
A város egyik legszebb utcája
A felső városrészt  
a lakóteleppel össze-
kötő utca új útbur-
kolatot kapott, jár- 
da épült, megújult  
a közvilágítás és el- 
tűntek a légkábelek. 

A háromszáz méter hosz-
szú utcán lesz zöldsáv, és 
parkolók is épülnek még.  
A családi házak gomba 
módra szaporodtak ezen a 
területen, így meg kellett 
várni, amíg befejeződnek 
az építkezések, megszű-  
nik a teherautó-forgalom, 

hogy megkezdődhessen a 
felújítás.

Az önkormányzat saját 
forrásból, több mint ötven-
millió forintból újította meg 
az utcát, ami nemcsak az itt 
élők kényelmét szolgálja, 
de fontos közlekedési fo-
lyosó a lakótelep felső ré-
szén élőknek is, hiszen so-
kan járnak itt fel a város-
központba ügyeket intézni. 

– A város egyik legszebb 
utcája lesz így a Völgy utca, 
ahol eltűntek a légkábelek, 
a zöldsávokba tavasszal fá-
kat ültetnek még. Az itt la-

kók szerettek volna több 
parkolót, így lehetőség nyílt 
négy vendégparkoló kiala-
kítására is – mondta a Füred 
Tv-nek Gáspár Ákos, a vá-
rosrész önkormányzati kép-
viselője.

Hogy a gyorshajtást 
megakadályozzák, úgyne-
vezett utcatengely-elhúzást 
alkalmaztak, ami minden-
képpen lelassítja a forgal-
mat, így egyértelműen biz-
tonságosabb lett a Völgy 
utca. Megváltozott azonban 
a forgalmi rend: ahogy az 
építkezések előtt volt, újra 
egyirányúvá vált a Völgy 
utca nagy része, csak a Vi-
rág utca és a Noszlopy utca 
között van lehetőség a két-
irányú közlekedésre. Érde-
mes tehát nem megszokás-
ból közlekedni a Völgy ut-
cában, ahol egyébként 30 
km/h lett a megengedett se-
besség. CSK

Szálláshelyek új minősítése 
Az új rendszer 
eredményeként a 
jövőben kizárólag a 
minősítéssel rendel-
kező kereskedelmi, 
illetve magánszállás-
helyek működhetnek 
a piacon. Egy 109 
pontból álló kritéri-
umrendszer alap- 
ján osztályozzák a 
szálláshelyek minő-
ségét.

A szálláshely-minősítés 
közérdekű feladat, melyet 
országosan egységesen kell 
megszervezni és biztosítani 
– hangzott el azon az ingye-
nes tájékoztató előadáson, 
amelyet a Magyar Turiszti-
kai Minőségtanúsító Testü-
let Nonprofit Kft. munka-
társai tartottak Balatonfüre-
den. A helyi magánszállás-
kiadók körében akkora volt 
az érdeklődés, hogy egy 
napon belül két előadást is 
tartottak a városban.

A szálláshely-minősítési 
rendszer célja, hogy ellen-
őrzött, megbízható informá-
ció álljon rendelkezésre 
minden szálláshely minősé-
géről. A szálláshely-szolgál-
tatás nyújtásáról szóló jog-
szabályok alapján az eddigi, 
csak a szállodákra és a pan-
ziókra vonatkozó, önkéntes 

igénylésen alapuló védjegy-
rendszert kötelező érvényű, 
a kereskedelmi és a magán-
szálláshelyekre egyaránt ki-
terjedő, országosan egysé-
ges nemzeti szálláshely-mi-
nősítő rendszer váltja fel. 
Az új szisztéma célja, hogy 
mind a külföldi, mind a bel-
földi vendégek egyértelmű 
információt kapjanak a Ma-

gyarországon hét szállás-
helytípusban működő, mint-
egy 45 ezer szolgáltató által 
kínált szolgáltatás minősé-
géről.

A szállásokat egytől ötig 
csillagozzák majd, az érté-
kelést azonban egyelőre 
csak az adott szálláshelyen 
lesz kötelező feltüntetni, a 
szállásfoglalással foglal-

kozó online felületeken ez 
még nem jelenik meg. 
Vagyis a vendégek akkor 
szembesülnek csak az érté-
keléssel, amikor megérkez-
nek a lefoglalt szállásukra. 

Kérdésünkre elhangzott, 
a jövő évben kampányt in-
dít a Magyar Turisztikai 
Ügynökség, amelyben a le-
endő vendégek körében is 

ismertté teszik az új minő-
sítési rendszert, ezt követő-
en jelennek majd meg a 
szálláshelyek minőségét 
jelző csillagok a szállásfog-
lalási oldalakon is.

Az új minősítés egy 109 
pontból álló kritériumrend-
szer alapján osztályozza a 
szállásadókat. A legfonto-
sabb szempontok a tiszta-

ság, a karbantartott környe-
zet, de több szolgáltatásnak 
meghatározták a kötelezően 
teljesítendő minimumfelté-
teleit is. Például az ágymat-
rac nem lehet vékonyabb 13 
centiméternél, minden szál-
láson kell füstjelzőnek len-
nie, meghatározták a töröl-
közők méretét, és rögzítet-
ték a szoba/ágy négyzetmé-
terigényét is.

A már nyilvántartásba 
vett szálláshelyek tulajdo-
nosainak regisztráció után 
egy úgynevezett önbeval-
lást kell készíteniük, amit 
aztán minden esetben a 
helyszínen ellenőriz a Ma-
gyar Turisztikai Ügynök-
ség, majd ez alapján hatá-
rozzák meg az adott szállás-
hely minőségi besorolását 
– hangzott el a Balatonfü-
redi Turisztikai Egyesület 
szervezésében tartott elő-
adáson. Rossz hír a szállás-
adóknak, hogy az objektív 
pontrendszer mellett a bírá-
lók a szálláshelyről alkotott 
összbenyomást is figyelem-
be veszik.

Az első kötelező minősí-
tés még ingyenes és három 
évre szól, hogy utána mi-
lyen költségekkel jár majd 
a szállásadók minősítése, 
egyelőre nem ismert.

  Martinovics Tibor
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TARTALOM
A tenisz észjáték
Gálfi Dalma szerint a te-
nisz tükrözi az ember sze-
mélyiségét. 3. oldal 

Sütimesterek  
remekművei
Csokis mousse tortát talált 
a zsűri a legjobbnak a vá-
rosi Sütimester versenyen.  
 9. oldal

A szálláshelyeket egytől ötig csillagozzák majd. A vendégek akkor szembesülnek az értékeléssel, amikor 
megérkeznek a szállásra

Mentőöv az uszodának
A kormány 38 millió fo-

rint támogatást nyújt az 
önkormányzatnak, hogy a 
drasztikusan megemelke-
dett energiaárak ellenére 
tovább tudja működtetni a 
városi uszodát. Az önkor-
mányzati fenntartású uszo-
dában a fűtést teljes egé-
szében földgáz biztosítja, 
ezért itt jelentősen drágul-
tak a fenntartási költségek. 

A kormány 38 millió fo-
rint támogatása célzottan 
a Balatonfüredi Városi 
Uszoda fűtési költségei-
nek enyhítését szolgálja.

– A támogatás ugyan 
nem fedezi az uszoda tel-
jes kiadását, de nagy segít-
séget jelent ahhoz, hogy  
az előttünk álló negyed-
évben továbbra is tudjuk 
fogadni a sportolni vá-  

gyó diákokat és felnőtteket  
– mondta Bóka István pol-
gármester.

Mint arról korábban ír-
tunk, az önkormányzatok 
sem vehetik igénybe a 
kedvezményes, egyetemes 
energiaszolgáltatást, ezért 
Balatonfüreden is jelentős 
többletköltségekkel jár az 
intézmények működtetése.

 MT
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1956 hősei tartást adnak nekünk. Nemet 
mondtak a kommunista diktatúrára, helytáll-
tak, amikor a nemzet megmaradásáról, az 
emberi méltóságról volt szó. A forradalom 
lerántotta a leplet a szovjet típusú terrorrend-
szerek rideg valóságáról. Európa ekkor ébredt 
rá: nincs más út, csak a szabadság. Magyar- 
ország a szabadság jelképévé vált – mondta 
beszédében Schmidt Mária.

Az 1956-os forradalom 
és szabadságharc emlékére 
a Kovászna parkban rende-
zett ünnepségen dr. Schmidt 
Mária Széchenyi-díjas tör-
ténész, egyetemi tanár, a 
Terror Háza Múzeum fő-
igazgatója felidézte az 
1956-os forradalom esemé-
nyeit. Mint fogalmazott: az 
egész társadalom fullado-
zott a diktatúrától, fellázadt 
a kommunista terrorrend-
szer és az idegen megszál-
lás ellen, ami ellopta a nem-
zet szabadságát. A nép fel-
kelése vakmerő, lelkes és 
bámulatos erejű volt. A 
nemzet egy akaratot kép- 
viselt, vallási, származási és 
politikai különbségtétel 
nélkül. Mindenki egyet 
akart: szabadságot, függet-
lenséget.

– A szovjet katonai gépe-
zet brutális erővel csapott 
le a magyar szabadságharc-
ra. Azért, mert 1956 a kom-
munista rendszert magát 
utasította el, nyíltan anti-
kommunista és szovjetel-
lenes volt. Osztálykülönb-

ség nélkül, mindenki sza-
badságot akart, nemzeti 
függetlenséget és szabad 
választásokat. Ezért azono-
sult velünk az egész világ. 
Az emberi méltóságért, 
nemzetünk megmaradásá-
ért, identitásunk megőrzé-
séért harcoltunk. A magyar 
szabadságharc eltiprása 
azonban csupán pirruszi 
győzelem volt. Moszkva el-
vesztette arcát, kiderült, 
hogy a szabadság és a füg-
getlenség esküdt ellenségei 
ők. 1956 leleplezte a kom-
munisták valódi természe-
tét, és ezen többé már nem 
tudtak változtatni – fogal-
mazott Schmidt Mária.

A szónok hangsúlyozta: 
1956 októberében a magyar 
emberek megértették, hogy 
nincs mire várni, nem lehet 
tovább tűrni. Rájöttek, nem 
lehet tovább méricskélni, 
realistának lenni, mert az a 
biztos pusztulást eredmé-
nyezné. Nemzetünk meg-
maradása, önbecsülése volt 
a tét. Cselekedni kellett, és 
szembeszállni a mérhetet-

len túlerővel – vélekedett  
a történész, aki kiemelte:  
az 1956-os forradalom le-
rántotta a leplet a szovjet 
típusú terrorrendszerek ri-
deg valóságáról. Európa 

56-ban ébredt rá: nincs más 
út, csak a szabadság, Ma-
gyarország a szabadság jel-
képévé vált.

– Október 23-a után 
mindössze 12 szabad nap 

következett. Háromszáz óra 
szabadság jutott a nemzet-
nek. Egy századmásodperc-
nyi szabadság jutott egy-
egy magyarnak. Egy szív-
dobbanásnyi szabadság. 

Mégis az egész világ tisz-
telte ezt a villanásnyi időt. 
Becsüljük meg mi is, mert 
néha egy szívverésnyi idő 
többet ér, mint egész évszá-
zadok.

– Nincsenek kis nemze-
tek, csak bátrak. Minden 
nemzet sorsát azok a pilla-
natok határozzák meg, ami-
kor nemcsak sodródnak a 
történelemmel, hanem ma-
guk alakítják azt. Ez 1956-
ban egy pillanatra sikerült 
nekünk. Ezekből a pillana-
tokból áll össze egy nemzet, 
ezekből a nemzetekből áll 
össze Európa, ezekből az 
emlékekből lehet építkezni. 
Hajtsunk fejet a hőseink 
előtt, mert ahol a hősöket 
nem felejtik, mindig lesz-
nek újak – zárta beszédét 
Schmidt Mária.

A megemlékezésen Kéri 
Kitty színművész, a Bala-
tonfüredi Kisfaludy Szín-
ház igazgatója és Máté P. 
Gábor, a Veszprémi Pető-  
fi Színház színművésze lé-
pett fel.

A délelőtti órákban a Bi-
bó-szobornál Komáromi 
Móric, a Balatonfüredi 
Szent Benedek Gimnázium 
igazgatója mondott beszé-
det, délután a Bata ligetben 
tartottak megemlékezést, 
este pedig a köztemetőben 
ökumenikus ima zárta az 
56-os emléknapot.

 Martinovics Tibor

1956: Szívdobbanásnyi szabadság

A Kovászna parkban rendezett ünnepségen dr. Schmidt Mária Széchenyi-díjas 
történész mondott emlékbeszédet

Lakókocsikat tört fel 
a bezárt kempingben

Bejelentés érkezett a rendőrségre 2022. január 2-án, 
hogy egy alsóörsi kemping lakókocsiparkjában feltör-
tek egy ott tárolt, elősátorral rendelkező lakókocsit. A 
kiérkező rendőrök a helyszíni szemle során további 
feltört, valamilyen eszközzel megfeszegetett lakóegy-
ségeket is találtak. Az ügyben büntetőeljárást indítot-
tak, melyben megállapították, hogy ismeretlen elköve-
tő a bejelentést megelőzően – 2021. szeptember vé-
gétől – 14 lakókocsit tört fel vagy feszegetett meg, majd 
azokból különféle műszaki és egyéb használati tárgya-
kat tulajdonított el. A vizsgálat során a nyomozók látó-
körébe került egy – más büntetőügyből kifolyólag 2021 
decembere óta letartóztatásban lévő – férfi, akit a So-
mogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetből a Ba-
latonfüredi Rendőrkapitányságra átkísértek, majd gya-
núsítottként kihallgatták szabálysértési értékre dolog 
elleni erőszakkal, üzletszerűen elkövetett lopás vétség 
elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. A 39 éves 
külföldi állampolgár a terhére rótt bűncselekményeket 
elismerte, tettét megbánta, és elmondta, hogy azokat 
lakhatási, megélhetési okokból követte el.
A rendőrség a nyomozás vizsgálati szakaszában a 
szükséges eljárási cselekményeket elvégezte, és az 
iratokat a napokban az illetékes ügyészségnek átadta.
 BFN

rendőrségi hír

Hatvanéves érettségi 
találkozó a Lóczyban

Hatvan évvel ezelőtt 
érettségizettek találkoztak 
október 28-án a Lóczy-
gimnáziumban. Az osztály 
a harmincéves találkozón 
szakított az ötévenkénti ha-
gyománnyal, és azóta min-
den évben találkoznak.

A hatvan évvel ezelőtt 
végzett lóczys osztály het-
ven százaléka szerzett dip-
lomát. Lett közöttük sikeres 
vállalkozó, kórházak gaz-
dasági igazgatója, ameri-
kai–magyar vegyes vállalat 
szakértője, osztrák cég in-

formatikusa, katonai ezre-
des, középiskolai igazgató 
és a Magyar Televízió mun-
katársa, vagy épp az egykor 
országos csúcsintézmény-
nek számító Központi Fizi-
kai Kutatóintézet igazgató-
ja. Az összetartó, egymást 
segítő reál osztály 1962-ben 
ment az érettségi vizsgabi-
zottság elé. A családanyák 
és családapák szintén dip-
lomát szerző gyerekeket ne-
veltek, s ma már nagyszü-
lőként az unokáik felnőtté 
válását segítik.  MA

Zsoltáréneklő  
verseny diákoknak

Hat iskolából összesen 
százhúsz diák érkezett a 
Balatonfüredi Református 
Általános Iskola zsoltár-
éneklő versenyére. Az or-
szágos megmérettetésnek 
immár nyolcadik alkalom-
mal adott helyet a füredi in-
tézmény. 

A zsűriben helyet foglaló 
Veresné Petrőcz Mária, 
Müller Anita és Farsang-
Törös Krisztina összesen 
ötvenhét előadást hallgatott 
meg. Kilencen kaptak ki-

emelt arany minősítést, kö-
zülük négyen (Vargyay Ré-
ka, Ujhelyi Róza, Farsang 
Eszter és Batyki Blanka) a 
füredi iskola tanulói. Vala-
mennyi énekes felkészítője 
Bíró Bernadett volt. 

A verseny szünetében a 
résztvevők városnéző kis-
vonatozáson vettek részt, az 
eredményhirdetés alkalmá-
val pedig mindenkit érté-
kes könyvjutalmakkal és 
oklevelekkel jutalmazott a 
zsűri.  Mórocz Anikó
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A tenisz elsősorban észjáték
A világranglista alapján jelenleg a legjobb 
nyolcvan női teniszező egyike. Ezzel ugyan 
teljesült az évek óta kergetett vágya, a top 
100-ba jutás, de mint mondja, csak rövid 
örömre futotta, már új célokért játszik. 25 
versenyen indult idén, nem csoda, hogy most, 
az év vége felé azt kérte, pár napig ne kelljen 
teniszütőt se fognia. Juniorként ugyan világ-
bajnok és US Open-győztes volt, mégis nehéz 
út vezetett odáig, hogy a felnőttek mezőnyében 
is saját elvárásai szerint érvényesüljön. Gálfi 
Dalmával beszélgettünk.

2020 decemberében je-
lentkezett először erősen a 
fájdalom. Eleinte nem tulaj-
donítottam neki nagy jelen-
tőséget, mert a teniszezők-
nél a derék-, illetve a hát-
fájás elég gyakori. De csak 
nem akart enyhülni, végül 
öt hónap kellett ahhoz, 
hogy kiderüljön: fáradásos 
törés, repedés van a gerin-
cemben, ami civilként sem 
lenne egy örömhír, élspor-
tolóként pedig pláne. Emi-
att mindennap gyógytor-
náznom kell, folyamatosan 
erősítenem kell a hátizmai-
mat. Azt mondják, 30 éves 
koráig buborékban van az 
ember, utána jelentkeznek 
a fizikális gondok. Nekem 
ez előbb jött el. Együtt kell 
élnem ezzel. A tenisz persze 
nem tesz neki jót, de nekem 
jelenleg megéri ez a kocká-
zat. A tenisz egyelőre töb-
bet ad mindennél.

Top 100 
Már gyerekként arról 

fantáziáltam, hogy a világ 
legjobb teniszezői közé tar-
tozzak. A kezdetektől fogva 
nemcsak úgy játszadoztam, 
hanem mindig is szerettem 
nyerni. Versenyezni és 
nyerni. Szeretek teniszezni, 
húsz éve csinálom, és még 
mindig megvan bennem a 
játék öröme, de legjobban 
nyerni szeretek. Amikor  
juniorként Grand Slam-
bajnok lettem, akkor hatá-
roztam el, hogy top 100-as 
teniszező akarok lenni. Ez 

tekintélyt ad, nagy verse-
nyeken indulhat az ember. 
Ebben az évben sikerült ezt 
elérnem, jelenleg a 84. he-
lyen vagyok a világrangsor-
ban. Örültem, persze, de 
röviden éltem csak meg, 
nem volt idő kiélvezni. 
Egészen gyorsan sikerült 
alkalmazkodnom ehhez a 
szinthez, sőt, megerősítet-
tem a helyezésemet az első 
százban. Ez most megnyug-
vás. De megyek tovább, a 
következő cél a legjobb öt-
ven közé jutás. 

A játék
A tenisz tükrözi az ember 

személyiségét. Úgy játszol, 
amilyen vagy. Elsősorban 
szerintem ez észjáték. Nyil-
ván tudni kell jól teniszezni, 
fontosak a fizikális ténye-
zők, a gyors döntéshozási 
képesség, de egy szint fölött 
a különbséget a mentális 
erő adja. Az nyer, aki kitar-
tóbban és erősebben tud 
koncentrálni. Ez egyszerű-
en hangzik, de nagyon ne-
héz megcsinálni. Két-há-
rom órán át tartanak a ko-
molyabb meccsek, ezalatt 
végig magas szinten tartani 
a koncentrációt, az embert 
próbáló feladat. Az ellenfél 
azonnal megérzi, ha szét-
esik fejben az ember, már-
pedig egy mérkőzés alatt 
mindig vannak hullámvöl-
gyek, ez szinte elkerülhetet-
len. Az tehát a kérdés, ki 
tudja jobban kezelni ezeket 
a váratlan hullámvölgyeket. 

Én egyébként amolyan 
igazi mix játékos vagyok. 
Tudok védekezni és támad-
ni is. Igyekszem kreatív 
lenni a játékban. Talán a 
legnagyobb erősségem ez a 
kétpólusúság. A tenyeres és 
fonák ütéseken mindig van 
mit csiszolni. Nincs olyan, 
hogy na, kész. A szervám 
talán még az erősségem, 
ösztönösen jól csinálom, az 
alapjait még apukám taní-
totta meg nekem, amire elő-
szeretettel emlékeztet is en-
gem. Sajnos sérülékeny va-
gyok, nehéz látni úgy a pá-
lyán, hogy ne lenne rajtam 
valamilyen kötés. Az él-
sport nem egészséges.

Psziché
A sportpszichológusok-

nak egyre nagyobb szere-
pük van a teniszben is. Ma-
gam is szoktam segítséget 
kérni. Egyik hibám, hogy 
amíg a győzelmeket gyor-

san feldolgozom, túl hamar 
elkönyvelem, addig a vere-
ségek bennem maradnak. 
Sokat tudom emészteni ma-
gam egy-egy elvesztett 
mérkőzés után, mentálisan 
annyira megvisel néha, 
hogy képtelen vagyok el-
aludni. Minden vereség 
más és más, kezdeni kell 
velük valamit, nem szabad 
mindig elbizonytalanodni, 
megkérdőjelezni az eddi-
gieket, fel kell dolgozni a 

vereséget, mert ezek visz-
nek előre. Arról nem be-
szélve, hogy minden héten 
kikap az ember. Ilyen a te-
nisz, itt nem lehet állandóan 
nyerni. Nekem sikeres 
évem volt az idei, tornagyő-
zelmem is volt, de így is 
egyetlen gy olyan hetet pro-
dukáltam csak, amikor nem 
kaptam ki a teniszpályán. 
Éves szinten pozitív a mér-
legem, többet nyertem, 
mint veszítettem, és ez a 
fontos. Meg az a fontos, 
hogy legutóbb a US Ope-
nen a harmadik fordulóig 
eljutottam.

Ütő nélkül 
Nem mindennap szere-

tek teniszezni. Imádom ezt 
a játékot, de van, hogy rá se 
tudok nézni az ütőre. Sze-
rencsére az edzőim belát-
ták, hogy ilyenkor kár eről-
tetni, az nem vezet semmi 
jóra, inkább engednek egy 

kis szünetet. Most például 
ilyen periódusban vagyok, 
öt napja nem fogtam tenisz-
ütőt a kezembe, igaz, a ver-
senynaptár végén járok, el-
fáradtam nagyon. De hamar 
ráunok a tétlenségre, mu-
száj mozognom. Hozzá va-
gyok szokva ahhoz, hogy 
naponta három órát tenisze-
zem, ehhez jön még a kon-
dicionáló edzés és a gyógy-
torna, szóval nem sok időm 
marad. Engem különben 

sem vitt el a tenisz világa. 
Sztárok között mozgok, de 
még mindig a családommal 
szeretek a legjobban lenni. 
Szeretek hazajönni, szere-
tek Balatonfüreden lenni.

Két élet
24 évesen még fiatalnak 

számítok, főleg a top 100 
között, de ez hamar elillan. 
Úgy számolom, ha minden 
jól megy, van hátra tíz évem 
teniszezőként. Szeretnék 
családot alapítani, gyereket 
szülni, viszont szerintem az 
élsport és a gyereknevelés 
nem egyeztethető össze, én 
nem lennék erre képes. 30 
éves koromig adtam ma-
gamnak időt, addig minden 
a teniszé, utána viszont va-
lószínűleg váltanom kell. 
Eddig is minden a teniszről 
szólt, már az általános isko-
la végén ki-kimaradtam az 
iskolából a versenyek miatt, 
a középiskolát pedig ma-
gántanulóként végeztem, 
komoly sport mellett ez 
nem is volt kérdés. Évente 
kétszer találkoztam az osz-
tálytársaimmal, sok minden 
kimaradt nekem, amit a 
korosztályom megélt. Most 
is lényegesen más életem 
van a kortársaimhoz képest, 
keveset járok el bulizni, a 
napi rutinomat, az életvite-
lemet teljesen alárendelem 
a tenisznek. Még megéri. 
Az élsport sok hátránnyal 
jár, de még azt érzem, hogy 
megéri csinálni. Egy torna-
győzelem vagy egy meg-
nyert mérkőzés egy Grand 
Slam-versenyen akkora 
boldogságot jelent nekem, 
mint semmi más. Amíg ezt 
érzem, amíg a legnagyobb 
boldogságot a tenisz adja, 
addig marad a tenisz. 

Szerencsés vagyok, hogy 
két életem lehet. Ezt a mos-
tanit egy bónusznak tartom. 
Aztán majd következik az 
aktív tenisz utáni életem.

 Martinovics Tibor

Újra filmklub a Balaton Moziban
Hét alkotásból álló sorozat indul 

a Balaton Moziban. A filmklub  
havonta egy vetítéssel jelentkezik. 
Az első film Akira Kurosava A vi-
har kapujában című, 1950-ben ké-
szült műve, egy filmtörténelmi 
klasszikus.

Dr. Szántó Tamás és a füredi mo-
zi tulajdonosa, Pálffy Géza filmklu-
bot indítanak a városban. Dacolva 
az internetes filmletöltés világával, 
igazi moziélményt ígérnek – immár 
nem először, hiszen tavaly már 
szerveztek egy filmsorozatot.

A filmklub havonta egy vetítés-
sel, keddenként jelentkezik. Íme a 
program.  MT

Vetítés dátuma Cím Ország Rendező Idő Filmhossz Nyelv (felirat)

2022. december 6., kedd Slava’ snowshow orosz–francia Szlava Polunyin 2012 63 perc –

2023. január 3., kedd Brian élete angol Monty Python 1979 94 perc magyar

2023. február 7., kedd Az ember gyermeke mexikói–angol Alfonso Cuarón 2006 107 perc magyar

2023. március 7., kedd Lelki ismeretek USA Pete Docter 2020 106 perc magyar

2023. április 4., kedd Anna háborúja orosz–ukrán Alekszej 
Fedorcsenko 2018 75 perc ukrán, német 

(magyar)

2023. május 2., kedd Simon mágus magyar Enyedi Ildikó 1999 92 perc magyar, francia 
(magyar)
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Lemezbemutató jazzkoncert
A Szakáll Norbert 
Quartet lemezbemu-
tató koncertje lesz 
hallható november 
16-án a Kisfaludy 
Galériában. Az 
Eszter kertje című, 
Szakáll Norbert  
saját szerzeményeit 
tartalmazó album 
várhatóan még ez 
évben megjelenik.  
A „hivatalos” bemu-
tató decemberben 
lesz a Budapest Jazz 
Klubban, a füredi 
közönség ezt megelő-
zően hallhatja az 
exkluzív koncertet  
a Parker Jazz Club 
rendezvényeként. 

Az album egy több éve 
formálódó zenei anyag 
eredménye, ahol az elkép-
zelt megszólaláshoz egy új 
felállású zenei gondolko-
dásban és előadásmódban 
leginkább azonos zenész-
kollégák működnek közre. 
A lemezen kilenc kompozí-
ció található, amelyek jel-
lemzően gitár szólamveze-
tésűek, de minden esetben 
teret engednek a kitárulko-
zásra a zenekar fiatal tehet-
ségei számára is.

A zongoránál a hazai 
jazzélet kiemelkedő alakja, 
a legtöbbet foglalkoztatott 
Oláh Krisztián ül majd, aki 
napjaink legtehetségesebb 
zongoristája, zeneszerzője 
és hangszerelője. Krisztián 

nemzetközi szinten is elis-
mert és keresett muzsikus. 
Jelenleg aktív zenészi pá-
lyafutása mellett a Bartók 
Béla Konzervatórium és a 
Liszt Ferenc Zeneművésze-
ti Egyetem (Zeneakadémia) 
jazz tanszékének zongora-
tanára. Serei Dániel dobos 
manapság szintén az egyik 
legtehetségesebb ütőhang-
szeres, egyedi játékstílusa 
és zenei érzékenysége teszi 
igen sokrétűvé a játékát. 
Számos kis- és nagyzene-
kari formáció meghatározó 
tagja, úgymint a Budapest 
Jazz Orchestra, az Oláh 
Krisztián Quartet vagy a fe-
leségével közösen alapított 
Pankastic együttes. A zene-
kar basszusgitárosa Nyakas 
Krisztián, akivel Szakáll 
Norbert hosszú évek óta 

több formációban is együtt 
dolgozott, ennek következ-
tében zenei látásmódjuk  
nagyon közel került egy-
máshoz. 

A Szakáll Norbert Quar-
tet megszólalását tekintve 

akusztikus-kamarazenekari 
jellegű jazzkompozíciókat 
játszik. Névadója, a Füred-
hez számos szállal kötődő 
Szakáll Norbert nem klasz-
szikus zenész családban 
nőtt fel, bár anyai nagyapja 

szitás mestersége mellett 
amatőr kamarazenekarok-
ban hegedült és tanított is. 
Norbert gyermekkorában 
hét évig klasszikus zongo-
rát, ezzel párhuzamosan pe-
dig egy évig hegedűt tanult. 
Tizenhárom éves korában 
korengedménnyel felvették 
volna a szegedi konzerva-
tóriumba, de egy év hala-
dékot kért, majd belépett az 
életébe a gitár, és ezzel a 
zongora kikerült az érdek-
lődése középpontjából. 

Tizenhat évesen Norbert 
már teljes egészében a jazz 
felé orientálódott, úgy, 
hogy jóformán soha nem 
látott-hallott élő jazzkon-
certet, csak felvételeket 
hallgatott. Gitárosként Pat 
Metheny játéka és zenei vi-
lága jelentette számára az 
origót, ami a mai napig 
meghatározza látásmódját. 
Inspiráló négy évet töltött a 

budapesti Erkel Ferenc Ze-
neiskola jazzgitár szakán 
Juhász Gábor és Binder Ká-
roly kezei alatt. Része volt 
a szegedi jazzéletnek, szin-
te az összes helyi formáció-
ban szerepelt, és a JATE 
klub megbízásából éveken 
keresztül jazzkoncerteket 
szervezett. 2001-ben költö-
zött a családjával Füredre. 
Számos veszprémi zenész-
barátjával együtt dolgozik, 
de messzebbre is tekint, ha 
valamelyik projekthez a 
legalkalmasabb társakat 
kell megtalálnia. Volt alkal-
ma együtt játszani a hazai 
jazzélet legnagyobbjaival 
is, például Oláh Kálmán-
nal, Borbély Mihállyal és 
Winand Gáborral. Fő pro-
jektjének a most megjelenő 
szerzői anyagát tekinti, ami 
az első, saját szerzeménye-
it tartalmazó album. 

A lemezbemutató kon-
cert előtt – ahogy azt a Par-
ker Jazz Club közönsége 
már megszokhatta – ismét 
lesz egy beszélgetés. Ezúttal 
Tóbiás Krisztián író, költő, 
a Tempevölgy folyóirat fő-
szerkesztője ül majd a szék-
ben, akivel most megjelent 
Blondel tükör című kötete 
kapcsán folyik majd diskur-
zus az irodalom, a képző-
művészet és a zene kapcso-
latáról, ezek közös pontjai-
ról, a bennük összpontosuló 
mondanivalók kifejezés-
módjainak lehetőségeiről. 
 Mórocz Anikó

Charlie Parker világhírű jazzszaxofonos-zeneszerző nevét viseli az a jazzklub, amit Sza-
káll Norbert 2019-ben hívott életre Balatonfüreden, a Balaton-felvidék egyetlen állandó 
jazzklubjaként. A szervezők azóta havonta a magyar jazz egy meghatározó zenészét vagy 
formációját hozták el a városba, mellette pedig vendégként egy képzőművészt, írót-köl-
tőt, színművészt, táncművészt vagy – földrajzi jelenlétükből adódóan – akár egy borászt 
hívtak meg. A szervezők több évtizedes álma vált valóra a Parker Jazz Club elindulásá-
val: zenészként, előadóként aktív gyakorlói a határokat nem ismerő műfajnak, s néhány 
kisebb-nagyobb jazzfesztivál szervezésével a hátuk mögött elérkezettnek látták az időt 
a folyamatos jelenlétre. Az elmúlt időszakban közel harminc koncertet rendeztek. Fellé-
pett náluk – a teljesség igénye nélkül – Oláh Kálmán, Dresch Mihály, Borbély Mihály, ifj. 
Szakcsi Lakatos Béla, az Oláh Krisztián Quartet, a Malek Andrea Soul Acoustic, a Hajdú 
Klára Quintet, a Juhász Gábor Trió, a Micheller Myrtill Folk Songs Projekt, a Karosi Júlia 
Quartet, sőt Andy Middeltone amerikai szaxofonos személyében nemzetközi fellépőjük 
is volt. Mára elérték azt, hogy többen jelentkeznek náluk fellépési lehetőséget keresve, 
mint amennyit fogadni tudnak, ezért a jövőben szeretnék növelni a koncertek számát. 

A balatoni zsidóság története
A balatoni zsidóság tevékenysége és életmódja 
volt a témája a XI. Balatoni Helytörténeti 
Találkozónak, amit október 12-én tartottak a 
füredi Borcsa étteremben. Az egész napos 
rendezvényen Balatonfüred és Tihany kiindu-
lóponttal, kelet felé haladva, számos előadó 
segítségével értek körbe a Balaton-parton. 

Takács Gábor, a Balatoni 
Helytörténeti Találkozók 
ötletgazdája kiemelte: a zsi-
dóság itt, helyben is a pol-
gárosodott szakmák felé 
orientálódott. Volt közöttük 
pék, szatócs és borbély is. 

Siófokon, Balatonbogláron, 
Fonyódon, Füreden, Kővá-
góörsön, Tapolcán és Keszt-
helyen is jelentős számú 
zsidó közösség élt. 

Z. Karkovány Judit és 
Cseh Viktor forrásait fel-

használva Olti Ferenc a ba-
latonfüredi zsidóság törté-
netét foglalta össze előadá-
sában, az 1750-es évektől 
kezdődően. Eszerint az első 
„füredy sidót” egy 1758-as 
vármegyei összeírás említi: 
Baradlai Jenő a filoxérának 
ellenálló amerikai oltvá-
nyokat telepített. A 19. szá-
zad végétől szuvenírboltot, 
női kozmetikát nyitottak, és 
heti kétszer már mozielő-
adásokat is vetítettek. Az 
előadó a fürdőváros atyja-

ként Oesterrecher Manes 
Józsefet, Magyarország el-
ső zsidó származású orvo-
sát említette, aki Füred ve-
zető főorvosaként végezte 
el a helyi savanyúvíz össze-
tételének kémiai elemzését. 
Ő kezdeményezte a helyi 
gyógyfürdő megalapítását, 
ami egyhamar európai is-
mertségűvé vált.

Az is elhangzott, hogy 
1836-tól kóser vendéglő 
működött Füreden, amit a 
költözés után, a századfor-
duló környékén bérlője 
nyomán Lőbl-féle étterem-
ként emlegettek, de a kávé-
ház és vendéglő valódi neve 
Balaton volt. Ortodox fel-
ügyelet mellett működött az 
1931-ben felavatott, Faragó 
Ferenc műépítész által ter-
vezett modern, Bauhaus jel-
legű üdülő, ami az ország-
ban lévő zsidó iskolák dol-
gozóinak biztosított pihe-
nést. A helyi zsidók 1855-
ben vásárolták meg a refor-
mátus egyház ótemplomát, 
amit zsinagógává alakítot-
tak. Az épület 1946-ban 
magántulajdonba került, a 
hajógyár garázsaként mű-
ködött, majd lakatlanná 

vált. A kilencvenes években 
éttermet alakítottak itt ki, 
majd újabb bezárásra ítélte-
tett. Az egykori zsinagógá-
ban Bóka István polgármes-
ter és a helyi önkormányzat 
kezdeményezésére, Sugár 
Péter és Varga Piroska ter-
vei alapján 2018-ban nyi-
totta meg kapuit a Zsidó 
Kiválóságok Háza. 

1927-ben Rav Goldstein 
egy kisebb jesivát (Zsidó 
Tanulmányok Felsőoktatási 
Intézete) alapított a város-
ban. A hitközség utolsó rab-
bija, Avraham Goldstein 
csak pár hónapig tölthette 
be tisztségét, mert munka-
szolgálatra sorozták be a 
keleti hadszíntérre, ahol 
1942-ben agyonlőtték. 
1920-ban 187 izraelita val-
lásút regisztráltak a város-
ban, ami az összlakosság 

7,2 százalékát jelentette. A 
vészkorszak idején 154 em-
bert deportáltak Füredről, 
akik közül csak néhányan 
élték túl a pusztítást. Köz-
tük volt Olti Ferenc édesap-
ja is, aki nagyapjával együtt 
szervezte meg a füredi bor 
nemzetközi kereskedelmét. 

Olti Ferenc szerint az  
ismeretek feldolgozását, 
dokumentálását az teszi  
szükségessé, hogy vannak 
még közöttünk holokauszt-  
túlélők, vagy olyan idős 
emberek, akik gyermekko-
rukban látták működni a  
helyi zsidó közösségeket. 
Ezért a rendezvényen el-
hangzott előadásokat a 
helyszínen rögzítették, és a 
találkozó szervezői szer-
kesztett kötet formájában, 
várhatóan elektronikusan 
elérhetővé teszik.  MA
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Gazdasági krízis, infláció, rezsiemelkedés, 
háború, Covid, klímaválság – csak néhány 
dolog azok közül, ami sokak számára okot 
adhat aggodalomra, félelemre vagy rosszkedv-
re. A füredi kötődésű szakpszichológust, Frank 
Róbertet arról kérdeztük, hogy lelkileg vajon 
hogyan viszonyuljunk a merőben megváltozott 
külső körülményekhez.

– Mi a helyes lelki alap-
állás azokkal a külső ténye-
zőkkel kapcsolatban, ame-
lyekre nincs közvetlen befo-
lyásunk? 

– A kontroll átszövi az 
egész életünket. Azt tapasz-
talom, hogy van egy olyan 
tendencia, miszerint egyre 
jobban szeretnénk mindent 
irányítani a környezetünk-
ben. Ez persze egy követ-
kezmény. Annak a követ-
kezménye, hogy a bizton-
ságérzetünk csökken. Ha 
azt érezzük, hogy a világ 
körülöttünk egyre kiszámít-
hatatlanabbá válik, akkor a 
lehető legtöbb dolgot – még 
azokat is, amiket nem tu-
dunk – megpróbáljuk irá-
nyítani. Itt a hangsúly a 
megpróbáljukon van, hi-
szen ezzel elindul egy lavi-
na, aminek hatására a kont-
rollálhatatlan dolgokat is 
kontrollálni szeretnénk. Ez 
kudarchoz vezet, ami aztán 
újabb frusztrációt eredmé-
nyez. Nem szabad elfelej-
tenünk: a kontroll együtt jár 

a kontrollvesztéssel. Csak-
úgy, mint a lélegzés. Nem 
lehet folyton belélegezni, 
mert kipukkadunk. Meg 
kell találnunk az egyen-
súlyt.

– Két irány látható a 
pénzügyi krízis kapcsán: 
van, aki minden eddiginél 
jobban költekezik, mert már 
úgy is mindegy, míg mások 
bezárták a pénztárcájukat, 
és a szükségeset is alig ve-
szik meg. 

– Ez egy összetett hely-
zet, és nehéz is lenne álta-
lánosítani. Úgy mondanám, 
hogy ez egy személyiség-
beli különbség. Mint a tü-
csök és a hangya története. 
Két külön világnézetet fel-
tételez, és egyik sem jobb  
a másiknál. Az viszont biz-
tos, hogy a hangya sose 
fogja megérteni a tücsök 
zenéjét. 

– Elkeseredettség, ha-
rag, düh is jócskán van az 
emberekben, ezekkel az  
érzelmekkel mit lehet kez-
deni?

– A kontrollvesztés szin-
te biztosan frusztrációhoz 
vezet. A tehetetlenség pedig 
könnyen agresszió formá-
jában jelenhet meg. A gon-
dolkodásunk ilyenkor be-
szűkül, és nem látjuk a tri-
viális megoldásokat, amik 
az orrunk előtt hevernek. 
Hátra kell tehát lépni egyet, 
és messzebbről szemlélni a 
megoldások sokaságát ah-
hoz, hogy választani tud-
junk belőlük, nem pedig ra-
gaszkodni egy rossz meg-
oldáshoz. 

– Van-e kiút a jelenlegi 
lelki helyzetből – elsősor-
ban egyéni szinten –, és ha 
igen, akkor mi?

– A helyzetet látva csak 
egyéni szinten van! Lehetne 
közösségi szinten is, de an-
nak nem sok esélyét látom. 
Sajnos nem vagyunk elég 
érettek hozzá. Egyéni szin-
ten a legjobb megoldás le-
het, ha a biztonságérzetün-
ket befolyásoló tényezőket 
belül keressük. Ha ebben a 
bizonytalanságban túl sok 
kapaszkodót helyezünk kí-

vülre, akkor saját magunk 
generáljuk tovább a kilátás-
talanságot, mivel azok a ka-
paszkodók egyik napról a 
másikra eltűnhetnek. 

– Ön szerint képes-e az 
ember lejjebb adni az igé-
nyeiből? Mennyire valósak 
a meglévő igényeink? A 
Covid idején például min-
denki a régi életét sírta visz-
sza, pedig már a Föld sem 
bírja el a túlfogyasztás, a 
pazarlás kitermelését.

– Vannak alapigények, 
amikből nem lehet lejjebb 

adni. A létszükségletek, az 
emberi méltóság nem szen-
vedhet hiányt soha. A kul-
túra is ilyen létszükséglet. 
Szerencsére olvasni gyer-
tyafénynél is lehet. Kiáb-
rándítónak tartom, hogy ne-
künk azzal kell foglalkoz-
nunk, hogyan tudjuk az 
alapigényeinket megterem-
teni. Valaki nagyon rosszul 
végzi a dolgát. Persze van-
nak olyanok is, akiknek az 
igényei magasabbak Min-
denkinek saját magának 
kell eldöntenie, hogy neki 
mi fér bele, azonban ne fe-
lejtsük el, hogy csak az ol-
csó emberek veszik körbe 
magukat drága dolgokkal

– Érdemes-e rövid és 
hosszú távú személyes stra-
tégiát kialakítani, vagy a 
mindennapok megoldásá-
ra koncentráljunk?

– Mindenképp! Az már 
fél siker, ha rendszerezni 
tudjuk az életünket. Olyan 
struktúrát hozhatunk létre, 
ami a kontrollvágyunkat 
részben kielégíti. Egy álta-
lunk kialakított rendszer 
jobb átláthatóságot biztosít, 
ezáltal csökkenti a bizony-
talanságérzést, a kiszámít-
hatatlanságtól való félel-
met. Kell a rendszer az éle-
tünkbe. És ha ezt mi ma-
gunk tudjuk megteremteni, 
az már fél siker.  Mórocz

A tücsök és a hangya

Borús kilátások a tél előtt

Németh Lászlóra 
emlékezünk

A városban sokan csak 
a „tetőfedő Németh Laci-
ként” ismerték. 1954-ben 
született Balatonfüreden, 
szerető családban nőtt fel. 
Apja nyomdokaiba lépett: 
húszévesen szerzett tető-
fedő mestervizsgát, ezzel 
az ország legfiatalabb 
mesterévé vált. A kimon-
dott szó szerint élte az éle-
tét: ígéretének megfelelő-
en ott volt a tetőn akkor 
is, ha esett, fújt vagy tű-
zött a nap. 1991-ben édes-
anyja rózsabokrait kivág-
va nyitotta meg építő-
anyag-kereskedését a csa-
ládi udvarban, ami onnan 
elköltözve óriási üzletté 
nőtte ki magát. Az élete 
volt a kereskedés, tizenöt 
éven keresztül nem vett ki 
szabadságot. Ha kellett, 
akkor karácsony napján is 
árut adott ki, vagy a haj-
nali órákban targoncázott.

Az utóbbi években pi-
hent is, imádott utazni, 
Ázsia volt a szíve csücs-
ke. Igazi ínyenc volt, oda-
volt a különleges étele-
kért, ám egy jó pacalért 

vagy halászléért a világ 
végére is elment. Kevés 
embert fogadott be a szűk 
körébe, de őket nagyon 
szerette. Hosszú évekig 
nagy elánnal támogatta a 
városi kézilabda ügyét, 
mindig lehetett rá számí-
tani. Egyéni humorával, 
optimizmusával, hatalmas 
életerejével éveken át 
küzdött súlyos betegségé-
vel. 68 éves korában érte 
a halál, három gyermekét 
és feleségét hagyta itt. 

Kollektív tárlat a Kisfaludy Galériában 

Harmincöt alkotó zsűrizett műve volt látható az idei kol-
lektív tárlaton. A Kisfaludy Galériában rendezett kiállítás 
zömében ismerős balatonfüredi és környékbeli művészek 
festményeit, fotóit mutatta be. A kiállított alkotások közül 
jó néhány a pandémia jegyében készült. A tárlat, amelyet 
Kelemen Marcel képzőművész nyitott meg, november 5-ig 
volt látható. BFN
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Az Esterházy-kastély „titkai”:
Építkezés a rokon telkén

Jelenleg is folynak  
a füredi savanyúvíz 
első nagy épületének, 
az egykori Esterhá-
zy-nyaralókastély 
felújítási munkála-
tai, hamarosan el- 
készül benne az 
interaktív nyaralás-
történeti kiállítás is. 
Most kezdődő soro-
zatunkban az épület 
történetének grádi-
csait, érdekességeit 
mutatjuk be.

A szóban forgó, akkor 
még egyemeletes épület – a 
hozzá tartozó istálló-sze-
kérszínnel – 240 évvel ez-
előtt, 1782-ben épült az 
Arács és Füred falu alatti 
dombon, a tóparti savanyú-
vízen. Építtetője gróf Esz-
terházy Casimir, azaz Káz-
mér volt, akinek 4851 forint 
12 krajcárjába került a fü-
redi gyógyvíz közelében 
emelt első, főúri tartózko-
dásra szánt épület elkészít-
tetése. Bár ő viselte az épít-
kezés költségeit, de a nya-
ralókastélyt nem a saját  
birtokán, hanem gróf galán-
tai Esterházy Károly (1725–
1799) egri püspök, Heves 
megye örökös főispánjá-
nak fundusán emelte (1. 
számú kép). 

Az arácsi telek az Ester-
házy család azon pápa–
ugod–devecseri uradalmá-
hoz tartozott, amely 1762-
ben kötött családi egyezség 
során, járadékfizetségi kö-
telezettséggel terhelten ke-
rült a püspök egyedüli bir-
tokába. A nemes főpapnak 
a helyi birtokait irányító 
tisztviselőivel történt levél-
váltásaiból kibontakozik az 
arácsi templom – amelyet 

szintén ő építtetett – és az 
Esterházy-nyaralókastély 
építésének története is.

Az Esterházy-
kastély építéséről

Az épületet Pauly Mi-
hály, az Esterházyak pápai 
uradalmának vezető építő-
mestere (építésze) tervezte 
és kivitelezte. 1781 nyarán 
elkészített tervei alapján 
1782 március idusán, az 
épületalapok kitűzésével 
indult az építkezés, és szá-
munkra hihetetlenül rövid 
idő alatt, június végén be is 
fejeződött. A költségeket gr. 
Esterházy Kázmér kész-
pénzben fizette, az építő-
anyagokat (fa, deszka, zsin-
dely, kő, tégla, mész stb.) a 
pápai uradalomból roboto-
sok, napszámban fuvaroz-
ták a savanyúvízre, ahol a 
kőműves pallér a legényei-
vel és más mesterek végez-
ték a munkát. A különálló 
melléképülettel rendelkező 
épület egymenetes szobaso-

rát folyosó kötötte össze, 
helyiségeit csehboltozat 
fedte. A földszint laposabb 
boltozattal, alacsonyabb 
belmagassággal, az emeleti 
grófi lakosztály hangsúlyo-
sabb méretekkel épült (2. 
számú kép.).

Az építési ügyekben já-
ratos – több mint 40 temp-
lomot építtető, felújító – Es-
terházy Károly püspök fi-
gyelemmel kísérte a balato-
ni birtokán folyó munkála-
tokat, és „az épületekkel 
sietni nem jó” véleményé-

nek többször hangot is 
adott. És igaza lett, mivel a 
sietős munkavégzés hibái 
még ezen a nyáron jelent-
keztek. Az épület átadása 
előtt „…a Szoba Leány szo-
bájának bolt haitása azon 
okbul bé dőlt, mivel igen 
laposra volt bevetve... – s 
kiderült, hogy – …a Ké-
mény igen szűk, és nem a 
Konyha közepire  van 
helyheztetve, hanem egyik 
szögletibe…”. A hibákat  
kijavították, és 1782 június 
végén gr. Esterházy kancel-
lár (valószínűleg Ferenc) és 
felesége már itt nyaraltak  
az épületben. A savanyú- 
vízi magánnyaraló első fő-
úri vendégei a fiatal hárs-
fákkal telepített zárt par-
kon keresztül közelíthették 
meg a füredi gyógyvízi für-
dőt és a Balatont. 

Az új épület, miként 
Dobrovits Dorottya művé-
szettörténész 1979-ben 
megjelent tanulmányában 
írja: „a dombra épült, fölöt-
te állt a környezetének, és 
esztétikailag még a Hor-
váth-ház egyemeletes pe-
riódusában is uralkodó mo-
tívuma volt a fürdőtelep-
nek… Ez az első nagysza-
bású építkezés ezen a terü-

leten, maradandó anyagok-
ból, esztétikai igényekkel, 
amely megindítja a későbbi 
építkezések sorát, mintegy 
példát mutatva az építke-
zőknek…”

Tulajdonosváltás 
és bérbeadás

Az Esterházy család tag-
jai csak néhány alkalommal 
vették igénybe a kastély-
épületet balatoni nyaralás-
ra, mivel azt a költségvise-
lő gr. Esterházy Kázmér 
már az építést követő esz-
tendőben, 1783 tavaszán 
kocsma és vendéglátóhely-
ként akarja hasznosítani. A 
bérbeadás azonban elhúzó-
dik, s végül 1785-ben gr. 
Esterházy Károly fizeti ki 
az épület árát, s válik tulaj-
donosává a birtokán lévő 
épületnek. Intézője 1786-
ban csaplárost helyez oda, 
aki az Esterházy uraság itt 
termelt borát méri ki. Így az 
épület 1786-tól megnyílik 
a nyilvánosság számára, és 
mint Eszterházy-vendéglő-
ház válik ismertté a füredi 
fürdő fejlődéstörténetében 
(3. számú kép).

 P. Miklós Tamás
(Folytatjuk)

1. számú kép: Az Esterházy-kastély jelölése a Pálóczi Horváth Ádám-féle, 1785-
ben készített kéziratos, színezett térképrészleten

2. számú kép: Az épület és az istálló jelenleg ismert 
legkorábbi ábrázolása Petrich András 1814-ben ké-
szített rajzán

3. számú kép: A nyaralókastély földszinti alaprajza 
Pálóczi Horváth Ádám 1785-ös térképén

Szeptemberben egy kedves meghívásnak 
tettem eleget. 100. évfordulóját ünnepelte a 
Balatonfüredi Adventi Egyház. Régi, jó családi 
kapcsolat fűz az Illyés családhoz, így örömmel 
fogadtam el a kedves invitálást. Megilletődöt-
ten léptem át a kaput, de nemcsak az ünnep 
miatt, hanem mert az egyház jelenlegi imaháza 
a mi családunké volt 1982-ig. Ott nőttem fel, 
ott töltöttem legszebb gyermekkori éveimet. 

A takaros villa tetején lé-
vő kis torony tette mesebe-
livé az épületet, de mesebe-
li volt nekem minden akko-
riban. A napsütésben izzó, 
sárga, zöld, lila üvegabla-
kok, az őrt álló két fenyőfa, 
hátul a lombos tuják, ahol 
remekül lehetett bújócskáz-

ni. A kertben valami min-
dig virágzott. Tavasszal az 
élénkpiros, cirmos, kénsár-
ga, hófehér tulipánok színes 
virágszőnyeggé varázsolták 
az udvart. A fehér és lila 
nárciszok, a fűben megbújó 
ibolyák, a lila orgonák, a 
házat Csipkerózsika kasté-

lyaként befutó vérvörös 
futórózsak édes illata úszott 
a levegőben. A nyári, szü-
letésnapi virágom a rózsa-
színű flox és nagy fejű mar-
garéta volt. A kertet még 
színpompás dáliák és hal-
vány mályvák is tarkították.

Az apró szemű, mézédes 
sárgabarackból remek lek-
vár készült (természetesen 
rengeteg cukorral, akkor 
még fele-fele volt az arány 
a cukor és a gyümölcs kö-
zött, anyám is mindig így 
készítette), a szomszédból 
áthajló zöld sárgabarackból 
degeszre ettük magunkat, 
nem győzték a felnőttek ta-

lálgatni, mitől fáj annyira a 
hasunk. Bíborvörös gyü-
mölcsöket termő terebélyes 
meggyfán mászkáltunk, de 
nem vetettük meg az eny-
hén savanykás cigánymegy-
gyet sem. A fehér húsú, lé-
dús őszibarack uzsonnául 
szolgált. De pompás uzson-
na volt a hatalmas karéj lek-
város, zsíros, esetleg vajas 
kenyér, melyet valahol min-
dig a kezünkbe nyomtak. 

A lépcső alatt Tasi bará-
tommal galambmegfigyelő 
állomást rendeztünk be. 
Kuporogtunk a kék zomán-
cos zsírosbödönön, a nagy 
kék bödön volt az aszta-
lunk. Szorgalmasan jegy-
zeteltünk, ma már nem tu-
dom, mit figyelhettünk 
meg…

 A Vak Bottyán utca em-
lékeim szerint tele volt gye-
rekekkel és nagyszülőkkel. 
Leginkább nagymamákkal. 
Persze, voltak szüleink is, 
de ők dolgoztak. Három hó-
nap volt akkor a gyes, így 
nyaranta, iskola után a 
nagymamáknál bandáz-
tunk. Akkoriban kevés volt 
az autó, biztonságban vol-
tunk az utcán is. Meg min-
denki vigyázott, figyelt 
mindenkire. Az utcában gö-
csörtös törzsű akácfák áll-
tak, májusban illatorgiába 
vonva a környéket, de vol-
tak itt szederfák is. Tudom, 
hogy eper, de mi szedernek 
hívtuk. Szederbokor a 
nagymamámnál volt, a ke-
rítés mellett hatalmas, za-
matos, sötétlila gyümölcsö-

ket termett. A szederfán 
esett meg, hogy Varga Tasi 
barátom fülébe belemászott 
egy fülbemászó. Az éktelen 
ordításra előrohanó ma-
mustól kapott egy fülest, de 
Szabó doktor nénitől a fül-
mosás után már vígan jött 
vissza. A szomszédban a 
Madár lányokkal a hatal-
mas, virágzó, méhektől 
zsongó, földig nyúló cse-
resznyefa ágai alatt tündé-
reknek képzeltük magun-
kat, tündértáncot lejtettünk 
az alkonyatban. 

Ribiánszkyéknál öt gye-
rek volt, édesapjuk távol 
dolgozott. Szombatonként 
mentünk elé az állomásra. 
Az anyuka előbb lecsuta-
kolta az öt gyerekét, aztán 

A Vak Bottyán utca

(Folytatás a 7. oldalon.)
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engem, s ragyogó tisztaság-
gal, hatalmas masnikkal vo-
nult a delegáció Laci bácsi 
elé. Ruháimat Irén néni 
varrta, odaadással és szere-
tettel. Ő kötött, nagyma-
mám segített neki a kész 
darabok összeállításánál. 
Én azalatt Irén néni dá-
csicsijeit (bizsuk) pakolgat-
tam a rityityibe (retikül). 

Télen sem unatkoztunk, 
Manci néninél és Géza bá-
csinál a jó meleg szobában 
társasoztunk, rádiót hallgat-
tunk, színdarabost játszot-
tunk. Soha nem fáztunk, 
mert mire felébredtünk, a 
kályhában duruzsolt a tűz, 
esti dunyháinkat megme-
lengették a cserépkályhá-
nál. Néha Kari bácsi össze-

gyűjtött minket, somfa bo-
tot faragott, és elvitt ben-
nünket kirándulni. Nenne 
(Lujza néni) teraszán cso-
dálatos délutánokat töltöt-
tünk, jófajta ikrás, házi zsír 
társaságában. Minket min-
denhol szerettek és minden-
hol biztonságban voltunk. 

Mondhatnám József At-
tila után szabadon, hogy 
bennünket jó szóval oktat-
tak, játszani is engedtek. Az 
utóbbi igaz, hiszen állandó-
an játszottunk, de oktatásról 
szó sem volt. Nem is értek 
rá erre, hiszen rengeteget 
dolgozott mindenki a ház-
ban, kertben, szőlőben, de 
példájukkal oktattak em-
berséget, tisztességet, tar-
tást és bölcsességet. Jó len-
ne néha hozzájuk fordulni 

tanácsért, amikor életem 
zegzugos ösvényein bo-
lyongok.

Nagymamám fiatalon 
maradt özvegy, nem volt 
könnyű élete, mindig sok 

tennivaló várt rá. Nagyi-
kaként is gyúrta a tésztát, 
sütötte a habkönnyű buktá-
kat, réteseket, vajas csigát. 
Karácsonykor vaníliaillat-
ban úszott a ház, hetekkel 

az ünnep előtt már sütött- 
főzött. A gázon mindig ro-
tyogott valami, tyúkhúsle-
ves a kék zománcos fazék-
ban, hólyagos bundájú rán-
tott húsok, paprikás krump-
li, vagy a kedvenc lisztes 
terc, aludttejjel. A kamrá-
ban csillogó befőttesüvegek 
álltak glédában mindenhol, 
mert mindig eltettek, dunsz-
toltak, befőztek, savanyítot-
tak valamit az asszonyok.  
A polcon összehajtogatva 
cukros-, lisztes- és kimosott 
tejeszacskók sorakoztak. 
E z e k b ő l  „ p r a k t i k u s ” 
lábtőrlőt horgolt nagyma-
mám. Mert kötött, horgolt, 
varrt, hímzett gyönyörűen... 
Én ma is hordom azt a ru-
hát, amit kalocsai mintával 
ékesített. 

Vasárnap azonban szép 
ruhát öltöttek a Vak Boty-
tyán utca lakói, nagyma-
mám feltette borostyán  
fülbevalóját, templomba 
ment, délután pedig habos 
kávét ivott Irén nénivel. 

Ma már tudom, hogy  
milyen nehéz sors jutott  
nekik. Mennyit küszköd-
tek családi tragédiákkal,  
halállal, háborúval, gazda-
sági nehézségekkel tele- 
tűzdelt világukban, de sze-
rették az életet, jó humor-
ral, egymásra való odafi-
gyeléssel túljutottak a ne-
hézségeken. 

A Vak Bottyán utca ne-
künk, gyerekeknek maga 
volt a boldogság, amiért 
örökre hálás leszek lakói-
nak. Molnár JuditA tető kis tornya tette mesebelivé az épületet

Értékes falképek 
bukkantak elő az 
Esterházy-kastély 
felújítása során.  
A műemlékvédelem 
hamarosan befejezi  
a falfestés restaurá-
lását.

A bontási munkák során 
bukkant fel az értékes fal-
festés, amely a későbbiek-
ben látható lesz a kastély-
ban, a helyreállítási munká-
latai jól haladnak. A falfest-
ményekről a Balatonfüredi 
Napló 2021. novemberi 
számában is olvashattak. A 
neobarokk stílusú épület re-
noválása is javában zajlik, 
a tervek szerint itt kap majd 
helyet a város múltját be-
mutató interaktív kiállítás.

A reformkori városrész 
legrégebbi műemlék épüle-
tének, az egykori Esterhá-
zy-kastélynak a rehabili-
tálása után a felújított épü-
letben nyaralástörténeti lá-
togatóközpontot alakítanak 
majd ki.

A szívkórház mellett lé-
vő, 1400 négyzetméteres 
Esterházy-kastély felújítása 
a világörökségi helyszínek 
fejlesztésére kiírt program 
keretében zajlik. A műem-
lék épülethez kapcsolódva 
megépül egy 200 négyzet-
méteres látogatóközpont, és 
rendezik az épület kertjét is. 
A látogatóközpont szolgál-
tatásokkal, vendéglátóhe-
lyekkel egész évben várja 
majd a vendégeket.

A neobarokk épület 
szintjei körülbelül száz-
évenként épültek. Az 1783-
ban épült eredeti Esterházy-
nyaraló egyszintes volt, 
1820-ban készült az első 
emelet, 1940-ben pedig a 
második. Nincs a szállónak 
közösségi tere, ezért egy új 
látogatóközpontot alakíta-
nak ki, amely a ház belő ud-

varában, a Balatonra néző 
oldalon kap helyet. Az épü-
let utca felőli részén kert 
fogadja majd a látogatókat.

A fürdőtelep legmaga-
sabb pontján álló nyaraló-
ház volt az első igényesebb 
magánépület a reformkori 

városrészben. Bár több 
mint 160 éven keresztül az 
Esterházy család tulajdoná-
ban volt, eredeti funkcióját, 

a méltóságteljes családi 
nyaralóház szerepét csak 
rövid ideig töltötte be. 
Többször bérlők kezelésé-
ben állt. 

Volt vendéglő, 24 szobá-
val rendelkező minőségi 
szálló, később MÁV-tiszt-
viselők üdülőtelepe. 1944-
től a Teleki Pál Tudomá- 
nyos Intézet egy részlege 

költözött be, itt volt az Ál-
lamtudományi Intézet 
könyv- és térképtára, sőt 
saját nyomda is üzemelt.  
1950-ben állami tulajdonba 
került, majd sokáig mun-
kásüdülőként használták. A 
műemlék épület hosszú 
évek óta üresen, leromlott 
állapotban várta sorsát. 
 Martinovics Tibor

Restaurálták a falképeket 

Hamarosan végeznek  
a falképek restaurálásá-
val. Az épület felújítása  
jól halad (balra a lát- 
ványterv, jobbra a je- 
lenlegi állapot látható) 

(Folytatás a 6. oldalról.)
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Ötvenéves a város vegyes kara
Ötven évvel ezelőtt, 
1972-ben alakult 
meg Balatonfüred 
Város Vegyeskara.  
A jubileumi alkalom-
ból október elsején,  
a zene világnapján 
az Anna Grand 
Hotel dísztermében 
a füredi kórus együtt 
ünnepelt Balatonal-
mádi Város Vegyes-
karával, a Siófoki 
Férfi Dalkör Egylet-
tel és a Bajai Liszt 
Ferenc Énekkarral.

Balatonfüred Város 
Vegyeskara fél évszázaddal 
ezelőtt Pileczky Erzsébet 
gimnáziumi tanár és kar-
nagy vezetésével jött létre. 
Az együttes tagjai fiatal  
dalosok voltak: hajógyári, 
szívkórházi dolgozók, pe-
dagógusok, diákok, ipari 
tanulók és a legkülönbö-
zőbb területeken munkál-
kodók.

A kórusvezető így emlé-
kezett vissza az alapításra: 
„Az első alkalommal tizen-
hatan voltak a próbán. Min-
denkit személy szerint meg-
kértünk, hogy hozza el az 
ismerőseit”. Az alapító ta-
gok közül az ötvenedik szü-
letésnapon is színpadra állt 

Albert Erzsébet, Angyal 
Kálmán, Horváth Zsolt,  
Osváth Zsuzsanna, Pőcz 
Ida, Sallai Margit és Tóth 
Mária.

Az alapítás után a jóked-
vű, vidám társaságnak híre 
ment, az énekesek száma 
egyre emelkedett, és érkez-
tek a meghívások a fellépé-
sekre. 1977-ben Csehszlo-
vákiába utazott a kórus, 
majd Ausztria és az NSZK 
következett. Aztán szinte 
évente jöttek felkérések 
Finnországtól Ciprusig, 
Hollandiától Görögorszá-
gig. Az utazások alkalmá-

val nemcsak a magyar kó-
ruskultúra terjedt, hanem 
barátságok is szövődtek. 

Pileczky Erzsébet 2017-
ben bekövetkezett halála 
után Zemenné Horváth Or-

solya vette át az énekkar 
vezetését. Nagy igyekezet-
tel és kitartó munkával, va-
lamint a kórustagok szorgos 
és összetartó erejével fej-
lődnek, szép eredményeket 
elérve: kaptak már a szak-
mától Nívódíjat és Arany-
koszorút, a várostól pedig 
díszoklevelet és Pro Urbe-
díjat. 

Az ötvendik évforduló 
alkalmából rendezett ün-
nepségen Somogyvári Ákos, 
a KÓTA Tanácsadó Testü-
lete és az Erkel Ferenc Tár-
saság elnöke adta át a Ma-
gyar Kórusok és Zenekarok 

Országos Szövetségének 
elismerését Zemenné Hor-
váth Orsolya karnagynak. 

Molnár Judit képviselő 
asszony a városi önkor-
mányzat nevében köszön-
tötte a vegyes kart, majd 
Bóka István, Balatonfüred 
polgármestere méltatta az 
ötvenéves kórust, és meg-
köszönte a vendégkórusok 
szereplését. 

A nagyszabású ünnepi 
műsor végén valamennyi 
fellépő színpadra állt, hogy 
együtt elénekeljék Dvořák 
Égi, szent béke, jöjj című 
művét. Mórocz Anikó

Sokan fogadták el a város meghívását, és megjelentek azon az ünnepségen, 
amelyet az idősek napja alkalmából tartottak Balatonfüreden. A szépkorú 
vendégek elfogyaszthattak egy finom estebédet, és ajándékcsomagot is kap-
tak. Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek vi-
lágnapjává, Magyarországon kétmillió 65 év feletti honfitársunk él. Képün-
kön a Kék Balaton Dalkör fellépése. BFN Fotó: Gazsi

Az időseket köszöntötték Elismerés Vámosi 
Gusztávnénak

A budapesti Ma-
gyar Szentek Temp-
lomában adták át 
október 15-én a 
Caritas Hungarica-
díjakat azon önkén-
teseknek, akiket  
a plébániákhoz 
tartozó karitászcso-
portok tagjai arra a 
leginkább érdemes-
nek találtak. 

A Balatonfüredi Kari-
tász Csoport dr. Fodor Já-
nos plébános ajánlására élt 
a jelölés lehetőségével. A 
csoport nyolc éve műkö-
dik a Krisztus Király Plé-
bánián, és keresi a lehető-
séget, hogy a város rászo-
rulóin segítsen. Idén – a 
csoportból elsőként – Vá-
mosi Gusztávné Erzsiké-
nek jutott az elismerés, 
hogy átvehesse a megtisz-
telő díjat Budapesten a 
csoport jelölése alapján. 

Erzsike néni minden 
élelmiszerosztáson, ruha-
válogatáson fáradhatatla-
nul vett részt, szorgosan 
állította össze az élelmi-
szercsomagokat a rászo-

rulóknak, amellyel nagy-
ban segítette a csoport 
munkáját.

A plébánián működő 
karitászcsoport évente 
több alkalommal oszt élel-
miszert, iskolaszert és le-
hetőség szerint ruha-, bú-
tor-, játékcsomagokat a 
rászoruló füredi és kör-
nyékbeli családoknak. A 
csoport a tevékenységét 
adományokból fedezi. Mi-

vel tárolási lehetőségeik 
korlátozottak, így legtöbb-
ször pénzadományokból 
vásárolják meg a szüksé-
ges árukat, hogy az egyéni 
igényeket is figyelembe 
tudják venni. 

A Balatonfüredi Kari-
tász Csoport továbbra is 
várja az adományokat a 
Krisztus Király Plébánián 
megtalálható elérhetősé-
geken keresztül.  BFN

Vámosi Gusztávné az oklevéllel
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Belga csokis mousse tortát talált a zsűri a 
legjobbnak az idei városi Sütimester verse-
nyen. A Füredi Szürethez kapcsolódva hetedik 
éve keresik a város legszebb és legfinomabb 
süteményeit. A versenyzők három korcsoport-
ban nevezhettek, a zsűrinek pedig alaposan 
feladták a leckét. 

Édesek, sósak, illatosak 
és szebbnél szebbek – ok-
tóber 16-án délelőtt folya-
matosan érkeztek a pálya-
művek a Kisfaludy Galé-
riába. A hetedik füredi sü-
teménysütő versenyt ezúttal 
is három korcsoportban hir-
dették meg. Egy tepsi sós, 
vagy egy tálca édes sütivel, 
illetve egy izgalmas tortá-
val lehetett nevezni, amihez 
egy bor remekül passzol. A 
zsűri 12 órakor kezdte meg 
a kóstolást. Szuper Miklós-
né Judit füredi mézeska-
lács-készítő népi iparmű-
vész és Kántor Zsuzsanna 
a Sparhelt Bistro és a Thetis 
Birtok képviseletében egy-
más után kóstolta az íny-
csiklandozó tételeket. 

Az eredményhirdetés so-
rán fellebbent a fátyol: a 

legfiatalabbak között Egri 
Zétény csokoládés-márvá-
nyos kuglófja győzött. A 13 
és 18 évesek között Ema 
Maslej mákos sütijét külön-
díjjal jutalmazta a zsűri. A 
18 év felettiek kategóriájá-
ban érdekesség volt, hogy 
a két különdíjas és a győz-
tes együtt végezte el a cuk-
rásztanfolyamot. Az egyik 
különdíjat Balogh Balázsné 
Marcsi mákos piskótája 
nyerte el.

– Muskotályzselével ké-
szült a mákos piskótám, 
amihez birsalmát használ-
tam, és vaníliamousse ke-
rült még bele – mondta kér-
désünkre Balogh Balázs-
né. – Ez egy saját recept,  
az ősz ízeit és a bort szeret-
tem volna belekomponál-
ni. Az eredeti szakács- 

szakmám mellett imádok 
sütni, nagy álmomat való-
sítottam meg a cukrásztan-
folyam elvégzésével. 

Ugyancsak különdíjat 
kapott Fehér Zita Az ősz 
kincsei című remekművé-
ért. – Nekem ez egy ba-
kancslistás történet volt  

– vallotta be a különdíjas. 
– Húsz évvel ezelőtt a pá-
lyaválasztás alkalmával az 
óvodapedagógia és a cuk-
rászat között kellett dönte-
nem. Akkor az óvodát vá-
lasztottam, és most úgy 
gondoltam, hogy még nem 
késő valóra váltani a másik 

álmomat, ezért végeztem el 
a cukrásztanfolyamot. A 
tortám saját elképzelés 
alapján valósult meg: gril-
lázsos piskótát készítettem, 
borhabkrémet főztem, illet-
ve diókrémet pirított dióval. 
Egy ilyen torta elkészítési 
ideje (hűtésekkel, főzések-

kel, pihentetéssel és díszí-
téssel együtt) átlagosan két 
nap, a ténylegesen ráfordí-
tott idő négy óra volt. 

Az idei legjobbnak Mu-
rai Eszter belga csokis 
mousse tortáját ítélte a zsű-
ri. – Teljesen beleszerettem 
a cukrászatba – mondta bol-
dog mosollyal a három-
gyermekes füredi édesanya. 
– Éjjel-nappal tudnék süt-
ni, minden pillanatát imá-
dom, a piskótasütéstől a dí-
szítésig. A győztes tortám 
egy kakaós piskóta csoki 
mousse-szal, vörösboros-
fűszeres-fahéjas meggy- 
pürével. Most még csak  
a családnak és a barátok-
nak sütök, de persze jó len-
ne egyszer egy kis cukrász-
műhely. 

A zsűri a külsőt és az 
ízek harmóniáját figyelte, 
de értékelték a befektetett 
munka nagyságát is. Véle-
ményük szerint a pálya-
munkák bárhol megállnák 
a helyüket, ezért valameny-
nyi nevezőnek gratuláltak.

 Mórocz Anikó

Belga csokis mousse torta lett  
a Sütimester verseny győztese

Murai Eszter, Fehér Zita és Balogh Balázsné

Fehér Zita 

Az ősz kincsei torta
Zita a krémeket már rutinosan ízre-ál-

lagra keveri, de pontos anyaghányadot 
nem mondhatott, mert az alapok nem ki-
adhatóak: workshopok és fizetős receptek 
titoktartási kötelezettsége köti… Annyit 
elárult, hogy hagyományos módon piskó-
tát sütött. A grillázshoz egy erre alkalmas 
edényben szálpróbáig cukrot olvasztott, 
majd márványlapra öntötte, és hajlított 
spatulakéssel kihúzta. Hűlés után (30 fok alatt) porított 
állapotra darálta, és ezt rakta a piskótához. 

A borhabkrémhez 2-3 dl bort forralt, 
majd hideg krémporral verte fel, 3 decihez 
kb. 60 gramm kell. Ezt a kívánt sűrűségre 
állati tejszínnel lazíthatjuk. Ízlés szerint 
fűszerezzük, esetleg kevés olvasztott vajat 
lehet hozzáadni.

A diókrémhez főzzünk egy alapkrémet, 
ebbe keverjük bele a pirított diót, és 31 fo-
kos olvasztott fehér csokival lehet sűríte-
ni. Cukorhőmérőt használjunk, fontos a 
pontos hőmérséklet! Az alapkrém helyett 
Zita esetleg aranykrémet, sárgakrémet 

vagy angolkrémet ajánl. A burkolókrém ízlés szerint le-
het tejszínes vagy vajkrém.

Murai Eszter 

Belga csokis mousse torta
Hagyományos 

módon kakaós pis-
kótát készítünk, 
amit kihűlés után 
három-négyfelé vá-
gunk. A csokoládé 
mousse-hoz jó mi-
nőségű csokoládét 
használjunk (Eszter 
Callebaut csoki-
pasztillákat válasz-
tott). 

90 g étcsokoládé
60 g tejcsokoládé
3 db tojássárgája
1,05 dl tej
2,25 dl habtejszín (minimum 30%-os)
2 és ¼ lapzselatin
A tojások sárgáját a tejjel – folyamatos kevergetés 

mellett – 80 fokig melegítjük. Félrehúzzuk, feloldjuk 
benne az előzőleg hidratált zselélapokat, és elkeverjük 
benne a csokipasztillákat. A hideg tejszínből habot ve-
rünk, és óvatosan a langyosra hűlt csokikrémhez ke-
verjük. 

Meggyragu: 
20 dkg fagyasztott meggy 
2 evőkanál kristálycukor
1 teáskanál pektin 
kb. 3 cl vörösbor
ízlés szerint fahéj
A fagyasztott meggyet összeforraljuk a cukorral, vö-

rösborral, fahéjjal fűszerezzük, pektinnel sűrítjük. A 
piskóták betöltéséhez magas falú tortakarikát használ-
junk, amit waxfóliával bélelünk ki. A szintek rétegezé-
se: piskóta, csokimousse, meggyragu. 

Eszter az ízek összeéréséhez minimum négy-öt óra 
hűlést, pihentetést ajánl, de legjobb, ha egy egész estét 
áll. Tetszés szerint díszíthetjük.

Balogh Balázsné Marcsi 

Mákos piskóta, birsalmás muskotályzselé, vaníliamousse
Olajos, tejes, piskótát készítünk:
4 db tojás
250 g kristálycukor
300 g liszt
2,5 dl tej
0,5 dl olaj
1 csomag sütőpor, reszelt citromhéj 

A megadott lisztmennyiségből 50 gram-
mot kicserélünk darált, cukrozatlan mákra. 
A tojásokat szétválasztjuk, a sárgáját ki-
habosítjuk 200 g cukorral, fokozatosan hozzáadjuk a te-
jet és az olajat. Hozzászitáljuk a lisztes, mákos, sütőpo-
ros keveréket, az egészet lazítjuk a tojásfehérjehabbal, 
amit a megmaradt 50 g cukorral kemény habbá vertünk. 
Sütőpapírral bélelt kerek, kapcsos tortaformába öntjük, 
alsó-felső sütésen, 160 fokon kb. egy órán át, de ellen-
őrizzük tűpróbával: ha megszúrjuk, és nem ragad rá, el-
készült a mákos piskótánk. 

A vaníliamousse Ötvös Zsuzsa Kreatív desszertisko-
la című könyvéből származik. A muskotályzseléhez 200 
g muskotálypürét használjunk (cukrászkellékeket árusí-

tó boltban lehet hozzájutni), adjunk hozzá 
apró kockára vágott birsalmasajtot. Fel-
melegítjük egy kisebb gyorsforralóban. 
Két evőkanál keményítőt kikeverünk 70 g 
hideg vízzel, és ezzel kiforraljuk. Kihűlés 
után már használható is a zselé. A svájci 
vajkrém készítését Marcsi egy workshopon 
tanulta, ezért a pontos receptet nem adhat-
ja meg… Olasz meringet kell készíteni, 
amit a kihűlést követően vajjal kell kiha-
bosítani. Ezek után már csak össze kell 

állítani a tortát: a kihűlt piskótát négy egyenlő részre 
vágjuk, egy tortadobra tesszük, majd közbezárjuk egy 
tortakarikával. Körbenyomjuk a szélét vajkrémmel, kö-
zépre tesszük a vaníliamousse-t, és ennek a tetejére 
nyomjuk habzsákból a muskotályzselét. Így rétegezzük 
a többi lapot is. Egy éjszakát folpackkal letakarva a hű-
tőben hagyjuk összeállni, majd körbekenjük a maradék 
vajkrémmel. Szépen elsimítjuk az oldalát és a tetejét is, 
ízlés szerint díszítjük. Marcsi a torta tetejére ételfesték-
kel festett rizspapír dekorációt használt: a rizspapírt étel-
festékkel színezett vízbe áztatta és kiszárította.
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II. Rákóczi Ferenc nyomában a Felvidéken
A Balatonfüredi Radnóti Miklós Általános 
Iskola hatvanhat hetedik és nyolcadik évfolya-
mos diákja a Határtalanul program keretében 
szeptember12–16-a között öt napot töltött el 
Szlovákiában, a Felvidéken. Nagyon készül-
tünk már erre a kirándulásra, hiszen a koro-
navírus-járvány miatt közel másfél évet kellett 
várnunk a lebonyolítására.

Hétfőn indultunk, a több-
órás buszút után az első 
megállónk Fülek volt. Meg-
hallgattuk a vár történetét 
és a hozzá kapcsolódó le-
gendákat, majd megnéztük 
a kiállítást. Felmásztunk a 
fellegvárba is, ahonnan 
gyönyörű volt a kilátás. Ez-
után elmentünk Rimaszom-
batra. A város főterén két 
templom is állt, amelyek-
nek meghallgattuk a törté-
netét. A következő megál-
lónk Krasznahorka vára 
volt, ahova ugyan nem le-
hetett bemenni, de körbesé-
tálhattuk. A kilátás itt is fer-
geteges volt, jó képek ké-

szültek. Leereszkedtünk a 
vár alatti faluba, ahol meg-
tekintettük az Andrássy Ga-
lériát. Elmentünk a Vár-
hosszúréten lévő szállásra, 
a szobák kényelmesek, tá-
gasak voltak.

Kedden Sáros vára volt 
az első megállónk. A várba 
hosszú út vezetett. Felmen-
tünk az Öregtorony tetejére. 
A torony szintjein a vár kü-
lönböző korszakairól őriz-
tek emlékeket. Történeteket 
hallgathattunk a várról. 
Meglátogattuk Kassát. 
Megnéztük a Rodostó Mú-
zeumot, ahol II. Rákóczi 
Ferenc rodostói házának 

pontos mása áll, itt egy ki-
állítás van berendezve. 
Fotózkodtunk az udvaron 
álló Rákóczi-szobor előtt. 
Elsétáltunk a főtérre, ahol 
először a színház épületét 
néztük meg, de csak kívül-
ről. Megnéztük a dómot, 
ahol megkoszorúztuk II. 

Rákóczi Ferenc sírját. Kap-
tunk egy kis szabadidőt, 
majd visszamentünk a szál-
lásra.

Szerdán egy hosszú túrá-
val kezdtünk. A Szádelői-
szurdokot látogattuk meg. 
Először a völgyben men-
tünk végig, majd felmász-

t u n k  a  f e n n s í k r a .  A 
Szádelői-fennsík három 
pontjáról is gyönyörű kilá-
tás nyílt a szurdokra. Vé-
gigmentünk a fennsíkon, 
majd a nehéz terepen elbot-
ladoztunk a tornai várhoz. 
A második megálló Rozs-
nyó volt. Megtekintettük a 
bányászati múzeumot, ahol 
rengeteg érdekes szerszá-
mot láttunk, és egy kis tárna 
is be volt rendezve. Az esti 
órákban Rozsnyó főterén 
tettünk sétát.

Csütörtökön reggel Kés-
márkra indultunk, ahol két 
templomot látogattunk 
meg. A vörös templomban  
megkoszorúztuk Thököly 
Imre sírját. A másik Szlová-
kia egyetlen fatemploma 
volt. Kívülről levakolták, 
hogy kevésbé legyen kitéve 
a leégés veszélyének, de a 
belső faborításra gyönyörű 
freskókat festettek. 

A következő célpontunk 
Lőcse volt, ahol megnéztük 

a városházát, illetve meg-
hallgattuk a lőcsei fehér 
asszony történetét. Ezután 
ellátogattunk a szepesi vár-
hoz. Felmásztunk a hegyre, 
majd leereszkedtünk a má-
sik oldalon. Megnéztük 
még a szepesi káptalant. Ez 
az épületegyüttes nem a ki-
rály, hanem az egyház tu-
lajdonában volt a középkor-
ban. Ez volt az utolsó meg-
állónk aznap.

Pénteken elsőnek meg-
néztük az Andrássy család 
betléri birtokát. Itt egy ha-
talmas park is található, 
ahol régen az Andrássyak 
magánállatkertje volt. Itt 
őrzik a Lánchíd egy régi 
tartóoszlopát. A kastélyban 
vadászati kiállítás tekint-
hető meg, és az Andrássyak 
mindannapi életét bemutató 
eredeti használati tárgyak-
ból álló tárlat is van. 

A következő és egyben  
a szlovákiai kirándulás 
utolsó állomása a Gomba-
szögi-barlang volt, amely 
egy csodaszép cseppkőbar-
lang. Itt idegenvezetés mel-
lett tekinthettük meg a kü-
lönböző fantázianevekkel 
ellátott cseppkőformáció-
kat. A barlang egybefügg az 
Aggteleki-karszttal. 

A hosszú utazás, progra-
mok, séták és túrák során 
időnként nagyon elfárad-
tunk, mégis azt mondjuk, 
megérte. Örök élmény ma-
rad mindannyiunk számá-
ra! Köszönjük tanáraink-
nak, hogy megszervezték 
nekünk ezt a kirándulást!

 Berta Mátyás  
 és Nagy Dániel, 8. C

Magyarországon közel ezerháromszázféle 
gombát találunk az erdőkben, mezőkön, 
ezeknek azonban csak egy töredéke ehető. Az 
emberi fogyasztásra ajánlott, ízletes gombák-
hoz megtévesztésig hasonlíthatnak olyanok, 
amik viszont erősen mérgezőek. Szerencsére a 
füredi vásárcsarnokban időről időre megtalál-
ható Kelli Lajos tanár úr, az egykori Bem, a 
mostani református iskola pedagógusa, aki 
kiváló minősítéssel rendelkező gombaszakértő.

Kelli tanár úr több mint 
negyven évig tanítot t 
ugyanazon a munkahelyen. 
Két-három éve a fiatal, csil-
logó gyermektekinteteket 
kíváncsi felnőttek váltották 
fel: ma már inkább csak a 
gombákról tart előadást a 
veszprémi és füredi vásár-
csarnokban. Kelli Lajos 
gyermekkora óta szereti a 
természetet, nem véletlenül 
választotta egyik tantárgyá-
nak a földrajzot. A gombá-
kat hosszú időn keresztül 
tanulmányozta, majd a sop-
roni egyetemen százszáza-
lékos eredménnyel tett 

gombaszakértői vizsgát. 
Mint mondja: a gomba leg-
nagyobb ellensége a mű-
anyag zacskó, amibe bezár-
juk, és nem adunk neki le-
vegőt, vagy összerakjuk az 
ehető gombát a mérgező-
vel, ami az egész csomag 
kidobását eredményezheti. 
Aranyszabály: a kevesebb 
több. Nem érdemes na-
gyobb mennyiséget felhal-
mozni, mert egy-két nap 
után a hűtőben tárolt gomba 
is ehetetlenné válik. Az 
aszályos nyár utáni esők 
megtették a hatásukat, a ter-
mészetben jelenleg is szá-

mos ízletes, aromás, ehető 
gomba gyűjthető.

Itt vannak körülöttünk a 
csiperkék és a szegfűgom-
bák mellett például a vargá-
nyák, amik az ősz nagy slá-
gerei. Tehetjük tojásrántot-
tába, ránthatjuk vagy tölt-
hetjük is. A nagy őzlábgom-
ba is kiváló rántva, a fiatal 
dobverői pedig szintén tölt-
hetőek. Hosszabb ideig 

nem fagyasztható, de a 
most gyűjtött őzlábgombát 
karácsonykor még kivehet-
jük a frizsiderből. A lila pe-
reszke markáns ízű, aromás 
fajta, nem érdemes egyszer-
re sokat enni belőle, mert 
megterheli az emésztést. 
(Ugyanez érvényes a gye-
rekekre is: ehetnek gombá-
kat, de csak kis mennyiség-
ben.) De az arany tinóru is 

ugyanúgy ehető, mint a 
kékhátú galambgomba. 
Utóbbi gyűjtésénél érdemes 
a lemezeire figyelni: legye-
nek fehérek, és ujjbeggyel 
simítva ne törjenek el. 

A rózsás színű ráncos ga-
lambgomba arról kapta a 
nevét, hogy a kalapbőre 
nem ér végig, ráncosodik. 
Bármilyen furcsa, de a ga-
lócák között is akad ehető: 
a piruló galóca például szi-
gorúan vett húszperces hő-
kezelés (főzés) után fo-
gyasztható. Kelli tanár úr 
egyik kedvenc gombája a 
rizike. Fenyőerdőkben ta-
lálható, és egészen univer-
zális: fagyasztható, szárít-
ható és porítható, tehető to-
jás mellé, levesbe, töltelék-
be, illetve rántható is. A fe-
nyőpereszke szintén ősszel 
jelenik meg tömegesen. 
Fontos, hogy fenyőfához 
kapcsolódjon, mert lomb-
erdei változata, a bükki pe-
reszke nagyon hasonlít rá, 

de halálos mérget tartal-
maz! Az illatos pereszke 
(Lepista irina) is ehető, il-
lata az írisz virág parfüm-
szerű illatára emlékeztet.

A gombák előszeretettel 
telepednek meg Balatonfü-
red térségében is, érdemes 
tehát az erdőt-mezőt járni. 
Kelli tanár úr szerint Euró-
pában, szűkebben Közép-
Európában szinte ugyan-
azok a gombafélék vannak 
jelen, így például az erdélyi 
utak mentén is könnyen tu-
dunk vargányát vásárolni az 
árusoktól. Egyes vélemé-
nyek szerint a világon kö-
rülbelül egymillióféle gom-
ba is élhet. Magyarorszá-
gon közel ezerháromszáz-
féle nagy kalapos gomba 
található, ezeknek azonban 
csak egy töredéke ehető. 
Alapvető szabály, hogy 
csak elkülönítve gyűjtsünk 
gombát, és bevizsgálás nél-
kül semmiképp se együnk 
belőle.  Mórocz Anikó

Gombát nem csak kalapjáról 
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Programok

A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

November 11., 18.00             
Szent Benedek RA–KNRC női röplabdamérkőzés

November 18., 18.00
Szent Benedek RA–MÁV Előre SC  

női röplabdamérkőzés
November 20.

Fit Kid táncverseny
November 26.

Acro Dance Magyar Bajnokság
November 27.    

Advent Fényei Táncgála

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

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

Magyar vizeken 
először rendeztek 
nemzetközi versenyt 
az olimpiai high-
performance vitor-
lázó hajóosztályok-
nak, és mindjárt egy 
Európa-bajnokságot. 

A 49er és a 49er FX osz-
tály október 16-án zárult 
négynapos balatonfüredi 
U23 korosztályú Európa-
bajnokságán mindkét kate-
góriában lengyel aranyérem 
született – mellettük a 49er 
osztályban harmadik helyet 
szerzett a magyar–belga 
kettős állampolgár Arthur 
de Jonghe, ezúttal belga 
színekben. 13 országból 33 
egység 66 versenyzővel 
vett részt a juniorok konti-
nensviadalán

Tipikus balatoni időjá-
rásban rendezték az olimpi-
ai 49er és 49er FX vitorlás 
hajóosztályok U23 korosz-
tályú Európa-bajnokságát 
Balatonfüreden. A tervezett 
12 futam közül 7-et, illetve 
8-at sikerült érvényesen le-
futni, így mindkét osztály 
Európa-bajnoksága érvé-
nyes lett. A könnyű, keleti-
es szelek próbára tették a 
versenyzőket. Az első na-
pon a szélcsend miatt nem 
sikerült egyetlen futamot 
sem teljesíteni. A következő 
három napban aztán a két 
pályán egy, három, illetve 
négy és újra három, illetve 
négy futammal remek ver-
senyt zártak a mezőnyök.

A 49er osztályban len-
gyel győzelem született, a 
spanyoloké lett az ezüst, 
majd a belga páros követ-
kezett a harmadik helyen.

A harmadik helyen kezd-
te az utolsó versenynapot az 
Arthur de Jonghe–Nathan 
van Steenberge (BEL-241) 
egység, és a nap végén 
ugyanitt álltak – igaz, köz-
ben a hatodikra is vissza-
csúsztak. Arthur jól ismert 
a magyar vitorlázásban, hi-
szen Magyarországon ta-
nult meg vitorlázni, és so-
káig itteni klubokban és vi-
zeken versenyzett az Op- 
timisttől kezdve a 29er-ig, 
most azonban – lévén ket-
tős állampolgár – belga szí-
nekben ért el harmadik he-
lyet az Eb-n, így ő lett a 
legeredményesebb magyar 
versenyző. „A verseny előtt 
azt tűztük ki, hogy jó átla-
got vitorlázzunk, folyama-
tosan az első tízben le-
gyünk, ezt sikerült is elér-
nünk, a legrosszabb helye-
zésünk a kilencedik volt. 
Nagyon büszke vagyok, és 
különleges élmény, hogy 
itthoni vizeken sikerült Eu-

rópa-bajnoki érmet nyerni” 
– mondta Arthur de Jonghe.

49er hajóosztályban a 
legeredményesebb magyar 
egység a friss magyar baj-
nok kormányozta Szabó 
Roni  Oszkár–Fi l ippo 
Binetti Pozzi (ESP) páros 
lett, akik a mezőny 12. he-
lyén végeztek. Szabó Roni 
Oszkár fél éve kezdett eb-
ben a hajóosztályban verse-
nyezni, a párosnak pedig ez 
volt az első közös versenye.

„Nem volt könnyű ver-
seny, annak ellenére sem, 
hogy az utolsó napon meg-
lepően kiegyensúlyozott 
volt a szélirány, és három 
nagyszerű futamot sikerült 
megrendezni, így azt gon-
dolom, elégedettek lehe-
tünk a sikeresen megrende-
zett hét futammal. Az előző 
napok azonban komoly pró-
batétel elé állítottak minket, 
kezdve mindjárt a nyitónap-
pal, amikor annyira nem 
volt versenyzésre alkalmas 

szél, hogy nem is lehetett 
futamot rendezni. A rende-
ző csapat rendkívül össze-
hangoltan, bármiféle fenn-
akadás nélkül, pompás 
kommunikáció mellett mű-
ködött, mindent kihoztak 
ebből a négy napból, ami 
benne volt, látszik, hogy 
összeszokott csapat” – 
mondta a dán Peter Lübeck.

A szakember elismerően 
nyilatkozott rendező klub-
ról, a Balatonfüredi Yacht 
Clubról is, „magas szintű 
szervezettség jellemezte a 
versenyt, nagyon jó volt 
együtt dolgozni”. Utóbbit 
azért is ki kell emelni, hi-
szen a BYC-nek beugró-
ként mindössze két hónap 
állt rendelkezésre az Euró-
pa-bajnokság megszerve-
zésére.

Az eredetileg női, mos-
tanra vegyes páros és ifjú-
sági hajóosztálynak is szá-
mító 49erFX osztályban 
német egység nyerte a ver-

senyt, őket lengyel, majd 
újabb német csapat követte. 
Ez lett az osztálybajnokság 
végeredménye. 49er FX 
osztályban Európa-bajnoki 
címet azonban csak tisztán 
női egység kaphat, így a 
lengyel Marcelina Korszon 
és Zuzanna Mróz (POL-
280) szerezte meg a konti-
nensbajnoki aranyérmet. 

„Örülök, hogy a kedve-
zőtlen előrejelzések ellené-
re is sikerült kilenc futamot 
megrendeznünk a tervezett 
12-ből. A rendező csapat 
számára is az utolsó előtti 
nap bizonytalan időjárása 
jelentette a legnagyobb ki-
hívást, és örülök, hogy en-
nek ellenére az 49erFX osz-
tálynak már aznap érvényes 
lett az Európa-bajnoksága. 
Számomra pedig az volt ne-
héz, hogy amellett, hogy az 
49erFX mezőny pályáját 
tűztem, az egész rendez-
vény fő szervezője is vol-
tam. Azt gondolom, hogy a 
szervezést és az előkészítést 
végző, illetve a rendezvényt 
’levezénylő’ 40-50 fős csa-
pat kitűnően vizsgázott, ez 
kiderült az edzők és a ver-
senyzők visszajelzéseiből 
is” – foglalta össze versenyt 
a kettős szerepben dolgozó 
Böröcz Berta.

A verseny kétszeresen is 
kiemelt jelentőségű a ma-
gyar vitorlázásban: egy-
részt még soha nem rendez-
tek a Balatonon nemzet- 
közi versenyt high-perfor-
mance olimpiai osztálynak, 
másrészt pedig ez a verseny 
a Magyar Vitorlás Szövet-
ség új, füredi kikötőjében 
rendezett első nemzetközi 
vitorlásverseny. BYC

Kettős lengyel győzelem

Elindult a vízilabda-bajnokság
Októberben kezdetét 
vette a 2022/23-as 
pontvadászat, amely-
ben a Balatonfüredi 
Utánpótlás Sport 
Club csapata a 
Dunántúli Vízilabda 
Ligában méri össze 
tudását ellenfeleivel 
a Gyermek II. kor- 
csoportban. 

Az első játéknapot hazai 
környezetben rendezte meg 
a klub, ahol Pfaff Péter ta-
nítványai a Balaton VK 
(BVK) és a Tatabánya 
(TVSE) pólósai ellen ugrot-
tak medencébe. – A csapat 
jelentős részének a mai baj-
nokik jelentették a debütá-
lást a regionális bajnokság-
ban – kezdte az értékelést  
a szakember. – Az uszodai 
létesítmények üzemelteté-
sével összefüggő nehézsé-
gek mindannyiunk számára 
ismertek, bízunk abban, 

hogy az elkezdett szezont 
be is tudjuk fejezni – vette 
át a szót Makó István, a 
BUSC ügyvezetője. – Eb-
ben a helyzetben a lehető 
legészszerűbb működésre 
törekszenek a sportági sze-
replők. A vízilabda-szövet-
ség minitornák keretében 
próbálja meg összesorsolni 
a földrajzilag egymáshoz 
legközelebb eső egyesüle-
tek csapatait, így egy-egy 

forduló alkalmával több 
meccset is játszanak a pó-
lósaink – folytatta a sport-
vezető. – Számunkra a gye-
rekek képzése a legfonto-
sabb, így ennek megfelelő-
en készülünk a versenyek-
re. Az első fordulóban a 
BVK-val kezdtünk. Sajnos 
hamar hátrányba kerültünk, 
ellenfelünk 3-0-ra ellépett. 
Rengeteg helyzetünk kima-
radt az első negyedben. 

Lassan sikerült rendezni so-
rainkat. A lehetőségeinket 
gólra tudtuk váltani, 8-4-re 
fordítottunk. Aztán a talál-
kozó derekán három játéko-
sunk is kipontozódott, amit 
nem bírtunk el. Izgalmas 
csatában 10-9-re kaptunk 
ki. Egy meccs szünettel kö-
vetkezett a komoly játék-
erőt képviselő Tatabánya. 
Ennek ellenére több ígére-
tes helyzetünk volt, me-
lyekből hét gólt is lőttünk. 
Azonban a védekezési hi-
báinkat könyörtelenül ki-
használták az erős és rob-
banékony tatabányaiak,  
így vereséget szenvedtünk 
– zárta az első forduló 
elemzését Pfaff Péter.

A pontvadászat decem-
berben folytatódik.

 Munkatársunktól

EuRópa Liga-csoportmérkőzések
2022. 11. 22. Balatonfüredi KSE–Skjern Handbold 17.00
2022. 11. 29. Sporting CP–Balatonfüredi KSE 20.45
2022. 12. 06. Alpa HC Hard–Balatonfüredi KSE 20.45
2022. 12. 13. Balatonfüredi KSE–Alpa HC Hard 17.00
2023. 02. 07. BM Granollers–Balatonfüredi KSE 20.45
2023. 02. 14. Balatonfüredi KSE–RK Nexe 17.00
2022. 02. 21. Balatonfüredi KSE–Sporting HC 17.00
2023. 02. 28. Skjern Handbold–Balatonfüredi KSE 20.45

A hazai mérkőzéseket a Veszprém Arénában játsszák.

Megkezdődött  
a kézilabda 
EK-szezon

Lejátszotta első két 
meccsét a Balaton-
füredi KSE az EHF 
Ligában. Az első 
találkozón a hazaiak 
a Veszprém Aréná-
ban fogadták a Gra- 
nollers együttesét.

A vendégek kezdtek job-
ban, amire csak későn érke-
zett válasz. A folytatás is a 
spanyol csapatnak kedve-
zett, a BKSE nehezen ma-
radt lőtávon belül, az első 
félidő 12-17-tel zárult.

A második játékrész ele-
jén a fürediek az öltözőben 
ragadtak, a Granollers meg-
lépett. A végjáték a füredi-
eknek kedvezett, Andó fo-
gott egy-két lövést, majd 
Kemény állította be a 25-
30-as végeredményt.

A második találkozón a 
horvátországi Nasicéra lá-
togatott a BKSE. A hazaiak 
egy kis bírói segítséggel 
gyorsan megléptek, és hosz-
szú ideig tartották 3-4 gólos 
előnyüket. A fürediek sok 
hibával játszottak, a Nexe 
rendre góllal fejezte be tá-
madásait, a BKSE két he-
test hibázott. A 18-10-es 
félidei eredmény nem sok 
jóval kecsegtetett. 21-15 
után következett a fürediek 
mélyrepülése, a hazaiak 10-
2-es sorozatot produkáltak, 
és innen már nem volt visz-
szaút. A BKSE játéka szét-
esett, így nem meglepő a 
37-23-as végeredmény.

A fürediek következő 
nemzetközi találkozója 
november 22-én lesz a dán 
Skjern csapata ellen, a to-
vábbi menetrend az alábbi 
táblázatban látható.  BFN
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November 12–18.
a magyar nyelv napja

November 11., péNtek
Kiserdő, Kőszínház

11.00 Közös versmondás
Szőcs Géza Irodalmi Szalon

18.00 Lukács Sándor és a magyar nyelv
Beszélgetés a Kossuth- és Jászai Mari-díjas 
művésszel, valamint Kikötő című verses-
kötetének bemutatója

November 13., vasárNap
Szőcs Géza Irodalmi Szalon

16.00 Lovagok, hóhérok, szeretők, avagy 
Mikszáth Kálmán, a magyar nyelv művésze
Vendég: Praznovszky Mihály, a könyv  
szerkesztője

November 12., szombat
Arácsi Márton-nap  

és Újbor kóstoló Arácsi Népház
10.30 Lúdas Matyi – Zenés mesejáték  

a Mesekocsi színház előadásában
16.30 Az Arácsért díjak ünnepélyes átadója, 

majd az alapítványi újbor névadó  
ceremóniájával egybekötött kóstolása

Arácsi Kiállítóház
16.00–18.30 Minden, ami Márton-nap:

kézműveskedés, arcfestés, gyermek-
foglalkozások, lúdláb torta kóstolása

Arács Szíve Vendéglő
12.00–16.00 Ebéd

Információ: facebook.com/aracsertalapitvany

November 13., vasárNap
Arácsi Népház

16.00 „Az élet élni akar” – Gondolatok  
a katasztrófa pszichológiáról. Dr. Fodor János 
balatonfüredi plébános előadása

November 16., szerda
Kisfaludy Galéria 

Parker Jazz Club Balatonfüred
19.00 Szakáll Norbert Quartet 

Szakáll Norbert zenész beszélget Tóbiás 
Krisztián szerzővel a Blondel tükör című, most 
megjelent kötete kapcsán 

20.00 Szakáll Norbert Quartet-lemezbemutató

November 18., péNtek
Zsidó Kiválóságok Háza

18.00 Négy évszak: Ősz 
Komolyzenei koncertsorozat, Mester Viktória 
opera-énekesnő és a Mendelssohn Kamara-
zenekar hangversenye

November 20., vasárNap
Borcsa étterem

10.30 Krúdy-gábli

November 23., szerda
Zsidó Kiválóságok Háza 

17.30 Velünk élő kiválóságok: Dobó Norbert,  
a Füredi Korzó Fagyizó tulajdonosa 

November 25., péNtek
Krisztus Király Plébániatemplom  

(piros templom)
17.00 Betlehemállítás

November 26., szombat
Arácsi Népház

16.30 Értékek délutánja  
Az arácsi „pókos kapu” története. 
Előadó: Törő Balázs néprajzkutató, muzeológus
Balaton Szabadidő- és Konferencia-központ 

Füredi advent
16.00 Advent fényei táncgála

decemberi előzetes
December 2.

Szalagavató – Lóczy Lajos Gimnázium
December 5–9.

Gyermekkönyvhét
December 6.

Arácsi Mikulás
December 11.

Vasárnapi Vizit  
– Prof. dr. Veress Gábor előadása

December 15.
Gyermekkórusok karácsonyi koncertje

December 16.
Felnőttkórusok karácsonyi koncertje

December 18.
Arácsi karácsony

December 27.
János-napi boráldás

December 30.
Forraltbor-főző verseny

balatonfüred kulturális közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit kft.
8230 balatonfüred, Honvéd u. 2-4., +36(87)950-876 www.balatonfured.hu 

balatonfüredi Kulturális Programajánló


