
Költőverseny őrzi Quasimodo emlékét
Százharmincnyolc alkotótól – köztük külföl-
dön élő szerzőktől – több mint kétszáz vers 
érkezett a harmincéves évfordulóját ünneplő 
Salvatore Quasimodo Nemzetközi Költőver-
senyre. Az emlékdíjat Halmai Tamás A túlélő 
című versével, a különdíjat Marton Réka 
Zsófia az Anyagvizsgáló című versével nyerte 
el. A Debrecen által felajánlott Térey-díjat 
pedig Dimény-Haszmann Árpád Egy költő a 
cirkuszban című költeményével érdemelte ki.

A hagyományoknak 
megfelelően ezúttal is meg
tartották a Tagore sétányon 
Salvatore Quasimodo em
lékfájánál az ünnepséget, 
ahol Federico Preziosi 
olasz költő idézte meg Qua
simodo költészetét.

A fődíjat és a verseny el
ismeréseit az Anna Grand 

Hotelben rendezett gálán 
adták át. Gabriele La Posta, 
a Budapesti Olasz Kul túr
intézet igazgatója a költő
versenyt egyedülállónak 
nevezte, méltatta az elmúlt 
harminc évet, amelyet a Fü
red Tvnek az alkalomra 
készített kisfilmje jól pre
zentált.

Az esten több korábbi 
nagydíjas költő – Falcsik 
Mari, Géczi János, Kálnay 
Adél, Sajó László, Jász At-
tila, Sumonyi Zoltán – is je
len volt. Az ünnepséget Ma-
rio Mariani zongoramű
vész koncertje zárta.

A fesztivál keretében a 
Magyar Kultúra, a Tem
pevölgy és az Országút cí
mű folyóiratok tartottak 
lapbemutatót, a rendezvény 
első napján koncertet adott 
Ferenczy György  és a 
Rackajam. A költőverseny 
keretében a Füredhez több 
szállal kötődő, a városban 
még színházat is alapító 
Kisfaludy Sándorról szóló 
szimpóziumot is tartottak a 

téma szakavatott professzo
raival. A rendezvény olasz 
vacsorával zárult.

A híres olasz költő, Sal 
vatore Quasimodo 1961
ben járt Balatonfüreden, a 
Tagore sétányon gyógyulá
sának emlékére fát ültetett, 
és versben fogalmazta meg 
a balatoni tájhoz, a város
hoz fűződő érzéseit. A No
beldíjas olasz költő tiszte
letére rendezik meg 1992 
óta évről évre a Quasimodo 
Nemzetközi Költőversenyt, 
amely mind a magyar, mind 
az olasz kulturális élet ki
emelkedő eseménye. A köl
tőversenyre több száz ma
gyar és külföldi pályázat 
érkezik minden évben, 

amelyek közül zsűri vá
lasztja ki a legjobbakat. Fa-
ludy György, Határ Győ- 
ző, Orbán Ottó, Czigány 
György, Gergely Ágnes, 
Gömöri György, Zalán Ti-

bor, Szálinger Balázs, 
Marno János, Tóth Kriszti-
na – csak néhányan azok 
közül, akik díjat kaptak a 
költőverseny harminc éve 
alatt. Martinovics Tibor

Látványos időutazás 
a reformkor világába

A Romantikus Reform
kor Fesztivál rendezvény
sorozat kétségkívül leglát
ványosabb attrakciója ezút
tal is a hagyományos felvo
nulás volt. 

A Reformkori Hagyo
mányőrzők Társaságának 
menete a felső városrészből 
a Balatonpartig sétált, ahol 
az érdeklődők ismét fo
tózkodhattak a reformkori 

ruhába öltözött felvonu
lókkal. 

Az eseményen idén részt 
vett az Entente Florale 
nemzetközi verseny teljes 
delegációja is. A menet  

hez bárki csatlakozhatott, a 
szervezők ennek érdekében 
ruhakölcsönzést biztosítot
tak mindazoknak, akik ked
vet éreztek a hangulatos fel
vonuláshoz.  BFN

BALATONFÜRED VÁROS HAVONTA MEGJELENÕ KÖZÉLETI LAPJA XXII. évfolyam – 2022. 7. SZÁM

TARTALOM
Sportpark  
a családoknak
Az egész családnak spor
tolási lehetőséget nyújtó 
szabadidőparkot létesít a 
város.  3. oldal 

Kiváló 
pedagógusok 
Piroska és Lenke néni gaz
dag életútja.  5. és 9. oldal

Díjkiosztó  
Balatonfüreden

Az északi part fő- 
városában rendez-
ték meg az Európai 
Virágos Városok és 
Falvak versenyének 
díjkiosztóját. 

A két év kihagyás után 
újra megrendezett Entente 
Florale Europe nemzetkö
zi környezetszépítő meg
mérettetésen hat ország 
kapott díjat, hazánkat Szé
kesfehérvár, Orfű és Ve
resegyház képviselte. Az 
idei kiírásra rekordszámú 
nevezés érkezett.

Az ír Christy Boylan 
tájépítész vezetésével hat
tagú nemzetközi zsűri jár
ta végig a nevező telepü
léseket. Az aranyérmes 
Orfűn a természeti kör
nyezet megőrzését és a 
fenntartható, minőségi tu
rizmus eredményeit, a fa
lu léptékét jóval meghala
dó ökocentrum kialakítá
sát méltatta a zsűri. Az 
ezüstérmes Veresegyhá
zon a kortárs építészet a 

helyi városképbe épülésé
re, valamint a fenntartható 
energiagazdálkodás, a sa
ját tulajdonú termálvízre 
alapozott energiaellátás 
jelentőségére hívta fel a 
figyelmet a szakmai testü
let, míg az aranyérmes 
Székesfehérváron a Sóstó 
Természetvédelmi Terület 
került a figyelem közép
pontjába, amely egy a 
kortárs kertépítészeti esz
közökkel kialakított, ma
gas színvonalú bemutató
hely. A belváros építésze
ti öröksége és felújított 
terei szintén elnyerték a 
szakemberek tetszését.

A magyar települések 
mellett az alábbiak kaptak 
elismerést: Bad Sauer
brunn (Ausztria), Diks 
muide (Belgium), Dob 
rochov (Csehország), 
Bollstedt (Németország), 
Keadue, Dalkey (Íror
szág). (Az Entente Florale 
Europe díjkiosztója a Fü
red Tv Youtubecsator
náján is látható.) MT

Mezey Katalin, az alapítvány elnöke adta át az elis-
merést Halmai Tamásnak, a Quasimodo költőverseny 
emlékdíjas alkotójának
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A Probio Zrt. két munkatársa, Hirsch Zoltán 
és Ágoston Ferenc kapott városi díszoklevelet 
az idei Széchenyi István-emlékünnepségen.  
Az ünnepi szónok szerint Széchenyi idejében 
egy kivételes politikai generáció nőtt fel, akik 
együtt, közösen rakták le a modern Magyaror-
szág alapjait, Kossuthot és Széchenyit pedig 
több kötötte össze, mint ami elválasztotta.

„Széchenyi István 55. 
születésnapján, 1846. szept
ember 21én a füredi Bala
tonparton bocsátották víz
re a Kisfaludy gőzöst, ami
vel elindult a balatoni szer
vezett hajózás története”  
–  emlékeztetett a szeptem
ber 21i Széchenyiemlék
ünnepség szónoka, dr. 
Melkovics Tamás, az ELTE 
BTK Történeti Intézetének 
egyetemi  adjunktusa . 
Melkovics szerint a buzgó 
ügyszeretet nem ismer sem 
politikai, sem társadalmi, 
sem egyéb (el)választóvo
nalakat. Az 1848 előtti 
klasszikus liberalizmus két 
nagy alakja, Széchenyi és 
Kossuth ugyanis a Balaton 
hasznosítása kapcsán ösz
szekapcsolódott, üzenve az 
utókornak: nem szükséges 
választani, nem Széchenyi 
vagy Kossuth, hanem Szé
chenyi és Kossuth.

A szónok szerint törté
nelmi léptékben mérve ki

vételes politikai generáció 
nőtt fel ezekben az évek
ben, akik együtt, közösen 
rakták le a modern Magyar
ország alapjait. Bár az isko
lai tankönyveink hosszú idő 
óta Széchenyi és Kossuth 
ellentétét igyekeznek be
lénk sulykolni, valójában 
sokkal több volt, ami össze
kötötte, mint ami elválasz
totta őket. Bevett szófordu
latunkká vált a szabadság
harc bukása után kifejezés 
is, pedig a szónok szerint a 
szabadságharc nem bukott 
el, nem belső problémák 
okozták vesztét, hanem ka
tonai túlerő verte le: az 
orosz intervenció ténye, s 
az, hogy nagyobb orosz se
regek mozogtak határaikon 
túl, mint a napóleoni hábo
rúk idején, már csupán a 
vereség időpontját tette kér
désessé. A szabadságharc 
már csak azért sem bukott 
el, mert a közvetlen földes
úri függésben élők egésze 

– a lakosság 80 százaléka 
– felszabadult, a rendi vi
lág nem jött újra vissza, a 
modern Magyarország pe
dig végérvényesen megszü
letett.

Az ünnepi beszédet kö
vetően két városi díszokle
velet adott át Bóka István 
polgármester. Ágoston Fe
renc munkaköre a Probio 
Zrt.nél 1991től bővült ki 
az Esterházy és a Kisfaludy 

strand vezetésével. Az egy
re nehezedő munkaerőpia
ci helyzet ellenére évek óta 
visszajáró dolgozói kollek
tívát tudott toborozni, így 
nemcsak a műszaki, de a 
személyi feltételek is ren
delkezésre állnak Balaton
füred strandjain, ami Ágos
ton Ferenc vezetői tapasz
talatait is bizonyítja, hiszen 
a rábízott strandok évről 
évre minden szakmai ver

senyen elismerést kapnak. 
Ágoston Ferenc bakancslis
táján hazai és külföldi uta
zások szerepelnek, s mint 
mondta: az üdülőhelyek 
strandjaira szakmai szem
mel is tekint, és az elisme
rését, a kritikáját is megfo
galmazza. 

A balatonfüredi születé
sű Hirsch Zoltán részt vett 
a városi hulladékgyűjtés 
szervezeti átalakításában, 

és jelenleg is ebben a szer
vezeti formában dolgozik. 
Sokéves irányítása alatt a 
város köztisztasági és hul
ladékszállítási, kezelési te
vékenysége technikailag és 
minőségileg is kiemelkedő
en fejlődött. A városi utak 
napi tisztítása, a téli hó 
eltakarítás minősége az ő 
szakmai hozzáértését, lelki
ismeretességét példázza. 

A laudációban elhang
zott: Hirsch Zoltán részleg
vezetése idején szűnt meg 
a város határában lévő, kor
szerűtlen, környezetkárosí
tó hulladéklerakó telep, ki
alakult a házhoz menő sze
lektív hulladékgyűjtés 
rendszere, a zöldhulladék 
hasznosítása és az éves 
lomtalanítás házhoz menő 
elszállítással. Egy munka
helyen eltöltött életpályája, 
folyamatos szakmai fejlő
dése városszerte példaérté
kű, amivel évtizedeken át 
formálta a város megjele
nését, jelentősen hozzájá
rulva ezzel annak elismert
ségéhez.

Az emlékünnepség vé
gén a jelenlévők a Tagore 
sétányon lévő Széchenyi 
Istvánszobornál helyezték 
el az emlékezés virágait.

 Mórocz Anikó

A példamutató munka elismerése 

Hirsch Zoltán, Bóka István és Ágoston Ferenc a díszoklevél átvételekor

Murci fesztivál négy  
borászat részvételével. A 
Gyukli Pince mellett a 
Zelna, a Figula és a Feind 
Pincészet is kinyitotta a ka
puit ezen a napon.

A Gyukli Pince immáron 
hetedik alkalommal rendez
te meg a borászat udvarán a 
Murci fesztivált. Az elmúlt 
évek sikerein felbuzdulva 
idén is volt a gyerekeknek 
ugrálóvár, óránkénti trakto
rozás, csocsó, friss must és 
hot dog. A vendégek Figura 
Melinda énekesnő koncertje 

alatt finom ételeket kóstol
hattak, és a bioborok mellett 
murcit és újborokat is kínál
tak, valamint e napon mutat
ták be a pincészet prémium 
sárgabarackpálinkáját.

A 2022es Murci fesztivál 
a Gyukli Pince részéről egy 
köszönet a természetnek, 
hogy idén is sikerült betaka
rítani a termést, és egy ün
nep, a szőlőkben végzett fá
radságos munka ünnepe.

Szüreti vigasságot tartot
tak Arácson is. Az egykori 

szüretek vidám hangulatát 
idézték vissza kicsik és na
gyok részvételével, sokan 
hoztak szőlőt, és közösen 
préseltek. Kovács Örs, az 
Arácsért Alapítvány elnöke 
szervezésében gondoskod
tak róla, hogy idén is bőven 
legyen az asztalokon zsíros 
kenyér, must, arácsi szóda 
és borocska, amiből min
denki ingyen fogyasztha
tott. A rendezvényen a Csil
lagkert óvoda gyermekei 
adtak műsort.  BFN

Hotelszarkát fogtak a rendőrök
Állampolgári bejelentés érkezett a rendőrségre 2022. 
szeptember 21-én 18 óra 34 perckor arról, hogy isme-
retlen tettes egy füredi hotelszobából készpénzt és  
mobiltelefont lopott. A kiérkező rendőrök rövid időn be-
lül azonosították a feltételezett elkövetőt, akit a hotel-
ben elfogtak. Az 54 éves német állampolgárt a rend-
őrök ezután előállították a helyi kapitányságra, majd 
gyanúsítottként kihallgatták. A férfinél megtalált lopott 
mobiltelefont és a több százezer forint készpénzt a 
rendőrök lefoglalták. A tettes ellen a Balatonfüredi 
Rendőrkapitányság lopás vétség elkövetésének meg-
alapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást.   

Letartóztatták a kábítószer-terjesztőt
Kábítószer-kereskedelem bűntett elkövetésének gya-
núja miatt indított nyomozást a füredi kapitányság egy 
44 éves budapesti férfi ellen. A gyanúsított kábítószer-
nek minősülő anyagot termesztett, majd azt értékesí-
tette az ismeretségi körében. A rendőrök az elkövetőt 
2022. szeptember 2-án elfogták a zánkai nyaralójában, 
majd az ott megtartott kutatás során 840 gramm – fó-
liatasakokba csomagolt – kábítószergyanús növényi 
törmeléket, valamint egy műanyag hordóban további 
3,5 kilogramm növényi származékot találtak. A kábító-
szer adagolásához és csomagolásához használatos 
eszközöket, illetve közel hatmillió forintot is lefoglaltak 
a nyomozók. A férfit előállították a Balatonfüredi Rend-
őrkapitányságra, majd gyanúsítottként kihallgatták ká-
bítószer-kereskedelem bűntett elkövetésének megala-
pozott gyanúja miatt. Az ügyészség indítványa alapján 
a bíróság az elkövetőt letartóztatta.  BFN

KÉK híreKMegérett a szőlő
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Javában készül a reformkori városrészben a 
Modern Műtárnak, vagyis a MoMűnek helyet 
adó két épület. A műgyűjtő házaspár – Szöllősi 
Nagy András hidrológusprofesszor és Nemes 
Judit festőművész – nemzetközi geometrikus, 
konkrét képzőművészeti és fotóanyaga har-
minc év után kerül haza Párizsból, hogy a 
Blaha Lujza utca 3. és 5. szám alatt lévő két 
villaépületben leljen otthonra. 

A gyűjtemény elhelyezé
sére két egykori villaépüle
tet jelöltek ki a Blahavillá
val szemközt, amik kívülről 
megőrzik eredeti megjele
nésüket, belülről pedig – a 
Batisz Miklós belsőépítész 
tervei alapján zajló átalakí
tásokat követően – méltó 
helyszínei lesznek a nem
zetközi anyag bemutatásá
nak. A műgyűjtő házaspár 
szeptember elején járta kör
be a formálódó belső tere
ket, az első állomás a bal ol 
dali épület utcaszintje volt. 

A gyűjtő házaspár elkép
zelése szerint fokozatosan 
vezetik be a közönséget a 
látnivalókba. Attól tartottak 
ugyanis, hogy ha elsőként 
rögtön a geometrikus vagy 
a konkrét művészetet látja 

meg a betérő érdeklődő, ak
kor talán visszahőköl. Az 
átmenetet a fotógyűjtemény 
jelenti majd, ami egy XIX. 
századi dagerrotípiával 
kezdődik, francia és ma
gyar fotósokkal folytatódik, 
s eljut a modern, konkrét, 
experimentális fotográfiáig. 
Innen egyfajta természetes 
átmenettel lehet átsétálni a 
másik épületbe.

A két épület közötti átjá
rást a Vikár András építész 
által megálmodott, íves 
üvegfolyosó teszi majd le
hetővé, ami talán az egyik 
legizgalmasabb tere lesz a 
MoMűnek. Mivel műemlé
kekről van szó, ez az egyet
len új elem az épületegyüt
tesben. Az impozáns üveg
folyosó az utca felől is mu

tatja, hogy az épületek 
funkciója megváltozott. Az 
ide szánt szobrok mellett 
kényelmesen el lehet majd 
sétálni, az esti órákban pe
dig megvilágítják őket.

A látogatók tehát az ult
ramodern üvegfolyosón ke
resztül fognak átjutni az 
egykori városi múzeum há
romszintes épületébe, ahol  
a képzőművészeti gyűjte
mény kap majd helyet. 

Várhatóan 2023 tavaszán 
nyílik majd meg a MoMű 
első kiállítása, Európa ösz
szeköt címmel.  A Párizsban 
alkotó és élő Vera Molnár 
2023ban lép majd a száza
dik életévébe, s ennek tisz
teletére kiállítást terveznek 
a magyar származású, vi
lághírű alkotónak, aki meg
határozó pontja a számító
gépes és a konkrét művé
szetnek. 

Az épületekben lesz  
könyvtár és közösségi tér is, 
de a tervek között szerepel 
egy nemzetközi oktató és 
kutatóhely megteremtése és 
egy konferenciabázis létre
hozása is.  Mórocz Anikó

Európai szintű kerékpáros központot avattak
Átadták a Kisfaludy 
strand bejáratával 
szemközti területen 
épült száz négyzet-
méteres, egyszintes 
kerékpáros köz- 
pontot. A Balaton-
Bike365 Port euró-
pai szintű szolgálta-
tásokkal várja a 
balatoni tájat brin-
gával felfedezni 
kívánó turistákat.

Uniós pályázati forrás
ból, a Magyar Kerékpáros 
Szövetség (MKSZ) beruhá
zásában valósult meg a 
BalatonBike365 Port ke
rékpáros központ. A szövet
ség 15 évre szóló megálla
podást kötött a város önkor
mányzatával a központ lé
tesítéséről és üzemeltetésé
ről. Az önkormányzati in
gatlanon felépült, fedett 

teraszos centrum a Balatoni 
Bringakörhöz szervesen 
kapcsolódik, innen indul
nak a Balatonfelvidékre 
vezető kitáblázott, kerékpá
rozható utak.

A modern épületben ha
gyományos és elektromos 
kerékpárokat is bérelhetnek 

a látogatók, megpihenhet
nek a bringás kávézóban, 
szervizre is van lehetőség, 
kiegészítőket is vásárolhat
nak, illetve információkat 
kaphatnak a túráikhoz.

A megnyitón Holczer 
András, Balatonfüred al
polgármestere hangsúlyoz

ta: egyre több aktív turista 
érkezik a városba, fontos, 
hogy az ő igényeiket is ki 
tudják szolgálni, a nyaralók 
mellett számukra is megke
rülhetetlen célpont legyen 
a város.

– Ilyen létesítmény nincs 
még a Balatonnál. A kerék

páros turizmus igényeit 
szolgálja a központ: kerék
párkölcsönzés, szerviz, tú
raajánlatok, térképek, esz
közök, információk. A 
szolgáltatóközpont létreho
zása és éves szinten mini
mum kilenc hónapos üze
meltetése egy újabb lépés  
a balatoni aktív turizmus 
infrastrukturális fejleszté
sében. A program részeként 
összesen 230 kilométeres 
távon biztonságos, külön
böző nehézségű bicikliút
vonalakat is kitáblázunk a 
Balatonfelvidéken, és ha
sonlóképp teszünk a déli és 
nyugati régiókban is – nyi
latkozta korábban a füredi 
sajtó kérdésére Princzinger 
Péter, a Magyar Kerékpáros 
Szövetség elnöke, aki hoz
zátette: a nyári hónapokban 
több százezren kerékpároz
nak a Balatonnál, az elekt

romos biciklik elterjedése 
pedig jelentősen élénkíti a 
kerékpáros turizmust, a sze
zon tavaszra és őszre is ki
bővül. Új igények vannak, 
ezt igyekszik kiszolgálni a 
központ – mondta az MKSZ 
elnöke.

Az új kerékpáros köz
pontot a BB365 Nkft. a Ba
laton Bike Tourral együtt
működve üzemelteti. A ke
rékpárosoknak már évek 
óta tematikus túrákat kínáló 
vállalkozás társalapítója, 
Burgyán Péter szerint a szé
les termékpalettával rendel
kező központ jól kiegészíti 
az ugyancsak a Balaton
Bike365 projekt keretében 
létrejött olyan szolgáltatá
sokat, mint a kitáblázott és 
pihenőhelyekkel ellátott 
utak és az azokhoz kapcso
lódó túraajánlatok.

 Martinovics Tibor

Forrás Sportpark az egész családnak
A Forrás Sportparkban az egész 
családnak sportolási és kikap-
csolódási lehetőséget nyújtó 
szabadidőparkot létesít a város. 

Fedett teniszpályák, terepkerékpár
élmény pá lya, 800 méteres rekortán futó
pálya, műanyag oktató sí és hófánkpálya, 
görkorcsolyapálya, szabadtéri edzőpark, 
játszóterek vehetők majd igénybe. A pro
jekt része az úgynevezett Tündérkert köz
park létesítése is, itt közel háromszáz ős
honos gyümölcsfát telepítenek, és tűzra
kó helyeket alakítanak ki. 

A város nyugati részén, a Forrás Sport
parkban megvalósuló fejlesztés egész év
ben, az időjárástól függetlenül lehetősé
get nyújt majd a turistáknak és a csalá
doknak egyaránt az aktív kikapcsolódás
ra, egészségmegőrzésre. A beruházás 
hozzájárul Füred további ismertségének 
növeléséhez, hiszen a város kínálata szá
mos új, illetve továbbfejlesztett szolgál
tatással, turisztikai attrakcióval bővül.  

– Országosan is egyedülálló multi
funkcionális sportparkot létesítünk. Nép
szerű, szabadban űzhető sportokat lehet 
itt kipróbálni, a gyerekek biztonságos kö
rülmények között tanulhatnak meg pél
dául kerékpározni vagy síelni – fogalma
zott a fejlesztés helyszínén tartott sajtó
tájékoztatón Harangvölgyi András szak
mai vezető. A Balatonfelvidéki Kerék
páros Egyesület elnöke hozzátette: szá
mos szolgáltatás várja majd a látogatókat: 

sporteszközöket lehet bérelni, lesz öltöző 
vizesblokkokkal és közösségi hely is.

– Ritka, hogy az aktív kikapcsolódás
ra vágyók ennyi sportágat egy helyen 
megtaláljanak.  A tansípálya különleges
sége, hogy a speciális borítása miatt nyá
ron is lehet majd használni. Oktatók se
gítségével lehet majd itt megtanulni síel
ni, snowboardozni, a gyerekek örömére 
hófánkpályát is építettünk. Rendezvénye
ket is szeretnénk a sportparkban tartani, 
de nyári táborokat is tervezünk a gyere
keknek – sorolta Kelemen Zoltán szakmai 
vezető, többszörös válogatott síugró, 
sportmenedzser.

Az új teniszpályák szakmai vezetője 
Gálfi Tamás, a junior világbajnok füredi 
teniszező, Gálfi Dalma édesapja.

A 3,5 hektáros területen a sportolási 
lehetőségek – a tansípálya kivételével – 
ingyen vehetők igénybe. A látogatókat 
egy 60 férőhelyes parkoló várja. Várha
tóan novembertől hétvégenként már hasz
nálhatók lesznek a sípályák.

Az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap támogatásával konzorciumi formá
ban megvalósuló beruházás százszázalé
kos támogatottságú, összköltsége a há
rom konzorciumi tagra – Magyar Turisz
tikai Ügynökség Zrt., Holnapocska Ala
pítvány, Balatonfüred Város Önkormány
zata – vonatkoztatva mintegy 962 millió 
forint,  ebből a Balatonfüred önkormány
zatára jutó támogatás összege 630 millió 
forint.  MT

Klasszikus épületek 
modernizált terekkel

Kelemen Zoltán, Harangvölgyi 
András és Gajdos Attila projekt-

menedzser a sajtótájékoztatón
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Császár Attila re-
formátus lelkész 
Balatonfüred Város 
Díszpolgára kitünte-
tő címet, Olti Ferenc, 
a Zsidó Kiválóságok 
Háza alapítványá-
nak elnöke pedig Pro 
Urbe érdemérmet 
kapott augusztus 
20-a alkalmából 
Balatonfüreden. 

Olti Ferenc holokauszt
túlélők gyermekeként 
1949ben született, s csa
ládja öt generáció óta él Ba
latonfüreden. Apai nagyap
ja és édesapja a füredi bo
rok nemzetközi elismertsé
gének és kereskedelmének 
megteremtésében játszott 
döntő szerepet.

Olti Ferenc szakmai pá
lyafutását mérnöki diplo
mával egyetemi oktatóként 
és kutatóként kezdte. Több 
könyv és számtalan szak
cikk szerzője, elsősorban a 
kémiai termodinamika 
tárgykörében. Munkája 
mellett tanított a Pannon 
Egyetemen –  rek tor
helyettese is volt ennek az 
intézménynek –, és alapító 
oktatója a Nyíregyházi 
Egészségügyi Főiskolának.

Informatikus mérnök
ként megtervezte és vezette 
a vérellátás országos infor
matikai rendszerének kifej
lesztését, és szinte az összes 

magyarországi nagybank 
számítógépes rendszerét az 
általa vezetett cég fejlesz
tette. Szintén e cég nevéhez 
fűződik sok kormányzati 
informatikai rendszer kifej
lesztése, például a földhi
vatali, a választási és az ál
lampolgári nyilvántartási 
alkalmazásoké.

Gyerekkora óta lokálpat
rióta: általános iskolásként 
Lipták Gábor témavezeté
sével írta első helytörténeti 
tanulmányát, és azóta is 
rendszeres előadója, szer
zője a helytörténeti szakmai 
fórumoknak. Kezdemé
nyezte a füredi botlatókö
vek elhelyezését a Kossuth 

és a Dózsa utcában, a holo
kausztemlékfa elültetését 
a Nobeldíjasok ligetében, 
valamint a Heller Ágnes 
emlékpark kialakítását a 
zsidó temetőben.

Az önkormányzat felké
résére önkéntesként kidol
gozta a Zsidó Kiválóságok 
Háza koncepcióját, részt 
vett a kivitelezés támoga
tásában, és az intézmény 
megnyitása óta vezeti az azt 
üzemeltető alapítványt. 

– Nincs olyan nap, hogy 
itt, Füreden ne jutna eszem
be, és a mindennapjaimban 
is együtt élek annak a több 
mint százötven zsidó pol
gárnak az emlékével, akiket 

lehajtottak a vasútállomás
ra, aztán deportálták őket, s 
a többségük gázkamrában 
végezte – mondta a díjátadó 
után Olti Ferenc. – Arról a 
füredi zsidó közösségről 
van szó, aminek a tagjai kö
zül rengetegen igen sokat 
tettek a városért. Ennek a 
közösségnek az emlékére 
ajánlottam fel a díjamat. 

A városi ünnepség alkal
mával Bóka István polgár
mester Balatonfüred Város 
Díszpolgára kitüntető címet 
adott át Császár Attila re
formátus lelkésznek, aki 
1975ben a néhai Császár 
Attila református esperes és 
Király Anikó tanárnő má

sodik gyermekeként szüle
tett. Alapfokú tanulmánya
it Balatonarácson, közép 
és felsőfokú éveit pedig Bu
dapesten, református kö
zegben töltötte.

Édesapja korai halála 
után, 1999ben az arácsi, a 
tihanyi és az udvari refor
mátus gyülekezet lelkésze 
lett. Atyai örökségét mind 
szellemi, mind lelki és fizi
kai értelemben megőrizte, 
gyarapította, így jelentős 
műszaki rekonstrukción es
tek át a rábízott templomok, 
parokiális épületek és gyü
lekezeti házak. A fizikai 
építkezéssel párhuzamosan 
lelki építkezés is folyik az 
arácsi református közösség
ben: minden évben van hit
tan és orgonatábor, gyüle
kezeti csendes hétvége, ki
rándulások, bográcsozások 
és zenei estek. Az istentisz
teletek mellett a lelkész be
vezette a vasárnapi gyer
mekfoglalkozásokat is.

Császár Attila a lelkészi 
feladataival párhuzamosan 
volt egyházmegyei számve
vő és esperes, jelenleg pe
dig az egyházkerület vá
lasztott bírája. Elkötelezett 
lokálpatrióta, kiváló szer
vező az egyházi és a helyi 
közösségben: az arácsi civil 
életet mozgató Arácsért 
Alapítvány alelnöke is.

– Megható és megtiszte
lő érzés a díszpolgári cím 

átvétele – fogalmazott Csá
szár Attila. – A díj a Bala
tonarácsi Református Egy
házközség közösségének az 
érdeme, aminek jelenleg én 
vagyok a vezetője, de – fe
lekezeti hovatartozástól 
függetlenül – sokan nagyon 
sokat tettek érte. Arács egy 
erős mag, egy irányba tu
dunk haladni, összefésülve 
az egyházi és a világi prog
ramokat. Az óvodánk fon
tos alapkő, amire tudunk 
építkezni, ezenkívül az egy
házmegyében van még hat 
általános iskola – az egyik 
Füreden –, és egyre több 
óvodát tartunk fenn. Itt a 
krisztusi alapértékeket át 
tudjuk adni, ami nagyon 
fontos dolog.

Szent István ünnepén 
idén is azok kaptak elisme
rést, akik a közösségükért 
tesznek, és erősítik azt a 
kapcsolatot, ami a város la
kóit, az itt élő embereket 
közösséggé kovácsolja. 
Ünnepi beszédében Molnár 
Judit önkormányzati képvi
selő, a humán erőforrás bi
zottság elnöke kiemelte: au
gusztus 20a tisztelgés a 
szuverén magyar állam 
előtt. Az ünnepség alkalmá
val szép gesztusként a ki
tünte te t tek  fe leségét , 
Szeszler Annát és dr. Varga 
Zsuzsannát egyegy csokor 
virággal köszöntötte Bóka 
István polgármester. MA

Balra Olti Ferenc és 
felesége, Szeszler Anna 
az elismerés átvétele 
után, a kis képen 
Császár Attila

Városi díjat kapott Olti Ferenc és Császár Attila

Normál menetrendre készülnek a füredi iskolák
 Az országos hírek 
hallatán a szülők 
részéről a legfőbb 
kérdés a téli fűtési 
szezon és a pedagó-
gushiány. A füredi 
iskolákban normál 
tanítási rendre 
készülnek. 

A Radnóti Miklós Álta
lános Iskolában szeptember 
elsején 440 diáknak csen
gettek be, de a létszám szin
te folyamatosan emelkedik. 
A nyolc évfolyamból hat 
teljesen tele van, a hetedik 
és a nyolcadik évfolyamban 
pedig további bontás vált 
szükségessé, így ott három
három osztályban taníta
nak.  Az elsősök ötvenhatan 
vannak, két huszonnyolc 
fős osztállyal kezdtek, de 
már most vannak további 
jelentkezők. Ide már csak a 
körzetben lakókat tudják 
felvenni. 

– Felkészültünk, de az 
elmúlt évek tapasztalataiból 
kiindulva bármi közbejö
het, amihez alkalmazkod
nunk kell – mondta Steier-
lein István, az iskola igaz
gatója. – Normál, teljes tan

évre számítunk. Örülnénk, 
ha minden rendben menne, 
de vannak fenntartásaink az 
utazások, a versenyek, a tá
borozások és az úszásokta
tás tekintetében. A költsé
gekkel kapcsolatos hírek 
hozzánk is eljutottak. Egy 
darabig a szerződésünk biz
tosítja a normál fűtési me
netrendet, s remélem, hogy 
végig tudjuk vinni a telet is. 

Steierlen István úgy fo
galmazott, hogy a pedagó
gusok létszámával kapcso
latban a tanévkezdés előtt 
két héttel jól álltak, azután 
volt egy kérés és egy elköl
tözés, de a helyzet megold
ható.  

A Református Általános 
Iskola 2012ben alakult, a 
tizedik születésnapját ün
neplő intézmény az elmúlt 
években folyamatosan fej
lődött mind az infrastruktú
ra, mind a gyermeklétszám 
tekintetében. A jelenlegi 
tanévet 209 tanulóval, köz
tük huszonhat első osztá
lyossal kezdték. – Százszá
zalékos a szakosellátott
ságunk, minden tantárgyat 
az előírt végzettségnek 
megfelelő pedagógus tanít 

– nyilatkozta a tanévnyitó 
napján az intézmény igaz
gatója, Rojtos Norbert. – Az 
elmúlt években az iskola 
épülete energetikai szem
pontból is teljesen meg
újult, korszerűsítettük a fű
tésrendszert és a nyílászá
rókat, a falakra szigetelés 
került, megújult a tető héja
zata, és napelemek is felke
rültek a tetőre. Ezektől füg
getlenül természetesen 
megnövekedett fűtési költ
ségekkel számolunk. 

A teremfestés és parket
tacsiszolás mellett egyéb 
fejlesztéseket is tudott esz
közölni a református egy
ház fenntartásában működő 
intézmény. A tavalyi tanév 
végén kikérték a gyerekek 
véleményét arról, hogy mit 
látnának szívesen az iskola 
udvarán. Az igények és a 
lehetőségek összehangolá
sa után döntöttek egy új ját
szótéri rész kialakításáról, 
a posta felőli részen sport
udvart alakítanak ki két 
pingpongasztallal és kültéri 
fitneszeszközökkel, egy pá
lyázatnak köszönhetően pe
dig az udvar déli oldalán 
iskolakertet létesítenek. 

– Iskolánk pedagógiai 
programjának kiemelt része 
a tehetséggondozás. A ko
rábbi szakköreink mellett a 
mostani tanévtől új kurzu
sokat hirdetünk. Ha a szü
lők és a gyerekek vállalják, 
akkor a diákjaink egy elő
zetes mérésen vesznek 
részt. Akik a mérések alap
ján elég tehetségesnek bi
zonyulnak, azokkal az isko
la pedagógusai a délutáni 
időszakban külön is foglal
koznak – tette hozzá Rojtos 
Norbert. 

Az Eötvös Loránd Álta
lános Iskolában 386 diák 
kezdte meg a tanulmányait, 
az ötvenkét elsőst két hu
szonhat fős osztályba sorol
ták be. Itt is normál tanévre 
készülnek.

– Összeállítottuk az éves 
munkarendet, készen van
nak az órarendek – mondta 
a tanévnyitón Tremmer Ber-
nadett igazgató. – Közpon
ti fűtése van az iskolánk
nak, a Balatonfüredi Tan
kerületi Központ a fenntar
tónk, ahonnan megnyugtató 
választ kaptunk a rezsikölt
ségekkel kapcsolatban. A 
két első osztályos tanterem 

külön figyelmet kapott a 
nyáron: teljes festésen estek 
át, és feldíszítettük őket. 
Családi és egészségügyi 
okok miatt több pedagógus 
is távozott tőlünk, ennek el
lenére százszázalékos peda
gógusfeltöltöttséggel kezd
jük meg a tanévet. Minden 
távozó helyére pedagógus
diplomával rendelkező kol
légák érkeztek. 

Az Eötvös iskola mód
szertani képzésében szere
pel a Polgár Judit nevével 
fémjelzett Sakkpalota, amit 
tavaly az óvodásoknak szó
ló Sakkjátszótér program
mal bővítettek, idéntől pe
dig szakképzett pedagógu
sokkal az első és a második 
osztályban bevezetik a 
Sakktesit. 

A korszerű Lóczy Lajos 
Gimnáziumban nem jelent 
gondot az energiaárak el
szabadulása, így itt is rend
ben megkezdődött az új 
tanév. Száz diákkal bővült 
az iskola létszáma, össze
sen 444en vannak. Zavar
talan, jelenléti oktatásra 
számítanak, de ha kell, ak
kor alkalmazkodnak a vá
ratlan helyzetekhez is. A ta

vaszi felvételi idején igen 
népszerű volt a gimnázium.

– Több éve túljelentke
zést tapasztalunk, jó képes
ségű, tehetséges diákokat is 
el kell utasítanunk – érté
kelte az év eleji helyzetet 
Duna Katalin igazgató. – A 
legjobb száz tanulót vettük 
fel idén. A tantestületünk 
teljes, a nyár során egy kol
légánk változtatott munkát, 
de helyette azonnal érkezett 
egy nagy tapasztalattal ren
delkező matematika–fizika 
szakos tanár – mondta Du
na Katalin. 

Az egyéni tanulói utak 
gondozása kiemelt fontos
ságú és nagyon eredményes 
az iskolában: évről évre 
fantasztikus felvételi arány
számokat produkálnak a  
diákok, bekerülve Magyar
ország és Európa legkivá
lóbb egyetemeire. 

– Alig két éve adták át a 
gimnázium felújított épüle
tét. A korszerűsítés miatt 
nem számítunk arra, hogy 
az elszabaduló energiaárak 
bármilyen fennakadást 
okozzanak az oktatásban  
–  hangsúlyozta az igazgató.

 Mórocz
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A családjában nem tud felsorolni ötnél több 
embert, aki nem pedagógus volt. A szülei – s 
egyben példaképei – is tanítottak, születésétől 
fogva ebben a légkörben élte a mindennapjait. 
Egy véletlen folytán a gyógypedagógia felé 
kanyarodott, s a szakmája egyik legelismertebb 
mesterpedagógusa vált belőle. Szekeresné Bu- 
csy Piroska – mindenki Piroska nénije –, a Pe- 
dagógiai Szakszolgálat füredi vezetője negyven 
aktív gyógypedagógiai év után nyugdíjba 
vonult, ez alkalomból beszélgettünk az élet 
ritmusának változásáról, a szakma egyre bo-
nyolultabb kihívásairól, és arról, hogy a szülők 
mindig visszakapják a gyerekektől azokat az 
értékeket, amiket hitelesen plántáltak beléjük. 

Belegondoltak már abba, 
hogy egy pedagógusnak 
mennyit kell tanulnia ahhoz, 
hogy gyerekek közé mehes
sen tanítani és nevelni, míg 
egy szülő egyik pillanatról a 
másikra kap a kezébe egy 
gyermeket, s vele a tanítás 
és a nevelés felelősségét, 
úgy, hogy erre nincs is kiké
pezve? Arról nem is beszél
ve, hogy minden gyermek 
más. S mi a helyzet, ha ez a 
másság a szokásosnál jóval 
eltérőbb? Elcsépelt szó a 
speciális, de az ő nevelésük
höz valóban nem elegendő 
a hétköznapi szülői ösztön. 
Először talán a tagadás éb
red fel, az én gyerekem nem 
lehet ilyen, aztán a titkoló
zás a kicsit sem befogadó 
társadalmi közeg előtt, két
ségbeesett erőltetése a nem 
működő rutinnak, önvád, 
kimerültség. Szerencsés 
esetben valaki ajánl egy „Pi
roska nénit”, aki hosszú, fá
radságos úton eléri, hogy 
kialakuljon az az „r” hang, 
az autista az elfogadás jele
ként először huppan bele az 
ölébe, egy halmozottan fo
gyatékos elindul, vagy épp 
sikerül elolvasnia valamit. 
Szekeresné Bucsy Piroska 
mesterpedagógus ilyen sike
rekre törekszik.  

Bucsy Piroska egy vö 
rösberényi testnevelő tanár 
apa és egy orosz szakos 
nyelvtanár anya gyermeke
ként született a Balaton part
jára. Édesapja, Bucsy Ba
lázs a Tramontana kormá
nyosaként többszörös ma
gyar bajnok, Kékszalag és 
Fehérszalaggyőztes, legen
dás vitorlázó volt. Kiváló 
szakemberként nemcsak a 
vitorlázás számára nevelt ki 
nemzedékeket, hanem a ví
vó és sísportnak is: egyik 
megálmodója volt az eplényi 
sípályának, és az építésében 
is aktívan részt vett. Falusi 
közösségükben a szülei vol
tak a megbecsült, tisztelt és 
szeretett tanárnő és a tanár 
úr, akiktől lehetett kérdezni, 
vagy szükség esetén megír
tak egy hivatalos levelet. 
Igaz, hiteles és jó pedagógu
sok voltak. Az általuk kép
viselt szellemiséget Piroska 
azóta is igyekszik követni, 
alkalmazkodva a kor köve
telményeihez, hozzáadva 
egyéniségét, hitvallását.

A gyógypedagógiai irány 
egy véletlennek volt kö
szönhető: Piroska iskolatár

sai, barátai gyakran keresték 
a társaságát, hogy elbeszél
gethessenek vele a problé
máikról. Az édesanyja fel
figyelt erre, s ő ajánlotta a 
gyógypedagógiai pályát. A 
karizmatikus apa ekkor már 
nem élt, tragikusan fiatalon, 
negyvenhét évesen hagyta 
el a családot. Piroska vele 
vitorlázott, síelt és vívott, s 
az imádott apa elvesztése 
után, tizenhat évesen egy 
pillanat alatt hátat fordított 
a sportnak. A Lóczy gimná
ziumban érettségizett, s ezek 
alatt az évek alatt személyi
ségfejlődésének meghatáro
zó pedagógusa osztályfőnö
ke, Bakonyi István volt. 

Képesítés nélkül, tizen
nyolc évesen LókútÓbá
nyára került egy fogyatékos 
fiúkat nevelő otthonba, ahol 
a nevelők átlagéletkora 
mindössze huszonhat év 
volt. Piroska tizennyolc éve
sen egyszerre szembesült a 
fogyatékosság tényével, az 
akkori nevelőotthonok és az 
ott élő gyerekek helyzetével. 
Első munkanapján itt talál
kozott egy fiatalemberrel, 
Szekeres Sándorral. Ő lett 
később a férje, akinek a szü
lei Gicen szintén fogyatéko
sokat nevelő intézetben dol
goztak. Piroskáék is mind
ketten gyógypedagógusok 
lettek, s gyakorlatilag az 
egész szakmai pályafutásu
kat és életüket együtt csinál
ták végig. Sándor negyed
éves volt, amikor Piroska 
elkezdte a főiskolát, együtt 
tanultak, s nevelték az akkor 
két és fél éves és az épp 
megszületett gyermekeiket. 

A zirci iskolaigazgató hí
vására költöztek át a bako
nyi városba, ahol szolgálati 
lakást kaptak. A nevelőott
hon után nagy váltást jelen
tett a zirci iskola mellett mű
ködő kisegítő iskola, ahol 
összevont osztályokban dol
goztak. Ekkor jött létre egy 
értelmi fogyatékosokkal 
foglalkozó megyei innová
ciós csoport, aminek a tag
jaként Piroskáék az össze
vont csoportokban dolgozó 
pedagógusok számára hi
ánypótló tantervet, tanköny
veket és szakmai segéd
anyagokat készítettek.

1987ben újabb szakmai 
felkérés érkezett hozzájuk: 
a füredi, akkor még Bem Jó
zsef Általános Iskola igaz
gatója hívta meg az egyre 
ismertebb és elismertebb 

gyógypedagógus házaspárt, 
hogy tanítsanak az iskola 
mellett működő, eltérő tan
tervű tagozatban. Piroska 
egyedüli logopédusként, 
először másodállásban, 
majd ’91től főállásban a 
Balatonfüredi Nevelési Ta
nácsadóban dolgozott, s 
megállás nélküli tanulással, 
képzésekkel bővítette szak
mai tudását, miközben már 
maga is előadott. Munkája 
során egyre gyakrabban ta
lálkozott halmozottan sérült, 
autista vagy Downszindró
más gyerekekkel, akiknél 
megkezdte a korai fejlesz
tést. A kórházak szülészeti 
osztályának dolgozóival, a  
védőnőkkel és gyermekor
vosokkal egy szűrővizsgála
ti eljárást dolgoztak ki, ami
re terápiás módszert és ellá
tórendszert is felépítettek. 
Tőlük indult a füredi peda
gógusok Meixnermódszer
rel való megismertetése is.

A korai fejlesztés egyre 
több kisgyermeknél vált 
szükségessé, s egyre mé
lyebbre kellett ásni a tanu
lási nehézségek szerteágazó 
bugyraiban. Ez szinte min
den évben újabb megtanul
ni, megoldanivalót hozott. 
Piroska inkább számtalan, 
mint számos továbbképzé
sen vett részt, hogy a szak
mai rálátását szélesítse. 
Cseppet sem meglepő, hogy 
a sportban széles spektru
mot kipróbált szakember 
messzemenőkig hisz a moz
gásterápia prevenciós jelle
gében, hatékonyságában, és 
a tapasztalatok őt igazolják.  

A házastársi közösségük
re mindketten bátran tá
maszkodhattak: a mai napig 
egy irányba néznek, és a pri
vát életüket is áthatja a szak
mai kérdések megbeszélése. 
Piroska végig talpon volt, a 
negyven aktív éve alatt ösz
szesen talán egy hónapot 
volt táppénzen. Sokan kér
dezik, hogy miként lehet ezt 
bírni, amire csak annyit vá
laszol: „tudom, hogy mi a 
probléma, és ha százszor 
sem érti meg a gyerek, amit 
mondok, akkor újabb utakat 
keresek hozzá”. Viccesen 
azt is mondhatnánk, hogy 
születésekor „jó sorban 
állt”, kapott valami sajátos 
képességet, amire aztán a 
szülői minta és a kitartóan 
végzett képzések rárakód
tak. Kellett a mindig támo
gató „lektor” férj, a gyere
kek, akik kibírták a távol 
léteket, és a biztató, segítő 
édesanyja, hogy a szakmai 
tanulmányait megírhassa. 
Mindenki tudta, hogy a ki
teljesedéshez mennyire fon
tos számára a családi össze
fogás és a munkatársak tá
mogatása. 

Mindezek ellenére a kör
nyezeti minőségtől időnként 
elfogy az ember… Sok min
den mellett például a szülői 
attitűd változott meg, ami a 
gyógypedagógiában erősen 
lecsapódik. Piroska család

jából többen is dolgoztak 
Füreden pedagógusként, 
akiknek még volt tekinté
lyük. Nem az ő tanításuk hi
ányaként merült fel, ha egy 
gyerek köpködött, s nem azt 
mondták, hogy a tanító néni 
nem tanította meg köszönni. 
A kép persze nem teljes, hi
szen a nevelési tanácsadó
ban csak azt látják, ami ná
luk jelenik meg. Az ő sike
rük az, amikor például be 
tudnak jutni egy autisztikus 
gyermek világába, s ezen 
keresztül tudják fejleszteni, 
mint egy búra alatt lévő ró
zsát. Az egyik legnagyobb 
kihívás az autista gyerme
kekkel folytatott munka, 
ahol szóba sem jöhet a rutin. 
Elengedhetetlen az alkal

mazkodás, az azonnali vál
tásra való képesség, az intuí
ciónak pedig a tudatosság 
mellett kell megjelennie. A 
pozitív visszajelzés pedig 
egyre inkább a gyerekektől 
jön, mint a szülőktől.

S hogy hol fordult át a 
tisztelet és a megbecsülés? 
Piroska szerint ez egy jó tíz
éves folyamat, aminek az 
elején egyértelműen érzé
kelhető volt, hogy megvál
tozott a világ: felgyorsult a 
tempó, mindenki másfelé 
kezdett „hajtani”, az elvárá
sok pedig csak másokkal 
szemben növekedtek, önma
gunkkal szemben kevésbé. 
Eljutottunk oda, hogy sok 
szülő a kétéves gyermekét 
partnerként kezeli, holott 
őérte még felelősséget kell 
vállalni, és határokat szab
va utat kell neki mutatni. 
Gyakrabban találkoznak 
olyan esetekkel, ahol a gye
rek kvázi irányítja a csalá
dot. A szülők mindent a  
gyerek rosszul értelmezett 
érdekeinek rendelnek alá, 

majd  meglepődve tapasztal
ják, hogy követelőzővé vá
lik, nehezen illeszkedik be 
egy olyan közösségbe, ahol 
nem minden és mindenki  
érte van.  

Az egyre nagyobb számú 
problémás eset mögött per
sze az is ott van, hogy fejlet
tebbek a diagnosztikai mód
szerek és hatékonyabb a 
szűrés. Az autizmust példá
ul Piroskáék még csak sten
cilezett jegyzetekből tanul
ták a főiskolán. Az érem má
sik oldala a „bezzeg a mi 
időnkben”: este kilencig kint 
voltunk, amikor anyuka 
szólt, bementünk, tudtuk a 
szabályt, hogy meddig me
hetünk el, labdáztunk, fára 
másztunk, sarat dagasztot

tunk. Ezek mind a mozgá
sunkat, a figyelmünket és a 
megfigyelőképességünket 
csiszolták. Rájöhettünk az 
okokozati összefüggésekre, 
vagy a szülő, nagyszülő hív
ta fel rá a figyelmet. Nem az 
iskolában tanultuk meg, ho
gyan nő ki a bab a földből, 
kézen fogva mentünk a gye
rekekkel, a babakocsi és 
benne a gyermek pedig fe
lénk nézett…

Egyre több atipikus fejlő
désű gyermek van, akikkel 
az oktatási rendszer nem tud 
lépést tartani. Szinte létkér
dés egy odafigyelő, felelős 
szülővel együttműködni és 
eredményt elérni, de idáig 
nehéz út vezet a szülő szá
mára is. Az elfogadás és a 
társadalmi érzékenység 
ugyanis korántsem olyan 
mértékű, mint amennyire 
mutatjuk, és az oktatási in
tegráció sem zökkenőmen
tes. Az óvodai integrációt 
például Piroska támogatja, 
hiszen lényegi elemnek tart
ja a szocializációt, a társak

hoz való kapcsolódást és az 
elfogadást. A szülői csopor
tok meghatározó kritikát fo
galmazhatnak meg az óvo
dai, iskolai tevékenységgel 
kapcsolatban, ami időnként 
túlzó. Nem általánosítva, de 
mintha a szülői kötelességek 
elmaradnának, a jogok is
merete viszont burjánzik. 

A Pedagógiai Szakszol
gálatból nézve láthatóvá vá
lik a gyermek, a szülő és az 
iskola problémája is, s mind
egyikben lakozik igazság. A 
folyó két partja között van a 
gyermek, s arra kell figyelni, 
hogy ne sodorja el a víz. 
Meg kell fogni, és segíteni 
kell rajta. Füreden hosszú 
évek alatt sikerült kiépíteni 
a pedagógusokkal egy olyan 
munkakapcsolatot, amiben 
a szakszolgálat nem egy kü
lönálló sziget, hanem egész 
évben kölcsönösen számít
hatnak egymásra. 

Az együttműködésből pe
dig olyan eredmény szület
het, mint amikor például egy 
erősen pösze kisfiúról egy
szer csak az a hír érkezik, 
hogy Kazinczy szépkiejtési 
versenyen vett részt. Vagy 
amikor Piroska lánya vala
hol bemutatkozik, s megkér
dezik tőle, hogy „a te anyu
kád a mindenki Piroska né
nije?”… Szekeresné Bucsy 
Piroska most egy lépést hát
ralép: a füredi szakszolgálat 
vezetőjeként hivatalosan 
nyugdíjba ment. A legnehe
zebben talán a legfrissebb 
élményeitől, az integrációs 
tábortól válik meg. 

Piroska büszke a munká
jára, a kollégáira és a család
jára. Vallja, hogy egy egysé
ges, támogató, jól működő 
kollektívában könnyebb az 
egyéni fejlődés útján járni, 
és közös céljaink megvaló
sításában is irányt mutatni.  
A lánya szintén gyógypeda
gógus lett, s időnként együtt 
konzultál Piroskával és Sán
dorral. A fiuk is erős egyéni
ség. Összesen öt, négy és 
tizenhét év közötti unoka 
veszi körül a házaspárt, akik 
mellett nemigen lehet unat
kozni. Családjuk alappillére 
is a szeretet, a megbecsülés, 
a „hülyeségeik”, ballépéseik 
tolerálása, elfogadása, a jól 
szervezett, szoros, de nem 
elnyomó, kritizáló kapcso
lat, a mosoly és a humor.

Amikor a legidősebb 
unoka pici volt, Piroska el
kezdett egy mesét, ami az 
éppen aktuális hangulat sze
rint alakult. Az idő múlásá
val közkívánatra Zsiga zsi
ráf, Fáni elefánt és a kitalált 
barátaik számos helyre el
utaztak. A kisebb unokák 
meséjéhez hallgatóságként 
a mai napig odaül a tizen 
hét éves is a családi körbe. 
Szóval lehet, hogy a tiné
dzsereket elviszi a világ, de 
Piroska szerint az értékeket, 
amiket a szülő a gyerekbe 
hitelesen plántál, azt mind
mind vissza fogja kapni.  
 Mórocz Anikó

Mindenki  
Piroska nénije
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Használati tárgyakkal 
gyarapodott a tájház

Alig néhány hónapja ün
nepeltük a régi romos, tor
nácos parasztházból felújí
tott nádtetős Arácsi Tájház 
átadását, az épületben ki
alakított tisztaszoba és 
konyha egykori berendezé
seit, használati tárgyait be
mutató kiállítás megnyitá
sát. Az eltelt rövid idő alatt 
máris több rendezvény 
helyszíne volt az új kiállí
tóhely, és sokan tekintették 
meg a tárlatot is. Köztük 
számos füredi és arácsi il
letékességű, akik között 
volt olyan is, aki gyermek
ként látta viszont magát a 
régi fotón…

A látogatók közül többen 
ajánlottak fel régi helyi esz
közöket, használati tárgya
kat a kiállítás kiegészítésé
re. Az Arácson lakó Lend-
vay Pál főleg mezőgazda
sági eszközöket (kasza, sar
ló, villák, kapák, kaszaka
lapács, üllő, kaszakő stb.) 
és konyhai eszközöket (mo
zsár, mérleg, csirketöltő 

stb.) ajándékozott a tájház
nak. Budáné Bocsor Ágnes, 
a Balatonfüredi Helytörté
neti Egyesület korábbi ve
zetője családi relikviáiból 
bőrtarisznyát, gyalázkát, 
konyhai eszközöket, vá
szonkendőket adott át. Ba-

gó Gyula arácsi edények
kel, csuprokkal, régi hasz
nálati tárgyakkal, míg Kahr 
Ildikó főleg régi ruhane
műkkel gyarapította az 
Arácsi Tájház kiállítását. 

Ezúton mondunk kö
szönet az ajándékozóknak 

nemes cselekedetükért, a 
tárgyakért, amelyekkel – 
leltározásuk és tisztításuk 
után – tovább bővül az egy
kori Arács falu lakóinak 
életmódjába betekintést en
gedő kiállításunk. 

 P. Miklós Tamás

Évfordulók
A koronavírusjárvány 

valamennyiünk életére rá
nyomta bélyegét. Ki job
ban, ki kevésbé szenvedte 
meg hatását. Betegség, a 
legrosszabb esetben halál, 
de magány, félelem, szo
rongás, gazdasági nehéz
ségek is kísérték megje
lentét. Nehéz volt az öre
geknek, a fiataloknak, s 
alapvetően mindenkinek. 

Volt, ahol a családtagok 
évekig nem láthatták egy
mást, elmaradtak baráti 
összejövetelek, családi 
ünnepek. S persze a jeles 
napokat sem tudtuk úgy 
megülni, ahogy szerettük 
volna. Leginkább sehogy 
sem.

Balatonfüred 2021ben 
ünnepelte volna várossá 
válásának 50. évforduló
ját. Szerettük volna em
lékezetessé tenni a jeles 
évfordulót. Testvérvárosi 
küldöttséggel, ünnepi tes
tületi üléssel, a sportcsar
nokban tehetséges füredi 
fiatalok fellépésével, nagy 
bulival – ahogy ez ilyen
kor szokás. 

Persze, az egészből 
nem lett semmi. Először a 
finn delegáció jelezte, 
hogy nem jönnek, aztán  
a többiek, s hamarosan  
mi is szembesültünk az
zal, hogy ezt jobb elha
lasztani. 

Végül 2022 áprilisában 
emlékeztünk meg az öt
venéves jubileumról vál
tozatos programokkal, ki
állítással, s a gyerekek ál
tal elültetett ötven fából 
álló kis liget emlékeztet a 
régmúltra. 

Rangos ünnepség volt 
a Füredi História című 
helytörténeti folyóirat 
húszéves jubileuma a Va
szaryvilla zsúfolásig 
megtelt kiállítótermében, 
bizonyítva hogy a füredi
eknek, a  városnak milyen 
fontos a múlt egyegy sze
letének kutatása, őrzése, 
bemutatása.

S ami az én életemben 
ebben az évben igazán  je
lentős esemény volt, az az 
ötvenéves érettségi ta
lálkozónk. Én nem foglal
kozom különösképpen a 
korommal, annyi, ameny
nyi, de ez az évszám azért 
brutális, pláne, ha azt néz
zük, hogy most voltunk 
gimis fiatalok. Legalábbis 
mi így érezzük. 

E g y i k  i s m e r ő s ö m 
mondta, hogy ő azért nem 
jár ilyen összejövetelek
re, mert ott van ő, a dalia, 
meg egy csomó öreg em
ber… Nagyjából így vol
tunk mi is az elején. Sze
rencsére együtt voltunk 
szeretett osztályfőnö
künkkel, Vastagh György 

tanár úrral és feleségével, 
Klárikával, aki minden 
osztálykirándulásunkra 
pótanyukaként elkísért 
bennünket. Megemlékez
tünk elhunyt barátainkról, 
felidéztük régi, kiváló 
lóczys tanáraink emlékét, 
akik meghatározó szemé
lyek voltak életünkben. 
Szilvássy Zoltán, Sárközy 
István, Ján László, Cse
hók Ernő, Móczár Albert 
tanár uraktól, Patinszky 
Erzsi nénitől gazdag útra
valót kaptunk az élet ba
tyujába. S az idő múltával 
a bácsikból és nénikből 
előbújt a 18 éves fiatal 
szelleme. A laza, a vidám, 
a nagydumás, az okos, a 
naiv, a szervező, a szem
lélődő, valamennyi más és 
más, de összeköt bennün
ket a közös múlt és  a sze
retet.

Aztán a papám 95. szü
letésnapja is most volt. 
Anya halála óta – akivel 
majdnem hét évtizedet 
töltöttek el jóbanrossz
ban, mély szeretetben – 
azt látom a tekintetében, 
amit Márai Sándor írt 
utolsó naplóbejegyzésé
ben hű társa, felesége, Lo
la elvesztése után: „Vá
rom a behívót, nem sürge
tem, de nem is halogatom. 
Itt az ideje.” Végtelenül 
hálás vagyok azoknak a 
barátoknak, akik megláto
gatják. Ilyenkor szemébe 
a régi fény, arcára derű 
költözik. 

Örömteli esemény volt 
a Radnóti iskola ötven
éves fennállásának az ün
neplése is. Erre szintén az 
elmúlt esztendőben ké
szültünk, de közbeszólt a 
járvány. Gálaműsor, kor
történeti dokumentum – 
egy kiváló könyv –, fotó
kiállítás, találkozás régi 
kollégákkal, diákokkal 
tette emlékezetessé a dél
utánt. 

Az évfordulók jönnek
mennek, ősszel már a vá
rosi vegyes kar ötvenéves 
jubileumát ünnepeljük. 
Mindez a gyorsan múló 
évekkel, évtizedekkel 
szembesít.

„Oh, a szárnyas idő hir
telen elrepül, / S minden 
míve tűnő szárnya körül 
lebeg!” – írja Berzsenyi 
Dániel. Fogadjuk hát meg 
egy másik „klasszikus” 
(Anna and the Barbies) 
intelmeit:

„Kezdjetek el élni, 
hogy legyen mit mesélni

Majd az unokáknak, 
mikor körbeállnak

Mikor körbeállnak, az 
ágyadon ugrálnak

Hogy legyen mit me
sélni, kezdjetek el élni!”

 Molnár Judit

OLVASÓI LeVÉL

Tóbiás Krisztián költő, a Tempevölgy folyóirat 
főszerkesztője vehette át idén a Csáth Géza- 
díjat. A Fiatal Írók Szövetsége a PesText 
Fesztivál keretében Budapesten adta át az 
elismerést. A nyertes – a szokásokhoz híven 
– egy fél disznót is kapott a díj mellé. 

Az irodalmi díjat 2016
ban, kizárólag adományok

ból alapította a Fiatal Írók 
Szövetsége. Az elismerés

sel az alapítók a hazai díja
zási rendszer és kulturális 
élet problémáira is szeret
nék felhívni a figyelmet. 

Tóbiás Krisztián (1978) 
munkássága szerteágazó: 
irodalmi tevékenysége mel
lett szerkesztői és hiánypót
ló irodalomszervezői mun
kája is elismerésre méltó. 
Már korábbi verseskötetei
vel is kivívta az irodalom
kritika elismerését, a ver/
seckel, a vasjanival, a 
Túliratokkal és a Wilkinson 
pengével. Kötetei közül a 
2020as A mikulás rakétája 
kapta az eddigi legtöbb fi
gyelmet. A kilátástalanság 
könnyed, játékos hangvé
tellel való kombinációja te
szi igazán intenzív olvasói 
élménnyé a könyvet – hang
zott el a díjátadón.

Tóbiás Krisztián szépírói 
tevékenysége mellett a vá
ros folyóiratát szerkeszti. A 
Tempevölgy kiadványai, il
letve lapszámai az elmúlt 
években magas színvonalat 
és tudományos megbecsü
lést értek el. Több, kortárs 
vagy 19. századi irodalom
ról szóló tudományos kon
ferenciát szervezett Bala
tonfüreden, a napokban pe
dig elindul a folyóirat pod
castsorozata is.   MT

Az Arácsi Tájház kiállítására újonnan ajándékozott tárgyak

Tóbiás Krisztián kapta 
a Csáth Géza-díjat

A város  
házibulija

 Nagy sikerrel lépett fel 
a szabadidőközpontban 
Dervalics Róbert és zene
kara a múlt hét végén. Ba
latonfüred nemcsak a kul
túra, a szőlő és a bor városa, 
hanem a dixielandé is – 
mondta a közismert füredi 
zenész, aki ezúttal is hívott 
vendégművészeket, szín
padra lépett Füreden a 
Vintage Dolls és Duka 
László hegedűművész is. A 
város vezetése mindenkit 
meghívott egy pohár borra 
és egy kis pogácsára, és be
lépődíjat sem kellett fizetni. 
A kiváló borokat az Arias 
Borászat, Az Év Borterme
lője címet idén is elnyert 
Kálmán József biztosította. 
 BFN



Martinovics Tibor fotói  
Budapesten és a Vaszaryban

Martinovics Tibor képeit 
is beválogatták a Nádas Pé-
ter író születésnapja alkal
mából megnyíló fővárosi 
tárlatra. Nádas Péter, a ma
gyar és a kortárs világiroda
lom kiemelkedő alakja idén 
októberben lesz nyolcvan
éves. Ez alkalomból a Ná
das Péter Budapestje című 
összművészeti fesztivál ke
retében a Budapest Brand és 
a Jelenkor Kiadó nyílt fotó
pályázatot hirdetett, amelyre 
Nádasidézetek által inspi
rált fotókat vártak. A nyertes 
pályamunkák szeptember 
30. és október 17. között Bu
dapesten, a Városháza park 
szabadtéri kiállításán látha
tók. A kiállításon szerepel
nek Martinovics Tibor fotói 
is, amelyek Nádas Péter Sa
ját halál című könyvének vi
lágát fogalmazták meg ké
pekben.

Martinovics Tibor fotói a 
balatonfüredi Vaszary Galé
ria félemeletén nyílt kiállí
táson is megtekinthetők.

– A legrosszabb kép sem 
tud annyira blőd lenni, mint 
egy félig jó mondat vagy 
szó. A kép szabadságot ad  

– mondta Martinovics Tibor 
újságíró, a balatonfured.hu 
szerkesztője a füredi kiállí
tás megnyitóján. A fotók kö

zül pár a Tempevölgy iro
dalmi, művészeti folyóirat 
legutóbbi számában jelent 
meg. 

Martinovics Tiborral 
Burza Patrícia Kármen 
szerkesztő beszélgetett a 
lapbemutatón.  CSK
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A régi újságok 
híreiből, valamint 
Zákonyi, Licht-
neckert, Némethné 
Rácz Lídia és mások 
helytörténeti írásai-
ból pontos ismere-
tekkel rendelkezünk 
az 1831-ben átadott 
füredi Nemzeti 
Játékszín, az 1842-
től szabadtéri elő-
adásokra használt 
első, és az 1861-től 
működő második 
nyári színkör (Aré-
na) történetéről.

Kevésbé ismert tény, 
hogy a 19. század legna
gyobb magyar építésze, a 
historizmus európai jelen
tőségű képviselője, Ybl 
Miklós (1814–1891) is ké
szített egy impozáns füredi 
színháztervet 1858ban. 
Ennek látványtervét ugyan
ebben az évben a Két gara
sos ujság közölte (1. kép).

Az alkotóereje teljében 
lévő híres építészmester a 
füredi savanyúvízi angol
kertben lévő nyári színkör 
(a mai Kiserdőben lévő te
niszpályák és színházi em
lék) helyére tervezte monu
mentális építményét. Az 
épület nagyságát és aránya
it jól mutatja, hogy annak 
homlokzatába a meglévő 
Kisfaludyféle kőszínház 
„díszítményét”, azaz bejá
rati oszlopsoros timpanon
ját is beillesztette. Az új 
sz ínházépü le thez  ké t 
szárnyépületet is tervezett, 

egyiket a fellépő színtársu
lat tagjainak, a másikat a 
pesti színházból érkező 
vendégek elhelyezésére.

Ybl Miklós nemcsak lát
ványtervet készített, hanem 
– mint a hagyatékában 
fennmaradt iratokból kide
rül – az elvégzendő ács, 
kőműves, kőfaragó, tető
fedő, bádogosmunkák 
költségére részletes áraján
latokat is beszerzett. Eze
ket összesítve az új füredi  
színházépület felépítése  
77 860 forintba került volna 
1858ban. 

A tervanyagot és annak 
részletes költségvetését Ybl 
1858. október végén meg
küldte a füredi színház mű
ködtetésében illetékes 
Bogyay Lajosnak, Zala vár
megye akkori császári és 
királyi főnökének. A me
gyefőnök november 4i vá
laszlevelében arról értesí
tette a neves építészt, hogy 
az impozáns terv „pénz hi
ánya miatt létesíthető nem 
volna”. Az elutasítás mel
lett azonban egy kevesebb 
költséggel járó, de a célnak 
és korszellemnek megfelelő 
új színházépület tervének 
elkészítési lehetőségét is 
felvetette Bogyay. A tervek
re szintén „rácsodálkozó” 
füredi fürdőfelügyelő, Écsy 
László „egy sokkal ol
csobb” költségű épület ter
vének elkészítését kérte, és 
a mintegy 20 000 forintból 
felépíthető színházra vonat
kozó javaslatait is össze
gezte Ybl Miklóshoz írt 

novemberi levelében. Mol
nár György, az ekkoriban 
Füreden fellépő pécsi szín
társulat igazgatója egy 
1859. januári bál bevételé
nek felét ajánlotta fel a „ha
zánk leg első fürdőhelyén” 
létesítendő új színházépület 
felépítéséhez… Erre azon
ban nem került sor, Ybl fü
redi színházépületének ter

ve előbb asztalfiókba, utóbb 
levéltárba került. (Közis
mert, hogy a régi füredi 
színházépületet végül 1878
ban bontották el, s a köz
adakozásból épített és 
1861ben megnyitott nyári 
színkör tervét pedig Gers
ter Károly és Frey Lajos 
pesti építészek készítették 
el ingyen.) Itt jegyzem meg, 
hogy Ybl Miklós az 1860
as évek közepén, a füredi 
fürdő üzleti vállalkozássá, 
illetve nagymérvű infra
strukturális fejlesztésének 
idején két tervváltozatot is 
készített a gyógyfürdő kör
nyezetének kiépítésére, 
amelyről három helyszín
rajz is fennmaradt. 

De hogyan kerül a képbe 
a címben említett Tomori 
Anasztáz? Oly módon, 
hogy a füredi színház tervét 
Tomory saját költségén ké
szíttette el Ybl Miklós épí
tésszel 1858 őszén.

Tomoryról tudjuk, hogy 
gyakori vendég volt a füre
di savanyúvízi fürdőben az 
1850es években. A nyári 
vendégkoszorúból nemzeti 
érzületű kezdeményezései
vel tűnt ki. 1856 nyarán 
nagy feltűnést keltett az ak
kor még élő Széchenyi Ist
ván gróf „hétláb magasnyi” 
ércszobra Füred legszebb 
pontján történő felállításá
nak indítványával. A To 
mory életútját összefoglaló 
nekrológ szerint a füredi 
Széchenyiszobor mintájá
nak elkészítésével megbíz
ta Züllich (Célkuti) Rudolf 
(1813–1890) szobrászt. 
Azonban a Széchenyiszo
bor felállítására a korabeli 
politikai viszonyok miatt 
nem nyílt lehetőség, arra 
majd egy évszázad múlva, 
1941 nyarán került sor.

Tomory Anasztáz az el
sők között kezdeményezte 
a települési közterek szob

rokkal történő díszítését 
Magyarországon. A nemzet 
jeles alakjai emlékápolásá
ban jó példával járt elöl ma
ga is. Saját költségén elké
szíttette a már említett 
Züllich Rudolffal az első 
pesti, egész alakos, nagy 
köztéri bronz emlékszob
rot, amely a Bánk bán szer
zőjét, Katona Józsefet ábrá
zolta, és 1858ban állították 
fel a régi pesti Nemzeti 
Színház előtt. De magánva
gyonából fizette 1856ban 
Vörösmarty Mihály kismé
retű érc és gipszszobrai, 
1858ban Kisfaludy Károly, 
1859ben Berzsenyi Dáni
el, 1860ban Lendvay Már
ton színész mellszobrainak 
elkészítését is. 

A Vasárnapi Ujság cím
lapján olyan emberként bú
csúztatta a füredi színház
terv egykori elkészíttetőjét, 
a szoborállítás korai kezde
ményezőjét 1894ben bekö
vetkezett halálakor, mint 
akinek „A szépnek és jónak 
szolgálatában telt el életé
nek nagy része; tudomá
nyos, művészi és hazafias 
eszmék terjesztésében és 
valósításában s a humaniz
mus cselekedeteinek gya
korlásában kamatoztatta a 
szerencse kegyéből nyert 
vagyonát, kihatólag nemze
ti irodalmunkra, melynek 
egyik elsőrangú mecenása, 
pártfogója volt.”. Tomori 
Anasztáz ma a budapesti 
Rákoskeresztúri Új Közte
metőben nyugszik. 

 P. Miklós Tamás

Ybl Miklós „Balaton-Füredi Színház” látványterve 1858-ból (Két garasos ujság, 
1858. november 7.)

 Fotók: Martinovics Tibor
  

Tomory Anasztáz 1857-
ben (Barabás Miklós raj-
za)

Ybl Miklós füredi színháztervéről



Példaértékű, kortárs 
balatoni épületek

A Nők a Balatonért 
Egyesület a Balatoni 
Szövetséggel közösen 
2021-ben már 4. 
alkalommal hirdette 
meg Az Év Balatoni 
Háza építészeti 
díjpályázatot.  

A pályázat a Miniszter
elnökség támogatásával 
zajlott, célja a minőségi épí
tészet népszerűsítése, meg
ismertetése jó példákon ke
resztül, építészekkel és lai
kusokkal egyaránt. A pályá
zat három kategóriában hir
det nyertest: lakóépület, 
középület és gazdasági épü
let, de ezen kívül különdí
jak is gazdára találnak. A 
BKÜ területén épült, 2013. 
január 1. után használatba 
vett épületekkel nevezhet
nek az építész tervezők.

A Balatoni Szövetség – a 
Veszprém–Balaton Európa 
Kulturális Fővárosa 2023 
program támogatásával – 
hat rendezvényből álló so
rozatot indított 2022. július 
21ei kezdettel.

A sorozat keretében szer
vezett találkozókon megte
kinthetők lesznek Az Év 

Balatoni Háza 2021 építé
szeti pályázat díjazott épü
letei: kapcsolódó építészeti 
előadás mellett az épület 
tervezője ismerteti a terve
zési folyamatot, a közös 
gondolkozást az építtetővel 
és a kivitelezővel, majd a 

helyszínen tervezői épület
látogatásra, épületbemuta
tásra is sor kerül.

A rendezvényeken meg
tekinthető lesz az Az Év Ba
latoni Háza 2021 díjazott 
épületeit bemutató mini
kiállítás. Várják az építé

szeket, a téma iránt érdek
lődő helyieket, az itt pihenő 
nyaralókat és mindenkit, 
aki szeretne megismerkedni 
azokkal az épületekkel, il
letve tervezőikkel, aki jó 
példát mutatnak a kortárs 
balatoni építészetről. BFN
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Rendőrök, tűzoltók és katasztrófavédelmi  
szakemberek a Szent Benedek nyílt napján   

A Szent Benedek 
Gimnázium, Tech-
nikum, Szakképző 
Iskola és Kollégium 
pályaválasztási nyílt 
napot tartott szep-
tember 22-én, me-
lyen a Balatonfüredi 
Rendőrkapitányság 
egyenruhásai a 
társszervek munka-
társaival együtt 
várták az érdeklődő 
fiatalokat.

A program célja a rend
őri hivatás bemutatása és 
népszerűsítése, a pálya 

iránti érdeklődés felkeltése, 
valamint a célirányos to
vábbtanulás elősegítése 

volt. A rendőrök tájékozta
tást adtak a pályaválasztás 
előtt álló fiataloknak a ba

latonfüredi iskolában zajló 
kadétképzésről, továbbá az 
érettségi vizsgát követően 
a rendőri szakmához szük
séges továbbtanulási lehe
tőségekről.

A megjelenteknek töb
bek között lehetőségük 
nyílt a helyszínre kitelepült 
tűzoltóság és katasztrófa
védelem, valamint a vízi 
rendészet munkatársaival is 
konzultálni. Az érdeklődők 
kérdéseire a szakemberek 
készséggel válaszoltak, ez
zel is segítve a fiatalok cél
orientált pályaválasztását.  
 BFN

TÜDŐGYÓGYÁSZATI 
FELNŐTT  

MAGÁNRENDELÉS
Dr. Czebe Krisztina Ph.D.  

Rendelés helye: 
„DRC” Gyógyszervizsgáló Központ, 
8230 Balatonfüred, Ady E. u. 12/B.

Rendelési idő: kedd: 14.00–18.00 
Időpontkérés: +36(70)380-6162

Mikor forduljon tüdőgyógyászhoz? Ha elhúzódó in-
gerköhögése, terhelésre fokozódó nehézlégzése, mell-
kasi sípolása van, allergiás panaszok gyötrik, évek óta 
gondozott COPD-s vagy asztmás beteg, és úgy érzi, 
gyógyszermódosításra lenne szükség, vagy lejár a szak-
orvosi javaslata, akut légzőszervi betegségek esetén.

INDuL  
AZ ÉPíTÉSZETI  

DíjPÁLYÁZAT!  
A Nők a Balatonért Egyesület a Balatoni 
Szövetséggel együttműködve 2022-ben 
immár ötödik alkalommal meghirdeti Az 
Év Balatoni Háza építészeti díjpályázatot. 
A pályázat a Lechner Tudásközpont Non-
profit Kft. támogatásával zajlik. A BKÜ 
területén épült, 2013. január 1. után hasz-
nálatba vett épületekkel lehet 2022. októ-
ber 31.-ig pályázni három kategóriában:
– az év balatoni lakóháza
– az év balatoni középülete
– az év balatoni üdülő/gazdasági épülete
A felhívás célja a minőségi építészet nép-
szerűsítése, megismertetése a tágabb kö-
zönséggel, figyelemfelhívás a Balaton kör-
nyezetében épített példaértékű épületekre. 
Nemcsak új épületekkel lehet nevezni a 
pályázatra, hanem értéknövelő felújítások, 
épületbővítések terveit is várják a megmé-
rettetésre.
A három kategória nyertese – összesen 
bruttó 1 000 000 forint értékben – pénz-
díjazásban részesül, de minden évben kü-
löndíjakat is kiosztanak.
A bírálóbizottságban a Magyar Építész 
Kamara, a Magyar Építőművészek Szö-
vetsége, a három érintett megye építész-
kamarája, a NABE és a Balatoni Szövetség 
képviselője kap helyet. A bizottság elnöke 
Lánszki Regő, az Építési és Beruházási 
Minisztérium államtitkára. 
A pályázatra elektronikusan lehet nevezni 
a megvalósult épületek terveivel, illetve az 
épületről és környezetéről készült fotók-
kal. A részletes pályázati kiírást és a neve-
zési lapot a www.azevbalatonihaza.hu 
honlapon lehet megtalálni.

Fabacsovicsné Kovács Krisztina, 
a bírálóbizottság titkára

A rendezvénysorozat októberi helyszínei és időpontjai
Balatonfüred, 2022. októBer 13.

A Balatoni Szövetség különdíja 2021.
Lóczy-barlang Látogatóközpont,  

Balatonfüred, Öreghegyi utca 
Tervező: Mezei László

Az építész tervező beszél az előzményekről, a tervezés-
ről, illetve a környezet és az épület kapcsolatáról. Pus-
kás Zoltán, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park igazgatója 
tart szakmai előadást. Az előadás aktualitását nemcsak 
a különdíj adja, hanem az is, hogy 2020-ban a középület 
kategória nyertese lett a szintén a Balaton-felvidéki Nem-
zeti Park beruházásában megvalósuló Kis-Balaton Lá-
togatóközpont (Keszthely-Fenékpuszta).

BalatonBoglár, 2022. októBer 20.
A Magyar Építész Kamara különdíja 2021.

Kultúrház felújítása és bővítése  
Balatonboglár, Árpád u. 15-17.

Tervezők: Pór Péter okl. építészmérnök  
és Tápler-Kapinya Tünde belsőépítész tervező

A tervezők ismertetik az előzményeket, a tervezés fo-
lyamatát és eredményét. 
L. Miha Emőke, a bírálóbizottság tagja szakmai előadá-
sában Kotsis Iván munkásságának balatoni vonatkozá-
saira tér ki.

A Lóczy-barlang Látogatóközpont a Balatoni Szövetség különdíját nyerte el



Farkas Károlynét 
azok is ismerték 
Füreden, akik nem  
a Radnóti iskolába 
jártak. Nagyon 
népszerű volt a 
városban, végtelen 
nyugalmát mindenki 
szerette.

Lenke néni gyermekkora 
óta pedagógusi pályára ké
szült, már a babáival is is
kolásdit játszott. Szegeden 
biológia–testnevelés sza
kon végzett, hivatását pedig 
mindkét lánya folytatta. 
Nyugalmának kulcsát ab
ban látja, hogy szeretettel 
végezte a munkáját. A Bem 
iskolából (mai Református 
Általános Iskola) is jártak 
hozzá tornázni, ahogy 
mondták, „balettezni”, ami 
szép kéztartást és spicces 
lábtartást jelentett. Volt 
olyan csoport, amelyikkel 
országos versenyre is elju
tottak. 

Szülőföldjén, Balmazúj
városban divatosak voltak 
a tanév végi iskolai torna
ünnepélyek. A fúvós zene
kar által kísért bemutatókra 
az egész falu kivonult. Fü
redre kerülve természetes 
volt, hogy testnevelésóráit 
is átszőjék a tornagyakorla
tok, amiket a gyerekek szí
vesen végeztek. A nehéz, de 
látványos gerendagyakorla
tokat a szülők büszkén fo
tózták, de volt ugrószek
rény és talajgyakorlat is, a 

fiúknak pedig gyűrű. A ta
nítványok közül Szabó Ildi-
kó – a teniszező Gálfi Dal-
ma édesanyja – távolugrás
ból az országos negyedik 
helyig jutott el, belőle is 
testnevelő tanár vált, Lenke 
néni utóda lett. 

Arra a kérdésre, hogy 
HajdúBiharból hogyan ke
rült Lenke néni Balatonfü
redre, mosolyogva csak 
annyit válaszol: hát a Far
kas Karcsi! Három pedagó
gustársával együtt a fiatal 
Sarkady Lenke nyáron Fü
redre jött üdülni. A nyaralás 
olcsó volt: a piros iskola 
egyik tantermét vaságyak
kal telerakták, a menzán 

kaptak ebédet, kirándultak, 
túráztak – erre futotta a pe
dagógusfizetésből.  A séta
hajóból kiszállva a füredi 
mólónál lévő táncparketten 
jókat lehetett táncolni, ahol 
Farkas Karcsi és művészba
rátja, Kozma Imre is épp ott 
volt. Farkas Karcsi úgy 
döntött, mielőtt hazaindul
nak, a neki háttal ülő höl
gyet felkéri egy táncra, aki 
történetesen épp Lenke né
ni volt. 

A táncból komoly kap
csolat lett: Karcsi haza is 
kísérte Lenkét és társait a 
szállásukig. Az elválás el
kerülhetetlen volt, de egész 
nyáron át leveleztek a fiata

lok, amiből egy majdnem 
hatvan évig tartó házasság 
lett, két lánygyermekkel. 
Lenke néni a Szabó Magda
regényekből jól ismert deb
receni Dóczy gimnázium
ban végzett, és a szegedi 
főiskoláról is versenyekre 
járt, nem csoda hát, hogy a 
csinos tornászon megakadt 
a szeme Farkas Karcsinak.

A Radnóti iskola kerete
in belül annak idején több 
épületben is tanítottak.  
Biológiát csak a saját osz
tályaiban oktatott, majd a 
sporttagozatos iskola ma
gas óraszáma miatt csak 
testnevelésórái lettek. Len
ke néninek nem nagyon 
kellett büntető guggolások
kal fenntartani a fegyelmet, 
mert a gyerekek szerették a 
feladatokat. Amit nem, ahe
lyett Lenke néni másik gya
korlatot talált ki, így aztán 
beállt az angyali rend és 
nyugalom. 

A tornaversenyeken való 
szereplés is boldogsággal 
töltötte el a gyerekeket, 
igyekeztek a legcsinosabb 
tornaruhákat megvásárolni, 
a törekvők dicséretet kap
tak, dorgálásra nem volt 
szükség. 

Meg persze hatott a pél
damutatás is, hiszen min
denki tudta, hogy Lenke né
ni még negyven fölött is 
hibátlan spárgát és cigány
kereket tudott bemutatni a 
diákoknak, és felmászott a 

kötélre, ha azt tanította. A 
Balatonnal azonban – víz
iszonya miatt – nem tudott 
közelebbi kapcsolatba ke
rülni. A strandoló lányait is 
féltette, ők viszont kitűnően 
megtanultak úszni. 

Az élet nem volt könnyű 
kezdetben Balatonfüreden. 
A férj nagynénjének az ott
honába, egy szobakonyhá
ba költöztek be. A házhelyet 
tízezer forintért vették a Pa
csirta utcában, ami akkor 
egy lucernaföld volt, külte
rületnek számított. Még a 
Balatont is lehetett látni on
nan a később hitellel fel
épült ház teraszáról.

Lenke néni 1932ben 
születetett, lassan egy egész 
évszázadot látott már. Most 
aggódik a jövőt illetően, 
mint mondja: fél a fegyve
rek végtelen erejétől, s at
tól, hogy ezek bevetéséről 
egyetlen ember dönthet. A 
félelem nem alaptalan: Len
ke néni édesapját a második 
világháború idején elvitték 
a Szovjetunióba, tíz hóna
pot töltött távol a családjá

tól. Legharmonikusabb 
éveiként azokat az iskolá
ban töltött éveit említi az 
egykori pedagógus, amikor 
a saját lányai már megnőt
tek, szabadabban mozogha
tott tőlük, és már sokat tud
tak segíteni is.

Lenke néni egyik lánya, 
Nóra a pápai zeneiskolában 
csellót tanít, a másik, böl
csész végzettségű lánya, 
Gyöngyi pedig a Mezőgaz
dasági Múzeum kutatója 
lett. Két unoka született, az 
egyik építészmérnök, és 
ösztöndíjasként Portugáliá
ban él, a másik szociológiát 
tanul az ELTEn. Farkas 
Károlyné a mai napig sokat 
olvas, tabletet használ és 
hangoskönyveket hallgat. 
Szívesen és jól főz, húsle
vesének nincs párja. A sétá
hoz már segítség kell, de 
nem hanyagolja el a moz
gást. Nem is lehet ez más
ként egy olyan ember ese
tében, aki az egész életét 
arra tette fel, hogy a diák
jaival megszerettesse a tor
nát.  Csorba Kata

Lenke néni szép élete
Kilencvenéves lett a Radnóti iskola közkedvelt egykori pedagógusa
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Farkas Károlyné Sarkady Lenke 1959-től nyugdíjba vo-
nulásáig, 1993-ig volt a Radnóti iskola tanára, de később 
óraadóként, majd társadalmi munkában is felkészítette a 
tanítványait a diákolimpiákra. Eredményei a versenyspor-
tokban is lemérhetőek, atlétikacsapata országos negye-
dik helyet ért el, tanítványai megyei versenyeken első 
helyezettek lettek, tornából országos versenyeken indul-
tak, dobogós helyeken végeztek.
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A Hátizsákkal Veszprém 
megyében (és azon túl) tú
ratábor egyik napján Pé
cselyről gyalogoltunk le 
Aszófőre egy turistaút men
tén, érintve az Aszófő–Pé
csely közötti autóutat. El
szörnyedve láttuk a renge
teg szemetet az út két olda
lán. Ekkor határoztuk el – 
Balázs Dorci aszófői Teker
gő kezdeményezésére –, 
hogy a tábor végén lesz egy 
szemétszedős plusznap, és 
ezen a szakaszon próbáljuk 
megszabadítani a természe
tet ettől a tehertől. 

Augusztus 16án tizen
négy kis Tekergővel, két 
szülővel és egy kutyussal 
vonatoztunk át Aszófőre, és 
belevetettük magunkat a 
munkába a közel 40 fokos 
hőségben. 

Legalább 30 zsák apróbb 
szemetet, autógumikat, 
fém és kerámiahulladékot, 
műanyagot, biciklikereket, 

martacokat, még egy mosó
gépet és egy szoborfejet is 
találtunk. Korábban egyez
tettem az aszófői önkor
mányzattal, ők vállalták az 
összegyűjtött szemét elszál
lítását, amit még azon a na
pon meg is tettek. 

Jólesett, hogy az autósok 
lassítottak a sárga mellé
nyek láttán, sőt, miután lát
ták tevékenységünket, töb
ben is megköszönték, de 
volt olyan, aki meg is tap
solt bennünket. Volt egy bi
cajos, odavissza tekerve 

nagyon köszönte, hozzáté
ve, hogy „királyok és ki
rálylányok vagytok”.

És valóban azok voltak 
ezek a gyerekek, nagyon jó 
volt látni az őszinte lelke
sedést, ahogy húztákvon
ták a kisebbnagyobb sze

meteket, bújtak a bokorba 
a soksok eldobott sö
rösdobozért és minden má
sért, vagy ahogy kihenger
gették a mosógépet az erdő
ből. Tudták, hogy ők most 
tényleg nagyon hasznos 
munkát végeznek. 

Ica néni, ez volt a leg
jobb túra – hangzott el a vé
gén, és már most kérték, 
hogy jövőre is legyen ilyen 
nap. 

Nagyon szerencsés va
gyok, hogy ilyen szuper 
gyerekek verődtek össze 
idén is a túratáborba.

Ennél persze többen vol
tunk a tábor alatt, és voltak 
mások is, akik például a 
túrajelfestésen vettek részt, 
merthogy önkéntesen ilyet 
is csináltunk, de mégis, 
akikre a legbüszkébbek le
hetünk: Balázs Boti, Balázs 
Dorci, Debreczeni Botond, 
Debreczeni Janka, Debre-
czeni Zselyke, Dobosi Ger-
gő, Dobosi Kornél, Dobosi 
Márton, Fazekas Robi, 
Kántor Bolda, Kántor Ken-
de, Sándor Dani, Szabó Vil-
lő, Sziebert Anna és két szü
lő: Kriszti, a Debreczeni 
gyerekek anyukája és Kán-
tor Tamás. Törő Ica

Menedék 
a városi 
könyvtárban 

„Nyár van, szenvedek 
a szobában.” Nemcsak 
Csepregi Éva szenvedett 
a hőségtől a híres Neoton 
Famíliaszámban, de a 
tartós kánikula erősen 
próbára tett mindenkit 
az idei nyáron. 

A napokig tartó hőség 
megviselte kicsiket és 
nagyokat egyaránt. Így 
voltak ezzel a Balaton
füredi  Óvárosi Óvoda 
gyermekei is. Az extrém 
meleg és az erős UVsu
gárzás miatt az udvari 
játék sem jelenthetett 
felüdülést. 

Az óvoda kérésére a 
szomszédos Lipták Gá
bor Városi Könyvtár 
rögtön  fe la jánlo t ta 
klimatizált termeit. És 
nemcsak hellyel szolgál
tak, hanem érdekes film
vetítésekkel és papír
színházzal várták a gyer
mekeket a könyvtár dol
gozói. 

Legyen hőség vagy 
essen a hó, virágozzon 
az orgona vagy hulljon 
a falevél, a könyvtárban 
mindennap van valami, 
amiért érdemes oda be
térni. 

Az Óvárosi Óvoda  
kis ovisai tudják, hogy 
könyvtárba menni jó do
log – megyünk továbbra 
is! Köszönjük szépen a 
lehetőséget!

 Biacsi-Tógyer 
  Zsuzsanna  
 óvodapedagógus,

Balatonfüredi 
Óvárosi Óvoda

Félszigetkerülő, közel ezer hajóssal 
A Magyar Vitorlás 
Szövetség által 
szervezett versenyek 
közül Balatonfüre-
den zajlott az idei 
utolsó, a Balaton 
egyik legszebb 
vitorlás túraversenye 
szeptember 17-én. 

A hagyománynak meg
felelően a versenyen szinte 
minden hajó indulhatott, ki
vételt képeztek ez alól a ka
tamaránok. 248 egység ne
vezett a versenyre, és közel 
ezer vitorlázó mérte össze 
tudását.

Szemerkélő eső fogadta 
az idei Félszigetkerülő Szé
chenyi Istvánemlékver

seny résztvevőit. A verseny 
első szakaszát – amikor a 
mezőny még a tihanyi cső 
előtt volt – 811 csomós, 
forgolódó szél jellemezte. 
Később a szél fokozatosan 
erősödött és stabilizálódott. 
A zord idő miatt haváriák is 
történtek, két hajó elsüly
lyedt, egynek pedig eltörött 
a kormánya. Személyi sé
rülés egyik balesetnél sem 
történt, s végül 213 hajó fu
tott be a célba. A hivatalos 
eredmény szerint abszolút 
értékelésben a Lacsny Ger-
gely kormányozta Quantum 
Sails Trentasette lett az idei 
nagydíj győztese. A vándor
kupát a szeptember 21i 
Széchenyiemlékversenyen 

adta át a győztesnek Böröcz 
István, a Balatonfüredi 
Yacht Club ügyvezetője. Az 

ezüstérmet a Majthényi 
Szabolcs  kormányozta 
Fantomasso kapta, a bronz

érmes pozíció a Lillafüredé 
lett, dr. Gál András Levente 
kormányzásával.  MA

Túrázni hasznosan is lehet

High-performance olimpiai osztályok 
Európa-bajnoksága Balatonfüreden

Magyar vizeken először 
rendeznek nemzetközi ver
senyt az olimpiai high
performance osztályoknak, 
és mindjárt egy Európabaj
nokságot. Október közepén 
Balatonfüreden száll vízre 
a 49er, a 49er FX és a 
Nacra17 U23 korosztály 
Európabajnoki mezőnye. 
A szervezők több mint fél
száz egységre számítanak.

Október 13án kezdődik 
Balatonfüreden a 49er, 49er 
FX és a kéttestű Nacra17 
osztályok U23as Európa
bajnoksága. A verseny két
szeresen is kiemelt jelentő
ségű a magyar vitorlázás
ban: egyrészt még soha 

nem rendeztek a Balatonon 
nemzetközi versenyt high
performance olimpiai osz
tálynak, másrészt pedig ez 
a verseny a Magyar Vitor 
lás Szövetség új, balatonfü
redi kikötőjében rendezett 

első nemzetközi vitorlás
verseny.

„Ezeknek az osztályok
nak Magyarországon nem 
volt még világversenye, 
ezért hatalmas fegyvertény, 
hogy idén az U23as kor

osztályú Európabajnoksá
got itt, Balatonfüreden ren
dezhetjük meg” – mondta 
Cserép Csaba, a magyar 
49er osztály kapitánya, a 
rendező egyesület, a Bala
tonfüredi Yacht Club elnök
ségi tagja. „A 49er, a 49er 
FX és a kéttestű Nacra 17 
azok az olimpiai osztályok, 
amelyek teljesítményüknél 
fogva a jövőt képviselik. 
Ebben a mezőnyben felte
hetően lesz egykét ver
senyző, akikkel talán már  
a párizsi játékokon is talál
kozhatunk” – tette hozzá 
Cserép Csaba. A verseny 
társrendezője a Magyar Vi
torlás Szövetség.

„A nyár közepén lett hi
vatalos, hogy az Európa
bajnokságot eredeti hely
színén nem tudják megren
dezni, így új pályázatot ír
tak ki, amelyen rajtunk kí
vül egy spanyolországi 
helyszín aspirált. Végül a 
Balatonfüredi Yacht Club 
nyerte el a rendezés jogát, 
ami nagy öröm és megtisz
teltetés, de egyben teher is, 
hiszen jóval kevesebb idő 
állt rendelkezésre a felké
szüléshez, mint egy »nor
mál« időben elnyert rende
zés esetén” – mondta Bö-
röcz István, a rendező BYC 
ügyvezető igazgatója.

 BYC



Tenisz: bronzérem  
az országos döntőben

2022-ben első al-
kalommal indított 
csapatokat a Bala-
tonfüredi Utánpótlás 
Sport Club (BUSC) 
a tenisz országos 
csapatbajnokságon, 
L12-es és F14-es 
korosztályban. 

A júniusi vidékbajnoksá
gon mindkét egység beju
tott a legjobb négy közé, 
ezzel kvalifikálta magát az 

országos döntőbe. A finálét 
augusztus végén Balaton
bogláron rendezték meg, 
ahol megszületett a BUSC 
történetének első csapatbaj
noki érme: a lány 12es kor
osztályban a füredi klub a 
harmadik helyen végzett, a 
fiú 14es korosztályban pe
dig az előkelő a hetedik he
lyet szerezték meg az egye
sület sportolói.

A L12es csapat tagjai 
voltak: Serkédi Emese, 

Serkédi Csenge, Szabó Kit-
ti, Kiss Liliána Hanna, 
Oláh Sophia.

Az F14es együttesben 
Kövesligeti Lénárd, Török 
Ábel, Felhőfalvi László sze
repelt.

Csapatvezető: Serkédi 
Erik. 

 Munkatársunktól

BALATONFÜREDI NAPLÓ XXII. évfolyam, 2022. VII. szám 11

Programok

A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

október 6., 18.00
Balatonfüredi KSE–HÉP Cegléd  

NB I-es kézilabda-mérkőzés  
Október 7-8. 

Danubius Zrt.–MÁK-sportnap
október 20., 18.00

Balatonfüredi KSE–Budai Farkasok  
NB I-es kézilabda-mérkőzés

október 22-23. 
Esküvő kiállítás

Észak-balatoni Regionális Konferencia Központ Kft.
8230 Balatonfüred, Horváth Mihály u. 64. Tel.: +36(87)480-196, +36(70)367-7791

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

Nehéz szezon előtt
Nemcsak a bajnok-
ság és a hazai kupa 
vár ránk, hanem  
az Európa Liga 
csoportköre is tíz 
kemény meccsel. 
Amikor ez a sorozat 
beindul, jönnek a 
heti dupla találko-
zók, benne fárasztó 
utazásokkal.

Ez a terhelés egy telje
sen feltöltött és egészséges 
kerettel is komoly feladat 
lenne.

A mi csapatunk  – büsz
keségünkre – mindig szá
mos saját nevelésű fiatallal 
egészül ki. (Idén Lovistyek, 
Klucsik és Vári csatlako
zott az akadémiáról.) Vagy
is az eredmények elérése 
mellett nálunk a fiatalokat 
is be kell építeni csapatba, 
felhozni őket stabil NB Ies 
játékossá.

Ráadásul az új szezonra 
elment tőlünk két válogatott 
játékos, a maguk soksok 
góljával együtt. Igaz, jött 
helyükre egy válogatott 
szélső, Hornyák Péter, de 
egy hosszú sérülésből ép
pen csak felépülve. Jött egy, 

a Bajnokok Ligájában is 
szerepelt szerb válogatott 
(Stevan Sretenovic), de az 
új játékosok beépítéséhez 
idő kell (Pedrónak sem az 
első szezonja volt a csúcs). 
Visszatért hozzánk Vajda 
Huba is, akinek példaértékű 
munkájára, harcosságára 
nagyon számítunk, de az ő 
esetében is türelemmel kell 
lennünk.

Ha mindez nem adna épp 
elegendő elvégzendő fel
adatot, erre a szezon előtt 
megsokszorozódott Csor-
dás doktor munkája.

Bősz Dani még az elmúlt 
szezon végén sérült meg. 
Sikeres operáció után ke
ményen dolgozik a vissza
térésén, de ez nem kora ősz
szel lesz. A junior Ebn pe
dig elvesztettük Jánosi To-

mit, aki Danihoz hasonló
an keményen dolgozik, de 
hozzá képest is van másfél 
hónapos hátránya.

Sajnos Varga Marci se 
jött még teljesen rendbe a 
tavalyi dupla sérülése után, 
csak a szezon rajtja után  
várhatjuk a bevetését. 
Mindeközben Németh Ba-
lázs orra is eltörött a Kom
ló elleni hazai meccsen, 

ezért kihagyott pár felké
szülési mérkőzést.

Határ Petinél tavaly ki
derült egy elég komoly  cu
korbetegség. Dicséretesen 
odafigyel rá, már tavasszal 
is voltak nagyon szép mecs
csei, és ősszel bombafor
mában rajtolt az NB I/Bs 
nyitányon, de nála nem le
het erről az állapotról egy 
pillanatig sem megfeled
kezni.

Ráadásként Kemény La-
cit is betegség hátráltatta az 
egész felkészülés során. És 
akkor – az ördögöt nem a 

falra festve – a Covid is itt 
van még, és bármikor le
csaphat.

Mindezekkel együtt csa
patunk sikeres felkészülési 
meccseken van túl, de egy 
normálisnál kényszerűen 
szűkebb kerettel, és a csa
patépítésben még közel sem 
az út végén járva kezdhette 
el a szezont.

Vagyis többszörösen is 
nehezített pályán vagyunk, 
így a szezon elé kicsit ag
gódva, de töretlen bizalom
mal kell néznünk.

 Király G. István

Kategóriájának 
legjobb versenyzője 
lett a nagyatádi 
versenyen induló 
füredi Németh 
Gergő, akinek régi 
álma volt, hogy 
teljesítse a hosszú 
távú triatlont, vagyis 
az Ironmant. Az 
egykori lóczys diák 
jelenleg katonai 
pályán van, és a jövő 
évi katonai világbaj-
nokságra készül.

Németh Gergő nem elő
ször szerepel a füredi hír
adásokban: kezdetben ké
zilabdázott, később sikere
sen összesározta magát a 
spartanversenyeken, majd 

átnyergelt a triatlonra. Több 
mint tíz évig kézilabdázott 
a füredi csapatban, közben 
pedig egyénileg futni járt. 
Tavaly szeptemberben 
Brassay Réka edzővel vette 
fel a kapcsolatot Gergő, 
ugyanis bakancslistás álma 
volt, hogy teljesítse az Iron
man követelményeit. Az öt
let a füredi kézilabdaklub 
erőnléti edzőjéhez, Tóth 
Zoltánhoz kötődik, aki ma
ga is ötszörös Ironman. 

A mindennapos edzés
nek meglett az eredménye. 
A nagy nap idén augusztus 
13án érkezett el Gergő szá
mára: a nagyatádi verse
nyen – a mezőny legfiata
labb versenyzőjeként – ka
tegóriája legjobbja lett. 3,8 

kmt úszott, 180 kmt brin
gázott, és utána még egy 
maratoni futótávot is telje

sített. Lépcsőzetes edzés
tervvel egész évben erre a 
versenyre készült, amit ál

talában a legmelegebb na
pon szoktak megrendezni. 
Idén azonban 15 fokos hő
mérséklet és plusz nehezítő 
tényezőként a verseny teljes 
idején eső várta az induló
kat. Az időjárási körülmé
nyek miatt sokan fel is ad
ták a küzdelmet. 

A három szám közül a 
futás áll a legközelebb Ger
gőhöz, biciklivel pedig már 
tudja tartani egy kismotor 
sebességét. Az ifjú titán 
lóczys gimnáziumi érettsé
gije után a katonai pályát 
választotta, a szentendrei 
altiszti iskolában tanult, je
lenleg pedig Tatán teljesít 
szolgálatot, s közben készül 
a jövő évi katonai világbaj
nokságra.  Mórocz Anikó

2022/2023 NB I fÉRfI, felNőtt
2022. 10. 20. Balatonfüredi KSE–Budai Farkasok 18.00
2022. 10. 29. Csurgói KK–Balatonfüredi KSE 18.00
2022. 11. 06. Balatonfüredi KSE–Sport36 Komló 18.00
2022. 11. 12. CYEB-Budakalász–Balatonfüredi KSE 18.00
2022. 11. 19. Dabasi KC VSE–Balatonfüredi KSE 18.00
2022. 12. 02. Mol-Tatabánya–Balatonfüredi KSE 18.30
2022. 12. 18. Balatonfüredi KSE–FTC 18.00
2023. 02. 11. Balatonfüredi KSE–Telekom Veszprém 18.00
2023. 02. 18. Hedo B. Braun Gyöngyös–Balatonfüredi KSE 18.00
2023. 02. 25. Balatonfüredi KSE–Pick Szeged 18.00
2022. 03. 04. Veszprém KKFT–Balatonfüredi KSE 18.00
2023. 03. 19. Balatonfüredi KSE–HSA NEKA 18.00
2023. 03. 25. Sport 36 Komló–Balatonfüredi KSE 18.00
2023. 04. 01. Balatonfüredi KSE–Csurgói KK 18.00
2023. 04. 15. Budai Farkasok–Balatonfüredi KSE 18.00
2022. 04. 22. Balatonfüredi KSE–CYEB Budakalász 18.00
2023. 05. 05. HÉP Cegléd–Balatonfüredi KSE 18.00
2023. 05. 13. Balatonfüredi KSE–Mol Tatabánya 18.00
2023. 05. 20. Balatonfüredi KSE–Dabasi KC VSE 18.00
2023. 05. 27. FTC–Balatonfüredi KSE 18.00

Németh Gergő triatlonban is          bizonyított
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A közösségi, értékalapú bankolást 
hozta el Balatonfüredre a MagNet Bank

Jelentős változás zajlott le idén 
nyáron a nyugat-magyarországi 
bankpiacon. Hosszú működés 
után megszűnt a Sopron Bank, 
amelynek fiókhálózata beolvadt 
a MagNet Magyar Közösségi 
Bank Pest megyei fiókhálózatá-
ba. Ennek megfelelően Balaton-
füreden is megjelent széles 
szolgáltatási körrel a közösségi, 
értékalapú bankolás szemléleté-
nek erősítését kiemelten kezelő, 
száz százalékig magyar magántu-
lajdonban lévő pénzintézet. 

„A MagNet Bank hisz a közösség ere-
jében. Együtt tudunk igazán tenni azért, 
hogy jobb világot teremtsünk, és erre 
– hogy merjünk felelős, hosszú távon is 
fenntartható döntéseket hozni – most 
nagyobb szükségünk van, mint valaha. 
Ebben szeretnénk mi Balatonfüreden 
biztos pont lenni az itt élők számára. A 
MagNet olyan bankként végzi tevékeny-
ségét, ahol az embereket, a bolygót a 
profitérdekek elé helyezik, és ezt a fele-
lős bankolást különleges ügyféljogok 
biztosítják nálunk” – hangsúlyozta Se-
bők Imre, a Magnet Bank székesfehér-
vári fiókvezetője.

A szakember kiemelte, hogy a Mag-  
Net Bank immár Balatonfüreden is az 

ügyfeleivel közös, aktív társadalmi fele-
lősségvállalásra és a környezettudatos-
ság fejlesztésére törekszik. Szemléletük 
szerint ez csak úgy lehetséges, ha a 
MagNetet választók maguk alakíthatják 
a pénzüket érintő döntéseket. Ennek 
része a szeptember 13-val indult Közös-
ségi Adományozási Program. A hathe-
tes rendelkezési időszak alatt közel 
50 000 ügyfél összesen 61 000 000 fo-
rint sorsáról dönt – arról, hogy a bank 

éves nyereségének 10 százalékával me-
lyik civil szervezetet kívánják támogatni. 

Sebők Imre elmondta, hogy az ügy-
felek már a belépésük utáni első perc-
től kezdve élvezhetik a közösségi 
bankolás előnyeit. Ennek részeként a 
Video Bankon keresztül pillanatok alatt 
megnyitható számlájukhoz azonnal 
kapnak egy fát a MagNet Tölgyesben, 
hozzájárulva ezzel a pénzintézet széles 
körű faültetési akciójához. Továbbá be-

állíthatják, hogy a Segítő Bankkártyás 
vásárlásaik után a bank által biztosított 
támogatással melyik, általuk választott 
szervezetet szeretnék segíteni. A Men- 
tor-Szféra Plusz betét lekötésével pedig 
minden erőfeszítés vagy többletköltség 
nélkül kedvezményesebbé tehetik az 
általuk kiválasztott hitelfelvevő (pl. csa-
ládtag, barát vagy más) hiteldíját. Mind-
ezen lehetőségek többsége pedig ter-
mészetesen a Sopron Banktól most át-
vett ügyfelek számára is elérhető. 

A MagNetről, illetve a közösségi 
bankolás, a zöld pénzügyek, a fenntart-
hatóság és a felelős társadalom meg-
teremtésének lehetőségeiről a https://
www.magnetbank.hu/ a-kozossegi-
bankrol/blog oldalon olvashatóak ins-
piráló gondolatok.


