
Kétszer készült fel a bálra 
Horváth Eszter két alka-

lommal készült fel az Anna-
bálra: az egyik bál a járvány 
miatt elmaradt, a másikon 
pedig minden idők legtöbb 
elsőbálozójával együtt sze-
repelt. Abban reményke-
dett, hogy beválasztják a 
legszebb 15 lány közé, az-
tán ő lett a 196. Anna-bál 
szépe. A húszéves, balaton-
füredi lány idén érettségi-
zik. Esze ágában sincs 
modellkedni, illetve a szép-
ségiparban elhelyezkedni, 
ahogy az általában lenni 
szokott. Az ELTE nemzet-
közi gazdálkodás szakára 
jelentkezett, és az írásbeli 
vizsgák alapján jó eséllyel 
el is kezdheti majd a tanul-
mányait Budapesten. 

– Készültem a bálra, de 
nem akartam görcsösen, 
nem volt bennem semmi el-
várás. Gondosan kiválasz-
tottam az ezüstszürke ruhá-
mat, eldöntöttem, hogy 
semmiképp nem leszek fe-
hérben. Nem akartam egész 
este feszengeni, úgy nincs 
értelme elmenni, így igye-
keztem minél természete-
sebben jelen lenni. Öröm-

mel mentem. Örültem, 
hogy felvehetem az abron-
csos ruhát, hogy a párom-
mal sétálhatunk a ven-
dégek között, mosolyogtam 
egész este. Örültem, hogy 

van bál, hiszen egy évvel 
előtte, 18 évesen végigcsi-
náltam a készülődést, aztán 
a járvány miatt az utolsó 
pillanatban úgy alakult, 
hogy elmaradt az esemény. 

Nagyon elkeseredtem, azt 
hittem, végleg lemaradtam, 
de a város a következő év-
ben újra meghívott a bálba. 
Akkor meg azon kellett iz-
gulni, hogy túl sokan le-
szünk lányok, így is volt. 
Úgy tudom, soha ennyi 
elsőbálozó nem volt egy-
szerre az Anna-bálon.

– Lehet előzetes elvárá-
sok nélkül bálba menni? A 
bálozó lányok mégiscsak 
azt szeretnék, ha felfigyel-
nének rájuk, nem?

– Előzetesen arra gon-
doltam, hogy jó lenne a leg-
szebb 15 lány közé bekerül-
ni. Amikor ez megtörtént, 
akkor persze már mást gon-
dol az ember. Érezhető a 
bálon a lányok közötti riva-
lizálás. Nézegettem én is a 
lányokat, voltak köztük iga-
zán szépek, úgy gondoltam, 
nem nyerhetek, de talán ud-
varhölgy lehetek. Így aztán, 
amikor elhangzott az első 
és a második udvarhölgy 
neve, nagyon csalódott vol-
tam. Amikor kimondták a 
szívszámomat, hogy 22-es, 
az nagy boldogság volt.

Eszter előzetes várakozásait felülmúlta a valóság

Kitüntetett pedagógusok
Két, a Covid-jár-
vány hullámaival 
sújtott év után ismét 
a megszokott módon, 
teljes létszámban 
tudjuk köszönteni 
pedagógusainkat,  
és ez nagyon nagy 
öröm, mondta dr. 
Bóka István polgár-
mester a pedagógus-
napi ünnepségen az  
Anna Grand Hotel 
dísztermében.

– Városvezetőként és 
hatgyermekes apaként pon-
tosan látom, hogy mekko- 
ra felelősség van önökön, 
mennyi pluszfeladattal, 
energiával, adminisztráció-
val jár ma pedagógusnak 
lenni. Köszönöm önöknek, 
hogy kitartanak a hivatásuk 
mellett, hogy évek, évtize-
dek óta lelkiismeretes mun-
kájukkal segítik gyermeke-
ink fejlődését, s rendület-
lenül dolgoznak azon, hogy 
gondolkodó, értelmes, 
önökhöz hasonlóan felelős-
ségteljes embereket nevel-

jenek belőlük. A város ne-
vében ezúton szeretném kö-
szönetemet kifejezni önök-
nek azért, hogy a gyerme-
keink számára magas szín-
vonalú, sokrétű oktatást 
biztosítanak – hangsúlyozta 
a polgármester.

A Balatonfüred Közok-
tatásáért kitüntetéseket idén 
hárman vehették át. Első-
ként Kalmár Katalin, a 
Veszprém Megyei Pedagó-
giai Szakszolgálat Balaton-
füredi Tagintézményének 
gyógypedagógusa, eredeti-

leg matematika–technika 
szakos tanár, aki 1997-ben 
a Bárczi Gusztáv Gyógype-
dagógiai Tanárképző Főis-
kolán pszichopedagógus 
végzettséget szerzett, majd 
2013-ban fejlesztő-diffe-
renciáló pedagógiai terüle-

ten szakvizsgázott. 1993 
óta él és dolgozik Balaton-
füreden. 

A másik kitüntetett az 
Eötvös Loránd Általános 
Iskola tanárnője, Polgárné 
Harczi Zsuzsanna Erzsébet.

A képen Sági Ferencné, Kalmár Katalin, Vass Istvánné és Polgárné Harczi Zsuzsanna az ünnepségen

Kékszalag, 
rekordszámú 
résztvevővel
Július 14-én reggel 9 
órakor Balatonfüredről 
rajtol el az 54. Kéksza-
lag Raiffeisen Nagydíj. 
Európa legnagyobb 
tókerülő versenyén 
minden eddiginél több 
résztvevőre, mintegy 
hatszáz hajóra számít 
a Magyar Vitorlás Szö-
vetség. A regatta idén is 
többnapos vitorlásün-
nep lesz, a verseny ideje 
alatt kiállítással,  prog-
ramokkal, kivetítővel 
várják az érdeklődőket 
a Tagore sétányon.   
  Az idei Kékszalag 
Fesztivál már a versenyt 
megelőző hétvégével 
elkezdődik: július 9-én 
rendezik meg a Fehér- 
szalag Nagydíj vitor-
lásversenyt. Másnap 
az ifjúsági sportolók a 
füredi nagy móló előt-
ti vízen mérik össze a 
tudásukat a Kékpánt-
likán.

Húsz éve a verseny 
szakmai felelőse

Húsz éve rendezője 
a Kékszalagnak,  
de versenyzőként 
sosem vett részt 
rajta, mert az ő 
470-es hajóosztálya 
nem indulhat a tó- 
kerülőn. 

Két évtizede ő felel 
azért, ami a Kékszalag 
idején a vízen történik. 
Kerekes Kázmérral – alias 
Kazival –, a Kékszalag 
szakmai felelősével be-
szélgettünk a rendezők 
rémálmaként megjelenő, 
jégesővel tűzdelt szélvi-
harról, az éjjel motorral 
osonókról, és arról, hogy 
milyen kihívást jelent  
2500–3000 versenyző 
biztonságát szavatolni. 

Kazi nappalijának falán 
lóg egy 1967-es oklevél, 
ami szerint elvégezte a 
Velencei-tavi Vízi Sport-
iskola alapfokú vitorlás-
képzését. Végigjárta a 
ranglétrát, hiszen volt 
mancsaft Cadeten, kormá-
nyos Molyon, Kalózzal is 

versenyzett, majd amikor 
megérkeztek Magyaror-
szágra a 420-as és 470-es 
olimpiai hajóosztályok, 
akkor az utóbbival Kazi 
1978-ig versenyszerűen 
vitorlázott. Ugyanebben 
az évben diplomázott az 
Ybl Miklós Műszaki Fő-
iskola építészmérnök sza-
kán, és rögvest jelentke-
zett a Testnevelési Főisko-
la vitorlásedzői képzésé-
re. Edzőként már a Bala-
tonhoz kötődött, egy rövid 
almádi kitérő után 1983-
tól Balatonfüreden dolgo-
zott. Közben elvégezte a 
versenybírói és -rendezői 
képzést, beindult az építő-
ipari tevékenysége is, de 
a 470-es osztály szerelem-
ként megmaradt. Az ez-
redfordulón negyvennégy 
ország 220 hajójával kva-
lifikációs világbajnoksá-
got rendeztek Füreden, 
ami óriási sikernek számí-
tott. Kazi a mai napig a 
470-es magyar osztály-
szövetség vezetője. 
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Ahogy arról koráb-
ban már a Füred Tv 
Facebook-oldala 
beszámolt, 32 darab 
új, helyközi kivitelű 
Mercedes-Benz 
Intouro M típusú 
autóbuszt vásárolt  
a Volánbusz Zrt., 
melyekből Balaton-
füredre három darab 
került. 

A „Volán-sárga” jármű-
vekkel jellemzően a Bala- 
tonfüred–Veszprém–Győr 
vonalon lehet utazni, de 
gyakran előfordulnak a Ba-
latonfüred–Tihany, Bala-
tonfüred–Dörgicse, Bala-
tonfüred–Veszprém vona-
lon is. Az autóbuszok júni-
us elején álltak forgalomba. 
Győr és Balatonfüred kö-
zött új menetrendet vezet-
tek be, aminek köszönhető-
en egész nap kétóránként 
indulnak a buszjáratok a két 
város között.

A Mercedes járművek a 
legkorszerűbb, Euro-6e 
környezetvédelmi besoro-
lású motorral készültek, 
54+1 ülőhellyel rendelkez-
nek, egyszerre 73 utast szál-
líthatnak, vírusellenes, ak-
tív szűrős légkondicionáló 
berendezéssel, kamerarend-
szerrel, fedélzeti utastájé-
koztató berendezéssel és 
USB-töltőpontokkal felsze-

reltek. A normál padlós ki-
alakításnak köszönhetően 
méretes poggyásztér is az 
utasok rendelkezésére áll.

A Volánbusz 2018-ban 
indult jármű-fiatalítási 
programja keretében – a 
2021 végéig lezárt beszer-
zéseknek köszönhetően – 
csaknem 1800 új és újszerű 
busz állt, illetve áll forga-
lomba. A társaság idén to-

vábbi 1000 új jármű beszer-
zését tervezi, a napokban 
például 25 darab távolsági 
kivitelű busz beszerzésére 
tett közzé felhívást az álla-
mi busztársaság. A jármű-
fiatalítás eredményeként év 
végéig a cég teljes autó-
busz-állományának 45 szá-
zaléka megújulhat, és a flot-
ta átlagéletkora nyolc évre 
csökkenhet. Bán László
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Nyári menetrend a Balatonnál 
Június 18-án lépett 
életbe a MÁV nyári 
vasúti menetrendje, 
amely, bár a tavalyi 
szisztémán alakul, 
mégis számos újdon-
sággal találkozhat-
nak az utasok. 

A főszezon kezdetétől, 
tehát június 18-tól IC+ típu-
sú bisztrókocsik is közle-
kednek a Balaton északi 
partján, a Kék Hullám és 
Levendula InterCity vona-
tokban, és újra igénybe ve-
hetők az 1. osztályú kocsik 
is. Ezek a vonatok kétórán-
ként járnak Budapest Déli 
pályaudvar és Tapolca kö-
zött. A Vízipók InterRégió 
szerelvények kétóránként 
közlekednek Budapest és 
Balatonfüred között felújí-
tott kocsikkal, a parton min-
denhol megállva. Az ugyan-
csak kétóránként induló 
Katica InterRégió vonatok 
ugyanezen a szakaszon 
klimatizált Flirt kocsikkal 
kínálnak komfortos utazást. 
A bulizóknak jó hír, hogy 
június 18-tól augusztus 28-
ig a Balaton északi partján 
már kétóránként járnak hét-
végén az éjszakai Bagoly-
vonatok a Székesfehérvár–
Balatonfüred, Balatonfü-
red–Tapolca, Tapolca–

Keszthely szakaszokon, 
egymáshoz csatlakozva.

Június 16-tól az ország 
számos pontjáról még ked-
vezőbbé vált a Balaton el-
érése autóbusszal is. A Vo-
lánbusz Zrt. több új járatot 
indított, egyes járatok gyak-
rabban és több települést 
érintve közlekednek, illetve 
számos városban tovább ja-
vultak az autóbuszok és a 
vonatok közötti átszállási 
lehetőségek. A menetrendi 
fejlesztéseknek köszönhe-
tően többek között Eger, 
Gyöngyös, Bátonyterenye, 
Pásztó, Kiskunmajsa, Du-
naújváros, Pécs, Komló, 
Lenti, Zalaegerszeg, Szom-
bathely, Körmend, Győr, 
Pápa, Ajka, Veszprém tér-

ségéből is bővült az utazási 
lehetőségek kínálata. Újra 
közlekednek például na-
ponta autóbuszok Pécs és 
Balatonfüred között. Két 
járat is van, az egyik 6.40-
kor indul a baranyai megye-
székhelyről, és 10.40-kor 
érkezik Balatonfüredre, a 
másik 10.55-kor indul 
Pécsről, és 14.40-kor fut be 
az északi part fővárosába. 
Visszafelé hétfőtől szom-
batig 13.15-kor, vasárnap 
15.15-kor, valamint napon-
ta 17.15-kor indul autóbusz 
Pécsre. Szeged felől a nyá-
ri iskolai szünetben pénte-
ken, szombaton és vasárnap 
8.20-kor indul autóbusz Fü-
redre, amely Kiskunmajsa 
érintésével közlekedik, így 

Zsombó, Forráskút, Csó-
lyospálos, Kiskunmajsa és 
Tázlár települések számára 
is biztosított lesz a Balaton 
elérhetősége a nyári idő-
szakban hétvégén. Balaton-
füredről 15.45 órakor indul 
vissza a járat Szegedre, 
ahova 20.25 órakor érkezik. 

Jelentősen változott a 
Keszthelyről, Veszprémből 
és Balatonfüredről a Bala-
ton északi partján fekvő te-
lepülések felé közlekedő 
buszjáratok menetrendje is. 
A Veszprémből Balatonfü-
red, Révfülöp érintésével 
Tapolcára közlekedő jára-
tok többségének az útvona-
la módosul, Badacsony 
után Balatongyörök, Keszt-
hely irányába közlekednek. 
Kedvezőbbé válik Veszp-
rémből a Balaton északi 
partján fekvő települések 
elérhetősége is, mivel a 
közvetlen autóbuszjáratok 
egész nap kétóránként, 
csúcsidőben még gyakrab-
ban indulnak.

Füredről Zánka, Révfü-
löp, Badacsony, Balaton-
györök érintésével Keszt-
hely–Hévíz felé napközben 
kétóránként, a reggeli és a 
délutáni időszakban pedig 
óránként, Balatonfüredről 
mindig egész órakor indul-
nak autóbuszok. BL

Jubiláló Füredi 
Szív Egyesület

Ma már száznyolc 
aktív taggal büsz-
kélkedhet a Füredi 
Szív Egyesület, 
amelyet 25 évvel 
ezelőtt alapítottak 
azzal a céllal, hogy 
teret kapjon az 
ambuláns rehabili-
táció, az egészséges 
életmódra nevelés. 

Negyed évszázad után 
kijelenthető, hogy sikeres 
volt a kezdeményezés, hi-
szen folyamatosan nagy 
érdeklődésre számot tartó 
programokkal várják a 
szívbetegségen átesett 
embereket. Előadások, 
gyógytorna, túrák és 
sportversenyek résztvevői 
a tagok, akik a Covid-
járvány idején sem hanya-
golták egymás társaságát. 

Június 10-én ünnepség 
keretében köszöntötték a 
Füredi Szív Egyesületet, 
amely az Országos Szív 
Egyesület tagjaként mű-
ködik a városban. Húsz 
alapító taggal indult el a 
szervezet 1997-ben, hogy 
segítsék azokat a betege-
ket, akiknek valamilyen 
szívproblémájuk van. A 
civil szervezet létrehozása 
dr. Nagy Gábor ötlete 
volt, aki éppen akkor vál-
tott, és a háziorvosi pra-
xist választotta a szívkór-
házi munka helyett. Akkor 
fedezte fel, hogy az am-
buláns rehabilitáció, az 
egészséges életmódra va-
ló nevelés nem megoldott 
a városban. Nagy Gábor a 
Balatonfüredi Naplónak 
elmondta:

– Az ország több he-
lyén működött már szív- 
egyesület, és arra gondol-
tam, hogy miért pont Fü-
red lógna ki a sorból. Kug-
ler Ilonában jó partnerre 
találtam az egyesület 
megalapítását tekintve, a 
mai napig motorja a csa-
patnak. Szerintem életem 
legjobb döntése volt, hogy 
létrehoztuk ezt a szerve-
zetet, bizonyítja ezt az is, 
hogy szépen felfutott a 
taglétszám. Orvosszakmai 
szempontból fontos, hogy 
a szívinfarktuson átesett 
betegek a szívkórházi re-
habilitáció után is közös-
ségben legyenek, olyan-
ban, amely konkrét segít-
séget tud nyújtani a fel-
épüléshez. 

Kugler Imréné, a Füre-
di Szív Egyesület titkára, 
alapító tagja úgy véli, ége-
tően szükség volt a civil 

szervezet létrehozására, 
hiszen a szívpanaszokkal 
küzdő betegeknek az élet-
módváltásban tudtak segí-
teni, de fontos, hogy a kö-
zösség lelki támaszt is ad.

– Azt tapasztaltuk, 
hogy azok a betegek, akik 
szív- és érrendszeri beteg-
ségben szenvednek, és 
részt vesznek egy 3-4 he-
tes rehabilitációs kúrán, 
majd ezt követően haza-
mennek, és visszakerül-
nek egy, másfél év után a 
szívkórházba, szintén egy 
rehabilitációra, az idő 
alatt, amíg otthon voltak, 
nem történt velük semmi. 
Tehát az ambuláns rehabi-
litáció abban az időben, 
amikor mi ezt elkezdtük, 
nem működött. Örömmel 
mondtam igent a doktor 
úrnak, amikor megálmod-
ta az egyesületet, mert lát-
tuk, hogy ezek a betegek 
nincsenek ellátva. A bete-
geknek tudtunk segíteni 
az életmódváltásban, 
megmutattuk, hogy mi-
lyen jó mozogni, milyen 
nagyszerű egy csapathoz 
tartozni, más ételeket fo-
gyasztani, mint amit ed-
dig megszoktak – mondta 
Kugler Imréné titkár.

Az ünnepségen  dr. 
Sziebert Dávid, az egye-
sület elnöke megköszönte 
a támogatók segítségét, és 
megfogalmazta a Füredi 
Szív Egyesület fő tevé-
kenységeit. Ezek a kar-
diológiai rehabilitáció, az 
egészségmegőrzés, a szű-
rővizsgálatok megszerve-
zése, az ismeretterjesztés. 

A szívkórház nevében 
dr. Simon Attila osztályve-
zető főorvos köszöntötte 
a jubiláló egyesületet, Há-
ri Lenke alpolgármester 
pedig átnyújtotta a város 
ajándékát. Külön virággal 
köszöntötték azokat, akik 
a kezdetektől aktív tagjai 
az egyesületnek. A 25 
éves egyesületet a város-
ban működő civil szerve-
zetek képviselői is kö-
szöntötték, és a rendezvé-
nyen levetítették a Füred 
Tv által készített összeál-
lítást egyesület elmúlt ne-
gyed évszázadáról. 

A Füredi Szív Egyesü-
letben megfogalmazták a 
jövő legfontosabb felada-
tát is: a prevencióra fek-
tetnek nagyobb hangsúlyt, 
eladásokkal, a megelőzést 
segítő programokkal a 
szívbetegségek kialakulá-
sának kockázatát szeret-
nék csökkenteni.  Bán

A nyári szezonban bisztrókocsikat és éjjeli Bagoly- 
vonatokat is üzemeltet a MÁV az észak-balatoni 
vasútvonalon

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.

BALATONFÜREDI 
NAPLÓ
Balatonfüred Város 
Önkormányzatának 
havilapja

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

 Szolgálatba álltak  
 az új Mercedes buszok



– Megváltoztatott ben-
ned, körülötted valamit, 
hogy a bál szépének vá-
lasztottak?

– Nem egyszerű erre vá-
laszolni. Rendkívül bol-
dognak éreztem magam 
akkor ott a bálon. Szüleim 
sírtak örömükben, a bará-
tom mérhetetlenül büszke 
volt rám, jó érzés volt na-
gyon, hajnalig maradtunk, 
ünnepeltünk. Később aztán 
elolvastam a közösségi 
médiában a kommenteket, 
azt nem kellett volna, né-
melyik bejegyzés nagyon 
bántott. A Lóczy gimnázi-
umban is kaptam pár nem 
túl kedves megjegyzést, 
néhány barátom is furcsán 
reagált. De nem bántam 
meg semmit, újra elmen-
nék a bálba, egyszeri, meg-
ismételhetetlen élmény 
volt. Most, egy év eltelté-
vel úgy gondolom, összes-
ségében megerősített ab-
ban, hogy vállaljam, ami-
lyen vagyok.

– Milyen vagy? Milyen 
lánynak tartod magad?

– Nyitott, mosolygós, 
talpraesett, közvetlen va-
gyok, aki kiáll magáért, ha 
kell. Szeretek beszélni, 
emberekkel ismerkedni, 

cserfes vagyok. A bál és a 
vele járó tapasztalatok ab-
ban erősítettek meg, hogy 
vállaljam önmagam, le-
gyek olyan, amilyen va-
gyok, ne akarjak mások-
nak megfelelni.

– Évről évre mindig van 
egy-egy szentencia az el-
sőbálozók számára. Vá-
lasszanak különleges, a fe-
hértől eltérő ruhát, sétál-
janak sokat a kertben, le-

gyenek szemérmesek, vagy 
épp fordítva: hívják fel ma-
gukra valahogy a figyel-
met. Te mit tanácsolnál az 
elsőbálozó lányoknak?

– Legyenek természete-
sek, kedvesek, mosolyog-
janak sokat. Ne legyenek 
félszegek, szégyenlősök, 
örüljenek neki, hogy a bá-
lon vannak. Ennyi elég ah-
hoz, hogy egy lányt észre-
vegyenek, és elég ahhoz is, 

hogy jól érezze magát. A 
kisugárzás a legfontosabb, 
az pedig akkor jó, ha az 
ember nem feszeng, ön-
azonos. Én megtettem, 
hogy párszor körbesétál-
tam a párommal, hogy lás-
sanak, több asztalnál ked-
vesen meg is szólítottak. 
Lehet, ez is közrejátszott 
abban, hogy bekerültem a 
15 kiválasztott lány közé. 
A bálon igenis meg kell 
mutatni magunkat, más-
képp csak csalódás jöhet.

– A bál szépeként idén 
hivatalosan veszel részt az 
eseményen. A ceremónia 
szerint engedélyt kell ad-
nod a bál megnyitására. 
Készülsz már?

– Már megvan a ruhám, 
egyszínű, lazább ruha lesz, 
most megengedhetem ma-
gamnak, hogy ne nagyab-
roncsosban legyek. Ezúttal 
is a párommal leszek a bá-
lon. Van bennem izgalom, 
hiszen szerepelnem kell, 
de azért megyek, hogy jól 
érezzem magam. A nyitó-
tánc izgalmas lesz, bár 12 
évig jazzbaletteztem, nem-
rég keringőztem a szalag-
avatómon, szóval nincs 
bennem feszültség, csak 
amolyan jóleső várakozás.

 Martinovics Tibor
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Polgárné Harczi Zsu-
zsanna Erzsébet 1982-ben 
végzett a Pécsi Janus Pan-
nonius Egyetem Tanárkép-
ző Karán biológia–földrajz 
szakon kitüntetéses okle-
véllel. 1985 óta dolgozik 
Balatonfüreden, ahol ki-
emelkedő szakmai felké-
szültséggel végzi munkáját. 

Ugyancsak Balatonfüred 
Közoktatásáért kitüntetés-
ben részesült Sági Ferenc-
né, a Kiserdei Óvoda intéz-
ményvezető-helyettese, 
óvodapedagógusa. 1994-
ben kezdett el dolgozni a 
városban, már 28 éve meg-
bízható tagja a nevelőtestü-
letnek. Óvónői oklevelét a 
Benedek Elek Főiskolán 
szerezte, amit 1995-ben ál-
talános iskolai tanítói dip-
lomával egészített ki. A ki-
tüntetettek azt mondták, 
nagy megtiszteltetés nekik 
ez az elismerés, amit a kö-
zösségnek is köszönhetnek, 
amiben dolgoznak. 

Az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Pedagógus 
Szolgálati Emlékérmet ado-
mányozott Vass Istvánné 
részére, aki az Óvárosi 
Óvoda óvodapedagógusa. 
Ezt a kitüntetést azok kap-
hatják, akik legalább 25 

éven keresztül a gyermekek 
oktatása-nevelése érdeké-
ben tevékenykedtek, és ki-
emelkedő munkát végez-
tek. Az egyúttal nyugdíjba 
is vonuló pedagógus szerint 
a legszebb élmény a pályán 
a gyermekek mosolya. 

Az ünnepségen a humán 
erőforrás bizottság javasla-
tára minden évben köszön-
tik a 25, 30, illetve 40 éves 
jubileumukat ünneplő pe-
dagógusokat is, számukra 
Hári Lenke alpolgármester 
nyújtotta át az okleveleket. 
A város polgármestere pe-
dig ezúttal is külön köszön-
tötte a helyi oktatási intéz-
mények vezetőit, kiemelve 
a pályafutásának negyvene-
dik évfordulóját ünneplő és 
nyugdíjba vonuló Szekeres-
né Bucsy Piroskát, a Peda-
gógiai Szakszolgálat Bala-
tonfüredi Tagintézményé-
nek vezetőjét, valamint a 
szintén negyvenéves jubi-
leumát ünneplő Steierlein 
Istvánt, a Radnóti Miklós 
Általános Iskola intéz-
ményvezetőjét. Ezenkívül 
Steguráné Ormándi Barba-
ra is külön figyelmet ka-
pott, aki 30 éve van a peda-
gógusi pályán. A rendez-
vény végén a város diákjai 
adtak műsort. Bán László

Városi elismerések  
a kiváló munkáért
(Folytatás az 1. oldalról.)

Életre szóló élmény a bál 
(Folytatás az 1. oldalról.)

Horváth Eszter párjával a tavalyi Anna-bálon

A Balaton ünnepe 
Az 54. Kékszalagon a 

versenyzőknek ezúttal is 48 
óra áll rendelkezésükre a 
155 kilométeres táv megté-
telére a Balatonfüred–Bala-
tonkenese–Siófok–Tihany–
Keszthely–Balatonfüred 
vonalon.

– A Kékszalag több, mint 
egy vitorlásverseny, a Ba-
laton ünnepe, amely hatás-
sal van az egész balatoni 
térség turizmusára, sport-
életére. Az idén végre nem 
a Covid árnyékában, hanem 
kötöttségek nélkül találkoz-
hat egymással minden, a vi-
torlázást szerető és a vitor-
lázás iránt érdeklődő em-
ber. Meglepetéssel is készü-
lünk, szeretnénk a leggyor-
sabb katamaránokat a befu-
tó után minél közelebb hoz-
ni a nagyközönséghez a 
Tagore sétányon – mondta 
az esemény sajtótájékozta-
tóján Holczhauser András, 
a Magyar Vitorlás Szövet-
ség főtitkára.

Érdekesség, hogy a He-
rendi Porcelánmanufaktúra 

megújította a Kékszalag fő-
díját. Simon Attila, a cég 
vezérigazgatója ismertette, 
hogy az új fődíj egy vitorlás 
hajó sziluettjét ábrázolja. A 
vitorlás hajó alatt a Balaton 
vize fodrozódik, amely át-
vált szalagba, így utalva a 
verseny elnevezésére. 

A verseny rekordidejét 
1955-től 57 évig a Nemere 
II. tartotta. Az 1944-ben 
épült 75-ös cirkáló az akkor 
már kétszeres győztes Né-
meth István kormányzásá-
val 10 óra 40 perc alatt ért 
körbe. Ezt a csúcsidőt javí-
totta meg a Fifty-Fifty, 
amely Józsa Márton kor-
mányzásával 7 óra 13 perc 
57 másodperc alatt teljesí-
tette a Kékszalagot 2014-
ben. A tavalyi versenyen 
561 hajó állt rajhoz, amely-
ből a rendkívül gyenge 
szélben végül 269 futott be 
a limitidő alatt. 

A Petrányi Zoltán kor-
mányozta Racing Django 
katamarán nyert, amely 15 
óra 37 perc alatt teljesítette 
a távot.  BFN

Hosszú évekig volt a 
Magyar Vitorlás Szövetség 
főtitkára, 2003-ban kérték 
fel először a Kékszalag le-
vezénylésére, s idén zsinór-
ban a huszadik felelős ren-
dezői feladatára készül. 
Kazi rendezőként mindig a 
legrosszabb verzióra ké-
szül: 130 km/órás szélre 
jégesővel és sötétséggel, de 
az előrejelzéseket szinte 
óránként kapják a siófoki 
obszervatóriumból.

Extrém időjárási viszo-
nyok között egyedüliként a 
balatoni vízi rendészetet ve-
zető Horváth Lászlónak van 
joga a verseny félbeszakí-
tására, de erre még nem ke-
rült sor.  

Az 1934-es, eredeti ver-
senykiírás szerint a Kéksza-
lagot a leggyorsabb hajó 
nyeri, de hajóosztályonként 
külön díjazzák a győztese-
ket, sőt, a legidősebb és a 
legfiatalabb versenyzők is 
elismerést kapnak. A korel-
nök címet és díjat általában 
a legendás dragonon, a 
Nemecseken vitorlázó dr. 
Kozma László budapesti se-
bész nyeri el. Az indulók 
zöme ka landvágyból , 
presztízsből vág neki a táv-
nak, hogy elmondhassa: el-
indult a Kékszalagon. A 
gyakorlott vitorlázók nagy-

jából a mezőny felét teszik 
ki, ők azok, akiknek van va-
lamiféle versenytapasztala-
tuk, a többiek virtusból 
vagy buliból indulnak. Elő-
fordult olyan is, amikor a 
győzni akarás átlépett egy 
morális szintet: a fedélzeti 
fények lekapcsolása után 
bekapcsolták a motort, ami 
azon kívül, hogy nem ele-
gáns, veszélyes és tilos is. 
Ez óvást és akár kizárást is 
von maga után. Azért kötik 
a verseny időpontját az el-
ső júliusi holdtöltéhez, mert 
az égi jelenség jó eséllyel 
fényt eredményez, így az 
„okosban osonók” is jobban 
kiszűrhetőek. 

Kazi számára emlékeze-
tes történet maradt a 2011-
es, erős szeles verseny. A 
hatvan-nyolcvan kilométe-
res esti szél esőt ugyan nem 
hozott, de kilenc-tíz óra 
környékén belefújt a me-
zőnybe. Az egész rendezői 
gárda talpon, vagyis inkább 
vízen volt, és a mentéssel 
volt elfoglalva, amit vízi 
rendészet és a vízi mentők 
is segítettek. Egy aggódó 
hozzátartozó kommentelt: 
tarthatatlan, hogy a rende-
zőség nem táblázta ki a Ba-
latont, amiről a versenyző 
leolvashatná, hogy épp hol 
tart. Vagyis, hogy nem volt 
kivilágítva a Badacsony 

vagy a Fonyód felirat és a 
többi parti település felira-
ta. Ezen a versenyen Dulin 
Jenőék egy déli parti mará-
son akadtak fenn – emléke-
zett vissza Kazi. Este tíz 
körül kikászálódtak a hajó-
ból, láttak egy fényt a par-
ton és bekopogtak. Az ajtót 
nyitó ott lakókhoz Dulin Je-
nő első kérdése az volt, 
hogy van-e cigarettájuk.   

Minden évben találgatá-
sokra ad okot, hogy ki nye-
ri a hazai aspiránsok közül 
a Kékszalagot, vajon me-
lyik nemzetközi sztárvitor-
lázó jön el, ami a verseny 
színfoltja és rangja is egy-
ben. Nagy figyelem kíséri 
Christopher Peclard, a 
svájci Safram kormányosá-
nak részvételét vagy a több-
szörös német világbajno-
kot, Roland Gablert.  

Hatszáz hajó rajtja min-
den évben izgalmat jelent. 
Az első rajtbóját a füredi 
móló előtt háromszáz mé-
terrel helyezik el, attól hat-
nyolcszáz méterre van a 
rendezőhajó, öt kilométer-
rel odébb, Zamárdinál pe-
dig a másik rajtbója. A ren-
dezőknek ezt a távolságot 
kell áttekinteniük, és re-
gisztrálniuk az esetleges 
korai indulókat. Ezt csak 
motorosokkal tudják meg-
oldani, de a környezet vé-

delme érdekében a verseny 
során csak indokolt esetben 
indulnak el a benzines jár-
művek. A szabályok ugyan 
lehetővé teszik a visszahí-
vást és a rajt megismétlését, 
de ez is kockázattal jár: a 
hetvenes években előfor-
dult ilyen, óriási káoszba 
fulladt a megismételt rajt. 
Nagy létszámú hajók átha-
ladásának és az éjszakai 
órákban a bójafordulók re-
gisztrálása is komoly pró-
batétel. A sportszerűségben 
viszont lehet bízni: a Fair 
Play-díjat évek óta nem 
tudják kiosztani, mert ebből 
a szempontból sokan kap-
hatnának elismerést. 

Kazi rendezőként őszin-
tén csodálja a Kékszalagon 
résztvevők kitartását és bá-
torságát. A verseny idején a 
a koordinációs központ Fü-
reden van, ha kell, akkor ő 
is motorosba ül, s csütörtök 
éjszaka néhány órás alvást 
is megenged magának, mert 
semmire sem lehet menni 
egy elgyötört versenyigaz-
gatóval. Mórocz Anikó

„Okosban osonó” hajók

Kerekes Kázmér 

(Folytatás az 1. oldalról.)
(Folytatás az 1. oldalról.)
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Nem akármilyen tartalommal jelent meg  
a Füredi História legújabb száma, hiszen a 
Balatonfüredi Helytörténeti Egyesület folyó-
irata most ünnepli elindulásának huszadik 
évfordulóját. A két évtizedes múltra visszate-
kintő helytörténeti kiadványt és készítőit 
ünnepség keretében köszöntötték a Kisfaludy 
Galériában. A jubileum alkalmából egy 54 
oldalas, dupla számmal jelentkezett a szer-
kesztőbizottság, amelyet az emlékezésnek,  
a visszatekintésnek szenteltek a szerzők.

– A helytörténet a város-
imázs része, éppúgy, mint a 
kultúra, a sport vagy a sző-
lő és a bor, ezért köszönet 
jár mindenkinek, akik az 
elmúlt húsz évben közre-
működtek a Füredi História 
készítésében – ezzel a gon-
dolattal köszöntötte a jubi-
láló lapot dr. Bóka István, 
Füred polgármestere. 

– A folyóirat 2001-ben 
indult útjára azzal a céllal, 
hogy a település múltjáról 
érdekességeket közöljön. A 
Füredi História igazi siker-
történet, hiszen aligha van 
Magyarországon még egy 
olyan 13 ezres település, 
amelynek ilyen színvonalas 
helytörténeti kiadványa van 
– ezt már Takács Miklós, a 
Balatonfüredi Helytörténe-
ti Egyesület elnöke mondta 
a jubileumi szám bemuta-
tóján. Az elnököt és a lap 
jelenlegi felelős szerkesztő-
jét, Baán Beátát külön is 
köszöntötték, előbbi a város 
ajándékát vehette át, utóbbi 

pedig egy virágcsokrot ka-
pott a város polgármeste-
rétől. Baán Beáta először 
2008–2012 között irányí-
totta a szerkesztőbizottság 
munkáját, majd 2019-től 
tölti be újra a státuszt. A fel-
adatot 2008-ban Elek Mik-
lóstól vette át, akivel régi 
barátságot ápol.

– Úgy érzem, hogy amit 
Miklós az elején elképzelt, 
ahhoz én tudtam tartani ma-
gam. Nem tudtak elcsábíta-

ni más irányba, ragaszkod-
tam hozzá, hogy mi kizáró-
lag Balatonfüred múltjával 
foglalkozzunk, a jelenével 
nem. Amikor először vet-
tem át a lapot, akkoriban 
Elek Miklósnak voltak „be-
járatott” szerzői, ám ők szé-
pen lassan elértek egy olyan 
életkorba,  amikor azt 
mondták, nem tudnak már 
kutatómunkát végezni, 
levétárból levéltárba járni. 
Egyszerűen megöregedett a 

szerkesztői gárda, nekem 
pedig végig nagy bánatom 
volt, hogy én voltam közöt-
tük a legfiatalabb, szeren-
csére ezen is tudtunk vál-
toztatni. Ma már tehetséges 
fiatal szerzők – mint Szűcs 
Gergő vagy Béresi Ákos – 
segítik a munkát, de fontos 
oszlopa a szerkesztőbizott-
ságnak Tóth-Bencze Tamás 
és Miklós Tamás is. Re-
ménykedem abban, hogy a 
szerkesztőség folyamato-
san bővül majd fiatalokkal, 
hiszen ez garantálja, hogy 
a lap megéri majd a 40. szü-
letésnapot is – fogalmazott 
Baán Beáta, a folyóirat fe-
lelős szerkesztője.

A Füredi História első 
főszerkesztője Elek Miklós 
volt, aki szintén részt vett a 

jubileumi ünnepségen. La-
punknak azt mondta, életé-
nek egy meghatározó sza-
kasza volt a lap vezetése.

– Nagyon örülök, hogy 
megéltük ezt a szép jubile-
umot, nagyon szívesen gon-
dolok vissza a kezdetekre, 
és büszke vagyok a lap je-
lenlegi készítőire is. Ez a 
húsz év azt is jelenti, hogy 
szükség és igény van erre a 
kiadványra, hiszen hiány-
pótló feladatra vállalkozik. 

Dr. Rácz János 2014-ben 
vette át a felelős szerkesztői 
feladatokat, hálás, hogy ki-
váló szerzők színvonalas 
munkáival dolgozhatott.

– Egy működő folyóira-
tot vettem át, és ez inkább 
könnyebbség volt, mint ne-
hézség. Nagy örömömre 

olyan fantasztikus szerző-
társak maradtak meg a szer-
zőgárdában, akiknek a kéz-
iratát javítani sem kellett, 
tárgyi sem tévedéseket nem 
követtek el, a nagy része 
pedig nyelvtani hibát sem 
tartalmazott. Különösen ki 
kell emelnem Tóth-Bencze 
Tamást, aki a szövegtörde-
lési munkákban, képi ösz-
szeállítások tekintetében 
mindent elvégzett, de ennél 
is sokkal értékesebb volt, 
amit szerzőként alkotott.

Praznovszky Mihály iro-
dalomtörténész a lap be-
mutatóján azt mondta, lo-
kális büszkeséget ad a Fü-
redi História, és egyértel-
mű, hogy Füred históriája 
az egyetemes kultúrtörténet 
része. 

A helytörténeti folyóirat 
legújabb számában külön 
érdekesség, hogy újra le-
közlik az összes eddigi cím-
lap borítóját, egy-egy rövid 
tanulmányrészlettel. Emel-
lett megemlékeztek a folyó-
irat egykori szerzőiről is, 
így dr. Németh Lászlóról, 
Lichtneckert Andrásról, Z. 
Karkovány Juditról és Sár-
köziné Sárovits Hajnalká-
ról. A legújabb Füredi His-
tória megvásárolható töb-
bek között az Arácsi Nép-
házban, a Városi Könyvtár-
ban, a Vaszary Galériában 
és a Zsidó Kiválóságok Há-
zában is.  Bán László

Húszéves a Füredi História

Balatonfüred óváro-
sának (a régi füredi-
eknek a falu) főutcá-
ja 1929 óta Kossuth 
Lajos utca néven 
ismert. Déli oldalán, 
a könyvtárral szem-
ben a 24. (eredetileg 
7.) szám alatt látható 
az utca talán legka-
rakteresebb épülete.

Balatonfüred helyi egye-
di védelem alatt álló épü-
leteinek nyilvántartásában 
az 5. számú melléklet 80. 
sorszám, 1543/2. hrsz. alatt 
az alábbi szakvélemény ol-
vasható:

 „A főutca déli oldalának 
legszebb emeletes, érett, 
eklektikus lakóépülete, ten-
gelyben kiemelt és konzo-
loson a homlokzat síkjából 
kiugratott emeleti szobával, 
két pici erkéllyel, díszes te-

tőfelépítménnyel. A zárt-
sorú épületsor legszebb, vé-
delemre érdemes tagja. Az 
utcáról látszó tömege, hom-
lokzati tagolása nem módo-
sítható.”

Az épületet 1930-ban 
Szalay Gyula bőrkereskedő 
és cipőfelsőrész-készítő 
építtette lakás és üzletház 
céljából. Az utcafront föld-
szinti részén a bejárat, va-
lamint az üzlethelyiségek 
helyezkedtek el: bőrkeres-
kedés, húsbolt, üveges-kép-
keretező. Az üzletek mö-
götti helyiségben cipőfelső-
rész-készítő műhely műkö-
dött, a pincét bőrraktárnak 
használták. Az emeleten két 
háromszobás, erkélyes lak-
részt alakítottak ki fürdő-
szobával, angol WC-vel. A 
padlást raktározásra hasz-
nálták. Az épület mögött 
három szoba-konyhás lak-

rész épült a segédeknek víz-
ellátással, angol WC-vel.

Az épület elkészültét kö-
vető 1930-as, 40-es évek-
ben a Szalay család – ha-
sonlóan a többi magyaror-
szági polgárhoz – élte tisz-
tes, szorgalmas életét, gya-
rapította tulajdonát, mű-
ködtette vállalkozását. Sza-
lay Gyula feleségével, Soós 
Rózával négy gyermeket 
(Alice, Edit, Gyula, Tibor) 
nevelt fel. 

Az 1945-ös szovjet meg-
szállás, majd azt követő 
kommunista hatalomátvétel 

azonban gyökeresen meg-
változtatta a család és a 
Szalay-ház élettörténetét. 
Az 50-es években a házat 
államosították, a vállalko-
zást beszüntették. Nemcsak 
tulajdonától, hanem a füre-
di munkalehetőségtől is 
megfosztották a tulajdo-
nost, aki kénytelen volt Bu-
dapesten munkát vállalni, 
ahol bolti eladóként dolgo-
zott. Ezért édesapánkat 
csak hétvégén láthattuk. 
Füredi lakásunkat megosz-
tották, mert két családot te-
lepítettek be hozzánk. Rá-

adásul 102 forint lakbért is 
kellett fizetnünk. Az üzlet-
helyiségek az 50-es évek-
ben szövetkezeti élelmi-
szerboltként működtek, a 
60-as években vasbolt lett, 
a 80-as évektől újból élel-
miszerboltként működött a 
2010-es évekig, majd a fü-
redi önkormányzat megvá-
sárolta az épületet.

Minket, a tulajdonos 
gyermekeit osztályidegen-
ként az általános iskola el-
végzése után a középiskolai 
felvételtől is eltiltottak, így 
kénytelenek voltunk Füre-
det elhagyni, és az ország 
különböző városaiban foly-
tatni tanulmányainkat. Szü-
leinknek köszönhetjük, 
hogy lehetővé tették szá-
munkra, hogy mégis tovább 
tanulhassunk.

Édesapánk energiáját ki-
merítette, hogy élete mun-
kájának gyümölcsét (ház, 
vállalkozás, vagyon) el-
vesztette, s gyermekeiért 
való gondoskodása, aggó-
dása is hozzájárulhatott, 
hogy 1965-ben meghalt. 
Így nem élhette meg, hogy 
gyermekei jogi, orvosi, ta-
nári diplomát szereztek.

A rendszerváltás után a 
kárpótlási törvény megpró-
bálta helyrehozni a történel-
mi igazságtalanságot, azon-
ban sok százezer állampol-

gárt ez még jelképesen sem 
tudott kárpótolni, köztük a 
Szalay-ház örököseit sem.

Mi, Szalay-örökösök, 
annak ellenére, hogy kény-
telenek voltunk a házat el-
hagyni, mindig figyelem-
mel kísértük az elhagyott 
„szülői ház” sorsát. Öröm-
mel értesültünk arról, hogy 
a városrendezés során az 
utcafrontra néző épület- 
rész épen maradt és védel-
met élvez.

Örülnénk, ha a ház a jö-
vőben építtetője, Szalay 
Gyula nevét viselné, és táb-
la emlékeztetne rá. Az ez-
zel járó költségeket vállal-
juk. Az édesapánkról ké-
szült portrét a Balatonfü-
redi Helytörténeti Múze-
um részére kívánjuk fel-
ajánlani, ezzel is megőrizve 
a jövőnek a város egyik 
ikonikus épülete, polgári 
háza építtetőjének nevét és 
személyiségét.

 Szalay Tibor
A Széchenyi Ferenc 

Kertészeti Szakképző 
Iskola és Kollégium 

nyugalmazott igazgatója

Forrás: Németh Rácz Lívia: 
Barangolások; Balatonfüreden 

– Utcák, házak, történetek; 
A balatonfüredi helyi egyedi 
védelem alatt álló épületek; 

Szalay-örökösök 
visszaemlékezései

Bóka István, Takács 
Miklós, Tóth Györgyi, 
Praznovszky Mihály, 
Baán Beáta (fent) és  
Tóth-Bencze Tamás 
(balra) a bemutatón 

Fotók: Gazsi

Fogsorjavítást, alábélelést, 
fogsorkészítést vállal több évtizedes 
múlttal rendelkező fogtechnikai cég

+36(30)842-5577 
8200 Veszprém, Balaton u. 3.

OLVASÓI LEVÉL A Szalay-ház  
története
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A négy tekintet albuma
Bárány László: Paulus útján – Pál apostol Európában

Bárány Lászlónak 
van szeme. Ezt rég- 
óta tudom. Fogjon 
kamerát vagy fény-
képezőgépet, megta-
lálja azt, amit akkor 
és ott jó eséllyel én  
is néznék. Amire 
ráemelném a tekin-
tetemet. Lehet a 
képeihez társulni. 
Megmutat, fölösle-
ges öncélúskodás 
nélkül mutatja azt, 
ami van. Ennél több 
pedig, ebben a ké- 
pekkel reménytele-
nül szétbarmolt 
világunkban nem 
nagyon kell. 

A Paulus útján című, ál-
tala készített vaskos fotóal-
bum igazán impozáns kiad-
vány. Nagy, látványos fo-
tók, érdekes perspektívák, 
érzékeltetett atmoszféra, 
elegáns kivitelezés. 

Pál apostol, miután a da-
maszkuszi úton megtért, el-
határozta, hogy az evangé-
lium hirdetésébe kezd. 
Több missziós útra is in-
dult, az album az európai 
zarándoklatát követi végig, 
amit egyébként egy látomá-
sa ihletett. Időszámításunk 
szerint 49-50 körül va-
gyunk. Menekülések, nyil-
vános megaláztatások, bör-
tön, tanítás, csodatevés. 
Nem kevesebb, mint a ke-

reszténység világvallássá 
válásának a története.

Görögország, Kréta, 
Málta, Szicília és Itália tá-
jait látjuk a fotókon, váro-
sokat, romokat, kikötőket, 
eltűnt piacok, templomok 
maradványait. A Via Eg-
natia és Via Appia ősi útja-
in, a Földközi-tenger ösvé-
nyein vezet az út. Közis-
mert vagy éppen soha nem 
látott helyek, életképek, 
messze letérve a turistavo-
nalról. Pásztorok, halászok, 
görög szoborszerű arcok, 
mentőorvos portréja Lu-
kácsra utalva, börtön egy 
atlétatrikós férfi szemszö-
géből, kő és kő, az évszáza-
dok alatt alig változott ten-
geröblök. Szalonikiben az 
egykori piac maradványai 
mögött lakótelep, totálké-
pek fekete-fehérben, ki-
emelt apró részletek, a zsi-
dó gettót elhomályosító fü-
gefalevél, a Mediterráneum 
delejessége, és a vissza-
visszatérő megállapítás: a 
világ mit sem változott, el-
telt kétezer év, a közeg lé-
legzik tovább, a leszárma-
zottak élik életüket. És sem-
mi változás. Erőszak és el-
utasítás, nyomor és luxus, 
hitek és ellenképzetek egy-
más hegyén-hátán. 

Bárány László zarándok-
lata ez. Nem a fotóriporteré, 
hanem az úton lévő emberé, 
akinek történetesen egy 

fényképezőgép lóg a nya-
kában. Az emberé, aki har-
minc évvel ezelőtt épp az 
Égei-tenger partján tért 
meg – nyilván a könyv e ra-
dikális változás vagy in-
kább választás lenyomata. 
Pál zarándoklata és pálfor-
dulása így találkozik két-
ezer év elteltével az album 
készítőjével. A közlés kény-
szere, a személyes érintett-
ség tehát adott, ami érződik 
a szövegekben is. Mert Bá-
rány László nemcsak ké-
pekben mutatja meg Pál za-
rándoklatát, le is írja annak 
történetét, helyszínről hely-
színre. Mesél, Rejtő Jenőre 
asszociál, megjegyzéseket 
tesz. Az alapos tájékozott-
sággal megírt elmesélést az 
Apostolok cselekedetei bib-
liai szövegrészletei egyen-
súlyozzák ki. Nincs köz-
hely, nincs okoskodás. Áve!

Van négy tekintet az al-
bumban. Az egyik a halász 
tekintete. Belenéz egyene-
sen a szemünkbe. Kezében 

halat fog, tán mutatja is ne-
künk. Minden magától ér-
tetődő, az összeszorított 
száj, a szakáll és az erősen 
barázdált homlok alatti te-
kintet. Nem mondanám 
szomorúnak, örömtelinek 
végképp nem. Nem této- 
va, nincs benne tanácstalan-
ság, de a meggyőződésnek 
sincs nyoma. Erős nézés. 
Időtlen nézés. A létbe ve-
tettség elfogadása van ben-
ne. A létezés mélysége. Egy 
szempár, amit nem lehet 
félreérteni. Belenézünk, és 
tudjuk. 

A másik egy kőarc. Szo-
borfej. Nem démoni gorgó-
fej, de azért van benne kel-
lő sötétség. Egykori athéni 
oszlopcsarnokba vésett fej. 
Kiüresedett szobortekintet, 
tágra nyílt szemek, mint aki 
olyat látott, amit egyébként 
nem lehet. 

A harmadik egy lecsu-
kott szem. Szirakúzai utca-
zenész, gitározás közben. 
Egyedül van, nincs publi-
kum. Őszes férfi, karika 
szemüveggel, mögötte fi-
nom, érzékeny vonásokkal. 
Lehunyja a szemét. Muzsi-

kál. Így néz ránk, lecsukott 
szemmel.

Végül egy tekintet a dél- 
szicíliai halpiacon. Tagba-
szakadt férfi ül karba tett 
kézzel, hosszú böllérruha 
van rajta, olyan, mintha 
aludna, de résnyire mégis 
nyitva a szeme, lefelé néz, 
nem látjuk a szemgolyót. 
Előtte véres asztal, rajta két 
hal, egyiknek levágták a  
fejét. A másik hal ránk sze-
gezi a tekintetét. A hal szá-
ja nyitva, tekintete üveges. 
A férfi helyett ez a kibele-
zett hal néz ránk. Halott te-
kintet, mégis kifejező. Ez 
van, ez lesz. 

Számomra Bárány Lász-
ló albuma ennek a négy te-
kintetnek a könyve. A tekin-
teteké, amelyek elvisznek 
oda, ahova nem vezet za-
rándokút.

 Martinovics Tibor
(A cikk a Séd veszprémi 
kulturális folyóiratban 

megjelent írás  
másodközlése.)



A Koczor Pincészet 
két bora is díjat nyert 

A füredi Koczor Pincészet két díjat is elhozott 
a Balatoni Borok Versenyéről. A borrégió 
egyik legrangosabb szakmai mustráját tizenki-
lenc éve rendezik meg hat balatoni borvidék 
részvételével. Idén 67 termelő jelentkezett 260 
bormintával, köztük egy nagy arany, közel 
félszáz arany, számos ezüst és bronz minősítés, 
valamint két okleveles elismerés talált gazdára. 

A balatoni borrégió leg-
nagyobb borversenyének, a 
XIX. Balatoni Borok díját-
adójára június 15-én a Szent 
Miklós katamarán fedélze-
tén került sor. A Balatoni 
Szövetség a Veszprém–Ba-
laton 2023 Európa Kulturá-
lis Fővárosa programmal 
együttműködve 2021-ben 
új alapokra helyezte a bor-
régió egyik legnagyobb 
szakmai mustráját, ez az 
együttműködés pedig idén 
is folytatódott. 

– Nemcsak a borverseny, 
hanem minden fontos, ami 
a Balatonról szól – mondta 
Lombár Gábor, a Balatoni 
Szövetség elnöke, hozzáté-
ve: a bor nagyon szorosan 
hozzátartozik a Balatonhoz. 

Az idei mustrán mind a hat 
balatoni borvidék képvisel-
tette magát: érkeztek tételek 
a Badacsonyi, a Nagy-som-
lói, a Zalai, a Balatonbog-
lári, a Balaton-felvidéki és 
a Balatonfüred–csopaki 
borvidékről. Összesen 162 
száraz fehérbort, 41 vörö-
set, 22 rozét, 11 gyöngyö-
zőt, 19 kései desszertbort és 
5 pezsgőt kóstolt a szakmai 
zsűri.

– A borászok a termő-
helyre leginkább odaillő 
szőlőfajtákat telepítik, és 
olyan évtizedes tapasztala-
tokkal rendelkeznek, ami-
vel ki tudják hozni ezekből 
a szőlőkből a legjobb boro-
kat – ezt már Fabacsovicsné 
Kovács Krisztina, a szerve-

zet titkára mondta a díját-
adó alkalmával. A bírálatot 
a régió borászai mellett ne-
ves szakítók és borakadé-
mikusok végezték. 

A balatoni borrégió leg-
jobb fehérbora a Garamvári 
Szőlőbirtok cserszegi fű-
szerese lett, és a legjobb vö-
rösért járó díjat is ugyanez 
a pincészet kapta egy 2018-
as Cabernet Sauvignonért. 
A rozék között a Kányavári 

Borbirtok Cabernet Sau-
vignonja bizonyult a leg-
jobbnak, és ők is dupláztak, 
hiszen a pezsgő-gyöngyöző 
kategóriában ugyancsak a 
Kányavári Bizsergője vitte 
el a pálmát. A füredi Koczor 
Pincészet is beállt a duplá-
zók közé: a desszertborok 
között a számos versenyen 
szép eredményt elért, 2015-
ös Aenigmájuk lett a leg-
jobb, furmintjuk pedig a 
Balaton Fejlesztési Tanács 
különdíját érdemelte ki. 

– Az Aenigma egy fur-
mint, semillon és olaszriz-
ling cuvée, amit több mint 
egy évig fahordóban érlel-
tünk – mesélte Koczor Kál-
mán. A füredi borász úgy 
véli, hogy a magyarok nem 
eléggé büszkék a saját dol-
gaikra. – Amikor a franciák 
megkóstolják nálunk a ma-
gyar borokat, elszédülnek, 
alig akarják elhinni, amit 
érzékelnek. A furmintot na-

gyon elfelejtettük, pedig a 
Balaton-felvidéken is igen 
jelentős fajta volt. 

A Balatoni Borok Verse-
nyén különdíjat kapott a 
Hujber Pincészet olaszriz-
lingje, az Első Magyar  
Borház Szeremley Bir-  
tok Kft. 2006-os badacso-
nyi kéknyelűje, a Vársze-  
gi Pincészet Chardonnay-
je, valamint a versenyen va-
ló kiemelkedő szereplésé-

ért a Fordorvin Családi Pin-
cészet.  

Az idei Balatoni Borok 
Versenyén legjobban szere-
pelt borok közül ismert sze-
mélyiségekből álló társa-
dalmi zsűri választotta ki a 
Veszprém–Balaton 2023 
Európa Kulturális Fővárosa 
program idei fehérborát, 
ami a Nagy & Nagy Borá-
szat badacsonyi furmint 
szűztermése lett, a vörösbo-
ra a balatonlellei Garamvá-
ri Cabernet Sauvignon-  
ja, míg pezsgő kategóriában 
szintén egy 2018-as Garam-
vári-pezsgő nyert. 

A kiválasztás eredmé-
nyeképpen a Veszprém Vá-
ros Bora 2022 címet a 
szentantalfai Dobosi Pin-
cészet tavalyi bio Sauvi-
gnon Blanc-ja nyerte el. A 
díjnyertes borokat a jelen-
lévők meg is kóstolhatták a 
díjátadó alkalmával. 

 Mórocz Anikó
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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, gerincpana-
szok, Parkinson-betegség, alagútszindróma, arcidegzsába

Koczor Kálmán, Fabacsovicsné  
Kovács Krisztina és Lombár Gábor 

Emléktáblát avattak 
Dicenty tiszteletére

Június 3-án a Hal- 
és Borünnep hiva-
talos megnyitója 
előtt Balatonfüred 
Önkormányzata,  
a Balatonfüred 
Városért Közala-
pítvány és a Bala- 
tonvin Borlovag-
rend szervezésében 
került sor az orszá-
gos, sőt nemzetközi 
hírű szőlész-borász, 
valamint Balaton-
füred közéletében 
aktív szerepet 
vállaló Dicenty 
Dezső emléktáblá-
jának felavatására 
a Panteonban. 

Dicenty Dezső balaton-
füredi szőlőbirtokos 1879. 
október 16-án, Szekszár-
don született. Felesége 
Somogyi Amália, a füredi 
fehér templomot építtető 
kurátor, nemes Somogyi 
Károly dédunokája volt. 
Balatonfüreden nemcsak 
szőlőt termelt, hanem te-
rületein alanyfajtákkal kí-
sérletezett, és vizsgálta a 
különféle műtrágyák ha-
tásait. Széles körű szak-
mai és nyelvismerete ré-
vén nemcsak a hazai, de  
a nemzetközi szőlész-bo-
rász szakma meghatározó 
alakja volt. 

1924-ben közreműkö-
désével Magyarország 
alapító tagja lett a Pá-
rizsban megalakuló OIV-
nek (Nemzetközi Bor Hi-
vatal). Aktívan vett részt 
Balatonfüred közéleté-
ben. Tevékeny volt a Ba-
latoni Szövetség munká-
jában, a borhét szervezé-

sében, elsőként indított 
borhajókat, és számos 
nemzetközi szakmai ta-
nácskozást hozott Bala-
tonfüredre. Több alka-
lommal képviselte Ma-
gyarországot a világban. 
Jelentős szerepe volt a 
Magyar Királyi Balaton-
arácsi Szőlészeti és Borá-
szati Szakiskola 1935-ös 
indításában. Neki köszön-
hetjük továbbá a Balaton-
füred–csopaki borvidék 
kifejezést, ami az 1936-os 
bortörvényben jelent meg 
először. 

Az Ampelológiai Inté-
zetet 22 éven át vezette. 
Munkásságát a francia ál-
lam a Becsületrend tiszti 
keresztjének parancsnoki 
fokozata kitüntetéssel is-

merte el. A második világ-
háború után nyomorúsá-
gos körülmények között, 
visszavonulva élt Bala-
tonfüreden, ahol 1965. áp-
rilis 25-én hunyt el. Sírhe-
lye a Bajcsy-Zsilinszky 
utcai református temető-
ben található.  CSDJ

Csizmazia Darab József 
ismertette Dicenty De-
zső életútját Fotók: Gazsi

Hári Lenke 
alpolgármes-
ter a város ne- 
vében koszo-
rút helyezett 
el az emlék-
táblán
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András Ferenc Kossuth-díjas rendező, Huszti 
Péter színművész, Rofusz Ferenc Oscar-díjas 
animációs rendező, Szakács Györgyi jelmez-
tervező és Udvaros Dorottya színművésznő 
kiemelkedő pályáját ismerte el idén a Magyar 
Filmakadémia Egyesület Életműdíjjal. A ma- 
gyar filmművészet legendás operatőre, a nem- 
régiben elhunyt Hildebrand István életművét 
posztumusz díjjal ismerték el. Az ünnepélyes 
díjátadót a Magyar Mozgókép Fesztivál kere-
tében Balatonfüreden, a Kisfaludy Galériában 
tartották június 11-én. 

ANDRÁS FERENC Kos-
suth-díjas rendezőnek két 
film is elég volt ahhoz, 
hogy beírja nevét a magyar 
mozgókép történetébe. Az 
1977-es, Veri az ördög a fe-
leségét társadalmi szatírája 
a gulyáskommunizmus vi-
lágának tartott görbe tükröt, 
míg a Dögkeselyű az értel-
miség lecsúszásáról tudósí-
tott egy bűnügyi történet 
keretei közt. 1977-ben alá-
írta a Demokratikus Char-
tát, emiatt évekig nem for-
gathatott. 

HUSZTI PÉTER a főiskolát 
Várkonyi Zoltán osztályá-
ban végezte el, aki később 
a hetvenes évek egyik leg-
nagyobb közönségsikeré-
ben, a Fekete gyémántok 
című Jókai-adaptációban 
rendezte őt. Több mint száz 
tv- és mozifilmben tűnt fel. 
1974 óta tanít, 1994 és 2001 
között a Színház- és Film-
művészeti Egyetem rektora 
volt. Sokoldalú színészi pá-
lyafutása mellett színházi 
rendezőként és íróként is 
elismertségnek örvend.

ROFUSZ FERENC Kos-
suth-díjas animációs ren-
dező, a Nemzet Művésze 
1981-ben A légy című rö-
vidfilmért megkapta az Os-
car-díjat. 1988-ban kiván-
dorolt Kanadába, ahol saját 
stúdiót alapított. 2001 óta 
ismét Budapesten él, az ani-
mációs projektek mellett 
tanítással is foglalkozik. 
2019-ben – a megálmodása 
után negyven évvel – sike-
rült bemutatnia Az utolsó 
vacsorát, amelyet idén is 
láthatott a közönség.

SZAKÁCS GYÖRGYI a  ma-
gyar jelmeztervezés egyik 
megújítója, több mint 800 
színdarab munkálataiban 
vett részt, a nyolcvanas 
évek óta pedig több mint 30 
mozifilmben viselték az ő 
ruháit: Ralph Fiennes A 
napfény ízében, a Napszáll-
ta titokzatos kalapos lányát 
alakító Jakab Juli, vagy  
éppen A martfűi rém sze-
replői. 

UDVAROS DOROTTYA  
Kossuth- és Jászai Mari-dí-
jas magyar színművésznő, 
a Halhatatlanok Társulatá-
nak örökös tagja, a filmes 
mellett a színházi életnek is 
megkerülhetetlen alakja. 

Olyan rendezőkkel dolgo-
zott együtt, mint Sándor 
Pál, Szabó István vagy Jan-
csó Miklós. Játszott az iko-
nikus magyar krimiben, a 
Dögkeselyűben. A Te ron-
gyos élet! című szatírában 

kitelepített dívaként egy fa-
lu életét bolygatta fel. 

HILDEBRAND ISTVÁN  a 
magyar filmművészet le-
gendás operatőre volt. Pá-
lyáját a Filmhíradó opera-
tőreként kezdte, a hatvanas 
években Keleti Márton és 
Várkonyi Zoltán látványos 
szuperprodukcióiban dol-
gozott, ő fényképezte töb-
bek közt az Egy magyar  
nábobot, a Kárpáthy Zol-
tánt és A kőszívű ember  
fiait. Stílusát a kísérletező 
kedv is jellemezte, amely-
nek legszebb példája Bódy 
Gábor Psychéje. Emléke 
előtt egyik legkiemelke-
dőbb munkájával, a Kato-
nazene vetítésével tisztel-
gett a fesztivál. BFN

Átadták a Magyar Filmakadémia Életműdíjait 

Huszti Péter, Rofusz Ferenc, Udvaros Dorottya, Szakács Györgyi, András Ferenc

Füredi bor a legjobbak között
A világ egyik legte-
kintélyesebb borver-
senyén olaszrizling 
fajtaborként először 
nyert platina elisme-
rést a Zelna Borá-
szat 2021-es olaszriz-
lingje. A Londonban 
megrendezett 19. 
Decanter World 
Wine Awardsra idén 
54 országból több 
mint 18 ezer tételt 
neveztek a borá-
szatok.

A százpontos zsűrizés 
során a 250 fős borszakértő 
bírálóbizottság kizárólag 95 
pont felett adott aranyér-
met, míg platinadíjjal az 
aranyérmeseket újrakóstol-
va jutalmazták a legkivá-
lóbb nevezőket. A platina-
érmesek közé a balatonfü-
redi organikus borokat ké-
szítő Zelna Borászat 2021-
es olaszrizlingje is bekerült, 
ami a teljes magyar borkul-
túra számára is hatalmas si-
kert jelent.

Idén minden eddiginél 
több, összesen 18 244-féle 
bort neveztek a Decanter 

World Wine Awardsra, a 
nemzetközi borvilág egyik 
legmagasabb presztízsű 
borversenyére. A megmé-
rettetésen Magyarország 
szinte összes borvidékéről 
több tucat borászat képvi-
seltette magát, és végül 4 
platina-, 9 arany-, 57 ezüst- 
és 70 bronzérmet sikerült 
szerezniük. A platinaérme-
sek közé 97 ponttal a Bala-
tonfüred–csopaki borvidék-
ről az organikus borokat 
készítő Zelna Borászat 
2021-es olaszrizlingje is be-
került. Mindez azért is 
egyedülálló, mert magyar 
olaszrizling fajtabor először 
nyert ilyen magas szintű el-
ismerést.

– Az olaszrizling, a füre-
di termőhely és az ökoló-
giai gazdálkodás együtt te-
remtette meg annak lehető-
ségét, hogy borászatunk a 
világ élvonalába kerüljön, 
és ezzel méltó helyére 
emelje a borvidék és Ma-
gyarország egyik legjelen-
tősebb szőlőfajtáját. Ez ha-
talmas megtiszteltetés nem-
csak borászatunknak, ha-
nem az olaszrizlingnek is, 

amely megerősít bennünket 
abban, hogy jó úton járunk. 
Ez az elismerés egyúttal 
példa arra, hogy a boraink 
megalkotásánál sohasem 
minőségi, hanem kizárólag 
stílusbeli különbségre töre-
kedtünk – mondta a díj el-
nyerése kapcsán Barabás 
Barna, a Zelna Borászat bo-
rásza és társalapítója.

A Zelna Borászatot Lu-
kács Lilla és férje, Barabás 
Barna 2014-ben alapította. 

Balatonfüred és Balaton-
szőlős környékén 16 hek-
tárnyi szőlőterületen gaz-
dálkodnak. Fő fajtájuk az 
olaszrizling és a kékfran-
kos, melyet egyéb fajták is 
kiegészítenek. Boraikat há-
rom sorozatban készítik: a 
Balaton kategóriába a nyá-
ri borok, a Birtok kategó-
riába komplexebb fajta- és 
házasított borok, míg a Dű-
lő kategóriába a területen-
ként szelektált olaszrizlin-
gek és kékfrankosok kerül-
nek. Már a kezdetek óta az 
organikus, természetközeli 
művelésre és borkészítésre 
törekedtek, 2018-tól álltak 
át minősített bioművelésre.

Platinadíjjal kitüntetett 
magyar borok:

 � a Gróf Degenfeld Szőlő-
birtok 2017-es, hatputto-
nyos aszúja
 � a Derczó–Lovas Pince 
szintén 2017-es, hatput-
tonyos aszúja
 � a Juliet Victor Pincészet 
2018-as édes szamorod-
nija
 � a Zelna Borászat 2021-es 
olaszrizlingje
 Martinovics Tibor

A Zelna Borászat díj-
nyertes olaszrizlingje

Programok

A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

Július 2., 20.30
Bess Wohl: Válaszfalak  

– Orlai Produkció
 jegyár: 3500 Ft/fő,  

nyugdíjas/diák: 2500 Ft/fő
www.kisfaludyszinhaz.hu

Július 3.
Mesekastély

Július 3., 20.00 
Esti Koktél – táncszínházi 

előadás
jegyár:1500 Ft/fő,  

nyugdíjas/diák: 1000 Ft/fő
www.kisfaludyszinhaz.hu

Július 4., 20.00
János Vitéz Junior  

– a Déryné program  
támogatásával

ingyenes előadás

Július 7–11.
Hungarian Salsa Festival

információk:  
www.hssf.eu oldalon

Július 15., 18.30
Az Iszkiri zenekar  
gyermekkoncertje

jegyár elővételben: 2500 Ft
jegyvásárlás: www.jegy.hu, 

helyszínen

Július 16., 20.30
Rúzsa Magdi-koncert

jegyár helytől függően:  
9990, 10 990,  

11 990, 12 990 Ft/fő
jegyvásárlás:  
gag.jegy.hu,  
Balatonfüredi  

Tourinform-iroda,  
Líra Könyváruház,  

Tesco

Július 17., 20.00
Traccs – Sebestyén Balázs

jegyár: 3900 Ft 
jegyvásárlás:  
www.jegy.hu

Július 19., 20.00
Hotel Menthol  

(a Pannon Várszínház 
előadása)

jegyár: 4900 Ft
jegyvásárlás: 

pannonvarszinhaz.jegy.hu, 
Balatonfüredi  

Tourinform-iroda

Július 22–31. 
Duma Füred

részletes program: 
www.dumaszinhaz.hu 

Észak-balatoni Regionális Konferencia-központ Kft.
8230 Balatonfüred, Horváth Mihály u. Tel.: +36(87)480-196, +36(70)367-7791

e-m@il: balatonkonferencia@t-online.hu
honlap: http://www.balatonkozpont.hu

Udvaros Dorottya a Te rongyos élet!-ben Pillanatkép A légy című Rofusz-filmből Huszti Péter a Fekete gyémántokban
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Az előző lapszámban 
Nagy a baj, tehetünk-e még 
valamit? címmel tanul-
mányt jelentettünk meg ar-
ról, hogy milyen felgyorsult 
negatív világfolyamatok 
veszélyeztetik az emberi-
ség, azon belül saját gyere-
keink és unokáink létfelté-
teleinek fennmaradását. Ki-
tértünk néhány olyan jelen-
ségre is, amelyek a mi kis, 
füredi világunkba törtek be, 
és alapjaiban kérdőjelezik 
meg jólétünk fenntartható-
ságát. Mostani írásomban 
– elfogadva a szerkesztő 
unszolását a rövidségre, a 
teljesség igénye nélkül – ar-
ról lesz szó, hogy mit tehe-
tünk közösen és egyénileg 
a helyzet befolyásolására.

A Római Klub 1970-es 
évekbeli jóslatainak kudar-
ca után, melynek egyik oka 
az volt, hogy világátlagok-
kal dolgozott, bizonyosan 
állíthatjuk, hogy nincs a vi-
lágon olyan szakember, po-
litikus vagy akár tudomá-
nyos műhely, amely model-
lezni tudná a földi rendszer 
bonyolultságát. Ebből kö-
vetkezően senki nem tudja 
megbízhatóan megjósolni 
ennek a nagyon összetett 
szisztémának a jövőbeni vi-
selkedését. Ennek ellenére, 
akár részletes tudományos 
megalapozottság nélkül, a 
józan ész alapján is néhány 
nagyon fontos dologról bi-
zonyosan lehet tudni, hogy 
ha nem történik gyors be-
avatkozás, akkor nincs esé-
lyünk a túlélésre. 

Ugyanakkor sok példa 
van arra, hogy felismert ne-
gatív részfolyamatokat si-
került tudatosan, vagy a tu-
dományos-technikai fejlő-
dés eredményeképpen szin-
te automatikusan visszafor-
dítani. Gondoljunk például 
a 19. századi londoni lótrá-
gyakrízisre: az akkori töké-
letesen megalapozott tudo-
mányos elemzés szerint, ha 
a lovak száma a városban 

nem változik – márpedig 
nem fog –, Londont rövide-
sen ellepi a lótrágya. A gőz-
gép, a vasút és a belső égé-
sű motorral hajtott hintó 
(automobil) elterjedése vi-
szont visszaszorította a lo-
vak számát, a probléma 
megoldódott, a jóslat nem 
vált be. A 20. század máso-
dik felében a savas esők mi-
att nagyrészt temettük a fe-
nyőerdőket. Valóban ijesztő 
látvány volt az Alpok síte-
repeihez autózva látni a 
szörnyű pusztulást. Az ól-
mozatlan és kénmentesített 
üzemanyagra való átállás és 
az ipari kibocsátók füstgá-
zának kötelező kénmente-
sítése megoldotta a problé-
mát. Ugyancsak nagy volt 
a pánik a sarkköri ózonré-
teg „kilyukadása” miatt, 
amit reparálni lehetett a flu-
ortartalmú hűtőközegnek a 
hűtőgépgyártásból való ki-
vonásával, és az ilyen vegy-
szerek szigorú, kormányza-
ti nyilvántartásának elren-
delésével világszerte. 

Tehát vegyünk sorra a bi-
zonyosan és nagyon gyor-
san megteendő lépések kö-
zül néhányat, amelyek nél-
kül, ha bármi mást is meg-
teszünk, nem érünk el ered-
ményt, azaz nem tudjuk az 
ember földi életfeltételeit 
fenntartani!

Népességszám
Ha belátható időn belül 

nem sikerül a Föld lakos-
ságszámának növekedését 
megállítani, sőt, csökkenést 
elérni, akkor bármit te-
szünk, annak pozitív hatá-
sát ez a tényező biztosan 
eliminálja. Tudom, hogy ez 
nagyon kényes téma. Nem 
arról beszélek, hogy a szü-
letésszámot mindenütt kor-
látozni kell, hanem le kell 
mondanunk a világátlag-
szemléletről. Azokban a ré-
giókban kell erőfeszítést 
tenni a születésszám korlá-

tozására, ahol a reproduk-
ciós ráta kettő felett van. 
Fotelforradalmárok azt ve-
tik ezen érvelés ellen, hogy 
ha a jólét növekszik, akkor 
automatikusan beáll az op-
timális születésszám. De 
arra már nem terjed ki az 
elemzésük, hogy ennek a 
generális jólétnek az eléré-
séhez mennyi erőforrás és 
idő kellene. Ennyi erőforrás 
egyszerűen nincs, idő meg 
még kevesebb. Idézet a 
Bibliából (Mózes 1:28): 
„És megáldá Isten őket 
(Ádámot és Évát), és mon-
da nékik: Szaporodjatok és 
sokasodjatok, és töltsétek 
be a földet és hajtsátok bi-
rodalmatok alá…” Az iste-
ni parancsolatot az ember 
teljesítette, az egyistenhitű 
vallásoknak sem lehet kifo-
gásuk a születésszám-sza-
bályozás ellen. Az észszerű 
születésszabályozásra for-
dítandó erőforrások becsült 
nagysága eltörpül a sokmil-
liárdnyi felduzzadt és folya-
matosan növekvő népesség 
életfeltételeinek fenntartá-
sához szükséges erőforrás 
nagysága mellett, nem be-
szélve arról a rengeteg em-
beri szenvedésről, ami el-
kerülhető a meg nem szüle-
tett nyomorgók révén. E 
témafelvetés ellen gyakran 
halljuk, hogy a környezeti 
ártalmak domináns részét 
nem azok a társadalmak 
okozzák, amelyek túlnépe-
sednek, hanem azok, ame-
lyek túlfogyasztanak. Ez 

igaz, viszont ezek a fejlett, 
túlfogyasztó társadalmak a 
fejlett infrastruktúrájuk, 
működő állami szabályozó 
rendszereik, oktatási, kom-
munikációs, tudományos-
technikai fejlettségük révén 
nagyon gyors reagálások 
véghezvitelére képesek, és 
le tudják faragni a túlfo-
gyasztási habitusukat – per-
sze, ha akarják. 

Energiamix
Energiatermelésünk és 

-fogyasztásunk struktúráját 
alapvetően át kell alakíta-
nunk. A fosszilis energiafel-
használást (olaj, gáz, szén, 
fa) az elektromos forrás irá-
nyába kell eltolni, lehetőleg 
teljesen. Ehhez már ma is 
minden tudományos és mű-
szaki feltétel adott. A szük-
séges elektromosenergia-
mennyiséget a bizonyos ha-
táron túl nem növelhető 
megújulók mellett a nuk-
leáris eredetű áramforrá-
sokból kell megtermelni. 
De nem a mai, elavult tech-
nológiájú atomerőművek-
kel! Amíg nem sikerül a 
szabályozott és teljesen 
tiszta fúziós erőművek 
technológiáját kidolgozni 
(hidrogénatomok egyesíté-
se során felszabaduló hő 
hasznosítása), addig példá-
ul a Bill Gates Microsoft-
vezér által saját, több milli-
árd dolláros ráfordítással 
kidolgozott erőművek elter-
jesztésével. A mostanra el-
terjedt erőművekben az 
urán fűtőelemekben lévő 
nukleáris energiának csak 
mintegy 20 százaléka hasz-
nosítható, 80 százaléka ki-
égett fűtőelem formájában 
hulladéktárolókba kerül. A 
világ legjobb tudományos 
és műszaki szakértőinek be-
vonásával megtervezett, ki-
dolgozott és megépített új 
elvű reaktor lényege, hogy 
80 százalékot hasznosít. 
Ezzel a megoldással az em-
beriség energiaigényét új 
fűtőelemek bevonása nél-
kül, az eddig már keletke-
zett nukleáris hulladék fel-
használásával legalább száz 
évig fedezni lehetne. Igen, 
ez egy rendkívül finoman 
szabályozott, igazi high 
tech megoldás, nem a ma 
használatos és a múlt szá-
zad negyvenes éveiben ki-

fejlesztett technológia. Tö-
megesen lehetne gyártani és 
telepíteni ezeket az erőmű-
veket, például Pakson. Néz-
zék meg erről a Netflixen a 
Minden, ami című doku-
mentumfilm harmadik epi-
zódját.   
   Gáz- és szénkazánjaink 
fűtőegységeit elektromosra 
lehet cserélni, autóinkat 
meg elektromosra vagy hid-
rogénhajtásúra. A hidrogént 
vízből árammal, és nem 
földgázból, szén-dioxidot 
termelve tudjuk előállítani, 
szállítása, tárolása nem 
könnyű, de megoldott. A 
hidrogén autó-üzemanyag-
ként felhasználható üzem-
anyagcellában, vagy a ben-
zineshez hasonló robbanó-
motorban. Autóinknak csak 
a hengereket tartalmazó 
egységét és az üzemanyag-
tankját kellene kicserélni. 
Elektromos ellátóháló-
zatainkat korszerűsíteni 
kell, sok szakembert kell 
ki- és átképezni, de mint 
tudjuk, nincs ingyen ebéd. 

Egyéni felelősség
Ahol csak lehet, vissza 

kell állítani a természet év-
milliárdok alatt kialakult 
biológiai diverzitását. Elő-
ző cikkünkben bemutattunk 
egy ilyen, sikeres helyreál-
lítási kísérletet. Egy jelen-
tős óceáni területtel rendel-
kező szigetország megtil-
totta ennek a területnek a 60 
százalékán a halászatot, és 
tíz év alatt visszaállt az ere-
deti állapot. A 40 százalé-
kon a korábbi bő haltermést 
lehetett learatni, míg a töb-
bi területen fenntartották a 
halászati tilalmat. Ezt a 
módszert ki kell terjeszteni 
az összes óceáni és tengeri 
területre. Az egyetlen, az 
egyes országok vagy cso-
portok felett álló világszer-
vezet az ENSZ, amely már 
sokszor bebizonyította tel-
jes tehetetlenségét. Viszont, 
ha nem erősítjük meg pél-
dául a ma már anakronisz-
tikusan hangzó Biztonsági 
Tanács-beli vétó intézmé-
nyének legalább a környe-
zeti kérdésekben való eltör-
lésével, akkor ilyen, az 
egész bolygóra kiterjedő 
intézkedések meghozatalá-
nak és betartatásának sem-
mi esélye. Ugyanez vonat-
kozik az EU-n vagy a 
NATO-n belüli vétó intéz-
ményére is. A szárazföldi 
területeken is hasonló mód-
szereket kell követni. El-
lentmondásnak tűnhet, de 
ennek egyik lehetséges 
módja az élelmiszer-terme-
lés intenzitásának, digitali-
zálásának, technologizálá-
sának a növelése, hogy a 
ma előállított mezőgazda-
sági alapanyagokat sokkal 
kisebb földterületen, és mi-

nél többet ipari, biotechno-
lógiai módszerekkel állít-
sunk elő. Nagy szerepe le-
het e cél elérésében az étke-
zési szokások tudatos átala-
kításának is neveléssel, 
megfelelő marketinggel. 
Például az igen energia- és 
anyagigényes és erősen 
környezetkárosító szarvas-
marha-fogyasztás vissza-
szorításával, szintetikus tej-
termékek nagyüzemi elő-
állításával. A felszabaduló 
területeket pedig vissza kell 
adni a természetnek, hadd 
vaduljon vissza, ezt a folya-
matot akár mesterségesen 
is segítve.

Három jelentős mentési 
lehetőséget emeltem ki a 
sok száz tématerület közül. 
Mit tudnak egyes országok, 
embercsoportok, családok, 
egyének ezeknek a nagy, az 
egész emberiség jövőjét be-
folyásoló folyamatok elő-
segítésére tenni? Az egy-
szerű és kibúvó válasz, 
hogy semmit, majd a „na-
gyok” megoldják, egyéb-
ként is körülöttünk minden 
rendben van. Sajnos ezek 
közül egyik sem igaz. A 
„nagyok”, ha nem kénysze-
rülnek rá, nem fogják meg-
oldani. Nekünk, minden 
egyes kis individuumnak, 
teljesen át kell alakítanunk 
az életfelfogásunkat, és má-
sokat is cselekvésre ösztö-
nözni azért, hogy a jobbító 
folyamatok elinduljanak, és 
ne álljanak meg. Minden 
vásárlási döntésünknél 
mérlegelnünk kell, hogy ez-
zel hozzájárulunk-e a túlfo-
gyasztásunk és környezet-
terhelésünk csökkentésé-
hez, azokat a termelési fo-
lyamatokat támogatjuk-e, 
amelyek a bolygó eltartó-
képességét nem rombolják. 
Különösen az energia- és  
az élelmiszeripar legyen a 
fókuszunkban, hogy ezek 
átalakulását a mi kis akció-
ink minél inkább támogas-
sák. És persze, ha tudjuk, 
gondoljuk át, hogy a mi 
döntésünk támogatja, vagy 
inkább ellehetetleníti a né-
pességgyarapodás meg-
állítását. 

Továbblépve családi, 
munkahelyi környezetünk-
ben támogassuk azokat a 
kezdeményezéseket, vagy 
akár magunk is tegyünk 
ilyet, amelyek a fent mon-
dott viselkedési normákat 
elősegítik. Ha van választá-
sunk politikai alternatívák 
között, lehetőleg olyanokat 
támogassunk, amelyek vá-
ros-, ország-, régió- és 
világ szinten a szemlélet- és 
gyakorlatváltoztatást hirde-
tik, és talán tesznek is érte. 
Legyen ez a döntéseink első 
számú szempontja! Ha nem 
ez lesz, biztosan csak a leg-
rosszabbra számíthatunk.

  Olti Ferenc

Nagy a baj, mi a teendő?
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„Talán meg kellene elégedni  
azzal a betonnal, ami most van”

A balatoni nádasokra a legnagyobb veszélyt  
az emberi tevékenység jelenti – többek között 
ez hangzott el azon az egész napos tihanyi 
konferencián, aminek fókuszában a nádasok 
álltak. A Magyar Tudományos Akadémia és  
a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet által 
összehívott rendezvényen a tudományos élet 
szereplői ismét megkongatták a vészharangot.

Pomogyi Piroska hidro-
biológus ötven éve figyeli  
a Kis-Balaton nádasait, s jó 
ideje hirdeti, hogy az embe-
ri tevékenység a legveszé-
lyesebb a nádasokra nézve. 
Így történt ez a Balatoni 
Limnológiai Kutatóintézet-
ben (BLKI) június 14-én 
tartott konferencián is.

– A nádasok természe-
tüknél fogva is rendkívül 
változékonyak, hiszen, ha 
nem lennének változéko-
nyak, akkor nem tudnának 
alkalmazkodni a különböző 
természeti körülmények-
hez. Amihez nehéz alkal-
mazkodni, az a természet-
nek az a része, amit ember-
nek hívunk. Elfelejtjük, 
hogy a természettel együtt 
kellene élnünk, nem pedig 
leigázni, és elfoglalni a he-
lyét – fogalmazott a hidro-

biológus, hozzátéve: a Ba-
laton számára a legnagyobb 
problémát pillanatnyilag az 
emberi tevékenység jelenti.

– Betonba öntjük a Bala-
ton parti zónájának jelentős 
részét, ami a nádasokat 
megöli, és hosszú távon a 
Balatont is megöli. A parti 
zóna kibetonozásával 
ugyanis nem lesz, ami meg-

óvja a tó természeti környe-
zetét, annak vízminőségét. 
Ide értem a halakat is, és 
azokat a mikroszkopikus 
élőlényeket, amiket nem lá-
tunk, ezért azt hisszük, 
hogy nincsenek is – hang-
súlyozta Pomogyi Piroska. 

Pedig ezek a parányi élő-
lények nagyon fontosak ah-
hoz, hogy az ember élhes-
sen a Balaton mellett, s 
mindenütt másutt is. A tel-
jes ökoszisztéma fontos ah-
hoz, hogy az emberi élet 
kiteljesedhessen, és az em-
beriség életben maradjon  
a Földön. – Mint minden  
biológus, én is kongatom a 
vészharangot, de azt mon-

dom, hogy még meg lehet-
ne állni. Talán meg kellene 
elégedni azzal a betonnal, 
ami most van, és a termé-
szetnek meghagyni a még 
meglévő természetes part-
szakaszokat. A jelenleg ér-
vényes településrendezési 
törvény kimondja, hogy 
ahol természetes partsza-
kasz van, ott nem sok min-
dent lehet csinálni. Ezt a 
törvényt kellene gránitszi-
lárdságúvá tenni és érvényt 
szerezni neki, akkor a Ba-
laton is megmenekülne. A 
tavunk egyébként is rövid 
életű: az ökológusok ezer 
években gondolkodnak, s 
tudjuk, hogy a Balatonnak 
nincs már annyi hátra, mint 
amennyi mögötte van. 

Pomogyi Piroska szerint 
a túlzott emberi beavatko-
zás következtében elindult 
folyamatok eredménye már 
érzékelhető, a közeljövő-
ben pedig újabb tényezők 
válnak megtapasztalhatóvá. 
– Az első a vízminőség-
romlás lesz, az algásodás, 
ami szoros összefüggésben 
van a fürdőturizmussal. Az 
1980-as években ezt egy-

szer már átéltük, a megol-
dást is tudjuk, csak elfelej-
tettük. Olyan tápanyagter-
helést idézünk elő a tóban, 
ami már most ugyanilyen 
minőségromlás jeleit mu-
tatja. Ez közvetlenül nem a 
nádast károsítja – a nád az 
algás vízben tud élni –, ha-
nem a tó életét és az üdülés-
re való alkalmasságát. A tu-
dományos világ egyre-más-
ra próbálja közvetíteni, 
hogy az ember ugyanolyan 
természeti lény, mint egy fa 
vagy egy madár, tehát az 
embernek is az a jó, ami a 
természetnek – tette hozzá 
a hidrobiológus. 

A konferencián elnöklő 
Tóth Viktor, a BLKI tudo-
mányos főmunkatársa a ta-
nácskozás végén a balatoni 
nádas élőhelyi változatos-
ságának a fontosságára hív-
ta fel a figyelmet. – Gátat 
kell szabni a nádasok ille-

gális bevágásokkal és bejá-
rókkal való felszabdalásá-
nak. A nyolcvan kilométer 
hosszúságú parti nádban át-
lagosan minden negyvenöt 
méterre jut egy-egy termé-
szetkárosító, az ott lévő élő-
világot zavaró és átalakító, 
önkényes és legtöbbször 
csak néhány embert kiszol-
gáló változtatás. Az állami 
tulajdonban lévő tómederbe 
illegálisan beépített bevá-
gásokat, betöltéseket meg 
kell szüntetni. A nádasok 
minőségének jót tenne a na-
gyobb vízszintingadozás és 
a nádaratás újjászervezése 
is – szögezte le Tóth Viktor. 

Az egész napos tihanyi 
konferencián szó volt még 
a nádasok biológiájáról, 
szaporodásukról, genetikai 
sokféleségükről, kialakulá-
suk történetéről és védel-
mük szükségességéről. 

 Mórocz Anikó

Sakkverseny Dibusz 
László emlékére

Immáron négy 
évtizede, hogy 
városunk köztiszte-
letben lévő főorvosa, 
dr. Dibusz László 
egy baráti beszélge-
tés során azon ötletét 
adta elő, hogy ren-
dezzünk egy olyan 
sakkversenyt telepü-
lésünkön, amelyen  
a sakkot kedvelő 
„amatőrök” és az 
utánpótlást jelentő 
gyermekek vehetné-
nek részt.

 Nehéz elhinni, hogy ti-
zenhét éve nincs közöttünk.   
Az esemény szervezői egy 
percig sem gondolták, hogy 
a versenyek szervezését ab-
bahagyják, bár az ő lelke-
sedését és precizitását ne-
héz volt pótolni. 

Nyolcvannyolcan nevez-
tek be a versenyre, külön 
öröm, hogy a „pöttöm cso-
portba” negyvenen jelent-
keztek. Svájci szisztéma 
szerint folyt a küzdelem, 
amelynek lényege, hogy az 
első fordulót követően az 
azonos teljesítményt elérő 
személyeket sorsolja össze 
a számítógép. A számos dí-
jat a névadó leánya, Dibusz 
Judit adta át.

A XXXIX. Dr. Dibusz 
László-sakkverseny vég-

eredménye. Pöttöm cso-
port, fiúk: 1. Füst Alex  
(Veszprém), 2. Czibula Dá-
niel (Ócsa), 3. Illés Márk 
(Tapolca). Leányok:  1. So-
mogyi Diána (Városlőd), 2. 
Könnyid Veronika (Bánd), 
3. Tassy Flóra (Tapolca).

Ifjúsági csoport, fiúk: 1. 
Czibula István (Dunaha-
raszti), 2. Bedi Bence (Za-
laegerszeg), 3. Halma-
vánszki Márton (Herend). 
Leányok:  1. Schubert  Lili 
(Ajka), 2. Kiss Dorina  
(Pápa).

Felnőttcsoport, férfiak:  
1. Palla György (Balaton-
füred), 2. Kiss Csaba (Pá-
pa),  3.  Geröly József  
(Veszprém). Hölgyek: 1. 
Kissné Simon Bernadett 
(Pápa), 2. Máté Mária (Sió-
fok), 3. Farkas Katalin 
(Veszprém).

Különdíjat kapott a leg-
fiatalabb részvevő, a hat-
éves Stamler Júlia, aki 
Pusztavámról érkezett csa-
ládjával, és a legidősebb 
versenyző, a nyolcvannégy 
éves, balatonfüredi Papp 
Károly.

Az idő múlik, egyesek 
szerint rohan, de kötelessé-
günk néha megállnunk és 
elmélkednünk. Ezt tesszük 
minden évben – reméljük, 
hogy még sokáig megte-
hetjük. Perkovits Géza 

A Miss Balaton mentorai és a casting zsűri-
tagjai köszöntötték az idei verseny jelentke-
zői közül kiválasztott 72 lányt Balatonfüre-
den. A szervezők az első castingnapon immár 
személyesen is találkozhattak az eddig csak 
fotókon látott versenyzőkkel, míg a mentor-
csapat új tagokat is köszönthetett Nagy Réka 
és Polgár Kriszta személyében.

Több száz lány jelentke-
zett az idei Miss Balatonra, 
közülük 72 lánynak volt 
lehetősége június 14-én, az 
első castingnapon élőben 
is bemutatkozni. A zsűri-
ben Epres Panni mellett 
Iszak Eszter, Gelencsér Tí-
mea és Seres Attila koreo-
gráfus is helyet foglalt. A 
tét nem kicsi: a győztes 

egy autóval és egy média-
menedzsment-szerződés-
sel lesz gazdagabb. Sőt, 
ősszel Tulumba repülhet a 
verseny 2023-as naptárjá-
nak fotózására, ahol a Miss 
Balaton verseny korábbi 
felfedezettjei körében fej-
lődhet tovább szakmailag. 

A lányokat megérkezé-
sük után a verseny koordi-

nátora, Lipcsei Betta kö-
szöntötte, majd a mentorok 
vették őket szárnyaik alá, 
segítettek nekik a fotózá-
sok alatt. Horváth Cintia, 
Szabó Dóri és Magony 
Szilvi mellett Nagy Réka, 
Polgár Kriszta és Sándor 
Orsi is csatlakozott a men-
torcsapathoz.

„Nagyon jó élmények-
kel zárom a napot, egy nyi-
tott és érdeklődő csapatot 
kaptam. Én azt hangsú-
lyoztam végig, hogy le-
gyenek kedvesek, segítsék 
egymást, merjenek egy-
mástól is kérdezni, hiszen 
óriási segítség lehet egy-
egy bátorító szó. Jó látni, 

hogy nincs bennük irigy-
ség, rosszindulat” – mesél-
te az első találkozás kap-
csán Nagy Réka.

Szabó Dórit is meglepte 
a lányok nyitottsága. „Egy 
picit sem éreztem azt, ami 
erre a generációra mosta-
nában jellemző. Alázatot 
láttam bennük, és amellett, 
hogy csinosak, azt láttam, 
hogy tanulni szeretnének” 
– mondta el Dóri. 

A Miss Balaton második 
castingnapján, júliusban az 
első körből kiválasztott 24 
lánynak lesz lehetősége új-
ra bizonyítani, és egy lé-
péssel közelebb kerülni a 
koronához. BFN

Miss Balaton több száz lánnyal



BALATONFÜREDI NAPLÓXXII. évfolyam, 2022. V. szám10

Amerikai vendégek 
előadása a Lóczyban
Különleges program 
valósult meg a Lóczy 
Lajos Gimnázium-
ban a veszprémi 
American Corner,  
a budapesti Ameri-
kai Nagykövetség  
és az iskola angol 
nyelvi munkaközös-
ségének szervezésé-
ben május 26-án. 

Tiffany Rivera alezredes, 
az Amerikai Nagykövetség 
Védelmi Együttműködési 
Irodájának helyettes veze-
tője ,  valamint  Norma 
Jennifer Knotts és Raphael 
A. Grau, a NASA (Nemze-
ti Repülési és Űrhajózási 
Hivatal) két amerikai ven-
dégelőadója látogatott el a 
gimnáziumba, hogy a diá-
koknak meséljenek az űr-
kutatásról, a Nemzetközi 
Űrállomásról és a Hold kő-
zeteiről. 

Tiffany Rivera alezredes 
bemutatta saját lenyűgöző 
karrierjét a légierőnél, majd 
arról beszélgetett a diákok-
kal, hogy miért fontosak a 
különböző űrrendszerek, 
milyen hatása van az űrsze-
métnek, és milyen felada-
tokat lát el a U.S. Space 
Force, vagyis az amerikai 
űrhaderő.

Raphael A. Grau, a Nem-
zetközi Űrállomás Program 
Külső Integrációs Hivatalá-
nak vezetőhelyettese a 
Nemzetközi Űrállomást 
mutatta be. Mesélt a diá-
koknak az űrállomás felépí-
téséről, valamint az ott vég-
zett tudományos kutatások-
ról és azok jelentőségéről. 
Nagy meglepetés volt, hogy 
az űrállomás egyik ameri-
kai asztronautája, Kjell 
Nor wood Lindgren videó-
üzenetben köszöntötte a  
diákokat, akiktől válaszvi-
deót is kapott. 

Ezután Norma Jennifer 
Knotts, a NASA kommuni-

kációs szakembere vette át 
a szót, és előadásában ki-
emelte, hogy az űrállomá-
son jelenleg is zajló kutatá-
sok és kísérletek fontos 
alapját képezik majd a hosz-
szabb távú súlytalanságban 
töltött űrmisszióknak, mint 
például a Gateway projekt 
és az Artemis program. 
Előbbi egy Hold körüli pá-
lyán keringő űrállomás 
lesz, utóbbi pedig a NASA 
új Hold-missziója, amely a 
2020-as évek közepén újra 
embert juttat a Holdra. 
Jennifer bemutatta továbbá 

a NASA houstoni irányító- 
központjának működését és 
a holdi kőzeteket vizsgáló 
laboratórium tevékenysé-
gét. Az előadás fénypontja 
volt, hogy a diákok egy  
holdi kőzetet is láthattak, 
amellyel le is fotóztathatták 
magukat. A kőzetet a leg-
utóbbi Holdra szállás folya-
mán, az Apollo-17 küldeté-
sen gyűjtötték, és 2021. 
november 3-tól december 
30-ig az Amerikai Egyesült 
Államok budapesti nagykö-
vetsége, a NASA és a Ma-
gyar Természettudományi 

Múzeum együttműködésé-
ben a múzeumban volt 
megtekinthető. A kőzet ma-
gyarországi tartózkodásá-
nak utolsó állomása Bala-
tonfüred és a Lóczy Lajos 
Gimnázium lett, aminek a 
közönség jól láthatóan na-
gyon örült. 

Falussy Boglárka, az 
American Corner Veszprém 
igazgatója, aki szintén a 
Lóczy Lajos Gimnázium 
diákja volt, elmondta, hogy 
az American Cornernek ki-
terjedt partnerhálózata van 
Veszprém megyei iskolák-
kal, és célja, hogy az Egye-
sült Államok számos aspek-
tusát bemutató, valamint az 
angol nyelvtanulást és kész-
ségfejlesztést segítő prog-
ramokat minél szélesebb 
körben eljuttassa a fiatalok-
hoz. Az USA külügymi-
nisztériumának American 
Spaces hálózatába tartozó 
iroda autentikus környezet-
ben, ingyenes programok-
kal várja az érdeklődőket 
személyesen az Eötvös Ká-
roly Megyei Könyvtárban 
és online felületeken is. 

 A Lóczy gimnázium 
 diákönkormányzata

 
 A Koloska szelleme
A kilencéves Molnár Michel Márton meséje

Egyszer volt, hol nem 
volt, volt a világon egy 
Koloska-völgy. Abban a 
Koloskában lakott egy 
szellem. De az nem rossz 
szellem volt, nem ám! Jó 
szellem volt. Enni adott a 
madaraknak, állatoknak, 
kis fecskéknek, megóvta 
őket a ragadozóktól, és így 
éldegéltek vidáman ebben 
a szép völgyben. 

Egyik nap nagy dübör-
gés, villámlás hallatszott. 

Egy nagy varázsló érke-
zett!

Megkérdezte a szellem:
– Te ki vagy?
– Én a gonosz varázsló 

vagyok.
– Látom, hogy varázsló 

vagy. Olyan szép, nagy 
szakállad és süveged van. 
De miért jöttél, kedves va-
rázsló?

– Nem vagyok kedves, 
és azért jöttem, hogy el-
pusztítsam az erdőt.

– Jaj, ne!
– De!
– Ne!
– Akkor küzdjünk meg! 

– mondta a varázsló.
– Jó! – mondta a szel-

lem, és lecsapott. De a va-
rázsló sem volt rest, ő is 
lecsapott. A varázsló a vén 
fűzfába zárta a szellemet, 
de ő meg kősziklává válto-
zott és szétporladt. A szel-
lem máig ott van a koloskai 
öreg fában, szomorú, rán-
cos arca van, hosszú sza-
kálla, és reménykedik, 
hogy egyszer kivágják a 
fát, és végre kiszabadul!

ANNA-FESZTIVÁL
2022. JÚLIUS 19., KEDD

Kisfaludy Galéria
15.00–17.00 A prímásverseny kötelező verseny-
programja
Balatonfüred Város Önkormányzata és a Hagyomá-
nyok Háza a 2022-ben megrendezendő Anna-bál 
kísérőrendezvényeként prímásversenyt hirdet ha-
gyományos népzenét játszó hegedűsök számára 
(nem nyilvános)

JÚLIUS 20., SZERDA

Kisfaludy Galéria
10.00–12.00 A prímásverseny szabadon válasz-
tott versenyprogramja (nyilvános)

Gyógy tér
20.00 A prímásverseny gálaműsora és díjátadás
Közreműködnek a prímásverseny díjazottjai

JÚLIUS 21., CSÜTÖRTÖK

Gyógy téri nagyszínpad
20.00 Operafüred a Magyar Állami Operaház Ének-
kara közreműködésével

JÚLIUS 22., PÉNTEK
10.30 Az Anna-bálok nyomában című tematikus 
séta, a Vaszary Galéria kertjéből indulva
Jegyár: 2300 Ft/fő, ami a helyszínen az idegenveze-
tőnél vásárolható
regisztráció: balaton.guide@gmail.com vagy 
+36(30)727-7162

Balaton
18.00 Szívhalászat
Jegyek 3000 forintos egységáron vásárolhatók a  
Vaszary Galériában és a jegy.hu oldalon, valamint  
a helyszínen július 22-én (péntek) 17.00–18.00 óra 
között
Közreműködik: Kalló Zoltán Henrik, a Jávor Pál  
Nemzeti Cigányzenekar alapítója, Prima-díjas prí-
más
Reformkori Hagyományőrzők Társasága

Gyógy téri nagyszínpad
20.00 Operafüred – Operagála a Magyar Állami 
Operaház Zenekara közreműködésével
Az est házigazdája: Ókovács Szilveszter

JÚLIUS 23., SZOMBAT
10.30 Az Anna-bálok nyomában című tematikus 
séta, a Vaszary Galéria kertjéből indulva
jegyár: 2300 Ft/fő, ami a helyszínen az idegenveze-
tőnél vásárolható
regisztráció: balaton.guide@gmail.com vagy  
+36 30 727 7162

Kisfaludy színpad
20.00 Báli táncok a Valcer Táncstúdió előadásában
21.30 Füred Dixieland Band-koncert
 
Lovas kocsikázás az Anna-bál estéjén az Anna-
báli szépek fogatain!
Tegye különlegessé az Anna-báli estét! Séta-
kocsikázzon Balatonfüred belvárosában a me-
zőhegyesi, szilvásváradi és bábolnai ménesgazda-
ságok fogataival!
A fogatok indulási időpontja: 18.30, 19.00, 19.30 és 
20.00. Időtartam: 30 perc
Díj: 15 000 Ft/fogat 2-4 fő részére (az induló fogatok 
száma korlátozott)
Jegyvásárlás, foglalás a jegy.hu oldalon, valamint 
július 23-án személyesen a Kisfaludy Galéria jegy-
pénztárában.

JÚLIUS 24., VASÁRNAP

Kisfaludy Színpad
10.00 A Balatonfüred Néptánccsoport műsora
10.45 A 197. Anna-bál szépe és udvarhölgyeinek 
bemutatkozása, majd lovas huszárok kíséretével 
séta kocsikázás a városban
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Kovácsfi Barna remekül helytállt  
az erős európai teqballmezőnyben

Kovácsfi Barna te- 
hetséges teqballjá- 
tékos, aki legutóbb 
egy nemzetközi via- 
dalon, a European 
Tour marosvásárhe-
lyi állomásán képvi-
selte a Balatonfüredi 
Utánpótlás Clubot 
(BUSC).

A világ legjobbjait felvo-
nultató mezőnyben fér-
fipárosban a csoportkört 
megnyerve a negyeddöntő-
ig, míg vegyes párosban a 
nyolcaddöntőig menetelt 
Csereklye Martin, illetve 
Nagy Boglárka oldalán. 

A teqball a futball és az 
asztalitenisz elemeinek 
kombinálásával kialakított 
sportág, amelyet egy ívelt 
asztalon játszanak. A játé-
kosok a karok és a kezek 

kivételével a test bármely 
részével hozzáérhetnek a 
labdához. A pontozásos, 
testi kontaktus nélküli sport 
kül- és beltéren is játszható.

A világszerte egyre na-
gyobb népszerűségnek ör-
vendő játékot a Nemzet- 
közi Teqball Szövetség 
(FITEQ) képvisel i .  A 
teqball dinamikus fejlődé-
sét bizonyítja, hogy felvet-
ték az Ázsiai és Afrikai 
Strandjátékok programjába. 
Könnyen előfordulhat, 
hogy a következő évtize-
dekben a nyári négykarikás 
játékokon is találkozhatunk 
a sporttal – és talán füredi 
olimpikonokkal is…

 BUSC Média

Bronzérmes a Balatonfüredi KSE 
2012 és 2014 után 
harmadszor szerez-
tek Balatonfüred 
férfi kézilabdázói 
bronzérmet az első 
osztályú bajnok-
ságban.

Tizenöt év alatt 3 bronz, 
4 negyedik hely és 3 ötödik 
helyezés a mérleg, vagyis a 
szezonok kétharmadában a 
mezőny első felében végez-
tek, nemzetközi kupaindu-
lást érő helyen a fürediek. 
György László vezetésével 
nyolc év után ismételték 
meg az eddigi legnagyobb 
sikerüket a kézilabdások. A 
vezetőedző jó választásnak 
bizonyult, hiszen egykor 
Sótonyi László segítőjeként 
ő is részese volt bronzérmes 
sikereknek.

A BKSE volt már serdü-
lő-, ifjúsági és juniorbajnok 
(ez utóbbi éppen György 
mester vezetésével), de az 
egyesület hírét mégis a 
felnőttsikerek röpítik a leg-
magasabbra.

Különös értéke van en-
nek a bronznak, hiszen 
olyan vetélytársakat utasí-
tottak maguk mögé, akik 
jobb gazdasági kondíciók-
kal rendelkeznek (sőt, az 
egyikük még egy hatezres 
arénát is kapott).

A szezon egy – mondhat-
ni szokásos – döccenővel 
indult, egy kalászi döntet-
lennel, de aztán olyan nye-
rőszéria jött – közte a Tata-
bánya tízgólos legyőzésé-
vel –, melyet csak a Veszp-
rém tudott megszakítani. 
Sajnos az év végén a szege-
di vereség mellett egy na-

gyon fájó hazai is becsú-
szott a Fradi ellen.

Ilyenkor szokott jól jönni 
a szünet, de nem így a Fü-
rednek, mert 2022 egy ha-
zai vereséggel indult a 
Komlótól. Jól jött a pofon, 
mert ezt győzelmek és a 
Veszprém elleni hazai, bra-
vúros pontszerzés követte. 
Ezzel a döntetlennel a fiúk 
elérték, hogy nem maradt 
olyan csapat a magyar NB 
I-ben, amelyiktől ne szerez-
tek volna bajnoki pontot.

A sikert egy tatabányai 
pofon követte (mínusz 11!), 
de gyorsan javítottak, még 
a Szeged ellen is volt egy 
szép félideje a csapatnak. 
Aztán megint az a fránya 
Fradi. Másodszor is meg-
verték a mieinket.

Ezzel szívszélhűdéses 
végjáték következett. Nem 
hibázhattak, mert az üldö-

zők (Fradi, Tatabánya) job-
bak voltak a mieinknél a ki-
ki összevetésben.

Bár a szövetség nem 
hozta meg azt a sportszerű 
döntést, hogy a zárómeccsek 
egy időpontban kezdődje-
nek, Komlón nem remegtek 
meg a füredi kezek, így 
nem tudták leszedni a már 
majdnem a mieink nyaká-
ban látott medált.

Nemzetközi téren is ju-
bileumi év volt a mögöttük, 
hiszen tizedszer képvisel-
hették Magyarországot, Ba-
latonfüredet valamelyik ku-
pában a férfi kézilabdázó-
ink. Itt – sajnos – idén sem 
termett sok babér, hiszen a 
svéd vetélytárs a selejtező-
ből kiejtette csapatunkat. 
Szoros meccsek után, nem 
feltett kézzel, de búcsúzni 
voltak kénytelenek a füre-
diek.

A válogatottba három 
stabil játékost – Bóka, 
Topic, Rodriguez – adott 
Balatonfüred. A válogatott 
találkozóin mindhárman 
meghatározó játékosai vol-
tak a nemzeti csapatnak. 
Rajtuk kívül többen is ott 
lehettek a szélesebb keret-
ben, vagy minimum a válo-
gatók jegyzetfüzeteiben. 
Ne feledkezzünk meg 
Deján Malinovicról sem, 
aki biztos tagja a bosnyák 
nemzeti csapatnak.

Stabil kerete volt ebben 
az idényben a Fürednek. 
Öten valamennyi, hatan 
szinte valamennyi meccsen 
szerepeltek. Rajtuk kívül 
még hárman voltak ott a ta-
lálkozók több mint három-
negyedén. Pedig voltak – és 
sajnos vannak – sérültek.

Szöllősi Balázs az NB 
I-es góllövőlista 2. helyén 

végzett (158 találatot ért el). 
A házi rangsorban őt négy 
válogatott követi: Topic, 
Rodriguez, Malinovic és 
Bóka. A mérkőzésenként 
pályán töltött időben Pedro 
Rodriguez a több mint 30 
percével második a hazai 
mezőnyben. A házi ver-
senyben Topic és Németh 
Balázs követi 28 és 27 perc-
cel. Andó Arián védési 
eredményét (34 százalék) 
csak Mikler és Coralles 
múlta felül. Bősz Dani a 30 
százalékot közelítette meg. 
A 11 mérkőzésen szereplő 
Tóth Misi 30 százalék fölöt-
ti teljesítményt mutatott.

Szépen fejlődtek a fiata-
lok is. Szmetán Máté a sze-
zon végén már ügyesen kí-
gyózott a védők között. 
Szűcs Bence tavaszra na-
gyon stabillá vált. Brandt 
Balázs és Milan Gostovic is 

élt a lehetőségeivel, és meg-
mutathatta magát Határ és 
Jánosi is.

A mostaninál csak nehe-
zebb szezon vár majd a ké-
zilabdázókra. A csúcsra 
mindig könnyebb feljutni, 
mint ott maradni. A hazai 
bajnokság mellett a nemzet-
közi kupában is helyt kell 
állniuk. Mindeközben két 
válogatott játékos – a ma-
guk 240 góljával – távozik, 
ráadásul  a legnagyobb ri-
válist erősítve.

A füredi vezetés sem tét-
lenkedik, meghatározó já-
tékosok jönnek, és legalább 
ekkora erősítés lesz a sérü-
lésből visszatérő Varga 
Marci. Arról sem feledkez-
hetünk meg, hogy a fiatalok 
is egy szezonnal már bel-
jebb vannak.

A bronzérmet a szezon-
záró vacsorán dr. Prémecz 
Attila, a szövetség igazga-
tótanácsának elnökhelyet-
tese adta át a csapat tagjai-
nak és a szakvezetésnek, 
akik közül hárman – Kis 
Ákos sportigazgató, Szath-
mári János kapusedző és 
Lelkes Gábor technikai ve-
zető – egykor játékosként 
részesei voltak az előző két 
bronzéremnek is. A szezon-
zárón Eppel János köszön-
te meg a csapat és a stáb 
munkáját, a szponzorok tá-
mogatását, és jó pihenést, 
feltöltődést kívánt minden-
kinek, mert kell az erő a jö-
vő szezonhoz, amelyben a 
hazai bajnokik mellett a 
nemzetközi megmérettetés 
is vár a balatonfüredi kézi-
labdázókra.

 Dr. Király G. István

Hornyák Péter, a válogatott 
jobbszélsője három évre írt 
alá Füredre. Egykor ifistaként 
jött Balatonfüredre a mostani 
vezetőedzővel együtt Dunaúj-
városból. Két időszakban is 
szerepelt felnőttként füredi 

mezben. Most hosszabb kényszerszünet – szalag-
szakadás – után léphet újra pályára.

Új arcok a pályán

Július 1-jétől kétéves szerző-
dést kötött a BKSE-vel a szerb 
válogatott bal oldali lövő, 
Stefan Sretenovic. Az 1995-ös 
születésű, 202 centi magas, 
104 kilós jobbkezes lövő a 
BL-induló Bresttől érkezett, 

ahol az egykori füredi jobbátlövő, Kasparek 
csapattársa volt. Sretenovic jelentős erősítés lehet 
mind támadásban, mind védekezésben.

Vári Márk, a húszéves bal- 
kezes lövő négy évre írt alá 
Balatonfüredre. A kétszeres 
olimpiai bajnok Vári Attila fia 
a Ferencvárostól érkezik 
hozzánk.
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Csatlakozz hozzánk
ÁRUÖSSZEKÉSZÍTŐNEK
a Veszprémben található
logisztikai központunkba!

KözelségCsapat-
szellem

Személyes 
fejlődés

PENNY KARRIER Pont a Te helyed!
pennykarrier.penny.hu

Amennyiben a pozíció felkeltette az érdeklődésed, látogass el a PENNY karrieroldalára,
válaszd ki a logisztikai pozíciókat, azon belül kattints az Áruösszekészítő pozícióra.
Jelentkezz még ma!

Kezdő jövedelem heti 40 órás műszakban: 
bruttó 403 000 Ft, amely a teljesítménytől 
függően elérheti az 538 000 Ft-ot is.

•  Cafeteria a próbaidő után nettó 14 000 Ft/hó
• Étkezési támogatás
• Ingyenes targonca jogosítvány megszerzése
•  Ingyenes dolgozói buszjárat 

vagy munkábajárási támogatás
• Mentorprogram

Amit kínálunk:
•  Bejelentett munkaviszony pontos bérkifizetéssel
•  Kezdő jövedelem: az alapbéren felül tartalmazza 

a bérpótlékokat, a prémiumot és túlórát
•  Kezdő jövedelem: alapbér, bruttó 300 000 forint
• Egyműszakos munkarend
•  Átlag feletti műszakpótlék és szombati pótlék
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