne egyrészt uni- 
verzális alkotó, aki erős 
hatással van a művészet-
re, másrészt műveit csak 
a képein látható helyszí-
nek ismeretében lehet  
a maguk teljességében 
megérteni. Ez a két 
olvasat létezik, és az 
biztos, hogy szülővárosa, 
Aix-en-Provence elvá- 
laszthatatlan Cezanne-
tól, a munkásságától  
– hangzott el a világ- 
hírű festőről szóló, 
Balatonfüreden rende-
zett kerekasztal-beszél-
getésen.

Az eszmecserét Geskó Ju-
dit művészettörténész, a Szép-
művészeti Múzeumban a kö-
zelmúltban megnyílt Cezanne-
tól Malevicsig / Árkádiától az 
absztrakcióig című tárlat ku-
rátora szorgalmazta. 

A helyszín sem véletlen, 
hiszen Balatonfüred mint táj, 
illetve a város kultúrához való 
viszonyulása számos hason-
lóságot mutat Aix-en-Pro-
vence-hoz.

– Úgy tartjuk, ha valaki 
Aix-en Provance-ban szüle-
tett, akkor számára már semmi 
más nem érdekes, hiszen egy 
hihetetlen inspiráló közeg 
veszi körül. Cezanne munkás-
ságában is meghatározó volt 
szülővárosa, vallom, hogy 
művei igazi megértéséhez is-
merni kell a tájat, ahol élt és 
dolgozott, illetve amit meg-
festett – vélekedett Denis 
Coutagne, a kutatókból, gyűj-

tőkből, művészettörténészek-
ből álló Cezanne Társaság 
elnöke.

A kerekasztal-beszélgeté-
sen részt vett Philippe Ce-
zanne, a festőzseni dédunoká-
ja, aki hangsúlyozta: mindent 
elkövetnek, hogy Cezanne 
műveit megfelelő környezet-
ben, múzeumokban bemutas-
sák, ami a jelentős biztosítási 
költségek miatt nem egysze- 
rű feladat, de azt szeretnék 

elkerülni, hogy a festő márká-
vá, műveinek reprodukciói 
kollekcióvá váljanak.

François Chédeville, a 
Cezanne Társaság tagja arról 
beszélt, hogy a 150 ezres fran-
cia város sokat tesz a festőmű-
vész életművének megőrzése 
és bemutatása érdekében. 
Visszavásárolták az eredeti 
Cezanne-birtokot, ahol egy 
alapítványt és kutatóközpontot 
is működtetnek, és igyekeznek 
minél több Cezanne-művet is 
kiállítani.

Geskó Judit elmondta, 
Cezanne a műértők érdeklő-
désének középpontjában áll, 
de korunk is érdeklődik irán-
ta, például a Szépművészeti 
Múzeumban a kiállítását dön-
tő többségben fiatalok láto-
gatják.

Az est végén, amelyen jelen 
volt Pascale Andreani, Fran-
ciaország magyarországi 
nagykövete is, a francia ven-
dégek egyetértettek abban, 
hogy Balatonfüred a sétányai-
val, karakteres házaival és 
persze a tóval igazán sármos 
város. Martinovics 

Philippe Cezanne, a művész dédunokája és Denis Coutagne, 
a Cezanne Társaság elnöke
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Korszerű tévét kaptak a légi mentők
A Magyarországi 
Légimentésért Alapít-
vány magánszemélyek 
adományaiból kétszáz-
ezer forint értékű 
okostelevíziót vásárolt, 
amit október 15-én Bóka 
István polgármester 
jelenlétében adtak át  
a füredi légimentő- 
bázison. 

A légi mentők akár több 
napot is a füredi bázison tölte-
nek, így nem mindegy, hogy 
milyen minőségben élik meg 
a pihenőidejüket. Ezt ismerte 
fel a Magyarországi Légi- 
mentésért Alapítvány, és egy 
okostelevíziót vásárolt a szak-
embereknek, amit a munká-
jukhoz is tudnak használni. 

– Ez a smart televízió mo-
nitorként is használható a 
számítógéphez csatlakoztatva 
– mondta Nagy Boglárka, az 
alapítvány életre hívója. A 
2015-ben létrehozott, csak a 
légi mentést segítő alapítvány 
további támogató lépéseket is 
tervez. 

– A légi mentők családjuk 
mellett a bázison töltik az 
életüket, sem idejük, sem 
energiájuk nincs, hogy a fizi-
kai erőnlétük érdekében edző-
terembe járjanak. Ezért cél-

ként fogalmazódott meg, hogy 
minden bázisra egy futógép és 
egyéb technikai berendezés 
kerüljön – fogalmazott Nagy 
Boglárka, hozzátéve: ezentúl 
a mentőhelikoptereken is lesz 

vérkészítmény, amihez orszá-
gos véradást szerveztek. A hét 
helyszínen egy időben zajló 
véradásra 481-en jelentkeztek, 
akik körül több mint száz első 
véradó volt.  Mórocz Anikó

Az elmúlt hónapok során a vásárcsarnoknál kihelyezett 
kupakgyűjtő szív segítségével a füredi és környékbeli lako-
sok 300 kilogramm kupakot segítettek összegyűjteni a ba-
latonfüredi mentőállomás részére, melyet az Everplast Zrt. 
60 Ft/kg áron vett át. Októberben a 18 ezer forint értékű 
adomány átadása is megtörtént, a mentőállomáson nagy 
örömmel fogadták a felajánlást. Ezúton szeretnénk a füre-
di lakosokat tájékoztatni, hogy a szív télen nem lesz a 
csarnoknál, azonban tavasszal újra várja majd, hogy meg-
töltsük – tudatja a balatonfüredi Fidelitas. BFN

Az összefogás ereje

Közös szemétszedés
Szemléletformáló 
szándékkal hulladék-
gyűjtési délutánt 
tartottak Füreden. Az 
Édesvizeinkért Termé-
szetvédelmi Egyesület  
a füredi Eötvös Loránd 
Általános Iskola diák-
jaival indult útnak  
a lakótelepen, hogy 
összegyűjtsék az ott 
talált szemetet. 

A hulladék gyakorlatilag 
egyidős az emberiséggel. A 
középkori ember egyszerűen 
az utcára dobálta a feleslegét, 
majd elkezdtek foglalkozni a 
hulladék kezelésével, amikor 
felismerték az összefüggést a 
rengeteg szemét és a pusztító 
járványok között. A múlt szá-
zad hetvenes éveiig a telepü-
léseken kívül lévő szeméttele-
pekre szállították a hulladékot, 
később pedig felismerték a 
szelektív gyűjtés fontosságát 
is, ám ma már tudjuk, hogy ez 
a módszer sem tökéletes meg-
oldás. 

A bolygó szempontjából az 
tűnik hosszú távon járható 
útnak, ha olyan anyagokból 
készülnének a termékek, amik 
sokáig használhatóak, később 
pedig a természetes körforgás-
hoz hasonló módon lehessen 
őket egyéb célokra felhasznál-
ni. A tudásunk tehát kiszélese-
dett, de a szemételdobás nem 
tűnt el teljesen, s vannak, akik 
időről időre mások után szedik 
fel a szemetet. A szemlélet 
formálása érdekében az Édes-
vizeinkért Természetvédelmi 
Egyesület az Eötvös iskola 
diákjaival indult útnak a város 
lakótelepén.

– A Te szedd! akció kerete-
in belül megyünk az ökois- 
kolába járó eötvösös diákok-
kal a Zrínyi utcától a Kéki-
patakig – mondta Mészáros 
Balázs, az egyesület elnöke, 
aki hangsúlyozta: az akció 
célja a környezetre való oda-
figyelés, a példamutatás. Az 
egyesület az év során több 
akciót is szervez, amibe a 
gyerekeket is bevonják.  MA

Az országban a 174., 
Balatonfüreden a 
harmadik okoszebrát 
adták át október 27-én 
az Ady Endre és Nosz- 
lopy utca kereszteződé-
sében. 

A 2,8 millió forintba kerülő 
beruházást fele-fele arányban 
a füredi önkormányzat és a 
Generali a Biztonságért Ala-
pítvány finanszírozta. Az Ady 
Endre utcában, amely a város 
egyik legforgalmasabb belte-
rületi útja, korábban már két 

okoszebrát létesítettek, mind-
egyik egy-egy oktatást intéz-
mény közelében található. 
Mivel ezeket sok diák használ-
ja, kiemelten fontos a gyalo-
gosbiztonság. 

– Azt látom, hogy az 
okoszebrák száma folyamato-
san növekszik az országban, a 
tapasztalatok kedvezőek. Fü-
reden a rendőrséggel közösen 
döntöttünk a helyszínekről, 
remélem, hogy az okoszebra 
tovább növeli a biztonságot és 
a közbiztonságot, ha csak egy 
balesetet meg tudunk előzni, 

már az is nagy dolog – mond-
ta dr. Bóka István polgármes-
ter az átadón. 

A Generali a Biztonságért 
Alapítvány kiemelt küldetésé-
nek tekinti a balesetek meg-
előzését, az országban műkö-
dő 174 darab okoszebrából 
eddig negyven helyszínen tá-
mogatták a megvalósulást, 
mintegy 65 millió forint érték-
ben. A kivitelező Pearl En-
terprises Kft. képviselője az 
okoszebrával kapcsolatban 
elmondta, az eszköz egyfajta 
előrejelző rendszer. Egy ka-

mera érzékeli a gyalogost a 
járdán, mielőtt az az úttestre 
lépne, ekkor az aszfaltba épí-
tett LED-lámpák villogni 
kezdenek, figyelmeztetve az 
autósokat, hogy a zebrán átke-
lés várható. Az ilyen rendszer-
rel felszerelt gyalogosátkelő-
kön nullára esett vissza a gá-
zolásos balesetek száma, így 
hatékonysága megkérdőjelez-
hetetlen. Az online is vezérel-
hető okoszebra a nap 24 órá-
jában működik, és kamerái 
akár a térfigyelő rendszerbe is 
bekapcsolhatók.  Bán László

Szja-visszatérítés:  
beindultak az adathalászok
Sem e-mailben, sem telefonon, sem SMS-ben nem kér 
adatokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adó- 
visszatérítés céljából. 

Újra felbukkantak a csaló e-mailek, amelyekben adathalászok 
próbálják kicsalni a címzettek bizalmas adatait a NAV nevé-
ben. Erre senki semmilyen választ ne küldjön! Ahogy azt már 
több tájékoztatóban is hangsúlyoztuk, az szja-visszatérítéshez 
szükséges adatokat (bankszámlaszám vagy postai cím) ki-
zárólag a VISSZADO nevű nyilatkozatban várjuk. Ehhez a 
nav.gov.hu Szja-visszatérítés felületét kell használni. Az online 
kitöltés KAÜ-azonosításhoz (Ügyfélkapu, e-személyi vagy 
részleges kódú telefonos azonosítás) kötött. Az Általános 
Nyomtatványkitöltővel készített vagy a papíralapú változatban 
sem kell semmilyen bizalmas kódot megadni. 

 Veszprém Megyei Adó- és Vámigazgatóság

Már három okoszebra  
működik Balatonfüreden
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Vesztésre állunk, de még van visszaút
Vajon hol a határ, hol 
billen át a környezeti 
fenntarthatóság, magá-
val sodorva az emberi-
séget? Vagy már át is 
billent, és bizonyos 
folyamatok nem vissza-
fordíthatóak? A vész-
csengőt most Szöllősi-
Nagy András hidroló-
gus nyomja meg, aki 
vezető beosztásban 
dolgozott az UNESCO-
nak, az ENSZ-nek, 
számos külföldi egyetem 
vendégprofesszora és 
rektora volt, jelenleg 
pedig a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem 
Víz- és Környezetpoliti-
kai Tanszékének egyete-
mi tanára.

– Kevésbé ment át a köztu-
datba a központi probléma, 
miszerint egyszerűen nem 
fenntartható, ahogy lokálisan 
és globálisan üzemeltetjük a 
környezetünket. Száz év múl-
va, 2120-ban az emberiség 
létszáma 12 milliárd lesz, ami 
épp az átbillenési pontot jelen-
ti, ahonnan már nincs vissza-
térés. Nemcsak a környezeti 
rendszereinket szennyezzük 
el, hanem ezek az ökológiai 
rendszerek képtelenek lesznek 
magukat fenntartani, vissza-
fordíthatatlanul degradálód-
nak, magukkal rántva az em-
beri civilizációt is. 

– Ez pokoli szcenárió…
– Ez egy nagyon valós 

forgatókönyv, amit seregnyi 
szimulációs vizsgálat igazol. 
Az egyik meghajtó a népes-
ségnövekedés. Lehet azt mon-
dani, hogy Magyarország ez 
alól kivétel, mert csökken a 
népessége, ám nem tudjuk 
kivonni magunkat a globális 
folyamatok hatása alól. A 
migráció eleddig zömében 
korrupt politikai rezsimek, 
háborúk és a szegénység miatt 
történt, környezeti migrációt  
a vízhiány fog eredményezni. 
Afrikában hat migráns közül 
öt a kontinensen belül mozog 
a Szahel átmeneti zónából – 
ahol akár tíz évig sem esik eső, 
utána pedig özönvízszerűen –, 
egy pedig eljön Európába.  
A klímaváltozás miatt ez a 
helyzet romlani fog, ami mint-
egy rárakódik a népességnö-
vekedés hatásaira. 

– Az valós szám, hogy a 
népességváltozásból származó 
hatások az összes változás 
nyolcvan százalékát teszik ki, 
és húsz százalék a klímavál-
tozás számlájára írható?

– Igen, nagyjából ez az 
arány a két fő meghajtó között. 
És ez Magyarországot is érin-
teni fogja. A keleti régió, a 
Tiszántúl időben és térben 
még inkább ki lesz téve aszá-
lyoknak, Pannóniában pedig 
nedvesebb lesz az éghajlat. 
Olyan jelenségekkel kell majd 
számolnunk, mint ami tavaly 
Dél-Magyarországon a Rinya-
patak villámárvize volt. Az 
árvíz vasúti töltéseket mosott 
el, utakat mosott alá és hidakat 
rongált meg. Vagy tekintsünk 
Németország felé, Európa 
legiparosodottabb és leggaz-
dagabb országában a július 
közepi árvíz következtében 

egy éjszaka alatt százötven 
ember halt meg, ami a német 
kultúrában felfoghatatlan. Ma 
Németországban, Európa szí-
vében vannak olyan települé-
sek, ahol az árvíz következté-
ben a mai napig nincs gázszol-
gáltatás. 

A XX. század elején két-
milliárd ember élt a Földön, a 
század végén hatmilliárd, 
miközben a vízkiemelés meg-
hatszorozódott. Tehát kinyílt 
egy olyan olló, ami nem fenn-
tartható. Erről fog szólni no-
vember végén a magyar köz-
társasági elnök által összehí-
vott Planet Budapest világta-
lálkozó, ahol a vizes témákat 
fogom össze. A központi elem 
itt is a víz lesz, ami a szegény-
séggel, az energia- és élelmi-
szer-biztonsággal, az egész 
planéta fenntarthatóságával 
szorosan összefügg. 

– Mi a helyzet a Balaton-
nal?

– Attól tartok, hogy a profit 
által motivált mohó, kapzsi 
építési láz vissza fog lőni. A 
vízminőséggel már most prob-
lémák vannak. A tó elérkezett 
terhelhetősége határáig. Az 
egész országban a Balatonnak 
van a legnagyobb vízgyűjtője, 
amit három vízügyi hatóság 
adminisztrációja kezel. Csak 
politikai akarat kérdése egy 
integrált balatoni környezet- 
és vízügyi hatóság alá rendel-
ni a tavat és annak fenntartha-
tó üzemeltetését. 

– Miben fog megnyilvánul-
ni, hogy a tó a terhelhetősége 
határára ért?

– A lopakodó katasztrófa 
bekövetkezése napra pontosan 
nem jelezhető előre. A mere-
dek szikla fölött, ha kidugjuk 
a fejünket, akkor még semmi 
baj nincs, ha a derekunkig 
hajolunk, akkor már kicsit 
billegünk, s ha egy kicsit to-
vább mozdulunk, akkor bele-
zuhanunk a szakadékba. A 
rendszerek katasztrofális ösz-
szeesése így zajlik le és na-
gyon gyorsan. Időnk egy ré-
szében a Badacsonynál la-
kunk, észbontó, amilyen épí-
tési lázat észlelünk a környé-
ken. Az ingatlanmágusok 
profithajhászása erőből törté-
nik, és konzultáció nélkül 
szorítja vissza a helyi lakosság 
érdekeit és kultúráját. A félre-
értések elkerülése érdekében 
jegyzem meg, hogy ez nem 
egy bolsevik szöveg, hanem 
annak az aggodalomnak a ki-
fejezése, miszerint ez így to-
vább nem megy. Egyszerűen 
nem fenntartható. 

– Mit tehetünk lokálisan?
– A Föld klímája négymil-

liárd éve folyamatosan válto-

zik. Azonban az ipari forrada-
lom óta erre rárakodik egy 
nem természetes, antropogén 
eredetű változás. Az atmoszfé-
rába eregetett üvegházhatású 
gázok egyfajta záróréteget 
képeznek, mintha egy üvegbú-
ra lenne a Föld fölött. A beér-
kező sugárzás jókora része, 
aminek eddig nagyjából har-
minc százaléka visszapattant 
a világűrbe, immár nem tud 
abban a mértékben visszapat-
tanni, mert találkozik az üveg-
fallal, ahonnan egy része ismét 
a Föld felé veszi az irányt. Ez 
melegíti az atmoszféránkat, 
aminek a következtében több 
lesz a párolgás, nagyobb a 
csapadékképződés valószínű-
sége, megnő a lefolyás és 
gyakoribbak lesznek az árvi-
zek. Tisztán statisztikai alapo-
kon bizonyítható, hogy az 
eddigi százéves árvizek ma 
már húszévente fordulnak elő, 
ami alapvető változás. 

 Az igen összetett diplomá-
ciai tárgyalássorozat eredmé-
nyeként elfogadott párizsi 
klímamegállapodás értelmé-
ben a kormányok kötelezett-
séget vállaltak arra, hogy a 
XXI. század végéig a hőmér-
séklet ne emelkedjen 1,8 Cel-
sius-foknál nagyobb mérték-
ben, mert akkor az átbillenési 
pont átlépésével már nem lesz 
visszatérési lehetőség. Két 
módon lehet ezt elérni: az 
egyik a mitigációs út, vagyis 
visszafogjuk az üvegházhatá-
sú gázok kibocsátását, aminek 
a hatása – a rendszer tehetet-
lensége okán – csak hosszú idő 
múlva válik érzékelhetővé. 

Vagy marad az adaptáció, a 
helyzethez való alkalmazko-
dás. Ha nincs víz, akkor mi 
megyünk oda, ahol víz van, 
vagy odavisszük a vizet, ahol 
mi vagyunk. Az adaptáció a 
vízen keresztül, a víz által 
történhet meg. 

– Sokan legyintenek, hogy 
ez csak néhány tudós véle-
ménye.

– Félő, hogy nem csak a 
„tojásfejűek” akadémiai huho-
gásáról van szó. A kérdéskör-
ben elég masszív konszenzus 
alakult ki az elmúlt tíz évben. 
Nem nehéz belátni, hogy nem 
a pénz és a profit a legfonto-
sabb kérdés, hanem az élet-
fenntartó rendszereink fenn-
tarthatósága, amik valódi krí-
zishelyzetben vannak. Tudni-
illik, ha ezek a rendszerek 
összeesnek, akkor nem lesz 
miről vitatkozni, mert követ-
kezményként pénzügyi rend-
szereink is összeesnek. Ha 
például felettébb barbár mó-
don építünk a Balaton mellett 
egy nyolcemeletes szálloda-
sort, amiatt sok ember bajba 
kerül, mert a tó ökológiai álla-
potát potenciálisan romboljuk. 
Lényegi kérdés egy, a társada-
lom által elfogadott koncep-
ció, ami a környezet fenntart-
hatóságát helyezi a fejlődés 
középpontjába. Eddig a fejlő-
dés csak arról szólt, hogy va-
laki minél gazdagabb legyen, 
és társadalmi nyugalom ural-
kodjék. A fenntartható fejlődés 
három oszlopa: a társadalmi 
fenntarthatóság – vagyis ne 
legyen belső nyugtalanság, 
forradalom vagy háború –, a 

gazdasági fenntarthatóság, 
azaz ne essenek össze a finan-
ciális rendszereink, és a kör-
nyezeti fenntarthatóság. Ha az 
utóbbit kivesszük, akkor a 
másik két láb összecsuklik. Ez 
tehát szó szerint létkérdés, s 
félő, hogy a publikum és a 
politikum felé nem ment át az 
üzenet azzal az erővel, amivel 
kellene.

– Ha jól értem, száz évről 
van szó. 

– Igen. És ez nagyon rövid 
időszak. Az emberiség törté-
netében ilyen periódus soha 
nem volt. Háborúkban gondo-
san öltük egymást, de itt most 
már nem „csak” a nukleáris 
Armageddonról van szó, ha-
nem arról, hogy – ha az eddigi 
pályán folytatjuk – száz év 
múlva nagyon gyorsan az 
összes rendszerünk összeom-
lik, és minket is maga alá te-
met. A klímamodellek mögött 
igen komoly tudomány van, 
nem felelőtlen blabla, hanem 
alapos elméletekkel és adatok-
kal alátámasztott elemzések. 
Optimista forgatókönyv eseté-
ben – ha vissza tudjuk fogni a 
szén-dioxid- és metánkibocsá-
tást, alkalmazkodni tudunk a 
vízgazdálkodással –, az évszá-
zad utolsó húsz évében a 
Kárpát-medencében akkor is 
2 fokot fog emelkedni a hő-
mérséklet. A pesszimista szce-
nárió szerint, ha elengedjük a 
rendszereket, nyakló nélkül 
építkezünk, a fenntarthatatlan 
fogyasztásra és pénzcsinálásra 
törekszünk, akkor 5-6 fokos 
emelkedés várható. 

Az Alpok gleccserei már 
most visszahúzódnak, elkez-
denek olvadni, éppúgy, mint a 
Föld többi részén, aminek 
következtében egy ideig nő-
nek a vízhozamok, tudunk 
miből öntözni, majd el fognak 
fogyni, és akkor nagy bajban 
leszünk. Nem akarok riogatni 
és katasztrófát előrevetíteni, 
de tény, hogy ha mindezt kom-
bináljuk a tengerszint-emelke-
déssel – ami az évenkénti há-
rom milliméterről szintén fel 
fog gyorsulni –, a gyakori ár-
vizekkel és aszályokkal, akkor 
élhetetlenné válik a száz kilo-
méteres parti sáv, márpedig az 
emberiség negyven százaléka 
– száz év múlva közel ötmil-
liárd ember – ott él. Majd el-
mennek, ahova tudnak. A 
migráció nem megállítható. 
Egy hidegebb periódusban  
mi is „kimigráltunk” kilenc-
venmillió évvel ezelőtt Ke-
nyából. Sokan úgy vélik – és 
be kell töredelmesen valla-
nom, hogy ezek közé tartozom 
magam is –, hogy a nem fenn-
tartható környezetgazdálkodás 
felgyorsítása emberiség elle- 
ni bűn. 

– Mit tehetünk egyénileg?
– A balatoni települések 

környékén, az erdőkben bók-
lászva szemet szúr a sok lera-
kott építési törmelék, lyukas 
fazék, autógumi. A kollektív 
felelősség az egyéni felelős-
ségből tevődik össze, tehát, ha 
az egyén nem törődik a kör-
nyezetével – a sztálini koncep-
cióval élve: legyőzzük a ter-
mészetet –, az iszonyatosan 
visszaüt. Az egyén felelőssége 
tehát a környezettel való törő-

dés. A Balaton és környéke 
unikum. Harmincévnyi párizsi 
tartózkodás után azért jöttünk 
ide, mert a badacsonyörsi 
Öreg-hegyen élni olyan, mint-
ha Provence-ban lennénk: 
előttünk a víz, bent vagyunk 
az erdőben, ahol állatok mász-
kálnak le-föl. Ezzel szemben 
áll a teljesen kiégett városi 
aszfalt és annak betyárjai.

A politikai közösségnek 
pedig az a felelőssége, hogy 
legyen egy kicsit műveltebb. 
Halvány lila gőzük sincs arról, 
hogy mennyire fontos a kör-
nyezet. Az adminisztráció, 
hogy az intézményeinket a 
fenntarthatóság három pillére 
köré szervezzük, az csak poli-
tikai akarat kérdése. Magyar-
országon például a környezet-
nek nincs főhatósága, ami 
szisztematikus és koherens 
kormányzati politikát tervez-
ne, és ellenőrizné annak a 
végrehajtását. A nemzetközi 
integrált trendekkel ellentét-
ben a magyar környezetügy 
tökéletesen dezintegrált, más 
helyütt van az árvíz, a belvíz, 
a vízminőség, az öntözés, a 
vízellátás, a szennyvíztisztítás. 
Az egész apró részekre esik 
szét, ahelyett, hogy a kor-
mányzati akarat az ország ér-
dekeit venné figyelembe, be-
leágyazva a globális érdekek-
be. A szuverenisták és a glo-
balisták szembeállítása egy 
kapitális csacsiság. Egy ország 
szuverenitása abban a pillanat-
ban limitálttá válik, amikor 
aláír egy globális szempontok 
mentén lefektetett nemzetközi 
egyezményt. Az ENSZ ma a 
világ legfontosabb intézmé-
nye, millió érdek között próbál 
olyan kompromisszumot te-
remteni, ami jó az emberek-
nek. Márpedig az embereknek 
az jó, ha nem egy lefokozott, 
rangjától megfosztott, élhetet-
len környezetet hagynak az 
utódaikra. 

– Vagyis ez nem tudomá-
nyos vagy szakmai, sokkal 
inkább morális kérdés. 

– Így van, egyszerűen nincs 
morális jogunk arra, hogy a 
következő generációt meg-
fosszuk az egészséges környe-
zettől, mert ez bűn. 

– Feleségével, Nemes Judit 
festőművésszel közös képző-
művészeti gyűjteményük ha-
marosan Füredre kerül. 

– Meggyőződésem, hogy a 
ránk váró feladatok megoldá-
sában a kreatív és kritikai 
gondolkodás kulcsfontosságú, 
ami a művészeteken keresztül 
érhető el. Végtelenül elszomo-
rít, hogy ma Magyarországon 
a művészeti oktatás – a zene, 
a képzőművészet, az irodalom 
– rendkívül gyenge. Skilleket 
tanítunk, vagyis olyan képes-
ségeket, hogy például valaki 
be tudjon fúrni egy tiplit a 
falba, de kell egyáltalán az a 
tipli és az a fal? Megszűnt a 
kritikus gondolkodás iránti 
igény, szerte a világon auto-
matákat akarnak képezni, akik 
bizonyos politikai akaratok 
mentén cselekszenek, és ez 
rendkívül szomorú. A jövő útja 
a kreatív gondolkodásra képe-
sítő, a művészeti oktatást 
központba helyező oktatás.

 Mórocz Anikó

Szöllősi-Nagy András hidrológus: A fenntartható fejlődés 
mindnyájunk érdeke, egyszersmind morális kötelességünk

Szöllősi-Nagy András vízépítő mérnök, hidro-
lógus. A Budapesti Műszaki Egyetem PhD-je, 
a Magyar Tudományos Akadémia doktora. 
Számos külföldi egyetemen (Svédország, 
Kanada, Thaiföld, Kína) volt vendégprofesz-
szor, valamint ENSZ-szakértőként konzultált 
vízügyi előrejelzések terén Bangladesben, 
Thaiföldön és Indonéziában. Húsz évig az 
UNESCO Nemzetközi Hidrológiai Programjá-
nak titkára Párizsban, tíz évig az UNESCO 
Természettudományi Szektorának főigazgató-
helyettese volt. A delfti (Hollandia) UNESCO-
IHE Víztudományi Intézet rektora. Kulcssze-

repe volt a világtanács által szervezett Víz 
Világfórum (World Water Forum) sorozat lét-
rehozásában. Fő kutatási területe a sztochasz-
tikus hidrológiai rendszerek és a rekurzív 
előrejelző algoritmusok, valamint a fenntart-
ható fejlődés és a klímaváltozás hidrológiai 
hatásai. 2014-ben tért haza Magyarországra. 
Az MTA Vízgazdálkodástudományi Bizottsá-
gának, az OVF Vízügyi Tudományos Tanácsá-
nak tagja, az MTA Víztudományi és Környe-
zeti ad hoc Bizottságának elnöke. Jelenleg a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víz- és Kör-
nyezetpolitikai Tanszékének professzora.
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Dr. Ketzán Eleonóra 
bőrgyógyász Nagykőrö-
sön született, és orvos 
férjével, dr. Schwarz 
Jánossal került Balaton-
füredre 1975-ben, 
amikor kardiológus 
testvére már a szív-  
kórházban dolgozott. A 
szakvizsga utáni első és 
egyetlen munkahelye a 
városi bőrgyógyászat és 
nemibeteg-gondozó volt. 
Ötvenéves tapasztalata 
okán elmondható, hogy 
Balatonfüred és környé-
ke „bőrének” avatott 
tudója, vagy ahogy ő 
mondja: már a nagy-
szülők bőrét is ismerte. 

Bár az édesapja bőrgyó- 
gyász volt, a gimnazista Ketzán 
Eleonóra még a szemészettel 
kacérkodott. Egy pár hetes 
német vakáció alkalmával be-
mehetett megnézni egy szem-
műtétet, de a szembe beadott 
érzéstelenítőnek már a látvá-
nyától is rosszul volt. Szeren-
csére a bőrgyógyászattal is 
szimpatizált, orvosi oklevelét 
éppen ötven évvel ezelőtt sum-
ma cum laude minősítéssel 
vette át, bőr-, nemi betegségek 
és kozmetológia szakvizsgájá-
ban szintén jeles minősítés 
szerepel.

– A bőrgyógyászat rendkí-
vül sokoldalú és szerteágazó. 
Évtizedekkel ezelőtt szó sem 
volt ilyen mélységű genetikáról 
és molekuláris biológiáról, 
főként a tapasztalati út volt 
járható. Ez részben az édes-
apám révén adatott meg ne-
kem, másrészt 1975. január 
1-jén kineveztek a füredi bőr-
gyógyászat vezető főorvosává. 
Ez nagy szó volt, persze egye-
dül voltam, de arra nagyon jó 
volt, hogy saját magamat kont-
rolláljam. Sok sikerélményem 
volt, és ha valami nem stim-
melt, akkor is hozzám jött 
vissza a beteg, ami nekem ér-
tékes szakmai tapasztalást je-
lentett. 

– A jelenlegi szakrendelő-
ben kezdett gyógyítani?

– Nem, a sorompónál lévő 
gyors- és gépíró iskolánál volt 
a bőrgyógyászat és a fogászat. 
1975 januárjában elfagyott a 
vízvezeték, emlékszem, hogy 
a betegvárón keresztül vödörrel 
mentünk a mosdóba. Az új 
rendelőintézetben az akkor 
igen korszerű bőrgondozóba 

kerültem, ahol aztán a nyugdí-
jazásomig dolgoztam, és ma-
gánrendelésre szombatonként 
még most is oda járok vissza. 
Az életem egyharmadát töltöt-
tem el ott. Örülök, hogy a fü-
redi születésű Doma Viktória 
lett az utódom, akit szakmailag 
jónak tartok. A visszavonulás-
sal megvártam, amíg ő jönni 
tudott, remélem, szeretni fogja 
ezt a helyet. Otthagytam a re-
ceptúrámat, a kartonokat, ami 
a pácienseknek és nekünk is a 
legjobb megoldás. Továbbra is 
ott folytatja a munkát Zalainé 
Karácsony Erzsébet, aki meg-
bízható, sok tapasztalattal ren-
delkező, beteg cen tri kus szem-
léletű szakasszisztens. 

– Tehát hidat jelent az asz-
szisztencia és a receptúra is.

– Az asszisztensek helyis-
merete és gyakorlata óriási 
segítség, hálásan gondolok 
rájuk és a többi kollégára, 
csakúgy, mint a gyógyszertá-
rakra. Vannak alapanyagok – 
például a szemészeti vazelin –, 
amiket csak kilós kiszerelésben 
lehet megrendelni, s mivel más 
orvosok már nem használják, 
ezért sok városban a gyógy-
szertárak nem tartják raktáron. 
Az egyedi készítmények kez-
denek kimenni a divatból, in-
kább gyári előállítású terméke-
ket ajánlanak. A füredi gyógy-
szertárak viszont tudják, hogy 
én sok magisztrális krémet 
kérek, és helyben nagyon jó 
készítményeket kevernek, ér-
tenek hozzá, nem spórolják 
meg a munkát. 

– Voltak, vannak a város-
ban és környékén élőknek erre 
a térségre jellemző bőrbeteg-
ségei?

– Amikor idekerültem, ak-
kor láttam először kullancsot, 
mert abban az időben Kecske-
mét környékén nem volt. Tipi-
kus volt a leégés, például a 
Balaton-átúszás résztvevői 
akkor még nem nagyon tudták, 
hogy fényvédőzni kell, utána 
sokan jöttek hólyagos leégés-
sel. Már akkor is divat volt a 
vitorlázás, ők ugyan elővigyá-
zatosabbak voltak, de náluk 
főleg most jönnek ki a hosszú 
távú bőrproblémák. 

– Ötven évvel ezelőtt nem 
volt divat a napozás?

– Akkor még öltözékben 
dolgoztak a földeken, és a 
mechanikus védelemnek kö-
szönhetően kevesebb volt a 
leégés. Létezett az arcon és a 

nyakon az úgynevezett föld-
műves bőr, ami bőröregedést, 
ráncokat, esetenként súlyosabb 
kórképet jelentett. Később a 
szabadban dolgozók, a kőmű-
vesek és mások nekivetkőztek, 
erre jött rá a tény, hogy a nap-
sugárzás is drasztikusabb lett. 
Akkor láttam először profesz-
szionális napvédő krémet, 
amikor a testvéremék Ameri-
kából hoztak magukkal. Ma 
már persze bárki számára elér-
hető, és a szűréseinknek is van 
látszata, egyre többen kezde-
nek védekezni a napsugárzás 
káros hatásai ellen. 

– Vannak, akik idegenked-
nek a fényvédőktől, hiszen a 
legnagyobb szervünk a bőr, 
ezen keresztül jut be a szerve-
zetbe, ami a gyári készítmé-
nyekben van.

– Ahogy a fájdalomcsilla-
pító vagy az antibiotikum 
esetében, itt is érdemes mérle-
gelni a hasznot és a kockázatot. 
Aminek van hatása, annak le-
het mellékhatása is, de ez még 
nem ok arra, hogy ne tegyünk 
semmit. Bizonyos esetek ki-
válthatóak például speciális 
szűrést végző ruházattal. Fi-
gyelembe kell venni, hogy nem 
vagyunk egyformák, a bőrünk 
sem, és az sem mindegy, hogy 
mennyi időt töltünk a napon, 
illetve melyik napszakban. 

– Leginkább a strandon 
szembetűnő, hogy manapság 
milyen sok ember visel akár 
nagy kiterjedésű tetoválást a 
testén. Ezt hogy szemléli egy 
bőrgyógyász, aki azért tesz meg 
mindent, hogy egy bőrfelület 
szép, egészséges legyen?

– A tetoválás most divat, 
nincs mit tenni. Allergia követ-
keztében a bevitt festékek bi-
zony csúnya dolgokat okozhat-
nak, és tetoválást csak megbíz-
ható, a sterilitásra is ügyelő 
szalonokban érdemes csinál-
tatni. 

– Az is divat kérdése, hogy 
valaki mindennap fürdik vagy 
zuhanyozik-e?

– Besznyák István profesz-
szor egy orvosi kongresszuson 
tréfásan azt mondta, hogy az 
orvostudomány olyan, mint a 
nő: a divattal változik. Vagyis 
nincsenek szigorú általános 
szabályok, hogy mi a jó a bőr-
nek. Akinek nagyon száraz, 
érzékeny a bőre, annak a sok 
fürdés nem tesz jót, s mást kell 
követni annak, aki zsírosabb 
bőrű és izzadósabb. 

– Környezetvédelmi szem-
pontból egyre többen a szap-
pant preferálják, mert így nem 
kell kidobni a tusfürdős mű-
anyag flakonokat az egyébként 
is égig érő szemétdombokra.

– Ennek van racionális alap-
ja, és tényleg vannak jó szap-
panok. Olyat válasszunk, ami 
nem nagyon zsírtalanít, olyan 
összetevőkkel, amikkel a ma-
gyar lakosság is találkozhat. 
Nem érdemes az egzotikusan 
hangzó összetevőket kergetni, 
akkor sem, ha ma már minden 
elérhetővé vált. Problémamen-
tes bőr esetén a Baba szappan 
például kipróbált magyar mi-
nőség és jó. 

– Mi kell a bőrnek kívülről 
és belülről?

– Kívülről mindenki a bőr-
típusának megfelelő készítmé-
nyeket válassza, és ha valame-
lyik néhány próba után beválik, 
akkor érdemes annál maradni. 
A gyakori változtatás követ-
kezménye lehet, hogy a bőr 
előbb-utóbb valamire érzé-
kennyé válik. Belülről ugyanaz 
jó a bőrnek, ami az általános 
egészség megőrzéséhez kell. A 
szépségipar évszázadok alatt 
óriási iparággá nőtte ki magát, 
de a hétköznapokban érdemes 
kerülni a szélsőségeket, és jó 
tudni, hogy az a víz, amit meg-

iszunk, kívül-belül egyaránt 
hidratál. 

– Sokszor feltehették önnek 
a kérdést, hogy a saját bőrével 
mit csinál, amitől ilyen szép 
maradt.

– Itt az édesanyám fotója, 
látszik, hogy neki is ilyen volt 
a bőre, tehát ez elsősorban 
genetika. Tisztítom, hidratá-
lom, ápolom, semmi extra. 
Nálunk a csapvíz iható, így az 
arcunkat is nyugodtan moshat-
juk vele, a többit egyénre sza-
bottan kell megtalálni. Gyógyí-
táskor pedig nagy előnyöm 
volt, hogy ismertem az anyu-
kát, a nagymamát, az ő érzé-
kenységeiket és az adottsá- 
gaikat. 

– Ötvenévnyi tapasztalattal 
a háta mögött bízvást állíthat-
juk: senki nem ismeri úgy Fü-
red és környékének „bőrét”, 
mint ön. Vannak periodikusan 
visszatérő bőrbetegségek?

– Például a rühesség – nem 
csak Füreden – tíz-tizenkét 
évente valami miatt elszaporo-
dik. Az allergének közül régeb-
ben a fémek vezettek, utána 
jöttek a kozmetikai szerekben 
lévő egyes tartósítószerek, a 
napsugárzás, vagy épp a bala-
toni algák. A bőrbetegségek 
nem kifejezetten területi szem-
pontból jellemzőek, inkább az 
ellátottak száma, ami attól 
függ, hogy a nyaralók itt tar-
tózkodnak-e nagy számban. A 
térséggel együtt nagyjából 
húszezres létszámot szoktunk 
alapul venni, ami nyáron negy-
ven-ötvenezerre bővül, évente 
kilenc-tízezer orvos–beteg ta-
lálkozásunk volt, de akadt 
olyan év is, amikor tizenkét-
ezer. Nálunk nem volt várako-
zási idő, amíg volt beteg, addig 
tartott a rendelés. 

– Ezt fizikailag hogy lehet 
bírni?

– Mindig is szerettem úszni, 
kikapcsol és felüdít. Gyerekko-
romban a Tiszához és a kecs-
keméti strandra jártunk, utána 
időjárástól függően szinte 
mindennap a Balatonban, most 
pedig a füredi uszodában 
úszom hetente két-három al- Dr. Ketzán Eleonóra ötven éve vette át orvosi oklevelét. Jobbra a munkakönyve, 1975. január 1-je óta vezető főorvos Füreden

Egy város köszöni

kalommal egy órát. Reggel 
nem kell rohanni a rendelésre, 
úszással jól kezdődik a nap, az 
ember feltöltődik. Az egyetemi 
csapatban pedig vívtam, kap-
tam érte elismerést is. 

– A kisebbik fiát gyakran 
lehet látni télen is térdig érő 
nadrágban, sőt egy éven ke-
resztül minden áldott nap úszott 
a Balatonban.

– Elhatározta, hogy ha már 
itt a Balaton, akkor mindennap 
úszik. Végig is csinálta és so-
sem fázott meg. Ez persze alkat 
kérdése. Kornélnak például 
télikabátja sincs. 

– Látom, hogy a kertben 
munka zajlik.

– Igen, a másik fiam, Márk 
környezetmérnök, Kornéllal  
– aki pedig kertészmérnök – 
mindketten szeretnek kertész-
kedni, épp a kertünk átalakí-
tásán dolgoznak. Középső, 
villamosmérnök fiam, Vilmos  
a feleségével, Zitával és két 
unokámmal jelenleg külföldön 
dolgozik, így sajnos ritkábban 
találkozhatunk. 

– Mi az, amire igazán  
büszke?

– Mindenkinek igyekeztem 
szeretetet adni, amit nap mint 
nap visszakapok. Nincs olyan 
nap, hogy az utcára kimenve ne 
kapnék pár jó szót. Ez a legna-
gyobb kitüntetés.

– Pedig másfajta kitünteté-
sekben is volt része: kapott 
szakminiszteri elismerést, átve-
hette a megyei és a városi 
egészségügyi díjat is, most 
pedig az aranydiplomáját.

– Ezek is nagyon jóleső 
visszajelzések, és a mai napig 
szeretem a munkámat. Időn-
ként itt-ott fáj ez-az, de ha 
dolgozom, akkor semmi bajom 
nincs. Elmaradt a klinikai ku-
tatás, de innen, Füredről is 
tudtam írni külföldi és haza 
szakmai lapokba, amikhez a 
gyógyításban szerzett tapaszta-
lataimat használtam fel, és el 
tudtam utazni kongresszusokra 
is. Hálás és elégedett vagyok, 
semmit sem csinálnék más-
hogy, mint ahogy történt. 

 Mórocz Anikó

Dr. Ketzán 
Eleonóra: A mai 

napig szeretem 
a munkámat. Hálás 
és elégedett vagyok, 

semmit sem csinálnék 
máshogy, mint ahogy 

történt
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Véget ért a viharjelző szolgáltatás
Meteorológiai statisztikák és érdekességek – Tizenhat ember lelte halálát a Balatonban

Az Országos Meteoroló-
giai Szolgálat (OMSZ) 
április 1-jétől október 
31-ig a Balatonon vihar- 
előrejelző szolgálatot 
működtet, a viharjelzést 
és a riasztást a Belügy-
minisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság fényjelző 
rendszere biztosítja. 

A viharjelzési szezon első 
hat hónapja a Balaton keleti 
medencéjében az átlagosnál 
kissé szelesebb, míg a középső 
és nyugati medencében gyen-
gébben szeles volt. A 2021. évi 
viharjelzési szezonban nyolc 
erős vihar (90 kilométer/órát 
elérő vagy meghaladó szélse-
besség) csapott le a Balatonra 
és térségére. Szeptember és 
október kivételével minden 
hónapra esett ilyen erejű vihar; 
áprilisban kettő, augusztusban 
három alkalommal is. 

Szeles április, május

A legerősebb vihar június, 
23-án érte el a tavat. Ekkor 
Balaton máriánál 112 km/h 
volt a legnagyobb szélsebes-
ség egy szupercellás zivatar 
környezetében. A Balaton 

nyugati felében még öt alka-
lommal, a keleti felében két 
alkalommal fújt 90 km/h-t 
elérő vagy meghaladó szél. A 
Balatonőszödnél mért, 102 
km/h-s széllökést is okozó 
vihar a második legerősebb 
volt a szezonban. Az átlagos 
szélsebességeket tekintve 
egyértelműen az április és a 
május volt a két legszelesebb 
hónap, míg jellemzően a júni-
us, szeptember és az október 
a három legkevésbé szeles.

Július 8-án volt  
a legmelegebb

A szezon az átlagosnál hű-
vösebb hónapokkal indult, 
majd júniustól szeptemberig 
az átlagosnál melegebb idő-
szak következett. A nyári hó-
napok középhőmérséklete 
Siófokon 23,4, Keszthelyen 
21,8 fok volt, és minden hó-
napban fordult elő a Balaton-
nál és a Velencei-tónál is 35 
Celsius-fok körüli léghőmér-
séklet. A nyár legmelegebb 
hónapja a július volt. A hónap 
és egyben az év legmelegebb 
napja július 8-a volt, amikor 
Siófokon 38,5, Fonyódon 37,7 
fokig emelkedett a léghőmér-
séklet.

1901 óta ez volt  
a legszárazabb június

A csapadék a fél év folya-
mán egyenetlen elosztásban 
hullott. A legszárazabb hóna-
pok a június és a szeptember 
voltak. A júniusi csapadék-
mennyiség a keleti medence 

térségben alig 5–10 mm kö-
zött, míg a nyugatiban átlago-
san 13 mm körül alakult. Or-
szágosan is 1901 óta ez volt a 
legszárazabb június. Szeptem-
berben ugyancsak az elvárt 
mennyiség 35–40 százaléka, 
áprilisban a fele-háromnegye-
de hullott. A legtöbb csapadék 

a Balaton túlnyomó részén 
májusban esett: 70–110 mm. 
A nyári fél év csapadékössze-
ge a Balaton térségében nyu-
gaton átlagosan 253, a keleti 
medencében 212 mm volt, ami 
a sokéves átlagnál 18–36 szá-
zalékkal alacsonyabb érték.

Kevesebb 
viharjelzés

A 2021. évi szezonban az 
elsőfokú viharjelzések fenn-
tartási ideje a Balatonnál az 
előző évinél több mint 100 
órával magasabban alakult. A 
másodfokú viharjelzések 
fenntartása csökkent, átlago-
san 150 órával. Így ez utóbbi 
fenntartási idő kevéssel 500 
óra alatt maradt, ami az eddi-
gi legalacsonyabb érték a hét 
hónapos viharjelzési szezon 
bevezetése óta. 

Az országos viharjelző 
rendszer technikai, üzemelte-
tési feladatait a BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazga-
tóság megbízása alapján a 
Rádiós Segélyhívó és Info-
kommunikációs Országos 
Egyesület látta el, a viharjel-
zéseket és a balatoni időjárási 
előrejelzéseket az OMSZ 
Siófoki Viharjelző Obszerva-

tóriuma adta ki. A balatoni 
viharjelzés a tó három meden-
céjében egymástól függetlenül 
működött, mindhárom rend-
szer az adott terület időjárási 
körülményeihez igazodva 
jelzett. A tó nyugati medencé-
jében 6,12, a középső meden-
cében 6,03, a keleti meden-
cében 6,2 milliószor villantak 
fel a jelzőberendezések ebben 
az idényben.

Vízi rendőrök  
akcióban

A Balatoni Vízirendészeti 
Rendőrkapitányság vízi-
rendészeti rendőrőrsein 28 
szolgálati kisgéphajóval 59 fő 
lát el szolgálatot a vízen.

A Balatoni Vízirendészeti 
Rendőrkapitányság munkatár-
sai a viharjelzési szezonban 
194 esetben 410 fürdőzőt vagy 
vízen közlekedő személyt 
mentettek ki a vízből, ami az 
átlagosnál magasabb tenden-
ciát mutat. 

Április és október között 16 
ember fulladt a Balatonba. 
Halálos kimenetelű vízi köz-
lekedési baleset idén nem 
történt a Balatonon.

Forrás: Országos 
Meteorológiai Szolgálat

Tisztelettel meghívjuk önt és kedves családját
2021. november 13-án, szombaton 18 órától

az Arácsi Népházban tartandó rendezvényünkre:

Márton-napi
újborkóstoló

Az est során az alapítványi  
újbor bemutatása és névadó ceremóniája,  

majd a Villa Gyetvai Borászat borkóstolója.

Rendezvényünkre kizárólag  
érvényes védettségi igazolvánnyal  

rendelkező vendégeket várunk.

Kérjük a borkóstoló résztvevőit, hogy személyenként legalább 
 1000 Ft adománnyal csatlakozzanak kezdeményezésünkhöz:  

az est során jótékonysági adománygyűjtést folytatunk  
Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért javára

Rendezvényünkre a hatályos járványügyi előírások figyelembevételével kerül sor.
További információ honlapunkon: www.balatonaracs.hu

Köszönjük a Villa Gyetvai Borászat támogatását!

Új eszköz segíti a gyógyítást
Fagyasztásos eljáráson ala-

puló, úgynevezett cryoterápia 
indulhatott el az önkormány-
zat anyagi támogatásával a 
Balatonfüredi Szakorvosi 
Rendelőintézet bőrgyógyásza-
tán. A terápia lényege, hogy az 
eltávolítani kívánt szöveteket 
folyékony nitrogén segítségé-
vel fagyásig hűtik, amitől azok 
elpusztulnak. Eltávolítva a 
nem kívánt szövetet, új, ép bőr 
képződésének teremtenek le-
hetőséget. Ez a speciális orvo-
si eljárás alkalmas vírusos és 
egyéb szemölcsök, jóindulatú 
bőrdaganatok, éranyajegyek 
eltávolítására is, de napozás 
okozta foltok kezelését is  
végzik.  BFN

A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság indította útjára az Élet fája programot, amivel  
a koronavírus elleni küzdelemre szeretnék felhívni a figyelmet. A kezdeményezéshez a 
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság és a Balatonfüredi Rendőrkapitányság is csatla-
kozott, ennek keretében egy tulipánfát ültettek el a Kovászna parkban. A képen Bóka István, 
a polgárőrség képviselői és Vancsura Miklós, Balatonfüred rendőrkapitánya BFN

Tulipánfa a Kovászna parkban

Az eszközt Hári lenke alpolgármester adta át dr. Doma Viktó-
ria bőrgyógyász szakorvosnak



Az idei év sütimesteri 
címét Vida Bálint kapta,  
sőt az ezüst minősítést is 
neki ítélték. A Füredi 
Szürethez kötődően 
hatodik éve rendezik 
meg a süteménysütő 
versenyt, aminek idei 
bevételével a város 
legkisebb általános 
iskolájának értelmileg 
enyhén sérült tanulóit 
támogatják.

Idén három kategóriában 
– tizenkét éves kor alatt, tizen-
nyolc éves korig és afölött – 
lehetett nevezni egy tepsi sós 
vagy édes sütivel, tortával.  
Az ételhez passzoló bor meg-
nevezése ezúttal is előnyt je-
lentett. 

A beérkezett pályamun- 
kákat kéttagú szakmai zsűri 
– Kántor Zsuzsanna (Bistro 
Sparhelt, Thetis Birtok) és Szó 
Gellért kétszeres Ország Tor-
tája-győztes cukrász – értékel-

te, akik az ízélmény mellett a 
küllemet és a tálalást is figye-
lembe vették. 

A legfiatalabbak között a 
balatonfüredi Mészely Lelle 
Mozart-tortáját ítélte a leg-
jobbnak a zsűri. A tinik mező-
nyéből Feikus Kitti Kinder 
pingvinje vitte el a pálmát, aki 
a Szent Benedek iskola cuk-
rász szakos diákja, és szülőhe-
lyén, Pécselyen szeretne majd 
cukrászdát nyitni. A legtöbb 
díjat a Balatonalmádiból ér-
kező, vendéglátásban dolgozó 
Vida Bálint söpörte be, ő Az 
Év Sütimestere cím mellett a 
második helyet is megsze-
rezte. Bálint eredeti terve 
szerint csak eladásra adta 
volna le a tortákat, hogy az 
általa nemes kezdeményezés-
nek ítélt sütieladással ő is tá-
mogathassa a verseny kiírói-
nak szándékát, barátai unszo-
lására nevezett be mégis a 
megmérettetésre. 

Az eredményhirdetés után 
a sütiversenyre érkezett alko-
tásokat felszeletelték és érté-
kesítették, a befolyó összegből 
pedig a város legkisebb általá-
nos iskolájának értelmileg 
enyhén sérült tanulóit támo-
gatják. Mórocz Anikó
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Ferencsik 
Jánosra  
emlékeztek

Koncertekkel és 
előadásokkal emlé-
keztek Balatonfüre-
den a zeneiskola 
névadójára, Feren-
csik Jánosra. 

A világhírű karmester 
Afrika kivételével vala-
mennyi földrészt bejárta, 
otthon azonban csak Ma-
gyarországon érezte magát, 
Arácson pedig házat is 
vásárolt magának. A város-
hoz fűződő kapcsolatáról is 
szó volt azon az előadáson, 
amit október 5-én tartottak 
a zeneiskolában. 

Ferencsik János kar-
mesterként kétszer is ki-
érdemelte a Kossuth-díjat. 
Huszonkét évig volt az 
Operaház fő-zeneigazgató-
ja, 1953-tól pedig haláláig, 
1984-ig vezette a Magyar 
Állami Hangversenyzene-
kart. Olyan hírességekkel 
dolgozott együtt, mint Ar- 
thur Rubinstein,  Igor 
Stravinskij ,  Sjatoslav 
Richter vagy Kodály Zol-
tán, de 1940-ben ő vezé-
nyelte Bartók Béla és Pász-
tory Ditta búcsúhangver-
senyét is a Zeneakadémián. 
A nevét viselő füredi zene-
iskolában ötnapos rendez-
vénysorozattal emlékeztek 
rá, felidézve munkásságát 
és a városhoz fűződő kap-
csolatát.

– Nem ebben az épület-
ben avatták fel a zeneisko-
lát, hanem a Bajcsy-Zsi-
linszky utcában, pár évvel 
később költöztünk a jelen-
legi helyünkre, ami Pálóczi 
Horváth Ádám kastélya 
volt – emlékezett vissza 
előadásában Zsár Éva, a 
zeneiskola tanára. – Feren-
csik János nagyon szerette 
Magyarországot, s amikor 
rátalált Füredre, akkor vá-
sárolt egy telket a Tamás-
hegyen. Szorosan kötődött 
a városhoz, két alkalommal 
is vezényelt Füreden.

Zsár Éva szerint az em-
lék ápolása Ferencsik Já-
nos esetében is úgy lehet-
séges, ha kutatjuk, mesé-
lünk róla a gyerekeknek, és 
hallgatjuk a lemezeit. Így 
biztosíthatjuk, hogy a kö-
vetkező nemzedékre is át-
öröklődik az a gazdag tu-
dásanyag, amivel Feren-
csik János rendelkezett. 
 Mórocz Anikó

Piskóta: 
4 db tojás
80 g cukor
50 g liszt
30 g tökmagliszt
8 g sütőpor

Mousse:
200 g mascarpone

paté á bomb: 
3 tojás, 
100 g cukor
50 ml erős kávé 
duplán főzve
3 dl tejszínhab
8 db lapzselatin

Püré:
400 g sütőtök sütve
1 teáskanál fahéj
fél teáskanál őrölt 
szegfűszeg
180 g cukor
300 g víz

Piskóta: 
4 db tojás
80 g cukor
40 g liszt
40 g szőlőmagliszt

Mousse:
200 g gesztenye-
püré

paté á bomb: 
3 tojás, 
120 g cukor
80 g tejföl
5 lapzselatin
3 db tejszínhab

Püré:
3 dl körtedzsem
2 db mandarin
1 db zselatinlap

Mindkét torta – külön a rá szabott hozzávalókból – egyforma módon készíthető el,  
alább az Őszi szünet alapanyaghányadaival olvasható a recept:

Piskóta: a 4 tojássárgáját 80 g cukorral habosra kell keverni, egy evőkanál vizet adunk hozzá. Habbá verjük a 4 tojásfehérjét. A sárgás 
habhoz hozzászitáljuk a kétféle lisztet és a sütőport, majd folyamatos kevergetés mellett hozzáadjuk a fehérje habját. Sütés 175 fokon, 
16 percig.

Mousse: a gesztenyemasszát és a tejfölt kikeverjük. 
Paté á bomb: vízgőz felett a tojásokat a cukorral 65 Celsius-fokig géppel habosra keverjük, majd a kívánt hőfokot elérve levesszük a 

gőzről, és konyhai robotgépbe öntve kihűlésig keverjük. 
Összeállítás: a gesztenyés krémet a tojáshabhoz keverjük, majd hozzáadjuk a vízben áztatott, megolvasztott zselatint. A tejszínt 

habbá verve adjuk a krémhez, és a forma aljába öntjük, erre helyezzük a piskótát, és hat-nyolc órára a fagyasztóba tesszük.

TÖKÖS lATTeToRTA

Őszi szünet  
– 12 szeletes zilatorta

Édes a siker 
Vida Bálintnak
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Több mint kétszáz éves falképeket 
találtak az Esterházy-kastélyban

A fantasztikus kert, 
aminek részletei a 
falakon láthatók, még 
nem kivehető teljes 
szépségében, igazán csak 
a festőrestaurátorok 
látják egészében a 
szobákat, amelyekben 
1782-ben Esterházy 
Kázmér kancellár és 
családja nyaralt.

Az L alakú épület Füred 
dombján magasodott az Ester-
házy-birtokon, ami az egri 
püspök, Esterházy Károly tu-
lajdonában volt. Unokaöccse, 
Esterházy Kázmér a savanyú-
vizet szerette volna használni, 
ezért építtette meg a kastélyt 
saját költségén a forráshoz 
vezető kocsiút mentén. Az 
építkezés 1782 márciusában 
kezdődött, és az akkori és mai 
viszonyok között is rekordidő, 
három hónap alatt készült el, 
hogy nyárra már használhassa 
a család. 

Jelenleg az Esterházy-kas-
tély átépítése folyik, és a 
munka során a kivitelező lát-
hatóan régi falfestéseket talált 
a valamikori szobákban az 
épület északi részen. A festő- 
restaurátorok, Kiss Virág és 
Király Tamás nagy lelkesedés-
sel kezdték meg a munkát, 
áprilisig igyekeznek szépen 
lefejteni a falfestés rétegeit, 
hogy eljussanak addig, amíg 
meg nem jelenik a valószínű-
síthető legelső díszítő festés a 
kastély falain. A falképek 
úgynevezett secco technikával 
készültek, azaz száraz falra 
festették a mintákat – a fres-
kóval szemben, amikor még 
nedves falakra vitték fel a 
mészvizes festéket. Az aprólé-
kos feltárómunkát követi majd 
a restaurálás, a képek esztéti-
kai helyreállítása, hogy való-

ban eredeti színeiben pompáz-
zanak a már most is szép szí-
nes, bár még kissé halvány, 
tisztításra váró képek. 

Az  e l ső  he ly i ségben  
egyelőre olyan növények lát-
hatók, amiket nem nagyon 
láttak magyar tájon. Az akkor 
talán elképzelhetetlen messze-
ségben lévő egzotikus kert fái, 
indái a mennyezeten futnak 
majd össze. Kiss Virág muta-
tott egy albumot is, ami Esz-
terháza, a fertődi kastély fal-
festményeit mutatja be. Füre-
den az ebben a könyvben, 
Fajcsák Györgyi gyűjtemé-
nyében látható falfestéshez 
hasonló növényi díszítés lát-
ható, például egy licsifa, bam-
busz, és kivehető egy épület 
körvonala is. Ilyen minták 
láthatók Esterházy Miklós 
herceg szalonjaiban is. A bel- 

ső tereket kék-fehér chinoi-
serie, tehát kínaizáló falfest-
ményekkel díszítették. Jelen-
tős secco anyag maradt fenn a 
kastély földszinti termeiben. 
Ilyen száraz falburkolatra 
festett képek jelenleg öt terem 
falain láthatók Fertődön.

A füredi restaurátorok na-
gyon remélik, hogy legalább 
az első szobában a feltárás 
során hasonló szépségű, gaz-
dagságú képek kerülnek elő 
itt, a Balaton partján is. Min-

denesetre izgalmas, hogy mit 
rejt a fal felülete, amiről sorra 
kerülnek le az eddig ráfestett 
rétegek. Izgalmas az is, hogy 
kit ábrázol az a színes szala-
gok mellett előkerült női port-
ré a másik helyiségben, ami-
nek körvonalai már jól látha-
tók a füredi kastélyban.

Festékréteg márpedig van 
bőven, hiszen az épületnek, 
ami 1945-ig az Esterházyak 
tulajdonában maradt, sok bér-
lője volt. Az építést követően 

egy évvel már vendégfogadó-
ként működött, kocsmát épí-
tettek hozzá, 1837-ben egy új 
részt, éttermet a nyugati oldal-
ra (ma a szívkórház tulajdona), 
és Glázer Lipót, aki húsz évig 
működtette, 1838-ban egy 
emeletet is épített rá. 2017-ben 
az önkormányzat vásárolta 
meg az akkor már elhanyagolt, 
romos épületet.

Rövidesen a kastély meg-
nyitja kapuit a látogatók előtt. 
Kávénkat majd a 239 éves, 

színes falfestés alatt kortyol-
hatjuk, és rácsodálkozhatunk 
régi korok és a Balaton szép-
ségére, hiszen helytörténeti, 
nyaralástörténeti kiállítás, 
kávéház és pazar kilátás is 
várja majd a vendégeket. 

 Csorba Kata
Forrás: Némethné  

Rácz Lídia: Barangolások 
Balatonfüreden,

 Lichtneckert András: 
A balatonfüredi savanyú-
vízi gyógyfürdő története

Kiss Virág festőrestaurátor munka közben

A fa képe a füredi Esterházy-kastély falánNői arc a falon a második helyiségben

Az első boltíves fogadótér a kastélyban, ahol a falképek 
találhatók

Falfestés Eszterházán, a fertődi kastélyban, részlet Fajcsák Györgyi: Pagodák, napernyők, buddhák – chinoiserie falfest-
mények Eszterházán című könyvéből

Az Esterházy-kastély október közepén



Az egyik legnépszerűbb belföldi 
úti cél Balatonfüred és környéke

Az idei turisztikai  
szezon elején a korona- 
vírus-járvány terjedésé-
nek megakadályozására 
tett hazai intézkedések 
és a nemzetközi utazási 
korlátozások nagymér-
tékben csökkentették  
a hazai szállodák iránti 
bel- és külföldi keres-  
letet. 

Az év hatodik hónapjában 
a vendégéjszakák száma a 
balatoni régióban 44,4 száza-
lékkal meghaladta a vírus által 
már sújtott 2020. júniusiakat, 
ugyanakkor ez az arány még 
mindig messze elmaradt a 
2019. június végéig elértnél. A 
2021. júniusi bruttó átlag szo-
baár a balatoni régióban 16,7 
százalékkal magasabb volt 
2019-hez képest. A balatoni 
szálláshelyeken júniusban 
mintegy 10 milliárd forintot 
költöttek a vendégek, ami a 
tavalyi érték kétszerese. Júli-
usban ez a szám az előzetes 
becslés szerint 25,5 milliárd 
forint, ami 35 százalékos nö-
vekedést jelent. (Forrás: 
MTÜ)

A fenti tendenciák Balaton-
füreden is tapasztalhatóak 
voltak, a rendszerint tavasszal 
érkező külföldi csoportok idén 
elmaradtak, sokan közülük 
áttették utazásuk dátumát az 
őszi időszakra. Habár nagy-
mértékben csökkent a külföldi 
vendégek száma, ezzel párhu-
zamosan emelkedett a belföldi 
vendégek aránya. A belföldi 
forgalom nemcsak arányaiban 
lett jelentősebb az egyes 
desztinációkban, hanem több 
desztinációban – köztük a 
Balatonnál is – megjelent 
például a hazai vendégek 
olyan szegmense, amely fize-
tőképesebb keresletet jelent, 
valamint az olyan belföldi 
utazók, akik eddig a külföldi 
úti célokat preferálták. 

Ez az arányeltolódás a bel-
földi vendégek javára az átla-
gos tartózkodási idő csökke-
nését jelentette, sokkal több 
volt az egyéjszakás foglalás. 
Jellemzően hétvégén számol-
hattunk drasztikus vendégfor-
galom-növekedéssel Balaton-
füreden, a hétköznapok forgal-
ma messze elmaradt a hétvé-
gitől. Az idei szezon sikeres-
ségéhez generálisan hozzájá-
rult a Szép-kártya zsebei 
közti átjárhatóság engedélye-
zése, valamint nem szabad 
megfeledkeznünk az időjárás 
kegyességéről sem, hiszen 
mind júliusban, mind augusz-
tusban remek idő várta a vá-
rosba érkezőket.

Balatonfüreden 2021 jú- 
nius-július-augusztusában 
összesen 565 830 vendégéj-
szakát regisztráltak, melyből 
415 187 volt adóköteles. Ez  
az érték, ha nem is kiugróan, 
de meghaladta a 2019-ben 
jegyzett 561 848 adóköteles 
vendégéjszakaszámot.

Az átlagárat tekintve nem 
lehet okunk panaszra, hiszen 
szállásadóink tartani tudták a 

tavalyi árakat, sőt, jelentős 
hányaduk a régiós statiszti-
kákkal összhangban 10-20 
százalékos átlagár-növekedést 
tudott generálni. 

A Balatonfüredi Turisztikai 
Egyesület által készített online 
kérdőíves felmérés szerint a 
Füredre érkező belföldi ven-
dégek legfőbb motivációja 
továbbra is a pihenés, kikap-
csolódás, ugyanakkor expo-
nenciális keresletnövekedés 
figyelhető meg az aktív turiz-
must támogató szolgáltatások-
kal szemben. A városba érke-
ző, jellemzően családok, pá-
rok egyre gyakrabban választ-
ják a füredi és környékbeli 
kalandparkokat, turistaútvona-
lakat, kilátókat, e-bike és ke-
rékpáros túrázási lehetősége-
ket. Az idei év talán legked-
veltebb turisztikai attrakciója 
a sétahajózás volt, a szolgálta-
tás iránti kereslet felülmúlta a 
koronavírust megelőző évek 
forgalmát is, tudtuk meg a 
hajóstársaságoktól. 

A kérdőívet kitöltők jellem-
zően nem árérzékenyek, ha 
szállásfoglalásról van szó, 
sokkal inkább választanak a 
minőség szempontjából, és 
előnyben részesítik az online, 
előre foglalási lehetőségeket. 
A rugalmas lemondási felté-
teleket kínáló szállásfoglaló 
oldalak tovább növelték a lá-
togatók utazási kedvét az idei 
szezonban.

A rendezvényekre történő 
jegyvásárlások helye is áthe-
lyeződött az online térbe. Az 
előző években nagy számú 
helyben történő értékesítés 
volt megfigyelhető egy-egy 
koncert alkalmával, ez a 2021-
es szezonra teljesen kikopott. 
Nagy örömünkre a rendezvé-
nyek látogatottságát nem érin-
tette negatívan az oltási iga-
zolványok kötelező megléte, 
legtöbb koncertünket telt ház-
zal sikerült megrendeznünk, a 
járványügyi és higiéniai elő-
írások maximális betartása 
mellett. 

A három nyári hónapban a 
magyaroroszági belföldi turiz-
mus elérte a 4 millió főt, ebből 
1 millió fő volt külföldi turis-
ta. Ennek következtében el-
mondhatjuk, hogy minden 
idők legjobb belföldi nyári 
szezonját zárta a turizmus, 
melynek jelentős szereplője 
volt Balatonfüred is. 

Szeptember beköszöntével 
is maradt a nyárias időjárás, 
amely igencsak kedvezett a 
Balaton-régió turizmusának. 
Mind a hazai, mind a nemzet-
közi forgalom rendkívül élénk 
volt az első őszi hónapban.

2021 szeptemberére a szá-
mok 4 százalékos emelkedést 
mutattak a Covid előtti, 2019-
es szezonhoz képest. 

A Magyar Turisztikai Ügy-
nökség kutatásai szerint a 
2020-as évhez képest 65 szá-
zalékkal több NTAK-ban re-
gisztrált vendégéjszakaszámot 
tapasztaltak országosan, mely-
nek 62 százaléka belföldön, és 
ebből is a háromnegyede vidé-

ken realizálódott. Alapvetően 
szállodákban pihentek a turis-
ták, a vidéki négycsillagos 
szállodák kihasználtsága 55 
százalék körül alakult. A füre-
di szállodák szeptemberi át-
lagfoglaltsága ennél még ma-
gasabbra tehető. A Romanti-
kus Reformkor hétvégéjén a 
két legnagyobb füredi szállo-
dában 90 százalékos foglalt-
ság volt tapasztalható, amely 
messze meghaladta az előző 
évek tendenciáit. 

A vidéki szálláshelyek ár-
bevétele több mint 30 milliárd 
forint volt, a turisták 11 száza-
léka fizetett Szép-kártyával. A 
szezonban és szeptemberben 
is leginkább a V4-es országok-
ból érkeztek a legtöbben, va-
lamint Ausztriából és Német-
országból.

Továbbra is Balatonfüred, 
Hévíz és Keszthely bizonyult 
a legnépszerűbbnek a Balaton-
parti települések között.

A szeptemberben megren-
dezett Romantikus Reformkor 
fesztivál, valamint az októbe-
ri Füredi Szüret látogatottsága 
is arra enged következtetni, 
hogy Balatonfüred egyre in-
kább négy évszakos település-
ként definiálható. 

Novemberben és decem-
berben is színes programok-
kal és egy 900 négyzetméteres 

jégpályával várjuk vendégein-
ket, amely, ha az időjárási vi-
szonyok is engedik, december 
elejétől lesz látogatható. 

Örülünk az idei év sikerei-
nek, a sok vendégnek, akik 
évről évre Balatonfüredet vá-
lasztják. Városunk épül-szé-
pül, hamarosan pedig elkezdő-
dik a Huray utcai piac helyén 
a régóta tervezett konferencia- 
és rendezvényközpont, továb-
bá az új, 290 férőhelyes mély-
garázs építése is. A beruházás 
legfőbb célja, hogy olyan fej-
lesztéseket tudjunk megvaló-
sítani, amelyek egyértelműen 
hozzájárulnak a négy évsza-
kos Balatonfüred sikeréhez, 
valamint éves állast biztosíta-
nak városunk lakói számára. 
Eddig hiányzott egy megfe-
lelő nagyságú és akusztikájú 
rendezvényterem is a város-
ban, ezzel a beruházással 
mindez megvalósul, így a vá-
ros az elő- és utószezonos 
konferenciaturizmus megha-
tározó vidéki központja lehet. 

Megújul és új funkciót kap 
a Brázay strand területe, sza-
bad partszakaszt alakítanak ki, 
és a Tourinform-iroda is új 
helyre költözik. Idén Balaton-
füreden az elmúlt 50 évre is 
emlékezünk, és büszkén né-
zünk a következő 50 év elé. 

 Holczer Adél
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A Balatonfüredi Turisztikai Egyesület továbbra is várja új 
tagjait! Ha szívesen tagja lennél egy, a füredi vállalkozók 
érdekeit képviselő, folyamatosan fejlődő szervezetnek, csat-
lakozz te is a Balatonfüredi Turisztikai Egyesülethez!
Ha érdekel, mivel foglalkozunk és milyen előnyökkel jár az 
egyesületi tagság, keress minket alábbi elérhetőségeink 
egyikén, vagy vegyél részt a 2022 elején megrendezendő, 
rendhagyó turisztikai évadnyitó ünnepélyünkön!

Balatonfüredi Turisztikai Egyesület
8230 Balatonfüred, Blaha Lujza utca 5.

www.turizmus.balatonfured.hu
e-mail: balatonfured@tourinform.hu

Tel.: +87/580-480



BALATONFÜREDI NAPLÓ XXI. ÉVFOLYAM, 2021. VI. szám 9

Új mérőállomásokkal 
monitorozzák a tavat 

A Balaton négy – el-  
térő fizikai, kémiai és 
ökológiai paraméterek-
kel jellemezhető – me-
dencéjében, Siófok, 
Balatonszemes, Szigliget, 
valamint Keszthely 
térségében szigetüzemű 
hidrometeorológiai és 
vízminőségi kutatóál- 
lomások létesítése 
valósul meg. 

A mérők két fő részből 
állnak: a mederben maradó 
szerkezeti cölöpalapból, vala-
mint a felső szerkezetből, ami 
biztosítja a mérőműszerek és 
egyéb segédberendezések el-
helyezhetőségét. A mérőállo-
mások kihelyezése és a mű-
szerek elhelyezése megtörtént, 
jelenleg próbaüzemük zajlik. 

 Az Átfogó környezeti meg-
figyelő és tájékoztató rendszer 
a Balatonon című projekt 
megvalósítására a vízgazdál-
kodással és éghajlatváltozás-
sal kapcsolatos európai uniós 
pályázati konstrukció nyújt 
lehetőséget. Megvalósításához 
az Európai Unió és Magyar-
ország Kormánya egymilliárd 
forint vissza nem térítendő 
támogatást biztosít. 

 A Balaton vízfelületéhez 
viszonyítva kis vízgyűjtővel 
rendelkezik, ezért mennyiségi, 
minőségi és ökológiai vonat-
kozásban a környezeti, mete-
orológiai változásokkal szem-
beni nagyfokú érzékenység 
jellemzi, vízháztartása gyor-
san reagál az időjárás változá-
saira.

Széles körű kutatások tá-
masztják alá, hogy a klímavál-
tozás természetes élővilágra, 
biológiai sokféleségre gyako-
rolt hatása szempontjából 
Magyarország fokozottan 
érintett országnak tekinthető. 
Az átfogó megfigyelő és tájé-
koztató rendszer kiépítése se-
gít válaszokat találni a Balaton 
klímaváltozáshoz való alkal-

mazkodóképességének felmé-
résére, illetve arra, hogy mi-
lyen mértékben játszanak ab-
ban szerepet a globális és helyi 
változások. 

 A projekt keretében meg-
valósuló döntéstámogató 
monitoringrendszer egy ko-
rábbi, az Európai Unió kör-
nyezetvédelmi fejlesztéseket 
támogató, Life programjának 
irányvonalán halad tovább, 
folytatva a tóközepi vízmeny-
nyiségi és -minőségi, valamint 
meteorológiai észlelések több 
mint egy évtizedes hagyomá-
nyát. A létrejövő adatbázis 
hozzásegíti a döntéshozókat a 
klímaváltozással szembeni 
érzékenység megértéséhez és 
a megalapozott döntések meg-
hozatalához. 

 A projekt keretében továb-
bi műszerek kihelyezése, tele-
pítése valósul majd meg a 
Balaton parti sávjában, vala-
mint laboratóriumi eszközök 
beszerzésére is sor kerül. A 
műszerek által gyűjtött adatok 
az átfogó tájékoztatási és dön-
téstámogató rendszer adatbá-
zisába kerülnek, mely több 
szervezethez tartozó alrend-
szer összekapcsolásával jön 
majd létre. 

A tájékoztató rendszerhez 
szükséges adatbázis tervezése, 
kialakítása jelenleg folyamat-
ban van. Az információk digi-
tális tájékoztató táblákon, 
mobilalkalmazásokon és nyil-
vános honlapon keresztül 
lesznek megtekinthetők az 
érdeklődők számára. 

Az Átfogó környezeti meg-
figyelő ás tájékoztató rendszer 
a  Ba l a tonon  (KEHOP-
1.1.0- 15-2017-00012) projek-
tet a Széchenyi 2020 program 
keretében, az Országos Víz-
ügyi Főigazgatóság és a Kö-
zép-dunántúli Vízügyi Igazga-
tóság konzorciuma valósítja 
meg. További információ: 
balaton-monitoring.ovf.hu 

 Siklós Gabriella

Balatoni hal a boltból
Mennyiségi, minőségi korlátozások a horgász-etetőanyagoknál

Füredi boltban is lehet 
majd balatoni halat 
kapni jövőre. A Balaton 
vízgyűjtő területén lévő 
halastavakból származó 
halból elsődlegesen a 
vendéglátósok kapnak,  
a fennmaradó mennyi-
ség franchise-boltokon 
keresztül kerül majd 
értékesítésre. 

Nem emelkednek jövőre a 
balatoni horgászjegyárak, a 
horgászrendben pedig jelentős 
enyhítések várhatóak – jelen-
tette be Szári Zsolt, a Balatoni 
Halgazdálkodási Nonprofit 
Zrt. vezérigazgatója Tihany-
ban, a VII. Balatoni Horgász-
konferencián. A vezérigazgató 
– aki a Balaton élővilágának 
megóvásáért felelős miniszte-
ri biztos is egyben – az enyhí-
tésekre példaként említette, 
hogy az utóbbi években ta-
vasszal bevezetett csónakos 
korlátozás kizárólag az aka-

dók környékén lesz érvény-
ben. Beszélt arról is, hogy 
csökkent a parti horgászhelyek 
száma, kempingek helyére 
magántulajdonú apart man-
házak épültek, több önkor-
mányzati strandról pedig kitil-
tották a horgászokat. 

A horgász-etetőanyagoknál 
a jövőben mind mennyiségi, 

mint minőségi oldalról korlá-
tozásokat kívánnak bevezeti. 
Szári Zsolt a jövő év hangsú-
lyos feladatának nevezte az 
idén uniós oltalomban része-
sült, a Balaton vízgyűjtőjén 
termelt balatoni halnak mint 
bioterméknek a piaci beveze-
tését. A Balaton vízrendszeré-
hez tartozó halastavakból 

várhatóan jövő év május-jú- 
niusától kiváló minőségű hal 
kerülhet az asztalra.

– Mivel egy korlátos ter-
mékről van szó, elsősorban a 
vendéglátósok számára lesz 
elérhető, és az azon felüli 
mennyiség pedig egy fran-
chise-hálózaton keresztül fog 
bekerülni a rendszerbe – 
mondta Szári Zsolt, hozzáté-
ve: ez a Balaton körül néhány 
boltot fog jelenteni, közülük 
az egyik Balatonfüreden lesz. 

A vezérigazgató a teendők 
között sorolta az idegenhonos 
halfajok térnyerésének meg-
akadályozását, valamint azt, 
hogy a klímaváltozás miatt, 
szükség esetére időben szüles-
senek tervek a Balaton külső 
vízgyűjtőről történő lehetsé-
ges vízpótlásáról. A szakmai 
konferencia során adták át az 
idei év életműdíját a keszthe-
lyi Helikon Horgász Egyesület 
elnökének, Balázs Istvánnak.

 Mórocz Anikó

Eredményes szezont zár a Bahart a jubileumi évben
A kiemelkedő nyári és 
őszi forgalom után már 
októberben megközelíti 
a kétmilliót a Balatoni 
Hajózási Zrt. (Bahart) 
összesített utasforgalma 
a 175. hajózási szezon-
ban. Jubileumi rendez-
vénysorozattal, flottamo-
dernizációval, utaskom-
fortot javító és stratégiai 
horderejű fejlesztések 
elindításával ünnepelt  
a társaság 2021-ben. 

Az áprilistól októberig tar-
tó személyhajózási szezonban 
csaknem 21 százalékkal nőtt a 
Balaton-parti településeket 
összekötő menetrendi hajók 
forgalma az előző évhez ké-
pest, az utasok száma október 
végére meghaladta a 493 ezer 
főt. A legtöbben Fonyód–Ba-
dacsony (180 ezer utassal) és 
a Siófok–Balatonfüred–Ti-
hany (172 ezer utassal) útvo-
nalakon utaztak, de sokan 
vették igénybe Balatonboglár 
és Révfülöp (35 ezer utassal), 

illetve a Balatonföldvár és 
Tihany közötti (26 ezer utas-
sal) járatokat is. 

A Bahart séta- és nosztal-
giahajóit idén 126 ezer utas 
választotta, ami több mint 35 
százalékos növekedést jelent 
a tavalyi évhez képest. Ez a 

szolgáltatás Siófokon, Bala-
tonfüreden, Keszthelyen és 
Balatonlellén volt a legnép-
szerűbb. Továbbra is kereset-
tek voltak a programhajók, 
amelyek új kikötőkben váltak 
elérhetővé. A tematikus prog-
ramhajók sikerességét mutat-

ja, hogy a bulihajókat 13 ezer, 
a családosoknak szóló varázs-
hajókat pedig 6 ezer feletti 
utas választotta, nőtt a kihasz-
náltságuk és az át lagos 
utasszám is. 

Idén történelmi csúcsot 
döntött a balatoni kompok 

utasforgalma is, ami már ok-
tóber közepén meghaladta a 
rekordnak számító 2019-es év 
egészét, az utasszám növeke-
dése 15 százalékos volt. 

Az erős július-augusztust 
követően szeptemberben és 
októberben 20 százalékkal 

többen utaztak, mint 2019-
ben. A legforgalmasabb na-
pon, augusztus 20-án a révki-
kötőkben 19 500 utast, 4800 
járművet és 2400 kerékpárt 
szállítottak a kompok. A sze-
mélyhajózási szezon zárásá- 
ig (október 24.) a személy-
hajókon és kompokon szállí-
tott utasok száma összességé-
ben elérte az 1 millió 967 ezer 
főt, ami jubileumi csúcsnak 
számít. 

A Bahart november 8-tól 
téli menetrendre váltott, ak-
kortól a kompok óránként 
egyszer indulnak Szántód-
révből 7.00–18.00 között, Ti-
hany-révből pedig 7.15–18.15 
között. 

2022-ben a fejlesztések 
folytatódnak, melynek kereté-
ben négy új hajó érkezik a 
Balatonra, lesz online jegyvá-
sárlás, kényelmesebben érhe-
tőek majd el a kikötők, frissül 
az arculat, és megkezdődik a 
hosszabb távú stratégiai fej-
lesztések előkészítése, terve-
zése is.  Forrás: Bahart
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Több kategóriában várják 
az építészeti pályázatokat  

A Nők a Balatonért 
Egyesület a Balatoni 
Szövetséggel együtt-
működve 2021-ben  
újra meghirdeti Az Év 
Balatoni Háza építészeti 
díjpályázatot. 

A pályázat lebonyolítását a 
Miniszterelnökség Építészeti 
és Építésügyi Helyettes Ál-
lamtitkársága támogatásával 
rendezik meg. A BKÜ terüle-
tén épült, 2013. január 1. után 
használatba vett épületekkel 

lehet 2021. december 15-ig 
pályázni három kategóriában:

– az év balatoni lakóháza
– az év balatoni középülete
– az év balatoni üdülő/ 

gazdasági épülete.
A felhívás célja a minőségi 

építészet népszerűsítése, meg-
ismertetése a tágabb közön-
séggel, figyelemfelhívás a 
Balaton környezetében épített 
példaértékű épületekre. Nem-
csak új épületekkel lehet ne-
vezni a pályázatra, hanem ér-
téknövelő felújítások, épület-

bővítések terveit is várják a 
megmérettetésre.

A három kategória nyertese 
– összesen bruttó 1 000 000 
forint értékben – pénzdíjazás-
ban részesül, de minden évben 
különdíjakat is kiosztanak.

A bírálóbizottságban a Ma-
gyar Építész Kamara, a Ma-
gyar Építőművészek Szövet-
sége, a három érintett megye 
építészkamarája, a NABE és a 
Balatoni Szövetség képviselő-
je kapott helyet. A bizottság 
elnöke Füleky Zsolt, a Minisz-

terelnökség építészeti és épí-
tésügyi helyettes államtitkára 
volt. 

A pályázatra elektroniku-
san lehet nevezni a megvaló-
sult épületek terveivel, illetve 
az épületről és környezetéről 
készült fotókkal. 

A részletes pályázati kiírást 
és a nevezési lapot a www.
azevbalatonihaza.hu honlapon 
lehet megtalálni.

 Fabacsovicsné  
 Kovács Krisztina,

a bírálóbizottság titkára

Kimagasló alkotás 
szerény eszközökkel

Az Év Balatoni Üdülő-
épülete díjat tavaly 
Czigány Tamás és Tóth 
Györgyi munkája 
érdemelte ki. A Balaton-
füredi Horgász Egyesü-
let részére készült a 
Brázay strand területén 
a könnyűszerkezetes új 
klubház. 

Az épület tartószerkezetei 
rétegelt, táblásított fapanelek-
ből készültek, a szükséges 
gerendák és kiváltók rétegelt-
ragasztott faszerkezetek. Kül-
ső homlokzatai táblásított, 
háromrétegű fa homlokzatbur-
kolatot kaptak. Belső tereiben 

a fa tartószerkezetek a legtöbb 
helyen megmaradó és végle-
ges felületekként jelennek 
meg. Fő térszervező eleme a 
közösségi terület, amely nagy-
méretű üvegfelületekkel nyílik 
a teraszra, kilátással a Balaton-
ra, illetve a kis félszigetet 
körülölelő nádasra. Telepítése, 
tömegformálása és anyaghasz-
nálata az épület vízparti jelle-
gét erősíti.

A klubház kiváló példa 
arra, hogy egy elkötelezett 
közösség és az elkötelezett 
építész – közös akarattal – 
szerény eszközökkel is kima-
gasló értékű alkotást hozhat 
létre. BFN

A reformátusok új énekeskönyve a zsoltáréneklő versenyen
Új énekeskönyve van  
a Magyarországi Re- 
formátus Egyháznak.  
A zsoltárok gyűjtemé-
nyét a hetedik Országos 
Zsoltáréneklő Versenyen 
láttuk, amit minden 
évben hagyományosan  
a Balatonfüredi Refor-
mátus Általános Iskolá-
ban rendeznek.

Tízezer példányban ké-
szült, és már el is fogyott a 
reformátusok új énekesköny-
ve. A kiadó ígérete szerint 
újabb példányok készülnek,  
és advent első vasárnapjától 

már használni is fogják őket, 
de az újak mellett egy ideig a 
régi énekeskönyvek is haszná-
latban maradnak. Ezekből is 
készültek a diákok a hetedik 
Országos Zsoltáréneklő Ver-
senyre, amit minden évben 
hagyományosan a füredi re-
formátus iskolában rendeznek.

Idén olyan iskolák is jelent-
keztek, amelyek eddig még 
nem szerepeltek a versenyen, 
de vannak, amelyek a kezde-
tektől részesei a füredi ének-
versenynek. 

– A tantárgyi tehetséggon-
dozás és a sport mellett leg-
alább annyira fontos a művé-

szeti nevelés is – mondta 
Rojtos Norbert, a Balatonfü-
redi Református Általános 
Iskola és Óvoda igazgatója. 
– Úgy tapasztaljuk, hogy akik 
ügyesek a művészetekben – 
jelesül most épp a zsoltárok és 
népdalok éneklésében –, ők 
legalább annyira tehetségesek 
a matematika vagy az idegen 
nyelvek terén is.

Hét iskolából összesen száz 
diák érkezett a füredi intéz-
ménybe, ahol nemcsak a gye-
rekek, hanem pedagógusaik is 
találkozhattak és tapasztalato-
kat cserélhettek. 

 Mórocz Anikó

Az épület fő térszervező eleme a közösségi terület, amely 
nagyméretű üvegfelületekkel nyílik a teraszra

Elhunyt Krasznai 
András ügyvéd 
(1935–2021)

86 esztendős korában 
elhunyt dr. Krasznai 
András. Balatonfüre-
den sokan ismerték,  
a helyi közélet fontos 
szereplője volt. 

Bár jogi érdeklődése ko-
rán kialakult, hiszen édesap-
ja és nagybátyja is ügyvéd 
volt, sőt anyai nagyapja a 
Jegyzők Országos Egyesü-
letének az elnöke volt, az 
érettségi után mégsem egy-
ből az ügyvédség felé vette 
az irányt, hanem a Budapes-
ti Semmelweis Orvostudo-
mányi Egyetem Gyógysze-
részeti Karát választotta. 
Később, 1958-ban felvették 
az ELTE Állam- és Jogtudo-
mányi Karára, ahol 1963-
ban végzett jogászként, 1966 
óta dolgozott ügyvédként, 
szakterületei a cégjog, pénz-
ügyi finanszírozás, környe-
zetvédelem, ingatlanfinan-
szírozás és sportjog voltak. 
Több mint ötvenéves sikeres 
és kiemelkedő ügyvédi pá-
lyafutásának bizonyítékai, 
hogy munkásságát 2004. 
március 15-én a Magyar 
Köztársaság elnöke a Köz-
társasági Érdemrend Lovag-
keresztje kitüntetéssel is-
merte el, valamint 2015-ben 
a Magyar Ügyvédi Kamara 
elnöke Eötvös-díjjal tüntet-
te ki kiemelkedő és példa-
mutató ügyvédi tevékenysé-
géért.

Szabadidejében rendsze-
resen vitorlázott Balatonal-
mádiban, imádta a csütörtö-
ki zsúrfocit Füreden, amihez 
utazásait is igazította. Tagja 
volt a Balatonvin Borlovag-
rendnek, alapító tagja volt 
Rotary Club Balatonfüred–
Veszprém szervezetnek, a 
Magyar Szenior Golfozók 
Társaságának, 1995–2003 
között a szervezet elnöke-
ként irányította a hazai sze-
nior golfélet fejlődését, majd 
tiszteletbeli elnökként ma-
radt a szenior golfsport meg-
határozó személyisége. 
2021-ig töltötte be a Magyar 
Golf Szövetség fegyelmi 
bizottságának elnöki tisztét, 
nevéhez olyan fontos sza-
bályzatok megalkotása fűző-
dik, mint a szervezet etikai 
kódexe vagy fegyelmi sza-
bályzata. Több hazai golf-

klubnak, így a Balatonudva-
riban található Balaton Golf 
Club tagja is volt. A 70-es 
években a Magyar Jégsport 
Szövetség Jégkorong Szak-
osztálya fegyelmi bizottsá-
gának elnöke volt. Szurko-
lója és elkötelezett támoga-
tója volt a Balatonfüredi 
KSE-nek. 

Egy korábbi interjújában 
úgy fogalmazott, a golf mel-
lett másik nagy szerelme 
Balatonfüred. 16 évvel ez-
előtt házat vásárolt a város-
ban, és mindent megtett an-
nak érdekében, hogy a lehe-
tő legrövidebb időn belül 
beilleszkedjen, utolsó éveit 
is itt akarta tölteni. Folyama-
tosan kereste a helyét, felvet-
te a kapcsolatot a helyi tár-
sadalmi csoportokkal, tenni 
akart a közösségért, a telepü-
lésért, ahol élt. Gyorsan be-
fogadta az arácsi református 
közösség és a Balatonfüredi 
Reformkori Hagyományőr-
zők Társasága is. Számítani 
lehetett rá a különböző ren-
dezvényeken, ahol maga is 
korhű ruhát öltött, de társa-
ság számára ruhákat is ké-
szíttetett. A háttérből segí- 
tette a reformkori fesztivál 
szervezését. 

Gyermeke nem volt. Bár 
egy életen át kereste élete 
párját, csak 2019-ben háza-
sodott meg, őszinte, tiszta 
szeretettel ajándékozva meg 
feleségét. A közösség, ami-
ben élt, szomorúan vette tu-
domásul, hogy dr. Krasznai 
András végleg eltávozott, 
egy kedves, nagy tudású, 
minden gesztusában elegáns 
úriembert veszített el Bala-
tonfüred. Hamvait október 
15-én szórták a Balatonba 
megható gyászszertartás 
keretében a Szent Miklós 
hajó fedélzetéről.

Búcsú Polonyiné 
Herczeg Edittől 

Polonyi Kornélné Her-
czeg Edit közismert szemé-
lyisége volt a városnak. 
Generációkat tanított, nevelt 
a Bem iskolában, ugyanab-
ban az épületben, ahova még 
kisiskolásként járt 1942 és 
1946 között.

„A Kossuth utcai házunk-
kal szembeni dombra jártunk 
fel az osztálytársaimmal a 
Mérleg utcán, tavasszal be-
borított mindent a kakukkfű, 
illatát még ma is érzem” – 
mesélte 2010-ben. „A cölö-
pökön álló hidegfürdő olyan 
volt a vízben, mint egy lebe-
gő kastély” – emlékezett 
vissza szívesen boldog gyer-
mekkorára, amiről Simon 
Károllyal, osztálytársával 
együtt könyvet is írtak Füre-
di ifjúság címmel.

Herczeg Edit Balatonfü-
reden született 1932-ben. 
Apai ágon régi füredi család-
ból származott, anyai ágon a 
Rédeyek, Hertelendyek le-
származottja. Édesapját tíz-
évesen veszítette el, húga, 
Ildikó még csak kétéves volt 
ekkor. Emlékeiben persze 
felidézte a légiriadót is, ami-
kor futni kellett a pincébe, és 
azt a rémisztő csendet, ami-
kor a nyugatra menekülők 
már elhagyták Füredet, az-
után bejöttek az oroszok, és 
mindenki szegény lett – me-
sélte.

A gimnáziumi évek szé-
pek voltak, a budai Csalo-
gány utcai tanítóképzőbe, 

líceumba járt, de a nyarakat 
barátaival vitorlázták végig, 
és táncolni jártak a Balaton-
partra.

Polonyiné Herczeg Edit 
az Idegen Nyelvek Főisko-
láján német fordítói képesí-
tést is szerzett. Balatonfüre-
den a Bem iskolában tanított 
magyar nyelvet és irodalmat, 
később németet is. 

Férje, Polonyi Kornél 
idegenforgalmi szakember, 
Balatonfüred díszpolgára. 
Gyermekei közül Judit ma-
gyar–könyvtár szakos tanár, 
önkormányzati képviselő, a 
humánerőforrás bizottság 
elnöke és a Balatonfüred 
Városért Közalapítvány el-
nöke. Másik lánya, Benigna 
Svédországban él, angol és 
magyar nyelvet tanít, svéd 
ifjúsági könyveket fordít 
magyarra.

Polonyiné Herczeg Edit 
89 éves korában halt meg, a 
valamikor vitorlázó fiúk és 
lányok többsége már a füre-
di temetőben nyugszik.

Soha nem felejtjük.
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Sportprogram

a MŰsorVÁltoztatÁs JoGÁt FenntartJUK.

November 19.
Ötvenéves Balatonfüred – születésnapi rendezvény

November 20., 18.00
Balatonfüredi KSE–Csurgói KK  

NB I-es felnőtt kézilabda-mérkőzés
November 21.
Mega játszóház

November 27., 17.00
Szent Benedek RA–1. MCM Diamant Kaposvár  

női röplabdabajnoki forduló
November 28., 16.00
Advent fényei táncgála

November 30., 9.00–12.00
Radnóti körzeti futsalforduló

8230 Balatonfüred, Horváth Mihály u. 64. Tel.: +36(87)480-196. Fax: +36(70)367-7791
e-m@il: balatonkonferencia@t-online.hu
honlap: http://www.balatonkozpont.hu/

A mandala sokkal több, 
mint egy egyszerű geomet-
riai alak vagy képzőművé-
szeti alkotás. A buddhista 
és hindu kultúrában 
hatalmas szimbolikus 
jelentéssel bír. A manda-
lákról úgy vélik, hogy a 
világegyetem különböző 
aspektusait képviselik. 
Kínában, Japánban és 
Tibetben a meditáció és  
az imádság szimbólumai-
ként használják leginkább. 
Vági Edina, aki a Múzsa 
Egyesület meghívására 
állít ki az Arácsi Népház-
ban, hat éve készít manda-
lákat. A kiállítás november 
18-ig látható. BFN

Különleges mandalák tárlata

Tovább az eddigi úton
A balatonfüredi kézi- 
labdacsapat évek óta  
a magyar bajnokság 
élmezőnyében szerepel, 
rendre indul nemzetközi 
kupákban. Adnak 
játékosokat a nemzeti 
csapatba, utánpótlásuk-
ból rendre jönnek ki  
a tehetségek.

Azonban, mint minden 
magyar kis csapatnak, az épít-
kezést mindig újra és újra kell 
kezdeni. Tehetségeik a termé-
szetes úton járva továbblép-
nek. Füreden büszkék a nem-
zetközi élvonalba betörő egy-
kori neveltjeikre. Bánhidi 
Bencére, Máthé Dominikra 
mindig meleg szívvel emlé-
keznek Füreden, éppúgy, mint 
az itt felnőtt játékossá lett Li-
getvári Patrikra vagy Szita 
Zoltánra. Ezzel együtt a büsz-
keségből nem lehet megélni, 
keresni kell az új tehetségeket, 
folyamatosan építeni kell a 
csapatot.

Saját nevelés

A magyar kézilabda-után-
pótlásképzésnek erős helyszí-
ne a kiemelt állami akadémiák 
sorába lépő Balaton-felvidéki 
Kézilabda Akadémia füredi 
tagintézménye. Négy korosz-
tály nevelkedik itt és verse-
nyez a korosztályos bajnoksá-
gokon túl a felnőtt második és 
harmadik vonalban. Az akadé-
mia előszobáját a helyi Eötvös 
Loránd iskolára épülő gyerek-
csapatoknál folyó munka je-
lenti.

Ebből a műhelyből kerül-
nek ki minden évben azok a 
fiatal felnőttek, akik a BKSE 
csapatában vagy kölcsönben 
valamely más NB I-es csapat-
ban már az első osztályban 
bizonyíthatnak. A közelmúlt-
ban Szmetán, Jánosi, Határ, 
Ágoston és Brandt lépett erre 
az útra, míg Draskovics a 
NEKA-ban, Vajda a Veszprém 
KKFT-ben bizonyít. Nem 
sokkal előttük tette meg ezt a 
lépést Varga, Szűcs, Andó és 
Ág. Sőt, elmondhatjuk, hogy a 
mai gerinc olyan játékosai, 
mint Bóka, Kemény, Szöllősi 
vagy Németh már akkor a mai 
vezetőedző, György László 
tanítványai voltak, amikor ő 
vezényelte a füredi utánpót-

lást. Vagyis a füredi kézilabda 
stabilitása és erőssége a saját 
nevelés. Mindig e köré kell 
építeni a csapatot. Megtalálni 
a megfelelő felnőtt játékoso-
kat, akik mellett a fiatalok 
fejlődhetnek. Ezt az elmúlt 
években a magyar válogatottá 
lett Topic és Rodriguez, vagy 
a bosnyák kerettag Malinovic, 
illetve Dénes János és Bősz 
Dániel személyében sikerült 
megtalálni. Ugyanígy fontos 
fiatal külföldiek beépítése, 
akikre legjobb példa a már 
évek óta a BL-ben szereplő 
Kasparek, és remélhetően ez 
az út áll a most húszesztendős 
Gostovic előtt is.

A cél a hazai 
élmezőny

Ezzel együtt Füreden a 
Földön járnak. Tudják, hogy a 
maximális cél a hazai élme-
zőny, egy-egy jobban sikerült 
esztendőben talán még a 
bronzérem, a Magyar Kupa 
négyes döntője, vagy egynél 
több kör egy nemzetközi ku-
pában. Ez hol többé, hol ke-
vésbé össze is jön. A város és 
a klub nagysága, teherbíró 
képessége erre jogosít fel, de 
ehhez nagyon komoly szak-
mai és egyesületi vezetői 
munka kell, csak így érhető el 
ez az eredmény.

A papírforma

A 2021/2022 -es szezon 
október végéig lezajlott ered-
ményei is ezt támasztják alá.

A felkészülési idő vége 
előtt kezdődő Európa Liga-
selejtezőn egy hajszállal, de 

elbuktak a fürediek, vagyis itt 
nem sikerült előrébb lépni. A 
bajnokságban azonban eddig 
a papírforma érvényesült. Egy 
nehéz budakalászi kezdés és 
pontvesztés után sikerült hoz-
ni a kötelezőket. Még ha vol-
tak olyan meccsek is, ahol 
égnek állhatott a hazai közön-
ség haja, mint a Dabas elleni, 
mínusz 9-ről visszahozott 
győzelem esetén. Más mecs-
cseknek is voltak olyan szaka-
szai, amik hagytak kérdőjele-
ket a drukkerekben, de szeren-
csére többségben voltak azok, 
amelyek elégedetté tehették a 
publikumot.

Minden pont  
duplán számít

A neheze azonban október 
után vár a fürediekre. Szinte 
rangadók sora jön a közvetlen 
riválisokkal, a Gyöngyössel, a 
Csurgóval és a Fradival. Eddig 
csak a Telekom Veszprém és a 
Tatabánya állította nehéz fel-
adat elé a Balaton-partiakat. 

Veszprémben – a mérkőzés 
utolsó perceiben kihagyott 
ziccereket leszámítva – szé- 
pen ragadtak a sokszoros 
bajnokhoz.

A Tatabánya ellen (a fotók 
ezen a mérkőzésen készültek) 
nem titkoltan győzelmi szán-
dékkal léptek pályára a füre-
diek. Nemcsak ők, de a hazai 
közönség is ezt várta tőlük. A 
közvetlen rivális ellen minden 
pont duplán számít, ráadásul a 
válogatottal töltött hét okozta 
szünetre sem mindegy, hogy 
miként vonul a csapat.

Ezen a meccsen az sikerült 
a füredieknek, ami eddig sok-
szor elmaradt, a „kötelező” 
eredmény szállítása: tíz góllal 
verték a bányászegyüttest. 
Most látszott az akarat és az 
elszántság. Nem pusztán az 
eredménynek lehetett örülni, 
hanem a fegyelmezett, türel-
mes játéknak, a hatvan percen 
keresztüli koncentrálásnak. 
Tartása volt a csapatnak, ezt 
kell konzerválni!

 Király István

Újabb három év
A remek formában lévő 
kapus, Andó Arián 
három évvel meghosz-
szabbította Balatonfüre-
den a 2022 júniusában 
lejáró szerződését.

Andó Arián 2015 nyarán 
igazolt a füredi kézilabda-
utánpótlásba. Rohamléptekkel 
járta végig a szamárlétrát. Már 
ifistaként első számú kapu-  
sa lett Balatonfüred felnőtt  
NB I/B-ben játszó junior-
együttesének, és nem kellett 
sokat várnia az NB I-es bemu-

tatkozásra sem. Tagja volt 
valamennyi korosztályos vá-
logatott keretnek, majd követ-
kezett a felnőtt B keret. Több-
ször is meghívást kapott a 
magyar válogatott összetartá-
saira. Harmadik számú kapus-
ként bevetésre készen állt 
felnőtt világversenyen is.

Tavaszi sérülése után idén 
ősszel egyre jobb formába 
került, stabilan őrzi a kaput, és 
a legjobb úton halad afelé, 
hogy a közeljövő meghatározó 
magyar kapusa legyen.  

 Király

Pályaválasztási nap rendőrökkel 
A balatonfüredi rend-
őrök a társszervekkel 
együttműködve várták 
a diákokat a pályavá-
lasztási rendezvényen. 

A Balatonfüredi Szent  
Benedek Középiskola és Kol-
légium pályaválasztási nyílt 
napot rendezett október 21-  
én délelőtt, melyen a Balaton-
füredi Rendőrkapitányság és  
a társszervek munkatársai 
várták a szép számban megje-
lent, érdeklődő fiatalokat. 

A program célja a rendőri 
hivatás népszerűsítése, a pálya 
iránti érdeklődés felkeltése, és 
ezen keresztül a célirányos 

továbbtanulás elősegítése volt. 
A rendőrök tájékoztatást adtak 
a pályaválasztás előtt álló fia-
taloknak a balatonfüredi isko-
lában évek óta zajló rendésze-
ti fakultációs oktatásról, vala-
mint az érettségi megszerzését 
követően a rendőri szakmához 
szükséges továbbtanulási le-
hetőségekről.

Az érdeklődőknek lehető-
ségük nyílt a helyszínre kite-
lepült katasztrófavédelem és  
a vízi rendészet munkatársai-
nak is feltenni az őket érdeklő 
kérdéseket, melyekre a szak-
emberek készséggel válaszol-
tak, segítve a fiatalok pályavá-
lasztását.  BFNSzépszámú fiatal vett részt a rendezvényen

Kis Ákos sportigazgató és Andó Arián a szerződéshosszabbítás 
aláírásakor
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