
Budapesti diák az Anna-bál szépe

A 17 éves, budapesti gimnazistát, Kemecsey 
Anna Viktóriát választották a 197. Anna- 
bál szépének. Az első udvarhölgy a 19 éves,  
miskolci Zelena Zóra, a második udvarhölgy 
pedig a 17 éves, nagyigmándi Janovszki  
Csenge lett.

A bál szépe, Kemecsey 
Anna Viktória budapesti 
gimnazista, aki jogi tanul-
mányokat szeretne folytat-
ni, és szabadidejében díj-
lovaglással foglalkozik.

– Elérzékenyültem, ami-
kor meghallottam a neve-

met, még most is remegek 
az örömtől. A családban so-
kat beszéltünk a bálról, ter-
vezgettük, hogy egyszer  
eljövünk. Boldog vagyok  
– mondta a bál szépe.

A bál első udvarhölgye, 
Zelena Zóra jogot tanul, 

születésnapi ajándékként 
kapta a báli belépőt, szülei-
vel és párjával érkezett a 
bálra. Janovszki Csenge, a 
második udvarhölgy a Ko-
máromhoz közeli Nagyig-
mándról érkezett a bálra, 
szereti a népzenét, sőt népi 
énekesnek készül.

A bál szépe az aranyalma 
mellett egy modernizált 
Viktória-mintás herendi vá-
zát, udvarhölgyei Apponyi- 
és Rothschild-mintásat kap-
tak ajándékba.

A Kiss Ernő-díjat, a hu-
szárkapitányt ábrázoló 
szobrot Eperjes Károly 
Kossuth- és Jászai Mari- 
díjas színművész vehette át. 
Az elismerést minden év-
ben olyan személy kapja, 
aki munkájával, hivatásával 
gazdagította Balatonfüred 
kulturális és szellemi életét.

Idén is a báli közönség 
szavazta meg a 15 legszebb 
lányt, akik között négy ba-
latonfüredi elsőbálozó is 
volt, majd a Horgas Eszter 

fuvolaművész, Kocsis Ko-
rinna korábbi bál szépe, V. 
Kulcsár Ildikó újságíró, 
Schiffer Miklós divatszak-
értő, Ókovács Szilveszter, az 
Operaház igazgatója és 
Gömbös Lóránd üzletem-

ber alkotta zsűri választotta 
ki a bál szépét és udvarhöl-
gyeit.

A több mint hatszáz bá-
lozó között több hírességgel 
is találkozhattunk, itt volt 
feleségével Szilágyi Áron 
háromszoros olimpiai baj-
nok, Európa-bajnok kard-
vívó, aki pár napja érkezett 
haza a kairói vb-ről, ahol 
világbajnoki aranyérmes 
lett, és itt volt férjével, Ná-
nási Pállal Ördög Nóra is.

Folytatva a hagyományt, 
vasárnap délelőtt a bál szé-
pét és udvarhölgyeit a Kis-
faludy színpadon mutatták 
be a nagyközönségnek, 
majd lovashuszár-kísérettel 
sétakocsikáztak a városban.

  Martinovics Tibor
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TARTALOM
Új időrekord  
a Kékszalagon
A Fifty-Fifty saját koráb- 
bi csúcsát döntötte meg.

3. oldal 

Lantos-képek 
a Zsdrál Artban
Természetelvű formavilág 
a figuratív és a nonfiguratív 
határán.   5. oldal 

Szilágyi Áron

Harmincfajta bor a Tagore sétányon
A város leglátogatottabb rendezvénye,  
a Balatonfüredi Borhetek augusztus 5-én 
kezdődnek, és egészen augusztus 28-ig várják 
a borászok a vendégeket. A Tagore sétányon 
ismét megjelennek a borpavilonok, három 
héten keresztül a kerékpárút egy részét is 
lezárják. A legfontosabb tudnivalókról  
Mészáros József pécselyi borászt kérdeztük, 
aki egyben a gazdák képviselője is. 

– Július 15-én ültünk le, 
hogy átbeszéljük az idei 
borhetek szabályrendsze-
rét. Az önkormányzattal 
egyeztetve készült el a 
fesztivál stratégiája. Ezút-
tal 25 borász és 3 pecse-
nyés jelenik meg a sétá-
nyon, természetesen lesz 
édesség is, és a hagyomá-
nyos népi kirakodóvásár is 
helyet kap. 

Harmincfajta borból  
250 tételt lehet majd kós-
tolni a borheteken, hangsú-
lyosan megjelenik az olasz-

rizling, ebből is számos 
fajta, a kései száraztól 
kezdve az édesebb italokig. 
A tavalyi évjárat különle-
ges, ami meglepte a szak-
mát és a közönséget is. A 
száraz és meleg időjárás 
ellenére is szépen megma-
radtak a savak, kiváló, üde, 
friss borok készültek – so-
rolta Mészáros József.

– Idén inflációkövető ár-
emelésre kell készülni, egy 
deci bor átlagos ára 500–
700 forint között lesz, ter-
mészetesen a prémium bo-

rok ennél jóval drágábbak 
is lehetnek. Most kevesebb 
műsor lesz a Kisfaludy 
színpadon, ám újra meg-
épül a Rizling és Kékfran-
kos névre keresztelt kis 
színpad a pavilonok előtt, 
ahol minden este lesz mu-
zsika, hétköznapokon pe-
dig 2-2 borász tart majd in-
gyenes borkóstolót. 

Fontos, hogy a borhete-
ken megjelenő tételek 
mindegyike komoly must-
rán ment át, nemcsak ha-
zai, de országos versenye-
ken is megfordultak, sőt 
szép számmal értek el a 
térség borászai komoly 
nemzetközi sikereket is  
– tudtuk meg a pécselyi  
borásztól.  Bán László

Borheti ajánlónkban 
csúcsborászok csúcsborai-
ról olvashatnak összeállí-
tást a 6-7. oldalon.

A Tagore sétányra telepített borpavilonok miatt augusztus 5-től 28-ig a kerék-
párút egy részét is lezárják 

A 197. Anna-bál szépei: Janovszki Csenge, 
Kemecsey Anna Viktória és Zelena Zóra

Ördög Nóra férjével, Nánási Pállal bálozott



BALATONFÜREDI NAPLÓXXII. évfolyam, 2022. VVI. szám2

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

A Szőke zserbó a legjobb fagyi
A Magyar Cukrász 
Iparosok Országos 
Ipartestülete szak-
mai megméretteté-
sén Dobó Norbert 
balatonfüredi fagy-
laltkészítő Szőke 
zserbó névre keresz-
telt kompozíciója  
lett az év fagylaltja, 
ezzel 2020 után már 
másodszor hozta el  
a verseny fődíját.

A Füredi Fagyizót képvi-
selő Dobó Norbertet a Bu-
dapesten rendezett díjátadó 
után kérdeztük.

– Klasszikus ízpárosítású 
fagylalttal neveztem. A ba-
rack-dió párosítást a saját 
ízlésünkre formáztuk, így 
pekándiót és karamellizált 
fehér csokit tettünk hozzá, 
amit a szakmában szőke 
csokinak hívnak, innen a 
fagyi neve. Ez csapatmun-
ka, mindenki hozzáteszi a 
magáét. Télen találtuk ki 
ezt a párosítást, azóta igye-
keztünk tökéletesíteni. 

Semmi különlegeset nem 
csinálunk, egyszerűen csak 
figyelünk a vendégek igé-
nyeire, és a legegyszerűbb 
fagylalt esetében is a ki-  
fogástalan minőségre tö-
rekszünk – mondta Dobó 
Norbert.

Két évvel ezelőtt rendkí-
vüli népszerűséget hozott  
a fagyizónak Az Év Fagy-
laltja-díj, a nyertes finom-
ságból nem győztek eleget 
készíteni.

– Most is hasonlóra szá-
mítunk, holnaptól szerin-

tem a Szőke zserbóból a 
szokásos mennyiség ötszö-
rösét kell készítenünk. 
Hosszú évek munkája van 
abban, hogy a vendégek 
kedvelik a fagylaltjainkat. 
Folytatjuk  a munkát, keres-
sük az új ízeket  – így Dobó 

Norbert, aki hozzátette: a 
díjjal járó vándorkupa az 
üzletben kap majd egy ki-
tüntetett helyet.

Norberték fagylaltozója 
2007 óta várja a vendégeket 
Füreden. Az üzletbe az 
édesapja ötlete alapján vá-
gott bele, és vele kezdte a 
fagyikészítést is, de már 
évek óta önállóan viszi a 
boltot.

A Magyar Cukrász Ipar-
testület 25. alkalommal ren-
dezte meg a fagylaltver-
senyt, amelynek célja a ha-
gyományos, jó minőségű 

kézműves fagylalt népsze-
rűsítése.

Az elmúlt két évhez ha-
sonlóan régiós elődöntők 
után – ahol kész fagylaltok-
kal kellett indulni – az ipar-
testület székházában tartot-
ták meg a döntőt, itt a tan-
műhelyben kellett helyben 
elkészíteni a versenyzők-
nek a fagylaltot.

A versenyre idén négy 
kategóriában összesen 74 
fagylalt nevezett. Kötelező 
íz idén sem volt, semmi 
nem szabott határt a ver-
senyzők kreativitásának. A 
döntőbe a kézműves kate-
góriákban 12 fagylalt ke-
rült, melyeket a verseny-
zőknek a zsűri jelenlétében 
kellett elkészíteniük. Olyan 
kézműves fagylaltokkal le-
hetett nevezni, ami termé-
szetes alapanyagokkal és 
kizárólag saját készítésű 
öntetekkel, pasztákkal, dí-
szítésekkel, a hagyományos 
technológiai sorrendet be-
tartva készülnek. 

 Martinovics Tibor

Dr. Magyar Cecília és Bene Zoltánné  
kapta a Balatonfüred Egészségéért-díjat

Kiemelkedő egészségügyi tevékenysége elisme-
réseként dr. Magyar Cecília és Bene Zoltánné 
kapta az idei Balatonfüred Egészségéért-díjat. 
Magyar doktornő a város legnagyobb létszámú 
körzetének háziorvosa, háromezer páciens 
ellátását végzi, Bene Zoltánné Kati pedig 
harmincöt éve a rendelőintézet dolgozója, 
idejének nagy részét a szülészet-nőgyógyászat 
szakrendelésen töltötte.

Dr. Magyar Cecília Pá-
pán született, s mint oly sok 
gyermek, ő is orvos szere-
tett volna lenni, de ő ezt az 
álmát meg is valósította. 
Pécsen diplomázott, ott is 
kezdte szakmai pályáját, és 
1992-ben került Balatonfü-
redre. Szívkórházi munkája 
után 2002-ben vásárolt há-
ziorvosi praxist, ahol min-
den szakmára kiterjedő ál-
talános tudásanyagát fel-
használja. A laudáció ki-
emelte, hogy jól ismeri pá-
cienseit, családi és szociális 
környezetét, s végigkíséri 
személyiségük rezdüléseit 
is, ami a szakmai munkáját 
szintén elősegíti. Társadal-
mi tevékenységként 2005 
óta vezeti a füredi Gyöngy-
virág Onkológiai Klubot, a 
szervezet tagjai a díjátadó 
alkalmával is kifejezték há-
lájukat. 

Jelenleg több mint há-
romezer ember ellátását 

vállalva Balatonfüred leg-
nagyobb háziorvosi körze-
tét vezeti. Elmondása sze-
rint azonban ez nem jelent 
számára terhet, mert a mun-
káját és a pácienseit is sze-
reti. A másokon való segítés 
pluszérzéseket ad számára, 

felölti, s erre szükség is van, 
mivel sok beteg terhét vál-
lalja fel, s ezt csak kellő alá-
zattal tudja hordozni. Ma-
gyar doktornő szerint az 
újabb generációk jobban 
odafigyelnek az egészsé-
gükre, és elfogadják azokat 
a tanácsokat, amivel egyre 
tovább tudnak jó minőségű 
életet élni. Tanácsai közé 
tartozik: nyolc óra munka, 
nyolc óra pihenés, naponta 
legalább két-három liter fo-
lyadék, amiből két pohár 
legyen zöld tea, legalább 
kétszer harminc perc aktív 
mozgás, s legalább fél óra 

olvasás, pihenés, megnyug-
vás. Ezek betartására ő ma-
ga is törekszik.

Bene Zoltánné Kati 35 
éve dolgozik a füredi ren-
delőintézetben, idejének 
nagy részét a szülészet-nő-
gyógyászat szakrendelésen 
töltötte. Keszthelyen szüle-
tett, egészségügyi szakkö-
zépiskolában végzett, majd 
szülésznői szakképesítést 
szerzett. 1987 óta generáci-
ók születtek és nőttek fel a 
kezei között, Balatonfüre-
den a fogantatás felismeré-
sétől kezdődően szinte min-
denkit ismer. Szerinte szü-
lésznőnek lenni az egyik 
legcsodálatosabb dolog a 
világon: egy új élet világra 
segítésénél és első kézbe 
vételénél szebb érzést nem 
tud elképzelni. A nőgyó-
gyászati szakrendelésre 
manapság már olyanok jár-
nak vissza, akik egykor, 
terhes gon dozás alatt az 
édesanyjuk pocakjában ér-
keztek hozzá. 

A díjátadó ünnepségen 
Bóka István polgármester 
és a városi rendelőintézetet 
vezető Ács Károly is meg-
köszönte az egészségügyi 
dolgozók kitartó munkáját, 
amit példamutatónak ne-
veztek. Mórocz Anikó

Harapós staffordshire terrier
Gondatlanságból elköve-

tett súlyos testi sértés vét-
ség elkövetésének megala-
pozott gyanúja miatt folyt 
nyomozás a Balatonfüredi 
Rendőrkapitányságon egy 
58 éves helyi lakos ellen. 
Az eljárás adatai alapján 
március 25-én délelőtt a 
férfi felügyeletére bízott 
staffordshire terrier fajtájú 
kutya megharapott egy nőt. 
A férfi ingatlanjának kapu-
ja előtt éppen átvette a szál-

lítótól a megrendelt termé-
ket, amikor a ház nyitott 
kapuján kiszaladt a kutya, 
és a nő bal bokáját megha-
rapta. Ekkor a férfi a kutyát 
bezárta az udvarra, azonban 
az eb kidugta a fejét a ka-
pun, és ismét megsebesítet-
te a sértettet, aki súlyos sé-
rüléseket szenvedett. A Ba-
latonfüredi Rendőrkapi-
tányság a nyomozati anya-
gokat az illetékes ügyész-
ségnek átadta.  BFN

Ha a NAV-ot hívná, mostantól  
csak a 1819-et tárcsázza!

Megújult a NAV infóvonala. Mostantól mind az ál-
talános kérdések, mind pedig a konkrét ügyek telefo-
nos intézéséhez elegendő az 1819-es számot hívni. 
Az általános, azaz konkrét ügyhöz nem kapcsolódó tájékoz-
tatás az infóvonal 1-es menüpontjában, míg az egyedi tele-
fonos ügyintézést is lehetővé tévő szolgáltatás (korábban 
ügyfél-tájékoztató és ügyintéző rendszer) a 2. menüpontban 
érhető el.
A NAV telefonos szolgáltatásai tehát mostantól egységesen 
a 1819-es, külföldről a +36(1)461-1819-es hívószámon mű-
ködő NAV-infóvonalon érhetőek el.
A 2. menüpont használatához, vagyis a telefonos ügyinté-
zéshez továbbra is ügyfél-azonosító szám (PIN-kód) szük-
séges. Ezt változatlanul a TEL jelű adatlapon lehet igényel-
ni, legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkal-
mazásban (ONYA). A szolgáltatás részleges kódú telefonos 
azonosítóval (RKTA) is használható, ami bármelyik kor-
mányablakban igényelhető.
Csekk az új rendszerben már teljesen automata kiszolgálás-
sal kérhető a főmenü 3-as menüpontjában.

Veszprém Megyei Adó- és Vámigazgatóság
Bene Zoltánné és dr. Magyar Cecília az elismeréssel

Dobó Norbert duplázott, 2020 után 
már másodszor hozta el a fődíjat
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Rekordot hozott az 
idei, sorrendben 54. 
Kékszalag verseny: 
az első helyen befutó 
Fifty-Fifty katama-
rán legénységének  
7 óra 13 perc 21 
másodperc kellett 
ahhoz, hogy teljesít-
sék a légvonalban 
több mint százötven 
kilométeres távot.  
A Józsa Márton 
kormányozta hajó 
saját korábbi, 2014-
es időrekordját 
döntötte meg 36 
másodperccel. Az 
idei versenyen 516 
hajó indult el, fedél-
zetükön 2520 vitor-
lázóval.  

A harmadik helyezett 
Prospex-Delta kormányo-
sáról, dr. Kaiser Kristófról 
úgy tartják, hogy történjen 
bármi, ő ott van a Kéksza-
lag élmezőnyében. Üröm az 
örömben, hogy eddig még 
nem sikerült az első helyet 
megszereznie, de az elmúlt 
hét év alatt négy lobogót 
gyűjtött be.

– Ebben a szélben való-
színűleg nem tudtunk volna 
nyerni a Fify-Fifty ellen: 
óriási előnye van a hajónak, 
és nagyon jó legénység vi-
torlázza. Nekünk a kis szél 
az erősségünk, ami statisz-
tikailag gyakoribb. A Fifty-
Fify két látványos győzel-
me között is nyolc év telt el. 
Az élet iróniája, hogy mire 
lett egy jó hajónk, nem lett 
hozzá kis szél. A véghajrá-
ban kecsegtető volt szá-
munkra a második hely, 
karnyújtásnyira volt a Team 
Kaáli, de nem sikerült el-
kapnunk őket. Így is na-
gyon boldogok voltunk, 
mert a nyugati medencét 
végighajrázva a hatodik 
helyről jöttünk fel a harma-
dikra. A hajónkkal akadtak 
technikai problémák, ami-
ket ki kell javítanunk, és jö-
vőre biztos, hogy sokkal 
stabilabban fogunk tudni 
vitorlázni, a győzelemig 
meg sem állunk – nyilat-

kozta lapunknak Kaiser 
Kristóf. 

Az idei Kékszalagon 
majdnem minden Virág 
Flóráról, a második helyen 
befutó Team Kaáli kormá-
nyosáról szólt, hiszen ő volt 
az egyedüli nő, aki közel 
került az első helyhez. A 
gyors hajó elsődleges célja 
a dobogó megszerzése volt. 

– A kenesei bóját még el-
sőnek vettük, kilenc másod-
perccel a Fifty-Fifty előtt. 
Ott leállt a szél és össze-
gyűlt a katamaránmezőny. 
A Fifty és az RSM kapta 
meg először a frissülő sze-
let, és csőgázra eresztették 
a gépüket, úgyhogy mi in-
kább arra koncentráltunk, 
ami mögöttünk történik. 
Végig arra figyeltünk, hogy 
a taktikánkkal és a sebessé-
günkkel mindenkit magunk 
mögött tartsunk. Jövőre 
legalább ilyen vagy ennél 
erősebb szelet kívánunk 
magunknak, imádok erős 
szélben vitorlázni – nyilat-
kozta Virág Flóra.

A Fifty-Fiftynek rendkí-
vüli módon kedvezett az 
idei, tíz-tizenöt csomó kö-
zötti középszél. 

– Úgy gondolom, hogy a 
mostani eredményt a régi 
hajónkkal is tudtuk volna 

hozni, nem erre készültünk, 
a hajón elvégzett fejleszté-
sek inkább a gyenge szeles 
tartomány javítását szolgál-
ták. Megtapasztaltuk most, 
hogy ebben a közepes szél-
ben is gyorsabb lett a hajó, 
főleg bő szélben. A hosszú 
krajcban a többiekkel szem-
ben két-három csomós elő-
nyünk volt, amit folyama-
tosan tudtunk nyújtani, 
Keszthely környékén ez 
már negyven perc körüli 
volt. A kenesei lyukban tíz-
tizenöt percig vergődtünk, 
hogy visszakerüljünk a 
szélbe, de azután nem na-
gyon volt leállásunk, szinte 
végig kifújt szelünk volt. 
Badacsonynál hat-hét cso-
móra gyengült a szél, de 
ezekkel a hajókkal ilyen 
szélben is szépen lehet ha-
ladni. Visszafelé jövet na-
gyon odafigyeltünk, hogy 
ne történjen technikai hiba, 
nem vállaltuk magunkat túl. 
A széladatokból láttuk, 
hogy a tihanyi cső után ti-
zenhat-tizennyolc csomós 
szél várható, emiatt az 
egyik orrvitorlát be is te-
kertük. Ez bejött, mert a vé-
gén félszelet kaptunk, ami 
a katamaránoknál kritikus. 
A végén húsz-huszonkét 
csomós sebességgel futot-

tunk be – mondta Józsa 
Márton.

A többszörös győztes 
kormányos szerint marad-
tak tartalékaik: bekerült 
például a hajóba egy vízbal-
laszt technika – a nyomaték 
javítása érdekében –, amit 
egyáltalán nem használták. 
Ezt is tesztelniük kell még, 
hiszen az átalakított hajóval 
a rajt előtt mindössze pár 
órát tudtak edzeni. Jövőre 
tervezik még a rudazat cse-
réjét, amitől újabb kétszáz 
kilós súlycsökkenést remél-
nek, illetve jobb geomet-
riájú árbócokat is kapnak. 

Az egytestű hajók közül 
a Raffica érte el a legjobb 
eredményt Király Zsolt kor-
mányzásával. A gyorsaság, 
a természetközeliség mel-
lett az elszántságról is szól 
minden Kékszalag, hiszen 
vannak alacsonyabb sebes-
ségű hajók, amelyek 24–48 
óra vitorlázás után futnak 
be a balatonfüredi célba. Az 
idei versenyen az Erdélyi 
D á n i e l  k o r m á n y o z t a 
Prevento csapata futott be 
limitidőn belül utolsóként a 
füredi célba, mintegy 44 óra 
vitorlázás után szombat haj-
nalban, nem sokkal 5 óra 
előtt – tudtuk meg a szerve-
zőktől. Mórocz Anikó

Korszerű kikötő  
sok szolgáltatással

Hosszas előkészü-
letek után átadták  
a 140 férőhelyes 
Kékszalag Port 
vitorláskikötőt.  
A Magyar Vitorlás 
Szövetség, a Magyar 
Kajak-Kenu Szövet-
ség és a város önkor-
mányzatának közös 
beruházásában épült 
kikötő a Füred 
kemping szomszéd-
ságában található.

A 140 vitorlás hajónak és 
40-50 kézi hajtású vízi 
sporteszköznek helyet biz-
tosító kikötő bármilyen 
szintű verseny lebonyolítá-
sához alkalmas infrastruk-
túrával rendelkezik. A ki-
kötőhelyeken világítás, ivó-
víz-csatlakozások, wifi és 
te lepí te t t  vagy mobi l 
szennyvíztartály-ürítési le-
hetőség várja a hajósokat.

Az önkormányzat mint-
egy 1,2 hektáros területén a 
vízre bocsátási lehetőségek 
biztosítják a vitorlázás mel-
lett az egyéb sportágak, 
mint például a szörf, a ka-
jak-kenu igényeit is. A Ba-
latonnál ez a kikötő bizto-
sítja a legtöbb vendéghelyet 
a túravitorlázók számára, 
hiszen a projekt egyik fő 
célja, hogy kiszolgálja a ta-
von a turisztikai célú spor-
tolást.

– Ez egy jelentős fejlesz-
tés, jó szempontok mentén. 
A komplex program része-
ként elkészült a Kékszalag 
sétány, hamarosan kész a 
kemping főbejárata, és ősz-
re megépül a területen az 
egyedülálló konferencia-
központ is. A jövő évre tel-
jesen megújul a Füred kem-
ping, zöldterületet fejlesz-
tünk, modernizáljuk az inf-
rastruktúrát. Az önkor-

mányzatnak az a célja, hogy 
minél több vízparti részt 
nyisson meg, minél több 
strand bejárható legyen a 
szezonon kívül, minél töb-
ben sétálhassanak a Balaton 
partján. Ez a terület ezek-
nek a törekvéseknek már 
megfelel – mondta dr. Bóka 
István, Balatonfüred pol-
gármestere az ünnepélyes 
átadón.

Holczhauser András, a 
Balatonfüredi Vízisport- és 
Szabadidőközpont ügyve-
zetője, a Kékszalag Port ve-
zetője elmondta, a teljes be-
ruházás szeptemberre ké-
szül el, akkorra épül fel a 
Kékszalag Port parti létesít-
ménye, melyben a kiszol-
gáló helyiségek, valamint 
egy teraszbár kap helyet. Az 
épület elkészültéig mobil 
irodákkal, zuhanyzókkal és 
illemhelyekkel biztosítják a 
működést.

– A bérbe adható helye-
ink gyakorlatilag már el-
fogytak, sőt várólista van. 
Büszke vagyok arra, hogy 
mi rendelkezünk a környé-
ken a legtöbb vendéghely-
lyel, amelyekkel igyek-
szünk kiszolgálni a balato-
ni túravitorlázókat – tette 
hozzá.

Gerendy Zoltán, a Ma-
gyar Vitorlás Szövetség el-
nöke kiemelte: a Kékszalag 
Port az ország legkorsze-
rűbb vitorlásközpontja, ta-
lálkozási helye lesz a vitor-
lázóknak, a túrázóknak, a 
kajakosoknak egyaránt.

– Nemzetközi versenye-
ket szeretnénk itt rendezni, 
bajnokságokat, itt otthonra 
lel a szabadidős túravitorlá-
zó családoktól egészen az 
olimpikonjainkig minden-
ki, aki a Balaton szerelmese 
– fogalmazott a szövetség 
elnöke.  Martinovics Tibor

Józsa Márton az utolsóként beérkező Erdélyi Dánielt köszönti Fotó: Gazsi

Bóka István, Holczhauser András és Gerendy Zol-
tán az ünnepélyes átadón

A GINOP 7.1.2-15-2016-00013 és GINOP-7.1.9-17-2018-00026 ke-
retében mintegy 2,1 milliárd összegű támogatással valósul meg a 
Balatonfüredi Vízisport- és Szabadidőközpont Balatonfüreden. A 
komplex megállópont kikötője összességében mintegy 140 vitorlás 
hajónak és 40-50 kézi hajtású vízi sporteszköznek biztosít helyet. A 
projekt célja a Balatonon a turisztikai célú túravitorlázás átfogó fej-
lesztése mellett a különféle járásmódok összekapcsolásával közös 
megállóhelyek hálózattá alakítása. Ez a forma lehetővé teszi a tu-
risták számára a turizmus kedvelt célállomásainak bármely járás-
mód gyakorlása általi elérését. A kikötői rész a parti infrastruktúrával 
együtt képes kiszolgálni a Magyar Vitorlás Szövetség és a Magyar 
Kajak-Kenu Szövetség céljait. A balatonfüredi, központi létesítmény 
számára Balatonfüred Város Önkormányzata biztosított helyet a 
kemping területén, mintegy 1,2 hektáron.

A Fifty-Fifty új rekorddal 
megnyerte a Kékszalagot



BALATONFÜREDI NAPLÓXXII. évfolyam, 2022. VI. szám4

Fejes Sándor, F. Szabó János, dr. Preisz Ádám 
és Angyal Imre festményei láthatók az Arácsi 
Népházban. A kiállítást Balla Emőke, a Veszp-
rém Megyei Napló főszerkesztője nyitotta meg. 
A műveket augusztus 18-áig nézhetik meg az 
érdeklődők.

A Balatonfüredi Múzsa 
Egyesület alkotói külön-
böző úton-módon jutottak 
el addig, hogy szenvedé-
lyükké váljon az alkotás, a 
festés.

F. Szabó János porcelán-
festőként kezdte, majd volt 
saját galériája, de ma már 
alig van ideje festeni – me-
sélte a Balatonfüredi Nap-
lónak. Szépen kimunkált 

alkotásain látszik a begya-
korolt kéz. 

Dr. Preisz Ádám orvos 
Kádár Tibortól tanult feste-
ni, a realista és az absztrakt 
ábrázolásmód határán 
egyensúlyoz, csak kedvte-
lésből, szabadon szeret al-
kotni, számára ez az igazi 
rekreáció.

Fejes Sándor képein 
minden az, aminek látszik, 
szinte fotószerű, ahogy az 

ecsetet kezeli, a tárgyakat 
levehetnénk a polcról – 
vagy mégsem? Hogy mi az 
a trompe-l’œil technika, 
korábban tőle tanultuk, de 
erre a kiállításra inkább ha-
jós és tájképeit hozta el.

Angyal Imre, bár műsza-
ki ember, kiválóan hegedül, 
és az utóbbi években fest is, 
tájképein, városképein ha-
tározottan érződik a zenei 
lendület. BFN

Hegedűvirtuóz 
a templomban

Ormanlidis Nikos 
Budapesten szüle-
tett, egy Magyar-
országon otthonra 
lelt görög család-
ban. Pécsre kerül-
ve a baranyai 
megyeszékhely 
zeneiskolájában 
kezdte hegedű-  
tanulmányait.

Ormanlidis sokat kö-
szönhet honfitársának, 
Karolos Trikolidis görög 
karmesternek, a Magyar 
Televízió 1977-es kar-
mesterversenye 3. helye-
zettjének, aki meghívta az 
ifjú pécsi muzsikust két 
saját görög zeneiskolájá-
ba tanárnak, miután meg-
szerezte diplomáját a Ze-
neakadémián. Nikos Or-
manlidis Thessalo ni ki ben 

és Kavalában kezdett ta-
nítani, emellett pedig tag-
ja volt a thessaloniki vá-
rosi zenekarnak, és szóló-
koncerteket is adott.

Nikos Ormanlidis első 
komoly külföldi bemutat-
kozása 1980-ban Bécsben 
volt, ahol Gerhard Schädel 
osztrák zeneszerző hege-
dűversenyét adta elő ős-
bemutatóként, melyből 
rádiófelvételt is készítet-
tek. 1985-től Németor-
szágban dolgozik,  a 
Boden- tó partjánál lévő 
Konstanz városában. 
1985–89 között a Boden-
see Szimfonikus Zenekar 
1. hegedű szólamvezetője, 
1987–1997 között pedig a 
Sinfonia Nova Szimfoni-
kus Kamarazenekar szó-
listája és koncertmestere 
volt. Tanárként 25 évig 
tanított hegedűt és brácsát 
a konstanzi zeneiskolá-
ban, jelenleg magánnö-
vendékeket fogad. Euró-
pán kívül koncertezett 
már Észak-Afrikában, Ja-
pánban is, valamint több 
rádió-, tévé- és CD-felvé-
tel is igazolja muzikalitá-
sát és virtuozitását, me-
lyeket Magyarországon, 
Görögországban, Német-
országban, Ausztriában, 
Svájcban és Lichtens-
teinben rögzítettek. Olyan 
zenekarokkal működött 

együtt, mint a thessaloni-
ki, a veszprémi, a vorarl- 
bergi, a madeirai szimfo-
nikus és kamarazeneka-
rok, a Zürichi Operaház 
Zenekara, a Budapesti Vo-
nósok és a Sinfonia Nova 
kamarazenekar.

Nikos Ormanlidis mu-
zsikusként olyan világ-
nagyságokkal is fellépett, 
mint Yehudi Menuhin, 
Msztyiszlav Rosztropo-
vics, Mischa Maisky, Ko-
csis Zoltán vagy Perényi 
Miklós, de egy svájci ba-
rátja felkérésére általa 
összeállított vonós együt-
tessel 1995-ben a Led 
Zeppelin európai turnéján 
is hatalmas sikerrel szere-
peltek, Svájcban és Fran-
ciaországban nemegyszer 
több mint 80 ezer főnyi 
közönség előtt.

Nikos  Ormanl id i s 
gyakran szerepel együtt a 
fiatal, tehetséges magyar 
zongoristával, Teleki Ger-
gővel, Teleki Pál minisz-
terelnök dédunokájával. 
Közös projektjük, hogy a 
magyar hegedű-zongora 
irodalom legjavát előad-
ják a verbunkostradíciótól 
Liszt Ferencen, Goldmark 
Károlyon, Hubay Jenőn, 
Bartók Bélán, Kodály 
Zoltánon, Weiner León át 
Rózsa Miklósig és a Pé-
csett is működött Takács 
Jenőig. 

Emellett német muzsi-
kusokkal van egy hegedű-
fuvola-zongora triójuk is, 
mellyel eredeti műveket 
és különleges átiratokat is 
játszanak.

  Forrás: Kovács Attila

Nikos Ormanlidis rendszere-
sen fellép nyaranta Balatonfü-
reden is, mivel néhai felesége, 
Kiss Katalin Balaton füredről 
származik, így sok szállal kötő-
dik a városhoz. 

Koncertje a fehér 
templomban 

 augusztus 7-én, 
vasárnap 19 órakor lesz.     

Műsororon: 
M. Bruch g-moll  

Hegedűverseny Op.26, F. 
Mendelsshon é-moll 

Hegedűverseny Op.64
A belépés díjtalan,  
de adományokat  

köszönettel fogadnak.

Szabadtéri népzene
A Muzsikás Együttes az 

Arácsi Tájház szabadtéri 
színpadán adott koncertet 
június 24-én, vagyis Szent 
Iván napján. A karácsony-
nyal éppen átellenes napon, 
amikor a fény teljességét 
ünnepli az egész európai 
kultúra, és amikor mindent 
szabad, amit más napokon 
nem illik. 

A Muzsikás Együttes öt-
ven éve hagyományos ma-
gyar népzenét játszik, ami-
nek bizonyos részei több 

ezer éve kísérnek bennün-
ket. Ezek közismertté téte-
lét a gyermekek körében is 
fontosnak tekinti az együt-
tes: rendhagyó, ingyenes 
énekórákat tartanak azok-
ban az iskolákban, ahova 
meghívják őket. 

Az Arácsi Tájházban is 
sokféle muzsika került elő, 
például tánczenék és siratók 
is, végigvezetve a hallga-
tóságot a magyar nyelvte-
rületen és zenei hagyomá-
nyokon.  BFN

Telt házas koncert Miklósa Erikával
A Négy Évszak címet vi-

selő klasszikus zenei kon-
certek közül a nyár hangja-
ként Miklósa Erika adott 
nagy sikerű koncertet a 
Mendelssohn Kamarazene-
karral. A Kossuth- és Liszt 
Ferenc-díjas opera-énekes-
nő a zsúfolásig megtelt fü-
redi piros templomban lé-
pett fel.

– Nyáron születtem, nyá-
ri gyerek vagyok. Örülök, 
hogy engem választottak 
erre az évszakra, mert na-
gyon szeretem a Balatont, 
főként nyáron. A sok bará-
ton kívül a természet is köt 
a vidékhez: huszonkét évig 
laktam a közeli Bakonyban, 
ami a Balaton-felvidékkel 
együtt a szívem csücske, ta-
lán a legkedvesebb nekem 
egész Magyarországon. A 
Velencei-tóhoz való költö-
zésünk oka az, hogy a kis-
lányunk iskoláskorú lett, és 
volt ott egy telkünk. Persze 

megdobban a szívem, ha a 
Bakony környékén járunk, 
de bármikor visszamehe-
tünk, vannak ott is baráta-
ink – mondta Miklósa Eri-
ka, akit a Mendelssohn Ka-
marazenekarhoz hosszú 
évek óta tartó szakmai és 
baráti kapcsolat fűz. 

A művésznő egyedül ér-
kezett Füredre, mivel a kis-
lánya és a férje egyhetes 
apa-lánya nyaralásra indult. 
A kislányával mindennap 
sokat olvasnak, és Miklósa 
Erika elárulta, hogy kisis-
kolásként neki is az olvasás 
volt a kedvenc tantárgya. 

Nagy kedvencük most A 
Pál utcai fiúk, amihez sze-
mélyes élmény is fűződik: 
Miklósa Erika kislánya lát-
ta a Szöktetés a szerájból 
című operát, amiben Szelim 
pasa szerepét Wunderlich 
József játszotta, aki ősszel 
a Vígszínház A Pál utcai fi-
úk-darabjában is szerepel, 
így azt is meg fogják nézni.

A Négy Évszak sorozat 
további koncertjein a Men-
delssohn Kamarazenekar 
sztárvendégei között üdvö-
zölhetjük majd ősszel Mes-
ter Viktória mezzoszoprán 
opera-énekesnőt, a Magyar 
Állami Operaház vendég-
művészét, Sándor Csaba 
bariton, romániai magyar 
operaénekes pedig a tél 
hangjaként lép a város szín-
padára. A sorozat decem-
berben, Érdi Tamás Liszt 
Ferenc-díjas zongoramű-
vész koncertjével zárul.

 Mórocz Anikó

Héhn Zsuzsa, Balla Emőke, Preisz Ádám, F. Szabó János és Fejes Sándor a megnyitón Fotó: Gazsi

Szenvedélyük az alkotás 
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Lantos Ferenc képei  
a Zsdrál Art Galériában

Lantos Ferenc festő valamennyi alkotói kor-
szakából válogat a füredi Zsdrál Art Galéria 
legújabb kiállítása. A július 9-i megnyitón jelen 
volt Lantos Ferenc felesége, Apagyi Mária 
zongoraművész is, aki játékával bepillantást 
engedett abba a művészeti pedagógiai prog-
ramba, amit Lantos Ferenc 2014-ben bekövet-
kezett halála óta is töretlenül visznek tovább.  
A szín- és formacentrikus művészetet demonst-
ráló kiállítás augusztus 27-ig látható a Zákonyi 
sétányon lévő galériában. 

Az 1929-ben született 
Lantos Ferenc a látás és a 
vizualitás viszonyát tudo-
mányos szemszögből vizs-
gálta, és ennek mentén fej-
lesztett ki egy sajátos non-
figuratív rendszert. Lantos 
mesterén, Martyn Ferencen 
keresztül fiatalon, közvetve 
ismerte meg a francia abszt-
rakt kultúrát, és fokozato-
san alakított ki egy termé-
szetelvű formavilágot, ami 
a 70-80-as évek nemzetkö-

zi geometrikus absztrakt al-
kotásaival vethető össze.

– Lantos attól egyedi, 
hogy – ellentétben sok más 
művésszel – a szocializmus 
elzárt világában nem is is-
merte a külföldi munkákat, 
nem jutott el sosem külföl-
di kiállításokra, s mégis 
ugyanazt a nemzetközi vo-
nalat képviselte egy sajátos 
úton. Különösen a geomet-
rikus világ megnyilvánulá-
sait – akárcsak az amerikai 

vagy nyugat-európai társai 
–, amihez egy természetel-
vűséget és látásmódot épí-
tett be. Mindezt nemcsak a 
festészetében, hanem peda-
gógusként és az elméleti te-
vékenységében is közvetí-
tette – mondta a megnyitó 
alkalmával dr. Mészáros 
Flóra művészettörténész. 

Lantos munkásságának 
egyik fókusza a kör formá-
jának megragadása, ezzel is 
rávilágítva a természetben 
található absztrakt formák 
végtelen tárházára. – A fi-
guratív és a nonfiguratív 
művészettel kísérletezik, 
ami a mindennapjainkat is 
körülveszi, hiszen az egész 

világ lebontható absztrakt 
elemekre: például a testünk 
formái és a bennünket kö-
rülvevő környezet is. Lan-
tos a kettős vonalat képvi-
selve erre a viszonyrend-
szerre mutatott rá, például 
a tulipános motívumot ve-
gyítve absztrakt formákkal. 
Másrészt egyike volt az el-
sőknek, aki zománcfalak 
alkotásával és térbeli beépí-
tésével kísérletezett – emel-
te ki a művészettörténész. 

Lantos Ferenc és Apagyi 
Mária oktatási módszere a 
kreativitásra hat, és komoly 
eredményeket lehet vele el-
érni. – Azt a fajta tevékeny-

séget próbáltuk visszahozni 
a gondolkodásba, ami év-
századokkal ezelőtt termé-
szetes volt a zenei oktatás-
ban, ez pedig a kreativitás. 
A zenében ez az improvizá-
ció és a komponálás képes-
sége, ami az agy jobb félte-
kéjét működteti. Ennek 
szükségességét az agykuta-
tók ma erősen hangsúlyoz-
zák, mert a képzelőerőt fej-
leszti. Minden vonatkozás-
ban gazdagabban, kifeje-
zőbben és találóbban tud 
gondolkodni a saját terü-
letén az, aki megkapta ezt  
a képzést – állítja Apagyi 
Mária.  MA

Katari kitérőn a füredi harsonaművész
Évek óta Katarban 
él családjával a 
füredi származású 
Pálfy András harso-
naművész, aki – a 
SzegEdTRombone 
ENsemble tagjaival 
– nemzetközi harso-
nafesztivált szerve-
zett július második 
hétvégéjén Balaton- 
füreden.

– A csaknem harminc, 
határon túli és hazai fiatal 
zenészből álló ideiglenes 
,,osztály” szakmailag inten-
zív, mégis baráti, családias 
környezetben töltött el négy 
napot Balatonfüreden, ahol 
egyedülálló lehetőség nyílt 
a hangszeres tudásuk to-
vábbfejlesztésére. Neves 
vendégelőadóink is voltak: 
Tomer Maschkowski, a 
Deutsches Symphonie-
Orchester Berlin tagja, 
Fabr i ce  Mi l l i sher,  a 
Hochschule für Musik 
Freiburg professzora és 
Gyivicsán György, a buda-
pesti Liszt Ferenc Zenemű-
vészeti Egyetem professzo-
ra. A hallgatóink egyéni 
órákon és közös kamaraze-
nélésen vettek részt, illetve 
különböző előadók szakmai 
prezentációját hallhatták. A 
fesztivál nyitányaként jú-
lius 7-én a SzegEd TRom-
bone ENsemble kvartettje 
adott koncertet a Ferencsik 
János Zeneiskola díszter-
mében,  másnap pedig 
ugyanitt a meghívott elő-
adók szólókoncerteztek. 
Szombaton a kurzus részt-
vevői egy flash mobot adtak 

elő a Tagore sétányon, zá-
rásként pedig vasárnap az 
összes résztvevő és előadó 
összeállt egy hatalmas 
örömzenélésre, a színpadon 
egyidejűleg közel negyven 
harsonás volt.

– 2016-ban készített ön-
nel utoljára felvételt a Fü-
red Tv. Egy olaszországi 
versenyéről tudósítottunk, 
mi történt azóta?

– Abban az évben volt a 
mesterképzésem diploma-
hangversenye a Zeneakadé-
mián, majd elnyertem egy 
próbajátékot a Katari Fil-
harmonikus Zenekarban. 
Ebben az együttesben ját-
szom 2017 óta, ezért nem 
vagyok annyira aktív ide-
haza. A szegedi harsona-
együttes év közben is aktív, 
én elsősorban a nyári idő-

szakban tudok hozzájuk 
csatlakozni. Öt évvel ez-
előtt megnősültem, egy há-
roméves és egy nyolc hóna-
pos kislányunk van. 

A katari filharmoniku-
sokkal turnézunk is: most 
épp Washingtonban voltunk 
egy diplomáciai rendezvé-
nyen, de jártunk Kínában és 
Oroszországban is. A klasz-
szikus szimfonikusreper-
toár mellett rengeteg arab 
zenét és helyi szerzők da-
rabjait játsszuk. Rendkívül 
népszerű a kultúra, koncert-
termek vannak, a helyiek 
egyre inkább érdeklődnek 
a klasszikus zene iránt. 
Nagy öröm számomra, 
hogy a zenekarunk jó kö-
zösséget alkot, és felettébb 
színes, hiszen huszonhét 
nemzetből áll össze a tag-

ság, nyolcan vagyunk ma-
gyarok. 

– És milyen az élet Ka-
tarban?

– Nagyon más, de igazán 
befogadó. Ha valaki elfo-
gadja a helyi kultúrát, akkor 
őt magát is befogadják. A 
feleségemmel egy nagy ka-
landnak fogjuk fel, ami az 
életünk szép emléke, már 
csak azért is, mert ebben az 
időszakban születtek a 
gyermekeink is. Az éghajlat 
egészen más, mint itthon, 
jelenleg például ötven fok 
körül van a hőmérséklet, 
amit nehéz kibírni, inkább 
behúzódunk. A november-
től áprilisig tartó időszak 
viszont nagyon kellemes, 
húsz-huszonöt, esetleg har-
mincfokos az ősz és a tél. 
Idén ott lesz a futball-világ-
bajnokság, rengeteg infra-
strukturális fejlesztést csi-
nálnak, utakat, hatalmas 
parkokat, zöld felületeket 
építenek, szinte a sivatag 
közepén. Egy tizenegyezer 
négyzetkilométeres ország-
ról beszélünk (ami két ma-

gyar megye területével 
egyezik meg), a két és fél 
millió lakos nagy része kül-
földi bevándorló, katari ál-
lampolgár mindössze 300–
350 ezer van. Ők most de-
cemberben több millió em-
bert várnak a focivébére. 

– Mennyire terezhető a 
zenei karrierje és hozzá a 
család élete?

– Budapesten számtalan 
zenei produkcióban és ze-
nekarban dolgoztam, pró-
báltam eleget tenni minden 
felkérésnek, de nehezen 
összeegyeztethető a zenei 
pályafutás és a család. Ka-
tarból nem gyakran járunk 
haza, a családom is kiköl-
tözött velem, mivel együtt 
szerettünk volna maradni. 
A feleségem fuvolista, a ti-
hanyi iskolában tanított. A 
zenekarban kiszámítható 
munkarend szerint dolgo-
zom. Koncertre készülve 
heti öt alkalommal van há-
rom-négyórás próbánk. 
Szeptemberben kezdünk 
dolgozni, karácsony kör-
nyékén van pár hetes szü-
netünk, januártól pedig jú-
nius végéig tart a szezon, 
ezért is tudunk nyáron ha-
zajönni. 

– Meddig tervezik a ka-
tari kintlétüket?

– Zenekari tapasztalat-
nak nagyon jó. Egy mű-
vészt harminc-harmincöt 
éves korig hívnak meg pró-
bajátékra, és jó eséllyel az 
az utolsó időszak, amikor 
egy végleges főállásra szert 
tehet. Erre vágyom én is, 
lehetőleg Magyarországon.

 Mórocz Anikó
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Igazán büszkék lehetünk az itt élő bo-
rászainkra, hiszen évről évre nemzet-
közi sikereket érnek el a boraikkal, 
megmérettetnek külföldi versenyeken 
is. Ezeket a borokat kóstolhatjuk töb-
bek között a Balatonfüredi Borheteken 
is a Tagore sétányon. 
Idei borheti mustránkban a londoni 
Decanter World Wine Awards, a bor-
deaux-i Challenge International du Vin, 
a Berliner Wein Trophy, a rezisztens faj-
ták nemzetközi versenyén, a PIWI Inter-
national versenyeken és a Grow du 
Monde nemzetközi olaszrizlingmustrán 
sikereket elérő borászokról olvashat-
nak, és mindezek a csúcsborok kóstol-
hatók itt, Balatonfüreden is.

Csúcsborászok csúcsborai
A divatok jönnek-mennek 

Figula Pincészet
A Figula Pincészet 1993-

ban alakult a pannon táj ék-
köveként is emlegetett Ba-
laton-régióban. A legmaga-
sabb minőség elérése érde-
kében a szőlő gondozásától 
a borok palackozásáig min-
den folyamatot a család vé-
gez, illetve felügyel. Sző-
lőskertjeik a pincészet hat 
kilométeres körzetében ta-
lálhatók, így Balatonfüre-
den, Balatonszőlősön, Pé-
cselyen, Csopakon és Ti-
hanyban. A 30 hektáros bir-
tokon mutatják be a borvi-
dék sokszínűségét. 

Meg sem lepődünk már 
azon, hogy a Figula Pincé-
szet is folyamatosan büsz-
kélkedhet nemzetközi si-
kerekkel. Figula Mihály 
borászt arról kérdeztük, 
hogy milyen eredménnyel 
indultak a különböző bor-
mustrákon az elmúlt idő-
szakban.

– A londoni Decanter 
World Wine Awards szak-
értőkből álló bizottsága 
2018-ban közel 17 ezer té-
telt kóstolt végig, és Ma-
gyarországról négy bor is 
Platinum éremmel gazda-
godott. 

A verseny történetében 
először magyar száraz fe-
hérborként 97 pontot kapott 
a Köves 2016 házasításunk. 
2019-ben a bordeaux-i 
Challenge International du 
Vin versenyen aranyérmet 
kapott a Szilénusz házasítá-
sunk, idén a Berliner Wein 
Trophyn aranyéremmel 
gazdagodott a Hetedik ké-
sei szüretelésű olaszrizlin-

günk és a Cabernet franc 
2017. 

– A nemzetközi borpia-
con is elismert nedűk közül 
mit kóstolhatunk az idei 
borheteken? 

– A Hetedik kései olasz-
rizlinget és a Szilénusz 
cuvée-t lehet majd kóstol-
ni, emellett pincészetünk 

számos terméke megjelenik 
majd.

– A Figula név ma már 
egy brand, amiben benne 
van az állandóság is, pél-
dául a minőség terén. A vá-
laszték tekintetében ez más-
hogy csapódhat le. A tra-
díció összeegyeztethető a 
megújulással? Igénylik-e 

egyáltalán a fogyasztók a 
„ráncfelvarrást”, a válasz-
ték bővítést?

– Mi éppen a választék 
szűkítésén dolgozunk, 
emellett a minőség javítása 
a legfontosabb feladatunk. 
Boraink készítésénél a leg-
fontosabb szempont a ter-
mőhelyi sajátosságok ki-
domborítása, sokszínűek 
vagyunk. Választékunkban 
helyet kapnak a könnyű, 
gyümölcsös, fiatalos és a 
testes, kései szüretelésű, 
hosszan érlelt borok is. 

– Milyen borokat iszunk 
mi, magyarok 2022-ben? 
Hogyan változott a borfo-
gyasztás az elmúlt évben, 
egy időben sláger volt  
például a rozé, most mi a 
trend?

– Nem foglalkozunk a 
trendekkel, a slágerek min-
dig jönnek-mennek, mi ma-
radni szeretnénk.

Lendület, Harmónia, Felhőtlen,  
Kettesben, Hangulat, Varázslat és Illúzió
Söptei Pincészet
Söptei Zsolt 2019-es Va-

rázslat bora a rangos francia 
borversenyen, a Challenge 
International du Vinen ta-
valy szerzett ezüstérme 
után idén is remekelt. Júni-
us elején a szerbiai Péter-
váradon megrendezett 
Grow du Monde nemzetkö-
zi olaszrizling-bormustrán 
az érlelt borok kategóriá-
jában a Söptei Varázslat 
aranyérmet, a Söptei Kert-
mög pedig bronzot nyert. Az 
első alkalommal meghirde-
tett versenyen a világ min-
den tájáról érkezett szakmai 
zsűri hét ország 164 olasz-
rizlingjét kóstolhatta.  

Söptei Zsolt Pincészete a 
Balatonfüred–csopaki bor-

vidék több mint 170 
éves termelői hagyomá-
nyokkal büszkélkedő 
családi borászata, nem-
zetközi versenyek rend-
s z e r e s  d í j a z o t t j a . 
Zsoltéknál tavaly is 
volt díjeső: a világ 
legrangosabb és leg-
nagyobb múl t ra 
visszatekintő bor-
minősítő esemé-
nyén, a Challenge 
International du 
Vin nemzetközi 
borversenyen a 
2019-es, Hangulat 
névre keresztelt 
száraz sárgamus-
kotálya aranyér-
met, a már említett 
2019-es Varázslat 
és a 2015-ös Illú-

zió elnevezésű olasz-
rizlingjei pedig ezüst-
érmet nyertek. 2020-
ban szintén a Chal-
lenge-en indított Va-
rázslat olaszrizlingjé-
nek 2018-as évjára-
tát, míg 2017-ben a 
Hangulat nevű szá-
raz sárgamusko-
tályának 2015-ös 
évjáratát jutal-
mazták arany-
éremmel.

A díjnyertes 
borok közül az 
idei füredi bor-
héten kóstolható 
lesz majd a 2019-
es Varázslat, ami 
négy csopaki dű-
lő olaszrizlingjé-
nek a házasítása, 

és az ugyanebből az évből 
származó, koncentrált ízű 
és illatú, száraz egyéniségű 
Hangulat sárgamuskotály. 
Kint lesz még a könnyed, 
középhosszú ízvilágú 2119-
es Lendület, ami hat dűlő 
olaszrizlingjének házasítá-
sa, valamint a 2015 óta har-
madik kiadását élvező, 
chardonnay, szürkebarát és 
pinot blanc házasításából 
született Harmónia. 2020-
ban merlot-ból készült a fe-
ketecseresznyés Felhőtlen 
ízbomba, míg a középtestes 
eleganciá jú ,  cabernet 
franc–merlot párkapcsolat-
ból 2015-ben született meg 
a Kettesben – ezek is kós-
tolhatóak lesznek augusz-
tusban, csakúgy, mint a 
megszokott magas beltar-

talmú rozé kék fankosból és 
merlot-ból készült Rozé 
Komolyan. 

Az ínyenceknek a kon-
centrált, magas alkoholtar-
talmú, narancsos-rozé színű 
borkülönlegesség, a Pinot 
Pink és a kései szüretelésű 
Desszert sárgamuskotály 
dukál, a prosseco és a nyers 

pezsgő kedvelőinek pedig 
a 2020-as Bubori Blanc 
kedvez majd.  

Söptei Zsolt az idei évre 
az új Pinot Pink borkülön-
legességen kívül a 2020-as 
érlelt tételek bevezetését 
tervezi, 2023 tavaszán pe-
dig egy új borteraszt nyit-
nak majd. 

Borászok
Arias Borászat

Figula Pincészet
Zelna Pincészet
Koczor Pincészet
Balogh Pincészet

Szabó és Fia Borpince
Gyukli Pincészet
Bökő Pincészet
Feind Pincészet
Thetis Borászat
Koronczai Pince
Dobosi Pincészet
Schieszl Borház
Söptei Pincészet

Béla és Bandi Borászat
Lídia Borház

Horváth Borház
Fodorvin Családi Pincészet

Piffath Pincészet
Vesztergom Pince

Lázár Pince
Csiszár Család Pincészete

Mészáros Pincészet 
Echo Pince

Reitner Pince



Merünk 
kis családi 
gazdaság 
maradni

Gyukli Pincészet
A füredi Berekszél-dűlő 

a Gyukli Pincészet számára 
is sikert hozott: az itt ter-
mett, 2021-es olaszrizling-
jükkel a nemzetközi borász-
szövetség által rendezett 
seregszemlén, a Berliner 
Wine Trophyn a nemzetkö-
zi zsűritagok döntése értel-
mében aranyérmet kaptak. 
A világ legnagyobb borver-
senyére évről évre tizenöt-
ezer tételt neveznek a gaz-
dák, és az aranyérmes kate-
góriából is csak a legfelső 
harminc százalék kapja 
meg ténylegesen az érmet. 
Ugyanezen a versenyen a 
2018-as, fahordós kék-
frankos prémium vö-
r ö s b o r u k  s z i n t é n 
aranyérmet nyert. 

S hogy mennyire 
számít a palackon sze-
replő elismerő emblé-
ma? A pincészethez 
betérő német ven-
dégek csak a nem-
zetközi minőséget 
bizonyító logó lát-
tán mindkét fajtá-
ból egy-egy karton-
n a l  t á v o z t a k . 
Gyukli Krisztián 
úgy irányította az 
eladásait, hogy a 
díjnyertes borokból 
maradjon a füredi 
borhétre is. Szintén 
kóstolható lesz a 
2020-as Solaris 
desszertbor, ami a 
tavalyi berlini bor-
versenyről hozott el 

aranyérmet, és magas pont-
számú aranyérmet szerzett 
a rezisztens fajták nemzet-
közi versenyén is. 

Gyukliék a vegyszer-
mentességben hisznek. Ab-
ban, hogy a minőség kizá-
rólag a tőkén terem meg, 

amin a pincében már 
csak rontani lehet. A tő-
kékről egészséges ter-
mést szednek le, és en-
gedik, hogy a természet 
abból egy gyönyörű 
bort kreáljon. A végter-
mék így nem élelmi-

szer, hanem táplálék 
testnek és léleknek. 

A pincésze te t 
negyven éve alapí-
totta Gyukli Gyula. 
Jelenleg öt hektár 
saját területet mű-
velnek, és két-há-
rom hektárról vásá-
rolnak szőlőt. A faj-
ták között olaszriz-
ling, kékfrankos, 
sauvignon blanc, 
f ü r e d g y ö n g y e , 
muscaris, solaris és 
hibernal szerepel-
nek, amik közül 
négy rezisztens. 

Gyukliék a borászat át-
építését tervezik, amihez a 
tervek már el is készültek. 
Az alsó pincéjük helyére 
egy elegáns borászatot ál-
modtak meg, ahol megkapó 
panorámájú térben foglal-
hatnak majd helyet a laikus 
fogyasztók, a szakértőket 
pedig kóstolófülkék várják. 
Oktató előadások szerepel-
nek a terveik között, amivel 
a régióban is kiemelkedőt 
alkotnának. Bővülést azon-
ban nem terveznek: Krisz-
tián szerint az elmúlt évek 
bebizonyították, hogy a 
fluktuatív gazdasági kör-
nyezetre a borászok erősen 
érzékenyek. Jelenleg épp 
palackhiány van, a címke, 
a csavarzár és az üveg ára a 
duplájára ment fel, amit a 
borok árában nem tudnak 
érvényesíteni. Mernek kis 
családi gazdaságnak meg-
maradni, ahol négyen dol-
goznak. A helyben megter-
melt, vegyszermentes táp-
lálékban hisznek, amit a 
helyi embereknek értékesí-
tenek, ahogy ötven vagy 
akár több száz éve is tették 
az elődök. 
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Az első magyar platinaérmes olaszrizling
Zelna Borászat
Bár nem tervezték, de az 

utolsó pillanatban mégis 
benevezték a 2021-es Ba-
laton olaszrizlingjüket a 
Decanter World Wine 
Awardsra. Jól tették: ez lett 
az első magyar olaszrizling, 
ami a világ egyik legna-
gyobb és legnívósabb bor-
versenyén platinaérmet ka-
pott. Az elismerés magá-
nak a fajtának is óriási ered-
mény. Ugyanez a tételük  
az idei Berliner Wine Tro-
phy versenyen aranyérmet 
kapott, csakúgy, mint a 
2020-as Berekszél olaszriz-
lingjük.

A Zelna családi borászat 
története 2014-ben, néhány 
hektár szőlővel kezdődött. 
A modern pincészetben két 
balatonfüredi (Berekszél, 
Farkó-kő), egy tihanyi (Far-
kasverem) és egy balaton-

szőlősi (Penke) dűlőből, 
összesen tizenhat hektárról 
szüretelnek, szigorúan or-
ganikus, fenntartható gaz-
dálkodást folytatva. Nem 
használnak gyomirtó szere-
ket, műtrágyákat és felszí-
vódó vegyszereket. A Bala-
tonfüred–csopaki borvidék 
legfontosabb fajtája, az 
olaszrizling mellett szürke-
barát, merlot, kékfrankos és 
zweigelt jelenti a boraik 
alapját. A fiatal szakmai 
csapat az ültetvényeikben 
rejlő lehetőségek megis-
merésére törekszik. Je-
lenleg évjáratonként hat 
olaszrizlinget, rozékat, 
vörösborokat és házasí-
tásokat készítenek.

Az idei füredi borhé-
ten elérhető lesz náluk 
a berlini aranyérmes 
Berekszél olaszrizling 
mellett a késői szürete-
lésű Manna desszert-

boruk, a fehér (olaszrizling-
szürkebarát-rozália) és a 
vörös Bárka (cabernet 
franc-cabernet savignon-
merlot). Kint lesz a Balaton 

sorozat rozéja (kékfrankos-
zweigelt) és zweigelt-je, és 
az eredetvédett tihanyi 
zweigelt rozé, amiből ke-
vés készült, s ha elkapkod-
ják, akkor a borhét után 
már nem biztos, hogy ma-
rad belőle. 

A Zelna kihívásokkal 
teli, jó szériát tudhat ma-
ga mögött: a nemzetközi 
sikerek mellett most lak-
ják be az átépített borá-
szatukat, a borhét után 
pedig azonnal beleáll-
nak a szüretbe. Ahogy 
Barabás Barna fo-
galmazott: egy száz-
méteres sprint után 
jön még száz méter 
erőltetett menet, de 
az ültetvényekről 
eddig csak jó hírek 
érkeznek, így min-
den adott egy újabb, 
kiemelkedő évjá-
rathoz.

Összeállította: Bán László, Csorba Kata, Mórocz Anikó

Ősi pince, fiatal borászok
Fodor Pincészet
A Fodor család ősi pin-

céje 1858-ban épült a Bala-
ton északi partján, Aszófőn. 
Azóta a család sok generá-
ciója dolgozott a Balaton-
felvidéki területeken a bor-
vidékért, a kiváló magyar 
borokért. Fodor Dorina bo-
rász mesélt a közelmúlt 
nemzetközi sikereiről.

– Idén is sok megméret-
tetésen vettek részt a bora-
ink, nagy jelentőséget tulaj-
donítunk a versenyeknek, 
hiszen így tudjuk lemérni, 
hogy pincészetünk hol tart 
a fejlődésben. Nagyon 
büszke vagyok a testvérem-
re, Fodor Gáborra, aki im-
már második alkalommal 
nyerte el a Balatonfüred–
szőlősi Hegyközség által 
rendezett Szent Orbán-napi 

Borversenyen Az Év Fiatal 
Borásza címet. A VinAgora 
Nemzetközi Borversenyen 
is kiemelkedően szerepel-
tünk: egy aranyérmet és 
négy ezüstérmet nyertünk. 
Aranyérmes borunk a 2020-
as évjáratú Aszófői olasz-
rizling Vörösmál lett, 
ami megkapta a leg-
jobb magyar olaszriz-
ling elismerést is. Ez 
egy dűlőszelektált té-
tel, 40 éves tőkékről 
származik az alap-
anyag. A 2021-
es Aszófői 
olaszr iz-
l i n g ü n k 
London-
ból, a vi-
lág legna-
gyobb bor-
versenyéről ho-
zott el egy ezüst-

érmet, a Decanter World 
Wine Awardsra idén 18 
ezer tételt neveztek 54 or-
szágból. Ez az olaszrizling 
pincészetünk zászlóshajója, 
a nyáresték nélkülözhetet-
len itala.  

– Borheteken találkozha-
tunk ezekkel?

– A Balatonfüredi Bor-
hetekre 15 tétellel készü-
lünk, minden díjnyertes 
borunk kóstolható lesz. 
Könnyű fehérborok, illa-
tos és rozéborok mellett 

érlelt fehér- és vörös-
borok is helyet kap-
nak a választékban. 

– A Fodor név a 
szakmában ma már 
igen jól cseng, a tra-
díció és az állandó-
ság, vagy a megúju-
lás a fontosabb?

– Fontos a vásár-
lók számára az állan-
dóság, de nagyon 
nyitottak az újdon-
ságokra is. Sokan 
úgy lépnek be a bolt-
ba, hogy megkérde-
zik, hogy a jól meg-

szokott  kedvencek 
mellett van-e valamilyen új 
tétel, mert akkor azt kipró-
bálnák. 

– Mi manapság a sláger-
bor? Változik az emberek 
ízlése?

– Az elmúlt években a 
rozé vezető szerepe csök-
kent, helyette az Irsai  
Olivér lépett előre. Idén a 
két legnagyobb sláger az  
olaszrizling és az Irsai Oli-
vér. Annak, hogy az olasz-
rizling szerepe évről évre 
nő, különösen örülünk, hi-
szen sok-sok évig elha- 
nyagolták a fogyasztók ezt 
a nagy potenciállal rendel-
kező fajtát. 



Felhívás a 2022. évi népszámlálás 
lebonyolításában közreműködő 
számlálóbiztosok jelentkezésére

Munkalehetőség: vegyen részt ön is a népszámlálás lebonyolításában!

Számlálóbiztosok jelentkezését várják a helyi népszámlálási felelősök 
– a polgármesteri hivatalok jegyzői, illetve a közös önkormányzati hivatalok 
jegyzői – a 2022. október–novemberben sorra kerülő országos népszámlálás 
terepen történő adatgyűjtési időszakára. Jelentkezési határidő: augusztus 15.

A számlálóbiztos feladata:
• körzet bejárása, a körzethez tartozó címek felkeresése,
• az adatfelvétel lebonyolítása, a népszámlálási kérdőív kitöltése az adat-

szolgáltatóval (ahol nem töltötték ki a kérdőívet interneten),
• a címek pontosítása, esetleges új címek felvétele,
• folyamatos kapcsolattartás a felülvizsgálóval.

Előreláthatólag 100–140 címen kell kérdőívet kitöltenie, tableten keresztül, 
amit a KSH biztosít az adatfelvétel idejére.

A munkavégzés időtartama: 2022. október 17.–november 20.
A 2022. évi népszámlálás települési munkáiban részt vevők feladatainak 

díjtételeit a 362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet 3. számú melléklete 
tartalmazza.

Amennyiben a fenti feltételeknek ön megfelel, és kedvet érez a népszámlá-
lás lebonyolításában számlálóbiztosként közreműködni, kérjük, keresse fel 
a helyi népszámlálási felelőst, aki vagy a polgármesteri hivatal, vagy a kö-
zös önkormányzati hivatal jegyzője. Amennyiben bizonytalan az illetékes 
népszámlálási felelős személyében, kérjük, forduljon a helyi önkormányzat-
hoz további információért!

A jelentkezési időszakról és határidőről,  
kérjük, érdeklődjön a polgármesteri hivataloknál,  

vagy a közös önkormányzati hivataloknál.
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LApbemutAtó és 
kiáLLításmegNyitó

Augusztus 12., 17 óra, Szőcs Géza Irodalmi Szalon (Vaszary-villa) 
A Tempevölgy folyóirat legfrissebb számát Tóbiás Krisztián, Burza Patrícia  
Kármen és a legújabb a kiadvány illusztrátora, Martinovics Tibor mutatja be.  
A folyóirat-ismertetővel egy időben Martinovics Tibor fotóiból nyílik kiállítás.
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A Bakonyerdő Zrt. már nyolc éve vesz részt Böjte Csaba ferences rendi szerzetes szentmiséjének szerve-
zésében és támogatásában. A hat helyszínből álló, idei Csillagösvény missziós körút első, füredi állomá-
sán, július 14-én a Koloska-völgyben szabadtéri szentmisét tartottak, ami előtt túrát és kézműves-foglal-
kozást szervezett az erdőgazdaság. Böjte Csaba 2017-ben hozta magával azt a gyermek Jézus-szobrot, 
amit egy Marosvásárhely melletti székely fafaragó készített. A Koloska-völgyben a Bakonyerdő alakítot-
ta ki a szobor helyszínét, ahol a Csillagösvény missziós körút részeként Böjte Csaba minden évben nyá-
ri szabadtéri szentmisét tart. Az idei rendezvényen a Magyar Örökség-díjas Marosszéki Kodály Zoltán 
Gyermekkar énekelt   BFN

Csillagösvény a Koloska-völgyben

Szentmisével zárul a békéért induló nemzetközi zarándoklat 
A veszprémi Szent László-templomtól augusz-
tus 13-án reggel 7 órakor egynapos gyalogos 
zarándoklás indul a bakonybéli bencésekhez  
a békéért. Te is tegyél valamit, hogy béke 
legyen: áldozd rá ezt a napot, gyere el, zarán-
dokoljunk, imádkozzunk együtt.

Elhúzódó háború van a 
szomszédban. A háború a 
halál, a gonosz műve. A bé-
ke az élet. De mit tehetünk 
mi a békéért? Nem a hábo-
rú a béke eszköze, hanem a 

megértés és a szeretet, amit 
az ima segít megteremteni.

Hiszek az ima erejében. 
Mondok néhány tapaszta-
latot. Ausztriát az oroszok 
ugyanúgy elfoglalták 1945-

ben, mint minket. Ők, az 
egész ország, az egész nép 
egy nagy imahadjáratot 
végzett, hogy menjenek ha-
za az oroszok. És csodák 
csodája, 1955-ben kivonul-
tak, és Ausztria örök sem-
legességet fogadott. 

Scitovszky János bíboros 
1857. szeptember 3–8. kö-
zött Pozsonyból huszonöt-
ezer emberrel zarándokolt 
Mariazellbe, hogy szűnjön 

meg az osztrák elnyomás, 
és legyen béke országaink 
között. A hatalom félve, az 
osztrák nép nagy lelkese-
déssel fogadta a magyarok 
békezarándoklatát. S egy 
évtized múlva megtörtént a 
kiegyezés, és létrejött a Mo-
narchia. 

Én személyesen is átél-
tem az ima megrendítő ere-
jét: egy beteg  gyermek 
gyógyulásáért zarándokol-

tam imádkozva 2000-ben 
Mariazellbe gyalog. A gyer-
mek meggyó-gyult, felnőtt, 
családos ember lett. Nem 
tudjuk, hogyan, mikor és 
miért, de az imának ereje 
van. Néha rendkívüliek a 
tapasztalatok.

Várunk, hívunk, gyere el 
velünk: augusztus 13-án fél 
héttől gyülekezünk, hétkor 
indulunk a viaduktnál lévő 
Szent László-templom kert-

jéből. Egész napi élelmet és 
innivalót hozzál magaddal, 
bár útközben lesz bolt is, 
ahol megállunk. Este hat 
előtt érünk Bakonybélbe, 
ahol szentmise lesz a béké-
ért. A hazautazást minden-
kinek magának kell meg-
szerveznie. Jelentkezés a 
zarándoklatra: zsuzsa@
recsey.com címen. 
 Dr. Szabó Tamás, 
 a zarándoklás vezetője

Civilnap Füreden
Először rendeztek 
civilnapot Balaton-
füreden a Magyar 
Segítő Kezek Alapít-
vánnyal a Vaszary-
villa kertjében. Az 
ingyenes rendezvé-
nyen akadálymentes 
kiállítást lehetett 
megnézni tárlatveze-
téssel, motivációs 
beszélgetést tartot-
tak, volt élő zenés 
teadélután és kerek-
asztal-beszélgetés 
helyi civil szerveze-
tek vezetőinek 
bevonásával. 

Több százezer sérült em-
ber él Magyarországon, a 
pontos számuk azért nem 
tudható, mert a korábbi tár-
sadalmi beidegződések mi-
att inkább visszavonulva 
élnek. A június 29-i első 
Balatonfüredi Civilnap al-
kalmával a térségben élő 
társaikat próbálták megszó-
lítani. A sérült emberek se-
gítését, gondozását célul 
kitűző Magyar Segítő Ke-
zek Alapítvány vezetője – 
aki családjával két éve köl-
tözött a városba – rendsze-
resen szervezi meg például 
sérült emberek üdültetését.

– Hétfőn érkeznek meg 
a sérült vendégeink, elszál-
lásoljuk őket, a hét hátra-
lévő része pedig arról szól, 
hogy odafigyelünk rájuk, 
segítjük őket, programokat 
szervezünk nekik. Ép, 
egészséges emberek is csat-
lakozhatnak hozzánk, akik 
szeretnének bennünket 
megismerni, de támogató-
ként is mellénk állhatnak, 
szponzorként vagy vendég-
látóként is – mondta Janyik 
János, az alapítvány kura-
tóriumi elnöke. A szervezet 
Balatonfüreden és környé-
kén szeretné felkutatni a sé-

rült embereket, hogy ma-
guk közé hívják őket és se-
gíteni tudják egymást. 

– Nem szeretik magukat 
megmutatni a sérült embe-
rek, inkább elbújnak. A ci-
vilnap célja is az volt, hogy 
a társainkat kimozdítsuk 
otthonról, jöjjenek el, le-
gyenek itt velünk együtt. 
Sajnos nem sokan jöttek el, 
és ez motiválttá tesz ben-
nünket a figyelemfelhívás-
ban. Nyugodtan jöhet kö-
zénk bárki, nem kell sem-
mitől tartaniuk, szeretettel 
fordulunk feléjük, odafi-
gyelünk rájuk. Az alapít-
vány célja az is, hogy Bala-
tonfüred egy központ le-
gyen, ami összeköttetésben 
van az ország minden pont-
jával, és mindenki úgy érez-
ze, hogy ez egy kellemes 
hely, pozitív tapasztalatok-
kal, és bármikor eljönnének 
ide újra – tette hozzá Janyik 
János.

– Aki mássággal él, az 
fontosnak érzi, hogy a hely-
zetéről tájékoztassák a 
többségi társadalmat. Az is-
kolákból vagy a médiából 
várnánk a legnagyobb se-
gítséget, de kevésbé va-
gyunk jelen ezeken a helye-
ken. Fontos, hogy mi ma-
gunk beszélhessünk a valós 
helyzetünkről, a problémá-
inkról, és hogy miben van 
szükségünk segítségre – ezt 
már Navratyil Sándor, a 
Mozgássérültek és Barátaik 
Balatonfüredi Egyesületé-
nek elnöke mondta. 

Az idén ötéves Magyar 
Segítő Kezek Alapítvány az 
interneten és a közösségi 
hálón is megtalálható, ahol 
lehet hozzájuk csatlakozni 
(www.hhhands.eu), illetve 
az első civilnaphoz hasonló 
nyilvános megjelenést a jö-
vőben is terveznek. 
 Mórocz Anikó

A Miss Balaton 
második castingja 
után 24 lány izgulhat 
a továbbjutásért. 
Sorsuk többek 
között Iszak Eszti  
és Gelencsér Timi 
kezében van.

Több száz lány jelentke-
zett az idei Miss Balatonra, 
az első castingon 72 lány-
nak volt lehetősége bemu-
tatkozni, július 11-én pedig 
24 fiatal szépség kapott 
újabb lehetőséget, hogy 
meggyőzze a zsűrit. A lá-
nyoknak nemcsak külsejük-
kel kellett bizonyítani, az 
interjúk alkalmával arról is 
megbizonyosodtak a szer-
vezők, hogy mennyire jár-
tasak a közéleti és művelt-
ségi témákban. A tét nem 
kicsi: a győztes egy csoda-
szép autóval és egy média-
menedzsment-szerződéssel 
lesz gazdagabb. Sőt, ősszel 
Tulumba repülhet a verseny 
2023-as naptárjának fotózá-
sára, ahol a Miss Balaton 
korábbi felfedezettjei köré-
ben fejlődhet tovább szak-
mailag.

Gelencsér Timi idén elő-
ször tagja a castingzsűrinek. 
„Engem nagyon megfog a 

személyiség, ha valaki ked-
ves és értelmes, az sokat ad 
a szépséghez. Megküzdöt-
tem a pontok adásával, na-
gyon sokszor átgondoltam, 
remélem, hogy jól döntöt-
tem” – mondta Timi.

A castingzsűri másik tag-
ja, Iszak Eszti kiemelte,  
aki innen továbbjut, az már 
biztosan ott lesz a kifutón a 
verseny augusztus 13-i ba-
latonfüredi döntőjén. „Én 
azt tanácsolom a lányok-

nak, hogy a következő hó-
napban kiemelten figyel-
jenek az egészséges táplál-
kozásra, sportoljanak, így 
még szebbek lehetnek  
– foglalta össze Iszak Eszti.
 BFN

Célegyenesben a legszebb lányok
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Felvidéki kirándulás

Nyári útravaló
A Covid fogságából 
kiszabadulva ismét 
tábort szervezhet-
tünk diákjainknak.

Balatonfüred és kör-
nyékének legkisebb álta-
lános iskolája vagyunk, a 
Balatonfüredi Fekete Ist-
ván Általános Iskola, 
Egységes Gyógypedagó-
giai Módszertani Intéz-
mény. Tanulóink kis lét-
számú osztályokba jár-
nak, és speciális oktatás-
ban részesülnek. Kedves, 
szeretetteli gyermekek, de 
többségi táborokban rit-
kán vagy egyáltalán nem 
érzik jól magukat. Ritkán 
képesek megmutatni lel-
kesedésüket, tehetségüket 
és nyitottságukat. Ezt pró-
báltuk pótolni nyárindító 
táborunkban. Úgy érez-
zük, sikerült! Az iskola 

szokásos kötöttsége nél-
kül örülhettünk együtt az 
új élményeknek. Tábo-
runk mottója lehetett vol-
na az is, hogy „Képes va-
gyok rá, meg tudom csi-
nálni!”. Új anyagokkal 
találkoztak és ügyesnek 
érezhették magukat póló-
festéskor, nemezeléskor, 
üvegfestéskor. Dervalics 
Róbert és Pingiczer Szi-
lárd jóvoltából egy felsza-
badult, zenés délutánt él-

hettek át, ahol eggyé vál-
hattak az élő zenével. 
Komfortzónájukból kilép-
tek, félelmeiket legyőz-
hették, amikor lovagoltak, 
vitorláztak, vagy a tihanyi 
kalandpark gyermekpá-
lyáján másztak. Lovaglás-
kor megtapasztalhatták az 
állattal való együttműkö-
dést. Vitorlázáskor a ter-
mészeti elemekkel és a 
hajóval együtt lélegezhet-
tek. A kalandparkban le-
győzhették a teret és a ma-
gasságot. Védett körülmé-
nyek között bátorodhat-
tak. A füredi piros kisvo-
nat pedig rajzaikon is 
megjelent, olyan örömteli 
élményt jelentett nekik.

Mi, szervezők nagyon 
boldogok vagyunk ettől a 
tábortól. Érdemes volt rá-
szánni az időnket. A gyer-
mekek kipróbálták magu-

kat, s meg mertek tenni 
olyat, amit korábban nem.
Köszönjük az alább olvas-
ható támogatóink segítsé-
gét! Fuxia udvar, Derva- 
lics Róbert, Pingiczer Szi-
lárd, Kozma Csaba, Litkey 
Árpád, Litkey Zsuzsi, Pa-
tent Lovarda, Bablena 
László, Sárközi Gergely 
és Molnár Judit önkor-
mányzati képviselő.

 Fekete István  
 Általános Iskola

A Balatonfüredi 
Radnóti Miklós 
Általános Iskola 48 
nyolcadik évfolya-
mos diákja a Határ-
talanul program 
keretében május 
végén, június elején 
öt napot Szlovákiá-
ban töltött. Nagyon 
készültünk már er- 
re a kirándulásra, 
hiszen a koronaví-
rus-járvány miatt 
közel másfél évet 
kellett várnunk  
az utazásra.

Az út elején a füleki vár-
ban és múzeumban tettünk 
látogatást, ahol a budai pa-
sa Thököly Imrét Felső-
Magyarország uralkodójá-
nak nevezte ki. A Sajó folyó 
völgyében haladtunk to-
vább, közelről láthattuk és 
tapasztaltuk meg, milyen 
szörnyű következmények-
kel járt a környezetszennye-
zés a Sajó esetében. Rozs-
nyói sétánk során megis-
mertük II. Rákóczi Ferenc 
egyik kedvenc tartózkodási 
helyét és fejedelemi rezi-
denciáját. Innen kormá-
nyozta a fennhatósága alatt 
lévő országrészeket. A főtér 
meghatározó nevezetessége 
Andrássy Franciska emlék-
műve. Az első nap zárása-
ként a dernői néptáncosok 
fergeteges mulatságot szer-
veztek részünkre, tánctaní-
tással. Az első és második 
éjszakát a várhosszúréti 
Jozefína panzióban és part-
nerszállásain töltöttük el.

A második napon regge-
li után Rigó Béla nemezelő 
és kosárfonó mutatta be tu-
dományát. A kézműves-
foglalkozáson mi is kipró-
bálhattuk ügyességünket, 
majd Kmotrik Péter íjásza-
ti bemutatóján vehetünk 
részt. Ezt követően a Szád-
elői-völgybe kirándultunk, 
amely az UNESCO-világ-
örökség részét képező vad-
regényes, sziklacsodákkal 
teli szurdokvölgy. Felka-
paszkodtunk az egyik kilá-
tósziklára is, ahonnan cso-
dálatos kilátás nyílt az 
egész völgyre. Felkerestük 
Andrássy Franciska és Dé-
nes mauzóleumát, az egye-
dülálló szecessziós műem-
léket Krasznahorkaváralján. 
A külső parkban megtalál-
tuk a házaspár hűséges tacs-
kó kutyáját ábrázoló szobor 
másolatát is. Körbejártuk a 
renoválás alatt álló Kraszna-
horka várát. A második nap 
zárásaként felkerestük a 
betléri Andrássy-kastélyt, 
és nagy sétát tettünk a kas-
télyparkban. 

A harmadik napon a Sajó 
völgyének régen városi ran-
gú településén, Pelsőcön 
tettünk látogatást, ahol az 

egykori Gömör vármegye 
patinás szépségű várme-
gyeháza épületét és a fa-
lucska büszkeségét, a kö-
zépkori eredetű református 
templomot tekintettük meg, 
amelynek külső, déli falán 
Szent István, Szent Imre és 
Szent László alakját ábrá-
zoló, korabeli freskók talál-
hatók. Ezt követően Kassá-
ra utazunk, ahol megláto-
gattuk a rodostói házat, 
amely a nagyságos fejede-
lem török emigrációjának 
állít emléket. A Kárpát-me-
dence egyik legfantasztiku-
sabb, félezer éven át épített 
temploma a kassai dóm, 
benne II. Rákóczi Ferenc, 
Zrínyi Ilona és Bercsényi 
Miklós sírjával. A dómban 
megkoszorúztuk II. Rákó-
czi Ferenc szarkofágját. 

Következő programunk 
Szepesvár, Közép-Európa 
legnagyobb kiterjedésű vá-
ra volt, Szapolyai János 
szülőhelye. Óriási élményt 
jelentett mindenkinek az 
ágyúk sokasága. A külső 
várban sétáltunk, és gyö-
nyörködtünk a kilátásban. 
Egy mindenki csodálatát 
kivívó kénsavas forráshoz 
utaztunk Szepesváraljára, 
ami utóvulkáni működés 
egyik jelensége, tudomá-

nyos nevén szolfatara. 
Megkóstoltuk, de nem min-
denkinek ízlett. Rövid esti 
sétát tettünk a Szepesség 
egyik legnagyobb városá-
ban, Iglón.

Fáradtan tértünk pihenő-
re Igló-Čingov Park Hote-
lében, ahol a következő két 
éjszakát töltöttül el.

A negyedik napon első-
ként Lőcsén a 15. század-
ban épült reneszánsz város-
házát kerestük fel, ahol a 
titkos lépcsőhöz vezető ajtó 
híres festménye a Rákóczi-
féle szabadságharc idején 
játszódó Jókai-regény ihle-
tőjét, a lőcsei fehér asszonyt 
ábrázolja. 

Következő úti célunk, a 
csütörtökhelyi Szent Lász-
ló-templom felújítás alatt 
áll, kívülről tekintettük 
meg. Itt található a Szapo-
lyai-kápolna, amely a 
Szapolyaiak temetkezési 
helyéül épült. A délutáni 
program során 18 kilomé-
teres bakancstúrán vettünk 
részt a szlovák paradicsom 
keleti részén. A Hernád-át-
törés egy részét jártuk be – 
amely a nemzeti park egyik 
legszebb területe –, vala-
mint a Menedékkő turista-
házat is felkeressük. Az itt 
még nem oly nagy vízhoza-

mú Hernád folyó a szűk ka-
nyon közé zárva kanyarog. 
Vaslétrák, mászóvasak, 
fémhidak segítik a bizton-
ságos túrázást. Az útvonal 
jól kiépített, karbantartott, 
turistajelzésekkel ellátott. A 
szép időben feltűntek a Ma-
gas-Tátra hegycsúcsai.

Az ötödik  napon a 
Gombaszögi-cseppkő bar-
lang ban tettünk látogatást. 
A Szilicei-fennsík nyugati 
szélén található cseppkő-
barlang az UNESCO-világ-
örökség része. A barlang 
termeiben fehér és vörös 
színekben pompázó csepp-
kövekben gyönyörködhet-
tünk. 

Utunk utolsó állomásán 
Gömör-Kishont vármegye 
egykori székhelyén, Rima-
szombaton tettünk látoga-
tást. Megcsodáltuk a város 
legnagyobb templomát, 
melyet a reformátusok 
használnak. Nevezetessége 
a benne elhelyezett értékes 
könyvtár, s még inkább Fe-
renczy Istvánnak, a híres 
magyar szobrásznak, a vá-
ros szülöttének a torony dé-
li falához épített kriptája és 
carrarai márványból fara-
gott szobra. A régi gimná-
zium épületében tanult 
1857–1863 között Mik-
száth Kálmán, a nagy palóc.

Hosszú volt az út hazáig, 
de nagyon nagy élményt je-
lentett ennyi időt eltölteni a 
barátaimmal. 

Az utazás, a programok 
és a séták, túrák során időn-
ként nagyon elfáradtunk, 
mégis azt mondjuk, meg-
érte. Örök élmény marad 
mindannyiunk számára!

Köszönjük tanárainknak, 
hogy megszervezték ne-
künk ezt a kirándulást!

 Balogh Levente, 8. B

A balatonfüredi Bertalan Péter (középen, balról a 
támogatójuk, jobbról a csapattársa) sporthorgászat-
ban Európa-bajnoki aranyérmet szerzett. A Cseh-
országban rendezett viadalon 11 csapat mérte össze 
tudását. A legnagyobb, húsz kiló fölötti halukat a 
verseny vége előtt három órával  fogták, megelőzve 
ezzel a dán csapatot. Bertalan Péter másodéves 
egyetemista, élelmiszermérnöknek tanul   BFN

Sporthorgászsiker
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Rendhagyó, mivel 
alig két hónappal  
a nagy bajnoki siker 
után nem csupán 
visszatekintünk és 
értékelünk, hanem 
már az új évad 
terveiről is beszé-
lünk.

– Laci, elsőként vala-
mennyi füredi kézilabda-
szurkoló nevében gratulá-
lok. A férfi szakágban a  
bajnoki címért vetélkedő két 
nagy után megszerzett 
bronz tulajdonképpen egy 
kis aranyat jelent. Miként 
élted meg? (A komlói fotó 
láttán nagyon boldogan.)

– Köszönjük a gratuláci-
ót és a füredi drukkerek tá-
mogatását, ami nélkül nem 
jöhetett volna össze ez a 
bravúr. Jól látod a boldog-
ságunkat azon a képen, hi-
szen az utolsó pillanatig ki-
élezett volt a küzdelem. 
Óriási szikla gördült le a 
szívünkről azzal, hogy be-
húztuk ott és akkor ezt a 
csodás érmet. Érdekes, te 
már a második vagy aki 
aranynak titulálta ezt a 
bronzosan is szép medált. 
Burka Tibi hívott fel, és ő is 
aranyként gratulált a helye-
zéshez.

Komlón mindenkiből  
kiszakadt a boldogság a 
meccs lefújásakor. Nagyon 
régen, talán az ősz közepe 
óta álltunk a dobogó harma-
dik fokán. Szinte elköny-
veltük már a sikert, de rém 
kiélezett lett a vége. Márpe-
dig az éremért győznünk 
kellett Komlón. Végig a ke-
zünkben tartottuk a mecs-
cset, de az utolsó percig 
harcolni kellett a két pon-
tért. Nagyon sokat és na-
gyon hosszú ideig dolgoz-
tunk ezért a sikerért. Meg-
dolgoztunk érte, megérde-
meltük!

– Nagyon egyenletesen 
haladt a csapat a dobogó 
felé. Volt azért olyan pilla-

nat amikor veszélybe került 
ez a cél?

– A bajnoki tabellán el-
foglalt helyünket nézve na-
gyon egyenletes volt a hely-
zetünk, de mindezek mö-
gött volt hullámzás a telje-
sítményünkben. Gondol-
junk a két hazai pofonra a 
Fradi és a Komló ellen, de 
talán a hullámzást még job-
ban mutatja, hogy a Veszp-
rém elleni pontszerzés után 
egy bántó vereségbe futot-
tunk bele Tatabányán. Ab-
ban a vereségben mi, a 
szakvezetés is benne vol-
tunk, mert túlgondoltuk azt 
a meccset. Mindenféle va-
riációkkal készültünk, és 
egy felszabadult játék he-
lyett begörcsöltünk. Ennek 
ellenére nekem a Fradi el-
leni hazai vereség fáj a leg-
jobban, azt nem tudom 
megemészteni. 

– A szezon azt bizonyí-
totta, hogy mennyire fonto-
sak az úgynevezett elvárt 
mérkőzések. Az itteni stabil 
teljesítmény hozta a végső 
sikert, hiszen a két nagy  
rivális – a Fradi és a Tata-
bánya – ellen mindez nem 
sikerült.

– Igen, sokan nem is hi-
szik el, de az NB I-ben nin-
csenek előre kiosztott pon-
tok, lefutott meccsek. Min-
den megszerzett pont, főleg 
az idegenben begyűjtöttek, 
bronzot értek. Gondoljunk 
bele: a szezonnyitón Kalá-
szon döntetleneztünk. Ak-
kor voltak csalódott han-
gok. De a Fradi ott kikapott, 
vagyis azzal a döntetlennel 
máris pontelőnybe kerül-
tünk. Az a csapat, amelyik 
elhullajt ilyen megszerez-
hető pontokat, egy hosszú 
bajnoki menetelésben hát-
rányba kerül. 

– Elég hamar kialakult  
a stabil kezdőd, amit csak 
Varga Marci sérülése za-
vart meg. Igaz, a füredi ke-
ret egy tízfős első sort, majd 
utánuk már fiatalokat je-
lent. Szerinted az utóbbiak 
közül ki vetélkedhet azért a 
szezon után, hogy már az 
első sorba számíthasson?

– Egy Füred nagyságú, 
költségvetésű csapatnak so-
ha nem fog telni húsz, de 
még tizenhat egyforma tu-
dású játékosra sem. Nekünk 
mindig is oda kell ültetni a 
padra a saját nevelésű fiata-

lokat, és be is kell dobni 
őket a mély vízbe. Sokszor 
egy-egy sérülés kényszerít 
is erre. Amikor Varga Mar-
ci kiesett, és Szöllősi Balázs 
kiment lövőbe, akkor Né-
meth Balázs mellé Szmetán 
Máténak is előrébb is kel-
lett lépnie. Komlón az utol-
só tíz percben az ő beveté-
sével tudtuk a vezetésünket 
stabilizálni, de Szűcs Ben-
cére is rá kellett pakolnunk 
a felelősséget Dénes Jani 
sérülése után, és ő sem in-
gott meg. Ők egyértelműen 
felsorakoztak a kezdősor 
mellé, de minden fiatalunk 
messze előrébb van, mint 
ahol tavaly szeptemberben 
tartott. Idén Brandt Balázs-
tól, Határ Pétertől és Já-
nosi Tomitól várom a nagy 
lépést.

– A keret ilyen összetéte-
le azt is jelenti, hogy a fü-
redi vezetőedzőnek folya-
matosan nevelni is kell fia-
talokat, beépíteni őket. Az 
eredménykényszer és ez a 
feladat miként fér meg egy-
mással?

– Minket Imre Vilivel 
azért (is) hívtak Füredre, 
hogy ezt a kettős feladatot 

megoldjuk. Ez nem köny-
nyű, sőt! Sokszor vékony 
jégen kell járnunk. Türelem 
kell, mert ez egy időigényes 
feladat, de egyben nagyon 
szép és örömteli is. Nincs is 
szebb, mint amikor egy sa-
ját gyerekünk beépül a csa-
patba. Nagyon biztató volt, 
amikor a kecskeméti mecs-
csen Szmetán Máté Szöllő-
si hiányában a csapat vezé-
révé lépett elő, vagy amikor 
az Eger ellen Brandt Balázs 
nyolcat vágva főszereplő 
lett. De nem hinném, hogy 
ennek a szépségét éppen 
Füreden kellene megma-
gyarázni, hiszen a mai Fü-
red stabil vezérei mind itt 
voltak ifik, juniorok.

– Igaz is, ezzel a bronzzal 
te a felnőttmezőnyben most 
tetted le a névjegyedet Fü-
reden, de ezt a névjegyet te 
már egyszer letetted itt, a 
Balaton partján, hiszen te 
alapoztad meg a füredi 
utánpótlásképzést, a te fiaid 
hozták az első korosztályos 
aranyakat, és a te füredi is-
koládból került ki számos 
NB I-es, mi több, válogatott 
játékos. Mai csapatodból 
Bóka, Kemény, Németh és 
Szöllősi egykor nálad ké-
szült a felnőttpályafutásá-
ra. Milyen volt találkozni 
velük?

– Nagyon jó! Felnőttek, 
stabil NB I-es játékosok, 
hárman közülük válogatot-
tak is lettek, és mindannyi-
an a mai füredi csapat meg-
határozó egyéniségei. Lá-
tom bennük az egykor el-
kezdett munka kiteljesedé-
sét, kiváló sportemberek. 
Nagyon jó, hogy Bendiék 
mögött már ott sorakozik 
egy Varga Marci, egy An- 
dó Arián ugyanebből az  
iskolából, aztán jön Vajda 
Huba, Szűcs Bence, Szme- 
tán, Brandt, Határ, Jánosi. 
Balatonfüreden mindenki 
előtt nyitottak a kapuk, itt 
érdemes dolgozni az után-
pótlásban.

– Egy vezetőedző mindig 
egyedül felelős a döntései-
ért. De egy stáb áll mögötte, 
amelynek tagjai segítik a 
munkáját. Te miként osztod 
meg a feladatokat Vilivel 
(Imre Vilmos) és Szatyival 
(Szathmári János), Zubbal 
(Igor Zubjuk), Lattenstein 
Danival, a többiekkel?

– Kellett idő az összecsi-
szolódáshoz, hiszen van, 
akivel évtizedek óta együtt 
dolgozom, de volt, aki itt 
lett a csapat tagja. A siker 
alapja az együtt gondolko-
dás és az őszinteség volt. 
Mindenki tudja és teszi is a 
dolgát.

– A füredi keret jelentős 
átalakuláson ment át a sze-
zon végén. Elment két vá-
logatott, de jön helyettük 
egy szerb lövő (Szreteno- 
vics), egy volt tanítványod 
(Hornyák) és egy feltörekvő 
fiatal (Vajda). Milyen érzé-
seid vannak?

– Elment több mint 200 
gólunk. Ezt minden csapat 
megérezné. Nekünk arra 
kell felkészítenünk a kere-
tet, hogy biztosak legyenek 
magukban a fiúk: ezt pótol-
ni tudják. A harmadik hely-
lyel egy kihívás elé állítot-
tuk magunkat. Ezt nem te-
herként kell megélni, ha-
nem lehetőségként. A bizo-
nyítási vágynak kell lennie 
bennünk a legerősebbnek. 
A nemzetközi megmérette-
tésből profitálni lehet és 
kell is. Persze kegyetlenül 
kemény lesz a menetelés, 
hiszen a bajnoki és a hazai 
kupameccseken túl tíz kő-
kemény találkozó vár ránk 
az Európa Ligában. Nyolc 
hét áll a rendelkezésünkre 
a nyáron, hogy annyi erőt 
gyűjtsünk, ami kitart de-
cember végéig. Nagy fel-
adat, de meg tudunk vele 
birkózni. 

– Milyen érzésekkel 
vágsz neki az új szezonnak?

– Józan bizakodással.
 Király G. István

Több száz gyermek tanul úszni Balatonfüreden 
Az Úszó Nemzet Program (ÚNP) a Magyar 
Úszó Szövetség kezdeményezésére, a települési 
önkormányzat hozzájárulással működő prog-
ram. Balatonfüred az országos projekt máso-
dik ütemében kapcsolódott be a munka meg-
szervezésébe és lebonyolításába.

– Január végétől Alsó-
örstől kezdve Balatonfüre-
den keresztül egészen Zán-
káig kezdték meg a nagy-
csoportosok és az első osz-
tályosok az úszást – monda 
el érdeklődésünkre Eszenyi 
Bernadett, a Balatonfüredi 
Utánpótlás Sport Club 
(BUSC) vizes szakágainak 
vezetője, a program koordi-
nátora.

A helyi utánpótlás-egye-
sület szervezésében jelen-
leg öt oktató dolgozik a 
programban, amelyhez a 
Városi Uszoda biztosítja a 
helyszínt. A óvodákat és ál-
talános iskolákat célzó kez-
deményezésben a város ösz-
szes intézménye helyet ka-
pott, a Fekete István Álta-
lános Iskola úszásoktatását 
– különmegállapodás kere-

tében – a BUSC szakembe-
rei végzik. Minden balaton-
füredi óvoda 5. életévét be-
töltött gyereke és az összes 
általános iskola 1. osztályos 
tanulója heti egy alkalom-
mal 45 perces oktatáson 
vesz részt, amennyiben 

hozzátartozói hozzájárul-
nak a programban történő 
részvételükhöz – folytatta 
Eszenyi Bernadett. 

Az ÚNP biztosítja az uta-
zási feltételeket, bérli a víz-
felületet, megbízza az okta-
tókat, és a következő sze-

zontól az úszáshoz szüksé-
ges felszerelést is eljuttatja 
a jelentkezők számára.

Az intézmények látják el 
a gyerekek felügyeletet, az 
utazási és uszodai operatív 
feladatokat.

– A szervezés során min-
den intézményvezető ren-
geteg adminisztratív és hát-
térmunkával segítette a 
programot. Az uszodaveze-
tés a szövetség kéréseit, fej-
lesztési javaslatait és az ok-
tatás működéséhez adott 
felszereléseit maradéktala-
nul a programhoz rendelte 
– köszönte meg a projekt-
ben szerepet vállalók áldo-

zatos munkáját a BUSC 
szakembere.

Jelenleg 400 gyermek ta-
nul úszni az ÚNP keretei 
között. Az elképzelések 
szerint szeptembertől, ami-
kor a 2. osztályosok is be-
kapcsolódnak a programba, 
közel 650 résztvevője lesz 
a füredi központú úszások-
tatásnak, amelynek célja, 
hogy három év alatt három 
úszásnemben 50-50 métert 
tudjanak leúszni a gyere-
kek.  Munkatársunktól

Rendhagyó beszélgetés György Lászlóval

György László  
(jobbról) felszabadult 
öröme a komlói mér-
kőzés lefújása után
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A LEGMERÉSZEBB ÁLMAIDAT IS
VALÓRA VÁLTHATOD!

EUROJACKPOT SORSOLÁS
KEDDEN ÉS PÉNTEKEN

Az aktuális főnyeremény összegét és a részleteket keresd a www.szerencsejatek.hu oldalon.
A feltüntetett összeg a bruttó 120 millió EUR-nak megfelelő, az előző évi EUR/HUF MNB árfolyam 

átlaga alapján számított főnyeremény bruttó összege.
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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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