
A magyar kultúrát ünnepelték
Rangos elismerést kapott Tóbiás Krisztián költő, a Tempevölgy főszerkesztője a várostól 

Tóbiás Krisztián  
költő, a Tempevölgy 
folyóirat főszerkesz-
tője vehette át idén a 
Balatonfüred Város 
Kultúrájáért kitün-
tetést. A díj átadásá-
ra a magyar kultúra 
napja alkalmából 
került sor. 

Az ünnepi program kere-
tében a Szőcs Géza Irodalmi 
Szalonban mutatták be a 
Magyar Kultúra című folyó-
iratot, és beszélgetést hall-
hattak a nyolcvanéves Kor-
zenszy Richárd emeritus per-
jellel.

A magyar kultúra napjá-
nak megünneplése január 
21-én kezdődött Balatonfü-
reden. A Vaszary Villában 
lévő Szőcs Géza Irodalmi 
Szalonban Pál Dániel Le-
vente, a Petőfi Irodalmi Ügy-
nökség igazgatója mondta el 
ünnepi gondolatait.

„A kultúra elvész a pro-
dukciók tömegében, a betűk 
lavinájában, a mennyiség 
őrületében” – idézte Milan 
Kunderát Pál Dániel Leven-
te. – Mindennapos élmé-
nyünk a kultúra sokfélesége, 
hogy a tömegkultúrától ho-
gyan válik el nem a magas 
vagy elit kultúra, hanem az 
értéket őrző, hordozó és át-
adó kultúra. A különbségté-

tel ismérve nem az, hogy 
ami sok embernek tetszik, az 
a tömegé és feltétlenül rossz, 
hanem a minőség, ami ki-
emel. A kérdés az, hogy ho-
gyan adható át a szelektálás 
képessége. Az ügynökség 
irodalmi igazgatóságának 
vezetése mellett egy szóra-
koztató tömegtermék, a Fő-
városi Nagycirkusz show-
műsorainak a dramaturgja is 

vagyok, ahol éves szinten 
több százezer nézőt foga-
dunk. Fekete Péterrel – aki 
cirkuszigazgató volt, jelen-
leg kulturális államtitkár – 
állandóan azt keressük a mű-
sorokban, hogy nem erőlte-
tett módon miként lehet az 
értékekre rámutatni akkor, 
amikor az emberek szóra-
kozni mennek a cirkuszba. 
Hogyan adhatók át fontos 

üzenetek, amiket a nézők  
továbbvisznek magukkal  
– fogalmazott Pál Dániel  
Levente. 

Az ünnepi köszöntő után 
Bóka István polgármester a 
város képviselő-testületének 
döntése értelmében Tóbiás 
Krisztián költő, szerkesztő-
nek adta át a Balatonfüred 
Város Kultúrájáért kitünte-
tést. Tóbiás Krisztián 1997-

től az újvidéki Képes Ifjúság 
folyóirat rovatszerkesztője, 
illetve a Magyar Szó, a Hét 
Nap és a Napló című vajda-
sági közéleti lapok tudósító-
ja volt. 2001-ben költözött 
Magyarországra az egykori 
Jugoszláviából, majd család-
jával Balatonfüreden telepe-
dett le. A 2010-es évek ele-
jétől kapcsolódott be a város 
kulturális életébe. A Bala-

tonfüreden megjelenő 
Tempevölgy folyóirat fele-
lős, majd 2015-től főszer-
kesztője. 2014-től a város, 
illetve a Tempevölgy által 
szervezett irodalmi, művé-
szeti rendezvények, konfe-
renciák szervezője, valamint 
a Balatonfüred Városért 
Közalapítvány pályázati és 
könyvkiadási referense. 

Szerkesztői munkája által 
a Tempevölgy országos 
ismertségű periodika lett, 
amiben a kortárs magyar és 
külföldi irodalom színe-java 
jelenik meg. Tóbiás Kriszti-
án aktív, élő kapcsolatokat 
hozott létre és tart fenn olyan 
lapokkal, mint az Alföld, a 
Kortárs és a Jelenkor. A lap-
kiadás mellett elindította a 
Tempevölgy könyvkiadói 
sorozatát. Költőként is elis-
mert, a Magyar Írószövetség 
és a Pen Club tagjaként hoz-
zájárul a város irodalmi 
rangjának megerősítéséhez. 

– A költözésünk kérdé-
sének felvetődésekor egyér-
telmű volt, hogy a felesé-
gemmel Füredet választjuk 
– idézte fel a kezdeteket Tó-
biás Krisztián, aki a terveire 
is kitért. – Amennyire csak 
lehet, szeretném a Tem-
pevölgy folyóiratot tovább-
fejleszteni, emellett a saját 
írói munkámat végezni. 

BALATONFÜRED VÁROS HAVONTA MEGJELENÕ KÖZÉLETI LAPJA XXII. évfolyam – 2022. 1. SZÁM

TARTALOM
Régészeti leletek 
a kerékpárút 
nyomvonalán
Több kort is érintő lelet-
anyagra bukkant a Tihany 
és Örvényes közötti kerék-
párútszakasz építési mun-
kálatai kapcsán Balatincz 
Anna régész. 

6-7. oldal 

Tóbiás Krisztián és felesége a magyar kultúra napi rendezvényen

Rózsaszín fényben a Vaszary Villa
Rózsaszín ünnepi 
fényfestést kapott 
egy estére a Vaszary 
Villa épülete. Tradí-
ció, hogy száz nap-
pal a Giro d’Italia 
magyarországi rajtja 
előtt az összes olyan 
településen, amelyet 
érint a kerékpárver-
seny, egy-egy emb-
lematikus épületet  
a világhírű sportese-
mény apropóján 
rózsaszínűvé vará-
zsolnak.

Május 6-án Magyaror-
szágról indul a világ egyik 
legrangosabb kerékpáros 
körversenye, a Giro d’Italia. 
A verseny egyik szimbólu-
ma, hogy száz nappal a 
Nagy Rajt előtt rózsaszínbe 

borulnak az útvonal menti 
települések épületei. A ró-
zsaszín fények éjszakájá-
hoz csatlakozva kapott 
fényfestést a város emble-
matikus épülete, a Vaszary 
Villa.

A megfestett épületekről 
készült felvételek a verseny 
közvetítése alatt is láthatók 
lesznek. A Girót közel 200 
országban több mint 800 
millióan követik majd a 
képernyők előtt.

A Giro dʼItalia mezőnye, 
a világklasszis bringások 
három szakaszt tesznek 
meg az országban, a harma-
dik táv célállomása lesz  
Balatonfüreden.

 A 105. Giro d’Italia me-
zőnye az utolsó magyaror-
szági szakaszán, május 
8-án, vasárnap startol Ka-
posvárról, és Nagykani-
zsán, Badacsonyon, vala-
mint Tihanyon át tekernek 
a sportolók a balatonfüre- 
di célba. Várhatóan 17.00–
17.30 között érkezik Tihany 
felől, a 71-es főút–tihanyi 
műút–Széchenyi utca útvo-
nalon Füredre a mezőny.

A versenyzők a 201 kilo-
méteres harmadik szakasz 
után egyenesen Olaszor-
szágba utaznak.

  Martinovics Tibor

(Folytatás a 3. oldalon.)

Szőlővesszőt vágtak Vince-napon a füredi és kör-
nyékbeli gazdák, hogy megáldassák azt. (Részle-
tek az 5. oldalon.)

Áldás a szőlőre, 
megtelik a pince
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Vezetői engedély nélkül és ittasan 
közlekedett segédmotor-kerékpáron 
A Balatonfüredi Rendőrkapitányság munkatársai egy 
28 éves szentjakabfai sofőrt hallgattak ki gyanúsított-
ként. A járőrök 2022. január 7-én délután Balatoncsi-
csó belterületén igazoltattak egy bukósisak nélkül, se-
gédmotor-kerékpárral közlekedő férfit, aki a járművén 
utast is szállított. Az intézkedés során a rendőrök meg-
állapították, hogy a sofőr nem rendelkezik vezetői en-
gedéllyel, valamint a vele szemben alkalmazott alko-
holszondás vizsgálat pozitív eredményt mutatott. A 
sofőrt a járőrök a Balatonfüredi Rendőrkapitányságra 
előállították, és gyanúsítottként kihallgatták. Ellene jár-
művezetés ittas állapotban vétség elkövetésének meg-
alapozott gyanúja miatt büntetőeljárás indult.

Kábítószer a kesztyűtartóban 
és az alsónadrágban
A balatonfüredi járőrök Füred külterületén egy parko-
lóban ellenőriztek egy személyautót és annak utasait 
2022. február 3-án 3 óra 55 perckor. A járműben két 
25 éves helyi fiatalember ült, akik idegesen és zavar-
tan viselkedtek az intézkedéskor, ezért a rendőrök át-
vizsgálták a ruházatukat, csomagjaikat és az autót. 
Ennek során az egyenruhások a gépkocsi kesztyűtar-
tójában alufóliába csomagolt kábítószergyanús növé-
nyi törmeléket találtak. 

A két férfit előállították a Balatonfüredi Rendőrkapitány-
ságra, ahol az alapos ruházat-ellenőrzésnél az egyikük 
alsónadrágjából is előkerült egy növényi törmeléket 
tartalmazó alufólia-csomag. Ezt követően orvos jelen-
létében kábítószer-gyorstesztet alkalmaztak velük 
szemben, amely pozitív eredménnyel zárult. 
Mindkettőjük ellen kábítószer birtoklása vétség elkö-
vetésének megalapozott gyanúja miatt indult büntető-
eljárás a Balatonfüredi Rendőrkapitányságon.

Több százezer forintot érő, illegális 
anyagokkal kapták el a helyi férfit
A nyomozók 2021. december 18-án több hónapnyi 
adat- és információgyűjtést követően elfogtak egy 37 
éves helyi férfit, aki épp a fővárosi bűnözői kapcsola-
tától beszerzett anyagokkal érkezett Balatonfüredre.  
A rendőrök előállították a fiatalembert, majd a ruházat- 
és csomagátvizsgálás során több százezer forint érté-
kű LSD bélyeg, marihuána, varázsgomba és speed 
kábítószergyanús anyagok kerültek elő, amelyeket a 
hatóság lefoglalt. A balatonfüredi lakost gyanúsítottként 
kihallgatták, majd őrizetbe vették. Ellene kábítószer-
kereskedelem bűntett elkövetésének megalapozott  
gyanúja miatt folytatnak büntetőeljárást a Balatonfüre-
di Rendőrkapitányságon. A nyomozás keretein belül a 
lefoglalt anyagok pontos összetételét igazságügyi 
szakértő vizsgálja, továbbá az elkövetővel kapcsolat-
ba hozható személyek felderítése jelenleg is folyamat-
ban van.  BFN
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Az utakon tenne rendet  
a város rendőrkapitánya

Tavaly év eleje óta 
megbízott vezetőként 
irányította a Bala-
tonfüredi Rendőrka-
pitányság munkáját 
Vancsura Miklós 
alezredes, rendőr- 
kapitányi kinevezése 
ez év január 1-jén 
lépett életbe. A 
Somogy megyéből 
származó Vancsura 
Miklós éppen húsz 
évvel ezelőtt öltötte 
magára az egyen- 
ruhát, pályafutása 
Kaposváron indult. 
Tervei között szere-
pel a közlekedés- 
biztonsági helyzet 
javítása és a jó 
közrend fenntartása. 

Vancsura Miklós 1978-
ban született, édesapja egy 
kis település, Somogysárd 
közigazgatását vezette har-
minc évig, először tanács-
elnökként, majd polgár-
mesterként. Rajta keresztül 
fia is belelátott a közigaz-
gatási feladatokba, beleivó-
dott az emberek irányítása 
és a felelősségtudat. Egy 
bűnügyi technikusként dol-
gozó barátja munkáját érde-
kesnek találta. 2000-ben 
kezdte a rendészeti szakkö-
zépiskolát, és már akkor be-
leszeretett ebbe a vidékbe. 
A rendőrtiszti főiskola el-
végzése után Kaposváron 
kezdett, majd Siófok érin-
tésével, tíz évvel ezelőtt ke-
rült Füredre. Érdekes epi-
zód, hogy a felesége is ka-

posvári, és ma már Füreden 
nevelik három kisfiukat. 

– Legfontosabb célunk a 
közterületi rend fenntartá-
sa, valamint a bűncselek-
mények mederben tartása, 
megelőzése, felderítése 
volt, és ezt a kettős célt si-
került elérni – fogalmazott 
kérdésünkre a városi rend-
őrkapitány. – Komoly ki-
hívást jelentett a Covid-
járvánnyal kapcsolatos 
helyzethez való alkalmaz-

kodás, de a kollégáim helyt-
álltak, annak ellenére, hogy 
bennünket sem kímélt a be-
tegség. 

A Balatonfüredi járásban 
2020-hoz hasonlóan az el-
múlt évben is két halálos 
kimenetelű baleset történt, 
amin mindenképp javítani 
szeretnének. Vancsura Mik-
lós szerint az utakon sok az 
agresszív és figyelmetlen 
vezető, erre a két okra ve-
zethető vissza a legtöbb 

baleset. A statisztikai ada-
tok és a visszajelzések is 
alátámasztják, hogy jó a la-
kosság biztonságérzete, a 
közrend folyamatosan biz-
tosított. A nyári idegenfor-
galmi szezonban azonban 
mindig több a garázdaság, 
ami nem az állandó lakosok 
számlájára írandó.

– A turisták annyira ren-
detlenek, mint általában a 
turisták: szórakoznak, több 
alkoholt fogyasztanak, ami 
a közterületi garázdaságok-
ban és az ittas vezetésben 
mutatkozik meg. Kollégá-
im ott vannak, és minden 
esetben intézkednek. Az 
előző évekhez hasonlóan 
sikerült kiszűrnünk a forga-
lomból az ittas vezetőket, 
amiben a megyében élen 
járunk – állítja a kapitány.

Időről időre napvilágot 
látnak hírek kisebb-na-
gyobb kábítószerfogások-
ról, ez azonban nem azt je-
lenti, hogy Füred fertőzöt-
tebb lenne, mint más turisz-
tikai célpontok. – A kábító-
szer sajnos jelen van a fia-
talok életében. A terjesztői 
magatartáshoz kapcsolódó-
an sok intézkedést folytat-
tunk le: megveszik a kábí-
tószert, elhozzák Füredre és 
itt terjesztik. Három foko-
zott ellenőrzési akciót vé-
geztünk, aminek a végered-
ményeként több, nem füre-
di terjesztőt tartóztatott le  
a bíróság, de a fogyasztók 
is szankciókra számíthat-
nak – hangsúlyozta Van-
csura Miklós. MA

Vancsura Miklós alezredes

Megalakult a füredi Anna-kör
A Magyar Asszonyok 
Érdekszövetsége 
támogatásával 
Balatonfüreden 
Anna-kört alapított 
Schindele Györgyné. 
Az egyelőre tízfős 
egyesület az asszony-
szövetség Balatonfü-
reden tartott konfe-
renciáján mutatko-
zott be. 

Az új füredi egyesület, 
ahogy a Magyar Asszonyok 
Érdekszövetsége, a keresz-
tény értékek, így a család 
védelmét, a polgári közös-
ségépítést tartja felada-
tának. 

Bóka István polgármes-
ter a konferencián elmond-
ta: „Schindele Györgyné 

Füreden már sokat tett, hi-
szen a betlehem állítása, a 
Korok fesztiválja és a re-
formkori hagyományőrző 

egyesület alapítása is az ő 
ötlete volt, az utóbbi veze-
téséről nemrég mondott le, 
tizenhét év után”.

A füredi Anna-kört tá-
mogatja még a Nyugdíjas 
Polgári Egyesület és a Pol-
gári Szalon is.  BFN

Az Anna-kör a polgári közösségépítést, a keresztény értékek, így a család védel-
mét tartja legfontosabb feladatának
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Az idő ajándék
Korzenszky Richárd volt a város vendége 

„Tihany nekem a múltat jelenti. Azt a helyet, 
ahol már felelősség nélkül élhetek, itt ajándék 
minden óra, minden perc” – mondta Kor- 
zenszky Richárd emeritus perjel, aki Szerda-
helyi Csongor, az Országút című lap főszer-
kesztőjének ösztönzésére igyekezett kiragadni 
néhány fontosabb momentumot az eltelt 
nyolcvan évéből. A jó hangulatú beszélgetésen 
az atya még egy Sztálint megidéző kantátát is 
elénekelt, amely az ötvenes évek elejéről,  
a kisiskolás korából valamiért élénken meg-
maradt az emlékezetében. 

A Szőcs Géza Irodalmi 
Szalonban rendezett esten 
kisebb-nagyobb periódu-
sokra bontva emlékezett 
vissza Korzenszky Richárd 
az életére, kezdve az 1941. 
novemberi születéssel, ami-
ről a rá jellemző finom hu-
morral úgy lamentált: nem 
tudja, mert nem emlékszik 
rá, hogy a születése napján 
valóban meglátta-e a nap-
világot. 

Bár Csornán született, ott 
pár napot leszámítva soha 
többet nem tartózkodott, a 
gyerekkorának Kapuvár az 
otthona, csak azért nem ez 
lett a születési helye, mert 
nem volt olyan állapotban 
az orvos, hogy fogadni tud-

ja szüléskor az édesanyját 
– emlékezett vissza.

„Apám a frontról küldött 
nekünk tábori levelezőla-
pokat. Tisztán emlékszem, 
hogy amikor hazajött a há-
borúból, azt mondtam neki: 
bácsi. Pontosabban ’báci’, 
mert még nem tudtam ren-
desen kimondani a szót. El 
tudom képzelni, milyen fáj-
dalom lehetett ez neki. 
Most is hallom a géppuska 
hangját, ahogy később kör-
belőtték őt az oroszok egy 
fa körül. Emlékszem a bo-
rotválkozásának hangjára, 
ahogy a behabozott arcán 
serceg a penge. Apám állat-
orvos volt, ezért sokáig én 
is annak készültem.”

Hosszan beszélt a pan-
nonhalmi diákéveiről, 
mondván, sokáig csak me-
sebeszédnek tartotta a geni-
us locit, de Pannonhalmán 
megtapasztalta, hogy igen-
is vannak helyek, amelyek-
nek van szellemük. Érett-
ségije évében lépett be a 
bencés rendbe, 1963-ban 
tette le a szerzetesi fogadal-
mat, majd pappá szentelték. 

„Nem tudom megmon-
dani, miért lettem szerzetes. 
Nem tudok beszámolni 
semmiféle villámcsapás-
szerű megvilágosodásról 
vagy sugallatról, hogy szer-
zetes legyek. Mindenesetre 
a bencés múltam nem köny-
nyítette meg az egyetemi 
felvételimet, csak létszám-
felettiként kerültem be az 
ELTE magyar–orosz szaká-
ra. Itt szembesültem először 
úgy igazán a valósággal: 
szóltak, kik vannak rám ál-
lítva. Ennek ellenére lehet-
séges volt úgy élni, hogy az 
ember ne adja fel önmagát, 
lehetséges volt, de nehéz.”

Volt diákotthonban neve-
lőtanár, gimnáziumi tanár 
és igazgató, Pannonhalmán 

a főapát titkára, majd főmo-
nostori perjel. A rendszer-
változás idején miniszteri 
biztosként szerepet vállalt 
a katolikus iskolarendszer 
újraindulásában. Persze, 
nevét mindenki Tihannyal 
köti össze. Richárd atya az 
örökös tihanyi perjel.  

„1994. október 16-án, 
este 11 órakor érkeztem 
meg Tihanyba. Azóta itt va-
gyok, pedig soha nem ké-
szültem lelkipásztornak. 
Nem akartam idejönni, 
mert olyan nagy kihívások 
vártak, például egy jelentős 
épületegyüttes felújítása, 

ami nekem idegen terepnek 
számított. Tihanyban az 
elején keserves volt az élet, 
az első másfél évben még a 
fényképezőgépemet sem 
vettem a kezembe. Végül is 
az a hely lett, ahol elkezd-
tem naplót írni, mára több 
ezer oldalnyi feljegyzésem 
van, lassan rendszerezni 
kellene őket. Tanulmánykö-
tetek, könyvek is születtek 
itt, és rengeteg nagy talál-
kozás is kötődik Tihanyhoz. 
Örülök, hogy olyan közös-
ségben élhetek itt, ahol fia-
talok vannak, örülök annak, 
hogy látom, volt értelme 

mindannak, amit itt csinál-
tam, a kultúraszervezésen 
keresztül a közösségépíté-
sig. De inkább úgy fogal-
mazok: csak ott voltam, 
amikor történt valami. Va-
lahogy beágyazódtam ide.”

„A jezsuita szerzetesek-
től sokat tanultam. Tartást, 
felelős életet. Látva életü-
ket, tőlük tanultam azt is, 
hogy nincs fölösleges idő. 
És nincs töredék idő sem. 
Az idő ajándék, annak min-
den pillanatát fel kell hasz-
nálni. Fel kell használni, 
amire csak tudom.”

 Martinovics Tibor

Korzenszky  
Richárd nevét 

mindenki 
Tihannyal köti 
össze. Richárd 
atya az örökös 
tihanyi perjel

Kovács Örs az új elnök
Tisztújítást követően 
Kovács Örs vette át 
az Arácsért Alapít-
vány vezetését. Az új 
elnök példaértékű-
nek tartja az alapít-
vány eddigi munká-
ját, sok változtatást 
nem tervez, de a 
kisgyermekes csalá-
dokat még inkább  
be szeretné vonni  
a rendezvényekbe. 

– A családommal közel 
tíz éve részt veszünk az ala-
pítvány rendezvényein – 
mondta kérdésünkre az új 
elnök. – Magát a feladatot 
nem kerestem, hanem in-
kább megtalált: a reformá-
tus egyházközség lelkésze, 
Császár Attila az egyik ren-
dezvény után megkérde-
zett, hogy Fabacsovics el-
nök úr lemondása után vál-
lalnám-e a tisztséget. 

Az új vezető szerint az 
idei év az eddigi rendezvé-
nyeken való összecsiszoló-
dás éve lesz a kurátorokkal 
és a tagsággal. Kovács Örs 
szerint az előző vezetés és 
a kuratóriuma szakmai és 
gazdasági szempontból is 
példaértékűen végezte a 
munkáját, ezért nincs szük-
ség azonnali változtatásra. 
Programfrissítést 2023-tól 
terveznek: gyermekek, csa-
ládok bevonásával több 
programötlet megfogalma-
zódott már. 

Kovács Örs húsz éve a 
Pénzügyminisztériumban 
dolgozik, beruházásokkal, 
állami támogatásokkal fog-
lalkozik. Feleségével, Cser-
ny Anikóval 2010-ben az 
arácsi református templom-
ban kötött házasságot, há-
rom kicsi gyermeket nevel-
nek, akiket ugyanott ke-
reszteltek. Anyósa Arácson 
született, felesége révén ke-
rültek a városrészbe. Élet-
vitelszerűen kétlakiak, a 
Balaton-parton és Budapes-
ten élik az életüket. 

Az Arácsért Alapítványt 
2010 óta Fabacsovics Zol-
tán vezette, aki azzal indo-
kolta a leköszönés melletti 
döntését, hogy új feladatok 
várják az arácsi római kato-
likus egyházközségben, de 
az Arácsiak Egészségéért 
Alapítvány kuratóriumi el-
nöke marad továbbra is. 

 MA

Kovács Örsöt megtalálta 
az új feladat

A város kulturális díjának 
átadását követően  megzené-
sített verseket adott elő Ha-
las Adelaida színművész-
énekes és Pályi-Nagy Miklós 
gitárművész, Jókai Ágnes 
színművész pedig Tóbiás 
Krisztián néhány versét 
mondta el.

A magyar kultúra ünnepe 
január 22-én, szombaton 
folytatódott: délelőtt megko-
szorúzták Kölcsey Ferenc 
Ady Endre úti szobrát, a vá-
ros vezetői mellett a kulturá-
lis intézmények és civil szer-
vezetek képviselői helyezték 
el az emlékezés virágait. Ezt 
követően a Szőcs Géza Iro-
dalmi Szalonban mutatták be 
a Magyar Kultúra című fo-
lyóiratot. A Kortársak közel-
ről mottóval tavaly nyáron 
útjára bocsátott havilap cél-
kitűzése, hogy izgalmas, 
egyedi szemszögből mutassa 
be a kortárs irodalom, a kép-
ző- és iparművészet, a ko-
moly- és könnyűzene, a szín-
ház-, tánc- és cirkuszművé-
szet világát. 

– A magazin indulása De-
meter Szilárd ötlete volt  
– emlékezett vissza Bon-
czidai Éva főszerkesztő. – A 
Petőfi Irodalmi Múzeum 
igazgatója egy szeriőz kultu-
rális folyóirat készítése miatt 
keresett meg, ami egyszerre 
könnyed, lapozós hangulatú, 

ugyanakkor a Magyar Kul-
túra címhez hűen komoly, 
értékadó lap legyen. Kihívás 
volt, hogy személyes, látvá-
nyos, kellemes lap legyen, 
ugyanakkor mutasson túl a 
világ jelenlegi aktualitásain. 

A Magyar Kultúra folyó-
irat legfőbb vállalása, hogy 
közérthető nyelven ismertes-
se a magyar kortárs kultúra 
értékeit, és bemutassa azokat 
az embereket, akik egész éle-
tüket az alkotásnak szentelik, 
inspirálnak bennünket, hat-
nak ránk, folyamatosan ala-
kítják kultúránkat és hétköz-
napjainkat. A lap kiadójánál, 
a Petőfi Kulturális Ügynök-
ségnél számos szakmai mű-
hely működik, amelyeknek 
a munkája megjelenik a Ma-
gyar Kultúra havilapban. – 
Egyfajta kivonata is vagyunk 

az ügynökség munkájának 
– tette hozzá a főszerkesztő.

Pál Dániel Levente lap-
igazgató kérdésünkre el-
mondta: maradandó témákat 
vesznek sorra. – A most meg-
jelenő, az álom fogalmához 
kapcsolódó számunkban pél-
dául harminc oldalt kapott a 
cirkuszművészet. Egyrészt a 
nemrég véget ért cirkusz-
fesztivál okán, másrészt a 
cirkuszra mint az álmok be-
teljesítésére tekintünk. Vagy-
is valaki mer nagyot álmod-
ni, majd elképesztő munká-
val, szorgalommal harminc 
éven keresztül készül a töké-
letes gyakorlatra, s remélhe-
tőleg ő lesz az egyetlen a vi-
lágon, aki erre képes – mond-
ta Pál Dániel Levente.

A lapigazgató hozzátette: 
a lapszámok sajátos antoló-

giaként is felfoghatóak: időt 
és teret nem spórolva merül-
hetünk el egy sok oldalról 
megvilágított témában, vagy 
valakinek a személyiségé-
ben. A hat-tíz-tizenkét olda-
las írások olvasója egy olyan 
képet tud kapni, ami kortárs-
ként ugyanúgy érdekes, mint 
húsz-harminc év múlva. A 
havilapot a Lapker terjeszti, 
országosan közel kétszáz he-
lyen ott van minden nagyobb 
újságos standon, és elő is fi-
zethető a magyar-kultúra.hu 
címen.

A magyar kultúra napja  
alkalmából január 22-én dél-
után a nyolcvanesztendős 
Korzenszky Richárd emeri-
tus perjellel beszélgetett 
Szerdahelyi Csongor, az Or-
szágút című kétheti lap fő-
szerkesztője (lásd fent: Az 
idő ajándék). A teljes beszél-
getés a Füred Televízió hon-
lapján tekinthető meg. Kísé-
rő rendezvényként pénteken 
a Szöllősi-Nagy András–Ne-
mes Judit műgyűjtő házas-
pár tartott tárlatvezetést a  
Vaszary Galériában lévő 
Praeludium kiállításukon. 
Szintén pénteken Koska Bi-
anka tartott rendhagyó tárlat-
vezetést a Jókai Emlékház-
ban, ahol másnap Haumann 
Máté színművész előadása 
volt látható, Verseken ke-
resztül a világ címmel. 

 Mórocz Anikó

Gazdag kulturális program
(Folytatás az 1. oldalról.)

Tóbiás Krisztiánnak Bóka István polgármester adta 
át az elismerést



BALATONFÜREDI NAPLÓXXII. évfolyam, 2022. I. szám4

Lezajlott az év első borbírálata
Január végén a 
Dobosi Birtokköz-
pontban összegyűlt  
a Balatoni Kör és  
a Rizling Generáció 
által összehívott 
bírálóbizottság,  
hogy végigkóstolják 
a borászok által 
leadott mintákat. A 
nap végére kiderült, 
melyik borok feleltek 
meg a BalatonBor 
minősítés követelmé-
nyeinek. 

– Az idei év elsődle-  
ges célja, hogy átlépjük a 
100 000 palackos határt, és 
a Balaton-parton a Horeca-
szektorban kiemelt helyre 
kerüljön a BalatonBor. A 
termelők egyre jobban ér-
zik, hogy a BalatonBor mi-
lyen szerepet tölt be a régi-
ós termékpiramisban, és a 
stílust is nagyon szépen si-
került összehangolni az 
évek során. Idén a bírálóbi-
zottsággal közösen megál-
lapítottuk, hogy nemzetkö-
zi szakmai szinten is na-
gyon erős lett a Balaton-
borrégió alapterméke – fog-
lalta össze a bírálat tapasz-
talatait Pintér Zsolt, a pro-

jekt vezetője, a Kóstolom 
ügyvezetője.

Az első kostolást köve-
tően a következő borásza-
tok palackozhatnak idén 
BalatonBort: Istvándy Pin-
cészet, Hujber Pincészet, 
Zelna Borászat, Szeremley 
Borház, Dobosi Pincészet, 
Gyukli Pince, Koronczai 
Pincészet, Pócz Pincészet, 

Veszrpémi Pince, Feind 
Pince, Fata Pince, Sze-
remley Borház, Tagyon Bir-
tok, Bujdosó Pincészet. 

– A BalatonBor gondola-
ta 2014-ben fogalmazódott 
meg néhány helyi borász-
ban, és a következő évben 
meg is született az első ter-
melői összefogásra épülő 
régiós bormárka Magyar-

országon. A tó környékének 
jellegzetes szőlőfajtájából, 
olaszrizlingből készülő jó 
ivású borok csak akkor je-
lenhetnek meg a BalatonBor 
égisze alatt, ha a meghatá-
rozott szakmai kritériumok-
nak megfelelnek, az elbírá-
lást pedig 2017 óta a Bala-
toni Kör és a Rizling Gene-
ráció által összehívott bírá-

lóbizottság végzi. A borok 
az indulás óta jól beazono-
sítható arculattal, a Bala-
tonra jellemző színvilág- 
gal jelennek meg, a 2020-as 
új címkék bevezetése óta 
pedig még több jelzés utal 
az adott bort készítő pincé-
szetre, miközben az egy-
séges megjelenést is meg-
őrizték.

A BalatonBor az első 
termelői összefogásra épülő 
régiós bormárka Magyar-
országon, ezért joggal 
mondhatjuk, hogy a Bala-
ton bora. 

A BalatonBor a Balatoni 
Kör és a Rizling Generáció 
közös terméke, de bárki 
készítheti, aki megfelel a 
szabályzat feltételeinek. Az 
objektív paramétereken túl 
a termék minőségét egy, a 
Balatoni Kör és a Rizling 
Generáció által összehívott 
bírálóbizottság garantálja. 
Kizárólag a borbírálaton 
megfelelt borokból készül-
het BalatonBor. 

A Balaton környékén a 
minőség soha nem volt any-
nyira fontos, mint most, és 
ennek a szintjét megállapí-
tani közös érdekünk. A 
BalatonBorból még nem  

sikerült annyit készíteni, 
ami ne fogyott volna el a 
következő évjáratig, nálunk 
is egyre több készül belőle 
évek óta. 

2022-ben az a célunk, 
hogy még több kisebb és 
nagyobb pince beálljon a 
márka mögé, és együtt át-
lépjük a bűvös százezer pa-
lackot az éves BalatonBor-
mennyiséggel. Azt tapasz-
taljuk, hogy évről évre egy-
re jobb minőségű, egysége-
sebb stílusú borok készül-
nek, és a bírálat során egyre 
többen válnak jogosulttá 
arra, hogy BalatonBort pa-
lackozzanak. 

A környékbeli vendéglá-
tósok pedig, akik eleinte 
nem igazán értették ezt a 
koncepciót, már inkább 
azért panaszkodnak, hogy 
hamar elfogynak a borok, 
mert egyre népszerűbbek. 
Azt gondolom, hogy ez is 
egy nagyon jó formája a 
Balaton és a balatoni borok 
kommunikációjának, nép-
szerűsítésének – foglalta 
össze Dobosi Győző.

Idén még két BalatonBor- 
és HegyBor-bírálat lesz: 
március 23-án és június 
1-jén Szentantalfán. BFN

A minták végigkóstolása után kiderült, hogy melyik borok feleltek meg a Ba- 
latonBor minősítés követelményeinek 

Hová lett a tavalyi hó?
Ezen a télen advent idején gyakran emlegettük 
Villon balladájának  örök refrénjét valós és át-
vitt értelemben is. Nagyon sokan  úgy éreztük, 
hogy gyermekkorunkban sokkal gyakrabban 
esett a hó decemberben, mint manapság. Em-
lékeimben mindenesetre a Balaton minden év-
ben befagyott, s ahogy nyáron a Balaton vizé-
ben, télen a jégen éltük fiatal életünket. Falká-
ba verődve koriztunk, a fiúk vadul hokiztak. 
Emlékszem egy délutánra, amikor napközi után 
a piros iskolából kilépve fejünk felett hatalmas 
pelyhekben kavargott a hó, és sötétedésig 
szánkóztunk a Tamás-hegyen, majd zörgőre 
ránk fagyott mackónadrágban loholtunk haza. 
Otthon a cserépkályhában duruzsolt a tűz, kor-
tyolgattuk a forró teát, dunyhánk megmelegítve 
várt az ágyban. A házban vanília illata úszott, 
álmainkban pedig a karácsonyi meglepetés, 
melyet mindmáig várunk. Várjuk, hogy szent-
este mindenki szeresse egymást, örvendjünk 
egymás társaságának. Az asztalon legyenek 
finom étkek, a házunk ragyogjon, s mindent a 
karácsonyi várakozás ünnepe lengjen körül. 
Mindezt sugallják a tévéből ránk törő filmek, a 
plázákban, boltokban karácsonyi dalokat üvöl-

tő hangszórók. S ez már elkezdődik novem-
berben, s folytatódik a lótás-futással, szerette-
ink miatti aggodalommal, bezártsággal, beteg-
ségekkel, melyek megkeserítették adventi nap-
jainkat. S amikor álltunk a fa alatt, és felcsendült 
a Mennyből az angyal, a csoda elmaradt. 
Ekkor ütött szíven az a pár sor, melyet csak 
idézni tudok, szerzőjét nem ismerem: „Felnőtt-
ként jöttem rá, hogy amit gyerekként a kará-
csony csodájának hittem, az valójában egy 
szerető anya varázslata volt”. Ezt a varázslatot, 
ezt az idealizált otthonosságot keressük akkor, 
amikor belemerülünk a nosztalgiába, fájó szív-
vel emlékezünk eltávozott szeretteinkre, az idő 
süllyesztőjében eltűnt gyermekkorra. 
Szép emlékeket felidézni jó dolog, de a legjobb 
az, ha nem a múlton merengünk, hanem a je-
lenben élünk. Nehéz időkben sokat segíthet 
egy-egy közösségbe tartozás. Nem véletlen, 
hogy a városban olyan sok jól működő civil 
szervezet van. Mert jó együtt sétálni, túrázni, 
beszélgetni, énekelni, süteményt enni egymás 
társaságában. S egyre inkább felértékelődik az 
adakozás öröme is, mert „jónak lenni jó”.  
 Molnár Judit

Tüdőszűrő vizsgálaT
Február 10., 11., 15., 17., 18., 22., 24., 25.

8.20–12.00 óra és 12.45–18.15 óra
Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ

Kérjük, hozza magával  
a Taj-kártyáját, személyi igazolványát, lakcímkártyáját!
A vizsgálat lehetőséget ad a TBC mellett egyéb mellkasi betegségek 

időben történő felismerésére. 
Javasolt minden 40 év feletti lakos számára!

Panasz nélkül is leheT beTeg!



Mindig csak pozitívan!
Fejes Gabriella hosszú éveken keresztül vezette 
a Balatonfüredi Nyugdíjas Polgári Egyesü-
letet. Mindenhova gyalog járt, alig volt ren-
dezvény, ahol ne lett volna jelen, aktívan, napi 
szinten úszott a Balatonban, és nehéz volt 
utolérni szervezői habitusát. A hetvenedik 
születésnapja után pár héttel, 2021. június 
16-án minden megváltozott: a Köztársaság úti 
zebrán szabályosan kelt át, amikor elgázolta 
egy szabálytalanul közlekedő autó. Alig ma-
radt ép csontja, a fején kívül gyakorlatilag 
mindene megsérült. Hét hónappal a baleset 
után hogyléte felől érdeklődtünk.

„A körülményekhez ké-
pest jól vagyok. Dicsekedni 
nem tudok, panaszkodni 
meg nem akarok. Négy mű-
tétem volt, sokáig kómában 
tartottak, de az ébredés utá-
ni első gondolatom az volt, 
hogy meg kell gyógyulni. 

Minden reggel kijártam 
úszni a Gödrösbe, aznap 
reggel is onnan jöttem ha-
zafelé. Kijöttem a vasúti 
aluljáróból, és már majd-
nem átértem a Zrínyi Mik-
lós és a Perczel Mór utca 
sarkán lévő zebrán, amikor 
a Zrínyi utcából a kanyart 
levágva kikanyarodott egy 
városi terepjáró, ami a gim-
názium irányába hajtott, és 
elgázolt. Ez az utolsó pilla-
nat, amire emlékszem. A 86 
éves férfi nem látott ki jól a 
nagy autóból, és észre sem 
vette, hogy elütött. 

Öt hétig a veszprémi 
központi intenzív osztályon 
láttak el, utána három hét 
következett a traumatológi-
án, majd egy hónap a füredi 
szívkórházban. Szeptember 
6-án kerültem haza. Az in-
tenzíves ébresztés után nem 
sokkoltak a valós állapo-
tommal, szinte mindenki 
többet tudott rólam, mint 
én. Semmimet nem tudtam 
mozgatni, az erős fájdalom-
csillapítóktól kába voltam. 
Eltörött mindkét vállam és 
felkarcsontom, könyékig 
mindegyikben fém van. 
Megsérült a tüdőm, a lépem 
és a májam, ezért a hasamat 
is operálták, az összes bor-
dám és a lapockám szintén 
összetörött, ugyancsak 
fémmel rögzítették őket. 
Nagyon rossz érzés, de a 
veszprémi dr. Mészáros 
Iván főorvos azzal vigasz-

tal, hogy a balatoni úszás 
majd helyrehoz. 

Itthon is volt gyógytor-
na, ami nagyon sokat segí-
tett, és házi feladatként a 
légzőgyakorlatokkal együtt 
továbbra is végzem őket. 
Már segítség nélkül le tu-
dok menni a lépcsőn, de sé-
tálni inkább csak kísérővel 
indulok. Kétezer lépest tu-
dok most megtenni a Csár-
da utcai otthonom környé-
kén. Igyekszem minden lé-
tezőt elkövetni a gyógyulá-
som érdekében. A jobb vál-
lamat februárban fogják 
még műteni, utána öt hétig 
nem mozgathatom a karo-
mat, de a főorvos megígér-
te, hogy nyáron már ismét 
úszni fogok.

Egész életemben a Bala-
ton éltetett. Reggelente, két 
busz között ezer tempóra 
volt időm a Gödrösben. A 
16 fokos vízben már ott vol-
tam, egészen szeptember 
végéig, vagy ameddig az 
időjárás engedte. A 2020-as 
nyári szezonban száznégy-
szer voltam úszni. Minden-
hova gyalog jártam, ami az 
úszással együtt jó fizikai 
kondíciót eredményezett, 
talán ezért is élte túl a tes-
tem az ütközést. Több esé-
lye volt annak, hogy meg-
halok, mint annak, hogy 
életben maradok. 

A füredi kórházban meg-
látogatott a balesetet okozó 
autó vezetője, még én vi-
gasztaltam őt is. Az szá-
momra furcsa, hogy az is-
merősök beszámolója sze-
rint a mai napig látják ve-
zetni a városban. Az orvosi 
papírokat megkapta, a sza-
bályok szerint pedig a rend-
őrség csak akkor vonhatná 

be a jogosítványát, ha alko-
holt fogyasztott volna. 

A város közéletében 
most inkább hírek útján ve-
szek részt: visszanéztem az 
összes tudósítást a Füred Tv 
internetes csatornáján, so-
kan jönnek látogatóba és 
hozzák a híreket. A szom-
szédok is igen jók hozzám, 
de gyakorlatilag az egész 
város szeretetét érzem, ami 
végtelenül sokat segít a 
gyógyulásban. A kórházban 
mindennap meglátogatott 
valaki, aki tolmácsolta a 
többiek jókívánságait. A 
polgármester úr szinte na-
ponta telefonon érdeklődött 
a hogylétem felől, az orvo-
sok azon mosolyogtak, 
hogy milyen fontos ember 
lehetek. A Krisztus Király 
Plébánia közössége és Já-
nos atya is számon tartott, 
és a hitem is sokat segített. 
Végtelenül hálás vagyok a  
Szociális Alapszolgáltatási 
Központnak, ahonnan Vivi 
minden reggel jön hozzám, 
és segít felöltözni. 

Úgy érzem, hogy ha ezek 
után életben maradtam, ak-
kor még terve van velem az 
Istennek. A szívkórházba 
egy rossz állapotú beteget 
vártak, a főorvos asszony 
boldog volt, hogy milyen 
mosolygós beteget kaptak. 
Úgy éreztem ott magamat, 
mint a mennyországban, a 
gyógytornászokkal renge-

teget haladtunk, mindenki 
nagyon figyelmes volt ve-
lem, igaz, én is türelem- 
mel viseltem az állapoto-
mat, és igyekeztem gyó-
gyulni. Jött hozzám a kór-
házi pszichológus, tanított 
relaxálni, jókat beszélget-
tünk – a balesetről szó sem 
esett –, és kérte, hogy más-
kor is jöhessen, mert ő is 
tanul tőlem. 

Az édesanyám családja 
Olaszországból származik. 
Valószínűleg az olasz em-
berek optimizmusát és élet-
vidámságát örököltem én 
is. Az anyukámnak idős ko-
rában fél éven belül két 
combnyaktörése volt, de 
utána még négy évig olyan 
szépen élt, szerette az em-
bereket, jöttek hozzá a láto-
gatók, 92. évében járt, ami-

kor meghalt. Azt vallom én 
is, hogy hiába panaszkodik 
az ember, attól nem lesz 
jobban, ennek ellenére az 
emberek jó része sokat pa-
naszkodik. Az én látogató-
im közül persze nem mer 
senki panaszkodni, mert az  
furcsán adná ki magát. Ne-
kem, ha problémám volt, 
akkor világéletemben a mi-
előbbi megoldásra fóku-
száltam, s minden rosszban 
megláttam a jót. 

Most például annak tu-
dok örülni, hogy egyáltalán 
életben maradtam. A gyó-
gyulási folyamat sok türe-
lemre tanított: az intenzíven 
sem mozogni, sem beszélni 
nem tudtam, tehát be vol-
tam zárva a testembe és a 
gondolataimba, amiket nem 
tudtam kifejezni. Iszonyú 
fájdalmaim voltak, amiket 
nem tudtam jelezni. Nagy 
türelmet tanultam, és hogy 
az embereket még jobban 
kell szeretni, mert nekem is 
a hozzám érkező szeretet 
óriási segítség volt. Remé-
lem, hogy viszonozni tu-
dom majd, és hasznosan 
visszatérhetek a város éle-
tébe.”  Mórocz Anikó
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Áldás a szőlőre, megtelik a pince
Szőlővesszőt vágtak 
Vince-napon a helyi 
gazdák, megőrizve  
a hagyományt, hogy 
megáldassák azt.

A Balatonvin borlovag-
rend tagjai, végigjárva az 
ünnephez csatlakozó sző-
lősgazdák ültetvényeit, 
egy-egy szőlővesszőt hoz-
tak el a Koczor Pincéhez, 
ahol Gabnai Sándor evan-

gélikus lelkész megáldotta 
a január végi hajtásokat. 

A Vince-napi hagyo-
mány szerint, ha ezen a na-
pon kisüt a nap, megcsordul 
az eresz, jó termés ígérke-
zik. Így volt ez január 22-én 
is, bizakodhatnak a helyi 
borászok, szerencsés lesz 
az évjárat. A borlovagok 
megemlékeztek a nagy elő-
dökről is, a református te-
metőben megkoszorúzták a 

Balaton-felvidék jeles sző-
lész-borászainak emlék-
művét, ahol ifj. Csizmazia 
Darab József méltatta Entz 
Ferenc, Dicenty Dezső,  
Kaiser Géza, Kiss Ervin, 
Bakonyi Károly, Csizmazia 
Darab József és Lakatos 
András szőlőnemesítők, 
szakírók munkásságát, 
akikről a következő lapszá-
munkban olvashatnak majd  
áttekintést.  BFN

Fejes Gabriella bízik 
benne, hogy nyáron 

már újra rendszeresen 
úszhat a Balatonban 
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Látványos régészeti leleteket  
tártak fel a bicikliút nyomvonalán

Több kort érintő 
leletanyagra buk-
kant a veszprémi 
Laczkó Dezső Múze-
um munkatársaival 
a Tihany és Örvé-
nyes közötti kerék-
párútszakasz építési 
munkálatai kapcsán 
Balatincz Anna 
régész. 

A tihanyi és a sajkodi el-
ágazó között a Nemzeti Inf-
rastruktúra Fejlesztő Zrt. 
által végzett, Budapest–Ba-
laton kerékpárút építéséhez 
kapcsolódó földmunkák 
eredményeként került sor  
a feltárásra, ahol a neoliti-
kumtól egészen a késő kö-
zépkorig találtak régészeti 
jelenségeket. A feltárt rövid 
szakaszon gazdag lelet-
anyagra bukkantak. Az ása-
tást végzőknek gyakorlati-
lag azonnal kellett reagál-
niuk, ha valamit felfedez-
tek, mert volt olyan rész, 
ahol elérték a beruházási 
mélységet, és ahogy a mar-
koló szedte a földet, már te-
rítették is a murvát.

Az érintett rész eddig 
csak részlegesen volt kutat-
va, az őrtoronynál 2002-
ben leletmentést és feltárást 
Rainer Pál régész végzett. 
Részinformációkból annyi 
volt tudható, hogy a terület 
régóta adott otthont állandó 
lakóinak. Apáti falu első 
említése a XIII. századra 
datálódik, körülbelül het-
vennégy házhellyel. A kö-
zelben lévő, műemlékileg 
helyreállított apáti templom 

a XII. században épült. 
Közvetlen környezetét 
eddig nem kutatták, de 
mivel a középkorban a 
templom köré temetkez-
tek, vélhetően egy sírkert 
található ott. Először 1534 
körül, az állandósult török 
fenyegetettség miatt hagy-
ták el lakói a falut, majd a 
XVII. században egy sze-
gényebb (rác) réteg tele-
pült ide vissza, de a tihanyi 
várkapitánnyal történt adó-
zási viták miatt ők sem ma-
radtak itt sokáig. Az egy-
kori falu határa feltételez-
hetően a mai halsütödénél 
húzódott. 

A híd közelében lévő, 
2002-ben feltárt, 1652-ben 
már a forrásokban említett  

őrtorony maradványai a 
mostani kutatás során is fel-
színre kerültek, de az ismé-
telt visszatemetés miatt 
nem láthatóak. Mellette hú-
zódik egy árok és földsánc, 
ami a török korban valószí-
nűleg átkelő- és vámszedő 
hely volt. Mindezek azt tá-
masztják alá, hogy Tihany 
egykor sziget volt, és az 
apáti oldalról vízen keltek 
át az emberek az aszófői ol-
dalra. A 71-es út északi ol-
dalától nem messze a terep-
szint jóval lejjebb helyez-

kedik el, ez a rész már víz 
alatt volt, s vélhetően az új-
kor idején mocsarasodhatott 
el. Ez a terület Külső-tóként 
is ismert volt egykor.

A mostani kutatás során 
előkerült egy vélhetően a 
15. századra keltezhető, vá-
lyogba rakott alapfalú épü-
letmaradvány, aminek a 
funkciója egyelőre nem is-
mert. Az egyik legizgalma-
sabb lelet egy neolit kori 
(kb. 6000 éves) csontvázas 
sír volt, ami az utolsó ása-
tási napon került elő, ezért 

nagyon gyorsan kellett a ré-
gészeknek reagálniuk. Az 
itt látott, oldalra fektetett, 
zsugorított póz az újkőkori 
(neolit) temetkezések jel-
lemzője. A test medencéje 
mellől előkerült egy kőből 
készült penge, ami még 
mindig éles, kerámiatöre-
dékek és állatcsontok, vala-
mint a lengyeli kultúrára 
jellemző, bütykös, nagymé-
retű terménytároló edények 
töredékei. 

Felszínre kerültek a 
Szentgálon bányászott tűz-

Balatincz Anna ásatásvezető régész a középkori,    
vályogba rakott falú ház alapfalát dokumentálja

kép

Apáti falu helye

Középkori  
házmaradványok

Zsugorított csontváz  
a neolitikumból

Középkori kancsó 
perem- és nyaktöredéke  

(XV. század vége)

Késő középkori ezüstérme elsődleges tisztítás után 
(balra). Jobbra Szapolyai János ezüstdénárja 
tisztítás után

Bronzkori kerámiatöredékek



kőből készült pattintott esz-
közök, amik a színük, for-
májuk alapján beazonosít-
hatóak. 

Találtak a régészek egy 
késő bronzkori urnasíros 
kultúra időszakára keltez-
hető, földbe ásott objektu-
mot, benne nagyméretű kö-
vekből kirakott tűzhellyel 
és urnatöredékekkel. Érde-
kes darab még egy, a Római 
Birodalom ezen részére jel-
lemző pannon fibula (ruha-
kapcsoló tű) darabja az I-II. 
századból, valamint egy ké-
ső római hagymafejes fibu-
la töredéke, illetve pénzér-
mék a III-IV. századból. Az 
egyik legszebb és legjobb 

állapotban meglelt ezüstdé-
nár a középkorból, felirata 
szerint 1527-ből származik, 
Szapolyai János neve olvas-
ható rajta. Egy másik, 1480-
ra keltezhető, cseh terület-
ről, esetleg a zsoldosokkal 
idekerült, II. László cseh 
király idejéből származó 
prágai ezüstpénz, groschen 
szintén kiemelkedőnek 
mondható lelet. A közép-
korból egy szép díszítésű 
gyűrűt is kezükbe vehettek 
a régészek, illetve egy 
bronz pártaöv-merevítőt és 
egy még fel nem használt 
ólom puskagolyót. A fém-
leletek a lelkes önkéntes 
fémkeresők munkájának 

köszönhetőek, akik szabad-
idejükben közösségi régé-
szeti program keretében se-
gítik a régészek munkáját. 

A tihanyi elágazó és a 
Lepke sor közötti részen 
egy középkori, XV. század 

végi folyadéktároló edény 
(vélhetően kancsó) töredé-
ke került elő. A kutatók 
nagyjából ötvenméteren-
ként leltek ilyen őskori tűz-
rakó helyekre, paticcsal, ke-
rámiatöredékekkel, amiből 

itt egy folyamatosan lakott, 
nagyobb településre lehet 
következtetni a neolitikum-
tól a keltákig bezárólag.

A közeli, aszófői határ-
ban lévő Kövesd falu egy 
nagy kiterjedésű, római ko-
ri villára épült. A ma is lát-
ható templomrom és a vas-
útállomás közötti földterü-
let mélyszántásakor rend-
szeresen felbukkannak vél-
hetően középkori sírokból 
származó leletanyagok, 

embercsontok. Ez a part-
szakasz a végvári rendszer 
részét képezte, kettős adó-
zású terület volt, ahová tö-
rökök, német, cseh és egyéb 
zsoldosok, de esetenként a 
kifizetetlen végvári katonák 
is rendszeresen portyáztak 
és fosztogattak. 

A feltárásban Balatincz 
Anna régész, Pálffy Sándor 
fémrestaurátor és Molnár 
Csaba régésztechnikus vett 
részt. Mórocz Anikó
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A magyar széppróza napja
2022. február 18–28.

Február 18., PénTek
17.30 Szőcs Géza Irodalmi Szalon
Beszélgetés Géczi Jánossal   
Könyvbemutató: A tenyérjós
Közreműködnek: Kovács Attila zeneszerző-zongora-
művész, Oravecz Edit színművész

Február 25., PénTek
Lóczy Lajos Gimnázium 
Rendhagyó irodalomóra Kovács Krisztina egyetemi 
tanárral (Szegedi Tudományegyetem, BTK Magyar 
Irodalmi Tanszék):
 A Nyugat prózaírói

Február 26., szombaT 
Füst Milán 55 – Időutazás Füst Milántól Enyedi Ildikóig 
Schein Gábor idegenvezetésével

13.00 Balaton Mozi – Filmvetítés: A felségem története
17.00 Szőcs Géza Irodalmi Szalon 
Beszélgetés Enyedi Ildikó Balázs Béla-díjas filmrendező, 
forgatókönyvíró, érdemes művésszel és Schein Gábor 
író, költő, műfordító, egyetemi tanárral  

Február 28., héTFő
Lóczy Lajos Gimnázium 
Rendhagyó irodalomóra Száraz Miklós György József 
Attila-díjas íróval

A programok a Magyar Írószövetség, Balatonfüred Város 
Önkormányzata, a Nemzeti Kulturális Alap és az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósulnak meg. 
Szervező: a Magyar Írószövetség, az Arany János Alapítvány 

és a Balatonfüredi Költőverseny Quasimodo Közalapítvány

 A képen Füst Milán  
 Fotó: Fortepan, adományozó: Hunyady József

Füst Milán 55 – Időutazás Füst Milántól  
Enyedi Ildikóig Schein Gábor idegenvezetésével

Késő Árpád- 
kori fazéktöre-
dékek a kemen-
ce sütőfelüle- 
tében

A XV. század végéről  
származó kancsó  
bontása

Késő bronzkori uransíros kultúra objektumleletei 
(időszámítás előtt 1200-től 800-ig)

Késő középkori fazéktöredékek a kemence sütőfe-
lületéből és falából

Útfelület termés-
kőből (újkor)

Középkori lakat 

Középkori vésett, ezüstözött bronzgyűrű

Bronzkori csat
Bronzkori  pártamere-
vítő

Római bronzfibula 
(I-II. század)
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 Fókuszban a természet
Az Eötvös iskolában 
mint ökoiskolában 
madarászfoglalko-
zást tartott Aczél 
Gergely, vagy ahogy 
a gyerekek isme-  
rik, Gergő bácsi.  
A foglalkozás célja  
a környezeti nevelés 
és a természet iránti 
érzékenyítés volt.  
Az elsős-másodikos 
évfolyamból hetve-
nen jelentkeztek a 
foglalkozásra, ami-
nek folytatása is lesz 
az Eötvösben. 

„Az életemben szörnyű 
hanyatlásnak voltam a 
szemtanúja, önök viszont 
csodálatos felépülésnek le-
hetnek és kell is lenniük” 
– a 95 éves David Attenbo-
ro ugh szavai voltak ezek a 
klímakonferencián, ami az 
ENSZ éghajlatváltozással 
foglalkozó világtalálkozója 
volt novemberben. Tény, 
hogy a klímaváltozás fel-
gyorsult, a felmerülő súlyos 
kérdések megoldása pedig 
a felnövekvő generáció fel-
adata lesz. Az idei évtől az 
első-második osztályos 
gyerekeknek nincs órarend 
szerinti környezetismeret 
tantárgyuk. A környezeti 
nevelés és érzékenyítés a 
szülők mellett a pedagógu-
sok feladata. 

Az Eötvös iskola öko-
iskolaként az első és máso-
dik osztályos tanulóinak 
szervezte meg a Madarász-
iskolát Gergő bácsival. A 
biológiatanári végzettségű 
Aczél Gergely 2002 óta 

rendszeresen tart foglalko-
zásokat gyerekeknek. Elő-
adásokat, táborokat, erdei 
iskolai programokat vezet, 
iskolai előadásain pedig a 
környezeti nevelésben szer-
zett tapasztalatait adja át a 
gyerekeknek.

– A mai világban a gye-
rekeknek kevés alkalmuk 
van arra, hogy az erdőt-me-
zőt járva megismerkedje-
nek a természettel. Ezért 
játékosan, sok mozgással és 
mesével próbáljuk velük 
megismertetni és megsze-
rettetni a természetet, hogy 
ott barátságos közegben 
érezzék magukat. A szemé-
lyes tapasztalatuk alapján 
aztán egy mélyebb élményt, 
ismeretet tudnak szerezni. 

Aczél Gergely szerint a 
gyerekeket manapság sok-

kal több inger éri, ezért a 
figyelmük fenntartásához a 
foglalkozás eszköztárát fo-
lyamatosan bővíti. – Sok 
plüsst, képeket és szerepjá-
tékot használunk, illetve a 
természetből fészkeket, tol-
lakat és állatokat hozunk be 
a négy fal közé, hogy a gye-
rekeknek természetközeli 
élményt tudjuk biztosítani. 
Persze fontos, hogy a gye-
rekek a szüleikkel is minél 
többet tartózkodjanak a ter-
mészetben. Ugyanis, ha 
gyermekkorban nincs lehe-
tőségük tapasztalatgyűjtés-
re és ismeretszerzésre, ak-
kor felnőttként rendkívül 
korlátozottak lesznek a ter-
mészetjárási lehetőségeik. 
Ha megadjuk nekik gyer-
mekkorban azt, hogy csalá-
di kirándulás keretében mi-

nél többet kint legyenek, az 
már önmagában annyi él-
ményt nyújt a gyerekeknek, 
hogy ebből majd felnőtt-
ként is tudnak táplálkozni. 

A környezeti nevelő arra 
is felhívta a figyelmet, hogy 
az is elég, ha a szülők szak-
mai felkészültség nélkül, 
egyszerűen csak jelen van-
nak a gyerekekkel a termé-
szetben. – A mai világban 
erősen az ismeretekre össz-
pontosítunk, amit én má-
sodlagosnak tartok. Az első 
az, hogy megszeressük, ér-
deklődjünk, és ha ez meg-
van, akkor jönni fog az is-
meret is, hiszen a gyerekek 
utánanéznek mindennek, de 
a kíváncsiságot, az érdeklő-
dést csak gyermekkorban 
tudjuk kialakítani – állítja 
Aczél Gergely.  Mórocz

Nem lesz többé  
telefonkönyv

Idén már nem 
kötelező a távközlési 
szolgáltatóknak 
papíralapú telefon-
könyvet megjelentet-
ni. A hangalapú és 
online tudakozók, 
illetve a netes kere-
sők és közösségi 
oldalak szinte telje-
sen megszüntették  
a vaskos kiadványok 
iránti keresletet.

A csökkenő fogyasztói 
igények miatt megszűnik a 
telefonkönyvek (hivatalos 
nevükön: előfizetői név-
jegyzékek) egyetemes szol-
gáltatás jellege, azaz a szol-
gáltatóknak 2022-től már 
nem kötelező könyv (vagy 
adathordozó) formájában 
megjelentetni az előfizetők 
adatait. 

A Nemzeti Média- és 
H í r k ö z l é s i  H a t ó s á g 
(NMHH) piackutatása alap-
ján 2017-ben még közel 60 
ezer telefonkönyvet nyom-
tattak, 2020-ban azonban 
már 17 ezernél is keveseb-
bet, és felére esett vissza a 
fogyasztók által átvett név-
jegyzékek száma. Ennél is 
meredekebben zuhant az 
elektronikus adathordozón 
terjesztett telefonkönyvek 
száma: 31 ezerről 2500-ra. 

Az érdeklődés hiánya 
több okra is visszavezethe-
tő, azonban ezeknek van 
egy közös nevezője: az in-
ternet. Az online tudakozók 
mellett komoly konkuren-
ciát jelentenek a netes kere-

sők és a közösségi oldalak, 
amelyek megkönnyítik 
egy-egy személy vagy szol-
gáltatás megtalálását. Az 
okostelefonok és a mobilnet 
elterjedése tovább gyorsí-
totta ezt a folyamatot: ma 
már, ha fel akarunk hívni 
valakit, a telefonunkon is 
rákereshetünk.  

A három nagy távközlési 
szolgáltató mindegyike ren-
delkezik saját online tuda-
kozó szolgáltatással, ahol 
név, cím vagy telefonszám 
alapján is kereshetünk.

A Telekom tudakozója a 
w w w . t e l e k o m . h u /
lakossagi  / tudakozo,  a 
Telenoré a www.telenor.hu/
ugyintezes/tudakozo, a Vo-
dafone-é pedig a www.
vodafone.hu/tudakozo lin-
ken elérhető.

A 11-800 hívószámon el-
érhető egyetemes tudako-
zón név és cím alapján bár-
mikor megtudhatjuk, hogy 
az adott személy vagy szer-
vezet rendelkezik-e telefon-
előfizetéssel, és mi a száma. 
Az egyetemes tudakozó 
mellett a Magyar Telekom 
a 11-818, az Invitel a 11-
888 telefonszámon nyújt 
kereskedelmi alapú tudako-
zó szolgáltatást.

A tudakozók igénybevé-
teléért a szolgáltatók hívá-
sonkénti díjat számítanak 
fel. Az egyetemes tudakozó 
használata az NMHH vizs-
gálata szerint teljeskörűen 
helyettesíteni képes a tele-
fonkönyveket.

 Forrás: NMhh

A zöld küllőt választották az év madarának
A Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület (MME) 1979-ben indította el Az év 
madara címet viselő akciót, melynek célja 
természetvédelmi problémákkal érintett 
fajok, madárcsoportok társadalmi szintű 
bemutatása. A több mint négy évtizede futó 
program legutóbbi állomásaként, tavaly 
nyáron ismét a lakosság választhatott három 
faj közül (kékbegy, vörös gém, zöld küllő). Az 
internetes szavazáson a legtöbb voksot a zöld 
küllő kapta, így idén ez a faj az év madara. 

Szajkó termetű, 30-36 
cen t imé t e r e s  madá r, 
szárnyfesztávja a fél métert 
is elérheti. A faj fő elterje-
dési területe Európa lom-
boserdő-övezete, élőhely- 
igénye miatt kimondottan 
jól érzi magát a települése-
inken, az idős faállományú 
parkokkal tarkított nagyvá-
rosokban is. A harkályok 
klasszikus rovarlárva táp-
láléka mellett a zöld küllő 
esetében a legjelentősebb 
a hangyafogyasztás (kifej-
lett rovarok, lárvák és bá-
bok is), amiket a talajon, 

illetve a testhosszt megha-
ladó mértékben kiölthető 
nyelvével mélyen a jára-
tokba hatolva szedeget ösz-
sze. A maga ácsolta odúban 
költ, évente egy, általában 
5-7 tojásból álló fészekal-
jat nevel. Állandó mada-
runk, a párok alapvetően 
egész évben, a nyugalmi 
időszakban is a költőterü-
letükön vagy ennek köze-
lében maradnak, a fiatalok 
többnyire nagyobb távol-
ságokra kóborolnak. Vé-
dett madár, természetvé-
delmi értéke 50 000 forint.

Országos állománya 
8000–12 000 párra tehető, 
és stabil, enyhén emelke-
dőnek tekinthető. Idősebb 
fákhoz kötődő életmódja 
és szaporodása miatt a fa-
kivágás, a mezővédő erdő-
sávok felszámolása és fel-
számolódása veszélyezteti. 
Közös élőhelyükön a jelen-
léte kiemelten fontos a fo-
kozottan védett, odúköltő, 
de saját odút készíteni nem 
tudó szalakóta, továbbá az 
olyan hasonló életmódú fa-
jok megmaradása szem-
pontjából, mint a füles-  
kuvik és a búbosbanka.

Mivel a lakott területe-
ken is jól érzi magát és 
gyakori is itt, ráadásul ál-
landó madár, a madárbará-
tok egész évben vendégül 
láthatják a zöld küllőket az 
MME honlapján kidolgo-
zott „harkálykerti” megol-
dásokkal. 

 Forrás: Magyar 
Madártani egyesület

Új szakorvosi 
rendelések 

balatonfüreden
Ismét elindult a 

pszichiátriai szakrendelés 
és gondozás.
Bejelentkezés  

időpont-egyeztetéssel. 

A rendelést vezeti:  
dr. Csécsei Éva  

neurológus, pszichiáter 
szakorvos

Rendelési idő:
hétfő  8.00–14.00
 kedd 8.00–15.00

 szerda 8.00–15.00
 csütörtök 8.00–18.00

péntek –

Dr. Páhoki Gábor nyugdíjba 
vonulása miatt a rendelései 
megszűntek, beleértve az 
érsebészetet is, ugyanakkor 
januártól újra van sebészeti 
szakrendelés 

A  rendelést vezeti:  
dr. Mohos Petra sebész 

szakorvos
 Rendelési  idő:   

keddenként 10.00 –15.00

Aczél Gergely foglalkozásain észrevétlenül, játékos módon tanulnak a diákok

A 30-36 centiméteres madár szárnyfesztávolsága a 
fél métert is elérheti Fotó: MME/Borsányi Attila



Kortárs irodalmi fesztivál  
Veszprémben február végén

Holtszezon néven 
kortárs irodalmi 
fesztivált indít útjára 
a Veszprém–Balaton 
2023 Eu-rópa Kultu-
rális Fővárosa 
program. A február 
25-e és 27-e között 
megrendezendő 
esemény három nap 
alatt nyolc helyszí-
nen közel 60 művé-
szeti produkciót, 
előadást és koncertet 
vonultat majd fel 
Veszprém belvárosá-
ban. 

– 2022 számunkra a fő-
próba éve, egyre látványo-
sabb kulturális-művészeti 
eseményekkel jelentkezünk 
– mondta el a sajtótájékoz-
tatón a Veszprém–Balaton 
2023 Zrt. vezérigazgatója. 
– A Holtszezon az egyik 
legfontosabb irodalmi ren-
dezvényünk: egyrészt ez 
idén az első jelentős projek-
tünk, másrészt ez egy saját 
ötleten alapuló, saját fej-
lesztésű és saját megvalósí-
tású esemény, ami jövőre 
még nagyobb hangsúly kap 
majd. A helyi fiatal művé-
szeket bevonó Holtszezon 
elindulása egyben egy hosz-
szú távú regionális irodal-
mi-művészeti fesztiválso-
rozat kezdete is: reméljük, 
hogy hosszú távon segíti 

majd a térség 365 napos 
szezonjának megteremtését 
– tette hozzá Markovits 
Alíz.

– A határterületek és a 
nézőpontváltások mindig 
izgalmasak, éppen ezért az 
eseményeinken az irodalom 
határműfajaira, valamint a 
feltörekvő, fiatal előadókra 
koncentrálunk – mondta 
Varga Richárd, a fesztivál 

szervezője. – A fesztivál 
programjában számos 
olyan előadót vonultatunk 
fel, akik nem elégednek 
meg a saját műfajuk esz-
köztárával, szívesen kalan-
doznak más művészeti ágak 
területein is. Zenei progra-
munkban ott lesz a Platon 
Karataev, Ohnody, Bobeck 
és a Lázár Tesók, de az un-

derground hip-hop is kép-
viseltet i  magát Funk- 
t asztikussal és a The Pat-
kányzzal. A Kortársak va-
csorára program keretein 
belül Nyáry Krisztiánnal és 
Cserna Szabó Andrással be-
szélgetünk, Likó Marci és 
Géczi János zenés irodalmi 
műsorral érkezik hozzánk, 
míg Vecsei H. Miklós Pi-
linszky-estet tart. A Holt-

szezon programjai ingyene-
sek, de lesznek olyan ese-
mények, amelyeket csak 
regisztrációval lehet majd 
látogatni – emelte ki Varga 
Richárd.

A fesztivál programjai- 
nak nyolc belvárosi hely-
szín ad majd otthont.

 Müller Mihály  
 sajtófőnök, VEB2023 EKF

BALATONFÜREDI NAPLÓ XXII. évfolyam, 2022. I. szám 9

Posztumusz KÓTA-díj Szabó Lajosnak
Vinczeffy Adrienne,  
a Berzsenyi Dániel 
Főiskola nyugalma-
zott zenei tanszékve-
zetője előterjesztésé-
re a Paloznaki Kórus 
alapító karnagya, 
Szabó Lajos posztu-
musz KÓTA-díjban 
részesült. 

A Magyar Kórusok, Ze-
nekarok és Népzenei Együt-
tesek Szövetsége (KÓTA) 
a mindössze 57 évesen, be-
tegségben elhunyt karnagy-
nak a magyar zenekultúra 
szolgálatában végzett ki-
emelkedő munkássága elis-
meréséül adományozta a 
díjat, amelyet felesége és fia 
vett át a Budapesten rende-
zett ünnepségen.

„Szabó Lajos húsz éve 
határozta el, hogy egy al-
kalmi kórust szervez, akik-
kel felköszönti a falu 
szépkorú ünnepeltjeit. Az 
alkalmi vegyes kar a falu 
lakosaiból verbuválódott, 
majd a jól sikerült ünneplés 
után a próbákra és az elért 
eredményre gondolván a 
kórussá lett közösségben 
felmerült, hogy folytatni 
kellene a közös munkát. Így 
alakult meg a Paloznaki 

Kórus, amely ma 23 főt 
számlál, s a húszéves jubi-
leumra készülve vesztette 
el karnagyát. Én 2018-ban 
ismerkedtem meg az együt-
tessel közelebbről, amikor 
egy pünkösdi koncerten 
meghallgattam őket. Már a 
műsor megragadott, mivel 
több hagyományosnak 
mondható mű között rit-
kábban előadott művek is 
szerepeltek. Az igazi meg-
lepetés azonban akkor ért, 
amikor ezek a művek jól 
megszólaltak. Természete-
sen van némi előítélet ben-
nünk, amikor egy kis falu 
kórusára gondolunk, me-

lyen igyekszünk úrrá lenni, 
azonban minden jó szándé-
kom és nyitottságom elle-
nére elképzelhetetlen volt 
számomra az a szakmai 
színvonal, amelyet ezen a 
koncerten tapasztaltam. A 
Paloznaki Kórus – a név né-
mileg megtévesztő, hiszen 
egy klasszikus vegyes kar-
ról van szó – tisztán éne-
kelt, stílusosan, a zeneszer-
zők utasításait pontosan be-
tartva, mindemellett lélek-
kel teli megszólalást hallha-
tott a szépszámú közönség. 
Később is sokszor eszembe 
jutott ez az élmény, meg-
hallgattam felvételeiket, 

bátorítottam a karnagy urat, 
aki végtelen szerénységgel, 
új gondolatokra és kritiká-
ra is éhesen hallgatta mon-
dandómat. Aztán tavasszal 
döbbenetes hír érkezett: a 
karnagy úr egész családja 
megbetegedett Covidban, 
édesapja elhunyt. Lajos tal-
pon maradt, egyedüliként 
elkerülve a betegséget, 
majd egy oltás után fellépő 
autoimmun betegség követ-
keztében lebénult, és három 
és fél havi szenvedés után, 
57 évesen elhunyt. Mind-
annyian tudjuk, hogy mit 
jelent ez a család és az 
együttes számára. A magára 
maradt kórus pár hónap 
után úgy döntött, hogy ak-
kor ápolja helyesen szere-
tett karnagyuk emlékét, ha 
folytatják a kórusmunkát – 
ekkor kerestek meg engem. 

Én pedig, emlékezve 
nagyszerű élményeimre a 
kórussal és karnagyával 
kapcsolatosan, felajánlot-
tam, hogy a Covid miatti 
hosszú próbaszünet után 
felkészítem a kórust egy 
emlékkoncertre, amíg leen-
dő karnagyuk át nem tudja 
venni a kórus irányítását. 
Hetente egy alkalommal 
próbálunk.  Kiderült, hogy 

milyen nagy összetartozás 
és szeretet van a közösség-
ben,  mennyire  fontos 
mindannyiuk számára, 
hogy az emlékkoncert mél-
tó módon, jól sikerüljön.

Azon töprengek, hogy 
miközben a látványos ered-
ményeket elért karnagyok 
nagyon helyesen – bár több 

esetben haláluk után – el-
ismerésben részesülnek, 
mennyire elsikkadhat egy 
értékes életpálya, ha nem 
országos rivaldafényben 
zajlik, és nem marad idő 
vagy éppen szándék arra, 
hogy az elért eredményeket 
széles körben megismertes-
sék. A napfényes oldal ár-
nyékába kerülhet egy ilyen 
együttes, miközben a kó-
rusmuzsika lényege mégis 
maradéktalanul megvaló-

sul: átadni a zeneszerzők 
üzenetét a közönségnek, 
nyomot hagyni az emberek 
lelkében, szolgálni a kultú-
rát egy olyan kollektív mű-
vészeti ágban, amelynek 
gyakorlása közben maguk 
az előadók is nemesednek. 

Szabó Lajos Konrád kar-
nagy úr kezdetben ének–

történelem tanár volt Cso-
pakon, majd a Balatonfüre-
di Önkormányzat Kulturá-
lis Osztályának vezetője, 
végül tankerületi igazgató. 

A posztumusz díj odaíté-
lése megerősíti kórusa és 
szűkebb-tágabb közössége 
hitét abban, hogy a minősé-
gi munka akkor is elnyeri 
jutalmát, ha a sors közbe-
szól.” – írta Vinczeffy 
Adrienne méltatásában 
Szabó Lajosról.

A díjat Gerenday Ágnes, a KÓTA Művészeti Bizott-
ságának elnöke adta át Bartl Erzsébetnek és Szabó 
Donátnak  Fotó: Thaler Tamás

Varga Richárd és Markovits Alíz a sajtótájékoztatón 

Az álom témája irodalomban, 
ruhákban, zenékben elbeszélve

Bartis Attila író volt a 
balatonfüredi Partitúra Ga-
lériában tartott beszélgetés 
vendége, akivel Juhász  
Anna irodalmár beszélge-
tett Kis Ferenc galéria-
tulajdonos és Zoób Kati 
társaságában. A téma az 

álom volt, irodalomban, 
ruhákban, zenékben elbe-
szélve. Az est apropóját az 
adta, hogy a Magyar Kul-
túra magazinban  Zoób Ka-
ti egy új Divatlexikon ro-
vattal jelentkezik havonta. 
Az ismert divattervező, aki 

Füreden divatmúzeumot 
tervez, az Iparművészeti 
Múzeum kiállítóhelyén, a 
Ráth György-villában nyi-
totta meg a szecesszió ih-
lette ruhakölteményeit és 
ékszereit bemutató kiállí-
tását januárban. BFN

Bartis Attila íróval (középen) Juhász Anna irodalmár beszélgetett Kis Ferenc 
galériatulajdonos és Zoób Kati divattervező társaságában
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Rábaközi Ilona sokszínű világa
Rábaközi Ilona 
Tiffany-üveg-készítő 
és festőművész 
munkáiból látható 
kiállítás az Arácsi 
Népházban. A janu-
ár 29-i megnyitó 
alkalmat adott arra, 
hogy az édesapja  
80. születésnapját is 
ünnepeljék, ami-  
nek fényét testvére, 
Rábaközi Rita is 
emelte a tanítvá-
nyaival.

Rábaközi Ilona 2012 óta 
foglalkozik olajfestéssel, 
ami régi szerelme: diákko-
rában is szeretett rajzolni, 
de különösebben nem tar-
totta magát tehetségesnek. 
Aztán amikor a gyerekek 
kirepültek, akkor elérke-
zettnek látta az időt, és gon-
dolt egy merészet. 

– Elkeveredtem egy fes-
tőtanfolyamra, ahol az ot-
tani oktató, N. László Gizel-
la látott bennem perspektí-

vát, és a folytatásra biztatott 
– emlékezett vissza az 
arácsi kiállítás megnyitója 
alkalmával Rábaközi Ilo-
na. – A másik nagy szere-
lem a Tiffany-üveg, amihez 
a színes üvegeket magam 
csiszolom, vágom és for-
rasztom. Nem tudom meg-
mondani, hogy melyiket 
szeretem jobban, mindig az 
adott hangulatom határoz-
za meg, hogy az olajfesté-
kek vagy az üvegek után 
nyúlok. 

Az arácsi kiállításon 
a tájképek dominálnak. 
Festőjük szerint bennük 
vannak az álmok, a vá-
gyak, ahova nem juthat 
el az ember, vagy ahova 
épp a jövőjét tervezi, 
esetenként pedig emlé-
kek színhelyei. – Van-
nak, amik fotók alapján 
készültek, és alapvetően 
fotó realisz tikusan festek. 
Ha például az ember felte-
kint az égre, akkor látja, 
hogy az éjszakai ég sem fe-

kete, hanem kék, a nappali 
sem csak kék, hanem van-
nak benne például rózsaszí-
nek is. Amikor elkezd vala-
ki ezzel dolgozni, akkor 

még inkább észleli, hogy a 
színek mennyire élnek, s 
ösztönösen másoknak is 
meg szeretné mutatni, hogy 
ők is észrevegyék a külön-
féle színeket és árnyalato-
kat. A kicsit erősebb festék-
színek éppen az életterünk 
szépségeire mutatnak rá – 
tette hozzá Rábaközi Ilona.

A Tiffany-üveg elneve-
zés többféle üvegtípusra 
utal, amiket 1878 és 1933 
között a New York-i Tiffany 
Stúdióban fejlesztett ki és 

gyártott több tervezőtársá-
val Louis Comfort Tiffany. 
1865-ben Londonba utazott 
Tiffany, ahol mély benyo-
mást tett rá a Victoria and 
Albert Múzeum kiterjedt 
római és szír üveggyűjte-
ménye. Csodálta a közép-
kori üvegek színvilágát, és 
meg volt győződve arról, 
hogy a kortárs üveg minő-
ségén is lehet még javítani. 
Tiffany belsőépítész volt, 
érdeklődése 1878-ban for-
dult az ólomüveg-készítés 
felé: saját műtermet és 
üvegöntödét nyitott. Talá-
lékonysága az ablakok ter-
vezőjeként és az elkészí-
téshez szükséges anyagok 
gyártójaként is ismertté 
tette. 

Rábaközi Ilona alko-
tásai február 21-ig látha-

tóak az Arácsi Népház nyit-
vatartási idejében: hétfő- 
től csütörtökig 10–18 óráig, 
szerdán és szombaton pe-
dig 14–18 óráig. 

 Mórocz Anikó

Külföldről hazatérő szakember segíti  
a füredi teniszutánpótlás nevelését 

Júliustól új vezetőedző irányítja a Balatonfüre-
di Utánpótlás Sport Club (BUSC) teniszszak-
osztályának munkáját: Wacha Gergely közel 
másfél évtizedes svájci edzősködés után  
költözött haza. A legendás tanár és teniszedző, 
Wacha Antal fiát Balatonfüreden senkinek  
sem kell bemutatni, de a váltás kapcsán  
mégis érdemes áttekinteni eddigi pálya-  
futását, és beszélni a terveiről is.

– 1982. május 16-án szü-
lettem, majd négy-öt évvel 
később már teniszütőt ra-
gadtam, melyet azóta sem 
sikerült elengednem, de 
még nem is tervezem. Kez-
detektől fogva édesapám 
volt az edzőm, aki nemcsak 
versenyzői, hanem később 
edzői pályafutásom során is 
meghatározó szerepet töl-
tött be az életemben. Kor-
osztályos já tékosként 
mondhatni mindig az élme-
zőnyhöz tartoztam, bár a 
ranglistát sohasem sikerült 
vezetnem, de a 2-3. helyig 
többször odaértem. A Győ-
ri Vízüggyel több korosz-
tályban is magyar bajnoki 
címet szereztem, továbbá 
az 1996-os U14-es csapat- 
Európa-bajnokságon a har-
madik helyen végeztünk a 
válogatottal. A felnőtt ver-
senyzői pályafutásom tulaj-
donképpen összefonódott 
az edzői karrieremmel, 
ugyanis 18-19 évesen egy 
komolyabb csuklósérülés 
és az azt követő két műté-
tem után szinte párhuzamo-
san futott a kettő. A Testne-

velési Egyetem szakedzői 
képzése mellett rendszere-
sen jártam a hazai első osz-
tályú, illetve a környékbeli 
nemzetközi versenyeket, 
bajnokságokat, ugyanakkor 
a nyári szünetekben a For-
rás Sportparkban, Gálfi Ta-
másnál bontogattam a szár-
nyaimat edzőként.
– Hogyan kerültél Svájc-
ba, kikkel dolgoztál ott?

– Tanulmányaim lezárá-
sakor egy nagyon jó külföl-
di ajánlatot kaptam: Svájc-
ba pár versenyző mellé ke-
restek egy olyan edzőt, aki 
a mindennapi edzések mel-
lett versenyekre és külföldi 
edzőtáborokba is el tudná 
kísérni a játékosokat. Azok-
ban a kezdeti években töb-
bek között olyan játékoso-
kat edzhettem, mint például 
Viktorija Golubic (WTA 
51.) vagy Tamaryn Hendler 
(WTA 178.), illetve edzőtá-
boraink során olyan neves 
akadémiákon készülhet-
tünk, mint a floridai IMG 
Bollettieri Akadémia, ahol 
számos kiváló szakember-
rel volt alkalmam együtt 

dolgozni, és tanulni az 
edzőszakmát. Majd két év 
után a svájci teniszszövet-
ség horgeni partnerakadé-
miájához kerültem, ahol bő 
tíz éven keresztül láttam el 
edzői feladatokat, amely 
során több svájci korosztá-
lyos egyéni és páros bajnok, 
illetve válogatott keretta-
gok felkészítésében vettem 
részt. Ebből az időszakból 
még az Arn Grétával eltöl-
tött két évet emelném ki.
– Miért döntöttél úgy, 
hogy a svájci edzősködés 
után visszatérsz Balaton-
füredre?

– Egyrészt a család, az 
itteni barátok, a balatoni 
miliő, ami napról napra job-
ban hiányzott, ugyanakkor 
egyre inkább foglalkozta-

tott az a gondolat is, hogy  
a külföldön megszerzett 
szak mai tapasztalatokat mi-
lyen jó lenne itthon, legide-
álisabb esetben Balatonfü-
reden kamatoztatni, ha len-
ne rá igény és lehetőség. 
Majd egy nyári hazalátoga-
tásom alkalmával beszél-
gettünk a klub képviselői-
vel az itthoni lehetőségek-
ről, meséltek a terveikről, 
céljaikról, és azt a jövőké-
pet, amit akkor lefestettek 
nekem, az első pillanattól 
kezdve a magaménak érez-
tem, és egy az egyben azo-
nosulni tudtam vele. Azon-
nal magával ragadott az ér-
zés, hogy ebben bizony ne-
kem is részt kell vennem. 
Felemelő, hogy egy olyan 
csapathoz csatlakozhatok, 

akiknek hozzám hasonlóan 
legalább annyira szívügyük 
a füredi és a regionális tár-
sasági tenisz mellett a kor-
osztályos és felnőtt ver-
senysport is, mint nekem.
– Néhány hónapja 
dolgozol a BUSC-nál. 
Mik a tapasztalataid az 
eltelt időszakról?

– Mindenképpen ki 
kell emelnem azt a konst-
ruktív, egységes, egymást 
támogató és kiegészítő csa-
patot, akikkel most már fél 
éve együtt dolgozhatok, és 
akiknek oroszlánrészük van 
abban, hogy egy nagyon 
pozitív és eredményes nyá-
ri szezont tudhatunk ma-
gunk mögött, mely során 
valamennyi rövid távú, a 
szabadtéri szezonra vonat-

kozó célunkat teljesíteni 
tudtuk. Saját létesítmény 
hiányában a téli szezontól 
kicsit tartottunk, de erre az 
időszakra is sikerült meg-
szerveznünk, és biztosítani 
tudtuk versenyzőink szá-
mára a szükséges edzés-
mennyiséget, így töretlenül 
folytathattuk velük a nyá-
ron megkezdett utunkat. 
Őket pedig hatalmas elis-
merés és köszönet illeti 
azért az odaadásért, elhiva-
tottságért, amivel nap mint 
nap lenyűgöznek bennün-
ket a pályán.
– Körvonalazódnak már 
az elképzeléseid, terveid?

– Vezetőedzőként 
legfontosabb feladatomnak 
és célomnak azt tartom, 
hogy a tervezett infrastruk-
turális fejlesztések és bőví-
tések mellett a szakmai stá-
bunkkal egy olyan alterna-
tívát, egy stabil, hosszú tá-
vú és versenyképes szakmai 
programot alakítsunk ki és 
biztosítsunk a város és a ré-
gió teniszszerelmeseinek, 
ami egyenrangú lehet a je-
lenleg kiemelkedő nagyobb 
vidéki és fővárosi kluboké-
val. Akkor leszek elégedett, 
ha egy fiatalnak nem kell 
innen elmennie, ha színvo-
nalas teniszképzést szeretne 
kapni. BUSC

Wacha Gergely (sapkában) és Serkédi Erik edző tanítványaik körében 

kép
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Diákolimpiai ezüstérmes 
a Lóczy kézilabdacsapata

Remekül szerepel-
tek a füredi lóczys 
diákok a kézilabda-
diákolimpián. A 
városi sportcsarnok-
ban rendezett orszá-
gos döntőben nyolc 
csapat mérte össze 
tudását. Az első 
helyért folyó küzde-
lemben a fürediek a 
veszprémi Noszlopy 
gimnázium együtte-
sével csaptak össze, 
ahol végül a Balaton-
partiak az ezüstér-
met szerezték meg.

Ünnepélyes keretek kö-
zött nyitották meg január 
27-én Balatonfüreden az or-
szágos diákolimpia kézilab-
dadöntőjét. A részt vevő ti-
zenhat csapatot Háry Lenke 
alpolgármester köszöntötte, 
a járványhelyzetre való te-
kintettel a döntőbe jutott 
együttesek bemutatásakor a 
csapatokból csak egy-egy 
képviselő vonult fel. Veszp-
rém megyéből két együttes 
– a füredi Lóczy gimnázi-
um és a veszprémi Noszlo-
pi gimnázium csapata – ju-
tott a döntőbe.

A csoportmérkőzések el-
ső körét a lóczysok két győ-
zelemmel kezdték a tatabá-
nyaiak és a hajdúböszörmé-
nyiek ellen. A folytatásban 
a fürediek a továbbjutás 
szempontjából sorsdöntő 
mérkőzésen, kiegyenlített 
első félidőt követően 22:18-
ra verték a csurgói Csoko-
nai Református Gimnázium 
csapatát. Következett az 
elődöntő, ahol a lóczysok 
ellenfele a gyöngyösi Berze 
Nagy János Gimnázium 
együttese volt. Az első 25 
perc nem hozott döntést. 
Igaz ugyan, hogy a fürediek 
egy-két góllal végig vezet-
tek, de a gyöngyösiek egy 

pillanatig sem adták fel. A 
döntés az utolsó öt percre 
maradt, a hazaiak három 
góllal elléptek, és végül 
26:23-as győzelemmel ju-
tottak a döntőbe.

Veszprém–Balatonfüred 
összecsapást hozott a vasár-
napi döntő. A feketében ját-
szó Balaton-partiak kezdték 
jobban a mérkőzést, de a 
folytatás már a veszprémi-
eké volt. A második félidő-
ben kidomborodott a na-

gyobb játéktudás a két csa-
pat között, a noszlopysok 
több góllal is elhúztak, vé-
gül meggyőző fölénnyel 
nyerték meg a döntőt.

– Kihoztuk a maximu-
mot ebből a diákolimpiából 
– mondta a fürediek edzője, 
Kiss Ákos. – Nem volt sok 
lehetőségünk a felkészülés-
re, a tizennégy játékos név-
sora az utolsó héten alakult 
ki. Az ilyen jellegű torná-
kon mindig formajavulás 

tapasztalható, amíg el nem 
érkezik a fáradtság. Nálunk 
is így történt. Kemény mun-
kából jöttünk, a fő célunk 
pedig az volt, hogy a baj-
nokság indulására összeáll-
jon a csapat. Maximálisan 
elégedett vagyok, az előze-
tes esélylatolgatásoknál is 
a második-harmadik helyre 
számítottunk. 

A Kézilabda Országos 
Diákolimpiát tehát ebben az 
évben a veszprémi Noszlo-
py gimnázium csapata 
nyerte, második lett a füre-
di Lóczy gimnázium, míg 
harmadik helyet a tatabá-
nyai Bánki Donát Szakgim-
názium csapata szerezte 
meg. A torna legjobb kapu-
sának a füredi Lovistyek 
Lászlót választották.

– A kapuból indul az 
egész védelem, és a kapus 
alapvetően befolyásolja a 
meccsek alakulását – mond-
ta a füredi hálóőr. – Voltak 
jobb meccseink, a védel-
münk is egészen jó volt, és 
boldogok vagyunk a máso-
dik hellyel. MA

Parádésan kezdték 
az évet a lányok

A decemberi sze-
zonzáró után nem 
várt nehézségekkel 
találta magát szem-
ben a Szent Bene-
dek Röplabda 
Akadémia. 

Az extraligás csapat já-
tékosai közül az ünnepi 
időszakban többen is el-
kapták a koronavírus-fer-
tőzést, így akadt olyan 
edzés, amin hat játékos tu-
dott csak részt venni. A szi-
gorú Covid-protokoll be-
tartásával, orvosi ellenőr-
zés mellett a Nyíregyháza 
elleni Magyar Kupa-elő-
döntőre már többen is visz-
szatérhettek, és sikerült ki-
harcolniuk a döntőbe ju-
tást. – Ez egy olyan álom 
beteljesülése, amiben talán 
én sem mindig hittem az itt 
eltöltött öt év alatt. A veze-
tőség viszont az első perc-
től kezdve hitt benne, és 
azt az utat járta, ami idáig 
vezetett. Büszke vagyok, 

hogy ezt a folyamatot vé-
gigélhettem, örömöt sze-
rezhettem a szurkolóknak 
és a balatonfüredieknek – 
mondta a döntőbe jutás 
után Fáth Kinga, aki öt éve 
az élvonalbeli Kaposvártól 
igazolt Balatonfüredre, és 
lépdelt előre a klubbal 
együtt. A kupadöntőben a 

Vasas-Óbuda lesz a csapat 
ellenfele március 12-én  
Érden.

Január végén az Extra-
ligában is folytatta a küz-
delmeket a csapat. Az el-
lenfél kérésére a Vasas-
Óbuda elleni meccset elha-
lasztották, így a tervezett-
nél egy héttel később az 
MTK ellen idegenbeli 
meccsel folytatódott a baj-
nokság. A 3:1-re megnyert  
mérkőzés után hat nappal 
már hazai pályán volt jele-
nésük a lányoknak, és a 
DVTK elleni meccset is  
megnyerték. 

Utánpótlásunkban is be-
indult már a meccsdöm-
ping. A bajnoki rendszer 
mellett a diákolimpián is 
érdekeltek voltak az aka-
démia növendékei. Az 
egész sorozatban rendkí-
vüli teljesítményt nyújtva,  
hajszállal lemaradva a 
döntőről, bronzérmet nyer-
tek. – Rendkívüli büszke-
séggel tölt el, hogy isko-

lánkat képviselve a gyere-
keink ilyen szép sikert ér-
tek el. Gratulálok a csapat-
nak és az edzőknek, és 
azoknak is, akik itthonról 
segítették, támogatták a 
csapatot – értékelt Ko-
mármi Móric, a Szent Be-
nedek Középiskola igaz-
gatója.   Kibédi Péter

Vízilabda: véget értek az alapszakasz küzdelmei
A január 15-i 
zárófordulót köve-
tően biztossá vált, 
hogy a Balatonfüre-
di Utánpótlás Sport 
Club (BUSC) vízi-
labdacsapata a kö- 
zépső házból várhat-
ja a tavaszi ráját-
szást a Dunántúli 
Vízilabda Ligában.

Pfaff Péter együttese te-
hát ötöt már biztosan meg-
előz a regionális kiírás 17 
résztvevőjéből. A szezon 
első felében budapesti, Fe-
jér és Veszprém megyei pó-
lósokkal mérték össze tudá-
sukat a füredi fiatalok, akik 
hat győzelemmel és négy 

vereséggel zárták a csoport-
jukat. A csoportküzdelmek 
során a fürediek végig a do-
bogóért voltak versenyben, 
többek között az alapsza-
kaszt megnyerő Fehérvári 
Vízilabda Klub gárdáját  
sikerült legyőzniük 2021 
őszén.  Az eddigi  129 
BUSC-találatból Magyar 
Assim 57-et jegyez, amivel 
magasan kiemelkedik a két-
száznál is több játékost fel-
vonultató mezőnyből. Ér-
dekesség, hogy Assim és 
testvére, Karim a 2021/ 
2022-es szezontól a Kapos-
vári Vízilabda Klub játéko-
sai, azonban a Magyar Ví-
zilabda Szövetség verseny-
szabályzata lehetőséget ad 

arra, hogy visszajátsszanak 
a nevelőegyesületükbe is. 

A BUSC-nál folytatott 
eredményes munkát bizo-
nyítja az is, hogy a Magyar 
testvérek mellett többen is 
bemutatkozhattak az OB 
I-es utánpótlás-bajnoksá-
gokban: Kérész Emese és 
Rédling Eszter győri szí-
nekben szerepelt az elmúlt 
években, amíg a 17 éves 
Stáhl Johanna immár a  
Balaton Vízilabda Klub  
játékosaként a OB I/B-s 
felnőttmeccsel is rendel-
kezik. BUSC

Csoportképen a Lóczy gimnázium kiválóan helytálló kézilabdázói

Az ünnepélyes díjátadás pillanata. A fürediek kihoz-
ták magukból és az olimpiából a maximumot
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Gyerekekért, a jövőnkért Központ - Családi Élmény-
központ Balatonfüreden - GINOP-5.1.7-17-2019-00414 
INGyENES vEHETIK IGéNyBE Az éLMéNyKözPONTOT A cIvIL 
SzERvEzETEK éS váRJuK A PROGRAMOKRA A LAKOSSáGOT!

Saját programjaikat valósíthatják meg az Élményközpontban a civil szerve-
zetek és a lakosok! Várjuk jelentkezésüket!
A helyszínt térítésmentesen biztosítjuk az Önök számára!

Azon programok, foglalkozások megtartását részesítjük előnyben, melyek hozzá-
járulnak a gyermekek fejlődésének elősegítéséhez, az egészséges életre való 
ösztönzéshez, illetve a családi kapcsolatok erősítését helyezi a középpontba. 
De más társadalmi célú program esetén is várjuk jelentkezésüket!

A központban megszervezett programokra várjuk a füredi és a környékbeli lako-
sokat.

Az élményközpont programjai az alábbi témákra épülnek:
• interaktív szemináriumok az alábbi témákban: gyermeknevelés, gyermekfejlesz-

tés, egészséges életmód, meseterápia,
• sport jellegű foglalkozások gyerekeknek, kismamáknak 
• kézműves nap, zenélés napja, mondókázós nap, mesenap, bábozás napja

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


