
8. oldal

Jó hangulatban telt az 
arácsi farsang, amire még 
busók is érkeztek.

Temették a telet

10. oldal

Az együttműködés visz 
előre - mondta a szálloda-
szövetség régiós vezetője. 

Forsthoffer Ágnes

A TARTALOMBÓL

Új helyen nyit jövőre a Sekli
Egész évben nyitva tartó szolgáltatóközpont 
épül a város nyugati kapujában, a kemping 
bejáratánál. A magántulajdonban lévő terü-
letre költözik a városban harminc éves múlttal 
rendelkező Sekli pizzéria is. A várhatóan jövő 
nyárra elkészülő beruházást a helyi turiszti-
kai egyesület is támogatja, mivel a Kékszalag 
sétányhoz kapcsolódó új épület a helyiek és a 
turisták igényeit egyaránt kiszolgálja majd.

A Zákonyi sétányon 
csaknem harminc éven át 
működött a helyiek által 
is látogatott Sekli pizzéria, 
aminek ma már csak a he-
lyét lehet beazonosítani. 
A kedvelt pizzéria - más 
szolgáltatásokkal együtt - 
a város nyugati kapujának 

számító körforgalom mellé 
költözik, ahol már el is ke-
rítették az építési területet. 

- Sikerült megtalálnunk 
azt az építészt, aki a terve-
inket megfelelő formába 
öntötte. Azonnal belesze-
rettünk a tervekbe és kisebb 
változtatások után el is fo-

gadtuk azokat – mondta 
kérdésünkre a beruházó, 
Váradi-Szabó János. A te-
rületen jelenleg fák is áll-
nak, amikből a beruházó 
saját érdekében a lehető leg-
többet szeretné megtartani 
illetve újakat ültetni, mert 
nyári hőségben ezek fogják 
árnyékolni az épületet.

- Az építkezés miatt 
kénytelenek leszünk fákat 
kivágni, de a számot mini-
malizáltuk. Az egyik meg-
oldás az, hogy a födémen 
átengedjük a fákat. Füredi-
ként úgy emlékszem, hogy 
az egykori kőbarlang lehe-
tett hasonló konstrukció.

Összesen huszonkét fa 
kivágására van engedé-
lyünk, és fogunk újakat is 
ültetni – ígéri Várady-Sza-
bó János, és azt is, hogy a 
magántulajdonú terület be-
építettsége nem fogja elérni 
a harminc százalékot.

A látványterveken egy 
kétszintes, íves épület lát-
ható, aminek az alsó szintje 
a nagyobb alapterületű. Kí-
vülről fém zsaluszerkezet 
fog végigfutni a nagy üveg-
felületekkel tagolt épület 
körül. A pizzérián kívül 
lesznek itt még kereskedel-
mi egységek is. Az építke-
zést még ez évben szeret-
nék elkezdeni, és jövő év 
nyarára már a nyitást terve-
zik, de a porral és zajjal járó 
munkával nem szeretnék 
zavarni a nyár főszezont. A 
beruházást a Balatonfüredi 
Turisztikai Egyesület elnö-
ke is üdvözölte. - Örülünk 
az egész éves nyitva tartási 
elképzelésnek és a környe-
zetbe illő épületnek. Ennek 
a területnek hamarosan a 
görög falu felőli oldala is 
megújul – mondta Böröcz 
István.         Mórocz Anikó Látványterv

Zsidók és a sport
Hajós Alfrédtól Gari Kaszparovig

Az Innovációs és 
Technológiai Miniszté-
rium (ITM) támogatásá-
val elkészült a „Zsidók 
és sport; Hajós Alfréd-
tól Petschauer Attilán  
át Gari Kaszparovig”  
című magyarul és an-
golul beszélő új állandó 
digitális kiállítás. Zsidó 
származású sportolókat, 
sportvezetőket, edzőket  
és sporttal foglalkozó 
kiválóságokat mutat be 

a Zsidó Kiválóságok 
Háza, akiket, vagy felme-
nőiket öndefiníciójuk-
tól függetlenül meg- 
semmisítésre ítélt a po-
litikai antiszemitizmus. 
A kiállítást február 26-
án nyitotta meg Palko-
vics László korábbi ITM 
miniszter, Yaacov Ha-
das-Handelsman Izrael 
Állam magyarországi 
nagykövete és dr. Bóka 
István polgármester.

Nyárra elkészül a konferencia-központ
Július elsején megnyitja kapuját az új konferen-
cia-központ Balatonfüreden. A hatszáz fős nézőtérrel 
nagyrendezvények, bálok, kiállítások befogadására 
alkalmas épület főbejárata a Huray utcáról nyílik. 
A kétszintes kő, üveg épület belesimul a domboldalba. 
A mélygarázs bejáratát a 71-es felől helyezték el. 
A zöldtetős épület rugalmas alaprajzú, a mobilfalak-
kal a termek egybenyithatók, így nagyrendezvények 
megtartására is alkalmas az új rendezvény-központ. 
Balatonfüred ezzel a létesítménnyel az ország első 
számú vidéki konferencia helyszínévé válhat.

A pályázatot megelőző ta-
nulmány szerint bár vannak 
vidéki és balatoni konferencia 
helyszínek, a hozzájuk kap-
csolódó szálláshely lehetőség 
meglehetősen szűkös. „Bala-
tonfüreden szerencsésen 
találkozik egymással a szál- 
láshely kínálat és az új épü-
let adta lehetőség. Ráadásul 
a konferencia szezon nem 
az amúgy is túlterhelt nyári 
időszak a Balatonnál, ha-
nem inkább a tavaszi és az 
őszi”- mondta dr. Bóka Ist-

ván polgármester. „A konfe-
rencia-központ teret ad a füre-
di rendezvényeknek is, ideális 
lesz koncertek, bálok, egyéb 
városi nagyrendezvények 
helyszíneként”- tette hozzá.

Ha belépünk a látvá-
nyos épületbe egy óriási, 
nagy belmagasságú, üveg-
falú előcsarnokba érke-
zünk, ahonnan egyenesen 
bejuthatunk a konferen-
cia terembe. A földszinti
terek egyidejű befogadóké-
pessége eléri az 1200 főt, 

gálavacsoránként akár a 
hétszáz főt, ami Magyaror-
szágon, Budapesten kívül, 
bármely nagyrendezvény 
befogadására alkalmas. 

Az új, 5 500 m2-es aka-
dálymentesített, energiataka-
rékos épület emeleti részén 
rugalmasan kezelhető, moz-
gófalakkal egybenyitható, 
több szekciótermet alakítot-
tak ki, amelyek változtatható 
alapterületükkel valamennyi 
ma ismert konferencia- és ren-
dezvényigény kielégítésére 
képesek. Mind a kiállító, 
mind a rendezvény hely-
szín a legkorszerűbb 

hang- és vetítéstechnikával 
lesz felszerelve. Az épü-
let alatt egy 290 férőhelyes 
mélygarázst alakítottak ki.

A hatmilliárd forintos 
beruházás három pályá-
zatból valósul meg. A kon-
ferencia-központ megépí-
tését a Európai Unió által 
támogatott  Gazdaságfejlesz-
tési és Innovációs Operatív 
Program pályázata (projekt-
szám: GINOP -7.1.9-17-
-2018-00008), a Kisfaludy
Program és az Európa Kul-
turális fővárosa, Veszp-
rém-Balaton 2023 Zrt. tá-
mogatta.           Csorba Kata

A MICE turizmus más 
néven üzleti turizmus 
- vagy meeting indust-
ry, events industry - egy 
külön utazási iparág. A 
mozaikszó a Meetings, 
Incentives, Conferences 
and Exhibitions (érte-
kezletek, jutalomutak, 
konferenciák, kiállítások) 
szavakból tevődik ösz-
sze. Az üzleti találkozók, 
vállalati ösztönző jutalo-
mutak, kongresszusok, 

kiállítások olykor keve-
rednek egymással.  Ez 
az ágazat az egyik legjö-
vedelmezőbb válfaja az 
utazási iparágnak, hiszen 
egyszerre sok vendég 
érkezik, hasonló érdek-
lődési körrel, ráadásul vi-
szonylag tehetős rétegről 
van szó, akik nyitottak az 
újdonságokra. A progra-
mok jó előre megszervez-
hetők, a szállások leköthe-
tők, vélik a szakemberek. 

Új fogalom a balatoni turizmusban
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Emlékezés a doni hősökre
A 80. évforduló kapcsán két kötet kiadását is tervezik

A Katona a hóban című 
szobornál tartott megem-
lékezésen az ünnepi szó-
nok emlékeztetett: 1943. 
január 12-én délelőtt a 
vörös hadsereg támadást 
indított Urivnál, ahol a 
magyar 2. hadsereg ala-
kulatai által védett arcvo-
nalat – a magyar katonák 
hősies ellenállása ellené-
re – a szovjetek áttörték. 
A balatonfüredi Buzsá-
ky László főhadnagy és 
századparancsnok így írt 
visszaemlékezésében a 
visszavonulásról:

„Mi, fegyverzetünk és 
téli ruházatunk leadása 
után, háromnapi konzerv-
vel, kenyérrel, csajkával 
felszerelkezve indultunk 
vissza. Alig tizenhat ki-
lométer megtétele után 
láttuk, hogy a hadtest-
parancsnok szembe me-
nekül velünk. Másnapra 
felváltóinkat is kimozdí-
tották védőállásukból. A 
tőlünk északra levő né-
met hadtest is visszavo-
nulóban volt. Visszavo-
nulásunk első napjának 
délutánján Sztaro Nyi-
kolszkojénél már elszórt 
és összeszedett puskákat 
és fejenként egy darab 
kézigránátot osztottak 

ki, puskánként öt darab 
lőszerrel. Másnap reggel 
világosodáskor az észak-
ra előnyomuló szovjet 
csapatok érintkezésbe 
kerültek a védőállást el-
foglalt, az éjszaka seb-
tében a fentebb említett 
fegyverekkel és lőszerrel 
ellátott, téli felszerelés 
nélküli katonáinkkal. A 
csata öt percen belül le-
zajlott. Puskáinkból egy 
lövést esetleg le tudtak 
adni, de utána a -38 -40 
fokos hidegben üríteni 
már nem lehetett. Kidob-
ták az egy darab kézigrá-
nátot és megindult a szer-
vezetlen visszavonulás.” 

Az emlékünnepséget 
követően a városi könyv-
tárban világháborús relik-
viákból és fotókból nyílt 
kiállítás. Itt Molnár Judit, 
a Balatonfüred Városért 
Közalapítvány elnöke ki-
emelte dr. Dibusz László 
körzeti orvos, Pro Ur-
be-díjas egykori képvise-
lő tevékenységét, akiknek 
a helytörténet is sokat kö-
szönhet. 

- Dibusz László Ará-
cson és Balatonfüreden 
felkereste a Don-ka-
nyarból visszatértek, 
a meghaltak és az el-

tűntek hozzátartozit. Az 
összegyűjtött fotókra és 
dokumentumokra tavaly 
bukkantam rá, és hálás 
vagyok Dibusz Lász-
ló lányának, Juditnak, 
aki a hagyatékot az ala-
pítvány rendelkezésére 
bocsátotta. Teljes mély-
ségében még nem is-
merjük az anyagot, de a 
nyolcvanadik évforduló 
kapcsán egy részét már 
szerettünk volna egy ki-
állításon bemutatni – fo-
galmazott Molnár Judit. 

A kiállított anyagban 
eredeti levelek, tábori la-
pok, versek és fényképek 
láthatóak. Például Szalai 
Gábor honvéd kijevi fej-
fájának fotója és egy tér-
kép, amit egy százados 
küldött a családnak, hogy 
megtalálják a hozzátar-
tozójuk sírhelyét. Van 
olyan napló is, amit egy, a 
Don-kanyarból visszatérő 
katona a háború alatt végig 
vezetett.

Csizmazia Darab Jó-
zsef édesapja is számos 

fotót készített az orosz 
fronton. Ezek a felvéte-
lek részben üveglemez-
re, részben pedig 6x6-os 
negatívokra készültek, és 
sikerült őket jó minőség-
ben feldolgozni.  – Édes-
apámmal végignéztük az 
összes fotót, elmondta, 
hogy melyik hol készült 
és kik vannak rajta. Re-
ményeink szerint sikerül 
belőlük egy fotóalbumot 
is kiadni emlékezett Csiz-
mazia Darab József. 

Molnár Judit elmond-

ta, a Balatonfüredtől a 
Don-kanyarig címet vise-
lő fotóalbum ajánlójának 
megírására Fodor Pál tör-
ténészt kérték fel, az ösz-
szefoglalót pedig a Lóczy 
gimnázium tanára, Kocsis 
András állította össze. A 
közalapítvány a kiadvá-
nyokhoz már nyert pályá-
zati forrást, de kérik az ed-
digi és az új támogatókat, 
hogy az idei évben is se-
gítsék a kötetek kiadását, 
amiért ajándékpéldányokat 
fognak kapni.       Mórocz

„A 80. évfordulón nincs más dolgunk, mint 
emlékezni és emlékeztetni minden honfitársun-
kat a doni hősökre és a második világháború 
borzalmaira” - fogalmazott az ünnepi szónok, 
dr. Cseh Valentin történész-muzeológus janu-
ár 12-én a Katona a hóban című szobor előtt 
tartott emlékünnepségen. Az ökumenikus 
ima után a városi könyvtárban világháborús 
relikviákból és fotókból nyílt kiállítás. A tárlat 
alapjául a dr. Dibusz József által összegyűjtött 
anyag és Csizmazia Darab József háborús fotói 
szolgáltak, amikből két kötet megjelentetését is 
tervezi a Balatonfüredért Város Közalapítvány. 

Fotók: Gazsi

       

Minősítő hangverseny

2022. december 10-én Arácson rendezte a KÓTA           
/Kórusok Országos Tanácsa/  Birinyi József zsűrielnök 
vezetésével a 21. minősítő hangversenyét. A balatonfü-
redi Kék Balaton Népdalkör ARANYPÁVA fokozatot 
ért el. Előadásukban Balatoni  /Nyék Sándor gyűjtésé-
ből/ és zalai /Horváth Károly gyűjtéséből/ dalcsokrot 
énekeltek. Gratulálunk szép teljesítményükhöz!

RENDŐRSÉGI HÍREK
Csavarkulccsal ütötte meg vitapartnerét Ellopta albérlőtársa 

pénzét
A Balatonfüredi Ren-

dőrkapitányság garáz-
daság miatt indított bün-
tetőeljárást a 23 éves 
veszprémi férfival szem-
ben.

Állampolgári bejelen-
tés érkezett  január 21-én 
este a rendőrségre arról, 
hogy az egyik balatonfü-
redi utcában egy szóvál-
tás verekedéssé fajult. Az 
eljárás adatai alapján egy 
társaság házibuliból érke-
zett autóval a balatonfü-
redi címre, ahol az utcán 

összeszólalkoztak helyi 
lakosokkal, majd dulako-
dás alakult ki közöttük. 
Ennek során a 23 éves 
veszprémi elkövető egy 
csavarkulccsal fejen ütött 
egy 29 éves helyi férfit.

A kiérkező rendőrök a 
helyszínen elfogták a bán-
talmazót, majd előállítot-
ták a Balatonfüredi Ren-
dőrkapitányságra. A férfi 
ellen garázdaság vétség 
elkövetésének megalapo-
zott gyanúja miatt indult 
büntetőeljárás.

Egy külföldi állampol-
gár tett bejelentést arról, 
hogy szeptember 16-án a 
balatonfüredi albérletéből 
ismeretlen tettes ellopott 
közel 700 ezer forintot.

A rendőrök azonosítot-
ták a feltételezett elköve-
tőt, aki a sértett albérlőtár-
sa volt. A 28 éves makói 
lakost a nyomozók  no-
vember 28-án gyanúsított-
ként kihallgatták, melynek 
során elismerte a bűncse-
lekmény elkövetését. 

2 XXIII. évfolyam, 2023. 1. szám BALATONFÜREDI NAPLÓ

BALATONFÜREDI
NAPLÓ
Balatonfüred Város
Önkormányzatának
havilapja

Kiadja a Füred Stúdió Kft.
8230 Balatonfüred, Kossuth utca 3.
Szerkeszti a szerkesztőbizottság
Felelős kiadó: Csorba Kata ügyvezető-főszerkesztő
Telefon: +36 (30) 216-1768

Fejléc: Pálffy Károly. Tördelés: Sági Tibor. Fotók: Füred Televízió. Nyomda: Prospektus Nyomda, Veszprém.
Hirdetésfelvétel: +36 (30) 216-1768. A szerkesztőség jogának tekinti az olvasói levelek megrövidítését.
Az olvasói leveleket az alábbi címre kérjük beküldeni: Balatonfüredi Napló szerkesztősége,
Füred Stúdió Kft. 8230 Balatonfüred, Kossuth utca 3. E-mail: furedtv@furedtv.hu
Lapunk a www.furedtv.hu honlapon is olvasható.



       

Kékszalag PORT: ahol mindig elérhető a Balaton
Új közösségi tér for-
málódik Balatonfü-
reden: a nemrég áta-
dott Kékszalag PORT 
egész évben nyitva 
lesz, lehet kajakot, ke-
nut, SUP-ot és vitorlást 
bérelni, lesz büfébár, 
vitorlás-szimulátor 
segítségével pedig a 
parton is ki lehet pró-
bálni a vizes sportot. 

Az Adria partvidékén 
nyaralók tapasztalhatták, 
hogy a közösségi sólya-
tér a promenád része, és a 
város kötődését mutatja a 
tenger irányába. Egy sólya 
közelében ugyanis mindig 
történik valami érdekes, 
ezért a látványért pedig 
ide települnek az éttermek 
és a kávézók teraszai. Így 
van ez a tavak esetében 
is: a német és az osztrák 
tavak megközelíthetőek 
a városközpontból, és a 
camping vagy a szálloda 
saját sólyáját is használ-
hatja a tréleres hajós. A 
skandináv országokban a 
vitorlásklubok nincsenek 
rezervátumként kerítéssel 

elzárva: az arra járó nem 
érzi, hogy kirekesztett len-
ne, sőt, inkább ő maga is a 
hajós közösséghez tartozó-
nak tekinti magát. 

A kishajós tréleren szál-
lítja a hajóját, a vízre té-
telhez jól megközelíthető 
sólyára van szüksége, a 
közelben parkolóval, ahol 
az autóját tárolhatja, amíg 
a vízen van. Hasonló le-
hetőség nyílik meg azzal, 
hogy Füreden elkészült a 
Balaton egyik legújabb ki-
kötője, a Kékszalag PORT. 

- A Kékszalag sétányról 
gyalogosan bárki bejöhet 

a nyitott, vadonatúj kö-
zösségi térre, ugyanis a 
kemping egykori bejárata 
közterület lesz – mondta 
kérdésünkre Holczhauser 
András, a Balatonfüredi 
Vízisport és Szabadidő 
Központ Nkft. ügyveze-
tője. – Száznegyven férő-
helyünk van a kikötőben, 
és tizenhat, bárki által 
igénybe vehető, napidí-
jas vendéghelyet tartunk 
fenn, ami lényegesen 
több, mint a környező ki-
kötőkben. A kikötőhelye-
inken 16 és 47 láb közötti 
hosszúságú hajók állnak. 
Nagy igényt látunk a hét-
tíz méter közötti hajók tá-
rolására, és a hajóink húsz 
százaléka elektromos. 
Terveink között szerepel, 
hogy bázist biztosítsunk a 
Vízimentők Magyarorszá-
gi Szakszolgálatának is.

A kikötőbe a Magyar 
Kajak-Kenu Szövetség 
– mint a kikötő társtulaj-
donosa – negyvenkét kézi 
hajtású vízi sporteszközt 
telepített: kajakokat, kenu-
kat, sárkányhajót és SUP-
ot lehet majd bérelni, és 
ezeket a megállóponton 
vízre is lehet bocsátani. A 
sólyákon jolle-kat és ki-
sebb hajókat lehet vízre 
tenni, az öt lengő sólya a 
versenyek és rendezvé-
nyek idején gyors vízre 
jutást biztosít, a telepített 
daruval pedig tíz tonnáig 
lehet hajókat vízre bocsá-
tani. A hajók tárolására 
nagyjából ötezer négyzet-

méter szilárd burkolatú és 
füves terület áll rendelke-
zésre, ami a 49-es Euró-
pa-bajnokság idején már 
jól vizsgázott. A charter-cé-
gektől már most és egész 
évben lehet elektromos és 
vitorláshajókat bérelni, a 
tervek szerint pedig a jövő-
ben kisebb hajókkal is vízre 
szállhatnak az érdeklődők.  

– Kifejezett cél, hogy a 
környékben élőket bevon-
juk a vitorláséletbe, mint 
ahogy például Ausztriában 
a síelésbe. Aki itt él, az is-
merje meg a vitorlázás örö-
mét, a vízen járás szépsé-
gét. Rendkívüli előnyünk, 
hogy a területünk teljesen 
nyitott, nem veszi kör-
be kerítés, mint a klubok 
többségét – hangsúlyozta 
az ügyvezető. Szintén sze-
rencsés, hogy különféle 
turisztikai szolgáltatások 
kapcsolódnak itt össze: 
a kikötő épületében egy 
büfébár létesül, a közvet-
len szomszédságában egy 
ötcsillagos szálloda üze-
mel konferenciateremmel, 
mellette pedig egy tizenhat 
szobás motel, és a kikötőla-
kók használhatják majd a 
kemping strandját is. Ezek 
mind kiszolgálják a kü-
lönböző szintű igényeket. 

A parkolás megoldásá-
ra a kikötőhöz vehető út 
mentén az önkormányzat 
most alakít ki 37 parkoló-
helyet, a hotel és a kikötő 
között 26 férőhely áll ren-
delkezésre, a kikötő épü-
lete mellett pedig további 
29 van. Az elektromos 
autóknak és bicikliknek 
töltőállomást hoztak lét-
re, a hajók számára pe-
dig szervizt biztosítanak. 
A gyalogosok a Tagore 
sétánytól egészen a kem-
pingig sétálhatnak, vagy 
a 71-es út mellett lévő 
üzlet nagy parkolójában 
is letehetik az autójukat. 

A Kékszalag PORT 
egész évben nyitva lesz és 
programokkal várják az ér-
deklődőket. Ezek közül a 
legelső a tavaly év végi ad-
venti vásár volt, ami a rosz-
sz idő ellenére is látogatott 
volt. A szabadon igénybe 
vehető vendéghelyek ki-
alakításával a kishajósokat 
szeretnék helyzetbe hozni, 
amivel tovább emelhető a 
Balaton – és Füred -, mint 
turisztikai célpont értéke: a 
szabadon elérhető vendég-
kikötőhelyek számának 
növelésével az utóbbi idő-
ben háttérbe szorult túraha-
józást támogatják.         MA             

A Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ
Nonprofit Kft-ben 50%-os tulajdonos a Magyar Vitorlás 
Szövetség, 26% a Magyar Kajak-Kenu Szövetségé,
és 24% Balatonfüred Város
Önkormányzatáé.

Holczhauser András a megnyitón

Kajakok is bérelhetők a Kékszalag PORT-ban
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„Éljen Kossuth! Lesz már vasút!”
Megjelent A Füredi História legújabb, 64. száma

Kalaúz Esztergom-
ból balaton kies vidékére 
1842.

Igaz különlegességgel, 
egy 1842-ben kelt útika-
lauz első közlésével  nyit 
Füred helytörténeti folyó-
iratának legújabb száma. 
Az Esztergomi Főszékes-
egyházi Könyvtárban őr-
zik a sokoldalú, jó célok 
érdekében munkálkodó 
Majer István püspök ha-
gyatékát. Az itt kéziratban 
fellelt, eddig ismeretlen 
Balatonfelvidéki Kalauzt 
teszi közzé elsőként a lap 
Horváth István teológus 
és Tőzsér Péter könyvtá-
ros jóvoltából. Ők ketten 
jegyzik a tudós püspököt, 
életútját, munkásságát be-
mutató írást is.

Deák István siófoki 
okleveles hajóskapitány  
már többször írt a Histó-
riába. Most ő közli Keöd 
József hajóskapitány 
büntetőpere történetét 
korabeli dokumentumok-
kal, jegyzetekkel ellátva. 
Nyolc vagy tíz százalék? 
Mi számít uzsorának? Ki 
a szemtelen? Egy korabeli 
becsületsértési per törté-
nete, aminek a végén a 
törvényszék a felperest és 
az alperest is felmentette.

Tóth-Bencze Tamás két 
cikkel is szerepel a lapban.

Az „Epizódok a vasúti 
közlekedés balatonfüredi 
történetéből” című cikk-
ben  érdekességeket olvas-
hatunk a balatoni vasút 
kezdeti idejéből. Füreden 

a „Kasírozott bakterház” 
nem méltó a fejlődő für-
dővároshoz.  Érvek és 
ellenérvek: Hol legyen 
az [akkori] új pályaud-
var? Sajtóvita az arácsi 
állomás nevéről.  Melyik 
legyen Tihany vasútállo-
mása? Hogyan ingáztak 
(maguktól) a vonatok Fü-
red és Aszófő között? Stan-
ci néni legendás fröccsei.  
Megfúrt hordók, furfangos 
vasutasok és még sok más 
történet színesíti a régi idők 
vasútjának helyi történeteit.

A balatonfüredi „tör-
ley”-villa legendája című 
írásból megismerhetjük 
több létező és már nem 
létező régi füredi (arácsi) 
épület történetét. Legenda 
és valóság: a pezsgőgyáros 
Törley József családjának 
füredi kapcsolatai. Hogyan 
parcellázták fel a gróf Es-
terházy család egykori 
nemesi birtokát? Megis-
merhetjük az egykori Sa-
celláry-villa, illetve Szabó 
Lajos budapesti vendéglős 
ma is álló arácsi villájának, 

a mai Gyetvai-villának a 
történetét.

Szelle Zoltán : „Akit te-
nyerén hordott a szél”

2022. május 14-én, az 
évadnyitó vitorlabontó 
ünnepség keretében, egy 
újabb emléktáblát avat-
tak a Tagore sétány elején 
lévő Rózsakertben. A tábla 
a 2010-ben elhunyt bala-
tonfüredi Tolnay Kálmán 
(lászló) emlékét örökíti 
meg. Tizenháromszoros 
magyar bajnok, két olim-
pia résztvevője, sikeres 

hajótervező szakember, 
a Magyar Vitorlás Szö-
vetség örökös tiszteletbeli 
tagja. Szelle Zoltán szakíró 
a balatonfüredi, kiváló vi-
torlázó gazdag életrajzával 
ismerteti meg az olvasókat.

Béresi Ákos - egy titok-
zatos hős  - Szabady Tibor 
és a Pajtás – 1954. május 30.
Szabady Tibor 1923 au-
gusztusában született Buda-
pesten, és bár a Pajtás bal-
esetekor még csak alig múlt 
harminc éves, már igen 
kalandos életút állt mögöt-

te. Testnevelő-tanári vég-
zettséget szerzett, ugyanitt 
tanult későbbi felesége, Ke-
lemen Ibolya is.

1954. május 30-án részt 
vettek a balatonfüredi évad-
nyitó vitorlás versenyen, a 
többi versenyzővel együtt 
vitorlásaikkal mentették a 
bajbajutottakat. Szaba-
dy Tibor ezen a napon élete 
kockáztatásával beúszott a 
Pajtás hajóba, és a halál tor-
kából mentett ki embereket. 
Róla szól Béresi Ákos írása.                

              Takács Miklós

Majer István püspök Id. és ifj. Tolnay Kálmán, 1965.

A balatonarácsi vasútállomás, 1960.

Számos érdekes cik-
kel, 44 oldalas lap-
számmal jelentkezik a 
balatonfüredi helytör-
téneti folyóirat.

A legmodernebb vetítőgép a füredi moziban

A jelenlegi helyén, a 
Balaton Szabadidő Köz-
pontban 2005 óta működő 
füredi mozi életében nagy 
mérföldkőnek számított 
a 2009-es esztendő, ami-
kor megszűnt az analóg 
hang, s felváltotta a Dol-
by Digital, ami már alap-
zaj-mentes volt. Ennek 
köszönhetően a balatonfü-
redi nézők ugyanazt a va-
lóság-élményű hanghatást 
élvezhették, mint bárki a 
világon. A filmszínházban 

2011 márciusa óta lehet 
3D-s filmeket nézni. A 
több mint százéves, ana-
lóg módszer leváltásával, a 
korszerű, digitális technika 
telepítésével a füredi volt 
az ország harmadik úgy-
nevezett aktívszemüveges 
mozija. 

2019-ben egy még na-
gyobb volumenű előrelé-
pés történt: vadonatúj, íves 
vevítővásznat szereltek fel, 
új székek kerültek a terem-
be, és modern hangszórók-

ból lehetett élvezni a 7.1-
es hanghatásokat. Ezzel 
egyidőben megváltozott a 
belső kárpit és a terem di-
zájnja is. Tavaly év végén 
pedig egy új, harmadik ge-
nerációs digitális vetítőgép

érkezett Balatonfüredre.
- Változott a felbontás, 

a fényerő és a képminőség 
is – mondta Pálffy Géza, 
a mozi üzemeltetője. – Az 
Avatar második részét már 
48 kockás változatban is

forgalomba hozták, amit 
Magyarországon kevés
mozi tudott lejátszani, mi 
viszont már képesek vol-
tunk ezt az élményt meg-
osztani a nézőinkkel. Az 
integrált vetítőgépünk már

magában foglalja a számí-
tógépet és a vetítőgépet is. 
Mindhárom alapszínnek
önálló lézer-diódája van, és 
ez már nem hideg, hanem 
meleg fényt tud nyújtani, 
a 4K-s felbontással pedig 
végtelenül precíz képet tu-
dunk előállítani.

Ebből az újgenerációs 
vetítőgépből jelenleg mind-
össze tizennyolc darab mű-
ködik Magyarországon. A 
rendszeres mozilátogatók 
már megtapasztalhatták a 
3D-s vetítések meghök-
kentően jó minőségét - 
például a huszonöt évvel 
ezelőtt készült, nemrég fel-
újított Titanic című filmen 
-, de a későbbiekben is ér-
demes lesz tesztelni a füre-
di mozi 48 kockás, kiváló 
minőségét. 

A világ jelenleg legkorszerűbb digitális vetítőgépét 
szerelték fel a füredi moziban. A 48 kockás filmek 
vetítésére is alkalmas, lézeres berendezés el tudja 
érni azt a legmagasabb minőséget, amit a film-
gyártók a mai viszonyok között képesek előállíta-
ni. A füredi nézők már ezzel a vetítővel nézhették 
a huszonöt évvel ezelőtt forgatott, s nemrég felújí-
tott Titanic című filmet. 

Mórocz
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Kétszáz éves a Himnusz
Megemlékezés a Magyar Kultúra Napján

Országos kezdeményezéshez kapcsolódva január 
20-án közösen olvasták fel a Himnuszt Kölcsey 
Ferenc Ady Endre úti szobránál. A költő kétszáz 
évvel ezelőtt, 1823-ban készült el a magyar nemzet 
himnuszának szövegével. A közös versmondás 
után a jelenlévők megkoszorúzták Kölcsey Ferenc 
szobrát, este pedig a Kisfaludy Galériában folyta-
tódott az kultúra-napi ünnepség.

Martinovics Tibor nyomdász szakközépiskolába 
járt Budapesten, majd a MÚOSZ Bálint György új-
ságírói iskolájában tanult és elvégezte a Szegedi Tu-
dományegyetem média szakát.

Az újságírást a Népszabadság gyakornokaként 
kezdte, majd - megfogadva azt a tanácsot, hogy a 
klasszikus újságírást csak vidéken lehet megtanul-
ni - a veszprémi Napló közéleti rovatánál helyez-
kedett el, ahol 2008 –ban nívódíjat kapott, amit a 
Napló újságírói titkos szavazáson nagy fölénnyel 
neki szavaztak meg. 

2005 óta él Balatonfüreden, ahol 2009-ben vette át 
az önkormányzat honlapjának a szerkesztését. 

Az addigi hivatali honlap országosan látogatott 
hírportállá nőtte ki magát.  A www.balatonfured.hu 
-nak  2021-ben 2,5 millió látogatója volt. Egy-egy 
olvasottabb hírnek 10-15 ezres a nézettsége, de alkal-
manként ez  a szám 30 ezerre is felugrott a mérések 
alapján. A honlap népszerűsége egyre növekedett, a 
facebook oldalán 37 ezer követővel, a weboldal or-
szágosan  éves átlagban a legnézettebb tíz városi hon-
lap között van, a budapesti kerületeket nem számítva. 

A honlap szerkesztésében szinte minden az 
ő munkája - hírek, interjúk, tudósítások írása, a 
programok feltöltése, a fotók készítése, a face-
book kezelése. 

Martinovics Tibor fotóiból tavaly augusztusban 
kiállítás nyílt a Vaszary-villában. Ősszel két fotója 
szerepelt a Nádas Péter Budapestje című fesztivál 
keretében a Budapest Brand és a Jelenkor Kiadó ál-
tal kiírt nyílt fotópályázaton. A Városháza Park és az 
Erzsébet tér szabadtéri kiállítására Nádas-idézetek 
által inspirált fotókat vártak.

- A 2023-as tényleg pá-
ratlan éve lesz a magyar 
kultúrának – fogalmazott 
ünnepi beszédében a Ma-
gyar Állami Operaház 
főigazgatója, Ókovács 
Szilveszter – Az idei év 
nem csak a szám okán 
lesz páratlan, hanem azért 
is, mert ebben az évben 
ünnepeljük Madách Imre 
és Petőfi Sándor bicen-
tenáriumát. Ezekhez jön 
még a Veszprém-Balaton 
Európa Kulturális Fővá-
rosa programsorozat, ami 
szintén nem mindennapi

lehetőségeket hordoz 
magában. 

Ókovács Szilveszter 
szerint magyar kultúrán 
azt értjük, ami valójában, 
ténylegesen a reformkor-
tól származtatható. – Az 
igazán nagy kulturális 
bővülés arra az időszakra 
tehető, amikor a romanti-
ka eszményével megerő-
sítve elkövetkezhetett a 
nemzet tudatra ébredése. 
Erkel Ferenc olyan el-
rendelés-szerűen fonó-
dott össze Kölcseyvel és 
az ő költeményével, ami 

az egész magyar opera-
kultúrára is hatással volt. 
1822. december 26-án 
hangzott el az első, igazán 
komolyan vehető magyar 
dalmű az első kőszínház-
ban, Kolozsvárott, ami 
után Balatonfüred lépett 
be a sorba Ruzitska József 
Béla futása című művével. 
Hihetetlen nóvum, hogy 
Füred ennyire elöl állt a 
magyar színházi világ éb-
redésénél – mondta a fő-
igazgató.

Hagyomány már a vá-
rosban, hogy a Magyar 
Kultúra Napján adják át a 
Balatonfüred Város Kultú-
rájáért kitüntetést, amit ez 
évben Martinovics Tibor 
újságíró vehetett át. Az ün-
nepi műsorában az Állami 
Operaház művészei léptek 
színpadra a szépszámú kö-
zönség előtt.          Mórocz

Martinovics Tibor átveszi a Balatonfüred Kultúrájáért kitüntetést
dr. Bóka István polgármestertől

„Nézem a redőny fénycsíkjait. A szobámban fekszem. Igyekszem megszámolni őket. Már egy jó 
ideje ezt csinálom, alvás helyett. Nem sikerül. 11? 14? Mennyi csík van? Újra és újra elölről kezdem 
a számolást. Alulról felfelé haladva kétharmadánál összefolynak a csíkok. Massza lesz. Vibrálás 
lesz. Felülről lefelé haladva még inkább lehetetlen a számolás. Kitartom a mutatóujjam, egyik sze-
memet behunyom, a másik elé lassan odateszem a kitartott ujjamat. Idő kell a megfelelő távolság 
beméréshez. Igyekszem biztosra menni, mint gyerekkoromban. Most ez fontos, megszámolni a re-
dőny fénycsíkjait. Az ujjammal sem sikerül. Bizonytalan vagyok. Talán 13 csík. Eddig ebben vagyok 
a legbiztosabb. Kaptam egy másfajta időt.

Megtudni mi van. Mert azzal az állandó sejtelemmel rendelkezünk, hogy valami van. Ki 
vagyunk téve ennek, keressük a bizonyítékokat. Talán több darabkából összeállhat valami, 
talán ott van a részletekben, valami, ami még áttekinthető. Csupa csönd, csupa egyedüllét – 
mi más lenne.  

Az állandó szorongás a szavak miatt mindenféle elhatározásra késztet. Amiről hallgatok, 
mélyen hallgatok, az van. Megtelepszik. Van, mint egy lepedék. Amiről hallgatok, az nem 
múlik. Az marad. Az ott van. Ami ott van, az nem banális, nem fontoskodó, nem okos és nem 
kimért, csak van, mint egy lenyomat, mint egy fénykép.”

-írta Martinovics Tibor a fotózásról a balatonfüredi kiállítása egyik tablójára.

Martinovics Tiborról

Változatlan az orvosi ügyeleti ellátás Balatonfüreden
Változik az orvosi ügyeleti rendszer ebben az év-
ben. Késő este - a főváros kivételével - már nem a 
háziorvos, hanem az Országos Mentőszolgálat lát-
ja majd el az ügyeleti feladatokat. Az új rendszer 
fokozatosan lép életbe, Balatonfüreden várhatóan 
áprilisig nem lesz változás, vagyis továbbra is a 
háziorvosok ügyelnek.

- Jelenleg minden vál-
tozatlan – mondta kér-
désünkre Ács Károly 
főorvos, a rendelőintézet 
igazgatója. – Telefonon 
vagy személyesen ugyan-

abban az időben lehet el-
érni bennünket, mint ko-
rábban, és ugyanaz a sze-
mélyzet áll rendelkezésre. 
A változásokról időben 
tájékoztatást fogunk adni. 

A füredi rendelőinté-
zetben mindent megtesz-
nek annak érdekében, 
hogy a továbbiakban is 
járási központként mű-
ködhessenek. - Az előze-
tes szemlézés alapján a 
kettő illetve három blok-
kot tudjuk biztosítani. 
Nagyon szeretnénk, ha 
a központot hozzánk te-
lepítenék, mert Balaton-
füred lakosságának és az 
ide érkezőknek az egész-

ségügyi ellátás területén 
is maximális biztonságot 
szeretnénk nyújtani – fo-
galmazott az igazgató. 

A rendelőintézetben 
folyamatosan javulnak a 
tárgyi feltételek is: nem-
rég egy vadonatúj, közel 
hetven millió forint érté-
sű röntgengépet sikerült 
beszerezniük. – Jelentős 
műszaki és szakmai fejlő-
dést jelent, hogy egy telje-
sen új röntgenkészüléket 

sikerült beszereznünk. A 
múlt év vége óta digitali-
zált formában, nagyon jó 
minőségben tudunk vizs-
gálatokat végezni. 

A röntgenkészülék két 
részből áll, ebből az egyik 
van a rendelőintézetben, 
a másik pedig a szívkór-
házban. A két készülék 
informatikai rendszerét 
összekapcsolták, ebből 
adódóan mindkét készü-
lék képe mindkét munka-

állomáson megtekinthető 
és kiértékelhető. 

Egy másik sikeres pá-
lyázatnak köszönhetően 
egy szintén vadonatúj ult-
rahang készüléket tudnak 
beszerezni, illetve a nőgyó-
gyászati ultrahang-vizsgáló 
is megújulhat. – Nagy fel-
bontású, színes képernyőn, 
21. századi módon tudjuk 
a vizsgálatokat elvégezni - 
tette hozzá Ács Károly.                 

              Mórocz Anikó 

BALATONFÜREDI NAPLÓ XXIII. évfolyam, 2023. 1. szám 5



Az Esterházy-kastély „titkai”:
Bérlők és vendégeik a 19. században

Folytatódó soroza-
tunkban a felújítás 
alatt lévő, 1782-ben 
emelt balatonfüredi 
Esterházy nyaralókas-
tély és melléképülete 
19. századi bérlőiről és 
vendégeiről szólunk.

További épületbőví-
tések – ráfizetéssel

1837-ben az Esterházy 
telek udvarán álló épület-
ben a mulatsági termeken 
kívül 7 lakószoba volt bé-
relhető. Itt szálltak meg 
azok, akik a fürdői nyüzs-
géstől távol szerettek vol-
na maradni. 

Glaser Lipót 1842-ben 
tovább bővítette épületét, 
és azt követően étterme 
mellett már 19 vendégszo-
ba vált kiadhatóvá. Az ét-
terem megnagyobbítására 
1853-ban került sor, ami-
kor Lössel Farkas társbér-
lő a vendéglő és a kávéház 
helyiségeit összenyitotta, 
a fürdőközpontra néző 
emeletes teraszon pedig új 
kávéházat alakított ki. Az 
épületekhez tartozó istálló 
és kocsiszín azonban 1856. 
augusztus 19-én leégett. 
Az, hogy a lángok a mel-
lette lévő vendégfogadóra 
és a tőszomszédságban 
levő fazsindelyes fürdő-
házra nem terjedt át, a tü-
zet eloltó „hírességeknek”, 
Zichy, Károlyi és Festetics 
grófoknak, Kecskés és 
Latabár színészeknek és a 
Kisfaludy gőzhajó tisztjei-
nek volt köszönhető. 

1863-ban már 24 csi-
nosan bútorozott, tiszta és 
kényelmes vendégszoba 
volt bérelhető az Eszter-
házyban. Ez a szobaszám 
akkor a savanyúvízi ösz-
szes szálláshely 8,5 szá-
zalékát jelentette. A szálló 
kerítés övezte kertjében 
akarták kialakítani Erzsé-
bet császárné „magányos” 
sétakertjét, a tervezett, de 
végül elmaradt 1866 má-
jusi füredi látogatáskor.
(Az Esterházy épületében

a kiszolgáló személyzet el-
helyezését, illetve még az 
istálló és kocsiszín igény-
bevételét is tervezték.) 

Az újabb nagyobb 
épületátalakításra 1890 
nyaráig kellett várni, ami-
korra – hírlapi túlzással 
– az Esterházy épületben 
elkészült „a hazai fürdőhe-
lyek egyik legszebb szál-
lodája”. Az új bérlő, Argay 
Bódog a nyári szezonkez-
désre a régi istálló helyén 
pompás balatoni panorá-

májú „gyönyörű vacsorá-
zó helyett” alakíttatott ki, a 
szobákat kifestette és újra 
bútoroztatta. Bele is bu-
kott ebbe, mivel a szezon 
végén csődeljárás indult 
ellene, és a hotel, az étte-
rem, a kávéház, a kocsma 
teljes – 8.684 forint 30 
krajcár értékűre becsült – 
berendezését és készleteit 
a következő év elején több 
részletben elárverezték.

A füredi vendégekért 
– az Esterházy-szál-
ló és vendéglő mű-
ködtetői

A komfortnövelő épü-
letbővítések költségeit 
nem az épülettulajdonos 
Esterházyak, hanem a 
mindenkori bérlők viselték 
a 19. században. Aprólé-
kos információgyűjtéssel 
névsoruk részben összeál-
lítható. 

Az Esterházy telken új 
épületet építő és azt ha-
láláig működtető Glaser 
Lipótról (1781–1856) már 
szól-tunk. Anyagi nehéz-
ségei miatt vendéglője 

1852-ben zárva tartott, 
majd a következő évben 
azt és a kávéház bérbe 
adta a felújításukra vállal-
kozó Lössel Farkas pesti 
cukrásznak. Lössel tágas 
és szép vendéglőtermet, 
„cukrászati boltot” és 
teraszos kávézót hozott 
létre, s vendégeinek ma-
gyar és német politikai 
és szépirodalmi lapokat 
is rendelt. Éttermében a 
hét több napján zenekar 
játszott, nyáron rendsze-
resen táncestélyeket, bá-
lokat szervezett. Lössel 
a környezetszépítésével 
és olcsó éttermi-kávéhá-
zi áraival riválisává vált 
a Nagyvendéglőt 1852-
től működtető Mayer 
Antal vendéglősnek. Bár 
a vendégekért folytatott  
vetélkedésüket örömmel 

fogadta a savanyúvízi 
fürdőközönség, a kevés-
bé vállalkozói szemlé-
letű Lössel három évi 
működés után, 1855-ben 
kénytelen volt felad-
ni füredi vállalkozását. 

Glaser Lipót bérlő 1856-
ban elhunyt, utána leánya 
Kornélia (1829–1915), 
Haentjens (Hentjens) Mi-
hály felesége bérelte az Es-
terházy-szállót és vendég-
lőt. Férje 1873 októberi 
halálát követő hónapban, 
az özvegy, a Füreden 16
szobás villát építtető, gaz-
dag Teasdale Vilmoshoz 
ment feleségül. (Azonban 
befektetéseik hamaro-
san elúsztak és Teasdale 
és felesége füredi ingó-
ságait, majd ingatlan-
jait 1877 végétől foko-
zatosan elárverezték.) 
Kornélia valószínűleg 
új házasságkötése után 
vált meg bérleményé-
től, mivel a „24 kényel-
mes vendégszobával, 
kávéház- és csinos ét-
teremmel” rendelkező 
Esterházy-szállót 1875. 
május 16-án már Karl-
berger (Károlyi) Nán-
dor nyitotta meg. Más-
fél hónap múlva bűnös 
szerencsejáték barlang-
ként („roulette-bank”) 
„reklámozták” a füredi 
szállót a fővárosi la-
pok, amely működésé-
nek Écsy fürdőigazgató 
szigorú fellépése vetett 
véget.

P. Miklós Tamás 

Az Esterházy épületegyüttes 1840-ben és 1858-ban, Chepely József füredi útáthelyezési, illetve Arács 
kataszteri térképrészletén.

A gr. Esterházy-vendéglő, Lengyel Samu füredi fényképész 1870-es évek első 
felében készített felvételén (BVHTGY-Fényképgy. 2007.50.1. sz.)

Az Esterházy-szálloda épülete L. Rohboch metszetén (Nayad. Fürdői-album. 
Pest, 1863.)

A füredi vendégekért – az 
Esterházy-szálló és vendéglő 
működtetői:
1819–1822 dr. Ries János 
1836–1856 Glaser (Glázer) Lipót 
1853–1855 Lössel Farkas (társbérlő)
1857–1874? Hentjens Mihályné
  Glaser Korné-lia 
1875–1877 Karlberger (Károlyi) Nándor
1878–1881 Rabsch Róbert 
1882–1889 Ferschl (Förschl) József
1890  Argay Bódog
1891–1904 Holéczy János
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A fény és a tér festője
Bak Imre festőművész tavaly december 23-án 
hunyt el, a Vaszary Galériában nyíló kiállításának 
előkészületeiben még maga is aktívan részt vett. 
Így az életmű utolsó húsz évének alkotásait bemu-
tató, Helyzetek című tárlat, drámai megvilágításba 
helyezi a fény és a tér festőjét. Geometriai rendszer 
mögé bújtatott létértelmezések. Kételyek és dilem-
mák, az örök kérdések megfestése. Időtlenség, a te-
rek kitágítása, mély érzelmek színekkel és formák-
kal. Bak Imre festményeiről beszélgettünk Fehér 
Dávid művészettörténésszel, a kiállítás kurátorával.

– Mindig különös erőt 
ad egy kiállításnak, ha tud-
juk, hogy a művész utolsó 
alkotását is bemutatja, hi-
szen az utolsó mű megmoz-
gatja a képzeletet, megkü-
lönböztetett figyelmet kap 
és saját mitológiája lesz. 
A Vaszary Galériában lát-
ható Bak Imre Örök totem 
című festménye, amelyet 
halála előtt egy hónappal 
festett meg. Ráadásul a mű 
nemcsak a művész tragi-
kus halála miatt az utolsó 
festmény, maga Bak Imre 
is utolsó képének szánta.

– Az Örök totem Bak 
Imre utolsó festménye. 
Az életmű utolsó műve-
ként alkotta meg, a kiál-
lítás záróképének szán-
tuk. Bak Imre az utóbbi 
időszakban az életműve 
lezárására készült, de ha-
lála váratlanul ért minket a 
kiállítás előkészítése köz-
ben. A kiállítást és a hoz-
zá kapcsolódó katalógust 
az eredeti – a művésszel 
egyeztetett – terveinknek 
megfelelően valósítot-
tuk meg. Az Örök totem 
a kiállítás legfontosabb 
alkotásai közé tartozik, 
összegző igényű zárómű.

– Bak Imre miért vá-
lasztotta éppen Gustave 
Courbet A világ eredete 
című alkotását az utol-
só képe alapjául? A női 
szeméremtestet a maga 
pőre kitárulkozásában
ábrázoló, sokáig igazi 
botrányképnek számító

festmény hangvétele lát-
szatra messze áll Bak geo-
metrikus világától.

– A festmény való-
ban különleges az életmű 
egészén belül: az utolsó 
években Bak Imre több-
ször kísérletezett az ak-
rillal festett, általában 
homogén színmezők fol-
tosabb, expresszívebb 
megfogalmazásával. Ezt 
a festményt is egy ilyen 
oldottan megfestett, fol-
tos színmező dominálja, 
amely egyszerre hordoz 
erotikus és táji asszoci-
ációkat. Rejtélyes bar-
langnak tűnik, amely át-
vezet az ismeretlenbe, a 
fizikaiból a metafizikai, 
a láthatóból a láthatatlan 
dimenziókba, amelyek 
Bak Imrét egész pályája 
során rendkívüli mér-
tékben foglalkoztatták. 
A festmény beilleszthető 
Bak Imre hommage-mű-
veinek sorába, a geomet-
rikus és organikus formák
izgalmas játéka jellemzi 
a szintén erotikus asz-
szociációkat keltő Danae 
(1993) című festményét, 
illetve az Arnold Böcklin 
Holtak szigete című alko-
tását parafrazeáló, Böc-
klin parafrázist (2006), 
amely az elmúlás, a lét 
és a nem-lét tematizálá-
sa szempontjából lehet 
fontos előkép. Az Örök 
totem című képen ugyan-
is a születés, a teremtés 
kapcsolódik össze az el-

múlással, az életművet 
kerek egésszé formálva.

– A megnyitón említet-
te, hogy Bak racionális, 
teoretikus gondolkodása, 
geometrikus festészete 
mögött egy elemi ösztö-
nösség rejlik. Kifejtené 
ezt bővebben?

– Bak Imre az egyik 
legtudatosabban és legkö-
vetkezetesebben építkező 
magyar művész – lépés-
ről lépésre haladva alkot-
ta meg az életművét, az 
újabb sorozatokon mindig 
kis lépésekben mozdult el 
a korábbiakhoz képest. Az 
életmű értelmezése szem-
pontjából rendkívül fon-
tos a formák és a motívu-
mok finom eltolódásainak 
megfigyelése. Mindemel-
lett Bak Imre művészetét 
ösztönösség is jellemzi: a 
színek és a formák kons-
tellációja sosem pontosan 
kiszámítható és mindig 
tükrözi a művész, illetve

az őt körülvevő világ álla-
potát. Ezért választottam a 
kiállítás címéül a művész 
által gyakran alkalmazott 
címadást. Helyzeteket,-
helyzetképeket látunk, 
miközben végigkövetjük a 
stabil, harmonikus formák 
szilánkokra törését, majd 
újbóli stabilizálódását, a 
jelentés születését és szer-
tefoszlását, a függőlegesek 
és vízszintesek által sugallt 
stabilitás és a diagonáli-
sok, szilánkformák agresz-
szivitás, az absztrakció és 
a figurális asszociációk já-
tékát, az ellentétes minősé-
gek közötti ingamozgást.

– A képek nagy teret 
engednek az asszociáci-
óknak. Mondhatjuk, hogy 
a néző asszociációi keltik
tulajdonképpen életre a 
képeket?

– Bak Imre művészete 
tárgyias asszociációkkal 
telített. Az 1970-es évek-
ben, konceptuális alkotói

periódusában jelentősen 
foglalkoztatta a szemio-
tika, a jelentéstani struk-
túrák létrehozása. Minde-
mellett szintén fontos volt 
számára az analógiákra 
épülő látás kérdése, amit – 
Hamvas Bélát idézve – az
archaikus emberrel asszo-
ciált. Az analógiákra épülő 
„metafizikai létlátás” vagy 
„kreatív látás” kérdése 
(amely a Hamvas által 
idézett Hermész Triszme-
gisztosz azon kijelentésére 
is visszavezethető, misze-
rint „ami fent van, azonos 
azzal, ami lent van”). Az 
1970-es években szinte-
tizálta az 1960-as évektől 
rá jellemző geometrikus 
absztrakt formaképzést a 
konceptuális jelstruktú-
rákkal. Az 1990-es évek 
végétől egyre erőteljeseb-
ben foglalkoztatta a digi-
tális vizuális kultúra és a 
hagyományos festészet 
kapcsolata, ám az asszoci-
ációkra nyitott, jelentéstani 
struktúrák ebben az idő-
szakában is fontos részei 
voltak a kompozícióknak: 
a formarendszerek tájakra, 
csendéletekre és portrékra 
emlékeztettek. Bak Imre 
Ön-Arc-Képeket alkotott, 
amelyek nem egy konkrét 
személy arcképét képez-
ték le, hanem inkább az 
arckép fogalmát dekonst-
ruálva alkották meg az 
arckép arcképét.

– A tárlaton látható a 
művész Csend változatai 
ciklusának néhány da-
rabja is. Meditatív, fehér 
képek, egyszerre jelentik 
számomra a tér végte-
lenné tágítását, illetve a 
befelé fordulást.

– A Csend változatai 
című sorozatot Bak Imre 
abban az időszakban al-
kotta, amikor már az élet-
mű lezárásának a kérdésé-
vel foglalkozott. Ezeket a 

festményeket a kép cent-
rumát „bevilágító” törtfe-
hér árnyalatok vibrálása 
határozza meg, különös, 
feszültségteli, lebegő for-
marendszerek jelennek 
meg a képmezőn, amelyek 
mintha egy földöntúli vi-
lág megfoghatatlan tereit 
hívnák elő egyfajta tonális 
végpontként.

– Bak Imrével kapcso-
latban itthon a legtöbb 
hangsúlyt azt kapta, hogy 
az egyik legdrágább kor-
társ festő, képei 40-50 
millió forintért kelnek el, 
és hogy festményei a világ-
hírű Tate és a New York-i 
Metropolitan Museum 
gyűjteményébe kerültek. 
Miközben mi sem állt tá-
volabb tőle, mint a karriert 
építő művész.

Azt vallotta, hogy min-
denkinek önmagának kell 
megfelelnie, az ember ak-
kor fejezheti be nyugodtan 
az életét, ha tudja, mindent 
megtett, ami tőle telhető. 
Úgy kell megfesteni min-
den egyes művet, mintha 
ezen múlna az életünk – 
nyilatkozta.

– Bak Imre generáció-
jának egyik legfontosabb 
alkotója, akinek művésze-
tére a közelmúltban jelen-
tős nemzetközi figyelem 
irányult. Úgy hozott létre 
a lokális művészeti ha-
gyományokból építkező 
életművet, hogy az mind-
eközben nemzetközi ösz-
szefüggésrendszerben is 
dialógusképes. Úgy kap-
csolódott a magyarországi 
modernizmus – elsősorban 
az Európai Iskola – hagyo-
mányaihoz, hogy mind-
eközben a nemzetközi 
hard edge tendenciáiba is 
beilleszthető a művészete. 
Életművét az időtlenség 
és az aktualitás közötti 
egyensúly határozza meg.

Martinovics TiborBak Imre Az örök totem című utolsó műve

Fehér Dávid a tárlatvezetésen
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Sellők a Vaszary-kertben
A Vaszary-villa kertjében állítják fel a 

Balatoni sellők című kútplasztikát. A car-
rarai márványból készült szoborcsoport 
eredetileg az arácsi Brázay-villa kertjé-
ben állt, onnét került a Tagore sétányra. 
A sellők alapanyagául szolgáló márvány-
tömbnek kalandos története van, a főalak 
pedig a legenda szerint az egykori villa-
tulajdonos, sósborszesz-gyáros Brázay 
Zoltán kérésére Ingrid Bergmann arcvo-
násait ábrázolja. A részleteket lapunk kö-
vetkező számában találják.

Hagyományos, tavaszváró kollektív tárlattal várják a közönséget a Művészklub 
és a Múzsa Művészeti Egyesület tagjai Balatonfüreden. A Polgármesteri Hivatal-
ban működő Folyosó Galéria régóta biztosít bemutatkozási lehetőséget az alkotók 
számára, legyen szó egyéni vagy közös kiállításról. Február 15-től, március 18-ig 
ezúttal 24 alkotó munkáit láthatják az érdeklődők, a fő téma a megújulás évszaka.

Fotó: Gazsi

Kiállítás a Folyosó Galériában

Mohácsi busók Arácson
Kulturális partnerség Mohács és Balatonfüred között

Mohácsi busók érkeztek az idei arácsi farsang-
ra. Február 11-én délelőtt a mohácsi busójárás 
néphagyományáról szóló kiállítást nyitott meg az 
arácsi néphézban Pávkovics Gábor, a Duna-parti 
város polgármestere. Az állatbőrbe bújt, faragott 
maszkokat viselő férfiak és sokác népviseletet 
öltött hölgyek részt vettek a hagyományos arácsi 
farsangi felvonuláson is.

Az 1700-as évek má-
sodik felében alakult ki a 
busó népszokás. A monda 
szerint a mohácsi sokácok 
– egy horvát népcsoport 
tagjai – a törökök elől átme-
nekültek a városból a Duna 
másik felén lévő szigeti, 
ingoványos részre. Egy éj-
szaka a sötétség leple alatt 
állatvérrel festett, félelme-
tes álarcokat és állatbőröket 
öltöttek magukra, átkeltek 
a Dunán és elűzték a város-
ból a törököt. Ám ahogy a 
füredi Anna-bál mondájá-
ban is vannak nehezebben 
védhető állítások, úgy a 
mohácsiaknak is be kell 
látniuk, hogy a sokácok a 
török hódoltság megszűné-
se után érkeztek meg a mo-
hácsi vidékre… A legendák 
már csak ilyenek, de ezzel 
együtt is szeretjük őket. 

- Korábban csak páran 
tartották ezt a télűző, ta-
vaszváró és termékeny-
ségvarázsló népszokást, 
amit az egyházi szereplők 

inkább tiltottak, mint tűrtek 
– emlékeztetett a mohácsi 
polgármester. – A század-
forduló környékén már jó 
néhány sokác-család be-
kapcsolódott, de ekkor is 
még csak egymás között, 
házról-házra járva kívántak 
termékenységet és sürget-
ték a tavasz eljövetelét. A 
hetvenes években ebből a 
kezdeményezésből nőtte 
ki magát a városi feszti-
vál, 2009-ben a busójárás
bekerült a szellemi vi-
lágörökségek közé, majd 
nemzetközi méretűvé nőtte 
ki magát – tette hozzá Páv-
kovics Gábor.

A néphagyományt be-
mutató füredi kiállításon 
a busóbundát, ami kifor-
dított állatbőrből, általá-
ban rackából készül. Tar-
tós elkészítése komoly 
szűcs-mesterségbeli tudást 
igényel, és később is ápol-
ni kell. Az álarc leginkább 
puhafából készül, hogy 
egész nap hordható legyen. 

A kifaragott álarcot a 
mai napig állatvérrel kenik 
be, ami különleges színt 
kölcsönöz neki. Birka vagy 
kecskeszarvat, esetenként 
kisebb szarvasmarha-szar-
vat használnak díszítésül, 
és szintén subával dolgoz-
zák össze. A maszk viselői 
egy szűk nyíláson, „csőlá-
tással” tudnak csak kitekin-
teni a világra, ezért érde-
mes őket óvatosan kezelni, 
nem biztos, hogy mindent 
észrevesznek. A félelmetes 
hangkeltés eszközei a bun-
dára erősített kolompok és 
a kereplők. 

Mohácson hagyomá-
nyosan farsang végén, 
Hamvazószerda előtt 
rendezik meg a többna-
pos fesztivált. Ilyenkor a 
húszezres kisváros hat-
van-hetvenezer vendéget 
fogad, ami komoly kihívást 
jelent, elég csak a közleke-
dés megoldására gondolni. 
Ma már közel kétezer-há-
romszáz jelmezes busó 
vesz részt a fesztiválon, 
idősebbek és fiatalok, nők 
és férfiak egyaránt. A het-

ven busó-csoport belső 
szabályok szerint, cso-
portvezetők irányításával 
működik, egymás ruhá-
jának kritikájával például 
folyamatosan javítják a
színvonalat. 

A mohácsi busók mos-
tani, füredi látogatása egy 
szorosabb városi kapcsolat 
kezdetét is jelenti. - Mind-
két település tagja a Váro-
sok, Falvak Szövetségének 
és ezen a szervezeten belül 
nagyon értékes embereket 
ismertem meg a füredi pol-
gármester, Bóka István és a 

kulturális területen dolgozó 
munkatársai személyében 
– mondta Pávkovics Gá-
bor. – Balatonfüred min-
den évben kiválaszt egy 
települést, akivel az adott 
esztendőben kulturális test-
vérvárosi kapcsolatot léte-
sít. Nagy öröm számunkra, 
hogy 2024-ben Mohács 
lehet Füred kulturális part-
nervárosa. Ennek keretében 
ellátogatunk egymás hang-
súlyosabb eseményeire és 
kölcsönösen megmutatjuk 
az értékeinket – fogalma-
zott Mohács polgármestere. 

A Klepetalo Busócsoport 
az arácsi népházban részt 
vett a mohácsi néphagyo-
mányokat bemutató idő-
szaki kiállítás február 11-i 
megnyitóján. Kora délután 
fánkokat lehetett kóstolni 
az arácsi tájházban, majd a 
Kutas Árpás Emlékparknál 
fél háromtól gyülekeztek 
a felvonulás résztvevői. 
Az Arácson hagyományos 
farsangi kavalkád jelmezes 
menetét Balatonfüred Vá-
ros Koncert Fúvószenekara 
vezette a Szent Benedek 
Középiskola udvarára, ahol 
Hári Lenke köszöntötte 
a szépszámú közönséget. 
Az alpolgármester asszony 
Kontrát Károly országgyű-
lési képviselővel gyújtotta 
meg a kiszebábu elége-
tésére felállított máglyát. 
A jelmezben érkezők és a 
tombola résztvevői értékes 
díjakkal térhettek haza, a 
farsangi vigadalomban pe-
dig az Arácsért Alapítvány 
mindenkit vendégül látott 
zsíros kenyérre és forró ita-
lokra, teára, forralt borra.

Mórocz Anikó
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Az állandóság megöl

Közvetlen, gyorsgondolkodású, kissé csapongó, sokat beszél, de mindene-
kelőtt érződik rajta, hogy megszállott, a főzés elkötelezettje. A receptekkel 
nem nagyon foglalkozik, inkább folyamatosan kísérletezik az ételekkel, az 
állandóság a halála, így aztán hetente cseréli az étterme kínálatát. Ázsiából 
nemcsak a thai fűszerek ismeretét hozta, hanem életszemléletet. Varga Dániel-
lel a Michelin Guide által elismert Füge Bisztró séfjével beszélgettünk.
A világ vezető étterem-

kalauza, a Michelin Guide 
először értékelte Magyar-
ország teljes vendéglátó-
hely kínálatát, így minő-
sítették a vidéki éttermek 
étlapjait is. Tizenkét 
Veszprém megyei étterem 
kapott elismerést, közülük 
az egyik, a Füge Bisztró. A 
világhírű étteremkalauz 
tányér- ajánlása ráirányí-
totta a figyelmet a séfre, 
pedig Varga Dánielnek 
több mint húsz éve szen-
vedélye a főzés, az AUM 
étteremmel pedig már pár 
évvel ezelőtt berobbant a 
hazai gasztronómia elitjé-
be, mint mondja: elsősor-
ban a kísérletező és néha 
pimasz, progresszív ázsiai 
vendéglátással tarolt.

- Nincs Michelin csil-
lagos séf, ezt felejtsük el. 
Mindig egy csapat dolgo-
zik, amiben a mosogató 
az első, ha ő nem végzi jól 
a dolgát, borul minden. 
Én már visszavettem az 
egómból, sokat segítettek 
ebben az Ázsiában eltöl-
tött éveim, de hozzájárult 
a pandémia is. Mániákus 
főző vagyok, imádok főz-
ni, mindenemet erre tet-
tem fel, de beláttam, nincs 

értelme uralkodni, teret 
kell engedni másoknak 
is. Szeretek fiatalokkal 
együtt dolgozni, hagyom, 
hogy érvényesítsék az öt-
leteiket, elengedtem a ka-
tonás fegyelmű konyhát, 
meggyőződésem, csak jó 
hangulatban lehet igazán 
finomakat főzni.

Látszik rajta, hogy örül 
az elismerésnek, büszke 
rá, de az is egyértelmű, 
hogy nem a díjakért vezet 
konyhát. A tekintetéből 
látom, hogy jó-jó, fonto-
sak ezek a visszaigazolá-
sok, nyilván segítik az ér-
vényesülést is, de igazából 
az a lényeg számára, mi 
kerül az asztalra. Átszelle-
mülten magyaráz, elkészített 
ételeiről mutat fényképeket, 
némelyik  olyan festői, mint-
ha egy Greenaway filmből 
vágták volna ki. Elmesél 
egy-egy jólsikerült tálalá-
si geg-et, például, amikor 
a fürjhúst kis kalitkában, 
madárcsicsergéssel együtt 
tálalta, majd hosszan elve-
szik a fűszerek, a levesíze-
sítések magyarázásában.

Mondja, tényleg nem 
lehet tudni, mikor és 
kik jönnek az étterem-
be, hogy aztán a kóstolás 
után meghozzák az ítéle-
tet, de ez nem is érdekes, 
mert a Michelin nélkül is 
alapvetés: a keze alól kike-
rült mindegyik tányérnak 
élnie kell. 

– Az íz a legfontosabb. 
Az ételem legyen élmény 
a vendégnek, semmiképp 
nem lehet neutrális, vala-
mit adnom kell, amit ed-

dig nem tapasztalt. Persze 
sok mindent lehet csinál-
ni, a gasztronómiában is 
kell a cirkusz, én magam 
is élek ezzel, például pol-
gárpukkasztó tálalással, 
látványfőzéssel, változta-
tom a textúrákat, illatokat, 
de a vége mindig ugyanaz: 
az íz, amiben benne van a 
szeretet. Szeretet nélkül 
nincs jó étel. A Miche-
lin elismerés azt mutatja, 
hogy jó úton járok, de egy 
nagy teher is egyben.

Saját kertésze van, Ko-
csik Attila termeszti szá-
mára az ázsiai fűszereket, 
gondozza a palántákat az 
egérdinnyétől a szecsuáni 
levélig. A minőségi alap-
anyag a kiinduló pont, 
ezt többször is elmondja 
nyomatékosan, meg azt 
is, hogy Ázsiában megta-
nulta: a séf nemcsak ab-
ból áll, hogy a konyhában 
utasítgat, hanem minden 
munkafolyamatban részt 
vesz, piacra jár, elmegy 
halászni, akár búvárkod-
ni is. Varga Dániel még 
a később tányérra kerülő 
vízibivalyokat is őrizte. 
Az ázsiaiak átlagban 300 
gramm chilit esznek meg 

egy nap, ami brutálisan 
sok nekünk, európaiak-
nak, de ők tudják milyen 
növényekkel, fűszerekkel 
lehet ezt kiegyenlíteni. A 
chili nagyon finom, csak 
tudni kell vele bánni – 
mondja lendületesen.

Hat éve tért haza Ázsi-
ából, a Thai-öbölben lévő 
Koh Samui szigetről, ahol 
a Mantra Samui Boutique 
Resort konyhafőnöke 
volt. Aztán érkezett a Ti-
hany Yacht Club felkérése 
négy évvel ezelőtt, ami-
kor leutazott megnézni 
a helyet, szinte elborzadt 
a konyha látványától, ál-
datlan állapotok voltak, 
enyhén szólva hendike-
pes helyzet - idézi fel, de 
tetszett neki a lehetőség, 
hogy szinte a semmiből 
hozzon létre egy stílusos 
éttermet.

Itt nemcsak a művész-
kedésről szól a munka, 
mert adva van hatvan ha-
jós is, akiket ki kell szol-
gálnia a bisztrónak. Ami-
kor a hagyományos ételek 
helyett tom sep moo, azaz 
thai oldalas levest kínált 
hibiszkusszal, elsőre ki-
kerekedtek a tekintetek,- 
mondja, de ma már rajon-
gói vannak, kifejezetten 
kérik az ázsiai ízeket, sőt 
különleges és baráti kap-
csolatot ápol jónéhány 
vendéggel. Az étterembe 
bárki jöhet, a progresszív 
ázsiai és a hazai konyha 
fúziójából születnek az itt 
kínált ételek. 

– Az elején minimál 
konyhám volt, két sü-
tőlappal, ezért hambur-
gerekkel kezdtem, de 
gyorsan elegem lett, gon-
doltam: na, akkor kezd-
jünk el főzni. Hetente 
változtatom az étlapot. Az 
állandóság engem megöl. 
Mindig agyalok, kísérle-
tezek ételekkel, fűszerek-
kel, ha az jut eszembe, 
akkor a klasszikus szé-
kelykáposztát polippal 
tálalom. Egyébként még 
gyermekként találkoztam

Varga Dániel, a Füge Bisztró séfje

a főzés szeretetével, az 
ételkészítés szenvedélyes 
szeretete nagymamámtól 
ered. Ázsiában pedig kap-
tam egy életszemléletet, 
ami egyértelműen kihat a 
főzésemre. Nem érdekel-
nek a receptek, minden-
hez hozzá lehet nyúlni, 
a konyhatechnológia vi-
szont kőbe van vésve.

Itt Tihanyban ismerte 
meg a feleségét, öt hó-
napja fiú ikreik szület-
tek. Mosolyogva idézi fel, 
hogy az elején egyáltalán 
nem is voltak szimpati-
kusak egymásnak. - 44 
éves vagyok, az életemet 
adtam a főzésért. Ezt nem 
lehet másképp csinálni, 
csak a nap 24 órájában, a 
beletett energiát nem le-
het megúszni. Feleségem 
itt a tihanyi szállodában 
dolgozott, naponta talál-
koztunk, nem tetszettem 
neki, én meg kicsit go-
noszkodtam is vele. Az-
tán minden megváltozott. 
Boldog vagyok, itt a két 
kissrác, meg kell találnom 
majd ebben az új felállás-
ban a főzés helyét. 

A család most Veszp-
rémben él, nyaranta, ami-
kor nyitva a Füge Bisztró 
Varga Dániel Tihanyban 
él. Minden egyes tányért 
megkóstol, ami kimegy 
a vendég elé, ez az ázsiai 
konyha miatt elkerülhe-
tetlen. Azt mondja, a jó 
séfnek művészi vénával 
kell rendelkeznie, de so-
kat segített neki, hogy 
dolgozott olasz séfekkel 
illetve beleásta magát a 
Dél-amerikai autentikus 
konyhatechnológia rej-
telmeibe is. Egyébként 
meg az egyszerű ételek 
híve, egyik nagy kedven-
ce a gulyásleves. Otthon 
a felesége főz – annyiban 
maradunk, hogy ez azért 
nem egy túl hálás feladat.

- Kell egy kis bekatta-
nás ehhez a munkához. 
Kreativitás, merészség. Én 
kattogok ezerrel, tisztában 
vagyok vele, ez tud sok is 
lenni. Sokszor kérdezik, 
mit szedek, holott még 
egy pohár alkoholt sem 
iszom meg. Nem tudok 
leállni, folyamatosan újí-
tok, tanulok, az állandóság 
megöl, mindig változtatni 
akarok. A legjobb ételeim 
is abból adódnak, amikor 
készítek valamit, ami va-
lamiért nem tetszik igazán 
és akkor elkezdem azt ki-
csit megvariálni. Az étellel 
magamat adom. Nem vé-
letlen a szólás: szerelmes 
a szakács. A főzés tükrözi 
a pillanatnyi állapotodat, a 
főzés, te magad vagy.

       Martinovics Tibor

Fürjhús
a kalitkában

Na, akkor kezd-
jünk el főzni!

Kell egy kis
bekattanás

Miért éppen ide?
Michelin Guide 
ajánlások

Idén először Magyar-
ország egészéről jelen-
tetett meg étteremlistát 
a francia étteremkalauz, 
ami eddig csupán a buda-
pesti éttermekről közölt 
minősítést. 

 A Michelin Guide 
1992 óta van jelen Bu-
dapest városában, de a 
Michelin felügyelői már 
évek óta figyelemmel kí-
sérik az éttermeket az or-
szág minden részében.  A 
Michelin Guide Hungary 
első kiadása 62 éttermet 
ajánl, az egy és kétcsil-

lagosok mellett a Miche-
lin Bibendium (Michelin 
Bib) és a Michelin-tá-
nyér ajánlások is szere-
pelnek benne. 

A Michelin Guide 
1997 óta a legjobb ár-ér-
ték arányú éttermeket 
tünteti ki Bib Gour-
mand-díjjal, akik kiváló 
háromfogásos étkezést 
kínálnak kedvező áron. 
A Bib Gourmand-díjat 
a Michelin előszobájá-
nak is szokták tekinteni; 
sokak szerint nehezebb 
megkapni, és könnyebb 
elveszíteni, mint a csil-
lagot. A Michelin-ka-
lauzban piros Michelin 
Bibendum, azaz a Miche-
lin-kabala feje található 

az étterem neve mellett.
Ahogy a Balatonfü-

redi Napló decembe-
ri számában olvasható 
volt, a 2022-es év alap-
ján országosan elért hat 
Bib Gourmand-díj kö-
zül kettőt balatonfüredi 
éttermek nyertek el, a 
Sparhelt Bistro illetve 
a Mór24. A térségben 
Bib Gourmand-ot kapott 
még a balatonszőlősi 
Casa Christa is. 

Az országból 47 étter-
met minősítettek úgyne-
vezett Michelin-tányérral. 
Ezt az elismerést érte el a 
Zelna Borbár és Vinoté-
ka Füreden. A megyében 
ilyen ajánlást kapott még 
a tihanyi Füge étterem is.
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Az együttműködés előbbre visz, 
mint a külön vívott harc
Forsthoffer Ágnes lett a szállodaszövetség régiós vezetője

Sok balatoni szálloda a jelentős mértékben meg-
emelkedett rezsiárak miatt a bezárás mellett dön-
tött. Jó esetben csak a téli időszakban, de vannak, 
akik véglegesen. A szállodaszövetség január else-
jével hivatalba lépett balatoni regionális vezetője 
a jelen helyzetben racionális döntésnek nevezte a 
lépést. Az ágazat összefogásában rejlő lehetőségek-
ről és a szervezet lobbitevékenységéről Forsthoffer 
Ágnest kérdeztük.

Balatonfüreden maradt a 
szállodaszövetség regioná-
lis vezetői posztja: Rádóczy 
Andreát január elsejével 
Forsthoffer Ágnes váltotta. 
A Hotel Margaréta igaz-
gatója két évre vállalta a 
megbízatást, tevékenységét 
társadalmi munkában vég-
zi. Alapvető célkitűzése az 
aktív részvétel ösztönzése 
és a taglétszám emelése, 
mert mint mondja: a tagok 
aktív együttműködése a 
lobbitevékenységet erősíti, 
de már önmagában az egy-
más közötti információcse-
re is jelentős gazdasági elő-
nyökkel jár.

Bár a nehéz helyzetben 
lévő ágazat kapott kor-
mányzati segítséget, ennek 
realizálása még kérdéses. A 
turizmusfejlesztési hozzá-
járulást például márciusig 
nem kell fizetniük, de mivel 
a téli hónapokban a tóparti 
hoteleknek alig van vendé-
gük, így a bevétel után érvé-
nyesíthető könnyítés mérté-
ke is elhanyagolható. Ez a 
típusú segítség tehát azok- 
ban a régiókban – például 
Budapesten – érvényesül,
ahol a hotelek jó vendég-
forgalmat bonyolítanak a 

téli időszakban is. A ba-
latoni szállodák közül aki 
teheti a bezárás időszakát 
felújításra vagy energetikai 
fejlesztésre használja fel. 
Az e célt támogató prog-
ramoknak és hitellehetősé-
geknek érdemes utánajárni. 
A szállodaszövetség – tár-
sult tagjainak segítségével 
– rendszeres tájékoztatást 
ad a legfrissebb technoló-
giai fejlesztésekről, ami az 
energiahatékonyság mellett 
érinti az informatika és a 
marketing területét is. 

Mentőöv-e a mentőöv?

Azt egyelőre még nem 
tudni, hogy az ágazati 
támogatásból – aminek 
a regisztrációja január 
21-én nyílt meg - meny-
nyi jut a balatoni tér-
ségbe. Mint ismeretes: 
a rezsiköltség-növek-
mény felére az első há-
rom hónap után április
ban lehet majd támogatást 
igényelni. Forsthoffer Ág-
nes azt javasolja, hogy az
ehhez szükséges regiszt-
rációt mindenki végezze 
el. A szállodaszövetség 
azt szorgalmazza, hogy

a támogatott időszakot a 
rendkívül energiaigényes 
turisztikai szektorban 
terjesszék ki a többi hó-
napra is, mivel a téli hó-
napokban kényszerűség-
ből zárva tartó szállodák 
energiaigénye az egyéb 
időszakokban is jelentős: 
beindulnak a klímaberen-
dezések, a hűtőkamrák- és 
pultok, a melegentartók. 

Mire jó az együttmű-
ködés, a szövetség?

Forsthoffer Ágnes nagy 
tisztelettel követte elődei-
nek a munkáját és mélyen 

egyetért azokkal a célok-
kal, amikért a szövetség 
dolgozik, ezért vállalta-
el a regionális feladato-
kat. A Magyar Szállodák 
és Éttermek Szövetsége 
alapvetően a hotelek és 
vendéglátóhelyek érde-
keit képviseli országos és 
regionális szinten. For-
sthoffer Ágnes fantaszti-
kusnak tartja azt az erőt, 
ami a hazai szállodák 
hatvan százalékát tömörí-
tő szövetségben rejlik. A 
tagjaitól ugyanis rengeteg 
közvetlen információhoz 
jutnak azok nehézségeiről, 
így tudnak megfogalmaz-

ni az ágazat dolgát meg-
könnyítő módosításokat és 
törvény-javaslatokat. Példa-
ként merült fel az áfa-csök-
kentés elérése, a turizmus-
fejlesztési hozzájárulás 
részleges eltörlése, és külön-
féle munkaerő-piaci támo-
gatásokért folytatott lobbite-
vékenységek. A folytatásban 
többek között az energetikai 
támogatások megszerzé-
se kerül majd fókuszba.  

Szezonalitás és a kül-
földiek elmaradása

Forsthoffer Ágnes a 
balatoni régióban a sze-
zonalitást továbbra is 
komoly kihívásnak lát-
ja: nagyjából hat hónap 
gond nélkül értékesíthe-
tő, a téli időszak azonban 
nem realizálható. Számos 
új szereplő jelent meg a 
térségi piacon, miközben 
a fogyasztók száma nem 
emelkedik. Véleménye 
szerint információkra van 
szükség ahhoz, hogy a 
vendégek számára minél 
jobb szolgáltatási környe-
zetet és négyévszakos, 
népszerű régiót tudjanak 
kialakítani. 

Az elnök asszony ag-
gályosnak látja a kül-
földiek elmaradását is, 
akiket a Magyar Turiszti-
kai Ügynökség központi 
marketingjének segít-
ségével kellene vissza-
csábítani. A tartózkodási 
idő és a költésük kiesése 
fájó pontja a térségnek.

Markáns tényező a 
közlekedés

A céges és a rendezvény 
szegmensben a szolgáltatók 
gyakran azzal szembesül-
nek, hogy a Balatonnak szin-
te csak a legkeletibb csücske 
látogatott, mivel a Budapest-
ről egy órára fekvő térség a 
legvonzóbb. A helyi közle-
kedést elősegítő intézkedé-
sek is szívügyei Forsthoffer 
Ágnesnek. Példaként emlí-
tett egy, a budapesti közbrin-
ga mintájára kialakítható, a 
Balaton egészét körbeölelő 
hálózati rendszert, ami egy 
rugalmas, szabad életfor-
mát eredményezne. Ennek 
analógiájára kézzel hajtható 
vízijárművekben is lehetne 
gondolkodni. 

Az aktív tagság előnyei

Minden rendszer hasz-
nossága a résztvevők 
hozzáállásán múlik. A 
szállodaszövetség tagjai-
nak aktív együttműködé-
se, tudásmegosztása szá-
mos gazdasági előnnyel 
is járhat, éppen ezért 
Forsthoffer Ágnes szor-
galmazza a tagok aktív 
részvételét, valamint to-
vábbi tagok csatlakozá-
sát. A tagdíj nem csupán 
egy költségvetési sort, 
hanem egy tudásközös-
séghez való tartozást je-
lent, amiből a befektetett 
összegnél sokkal többet 
lehet profitálni – állítja a 
regionális vezető.      Mórocz

A Balaton-felvidékhez 
kötődő történet szerint az 
érettségi után tíz évvel egy 
középiskolai osztály tagjai 
egyikük esküvője kapcsán 
töltenek együtt újra egy 
hétvégét egy balatoni pan-
zióban. A filmnek füredi 
vonatkozása is van.

- A rendező, Kerékgyár-
tó Yvonne részt vett a bo-
rászatunk egyik borkósto-
lóján, megtetszett neki az 
előadás stílusa, a környe-
zet, és beleszeretett a Sola-
ris borunkba – emlékezett 
vissza Gyukli Krisztián, 

akit felkértek, hogy legyen a 
film szakmai tanácsadója. 
A játékfilm cselekménye 
párhuzamosan halad a fü-
redi borász életútjával, 
aki tíz éves németországi 
tartózkodás után tért visz-
sza, hogy a hazai szőlőso-
rok között valósítsa meg 
az álmát. 

A filmbéli történet sze-
rint a balatoni szőlővel ren-
delkező nagyapa (Jordán 
Tamás) felteszi a kérdést a 
külföldre készülő fiúuno-
kájának: mit tud külföld, 
amit ez a vidék nem? – 

Erről a dialógusról a film 
előtt sokat beszélgettünk a 
rendezővel és az operatőr-
rel. Megosztottam velük 
a Fekete-erdei tapasztala-
taimat: szerencsém volt, 
mivel a freiburgi kutató-
intézetben a legmagasabb 
fokon tanulhattam meg a 
szőlészet-borászat összes 
csínját-bínját. Ez a tíz év 

alapjaiban határozta meg 
a szemléletmódomat, ki-
alakítva bennem egy rend-
kívül erős meggyőzősét ar-
ról, hogy hogyan kell szőlőt 
művelni és bort készíteni. 
 Gyukli Krisztián szerint 
manapság egyre több fia-
tal veszi észre, hogy a bor 
nem csupán egy alkohol, 
hanem a legősibb kulturá-

lis italunk is egyben. Egy 
pohár borral a kezünkben 
elképesztően jó beszél-
getések indulhatnak, és 
remek barátságok vagy 
szerelmek is szövődhetnek 
általa. A filmből a nagya-
pa Jordán Tamást idézve:

A filmbéli Solaris palack 
láttán és a stáblista kap-
csán Gyukli Krisztián is 
meghatódott. A közösségi 
oldalán közzétett hír soka-
kat megmozgatott, száznál 
is többen jeleztek vissza 
neki és a családjának, akik 

a filmnézés közben szin-
tén kibontottak egy pa-
lack bort. S hogy tényleg 
a füredi borász fiatalságát 
idézi-e a film?

- Ha visszaemlékezem a 
huszonnyolc év körüli önma-
gamra – ennyi idősek a film-
béli fiatalok -, akkor be kell 
vallanom, hogy pontosan 
olyan voltam, mint ők. Az 
életemet gyermekkorom 
óta meghatározza a szőlő 
és a bor, a füredi borfeszti-
vál, a Tagore-sétány, az esti 
borozgatások és a hullócsil-
lagok nézegetése – nosztal-
giázott Gyukli Krisztián. 

Az Együtt kezdtük című 
filmben szereplő Solaris bor 
pedig olyannyira valós, hogy 
a füredi borászat a tavalyi 
Országos Bio Borversenyen 
a legmagasabb, Champion 
díjat nyerte el vele.         MA            

Együtt kezdtük - ez a címe annak a filmnek, amit 
nagy sikerrel vetítettek a magyar mozikban, je-
lenleg pedig az egyik legismertebb filmcsatornán 
is a legnézettebbek között szerepel. A Balaton-fel-
vidékhez kötődő film stáblistájának végén Gyukli 
Krisztián neve is szerepel, erről kérdeztük a füredi 
borászt.

Jordán Tamás és Jakab Balázs a filmben

„A borral csa-
jozás soha nem 
megy ki a divat-
ból”.

Együtt kezdtük - magyar sikerfilmben a füredi borász
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Sakk egyéni csapatverseny 
Két év kényszerszünet 
után ismét megrende-
zésre került a Bala-
tonfüredi Sport Club 
Sakk Szakosztályának 
szervezésében váro-
sunk általános iskola 
hallgatóinak egyéni 
csapatversenye.

Az egyéni eredmények 
közül az adott iskola leg-
eredményesebb négy diák 
teljesítményét vették figye-
lembe a szervezők. Így ala-
kult ki az iskolák rangsora.

Egyéni díjazottak:

Felső tagozatos versenyzők
Fiúk: 
1. Bertha Mátyás
(Radnóti Miklós Ált. Isk.)
2. Fábián Barnabás 
(Református Ált.alános Isk.)
3. Székely András
(Református Általános Isk.)
Leányok:
1. Pap Anett
(Református Általános Isk.)

2. Bari Boglárka
(Református Általános Isk.)
3. Gulyás Viktória
(Eötvös Loránd Általános Isk.)

Alsó tagozatos versenyzők
Fiúk:
1. Németh Dániel
(Református Általános Isk.)
2. Rojtos Ábel
(Református Általános Isk.)
3. Bebők Barnabás
(Radnóti Miklós Ált. Isk.)
Leányok: 
1. Tóth Zoé
(Radnóti Miklós Ált. Isk.)

2. Tóth Zara
(Radnóti Miklós Ált. Isk.)
3. Lugosi Gréta
(Radnóti Miklós Ált. Isk.)

Az iskolák versenyét 
a Református Általános 
Iskola nyerte az ezüstér-
mes a Radnóti Miklós 
Általános Iskola, míg 
a képzeletbeli dobogó 
harmadik fokára az Eöt-
vös Loránd Általános 
Iskola állhatott fel.

Dr. Perkovits Géza
szervező, BSC

A Református Általános Iskola Kálvin termében 
44 diák nevezett, és képviselte iskoláját

A győztes Református Általános Iskola csapata

Utánpótlás tenisz

Játékoskeret
A 2022-es decemberi rang-
listán  a BUSC 12 játéko-
sa szerepelt. L12: Serkédi 
Emese 5., Serkédi Csenge 
9., Szabó Kitti 24., Oláh So-
phia Grace 26., Kiss Liliána 
Hanna 41., Szabó Vivien 45. 
F12: Felhőfalvi András 100. 
L14: Badics Lara 20. F14: 
Kövesligeti Lénárd 8., Tö-
rök Ábel 16., Vörös Kristóf 
26., Felhőfalvi László 66.

Válogatottság
A 2022 őszén kihirdetett új 
válogatott keretekben két fü-
redi nevelés is helyet kapott: 
Serkédi Emese és Török 
Ábel lett tagja a korosztá-
lyos 14-es válogatottnak. 
(cikk a Balatonfüredi Napló 
decemberi számában.) 

Csapatbajnokság
2022-ben az egyesület 
lány 12-es és fiú 14-es 
csapatokat indított a Ba-
ján megrendezett Vidék-
bajnokságon. Az OB-n 
a lányok harmadikok, a 
fiúk hetedikek lettek.
Nemzetközi eredmények     
2022-ben öt balaton-
füredi teniszező vett 
részt nemzetközi tor-
nákon. Szeptemberben 

 
Serkédi Emese (képünkön) 
a Nexon Cup elnevezésű 
Tennis Europe-on meg-
szerezte első nemzetközi 
tornagyőzelmét: egyé-
niben és párosban – Sá-

volt Karolinával – is első 
helyen végzett. Augusz-
tusban Emese a Belight 
Cup-on az első főtáblás 
győzelmét aratta, ugyan-
itt Kövesligeti Lénárd is 
megszerezte első főtáblás 
sikerét. Májusban ugyan-
ez sikerült Török Ábelnek 
is, aki Szabadkán nyert 
mérkőzést.

Országos bajnokságok 
Serkédi Emese márciusban 
az  országos bajnokságon  
egyéniben első helyen vég-
zett. Serkédi Csenge ugyan-
itt bronzérmes lett, párosban 
pedig Emese és Csenge 
egyaránt harmadik helyen 
végzett. A nyári szabadtéri 
OB-n Serkédi Emesének 
nem sikerült a négy közé ke-
rülnie, Csenge viszont ismét 
bronzérmes lett egyéniben. 
Párosban viszont Serkédi 
Emese – Sávolt Karoliná-
val – nem talált legyőzőre, 
megszerezve ezzel a BUSC 
történetének első páros OB 
aranyérmét is.

Egyéb versenyek
A hazai tornákat tekintve 

Serkédi Emese 6, Kövesli-
geti Lénárd 5, Török Ábel 
3, Serkédi Csenge és Vörös 
Kristóf 1-1 elsőséget szerzett.

Szabó Kitti a Kinder Ku-
pán összetettben első helyen 
végzett, októberben így ő 
képviselhette Magyarorszá-
got Mallorcán a nemzetközi 
torna döntőjében.

Munkatársunktól

A Balatonfüredi Utánpótlás Sport Club (BUSC) 
2019-ben megalakult tenisz szakága számára 2022 
volt az első sikerekben gazdag év. Egyéni és páros 
országos bajnoki cím, országos csapatbajnoki 
bronzérem, nemzetközi tornagyőzelem, Mester-
versenyen szerzett aranyérem és válogatott keret-
tagság – ezek voltak az év legszebb eredményei.

Nehéz ősz után kemény tavasz vár a kézisekre
A csapat ősszel a reali-
tásoknak megfelelően 
szerepelt, sőt a decem-
beri hajrában erején 
felül teljesített.

Az idei szezon őszi fel-
vonásában az egy évvel 
korábbi időszakhoz ké-
pest öt ponttal szereztek 
kevesebbet a fürediek. 
Budakalász, NEKA és a 
Gyöngyös ellen összesen 
mínusz három, a Dabas 
ellen mínusz kettő az ösz-
szevetés szaldója.  (A Tata-
bányát 2021-ben hazai pá-
lyán legyőzték, míg 2022 
őszén a bányászvárosban 
alulmaradtak, ellenben a 
Fradival szemben fordított 
az eredményt értek el.)

Az öt pont mínusz an-
nak a fényében érthető, 
hogy két válogatott játékos 
eligazolt Füredről, vala-
mint példátlan sérülés- és 
betegség hullám érte utol 
a társaságot, miközben a 
nemzetközi szereplés mi-
att hattal több tétmeccset 
kellett játszaniuk, mint egy 
esztendővel korábban. Így 
ez az eredmény – ha nem 
is örömmel, de tényszerű-
en – tudomásul vehető.

Ugyanakkor, ha azt néz-
zük, hogy a két döntetlen 

mellett három meccsen 
is csak egy góllal ma-
radtak alul, az már több 
mint pech.

Tavalyi bronzérmük – 
többek között – azért jött 
össze, mert közvetlen ri-
válisaikkal ellentétben a 
BKSE ezeket az ún. kö-
telező meccseket szinte 
hibátlanul hozta. Ahogy 
2021/2022-ben ez jelen-
tős előnyt biztosított a 
füredieknek, az idei baj-
nokságban ebben már 
hátrányba kerültek.

Ezzel együtt az őszt jó 
szájízzel zárták. Hiszen 
amikor legjobban sújtot-
ták csapatot a hiányzások, 
amikor többször is csak 
tizenegy mezőnyjátékos-
sal állhattak ki, akkor 
nem vallottak szégyent a 
Skjern és a Sporting ellen, 
valamint három pontot 
hoztak a Hardon és le-
győzték a Fradit.

A tavaszi folytatásra 
január elején kezdte meg 
a felkészülését György 
László csapata. A keret 
tagjai a világbajnokságon 
a jól szereplő Bóka Bend-
egúz kivételével együtt 
gyakorolhattak. A két ke-
resztszalag szakadásból 
felépülő még egyéni mun-

kát végeztek, de már dol-
gozhattak.

Február harmadikán 
rajtolt a kézis tavasz egy 
Magyar Kupa meccsel, és 
rögtön belefutottak egy 
pofonba. Nem is a ve-
reség, hanem annak mi-
kéntje volt kiábrándító. 
Ráadásul a folytatás nem 
ígérkezett könnyebbnek, 

sőt! Négy Európa Liga 
meccs nagyszerű és náluk 
erősebb és rutinosabb csa-
patokkal, míg a hazai baj-
nokságban a két magyar 
BL induló, meg az őket a 
Kupából kiejtő Gyöngyös 
várt rájuk. 

A cikk írásáig hullám-
zó teljesítményt mutat-
tak a fiúk. A nemzetközi 

porondon idegenben és 
itthon egyaránt szoros 
meccseket játszottak az 
ősszel őket könnyedén 
verő ellenfelekkel, de 
a Veszprém ellen a lo-
kálderbin tizenöt perc 
után megadták magukat. 
Ekkor jött a gyöngyösi 
meccs, ahol remek játék-
kal, magabiztosan vágtak 

vissza a három héttel ko-
rábbi vereségért. Sajnos 
tisztáldozattal járt a győ-
zelem, mert az első szá-
mú irányítójuk, Szöllősi 
Balázs megsérült és ezzel 
hosszú hetekre kiesett a 
játékból.

A nagy menetelés már-
cius elejéig folytatódik.

         Király G. István

Fotó: Szente Benjámin

BALATONFÜREDI NAPLÓ XXIII. évfolyam, 2023. 1. szám 11



Március 15. szerda    

Nemzeti ünnep

Kisfaludy Galéria
10:00-14:00 Játszóház gyermekeknek

Tagore sétány, Széchenyi szobor
10:30 Ünnepi műsor, koszorúzás

Kisfaludy Galéria
16:00 Ziránó Bábszínház: Babszem Jankó

Kiserdő, a színház megmaradt oszlopai
18:00 Fáklyás felvonulás
Március 16. csütörtök
Kisfaludy Galéria 

18:00 A szőlőszem - versszínházi monodráma az
ismeretlen Petőfiről Turek Miklós előadásában
Jegyár: 2 000 Ft, nyugdíjas/diák: 1 500 Ft

Március 17. péntek
Vitorlás étterem
18:00 Pörköltészet - irodalmi menza
Varró Dániel - Molnár György: Szívdesszert
Jegyár: 5 000 Ft

Március 18. szombat 
Kisfaludy Galéria
15:30 Padlizsánkrém székelymenyecske módra
bábos mesemondás tárgyjátékkal
Jegyár: 1 500 Ft

Vaszary Galéria
16:00 Bak Imre: Helyzetek - Művek 2014-2022
Tárlatvezetés Zsikla Mónika művészettörténésszel

17:00 Bak Imre és a fiatal képzőművészek
Beszélgetés Szinyova Gergővel, Nemes Mártonnal és 
Borsos Lőrinccel (Borsos Lillával és Lőrinc Jánossal)

Evangélikus templom
18:00 „TAVASZI ZSONGÁS”
A Mendelssohn Kamarazenekar hangversenye a 
Zeneakadémia fiatal szólista tehetségeivel
Művészeti vezető: Kováts Péter
Jegyár: 2 800 Ft nyugdíjas/diák: 1 800 Ft

Március 19. vasárnap
Kisfaludy Galéria
10:00 Tavaszköszöntő családi koncert
a Katáng zenekarral
Jegyár: 1 500 Ft

Kisfaludy Galéria
18:00 MADÁCH 200
A Kisfaludy Színház Rádiószínház-sorozata
Az előadás előtt Dr. Praznovszky Mihály
irodalomtörténésszel beszélgetünk.
Egressy Zoltán: Vesztett éden c. műve
Jegyár: 2000 Ft nyugdíjas/diák: 1500 Ft

Március 19. vasárnap
Evangélikus templom
9:00 Istentisztelet a „Bach mindenkinek” fesztivál 
keretében - Klampács Zsófi csellóművész 

Március 21. kedd
Ferencsik János Zeneiskola 
17:00 „Bach mindenkinek”

Március 24. péntek
Arácsi Népház
17:00 Gazsi József és Nagy Sándor
„Visszaemlékezés” című fotókiállításának megnyitója

Március 31. - április 2.
Hamvas Napok
Szőcs Géza Irodalmi Szalon
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