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Ötcsillagos szálloda épült

Átadták Balatonfüred és egyben az egész
északi Balaton-part első ötcsillagos szállodáját,
a LUA Resortot, amely a kormány Kisfaludyprogramjának keretében épült meg. A 78
szobás, felnőttbarát luxusszálloda az Anna
sétányon, közvetlenül a vízparton, a kemping
mellett található.
– A vidéki Magyarország
első ötcsillagos szállodáját
adjuk át. Az a célunk, hogy

a fővároson kívül több minőségi szálloda épüljön az
országban, ez a modern

épület az első ebben a sorban – mondta az átadóünnepségen Horváth Péter, a
Kisfaludy 2030 Turisztikai
Fejlesztő Nonprofit Zrt. vezérigazgatója. Elhangzott:
a szállásfoglalások alapján
húszszázalékos forgalomnövekedésre számítanak a
Balatonnál az idei évben,
Balatonfüreden május-júni-

usra már 120 ezer előzetes
foglalást regisztráltak.
Bóka István, Balatonfüred polgármestere úgy fogalmazott: a szálloda egy
komplex fejlesztés egyik
fontos eleme, hiszen a Füred Kemping két ütemben
zajló megújításának a része.
Kikötő, klubház, konferenciaterem, parkolók épülnek,
felújítják a kempinget is, és
egy sétánnyal elérhetővé teszik itt is a vízpartot – sorolta a fejlesztéseket a polgármester.
– Balatonfürednek komoly lehetőségei lesznek a
konferenciaturizmusban,
hiszen most már – vidéken
szinte egyedülálló módon

Veteránok szépségversenye
Hazai és külföldi gyűjtők jóvoltából ötven különleges és egyedi ös�szeszerelésű, muzeális értékű autót
láthattak az érdeklődők a Concours
d’Elegance-on. A
versenyen számos
kategóriában díjazták az autókat.
A fődíjat egy 1930as Isotta Fraschini
olasz luxusautó vitte el.

Az utolsó pillanatban jelentkezett a versenyre Karol Pavlu Szlovákiából, aki
az utóbbi években több különleges autóval is részt
vett a rendezvényen. Ezúttal egy 1930-ban készült Isotta Fraschini 8A
SS luxusautóval vitte el a
fődíjat.
Karol Pavlunak az utóbbi években már csak hobbija a különleges autók
gyűjtése és szerelése, de

A fődíjas 1930-as
Isotta Fraschini
korábban abból élt, hogy
filmforgatásokra – többek
között Magyarországra is
– készített fel ilyen veterán
autókat. Az Isotta Fraschini, ami a korszak egyik
legdrágább luxusautója,
150 km/h sebességre volt
képes. A jármű korábban
a Pebble Beach Concours
d’Eegance és a Villa d’Este
Concorso Eleganza rendezvényeken is nagy sikert

aratott. Ékessége a külön
szépségdíjat érdemlő orrdísz.
A pandémia miatt két év
kényszerszünet után rendezték meg újra a nemzetközileg is jegyzett találkozót, amely a város egyik
legnépszerűbb eseménye,
a kiállított autók több ezer
látogatót vonzanak.
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is négy kate-

góriába sorolták a járműveket: veteránok az I. világháború előttről, vintage
autók az 1919–1942 közötti időszakból, classic darabok a 1945–1985 közötti
időszakból és young
timerek 1986-tól 1995-ig.
A Tagore sétányon kiállított járművek között lépni is alig lehetett, akkora
volt az érdeklődés.

Martinovics

– közel kétezer fős konferenciákat tud fogadni a város. Reményeim szerint jövőre közel ezer, legalább
négycsillagos szobával rendelkezik majd a város. A
LUA szálloda minőségi
szolgáltatásokat nyújt, éves
állást ad több tucat embernek, egyértelműen Füred
fejlődését szolgálja – mondta Bóka István.
Kontrát Károly parlamenti államtitkár, országgyűlési képviselő hangsúlyozta: a szelíden elegáns,
modern szálloda jól illeszkedik a városba, hiszen az
ötcsillagos Balatonfüred
kapott egy ötcsillagos hotelt. Martinovics Tibor

A Kishamis fedélzetéről
megkoszorúzták a tavat,
ezzel kezdetét vette az
idei vitorlásszezon. 224
hajóval, mintegy ezer
versenyzővel elrajtolt a
balatoni évadnyitó vitorlásverseny, a nagyhajós regatta. A vitorlabontó ünnepség hagyományaihoz hűen idén is
több klasszikus, történelmi hajó sorakozott
fel a móló előtt, majd a
hazai vitorlássport legidősebb, máig vitorlázott legendás hajójáról,
a több mint 120 éves
elegáns cirkálóról, a
Kishamisról megkoszorúzták a Balatont. Az
évadnyitón emléktáblát
avattak a kiváló balatonfüredi vitorlázó, Tolnay Kálmán László emlékére (cikkünk a 2. oldalon). 
BFN

Javuló borminőség
Harmincegyedik
alkalommal rendezték meg a Balatonfüredi Városi Borversenyt, amire 46
termelő 352 bormintát nevezett be. A
Hotel Annabellában
két napig tartott a
borok bírálata, tíz
bizottság értékelte ki
a 2021-es nedűket.
A kóstolást és minősítést
követően 3 nagyarany, 92
arany-, 203 ezüst- és 47
bronzérmet adtak át az ünnepélyes eredményhirdetésen május 15-én. A begyűjtött pontszámok alapján a
legeredményesebb termelő
az Arias Borászat lett kilenc
arany-, három ezüst- és két
bronzéremmel, így Kálmán
József, a borászat vezetője
harmadik alkalommal is átvehette Az Év Bortermelője Balatonfüreden címet dr.
Bóka István polgármestertől. Ezzel az eredményével
ismét jogosult lett arra,
hogy az Arias Borászat pa-

vilonja foglalja el az első
helyet a borheteken.
– Megtiszteltetés és hatalmas reklámlehetőség is
ez egyben, a borheteken való árusítással sok fogyasztóhoz eljutnak boraink.
Nem számítottunk ekkora
sikerre, persze mindig reménykedünk, hogy a munkánk gyümölcse beérik. Öt
tételt neveztünk a versenyre, a legeredményesebb borunk az Irsai Olivér lett, és
a rozé is aranyérmmel büszkélkedhet – mondta Kálmán József lapunknak.
– A benevezett borok minősége évről évre javul, ehhez pedig a borszakmai tudáson kívül a technológai
fejlődés is hozzájárult –
emelte ki Baloghné Király
Mónika, a Balatonfüred–
szőlősi Hegyközség elnöke
az eredményhirdetésen.
– Az utóbbi években
számos pályázat is segítette a gazdákat abban, hogy
a technológiát korszerűsítsék.
(Folytatás a 3. oldalon.)

2

XXII. évfolyam, 2022. IV. szám

BALATONFÜREDI NAPLÓ

„Akit tenyerén hordott a szél…”
Tolnay Kálmán László emlékére
Táblát avattak
Balatonfüreden a
vitorlás-évadnyitó
keretében Tolnay
Kálmán Lászlónak.
A tábla elhelyezése
közadakozásból
valósult meg a
Balatonfüred Város
Közalapítvány
lebonyolításában.
(Az alábbiakban részletek olvashatók Szelle Zoltán
visszaemlékezéséből.)
Tolnay Kálmán kishajótervező, kétszeres olimpikon, a Kékszalag verseny
győztese és többszörös magyar bajnok vitorlázó Balatonfüreden, a Balatoni
Yachtépítő Rt. szolgálati lakásában született 1924.
november 28-án. Azon a
helyen, ahol most a Balatonfüredi Yacht Club klubháza található.
Tősgyökeres balatonfüredi szülei – Tolnay Kálmán
és Kéri Lídia – házasságából négy gyermek született,
köztük Kálmán, akit később
a családot követve mások is
már csak Lászlónak (Lacinak) szólítottak. Gyakran
még a hivatalos megnevezésekben is előfordult. Nős
volt, egy fia és egy unokája
született.
A fiatal Tolnay Kálmán
életpálya-választásában
irányt mutatott az édesapja
munkássága, ugyanis id.
Tolnay Kálmán már 16 éves
korában matrózként szolgált, majd a nyugdíjba vonulásáig a hajóépítő üzemben dolgozott mint vitorlavarró, térmester és művezető.
Tolnay Kálmán polgári
iskolai tanulmányait 1940ben Balatonfüreden fejezte
be, majd Budapesten vég-

Kiszely Pál, Kontrát Károly, Ugron Gáspár, Varga Lajos, Bóka István és Gerendy
Zoltán az emléktábla avatásakor

Tolnay Kálmán László
zett 1944-ben a Magyar Királyi Állami Felső Ipariskola faipari tagozatán. Ez az
iskolai végzettség a későbbi faipari technikusi képesítésnek felelt meg. Ebben
az intézményben többek
közt tanára volt Becske
Ödön, akitől a kishajók
szerkesztési, építési alapelveit, karbantartását és az
építésekhez alkalmazott
anyagok ismeretét tudta elsajátítani.

A vízen az első próbálkozásokat az édesapja által
biztosított balatoni evezős
facsónakból átalakított és
szerelvényezett vitorlással
tette meg. Egyre ügyesebben forgolódott a Királyi
Magyar Yacht Club vízen
kikötött vitorlásai között,
melyre felfigyeltek a hajótulajdonos vitorlázók is.
A hajóépítő üzem és a vitorlásklub szomszédságának pedig olyan különös
haszna volt, hogy az egyik
klubtag, a kiváló vitorlázó
Andrássy Géza gróf jóvoltából a hajóépítő igazgatója
biztosított neki egy Benacsek Jenő (1943 után
Hankóczy) által tervezett
Balatoni dingi típusú vitorlás csónakot, ami sárga színű vitorlával lett felszerelve, hogy a fiatal tehetség
versenybeli helyzete kön�nyen felismerhető legyen a
többi versenyzőhöz viszonyítva. 1938-ban, 14 évesen
aztán ezzel a vitorlással

kezdett el versenyezni, de
hamarosan egy kétszemélyes Kalóz vitorlásba ült át.
A váltás eredményesnek bizonyult, mivel 1943-ban a
magyar bajnokságban már
második helyezést, majd az
első bajnoki címét kormányosként – a Balatoni Yacht
Clubot képviselve – 1944ben szerezte meg.
Tolnay Kálmánt már 17
éves korában a kishajók
építése vonzotta. Nyáron
munkát vállalva a hajóépítő
üzemben Benacsek Jenő
mellett rajzoló volt. Aláírása 1941. júliusi dátummal
látható egy túrajolle vitorlarajzán, melyet BajcsyZsilinszky Endrének készített a hajóépítő üzem. A Felső Ipariskola elvégzése
után, 1944–1947 között ezt
a rajzolói munkát folytatta
a hajógyárban. 1947-től
1952-ig pedig a balatonfűzfői Nitrokémia Rt.-nél szintén rajzolóként dolgozott.
Miután 1952-ben visszatért

a hajógyárba, először részlettervezőként, majd a műanyag- és sporthajótervező
iroda csoportvezetőjeként
dolgozott 1984-es nyugdíjba vonulásáig. Ez a 30–35
év volt a Balatonfüredi Hajógyár működéstörténetének – a termelés volumenét
és a nagy dolgozói létszámot illetően – a legsikeresebb időszaka, miszerint
evezős csónakból, különféle vízi és jégvitorlásból,
motorcsónakból 3100 készült el.
A sporthajógyártó üzemben az 1960-as évek közepétől a fát mint építőanyagot lassan felváltotta a műanyag. Ennek a kihívásnak
először a mindenkori tervezőcsoportnak kellett megfelelnie a külföldről átvett
és saját gyártási tervek kidolgozásával, a prototípus
hajók kipróbálásával és a
változtatások átvezetésével.
Ezeket a feladatokat a több
mérnökből és technikusból
álló kollektíva Szilágyi István osztályvezetésével és
Tolnay Kálmán irányításával mindig eredményesen
megoldotta, mint például az
addigi Balaton vitorláscsalád a B16-, B18-, B21-,
B24- és B31-es típusterveinek kidolgozása. Ezekből a
legsikeresebb saját fejlesztés a B21-es, a legnagyobb
darabszámban eladott a
B24-es, a legismertebb a
tengeri vitorlázásra is alkalmas B31-es típus volt.
Az 1972-es müncheni
olimpia vitorlásversenyein
bevezettek egy új típust, a
háromszemélyes Solingot.
A hazai gyártás irányításával Tolnay Kálmán (Laci),
mint kiváló vitorlázó lett
megbízva. A gyártás jogával egyébként a volt szoci-

alista országok közül csak
a füredi hajógyár rendelkezett. A fejlesztés eredményeként 1975-re öt hajó készült el, amelyeket folyamatosan versenyeken teszteltek. Az első külföldi
megmérettetésre pedig
1974-ben Travemündében,
majd 1975-ben Tallinnban,
a XXVII. Balti-tengeri Regattán – mint előolimpián
– került sor. Az említett versenyeken nem születtek dobogós eredményei, de a sok
fáradságos hajógyári munkának és versenyzésnek
meglett az eredménye, mivel ez a típus a hazai vitorlázók között egyre népszerűbb lett. Több neves magyar vitorlázó ült át ebbe a
hajóosztályba, és így 1980ra már 18 hajógyári vitorlás
készülhetett el.
Tolnay Kálmán a magyar
versenyvitorlázás egyik és
a mai BYC legnagyobb tehetségű alakja volt. 1943 és
1975 között kormányosként
13 magyar bajnoki címmel,
6 második és 1 harmadik
helyezéssel, mint legénység
pedig 2 második hellyel
büszkélkedhetett, melyek
az 1960-as római, majd az
1968-as mexikói olimpián
való részvételével teljesedtek ki. 1984-ben nyugdíjba
vonult. Ezt követően egészen haláláig gyakran lejárt
kedves klubjába, de csak
horgászni. 2010-ben hunyt
el, sírja a Balatonfüredi
Köztemetőben van.
2011-től emléke előtt
tisztelegve minden évben
versenyt rendez a BYC.
Szelle Zoltán tervezte a
rózsakertben található, a
kiváló füredi vitorlázóknak emléket állító táblákat,
köztük Tolnay Kálmán
Lászlóét is. 
BFN

Stumpf József az év rendőre
A Veszprém Megyei
Rendőr-főkapitányság Szent Györgynap alkalmából a
kiemelkedő szakmai
tevékenységükért
elismerésben részesített rendőröket.

A Veszprém Megyei
Rendőr-főkapitányság április 29-én rendezte meg a
rendőrség napja alkalmából
az ünnepi állománygyűlést.
BALATONFÜREDI
NAPLÓ
Balatonfüred Város
Önkormányzatának
havilapja

Az ünnepségen dr. Fellegi
Norbert rendőr ezredes,
megyei rendőrfőkapitány
adott át elismeréseket azoknak a kollégáinak, akik példaértékű munkát végeztek.
Az elmúlt években több
önkormányzat is díjat alapított a példamutató rendőri
munka elismerésére a főkapitányság illetékességi területén, amelyeket a rendőrségi ünnepségen adtak át
az önkormányzati vezetők.

A 2021-es évre vonatkozóan a Balatonfüred Város
Rendőre Díjat Stumpf József rendőr főtörzszászlós,
körzeti megbízott vehette
át, aki 39 éve lett a Balatonfüredi Rendőrkapitányság
járőre, majd rövid időn belül körzeti megbízottja,
amely beosztást 34 éve tölti be.
A körzeti megbízotti területén bátran fordulhatnak
hozzá megoldásra váró

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

problémáikkal az ott élők.
Vitathatatlan szerepet vállal
az ideérkező vendégek és
az itt lakók biztonságának
megteremtésében, de a fiatalok nevelését is a szívügyének tekinti, a bűn- és
baleset-megelőzési programokon gyakran tart előadást általános iskolákban
a tanulóknak, példát mutatva ezzel a mai kor rendőreinek – szól a méltatás. 
BFN

Stumpf Józsefnek Hári Lenke, Balatonfüred alpolgármestere és dr. Fellegi Norbert rendőr ezredes adta át az elismerést Veszprémben

Fejléc: Pálffy Károly. Fotók: Füred Televízió. Nyomdai munkálatok: Prospektus Nyomda, Veszprém.
Hirdetésfelvétel: +36(30)216-1768. A szerkesztõség jogának tekinti az olvasói levelek megrövidítését.
Az olvasói leveleket az alábbi címre kérjük beküldeni: Balatonfüredi Napló szerkesztõsége, Füred Stúdió Kft.,
8230 Balatonfüred, Kossuth utca 3. E-mail: furedtv@furedtv.hu
Lapunk a www.furedtv.hu honlapon is olvasható.
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Évről évre jobb borok
(Folytatás az 1. oldalról.)

– A fiatal borászok szépen átvették felmenőik
szakmai tudását, de az új
kezelőanyagok, tárolóedények, kezelőberendezések
modernizálása is sokat jelent – fogalmazott az elnök.
Az oklevelek mellett
számos különdíjat is átadtak. A Balatonfüred–csopaki Borvidék Hegyközségi
Tanácsának különdíját a
Petrányi Pincészet nyerte
el, Söptei Zsolt Pincészete
Gerics Endre vállalkozó
különdíjával térhetett haza.
A Balatonfüred–szőlősi
Hegyközség két borászatnak is különdíjat adott:

Egyesület különdíját a Szabó és Fia Borpince vehette
át Böröcz István elnöktől. A
Hotel Annabella különdíját
Mészáros József pécselyi
borásznak ítélték oda,
Mógor Judit festőnő különdíját a Béla és Bandi Borászat kapta. Pálffy Péter, a
WAA Kft. Woodystuffs vezetője is különdíjat ajánlott
fel, ezt a Zelna Borászat érdemelte ki.
Bóka István polgármester zárszavában úgy fogalmazott: a város nagyrendezvényei a járvány után
idén újraindulhatnak, és
ezzel a helyi borok is újra
fontos szerepet kapnak.

Az Év Bortermelője Balatonfüreden címet Kálmán
József vehette át Bóka István polgármestertől
egyikük Gyukli Krisztián, a
másik különdíjas pedig a
Feind és Feind Borászat
lett. Balatonfüred város különdíját Hári Lenke alpolgármester nyújtotta át a Balogh Pincészetnek, míg a
Balatonfüredi Turisztikai

A díjnyertes borokat legközelebb június 3–6. között
lehet majd megkóstolni a
Hal- és Borünnepen (részletek lapunk 12. oldalán),
a Balatonfüredi Borheteken pedig augusztus 5–28.
között.
Bán László
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Üvegsátrat állítanak
a bál vendégeinek
Július 23-án rendezik meg Füreden a
197. Anna-bált, már
kaphatók a jegyek
a minden korábbinál több vendéget
befogadó eseményre. A patinás rendezvényt ezúttal is
az Anna-fesztivál
szabadtéri programjai előzik meg.

Újdonság, hogy a
Gyógy téren egy 150 férőhelyes üvegsátrat állítanak
fel, így az ország egyik
legrégebbi társadalmi eseményén, az Anna-bálon
mintegy hatszáz bálozó vehet részt. Idén az utcabál
elmarad, de a Blaha utca
díszkivilágítást kap, az éttermek, bárok pedig különleges, a bálhoz illő kínálattal várják a vendégeket.
Az eseményt július 23án, szombaton az Anna
Grand Hotel termeiben és
udvarában rendezik meg.
A bál előtt a Vaszary-villa
kertjében gyülekeznek a
vendégek, és onnan indul
majd a zenés menet, itt
akasztják a hölgyek nyakába a sorszámozott herendi
porcelánszíveket. A báli

A balatonfüredi Horváth Eszter tavaly a kép készítésekor még nem sejtette,
hogy éjfélkor őt választják meg a 196. Anna-bál szépének
közönség szavazza meg a
15 legszebb lányt, akik közül majd a szakmai zsűri
választja ki a bál szépét és
udvarhölgyeit.
Káel Csaba rendezte
operettműsort láthat a közönség, a hagyományos
palotást az Operaház
balettművészei táncolják,
a Mendelssohn Kamarazenekar pedig kisebb koncertet ad. A bálra ezúttal is
meghívást kap minden 18
éves balatonfüredi lány,
valamint a város kulturális

partnertelepüléseiről egyegy pár.
Július 19–23. között zajlanak az Anna-fesztivál
eseményei. A Gyógy téren
felállított nagyszínpadon
operagála lesz, amelyen
világhírű darabokból csendülnek fel részletek, egy
nappal előbb pedig a Magyar Állami Operaház művészei adnak műsort
ugyanitt. Megrendezik a
közkedvelt szívhalászatot,
és idén tizedik alkalommal
a Hagyományok Házával

közösen megtartja a város
a prímásversenyt is. A legjobb produkciókból és
meghívott előadók műsorszámaiból gálakoncert lesz
a Gyógy téren felállított
nagyszínpadon.
Az Anna-bálra a hagyományos, a vacsorát is tartalmazó belépők 85 ezer
forintba kerülnek, az üvegsátorban 75 ezer forintért
lehet helyet foglalni. A belépők kizárólag az annabal.
hu oldalon igényelhetők. 



Martinovics Tibor

Június elején ismét filmfesztivál
Az idei Magyar Mozgókép Fesztivál alatt is
lesznek vetítések a füredi Balaton Moziban és
a Tagore sétányon. A hazai filmek ünnepének
június 9. és 12. között Veszprém és Balatonalmádi mellett Füred adhat otthont. A szervezők
ígérete szerint kilenc helyszínen közel száz
magyar filmet láthatnak majd a filmbarátok,
amik közül húsz hazai premier lesz.

Szabadtéri vetítésekkel,
a legújabb magyar filmek
premierjével, nemzetközi
fesztiváldíjasokkal, sztárokkal, és közönségtalálkozókkal rendezik meg június
9–12-e között az idei Magyar Mozgókép Fesztivált.
– Nagyon sok filmet fogunk vetíteni, és rengeteg
kísérőprogramunk lesz –
mondta a veszprémi sajtótájékoztató alkalmával
Lukácsy György fesztiváligazgató. – Kulturális és
filmszakmai programokat,
kerekasztal-beszélgetéseket
tartunk majd, és borokkal
és gasztronómiával kapcsolatos rendezvényeink is
lesznek – ígérte Lukácsy
György, aki a nagyjátékfilmek premierjei közül kiemelte a Szia, Életem! című
alkotást Thuróczy Szabolc�csal a főszerepben, vala-

mint Fazakas Péter A játszma című filmjét Nagy Zsolttal és Kulka Jánossal.
Emellett Balaton-felvidéki
helyszínhez kötődik a Bereményi Gézáról szóló zenés dokumentumfilm, amit
szintén láthat a filmfesztivál
közönsége.
Ismét lesz szabadtéri vetítés a Tagore sétányon, és
a fesztivál minden estéjét

koncerttel fogják zárni.
Káel Csaba filmügyi kormánybiztos elárulta, hogy
kedvencei a közönségsikernek számító, speciális hangulatú Balaton-parti vetítések, amik csak a térségre
jellemzőek, hiszen a szabadtéri mozi hangulatát idézik. A legújabb filmek mellett a fesztivál a Kár a benzinért című film vetítésével
emlékezik meg a száz éve
született Pécsi Sándorról, a
százhúsz éve született Jávor
Pál tiszteletére pedig látható lesz a Toprini nász című
klasszikus. Az esemény
zárófilmje Pálinkás Norbert Katinka című dokumentumfilmje lesz.

Navracsics Tibor, az
EKF kormánybiztosa a legnívósabb magyar szakmai
seregszemlének nevezte a
filmfesztivált, ami reményeik szerint idővel nemzetközivé nőheti ki magát.
– Eldőlhetnek itt a film –
mint művészeti és ipari ág
– jövőjét meghatározó kérdések. A szakmai beszélgetések és workshopok évekre, évtizedekre befolyásolhatják a fejlődést, de eldőlhet az is, hogy a magyar
kultúra milyen irányba lép
tovább. A térség – természeti adottságaiból adódóan
– akár múzsaként is megjelenhet, s reméljük, hogy jó
megoldások irányba tereli
a vitákat – tette hozzá Navracsics Tibor.
Az idei filmfesztivál belépőjegyeit és bérleteit már
most meg lehet vásárolni, a
szervezők pedig folyamatos
tájékoztatást ígérnek a
mozgoképfesztivál.hu internetes oldalon. A szorosan
vett verseny mellett gyerekés ifjúsági programokat, kiállításokat és koncerteket is
ígérnek a szervezők június
elejére.
Mórocz Anikó

Hámori Marcell és Végh Endre az elismeréssel

Turisztikai szezonnyitó
Balatonfüred jól él a lehetőségeivel, idén is tartalmas kikapcsolódást kínál
az ideérkező vendégeknek
– hangzott el a turisztikai
egyesület évadnyitóján. A
rendezvényen átadták Az
Év Turisztikai Vállalkozója
díjat, amelyet a Végh Családi Pincészet vehetett át,
Az Év Startup Vállalkozója
elismerést pedig az ÉgSzínKék Koktélbár üzemeltetője, Hámori Marcell kapta.
Megtartotta évadnyitó
rendezvényét a turisztikai
egyesület. Az összejövetelen Bóka István polgármester vázolta fel a következő
évek fejlesztési terveit, míg
Böröcz István, a turisztikai

egyesület elnöke értékelte
az elmúlt két szezont.
A Szőcs Géza-szalonban
megtartott évadnyitón átadták Az Év Turisztikai Vállalkozója Balatonfüreden
szakmai díjat is. A négy jelölt közül (Giorgi Pizzéria
– Soponyai Róbert; Jocibusz – Kiss József; Petrányi Pincészet – Petrányi
István; Végh Családi Pincészet – Végh Endre) végül
Végh Endre kapta az elismerést, az év kezdő vállalkozója pedig Hámori Marcell lett, akinek nem ez az
első elismerése, hiszen elnyerte már Az Év Legjobb
Bárja díjat is az általa kitalált ÉgSzínKék bár. MT
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Testületi ülés az évforduló alkalmából
Balatonfüred várossá nyilvánításának
50 éves évfordulója
alkalmából a négy
testvérváros delegációinak közreműködésével ünnepi
testületi ülést tartottak az Anna Grand
Hotelben. A rendezvényen dr. Ács
Károly főorvos, a
szakorvosi rendelőintézet igazgatója
megkapta a város
díszpolgára címet,
posztumusz elismerést kapott Szőcs
Géza költő.
– Ötven év történelmi és
emberi léptékkel mérve is
sok idő. Az eltelt időszakban sok minden megváltozott, megerősödött a város,
iskolák, sportpályák, szállodák, utak, kulturális intézmények épültek és újultak
meg, úgy, hogy közben
megőriztük a múltunk értékeit. Ötven év alatt felnőtt
két generáció. Közösen
megélt élmények, sikerek
és kudarcok kötnek össze
minket. Békében élünk itt
együtt, soha ne legyen ennek vége. Legyen ismét

Jobbról Ács Károly és felesége, illetve Szőcs Géza özvegye, Gergely Zsuzsa
mindenütt béke – fogalmazott Bóka István polgármester, aki emlékeztetett arra,
hogy az ötvenéves évfordulót tavaly ősszel ünnepelte
volna a város, azonban a
koronavírus-járvány miatt
elmaradt az esemény. A
polgármester külön köszöntötte a testvérvárosok képviselőit, hangsúlyozva a településekkel kötött együttműködés fontosságát.
Az ünnepi ülésen Gyerő
József, Kovászna; Fer-

Finom bablevesek
főttek a völgyben

Két év kihagyás után, április utolsó szombatján
ismét a hagyományos keretek között rendezhették
meg a Jókai-bablevesfőző versenyt a Koloskavölgyben, ráadásul idén az eső sem zavarta meg a
vidám napot. Az ország minden pontjától érkeztek
résztvevők, a jó hangulathoz a fellépő együttesek
is hozzájárultak. A Jókai-napokhoz kapcsolódó
gasztronómiai versenyre ezúttal harminchat csapat nevezett, a leveseket a Balai Attila vezette zsűri kóstolta és értékelte. Az első helyen egy budapesti csapat, a Mr. Bean Team végzett, második
lett a mogyoródi Miénk itt a Jókai tér nevű csapat,
míg a harmadik helyet és közönségdíjat a Balatonfüred Néptánc Együttes csapata, a Vígéletű
Csipetkék és Puszulykák nyerték el. Különdíjas
lett a Zsidó Közösségek Háza csapatának sóletje,
és díjazták az legötletesebb csapatnevet is. A zsűri
a Mór and More nevet találta a legjobbnak. A képen a füredi Lions-szervezet csapata 
BFN

nando Kirigin, Opatija;
Andreas Haas, Germering
polgármestere és Paula
Werning, Kouvola tanácselnöke is rövid beszédet
mondott.
Mindnyájan méltatták
Balatonfüredet, és külön kitértek arra, hogy Európa
biztonsága közös ügyünk,
együtt kell segítséget nyújtanunk az ukrán menekülteknek, és együtt kell építenünk a béke és a szolidaritás Európáját.

Kontrát Károly, a térség
újonnan megválasztott országgyűlési képviselője köszöntőjében kitért arra,
hogy Balatonfüred fejlődése folytatódik, a konferencia-központ és az idősek
otthona megépítése mellett
a felső városrészben elsősorban a helyi lakosok igényeit szolgáló fejlesztések
is lesznek.
Az ünnepségen átadták a
Balatonfüred Város Díszpolgára okleveleket. Posz-

tumusz elismerést kapott a
két évvel ezelőtt elhunyt
Szőcs Géza, Kossuth- és József Attila-díjas költő, a díjat özvegye, Gergely Zsuzsa
vette át. Szőcs Géza Balatonfüredet második otthonának tartotta. Verseiben,
írásaiban többször visszaköszönnek balatonfüredi látogatásai során szerzett élményei, de kultúrpolitikus
ként is elkötelezett támogatója volt Balatonfüred szellemi életének. A Hamvas
Béla Asztaltársaság tiszteletbeli elnökeként, a Quasimodo költőverseny társszervezőjeként, a városi
irodalmi programok patrónusaként nagy szerepe volt
abban, hogy Balatonfüredet
országszerte az irodalom, a
kultúra és a művészetek városaként tartják számon.
A város díszpolgára címet viselheti ezentúl dr.
Ács Károly főorvos, a füredi rendelőintézet igazgatója. Dr. Ács Károly élete ös�szefonódott szeretett városával, Balatonfüreddel,
melynek polgárai igen sokat köszönhetnek neki. A
város közéletében is szerepet vállalva 1992-től 2006ig a képviselő-testület tag-

ja, a szociális és egészségügyi bizottság elnöke; jelenleg a humán erőforrás
bizottság tagjaként sokat
tett és tesz a város lakóiért.
A Balatonfüred–Kouvola
Testvérvárosi Egyesület elnökeként 1990 óta rendületlenül ápolja a kapcsolatot
a testvérvárosi egyesületi
tagokkal és Kouvola város
vezetésével. 34 éve nevezték ki a füredi rendelőintézet vezető főorvosának,
míg1992-től már az intézmény igazgatói feladatait is
ellátja.
Munkáját mindig rendkívüli odaadással és kiterjedt szaktudással végezte és
végzi ma is. A koronavírusjárvány időszaka hatalmas
kihívások elé állította Magyarország, így Balatonfüred egészségügyi rendszerét is. Ács Károly időt és
fáradságot nem kímélve
hajtotta végre az országos
járványügyi rendelkezéseket, miközben maga is harcolt a kórral, amiből szerencsésen felépült – hangzott a
laudáció.
Az ünnepség végén balatonfüredi óvodások és
diákok adtak műsort.

Martinovics Tibor

A frizuradivat is ismétlődik
A nosztalgia-hétvégéhez kapcsolódva
kétnapos fodrászversenyt rendeztek
Füreden.
A várossá válás évében,
1971-ben csaknem hétszáz
résztvevő tolongott az Annabella és a Marina Szállóban az országos fodrászversenyen, akiket vendégek
ezrei figyeltek. Az idei verseny alkalmával a legfrissebb trendekről is kérdeztük a szervezési feladatokat
vállaló Magyar FodrászKozmetikus-Körmös Egyesület elnökét, Hajas László
mesterfodrászt.
– A nyolcvanas évek elején lettem mesterbajnok a
füredi Annabella Szállóban
– emlékezett vissza Hajas
László. – Előtte a párizsi
világbajnokságon több mint
százharminc versenyző között hetedik lettem hajvágásban. Abban az időben a
versenyzésen kívül nem nagyon volt más lehetőség,
hogy az ember szakmailag
kitűnjön és előbbre lépjen.
Ezért is volt rengeteg induló a versenyeken, például a
magyar bajnokság egyetlen
kategóriájában százan is
részt vettek. Ma már a különböző világmárkák nagyszabású show-kat és oktatásokat rendeznek, a leg-

Hajas László mesterfodrász, jobbra egy extravagáns
frizurakompozíció napjainkból
több versenyszámban pedig
nem modellekkel, hanem
babafejekkel dolgoznak,
így ott is emelkedik a résztvevők száma.
– Az 1971-es füredi verseny óta eltelt ötven év milyen változásokat idézett elő
egy olyan dinamikusan fejlődő divatágban, mint a
fodrászat?
– Amikor fiatal fodrász
voltam, főként daueroltunk,
szinte minden hajat. Ezt az
egyszerűbb, praktikusabb,
precízen vágott haj váltotta
fel, manapság pedig a fiatalok körében kezd visszajönni a dauer. Például a fiatal
fiúknál a fejtetőn jelent meg
a dauer, ennek megfelelően a fodrászoknak el kell
tudniuk készíteni, és vizsgázniuk kell tartós hullámból is.

– A divatban is folyamatos a körforgás, de vannak
benne úgynevezett katalizátorok, például híres színészek. Egy időben mindenki
Jávor Pál bajuszát vagy
Marilyn Monroe hatalmasra tupírozott, szőke frizuráját másolta. Az ő szerepüket
vették át a sorozatsztárok.
A fiatalságom idején nem
győztünk a Charlie angyalaihoz hasonló frizurákat
készíteni. Amikor David
Beckham kakastarajos frizurát hordott, akkor mindenkinek az kellett. A világháló bővülésével már a közösségi média szereplői
vagy az Insta-sztárok is elkezdték befolyásolni a divatot.
– Tizenöt-húsz évvel ezelőtt jöttek divatba a simítóvasak, mert mindenkinek

sima haj kellett. Utána elkezdtek hullámosodni a frizurák, mostanában pedig
göndörödni, és lehet, hogy
újra dauerolni fogunk. A
sok hosszú hajú vendég
kedvéért a világmárkák különféle melírtechnikákat
vezettek be, amikkel szépen
lehet árnyalni, átmenetet
készíteni a hajban. A színekkel való játék óriási fellendülést mutat.
– Mennyire korfüggőek a
frizurák?
– A londoni Royal Albert
Hallban volt egy hatalmas,
több mint ötezer ember
előtt zajló show, ahova én
szándékosan csak hatvan év
feletti modelleket vittem. A
divat nem korhoz kötött,
hanem egyéniséghez. Három fő egyéniségtípus létezik: a naturális, az elegáns
és a rebellis. Mindegy, hogy
valaki tizennyolc vagy hatvanéves, bármelyik csoportba tartozhat. Egy hatvanas rebellisnek vagány hajat kell vágni, egy tizennyolc éves naturálisnak viszont nem szabad vagány
frizurát vágni rebellis színnel, mert nem fogja jól
érezni magát. Azt tanítom,
hogy meg kell figyelni, milyen ruhában és ékszerekkel
érkezik a vendég, mert ezek
sokat elárulnak a személyiségéről.  Mórocz Anikó
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Megtaláltak
egy várost
Bemutatkozott
a Séd című veszprémi kritikai folyóirat
a balatonfüredi
Jókai-napokon.
A kisváros az kisváros
marad. Nézhetjük innen,
onnan, gondolhatjuk másnak, akkor is maradnak a
viszonyok. Mi a kisváros?
Hát az, ahol élünk. Megvan
a maga természetrajza, tudjuk, ismerjük. Összefonódnak, egymáshoz súrlódnak
a dolgok, még inkább az
önérzetek, így vagy úgy, de
végül mindig beáll az az ismerős merevség. Megvan a
tól-ig, elég konkrétan. Budapest is kisváros. Semmi
kétség. Nagyobb levegővel,
szükség esetén át lehet
menni az utca másik oldalára is, de ez alig több árnyalatnyi különbségnél.
Lehet-e kritikát írni egy
folyóiratban, amely vállaltan nem lép ki szűkebb környezetéből? Veszprémi lapban kritikát megfogalmazni
a veszprémi eseményekről,
veszprémi művészekről?
Elképzelhető-e szabad vélemény közlése a városról
a város által finanszírozott
periodikában? Ez volt a

T

isztán előttem van
Bozsik Péter arckif ejezés e, a hogy
megkóstolja a frissen készített, még gőzölgő
muszakámat. Érzékeny téma ez: enni adni, illetve
megrágni azt, amit a másik
elénk rak. Vagy húsz éve
ennek, de nem feledem azt
a csalódottsággal kevert,
de reményt adni igyekvő
tekintetet. A lesz ez jobb
is, vagy az ettem már ros�szabbat ki nem mondott
sommázata uralta a tekintetet. Tapintat, óvatos kóstolgatás, fanyalgás. Azóta
sem főztem muszakát.
Amikor megláttam,
hogy Bozsik szerkesztésében egy újabb szakácskönyv jelenik meg, persze
kis irodalmiaskodással
megspékelve, hasonló ábrázatot vágtam. Opálos
fény a tekintetben. Az elkámpicsorodás íze. Mert
hát, boldog-boldogtalan
főz, recepteket publikál,
eredetieskedik, fermentálásnak nevezi az erjesztést.
Giccs lett a gasztronómia.
Lehet vele nyafogni. Ráadásul ahányan főznek manapság, legalább annyian
könyvet is írnak. Sok-sok
akarás. Szép, nem szép, ta-

kérdés a Séd kritikai lap bemutatóján, amelyet Balatonfüreden, a Jókai-napok
apropóján tartottak. Mindannyian, akik ott ültünk,
tudtuk: Cserép László, a
Szőcs Géza irodalmi szalon
házigazdája kérdésére nyilván nem az egyórás lapbemutató adja majd meg a választ, az évtizedek óta kitartóan egymásra rakódó lokális történeti síkokat nem
most fogjuk felfejteni, de
ettől persze a kérdés még
megkerülhetetlen.
„Tíz év kell ahhoz, hogy
egy lap ivaréretté váljon,
elérje a kitűzött céljait. Még
nem vagyunk kritikai lap,
de nyolc éve közelítünk
hozzá” – reagál elegánsan
Géczi János költő, író, a lap
szerkesztője, aki mellett ott
ül Gopcsa Katalin, a képzőművészeti szekcióért felelős szerkesztő és Kovács
Attila zongoraművész, a lap
zenekritikusa.
Kiderül, a lap több művészeti ágban otthonosan
mozog, rendszeresek a zene-, a színház- és a képzőművészeti kritikák, ezek
mind igyekeznek a puszta
beszámolót meghaladni.
Működik a Séd, amit az is

jelez, hogy például a Petőfi
Színház saját előadásairól
még a fotókat sem engedi
leközölni a lapban, amelynek az egyik száma egy kritika után a szemeteskosárban landolt a teátrumban
– hangzik el a bemutatón.
Ez ismerős, nincs ezen semmi fennakadnivaló. Ez is
hozzátartozik a kisvároshoz, hogy ilyetén alakulnak
a viszonyok, aztán megdermednek, ki tudja, mennyi
időre.
„Szellemiségében a
Cholnoky család öröksége
a lap, de voltak előttünk
más példák is, mint a Debreceni Disputa, vagy az Aknai Tamás alapította pécsi
Echo folyóirat. Alig lehet
Magyarországon olvasni
kritikát, mi erre vállalkoztunk. Vannak olyan művészeti területek, ahol ez jól
működik, van, ahol kevésbé. De úgy gondolom,
megtaláltunk egy várost”
– mondja Géczi.
Gopcsa Katalin megjegyzi, többnyire budapesti
illetőségű művészettörténészek írnak kritikát a lapban, mert helyi szakember
nem szívesen vállalkozik
erős vélemény megfogal-

gadhatatlan volt tehát bennem az ellenállás.
A szerkesztő maga azonban a kötet előszavában
előremenekül, kendőzetlenül szabadkozik, leírja azokat a kételyeket, amit az
ember csípőből citálna. Ha
ennek ellenére belefogott,
csak lesz benne valami pláne – gondoltam. Annál is
inkább, mert Bozsik tud
főzni, ez vitathatatlan, ráadásul masszív főző, amit
most nem taglalnék, hos�szú lenne, de valami olyasmit jelent, mint a masszív
ivó.
Váncsa István húsz évvel ezelőtt már megmutatta, hogy is lehet e két tudást, az írást és főzést egy-

mással keverni úgy, hogy
az olvasó is jól járjon. Azóta több kötetben meg is
ismételte ezt, finoman változtatva így-úgy az arányokon. Váncsa ebben a kötetben is szerepel, gyanítom,
mint itthon e témában ki-

Géczi János, Cserép László, Gopcsa Katalin és Kovács Attila a lapbemutatón
mazására, egyáltalán, megírni azt, amit gondol. „Magam is így vagyok ezzel, ez
kétségkívül gond.” Majd
igyekszik tompítani a helyzetet, mondja, hogy a Séd
nemcsak a kritikára koncentrál, hanem a részletekre
is figyelve megmutatja a
városképet, megmutatja, mi
az, ami jó, amire érdemes
odafigyelnünk. Látni tanít.
A folyóirat egyben dokumentálja: mennyire érdekes
és értékes a kulturális élet
Veszprémben, amit szintén hajlamosak vagyunk,
amolyan kisvárosiasan, bagatellizálni.
Kovács Attila azzal kezdi, biztos nem szerencsés,
hogy gyakorló zenészként
kritikát ír a lapba, ráadásul

ezt nem csak úgy gondolja,
a tapasztalat mondatja vele.
Mert hát ugye a sértődések.
„Szubjektív véleményt írok
a szakmai elvek alapján.
Mindennek van egy érzelmi
magja, erre igyekszem
összpontosítani. Amikor
kritikát írok, őszintén írok,
egy becsületes véleményt
fogalmazok meg, amire
szerintem minden előadónak szüksége van.”
Szóba kerül, hogy végre
színesben tud megjelenni a
lap, amelyre országos figyelem is jut, hiszen a kinyomtatott ezer példány
mellett digitálisan is hozzáférhető a tartalom. Elhangzik, hogy érződik a lapon a
női szerkesztők munkája,
Géczi rácsodálkozik, hogy

ember érzése, hogy csak a
kötet kedvéért lesz a sokat
emlegetett madárberkenye-pálinkából a történet
végére zselé. Dragomán
György is a szerzők között
van, ő előszeretettel publikál gasztronómiai írásokat

Szabó András, Saly Noémi
is a rutinos mezőnyt erősíti, és a már emlegetett szerkesztő is, aki női álnevén
közöl tengerparti szerelmet
poliprecepttel.
A rutinos főző írók mellett megjelennek a rutinos
szerzők. Peer Krisztián gulyása, illetve annak körülményei egy alkoholról szóló antológiában is kitüntetett helyet kaphatna, igaz,
a piálás is a gasztronómia
része, főleg itt, Közép-Európában, elvégre a kultúra
és az étel közötti összefüggések tudományát segíti.
Géczi János versben megírt slambuca a vers utolsó
soráért készül, Balázs Attila pedig a csigákkal osztja
meg életterét, és ha már így
alakult, útmutatót ad a
megfőzésükhöz is. Vagy a
Vitorlás étteremben rendezett könyvbemutatón is elhangzó Zeke Gyula-írás,
aminek ugyan sok köze
nincs a főzéshez (Bächer
Ivánt és az ő korhelylevesét
idézi meg), ellenben még a
zajos, néhány, a könyvben
szereplő étel kóstolására is
lehetőséget adó esten is kiderült, többrétegű, szomorú szöveg, el kell olvasni,
fenébe a főzéssel.

Ízlés kérdése
Fortyogó fazék – 25 író több mint 25 receptje
és története (Tempevölgy könyvek, 2022)
hagyhatatlan bölény, a
megmondóember, a kétségbevonhatatlan színvonal, a hitelesítő – igaz, ezúttal inkább mesél, és az az

a saját közösségi oldalától
a női magazinig. Gyakorlatias és elemelt is tud lenni. Itt az omlettből csinál
ritmusképletet. Cserna

mennyi ötlettel állnak elő,
és mennyivel jobb nőkkel
együtt dolgozni.
A végén persze marad a
kérdés: a kisvárosi reláció.
És maradnak a válaszok is:
Nem, nem lehet levetkőzni
a folyondárként körénk növő viszonyokat, édes-keserű függés ez, ami megtart,
ha alkalmazkodik hozzá az,
aki itt akar élni. Persze,
hogy ki lehet szabadulni,
gondolhat mindenki, amit
akar, szétrebbennek a kényszeres összetartások, és
meglepően gyorsan előáll a
kívülállás. Vagy e kettőnek
a sajátos elegye, és az abból
eredő sasszé, amire majd
két év múlva, a lap ivaréretté válásakor rácsodálkozhatunk.
Martinovics
Tóbiás Krisztián, a
Tempevölgy könyvsorozat
szerkesztője jó érzékkel
kérte fel Bozsik Pétert a
kötet szerkesztésére, tudta,
személye hitelesítheti azt
a vállalást, hogy a túltelített
hazai gasztronómiai piacon
egy új hangot legyen képes
megütni a kiadvány. Aztán
Bozsik összeszedte a barátokat. Ez önmagában nem
baj, kiben bízzon az ember,
ha nem a barátokban, a főzés pedig erősen bizalmi
dolog.
Fikció, gyerekkor, családtörténet, esszé, tárca.
Van a könyvben sváb, örmény, olasz, szláv, magyar, francia és dán recept, többnyire egytálételek, sültek, de felbukkannak levesek és desszertek
is.
És valóban minden írásból kirajzolódik egy-egy
recept, és mellé a történeteket is szállítják az írók.
Hol az egyik erősebb, hol
a másik. Elvannak egymás
mellett, valahogy úgy,
ahogy a könyv borítóján
szemléli egymást a disznófej és a répa. A többi pedig
már, mint annyi minden,
ízlés kérdése.

Martinovics Tibor
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Nagy a baj, tehetünk-e még valamit?
A világűrből nézve egyértelmű, hogy bolygónknak a napfényen – és néhány fajta elektromágneses hullámon – kívül a világűrrel nincs más
kapcsolata. Onnan néhány kozmikus katasztrófát leszámítva évmilliók óta semmiféle anyag
nem érkezett, és oda tőlünk nem is távozott.
Mondhatjuk, hogy a Föld a világűrrel egyensúlyban volt, van és lesz.
Ezen globális egyensúlyon belül azonban vannak
részleges egyensúlyok, melyek biztosítják a Földnek
azt az állapotát, amelyet mi,
emberek, értelmes lénnyé
válásunk óta észlelünk, és
életünk fenntartása érdekében használunk. Ilyen,
egyensúlyban lévő nagy
részrendszerek a szárazföld, a világóceán és a légkör. Ezeknek a nagy részrendszereknek az egyensúlya azt jelenti, hogy más
részrendszerekkel lévő
anyagkapcsolataikat a saját
belső, évmilliárdok alatt kialakult természetes folyamataik révén kompenzálni,
felhasználni és kiegészíteni
tudják úgy, hogy saját, fő
jellemzőik közel változatlanok maradnak. Ezek a
részstabilitások biztosítják
a Föld egészének azt a fajta
stabilitását, ami megteremti életfeltételeinket. Van
elegendő vizünk, levegőnk,
táplálékunk és lakóterünk.
Ennek a stabilitásnak nem
következménye, hanem
fontos kiinduló oka, feltétele a szintén évmilliárdok
alatt kialakult és fajok tömegeinek kihalási sorozataival tűzdelt biodiverzitás,
a növényi és állati fajok
sokmilliós tömegének
együtt élő rendszere. Tévedés azt hinni, hogy egyedül
az emberi tevékenység következtében előállt szén-dioxid- és más üvegházhatású
gázkibocsátás drámai növekedésének visszafordításával megállíthatók azok a
globális folyamatok, amelyek – ma már egyértelmű
– veszélyeztetik az emberi
faj és természetesen milliónyi további földi faj fennmaradását.
Ezen nagy részrendszereken belül vannak további,
kisebb részrendszerek, mint
például egy földrész,
országcsoport, ország, terület, település, tenger, folyó,
tó stb., melyekre az jellemző, hogy nem egyensúlyi
rendszerek, természetes állapotuk fenntartásához külső anyagkapcsolataik következményeit önállóan
nem tudják kompenzálni,
önszabályozó képességük
korlátozott. Ugyanakkor
minél közelebb vannak
ezek a részrendszerek az
önszabályozás következtében előálló stabilitáshoz,
annál jobban járulnak hozzá a globális stabilitás fenntartásához.

Nézzük, hogy miért gondolom sok más, nálamnál
felkészültebb szakemberrel
együtt, hogy nagy a baj. A
grafikonon három mennyiség globális változását láthatjuk 1937 és 2020 között.
Ezen földtörténetileg szinte
pillanatnak tűnő időszakban a Föld népessége 2,3ról 7,8 milliárdra, a levegő
szén-dioxid-koncentrációja
315-ről 415 egységre (darab molekula egymillió levegőben lévő molekula között) növekedett, a Föld
érintetlen területeinek aránya 66%-ról 35%-ra csökkent. Ugyanezek a mutatók
az emberi faj mintegy 250–
300 000 éves létezési történelme során az itt bemutatottnál nagyságrendekkel
kisebb mértékben változtak. A mi életünk során bekövetkezett változások egyszerűen drámaiak.
Míg a lassú változásokat
a természet a negatív vis�szacsatolások, más szóval
csillapítások révén (a változást kiváltó okot a rendszer
saját válaszreakciójával
csökkenti) a tapasztalatok
szerint jól kompenzálja, addig a gyors változások ebben a finoman kiegyensúlyozott és rendkívül bonyolult kölcsönhatásokkal teletűzdelt földi rendszerben
pozitív visszacsatolásos,
más szóval önerősítő helyzetet eredményeznek (a változást kiváltó okot a rendszer saját válaszreakciójával növeli). Az ilyen önerősítő folyamatok rövid idő
alatt robbanásszerű következményekkel járnak, példa erre a lőpor égése, vagy
a kontrollálatlan maghasadás, az atombomba. Hétköznapibb példa, amikor
egy mikrofonból, erősítőből és hangszóróból álló
rendszer elkezd gerjedni, és
anélkül, hogy érzékelhetően bármi történne a környezetben, a hangszóróból egyre erősebb sípoló hang jön
ki, amit a mikrofon átad az
erősítőnek, ami azt tovább
erősíti, és így tovább, aminek a vége általában a rendszer valamelyik elemének
tönkremenetele (és a hallgatóság kirohanása a teremből). Amikor egy iskolai
ünnepségen láthatólag minden ok nélkül a hangszóró
elkezd egyre jobban sípolni, gerjedni, azaz beindul a
pozitív visszacsatolás, akkor az igazgatóhelyettes
odaugrik a mikrofonhoz, és

távolabb helyezi azt a hangszórótól, megszüntetve a
visszacsatolási láncolatot.
Ez egy pár másodperc alatt
lejátszódó folyamat volt sikeres végkimenetellel. Sajnos a földi nagy részrendszerekbeli változások, amelyekben elindul az önerősítő folyamat, kezdetben igen
lassúak, és leállításuk –
képletesen a mikrofonnak a
hangszóró elől való elrángatása – is lassú átfutású. A
rossz hír az, hogy mire nagyon lassan elrángatnánk a
mikrofont, a hangszóró kipukkad, azaz a földi rendszer életképtelenné, illetve
számunkra élhetetlenné válik. Ezért rendkívül fontos
az időtényező, azaz, hogy
mikor ismerjük fel, hogy az
önerősítő folyamat elindulásához közelítünk, és mikor próbáljuk megszakítani
ezt a folyamatot, ha egyáltalán ez még lehetséges.
Mielőtt az iskolai hangosí
tórendszer elkezdett gerjedni, utólag már tudjuk, rendkívül közel volt az instabil
állapothoz, igen kis változás, például a terembeli hőmérséklet megemelkedése,
vagy az igazgató beszédhangjának a szavaló diákétól eltérő tónusa átbillentet-

a hatalmas bálnákig egy nagyon összetett és egymásra
épülő elemeket tartalmazó
rendszer alkotja. A világóceán irtózatos mennyiségű
szén-dioxidot köt meg azáltal, hogy az a vízbe beoldódik, és ott a planktonok
és növénytelepek, például a
kelp (tengeri sás) a saját testébe beépíti, amit aztán a
nagyobb élőlények sorozata, végén a bálnával, elfogyaszt. A planktonok szervesanyag-igényét a halak és
leginkább a bálnák ürüléke
szolgáltatja. Fennállt a kényes egyensúly. Majd levadásztuk a bálnák többségét,
és a természetes szaporulatnál sokkal több halat fogtunk ki az óceánokból.
Ezért csökkent a tengerfenékre süllyedő szerves
anyag, kevesebb plankton
él a magasabb rendűek táplálékláncának alján. Emiatt
kevesebb lett a kifogható
hal és leölhető bálna, csökkent a tengeri vidrák táplálékszerzési lehetősége,
ezért elszaporodtak a tengeri sünök, amik kiirtják a
nagy szén-dioxid-megkötő
képességű kelptelepeket.
Lecsökkent a biodiverzitás,
végeredményben csökkent
a világóceán szén-dioxid-

lászok előli eltiltásáról? A
választ az olvasóra bízom.
A nagy erdőségek stabilan önfenntartók, kizárólag
a napenergia és hatalmas
mennyiségű szén-dioxid
felhasználásával olyan körfolyamatok alakulnak ki a
biodiverzitás révén, hogy
anyagbevitel nem szükséges a rendszerbe, és hatalmas mennyiségű oxigén
szabadul fel. Bár az erdőségek lassú irtása az emberi
civilizáció terjedésével folyamatosan zajlott a Földön, eddig a rendszer ezt a
lassú folyamatot tudta kompenzálni, és megőrizte stabilitását. Az erdőirtások –
különösen az Amazonas
környékén és Afrikában –
azonban az ötvenes évektől
olyan mértékben felgyorsultak, hogy a kiirtott erdőségek helyén kialakított,
nagyrészt szója- és pálmaültetvények nemhogy széndioxidot nyelnének el és
oxigént bocsátanának ki,
hanem maguk is nettó széndioxid-kibocsátók lettek.
Mindennek oka a népességnövekedés és az intenzívebbé váló mezőgazdálkodás,
különösen az állattenyésztés, azon belül is a szarvasmarha-tenyésztés intenzitá-

te stabilból instabil helyzetbe. Ugyanígy alakulnak a
drámai változásokat megelőző földi jelenségek: még
minden olyannak látszik,
mint korábban, vannak kisebb, a mindennapjainkat
alig befolyásoló változások, és egyszer csak – mindig azt reméljük, hogy nem
így lesz – elszabadul a pokol. Nagyon nem szeretnék
ilyet megélni, de azt is nagyon szeretném, hogy unokáim se kerüljenek szembe
ilyen katasztrófákkal.
Lássunk néhány, az önerősítéshez már nagyon közeli jelenséget a Föld nagy
rendszereiben.
A világ óceánjainak
egyensúlyát a planktonoktól a rengeteg fajta halon át

megkötő és -feldolgozó képessége, felborult a korábbi
egyensúly. Emiatt nő a légkörben a szén-dioxid, ami
növeli a vízfelszín és a tengervíz hőmérsékletét, és ez
a fent leírt folyamatot tovább erősíti. A korábbi
egyensúly helyett beindult
az önerősítő pozitív visszacsatolás. Van ellentétes jó
példa: a Palau Köztársaság
megtiltotta hatalmas felségvízi területeinek 60%-án a
halászatot, és úgy helyreállt
az egyensúly, hogy a 40%on tíz év elteltével a korábbi időkbeli mennyiséget halásszák, miközben a 60%
változatlanul érintetlen. Elképzelhető, hogy a világ országai önként lemondanak
a világóceán 60%-ának ha-

sának növekedése. Az erdőfelület csökkenésével csökken a csapadékképződés,
ami miatt, hogy a termésmennyiség változatlan vagy
tovább növelhető legyen,
újabb erdőterületeket kell
kiirtani és művelésbe vonni. Hosszan lehetne ezeket
az öngerjesztő földi folyamatokat sorolni, de térjünk
vissza Balatonfüredre.
Gyerekkoromban apám
egy üdülő gondnoka volt.

Nem lévén még általános a
hűtőszekrény, a hátsó udvarban volt egy jégverem.
Minden télen a Balatonon
jeget vágtak, lovas kocsival
felhozták a jégverembe, és
szeptemberig meg volt oldva a konyha hűtési igénye.
Az elmúlt öt évben egyszer
volt olyan jég a Balatonon,
hogy egyáltalán rá lehetett
menni. Van rengeteg 50-60
éves, de felújított mandulafánk, és boltban veszem a
kaliforniai mandulabelet,
mert már évek óta nincs
mandulatermésünk. Olyan
korán kivirágoznak a fák az
egyre melegebb telek okán,
hogy nincs még döngicse,
ami beporozza. Elromlott a
mosógépünk, egy pár száz
forintos csapágyat kellett
kicserélni. Mondja a szerelő, hogy szerencséjük van,
mert ez olyan készülék (ötből egy ilyen), amelyikben
lehet csapágyat cserélni. A
többi, körülbelül 80 kilós
gépet egy ilyen 20 dekás alkatrész miatt meghibásodás
esetén ki kell dobni. Szemét
lesz. Az HBO közli, hogy a
korábban használt okostévés szolgáltatást ezután
nem tudom igénybe venni,
mert elavult a tévém operációs rendszere, és ők arra
már nem szolgáltatnak. A
televíziómnak semmi baja,
még csak nem is ódivatú,
de kidobhatom, és vehetek
újat, ha a filmválasztót
használni akarom. Mosogatógépünk programkapcsolója elromlott. Nem szabványos alkatrész, már nem
gyártják, kidobható az
egyébként tökéletesen működő teljes szerkezet. Nem
hallani olyan EU-s vagy
más kezdeményezésről,
hogy ilyen alkatrészeket
szabványosítani szándékoznának. A Balatonon
közlekedő menetrendi hajókon a büfében árult göngyölegeket az utasok jelentős része behajítja a vízbe,
a személyzet nagyrészt már
közömbös nézelődése által
kísérve. Magunk alatt vágjuk a fát.
Visszafordíthatók-e a beindult öngerjesztő folyamatok? Vannak bizakodásra
okot adó, ámde túlzottan
optimistán értékelt pozitív
jelenségek a rengeteg negatív mellett. Következő számunkban a folytatásban
ezekről, illetve az elkerülhetetlen fájdalmas lépések
kényszeréről lesz szó.

Olti Ferenc

Felhasznált források: David Attenborogh, a csodálatos természetfilmek készítője 94 éves korában Egy élet a bolygónkon; A szemtanú vallomása – és
látomás a Föld jövőjéről címmel segélykiáltással is felérő könyvet jelentetett
meg tavaly. Életkora és szakmai pályafutása alapján bizonyosan nem vádolható azzal, hogy személyes vagy bármilyen csoportérdek szempontjából szemléli a világunkban zajló folyamatokat. Az ő meglátásait, valamint a Zsidó
Kiválóságok Házában Gelencsér András akadémikus a Füstbe ment bolygó
című könyvéről tartott beszélgetés benyomásait, valamint Pósfai Mihály akadémikus könyvismertetőjét felhasználva, kiegészítve sok más forrással és
a saját, balatonfüredi, magyar, európai és világszemléletemmel írtam a fentieket.
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Már látogatható az Arácsi Tájház
Arács központjában
a 19. század derekán
már állt a lakóház.
Építésekor a településen körülbelül
hatszáz lakos élt.
Az épület az elmúlt
századok során
folyamatosan lakott
volt.
A nyeregtetős, alápincézett, náddal fedett épület
egy hosszú szalagtelek szélére épült, az utcafrontra
merőlegesen. Eredetileg a
ház szabadkéményes konyhával rendelkezett, amelynek archaikus hatást keltő
boltozata még most is látható. A többszöri átépítés és
hozzáépítés során alakult ki
a 20. század elejére a végleges épület, amelynek a
felújítás során a megmenthető részletei a kiállítótérben, illetve a közösségi terekben láthatóak.
A kiállítótérben látható
bútorok, tárgyak, dokumentumok egy, a 20. század első felében élt család lakóhelyét mutatják be. Az erős
tölgyfából készült régi faszékek, karosszékek –
amelynek hátát nevezték



Arácsi utcarészlet
a régmúltból (fent).
Lapzártánkat követően
adták át az igényesen,
korhű módon felújított
Arácsi Tájházat (balra)

karnak – rendkívül tartósak
voltak, így több generációt
is kiszolgáltak. Ugyanakkor a konyha és a szoba berendezései is folyamatosan,

a koroknak megfelelően
alakultak, új tárgyakkal
egészültek ki.
A tájházban bemutatott
tisztaszoba és konyha a szá-

zadfordulótól a harmincas
évekig jellemző berendezést idézi meg. Arácson már
korán olvasóegylet (1891)
és dalegylet (1910) jött lét-

Az tájház létrejöttének támogatói: Lechner Nonprofit Kft. Kulturális Örökségvédelmi
Igazgatóság, Népi Építészeti Programiroda Teleki László Alapítvány, Csoóri Sándor Alap,
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Megnyitott a Figula Borkert



Balatonfüred ikonikus vendéglátóhelye, a régi Tölgyfa Csárda megújult, és
egy 150 férőhelyes fedett terasszal bővült, mely már Figula Borkert néven
várja a vendégeket. A pincészet borai mellett a Villa Delikát hidegtálait és
napi ajánlatait is lehet kóstolni pénteken 15 és 21 óra, szombaton 12 és 21
BFN
óra között. 

re, Füreden 1893-ban Polgári Dalegylet, később Izraelita Nőegylet, olvasókörök és gazdakörök, vöröskereszt-egyesület alakultak,
a tájház megidézi ezt az
időszakot – nemcsak tárgyi
formájában, de rendezvényeivel is.
Az Arácsi Tájház a Lóczy Lajos utca 101. szám
alatt áprilistól októberig
szerda–vasárnap között 11–
17 óráig lesz nyitva, novembertől márciusig pedig
csütörtöktől vasárnapig 10–
16 óra között várja a vendégeket. Csoportok jelentkezése esetén a tájház rendhagyó időben is fogadja vendégeit. 
BFN

Magyar nemzeti parkok hete
A Magyar nemzeti parkok hete 2022 kampány keretében június 6–12. között
változatos programok várják a természeti élmények
iránt érdeklődőket. Nyitórendezvény: június 3–6.
(pünkösdi hétvége), Balatonfüred, Tagore sétány.
A sétányon mutatkoznak
be a magyar nemzeti parkok: a „zöldforgatagban”
átfogó képet kapnak a látogatók hazánk természeti,
ökoturisztikai, kulturális kínálatáról, bekapcsolódhatnak a hagyományőrző kézművesek munkájába, garantált ajándékokat, értékes
ajándékcsomagokat nyerhetnek a kicsiknek és na-

gyoknak is szórakozást ígérő természetismereti játékokon.
Lesz nemzeti parki termékek vására. A védjegy a
vásárlók és fogyasztók számára garanciát jelent, hogy
a termék, szolgáltatás az
adott régióból származik,

környezetkímélő módon
előállított, jó minőségű, és
az adott területhez, kulturális örökséghez, helyi hagyományokhoz közvetlenül
kapcsolódik. Az ország
minden tájáról érkeznek
termelők, hogy különleges
termékeiket kóstoltassák,
bemutassák.
A folytatásban, június
6–12. között valamennyi
nemzeti parkban gazdag
programkínálat, izgalmas
kalandtúrák, családi programok várják a vendégeket
ingyenesen vagy kedvezményes áron.

http://magyarnemzetiparkok.hu/mnph/

Balaton Classic veteránokkal és youngtimerekkel
A Balaton Classic
veteránautó-verseny
célja ezúttal Balatonfüred. A Balatoni
Hal- és Borünnep
részeként az idén
15 éves futam mintegy 140 különleges
járműve vonul majd
végig a Tagore sétányon június 4-én,
szombaton.
A Balaton Classic verseny közúton zajlik, de nem

a gyorsaságról szól, sokkal
inkább egy turisztikai célú,
tájékozódási és ügyességi
verseny a Balaton-felvidéken. Az ország egyik legnépszerűbb veteránautóversenyén ez alkalommal
is limitálták a résztvevők
számát.
A mezőnyben különböző
sportautók szerepelnek,
köztük több Ferrari, Porsche, Lamborghini vagy éppen Alfa Romeo, felvonul
több hatvanévesnél is idő-

sebb MG, egy gyönyörű
1941-es Cadillac Fastback
Coupe, a rangidős jármű
egy 99 éves Salmson lesz.
Június 4-én, szombaton
reggel 9 órakor lesz a rajt a
balatonfüredi Sundance
parkból, és ide is érkezik
vissza a mezőny, várhatóan
17 óra körül.
A Tagore sétányon 16
órától lesznek láthatók a veteránok és youngtimerek,
amelyek a Vitorlás térre is
kihajtanak. 
BFN
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Táj változó fényben
Helytörténeti vetélkedő a várossá alakulás évében
Balatonfüred várossá alakulásának évében – a
sok más esemény mellett – volt egy, a Balatont
„körbekerülő” helytörténeti vetélkedő is a
Balaton körül sorakozó falvak, városok középiskolás diákjainak, Táj változó fényben címmel. Pár évig emlékezetben volt a cím, 1978ban Szelényi Károly Balaton és vidéke című
munkáját is ezzel az alcímmel jelentette meg a
Füred 50 Corvina Kiadó az akkor Arácson élő
Keresztury Dezső bevezetőjével és verseivel.
Hónapokon keresztül
tartott a vetélkedő a Magyar
Rádióban az Építésügyi és
Városfejlesztési Minisztérium, a Balatoni Intézőbizottság és a Magyar Rádió
Irodalmi Osztályának szervezésében a Balatonról
1971-ben. A játékvezető
Rapcsányi László, a szerkesztő Kulcsár Katalin volt.
Hámor János rendezte az
élő adást. Az 1-es és a 6-os
stúdióban sem előtte, sem
utána nem volt alkalmunk
nézelődni.
A vetélkedőn Füred városát „a faluból és a telepről”, Révfülöpről, Örvényesről, Almádiból a Lóczy Lajos Gimnáziumba
járók adták, tihanyi osztálytársakkal is kiegészülve. A
hely történetébe „merítkezés” nem múlt el
nyomtalanul: az egyik tihanyi osztálytárs felnőttként
is megmaradt helytörténésznek. Volt egyszer egy
falu, Tihany címmel élvezetes beszélgetéseken keresztül vezeti végig az olvasót Tihany falu történetén. Egy „telepi” iskolás
helytörténeti lexikont főszerkesztett pár éve, családtörténeti kutatásai évek óta
lendületesen folynak. Akkor leginkább dr. Ján László tanár úr ösztönzése kapcsán vállaltuk a vetélkedés
feladatát. Osztályfőnökünk
ugyanis soha nem hagyta
ki, ha iskolai pluszfeladatot
szerezhetett nekünk: a fiúk
az iskolai focicsapatban jeleskedtek, a lányok sokat
szerepeltek vetélkedőkön,

az OKTV-n.1971-ben például az MTS diákok számára kiírt sportjelvényszerző
kísérleti versenyében is
részt vettünk Patinszky Erzsi néni testnevelő tanárunk
vezetésével, de mi voltunk
azok is, akik november 7-e
előtt pár nappal megtagadtuk az oroszdolgozat megírását. Hirtelen jött ötlet,
naiv diákcsíny volt, nem
politizálás. Mi akkor csak a
napi iskolai feladatainkkal
birkóztunk. De ha nincs
Radnóti Pisti édesapjának
segítsége és Bakonyi tanár
úr nagy esze, még „baj” is
lehetett volna…
Visszakanyarodva a vetélkedőhöz: a kérdések és a
válaszok a rádió nyilvánossága előtt adott műsorkeretben pattogtak, így a feladat
összeállítói változatos, ritkán feltett kérdéseket soroltak, nem kis fejtörést okozva a résztvevőknek. A tihanyi múzeumban egy egész
teremnyi „tudomány” állt
rendelkezésünkre, a több
hónapnyi tanulás után már
otthonosan jártuk a múzeumban. Hajóval, bicajjal
közlekedtünk, ha egyeztetések voltak. A felkészülést
dr. Uzsoki András, akkori
tihanyi múzeumigazgató
„vezényelte”. Bandi bácsi
két lábon járó lexikonként
segítette a munkánkat. Akkor nem volt Google, hanem a balatoni tudós emberektől kaptuk a szakmai
anyagot, a könyvek és folyóiratok „garmadát” a múzeum történelmi falai között. Dr. Uzsoki András mú-

Így indultunk neki a világnak elsőben a szocialista
ipar csodabuszával

A ma is szép emlékeket idéző ballagás

A fiúk az iskolai focicsapatban jeleskedtek
zeumigazgatói és tudományos munkája mellett vállalta a környéket népszerűsítő turisztikai kiadványok
megírását is, például A tihanyi bencés apátsági templom útikönyve és a Balatonfüred–Tihany útikönyv. Akkor erre volt igény a turisztikai tájékozódáshoz. De
neki köszönhetjük A Balatonfüredi Református
Templom építéstörténete és
ülésrendje című munkát is.
A vetélkedő szakmai
anyagát, kérdéseit Füzes
Miklós, dr. Fekete György,
dr. Kopár István, dr. Sági
Károly, dr. Zákonyi Ferenc
és A Balatoni Gőzhajózás
125 éve című, 1971-ben
megjelent könyv szerzői állították össze. Jutalmunk is
ennek a kötetnek a dedikált
példánya lett.
A középdöntő után
Keszthely, Almádi és Siófok mellett Füred–Tihany

csapata is készülhetett a
döntőre. Hónapról hónapra
egyre gazdagabb ismereteket szereztünk a balatoni
településekről. Sok híresség, így Bessenyei György,
Pápai Sámuel, Csermák
Antal György, Tüskés Tibor
munkáit is forgattuk. A felkészülés során tudtuk meg
például, hogy Szekrényesi
Kálmán volt a Balaton első
átúszója, még a 6 óra 45
percet is fújtuk. A Balaton
körül zajlott eseményeket
is ismertük, például a szárszói konferencia, vagy
Anglia, Franciaország,
Olaszország jegyzéke Magyarországnak 1921. október 26-án, amikor IV. Károly Tihanyban járt.
A Balaton a világirodalomban címmel is „vizsgáztunk”, nevezetes helyekről,
középkori műemlékekről, a
„Lellei Köztársaság”-ról és
fákról, bogarakról, növényekről tanultunk: például
a csattanó maszlagot itt
gyűjtik, mert segít a szembajok gyógyításában, de
mérgező, azóta is tudjuk.
Kaptunk zenei kérdéseket
is, és a balatoni festők munkáit is itt csodáltuk először.
Az emlékező sorokkal
köszönetet mondok és fejet
hajtok a felkészítők és szeretett osztálytársaim előtt,
és üzenem a Füreden élő és
a nagyvilágba szétszóródott
osztálytársaknak, hogy várjuk és szervezzük a Covid
alatt sokat emlegetett, immár nagyon aktuális osztálytalálkozót!
 Rózsa Etelka Mária

Jókai művei ma is
megkerülhetetlenek
Az irodalom és
persze a gasztronómia jegyében teltek
idén is a Jókai-napok. A nagy írónak
több mint harminc
éve állít emléket a
rendezvénysorozat,
amely a város emblematikus eseménye.
Könyvbemutatók,
főzések és beszélgetés Jókairól.

– Jókai füredi villája még
az író életében zarándokhellyé vált. Ha egy fontos
művész jött Magyarországra, biztos, hogy megfordult
itt Jókainál. Korának megkerülhetetlen ikonja volt Jókai, ma már egyetlen író
sem érhet ennek a népszerűségnek a közelébe sem.
Rajongtak érte a nők, jó társasági ember volt, íróként
pedig kortársai előtt járt
– válaszolta kérdésünkre
Hansági Ágnes irodalmár,
Jókai életművének egyik
legalaposabb ismerője, aki
az író egykori villájának
udvarán nyitotta meg az
idei Jókai-napokat.
– 1900-ban a párizsi világkiállításon sztárként kezelték, olyan körítéssel,
amit ma nehezen tudnánk
elképzelni. Zola rajongott
érte, Csehov Jókai-átiratot
írt, hogy népszerűbb legyen

volt, hogy mindenkit levett
a lábáról – így Hansági Ágnes, aki hozzátette: tanárként is kitartóan dolgozik
azért, hogy ez a nagyszerű
író eljusson a következő generációkhoz is.
– Gimnazista éveimben
én sem szerettem Jókait, ez
azért van, mert hiába volt
korának legmodernebb írója, ma túl lassúnak tűnnek
az írásai. De meg lehet találni a kapcsolódási pontokat, rá lehet vezetni a fiatalokat Jókai regényeire. Ő a
legnagyobb magyar író, ráadásul egy rendkívül érdekes ember is, ismerniük, olvasniuk kell a következő
generációknak – vélekedett
Hansági Ágnes.
A hagyományos ceremónián Géczi János, József
Attila-díjas, Baumgartenés Quasimodo-emlékdíjas
költő olvasta fel az alkalomra írt versét.
Bóka István polgármester ünnepi beszédében kiemelte: Jókai Mór személye
máig hatással van Balatonfüredre, a város kulturális
életére. Legendaként magasodik az utókor nemzedékei fölé, a Jókai-napok
pedig a város emblematikus
eseményévé váltak.
Kontrát Károly országgyűlési képviselő hangsúlyozta: szerencsések va-

Hansági Ágnes (balról a harmadik) az író egykori
villájának udvarán nyitotta meg a Jókai-napokat
hazájában. Németországban, majd később Franciaországban is próbálták rávenni Jókait, hogy ne magyarul írja meg a következő
regényét, akkora volt az
igény a könyveire. Jókai
olyan szinten birtokolta a
német és a francia nyelvet
is, hogy nem okozott volna
gondot neki ezeken a nyelveken megírni egy regényt,
de őt mániákusan foglalkoztatta a magyar nyelv,
esze ágában sem volt elhagyni az anyanyelvét.
Rendkívül művelt volt,
szerteágazó ismeretekkel
rendelkezett, remekül kezelte az akkori médiát, jól
menedzselte magát. Ráadásul kifejezetten szép férfi
volt, kortársai elmondása
szerint olyan erős jelenléte

gyunk, hogy Magyarország
legszebb helyén emlékezhetünk a nagy magyar íróra.
A rendezvénysorozat keretében bemutatkozott a
Séd című veszprémi kötődésű folyóirat, majd bemutatták Hansági Ágnes Móric, Mór, Maurus: Jókai című új könyvét, amely egy
képes album sok érdekességgel és fotóval.
A Tempevölgy folyóirat
könyvsorozatában megjelent Fortyogó fazék című
kötetet is bemutatták ételkóstolóval egybekötve. A
gasztronómia ezzel még
nem ért véget, szombaton a
Koloska-völgyben több
százan gyűltek össze, hogy
a Jókai-bablevesfőző versenyen vegyenek részt.

Martinovics Tibor
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Kutya az uszodában

Verseket elsősorban nők
olvasnak, mert ők fogékonyabbak a lélek rezdüléseire – állítja legújabb verseskötetében Gaál Antal
költő. A 153 verset tartalmazó, Kutya az uszodában
című kötetet a városi
könyvtárban mutatták be a
nagyközönségnek.
Három egyenlő részre
osztotta legújabb verseskötetét Gaál Antal: a rövid és
a hosszú versek mellett külön fejezetet szentel a hétköznapi iróniának. Az utóbbiban kapott helyet az
Ápriliselsején című vers, ami így kezdődik:
egyszer egy kutya betévedt az uszodába
még a meleg vizes medencébe is beleesett
a zemberek de főleg a zasszonyok
összevissza kiabáltak és
végtelenül föl voltak háborodva
kivéve engem mert én ott sem voltam
valaki riasztotta a rendőröket
mert az állampolgárok többsége
bízik az egyenruhá(sok)ban
gondolván hogy a rendőrség
majd úgyis mindent megold

Gaál Antalnak otthonos terep az irónia, amibe sok
minden becsomagolható. Ahogy ő mondja: sok mindent bele lehet írni az iróniába, mert az elbírja, elfér
benne, aki pedig félreérti, az az ő baja. Több évtizedes
tapasztalata alapján verseket sokkal inkább nők olvasnak, mint férfiak, mert ők fogékonyabbak a lélek rezdüléseire, míg a férfiak többségét az érdekli, miként
jöhet ki ennyi lóerő egy motorból.
Tudatos megfogalmazás következménye, hogy a
versek politikai vonatkozású megnyilvánulásai is leginkább irónia vagy gúny formájában jelentkeznek. A
szerző úgynevezett szabadverseket ír, mert nem szeret
határt húzni. Egyszerűen leírja a gondolatait, amikhez
jobban passzol a szabad versforma. Például egy szonett kötött sor- és szótagszámával, rímeivel a költő nem
írhatja le pontosan azt, amit szeretne, hanem alkalmazkodnia kell a kötött formához, a szótagszámot figyelembe véve kell rímet találnia a sor végére. A szabadvers ezzel szemben lehetővé teszi, hogy a legmegfelelőbb, legkifejezőbb szó kerüljön be a szövegbe.
A kötetben olvasható szubjektív vallomás szerint
Gaál Antal verseinek egy része ihletett állapotban íródik, amit egy olvasott könyv vagy egyetlen hallott szó
is elindíthat. Az író szerint ez a folyamat a mélytudatban zajlik, vagyis az írás kapcsolat a mélytudat és a
fizikai lét között. Sokszor azonban semmiféle hangulati vagy érzelmi tartalomra nincs szükség, „csak egyszerűen eszembe jut valami, nem tudom, miért, aztán
elkezdek írni, a többi meg már jön magától, de olyan
is volt már, hogy álmomban láttam azt, amiből vers
született, de ez ritka” – állítja a szerző.
A Kutya az uszodában és Gaál Antal korábbi kötetei
a városi könyvtárban vásárolhatóak meg.
Mórocz
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Fél évszázada tornádó
pusztított a tóparton
Délben éjszakai
sötétség a városban.
Letarolt parti sétány.
Visszaemlékezések
az 1972 májusában
Füreden tomboló
tornádóról, amelyet
máig a legnagyobb
viharként tartanak
számon a Balaton
térségében.
„A levegőben kutyaólak,
deszkák, virágvázák, lepedők, gyermekkerékpárok,
gyökeres fák, ablakok röpködtek. Zuhogni kezdett az
eső, amelyet néhány perc
múlva jég váltott fel: előbb
bab, majd dió nagyságú jégdarabok hullottak…” Így írt
tíz évvel később az 1972.
május 19-én történt katasztrófáról Szekér Ernő a Föld
és Ég című lapban.
Az Olaszország feletti
alacsony nyomású örvény
robbanásszerű gyorsasággal változott zivatarrá és érte el Magyarországot, ahol
több kedvező légköri tényező együttesen változtatta
azt tornádószerű viharrá,
ennek hatására alakulhatott
ki a tromba. A felhőkből
alányúló tölcsérszerű örvénytest szélsebessége elérte a 140 km/órát is. Ez
volt az első tornádó az országban, amelyről fényképek is készültek.
Szemtanúk szerint szinte
fekete felhők lepték el az
eget, amelyekből nagyon
gyorsan kivált egy vízoszlop a Tihanyi-félsziget sarkánál. Szinte mindenki
száz-százhúsz méter széles
vízoszlopról beszélt, de
voltak, akik szerint a 150
métert is elérte a tromba.
Mindenesetre a pusztítás tanúsága szerint a vihar valóban tekintélyes víztölcsért
emelt ki a Balatonból. A vihar elmúltával még vagy

két órán át szakadt az eső,
így a megrongálódott tetejű
házak alaposan be is áztak.
A vihar másnapján a megyei napilap így írt: „A víztölcsért felszippantó forgószél a tihanyi révtől keletre,
a somosi partszakaszon keletkezett. Balatonfüreden az
első becslések szerint legalább hatvan épület szenvedett súlyos kárt, több mint
húszezer négyzetméter ablaküveg tört össze.”
A Tagore sétányon több
nyárfát gyökerestől tépett ki
a szél, voltak fák, amelyeket derékban kettétört. A sétányon nemhogy közlekedni, de az egymáson heverő,
kicsavart fák miatt még átlátni is alig lehetett. A látvány lehangoló volt, korabeli feljegyzések szerint a
fürediek közül többen sírtak, teljes volt a döbbenet.
A faluban is nagy volt az

Haltelepítés egyesületi segítséggel

Idén is csukaivadékokat
telepítettek a Balatonba. A
kicsi, 3-4 centiméteres halak már önállóan táplálkoznak, ezért nagyobb eséllyel
maradhatnak meg és fejlődhetnek, mint az ikrából frissen kikelt hallárvák. Ezért
külön öröm, hogy a Balatoni Halgazdálkodási Zrt. a
mi vizeinkbe is szán évente
tízezernél is több kis csukát.
A telepítésben helyi
erőkre, a Balatonfüredi
Horgász Egyesület tagjaira
és hajósokra számítanak.
Tavaly Sarang Lajos és
munkatársai segítettek a te-
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Tizenkétezer darab csukaivadék került most a tóba

lepítésben motorcsónak
biztosításával, ebben az évben a Balatonfüredi Yacht
Club ajánlott hajót a telepítéshez. A halak kihelyezését
egyesületünk tagjai, Molnár László és Fekete Péter
végezték.
A csukaivadékot nagy területen kell szétosztani, mivel már az ilyen kis halacskák is kannibálok
Tavaly és idén is a kikötőktől a diósi partszakaszig
osztottuk szét a mintegy 12
ezer ivadékot.

Dr. Kiszely Pál
biológus, horgász

elkeseredettség, családok
siratták a tönkrement házukat – írta a www.balatonfured.hu oldalon 2018-ban
a viharra emlékezve Martinovics Tibor.
„Az előzetes szemle végül azt állapította meg,
hogy összesen 150 ház sérült meg a jégverésben, a
tornádóban és az azt követő
özönvízszerű esőzésben.
Az épületekben átlagosan
25-50 ezer forintnyi kár keletkezett akkor, amikor egy
átlagos nyaraló 300 ezer forintért talált gazdára. Ös�szesen 86 darab nyárfa dőlt
ki vagy tört derékba, és a
későbbi vizsgálatok megállapították, hogy az 1865ben ültetett fasor minden
állva maradt tagjának meglazult a gyökere. Érdekes
epizód, hogy a sétányon álló Széchenyi-szobor sértetlenül vészelte át az égsza-

kadást, miközben a köréje
ültetett nyárfacsoport mind
a 15 tagját gyökerestől tépte ki a földből a forgószél.
A pusztítás végül is bizonyos szintig segített az akkori tanácsnak egy régóta
húzódó vita lezárásában,
ugyanis évek óta nem tudtak döntést hozni a Tagore
sétány fáinak ügyében. Annak idején sokan érveltek
amellett, hogy a több mint
százéves fák kivágása bűn,
és csupán a veszélyessé vált
egyedeket kellene újratelepíteni, ám a tornádó után ez
az érvelés végképp okafogyottá vált. Mint kiderült, a
nyárfák sokkal nehezebben
viselik az ilyen szélsőséges
időjárást, mint más fajok,
így végül az összes megmaradt példányt eltávolították
a partról – emlékezett a füredi viharra a toretro blog.

BFN

NEUROLÓGIA
MAGÁNRENDELÉS
Dr. Horváth Rita Katalin

Rendelés helye:
„DRC” Gyógyszervizsgáló Központ
Balatonfüred, Ady Endre utca 12/B
Rendelési idő: péntek 14.00–20.00
Időpontkérés: 06(30)567-0600

Milyen panaszok esetén forduljak neurológushoz?
fejfájás, szédülés, fülzúgás, járászavar, egyensúlyzavar,
beszédzavar, látászavar, memóriapanasz, demencia, végtagi
zsibbadás, lábfájdalom, kézremegés, stroke, gerincpanaszok, Parkinson-betegség, alagútszindróma, arcidegzsába
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Országos elismerést
kapott az igazgató
Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért elnevezésű, országos elismerést vehetett át az Eötvös
Loránd Általános Iskola igazgatója. Tremmer
Bernadett 2018 óta vezeti a füredi iskolát, ahol
bevezették a Polgár Judit nevével fémjelzett
Sakkpalota tehetséggondozó programot,
örökös ökoiskolaként pedig iskolakertet hoztak létre. Az igazgatónő tervei között szerepel
egy Balaton-felvidéki Tehetséggondozó Központ létrehozása, ami a Balaton környéki
fiatalok képzését hivatott támogatni.
A Bonis Bona-díjat olyan
személyek kaphatják, akik
legalább öt éve folyamatosan tehetségsegítő tevékenységet végeznek, ennek
hatása pedig igazolható a
gyerekek és a fiatalok körében. Az elismerést április
25-én ünnepélyes keretek
között vehette át Budapesten Tremmer Bernadett.
Munkája gyümölcseként
több tanuló ért el kimagasló
eredményeket országos és
megyei matematikaversenyeken, irodalmi-színházi
darabok színpadra állításában vállalt aktív részt, valamint a sporttehetségek elkötelezett támogatója.
– 2011 óta foglalkozom
tehetséggondozással, akkoriban ez még meglehetősen
fehér területe volt a közoktatási rendszernek – idézte
fel az igazgató. – A 2012-es
egyetemi szakdolgozatom

is a Tehetség felismerése
és gondozása kisiskoláskorban címet viselte. Az az
egyszerű alapelv vezérel,
hogy minden gyermekben
meg kell találni azt a szikrát
és lehetőséget, amiben ő kiemelkedő. Most is van
olyan diákunk, akinek rossz
a magatartása és a tanulmányi eredménye, mert éjjelnappal programozással foglalkozik a számítógépén,
ugyanakkor nagyon büszke
magára, hogy egy nemzetközi robotikaversenyre csapattaggá választottuk. Sose
gondolta, hogy az iskoláját
egy ilyen komoly szakmai
versenyen fogja képviselni.
Tremmer Bernadett szerint a tehetséges gyerekek
nem biztos, hogy kitűnő bizonyítványúak, és a kiváló
tanulók sem feltétlenül tehetségesek. – Tanulmányok
szólnak arról, hogy mi kü-



Diákok flashmobja



Négyszáz diák részvételével mutattak be látványos
élő installációt a Föld napja alkalmából az Eötvös Loránd Általános Iskolában. A gyerekek a kék
sportpályán egy olajágat tartó békegalambot formáltak. Az eseményre több héten keresztül készültek a diákok. A galamb a békét is szimbolizálja,
utalva arra, hogy az iskolában nyolc, Ukrajnából
érkezett gyermek kezdte meg tanulmányait  BFN

Tremmer Bernadett a Bonis Bona-díjjal
lönbözteti meg a kettőt egymástól. Nagy az átfedés, de
nem ugyanazokról a gyerekekről beszélünk. Alsó tagozatban mindenekelőtt
kell egy tanító, a szülői háttér, és természetesen a gyermek. Ettől az évtől kezdve
a negyedik osztályban
egyedi azonosítóval ellátott
kérdőíves teszteket fogunk
csinálni, hogy megtaláljuk
a tehetségeket, a tehetségműhelyeinkben pedig nem
tananyagot tanítunk, hanem
kreativitást, vagyis már elérési utakat, egy feladat
többféle megoldását.
Tavaly – a Balaton-felvidéken egyedüliként – tehet-

ségponttá is vált az Eötvös
iskola, ami lehetőséget ad
más tehetséggondozó intézményekkel való kapcsolattartásra, pályázatok útján
pedig ösztöndíjat szerezhetnek a tehetséges gyermekek
számára. Ötven kilométeres
körzetben lévő iskolákkal
kötöttek szerződést, amit
aktív munka követ.
Tremmer Bernadett tervei
között szerepel az Akkreditált Kiváló Tehetségpont
cím elnyerése, valamint egy
Balaton-felvidéki Tehetséggondozó Központ létrehozása, ami a Balaton környéki fiatalok képzését hivatott
támogatni. Mórocz Anikó

Francia nap
a gimnáziumban
Iskolánkban hagyományteremtő szándékkal francia napot szerveztünk. Az esemény
célja, hogy a 62 franciául tanuló diák eltöltsön együtt egy napot a francia kultúra
jegyében, illetve, hogy az alsós franciás
évfolyamok elbúcsúztassák a franciául
tanuló tizenkettedikes diákokat.
A program első felében sajttálakat készítettek a gyerekek, ami kiváló lehetőség volt arra, hogy az elméletben olyan sokszor szóba kerülő francia gasztronómiát
élőben is kipróbáljuk. A tálakat – ahogy tanultuk – minimum háromféle sajtból készítették, dióval, szőlővel
díszítve, mellé friss baguette-et kínálva. A sajtkóstolóra az egész gimnáziumot meghívtuk. Miután mindenki elegendő sajtot fogyasztott, „macaronpartit” tartottunk. Piros, fehér és kék színű macaronokat készítet-

Új orgona a zeneiskolának
A fiatalok zenei
nevelésének támogatására 2017-ben
országos program
indult. A zeneoktatást segítő hangszerfejlesztési program
keretében a füredi
zeneiskola egy
csaknem négymillió
forintos, vadonatúj
elektromos orgonával gazdagodott.

A zenei nevelés lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség,
a nemzeti hagyományok és
értékek átadására, hozzájárul a személyiség és az érzelmi intelligencia harmonikus fejlődéséhez, a jobb
terhelhetőséghez, a kitartó
munkához, az esztétikai,
művészeti tudatossághoz és
a kifejezőkészség alakulásához. Nem utolsósorban
elősegíti a hátrányos helyzetből induló diákok esélyegyenlőségét, és ezáltal a
felsőoktatásba való bekerülésüket, társadalmi helyzetükből való kiemelkedésü-

ket. Kodály Zoltán országában a zenei nevelést nyújtó
köznevelési intézményekben lehetőséget biztosítanak a hangszerállomány
fejlesztésére.
– Nekünk igen nagy segítség ez az új hangszer –
mondta az orgonaavató ünnepség alkalmával Küronya
Veronika zongora- és orgonaművész-tanár. – Az orgonatáborunk idén lesz tízéves, ahova elsősorban a
zeneiskola növendékei jönnek. Nekik tudunk egy új
gyakorlási lehetőséget biztosítani, hogy ne kelljen

minden esetben egy hideg
templomban gyakorolniuk,
hanem előre megbeszélt
időpontokban, a zeneiskolában kényelmesen tudják
a feladatukat végezni. A
mesterpedagógusi programomban is megcéloztam
ezt az orgonainnovációt,
hogy egyre több zongoristanövendéket vonhassunk
be az orgonatanulás rejtelmeibe.
Az orgonán való tanulás
kiválóan edzi a figyelmet,
aminek nagy hasznát vehetik a diákok az egyéb tanulmányaik során is: a két

A vadonatúj, közel négymillió forint értékű hangszer

vagy több manuálon szükség van a jobb és a bal kézre is, valamint egyidejűleg
a lábakkal is játszani kell.
A füredi zeneiskola új, digitális, holland gyártmányú
hangszerét az avatóünnepség alkalmával Kővári
Péter orgonaművész mutatta be.
– A digitális orgonák számos előnyös tulajdonsággal
bíró hangszerpótlékok. Digitálisan, egyesével mintavételezik az orgonák sípjait,
és ezeket a hangokat adja
vissza a készülék, a játékasztala pedig teljesen olyan,
mint egy sípos orgonáé.
Egy templomi vagy nagy
koncerttermi, akusztikus
hangszer jóval helyigényesebb, drágább is, és hos�szabb folyamat az elkészítése. Ezzel szemben egy
ilyen digitális orgona praktikus, mivel könnyen hordozható, kis helyen elfér,
illetve gyakorlásra, valamint kisebb termekben
koncertek megrendezésére
is kiváló – mondta Kővári
Péter.
MA

tünk, a gyerekek állították össze a sütiket, töltötték meg
őket krémmel. Külön köszönet Kovács Barbarának,
az Anno Cukrászat tulajdonosának, hogy megsütötte
nekünk ezt a rengeteg macaront, és határtalan türelemmel okította a gyerekeket a krémtöltés fortélyára.
Ezután a 12. évfolyam által összeállított vetélkedőn
vettek részt a gyerekek. A húsz kérdés között, amit a
francia kultúráról, szokásokról, történelemről állítottak
össze, volt egy-kettő, ami kifogott a kisebbeken. A délelőttöt egy kivetítéssel fejeztük be, ahol a végzős évfolyam legszebb munkáit állítottuk ki. Tanulmányaik
folyamán gyönyörű prezentációkat, országismereti
munkákat készítettek, amiket a járvány miatt nem tudtunk együtt megnézni. Most alkalom volt rá, hogy az
alsóbb évfolyamosokkal együtt lássuk ezeket a munkákat, többek között Edit Piafról, Coco Chanelről,
Napoleonról, a francia lakóhajózásról és Párizsról.
Gimnáziumunkban második nyelvként lehet választani a franciát. Úgy gondoljuk, fontos, hogy az angol
és a német mellett egy újlatin nyelvet is fel tudjunk kínálni a diákoknak. A franciatanulást a budapesti Francia Intézet is támogatja, rendszeresen megyünk a programjaikra, legyen az francia filmnap vagy márciusban
a Moliere 400. A közeljövőben tervezünk utazást Franciaországba is. Közel egy éve elkezdtünk levelezni egy
francia gimnázium diákjaival, ez a projekt is egy komoly motiváció diákjainknak a nyelvtanulásra.

Petschovsky Márta
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Füredtől a címeres mezig Szezonális hajós
A magyar női labdarúgó-válogatott április
elején a világ elitjébe tartozó brazilokkal
játszott felkészülési mérkőzést Spanyolországban. A találkozó előtt Budapesten került sor a
Feröer-szigetek elleni világbajnoki selejtezőre.
Margaret Kratz szövetségi edző keretének
rendszeresen tagja Szakonyi Emese is, aki
Balatonfüreden kezdte el pályafutását. A fiatal
sportolóval a találkozók előtt beszélgettünk.

– Kevesen tudják rólad,
hogy tősgyökeres füredi
vagy, és azt talán még kevesebben, hogy pályafutásod egy meghatározó részét
fiúkkal közösen készülve és
versenyezve töltötted. Hogyan emlékszel vissza erre
az időszakra?
– Igen, szüleim és testvéreim is Balatonfüreden élnek és dolgoznak, valamint
az én pályafutásom is itt
kezdődött. Ötévesen léptem
be először a Fürdő utcai
sportlétesítménybe, 2008ban pedig az akkor alakult
kölyök labdarúgóklubba
kerültem. A mai napig emlékszem az első toborzóedzésemre, ami Radnóti iskola műfüves pályáján volt
egy szeptemberi délutánon.
A BUSC-ban nem működött külön női szakág, de
valahogy a világ legtermészetesebb dolga volt, hogy
együtt edzettem és játszottam a fiúkkal egészen 14
éves koromig. Szeretettel és
hálával emlékszem erre az
időszakra, az alapokat itt,
egy értékes közösségben
szereztem meg, ami alatt
rengeteget fejlődtem id.
Makó István kezei alatt.
– Élvonalbeli játékos
és korosztályos válogatott már Szombathelyről
lettél...
– 2012-ben kerültem a
Haladáshoz, itt is jártam középiskolába. Nyolc évet töltöttem a Vas megyei zöldfehéreknél, amely alatt gyakorlatilag végigjártam az
összes korosztályos válogatottat, és sikerült bemutatkoznom a felnőttek között

Szakonyi Emese és nevelőedzője, Makó István
is. 2020-ban azonban úgy
éreztem, hogy változásra
van szükségem, ezért Budapestre igazoltam jelenlegi klubomhoz, az Astra
HFC csapatához.
– Jelenleg a világ egyik
legjobbjának számító Brazília ellen készülhetsz, ami
azért keveseknek adatik
meg. Milyen meghatározó
élményeid fűződnek még
a válogatottsághoz?
– Elsőre talán közhelyesen hangzik, ám sportolóként számomra a legnagyobb boldogság és elismerés, hogy a hazámat képviselhetem, legyen szó akár
egy tesztmérkőzésről vagy
egy világbajnoki selejtezőről. A korosztályos válogatottakban szerencsére sok
nemzetközi mérkőzést tud-

tam játszani, a felnőttek között eddig négy alkalommal
léphettem pályára. Mindent
megteszek azért, hogy ez
időről időre több legyen. A
legkedvesebb emlékem is
Balatonfüredhez kötődik,
ugyanis szülővárosomban
debütálhattam a felnőttek
között a Fehéroroszország
elleni találkozón.
– Szerinted mitől különbözik leginkább a női labdarúgás a férfitól?
– A legnagyobb eltérést
mindig is a fizikális képességek jelentik a két nem futballja között. Edzőmérkőzéseken többször játszunk
fiúcsapatok ellen, ahol általában azt tapasztaljuk, hogy
sok esetben technikásabbak
és taktikailag is képzettebbek vagyunk náluk, a gyorsaságukat és erejüket kihasználva mégis ők hagyják
el győztesként a pályát.
Mindemellett persze gazdasági értelemben is nehezen
hasonlítható össze a labdarúgásban a férfiak és a nők
helyzete. Megint csak saját
példával élve, én munka
mellett sportolok, ez egy
férfiválogatott sporttársam
esetében elképzelhetetlen
lenne.
– Mit tanácsolnál a balatonfüredi utánpótlásklubban nevelkedő ifjú
labdarúgóknak?
– A fegyelmezett és kitartó napi felkészülések
mellett a legfontosabb az,
hogy élvezzék, szeressék
azt, amit csinálnak. Kevesebb nagyszerűbb dolgot
tudnék felsorolni, mint a
foci, ám az is fontos, hogy
mindig legyen B tervük, azaz tanuljanak tovább, szerezzenek szakmát, gondoljanak a labdarúgás melletti
és utáni életükre is.

Munkatársunktól

ügyfélszolgálat nyílt
Új hajós ügyfélszolgálati iroda kezdte meg
működését Füreden. A Balatonfüredi Yach
Club területén lévő irodában keddenként lehetőség nyílik az okmányokkal kapcsolatos
ügyintézésre. A balatoni helyszín azért is
fontos, mivel ez évben mindenkinek le kell
cserélnie a papír alapú hajózási okmányait.

Ez év végéig minden papír alapú hajózási okmány
hatályát veszíti, átadva a
helyét az új, kártya formátumú okmányoknak. Ezért
is fontos, hogy a nyári szezonban már a Balaton északi partján is lesz lehetőség
például ezeknek az okmányoknak a személyes intézésére. A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (KAV) hajós ügyfeleivel eddig hat állandó helyszínen tartott személyes
kapcsolatot. A legújabb
ügyfélszolgálati iroda a Balatonfüredi Yach Club területén lesz elérhető a Zákonyi
sétányon, május 1-je és
szeptember 30-a között.



– Szeretnénk közelebb
hozni a hajósokhoz az ügyintézés lehetőségét – mondta az iroda megnyitója kapcsán Benedek Szabolcs, a
KAV ügyvezetője, hozzátéve: komoly lépéseket tesznek, hogy az okmányokat
elektronikusan is lehessen
majd intézni. 2023-ra előrelépést ígért e tekintetben,
egyelőre azonban csak személyesen lehet ezeket az
ügyeket intézni. Az új, helyi
szolgáltatást egyelőre szezonálisan tervezik, minden
kedden 10 és 14 óra között
fogadják az ügyfeleket.
– A hajóstársadalomban
rengeteg dokumentáció,
szolgálatiút-igazolás szük-

séges – erősítette meg az
elhangzottakat Böröcz István, a BYC ügyvezetője. –
Mindenkinek legalább egyszer a szolgálati könyv igazoltatása végett meg kell
jelennie a hatóság előtt. A
környékünkön a legintenzívebb a hajós élet, egyáltalán
nem mindegy tehát, hogy
hova kell utazni az igazolások végett. A jogharmonizáció miatt különösen fontos, hogy a hajósok helyben
intézhessék az ügyeiket.
Előzetesen napi harmincharmincöt ügyfélre számítunk az ügyfélponton – tette hozzá Böröcz István.
A helyi ügyintézés lehetőségét Bóka István, Balatonfüred polgármestere is
üdvözölte. Mint mondta: a
vitorlázási ágazat dinamikus fejlődése indokolja,
hogy a hozzá kapcsolódó
ügyintézés is minél kön�nyebben elérhetővé váljon.

Mórocz Anikó

Új lövőt igazolt a BKSE



Július elsejétől kétéves szerződést
kötött a BKSE-vel a szerb válogatott
Stefan Sretenovic. Az 1995-ös születésű, 202 centiméter magas, 104 kilogrammos jobbkezes lövő a BL-induló
Brest csapatából érkezik, ahol egykori
lövőnk, Kasparek csapattársa volt.
Az európai szövetség rendelkezése
miatt szerződést bontó játékos komoly
erősítés lehet mind támadásban, mind
védekezésben a Balaton-partiaknak.
Sretenovic jelentős nemzetközi tapasztalattal rendelkezik. A Brest előtt
játszott Törökországban (Besiktas) és
Franciaországban (Nimes), hazájában
pedig a Vojvodinát, a Zeleznicart és
a Partizánt erősítette 
Király István

Teniszutánpótlás: Serkédi Emese országos első
Március utolsó
hetében fejeződtek
be a budapesti
Nemzeti Edzésközpontban az U 12 és
U 14 korosztályú fedett pályás országos
bajnokság küzdelmei. A fiatalabbak
aranyérmese a
Balatonfüredi Utánpótlás Sport Club
(BUSC) teniszezője,
Serkédi Emese lett.

A BUSC tehetsége még
csak szettet sem vesztett,
úgy került a kategóriájának
döntőjébe, ahol soproni ellenfelével, Rekedt-Nagy
Pannival mérte össze tudását a bajnoki címért.

− A tornára ranglistavezetőként érkeztem, ám az
elmúlt időszakban mutatott
formám miatt nem voltam
biztos a győzelmemben –
kezdte az értékelést Serkédi Emese. – A legjobb négy
között a testvéremmel,
Csengével kerültem össze,
ellene már jóval magabiztosabb voltam. A célom persze az aranyérem megszerzése volt, amiért az ellenfeleim mellett magammal is
meg kellett küzdenem.
A balatonfüredi színekben sportoló korosztályos
válogatott Emesének végül
sikerült átlépnie a saját árnyékát, és nagyszerű játékkal elhódítania az elsőséget
a fináléban.

Emese nagyszerű játékkal győzött a fináléban
Az első OB-címét ünneplő sportoló felkészítői
édesanyja, Zsoldos Mária
és édesapja, Serkédi Erik.
A korábbi sikeres teniszező,

a világranglistán is szereplő
édesanya Emese sikere
mellett büszkén emelte ki
azt is, hogy másik leánya,
Csenge is a legjobbak kö-

zött végzett a versenyen.
– Igazából nem könnyű ez
a kettős szerep, amelyben
egyszerre kell a lányok felkészítőjének és szüleinek is
lennünk Erikkel. Persze a
gyerekek dolga sem egyszerű, hiszen a tanulás, a
napi edzések, a folyamatos
versenyzés sokszögében
próbálnak helytállni, ami
mellett számunkra az is lényeges, hogy ne maradjanak le olyan dolgokról sem,
amiket kamaszként fontos
megélni.
– A férjemmel igyekeztünk egy olyan hatékony
munkamegosztást kialakítani az elmúlt években,
melyben ő a lányok felkészítését viszi, én pedig

egyfajta technikai koordinátorként, sportszervezőként is tevékenykedem
– foglalta össze a tapasztalatait a korábban Gálfi
Dalmát is felkészítő szakember.
A sportos család mellett
a BUSC is örülhet a lányok
sikereinek. Emese sporttörténelmet írva a klub első
magyar bajnoka lett. A szülőkön kívül a testvérek fejlődését edzőként Wacha
Gergely, erőnléti trénerként
pedig Gönczöl Máté is segíti. 
BUSC Média
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BALATONFÜREDI NAPLÓ

BALATONFÜRED NYÁRNYITÓ

GASZTRO-KULTURÁLIS RENDEZVÉNYSOROZATA
AZ ÜNNEPEN A BALATONFÜRED–CSOPAKI BORVIDÉKET NYOLC SZÍNVONALAS BORÁSZAT KÉPVISELI

AZ ÜNNEP VENDÉGLÁTÓI:
Borcsa Étterem
Horváth-ház – Borgaléria
Garabonciás Sajtok

2022. JÚNIUS 3., PÉNTEK
17.00, Anna Grand Hotel, Pantheon:
Dr. Dicenty Dezső emléktáblájának felavatása
18.00, színpad: ünnepélyes megnyitó
18.30, a színpad mellett:
A Bajai Halászléfőző Lovagrend ismerteti meg az
érdeklődőkkel testvérvárosunk híres halászlevét.
19.00, színpad: A Magyar Bandával fellép Balogh
Kálmán cimbalomművész
21.00, színpad: Micheller Myrtill–Pintér Tibor Duó,
Voice & Guitar Acoustic

2022. JÚNIUS 4., SZOMBAT
9.30, Vaszary kert: májusfa-kitáncolás
10.00–18.00, Tagore sétány:
Csupa Csoda Vándorjátszótér
10.30, Tagore sétány:
Bábakalács bábszínház: A szomorú királykisasszony,
Papírszínházi előadás
19.00, színpad:
Bácska Tamburazenekar balkáni népzenével
és horvát táncospárral
21.00, színpad: Somogy Táncegyüttes

2022. JÚNIUS 5., VASÁRNAP
8.00, a Bodorka Látogatóközponttal szemben:
Gyermek horgászverseny 14 éven aluliaknak;
eredményhirdetés és díjkiosztó közvetlenül
a mérlegelés és értékelés után a helyszínen,
várhatóan 11 órától.
16.30, a színpad mellett:
Halpaprikás készítése Bede Róbert séffel

19.00, színpad: Alex Torres & Band és Böröcz Petra
flamencotáncosnő
21.00, színpad: Blue Canarro Group

2022. JÚNIUS 6., HÉTFŐ
10.00–15.00, Tagore sétány: Fanyűvő játékpark
10.00, Kisfaludy Galéria
Ricsi Bácsi pünkösdi családi játszóháza

