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Tisztelt Nagycsaládosok!

Szeretettel köszöntöm Önöket Balatonfüreden! 
Megtisztelő, hogy az 1987 óta minden ősszel 
megrendezett nagycsaládosok találkozójának 
most Balatonfüredet választották helyszínéül. 

Gárdonyi Géza írónk szerint „A teljes élet a 
családos élet: a fészek. Akinek nincs családja, csak 
fél életet él: mindholtáig hiányzik neki valami.” 
Bizony az ember család nélkül gyenge, erőtlen, 
kiszolgáltatott. De a család ugyanakkor felelős-
ség, elköteleződés is. 

Egy családban – főleg egy nagycsaládban – 
sosem magányos az ember. Mondhatjuk, hogy 
ott nem lehet unatkozni, ott mindig történik 
valami. Legyen szó gyermekszületésről, óvoda- 
vagy iskolakezdésről, ugyanezek befejezéséről, 
születésnapokról, névnapokról, de ott vannak 

a nagy ünnepek, mint a húsvét és a karácsony, amelyek igazi üzenete szintén csak 
családban élhető át. És bizony az ünnepek mellett ott vannak a dolgos hétközna-
pok számtalan feladata, amelyeket az egymással „kompatibilis” vagyis egymást 
szerető, támogató, kiegészítő szülőpár nélkül elképzelhetetlen megoldani. 

Ezekben a rendkívüli időkben, amikor a hétköznapjainkat a városban, az ország-
ban, de az egész világban egy parányi ellenség, a COVID19 koronavírus ellen 
folyatott küzdelem irányítja, különösen fontos az összetartás, az egymásra figye-
lés, a felelős magatartás. Ezen tulajdonságok pedig legerősebben a családban, és 
a nagycsaládban sajátíthatók el. 

Szívből örülök annak, hogy a nagycsaládosok Balatonfüredet választották talál-
kozójuk színhelyéül, mert ezzel is felhívjuk a figyelmet a családok fontosságára, 
az ott megtapasztalható stabil életformára. Ki tudja? Talán városunk fiataljai látva 
ezt a sok pozitív példát bátrabban köteleződnek majd el és több gyermeket mer-
nek vállalni. Szeretném ezt hinni!

Kívánom, hogy érezzék jól magukat Balatonfüreden, annak elegáns reformko-
ri városrészében, vagy a várost körülvevő lenyűgöző természeti környezetben. 
A Romantikus Reformkor Fesztivál programkavalkádja pedig ízelítőt ad a vá-
ros kulturális sokszínűségéből, és amely fesztiválnak a Nagycsaládos Esküvővel 
most Önök is szerves részét képezik. A magam és a városvezetés nevében kelle-
mes szórakozást és tartalmas időtöltést kívánok! Vigyázzunk egymásra!

                             dr. Bóka István 
                                              polgármester
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Kedves Nagycsaládos Barátaim!

Még e köszöntő írásakor, augusztus vége felé 
sem tudhatom biztosan a koronavírus-helyzet 
miatt, hogy megtarthatjuk-e szokásos és sze-
retett Őszi Találkozónkat. Az előzetes jelent-
kezésekből tudom, hogy legalább kétezer- 
ötszázan lennénk együtt, ami nagyon bíztató, 
s egyben nagy öröm is, hiszen ezernél is több 
új családdal bővül a NOE évente, s bizony 
a védelmi intézkedések miatt még nem volt 
alkalmunk mindenkivel találkozni. 

Mi lenne erre alkalmasabb hely a Balaton part-
jánál, s annak is egyik legszebb ékkövénél, 
Balatonfürednél. Füred vár bennünket, tudom, 
mert már tavaly november óta egyeztetünk 
velük, s mondhatom, nagyon sok dolgot oldottunk meg együtt. Nagyon sokat 
köszönhetünk Dr. Bóka István polgármester úrnak, Hári Lenke alpolgármester 
asszonynak és kollégáiknak, nagyon komoly anyagi és szervezési segítséget 
nyújtottak a program megvalósításában. Így lettünk részesei a Romantikus 
Reformkor Fesztiválnak, s élvezhetjük annak szépségeit. 

Füredben az is nagyon jó, hogy nem kell ajánlani, ugyanakkor sokan mégis 
először jönnek ide családostul, s élvezik a mólót, a sétányt, a forgatagot, a hajó-
kázást, s így sikerül még többünknek és még jobban megismernünk hazánkat, 
amely az egyik fontos célja találkozóinknak.

Köszönöm kollégáink munkáját, akik közt újakat is köszönthetünk, s akiknek 
köszönhetően minden rendben lesz, ahogy az már megszokott.

Örömteli időtöltést kívánok nektek!Vigyázzunk Egymásra!

Szeretettel:

      Kardosné Gyurkó Katalin
                 a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke
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BALATONFÜRED TÖRTÉNETE

Füred térségét már az ősember is lakta. Első ismert lakói a rómaiak voltak, 
emléküket számos kiásott épületrom és síremlék jelzi. Füred nevével írásos 
emlékként először 1211-ben találkozunk, a Tihanyi apátság egy birtokössze-
írásában. Mai területén az Árpád-korban hét település állt, Füred és Arács 
mellett Kék, Magyaré, Papsoka, Siske. A város legrégebbi, a Kéki-patak part-
ján épült, később elhagyott településrésze ma szőlőterület, maga a Kéki-forrás 
még működik. 1717-ben említik savanyúvizét, majd 1729-ben újra. 1722-ben 
vegyelemeztették és gyógyvízzé nyilvánították. Ez idő tájt már állt egy fa 
fürdőház, majd nemsokára egy kőház, kiadó szobákkal vendégek számára. 
Később kétemeletes új fürdőház is épült. A református hitközség tagjainak 
anyakönyvezése 1724-ben indult, a római katolikusoké 1800-ban, az izraeli-
táké pedig 1863-ban.

Eötvös Károly az Utazás a Balaton körülben írja: „Öt házból állott valamikor 
Balatonfüred. A tihanyi barátok vendéglője, a szentgyörgyi Horváth-ház, 
a pápai Eszterházyak hajléka, a fürdőház és a kápolna. De ólak nagy szám-
ban lovak és kocsik számára.”[5] [...] „a Balatonnak ez volt egyetlen fürdőhe-
lye [...] még nem volt Kenese, Almádi, Alsóörs, Fülöp, Badacsony, Balaton-
földvár, Boglár, Fonyód.”

A város a 19. század első felében, 
a reformkor idején indult fejlő-
désnek. A vendégek szórakozá-
sát a nyári időben fából készült 
színház szolgálta. 1831-ben meg-
épült a Balatonfüredi Színház, 
a Dunántúl első magyar nyelvű 
kőszínháza, melyet Kisfaludy 
Sándor alapított adományokból, 
apátsági és népi segítséggel. 
A színház létrehozásához, többek 
között, Kerkapoly István tapol-
cai főszolgabíró járult hozzá (ek-
kor Balatonfüred még a tapolcai 
járáshoz tartozott). Szentgyörgyi 
Horváth János rendezte 1825. július 26-án a füredi Horváth-házban az első 
Anna-bált lánya, Anna Krisztina tiszteletére. Az Anna-bál hagyománnyá vált, 
azóta minden évben megrendezik. Széchenyi István kezdeményezésére innen 
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indult el 1846-ban az első balatoni gőzhajó, a Kisfaludy. Füreden hajógyár 
is létesült. A század első felében előbb találkozóhelye volt a Dunántúl nagy 
családjainak, majd, főként a kiegyezés utáni időszakban, kedvelt találkozó-
helye lett a politikusoknak, művészeknek.

„Sok jó barát, sok szép asszony, sok ifjúkori ismerős, sok országos férfi ott mulat egy 
csoportban. Hamvadó szív újra lángra lobban, száradt kedélyt vidámság harmatja 
felüdíti; múltnak emlékei, hazafi remények ott röpködnek a lelkek előtt, mint lepkék 
a virágos kertben. Húzza a cigány minden este, minden délben, minden hajnalon. 
A németet is össze lehet szidni, kegyetlenül. Abban is meg lehet állapodni, kik a leg-
nagyobb hazafiak s kik az igaz költők. A pecsovicsokról is ki lehet sütni, mikor és mily 
áron vette meg őket a bécsi udvar.” 

– Eötvös Károly: Utazás a Balaton körül, Balatonfüred fejezet; 1900

Ekkor kezdődött a település nagyobb fellendülése, feltöltötték a tó partját, 
kialakították a sétányt, magánvillák épültek, megépült a kórház déli szárnya.

Jókai Mór itteni villájában írta Az arany ember című híres regényét, melynek 
egy része a Balatonnál játszódik. Az épület ma múzeum, ahol láthatjuk az író 
bútorait, személyes tárgyait. 1884-ben itt alakult meg az első magyar vitor-
lásegyesület, a Stefánia Yacht Club. Balatonfüred, mint nagyközség 1891-ben 
1788 magyar lakossal rendelkezett, a faluban földmíves és vincellérképezdével 
összekötött szeretetház működött. A szőlőültetvények nagy részét a filoxéra 
elpusztította.

A második világháború után, az 1960-as években indult a város újabb fejlő-
dési szakasza. 1966-ban itt tartották a XXVII. FICC (Nemzetközi Camping 
Caravanning Club) Rallyt, erre épült 4000 személyes kempingje. 1971-ben 
Füredet Magyarország első gyógy- és üdülőhelyi városává nyilvánították. 
Balatonfüred 1987 óta „A szőlő és a bor nemzetközi városa.” 

(forrás: Wikipédia)
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BALATONFÜRED ÉS KÖRNYÉKE 
LÁTNIVALÓI

TAGORE SÉTÁNY ÉS EMLÉKFAPARK

Balatonfüred hangulatos parti sétánya Rabindranath Tagore nevét viseli. 
(Korábban Kolos sétány, majd Deák sétány.) A világhírű bengáli hindu költő 
itt gyógyíttatta szívbetegségét 1926-ban. Felépülését követően, hálája jeléül 
hársfát ültetett a gyógy-parkban. Tettét a régi indiai legenda motiválta, mi-
szerint ha a fa gyökeret ver, ültetője sokáig élni fog, hogy láthassa megújuló 
hajtásait. „Ha nem vagyok többé a földön, ó fám, susogtasd tavasszal megúju-
ló leveleidet az erre vándorlók felett: a költő szeretett, míg élt.” – írta. Valóban, 
Tagore a fa ültetése után még 14 évet élt. A költő emlékfája és szobra körül 
liget alakult ki az elmúlt évtizedekben.

India több köztársasági elnöke, majd közismert miniszterelnök-asszonya, 
Indira Gandhi tisztelgett Tagore emlékének egy-egy fával.

A Nobel-díjas olasz költő, Salvatore Quasimodo1961-ben ültetett apró hárs-
fát ittléte emlékére. Űrhajósok, tudósok – köztük a Nobel-díjas Wigner Jenő, 
Harsányi János, Oláh György – emlékfái is itt láthatók. Göncz Árpád, a Ma-
gyar Köztársaság akkori elnöke 1990-ben, Franco Cajani olasz költő 1992-ben, 
Orbán Viktor, a Magyar Köztársaság miniszterelnöke 2000-ben ültetett itt fát.

A park a Tagore sétányig húzódik, ami több mint egy km hosszú, kényelmes 
sétaút. Séta közben érdemes megnézni a park szobrait, emléktábláit és a pihe-
nőpadok réztábláit.
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HALÁSZ ÉS RÉVÉSZ SZOBRA

A balatonfüredi hajókikötő előtt áll a Halász és a Révész szobra. A két ősi 
balatoni foglalkozást ábrázoló szobrot Pásztor János 1937-ben készítette, rá 
négy évre állították fel őket jelenlegi helyükre. A legenda szerint, aki meg-
simogatja a halász és a révész csizmáját, egész biztos, hogy újra visszatér 
a városba.

PAPSOKA TEMPLOMROM

Füred román kori és gótikus építészeti emléke a 12. században épített Szent 
Mihály templom. Az Árpád-korban Papsoka, a középkorban Siske falu plé-
bániatemploma volt, köré rendeződött a település központja. Ez az egyetlen 
templomrom, ami a római korból itt maradt. Papsoka helységnév jelentése 
– pap falva, pap birtoka – a tihanyi bencések birtokára utal.
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A kitűnő balatoni kilátással bíró templom egy római kori villa alapjaira épült. 
A román templomot többször átépítették, bővítették: a 15. század derekán új, 
gótikus szentélyt, körítőfalat emeltek. A templom a török időkben pusztult 
el. Ekkor tetőzete leégett, köveit a környékbeliek hordhatták el házaik felra-
kásához. Az ásatások utáni helyreállítás során megmaradt a romjelleg, de 
téglafal kiegészítések láttatják az eredeti épületet. A romok mellett található 
Keöd József sírja, aki az első menetrend szerint közlekedő balatoni gőzhajó, 
a Kisfaludy utolsó kapitánya volt.

BALATONI PANTEON – EMLÉKTÁBLÁK

A Gyógy téren álló egykori szanatórium, ma Anna Grand Hotel színházter-
me alatt található fedett sétányon azoknak a kiváló költőknek, tudósoknak, 
kutatóknak az emléktáblája található, akik Füredről írtak, vagy fontosat tet-
tek a városért.

Az első emléktábla Garay János költő (1812-1853) nevét örökíti meg, aki elő-
ször szentelt egy verseskötetet a Balatonnak. A második tábla a színház-
ról emlékezik meg. Majd Czuczor Gergely költő (1800-1866) következik. De 
emléktáblája van itt Krúdy Gyulának, Eötvös Lorándnak, Ady Endrének, Vö-
rösmarty Mihálynak, Csokonainak, Jókainak, Gárdonyinak, Pálóczi Horváth- 
nak, Kisfaludy Károlynak, Passuth Lászlónak, Cholnoky Jenőnek, a Balaton 
kutatójának, Bihari Jánosnak, a nagy zenésznek, Szabó Lőrincnek, Lóczy La-
josnak, Fáy Andrásnak (1786-1864), aki azon kívül, hogy költő és meseíró 
volt, megalapította az első magyar takarékpénztárt.
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JÓKAI KILÁTÓ

A Lóczy-barlangtól jelzett turistaút (zöld háromszög) vezet fel a Tamás-hegyen 
(317 m) álló, fából épített 3 emeletes Jókai-kilátóhoz, ahonnan csodálatos 
kilátás nyílik a Balatonra, Balatonfüredre és a Tihanyi-félsziget irányába. 
A Jókai hőséről elnevezett Aranyember útján ülőpadok teszik még kelleme-
sebbé és kényelmesebbé a sétát. A tanösvény hat táblán mutatja be a környék 
földtanát, növény- és állatvilágát.

KISERDŐ

A jelentős, védett értékű a „Kiserdőnek” nevezett 10 hektáros park, a 71-es 
főút és a Szívkórház közötti részen terül el. Az egykori angolparkot a város 
tüdejének is nevezik. Alsó részét 1792-ben, felső részét 1878-ban telepítették. 
Pihenő park, ideális hely a sétára, madár nézésre, andalgásra, de játszótér és 
aktív sportra alkalmas eszközök is találhatók a parkban.
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Itt áll az egykori magyar játékszín, a dunántúli első kőszínház hat megmaradt 
oszlopa. 1831-ben épült fel Füreden a Dunántúl első kőszínháza. 1841-42-ben 
elkészült a nyári színkör, az Aréna is, mert a fazsindellyel fedett, alacsony 
belmagasságú kőszínház nyáron annyira átmelegedett, hogy nem volt alkal-
mas a színielőadások megtartására. A két füredi színházépület útja 1846-ban 
aztán keresztezte egymást: elhatározták az Aréna lebontását és a kőszínház 
átépítését. Kísérletet tettek a nemzeti kegyhelynek számító kőszínház meg-
mentésére és igyekeztek alkalmassá tenni a nyári színielőadások befogadá-
sára. 1958-ban a nyári színház bejáratának helyén állították fel a kőszínház 
egykori oszlopait, amelyek jelenleg is láthatók.

SZÉNSAVAS FORRÁSOK

Balatonfüred hírét, nagyságát évszázadok óta az itt feltörő szénsavas forrá-
sok és azok használata is erősíti. A 20. századig csak három szénsavas forrást 
ismertek:

1. Őskút v. Fürdőforrás, a mai Szívkórház épülete alatt van, az első felhasz-
nált forrás.

2. Kossuth Lajos forrás a mai Gyógy téren, főleg ivókúrára használták.

3. Savós forrás, a kórház épülete előtt található, melynek vizét juhtúróval 
keverve tüdőbetegségek gyógyítására használták.
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Felhasználásuk előtt a források szabadon folytak ki a földből, eltűnve a par-
tot övező nádasok között. A XX. században -a fent említett három forrás be-
fogása után – Lóczy Lajos javaslatára még négy újabb kutat fúrtak. Az 1931. 
évi kutatások nyomán 14 helyen sikerült savanyúvizet és széndioxid kitörést 
kimutatni.

Ma fürdőkúra formájában főként a szív- és érrendszeri betegségek gyógyítá-
sára, a szervezet általános kimerültségének orvoslására alkalmazzák a füredi 
gyógyvizet. Ivókúraként gyomorhurut, epe- és bélbántalmak, sőt cukorbaj 
ellen is hatásos.

A füredi kúrák hatékonyságához a klimatikus tényezők – kiegyensúlyozott 
hőmérséklet, a csend, a jó levegő, a harmonikus szépségű táj és a tó tükrének 
nyugtató hatása- is hozzájárulnak.

Az Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóság 2001-ben a füredi 
savanyúvizet „elismert, természetes ásványvíznek” minősítette.

A városba látogató több helyen kóstolhatja meg a füredi savanyúvizet, a leg-
látogatottabb a Tagore sétányon lévő ivókút.

LÓCZY BARLANG-JELENLEG FELÚJÍTÁS ALATT

A Tamás-hegy nyugati oldalában 1894-ben feltárt és 1934-ben megnyitott 
barlang jelentős természeti és idegenforgalmi értékkel rendelkezik. A hegy-
ségképző erők hatására vízszintes helyzetükből kibillent középső-triász 
korú, látványos mészkő rétegek zárják körül a mélyből feltörő langyos vizek 
által kioldott barlangot. Az üstszerű oldási formák és a helyenként még meg-
található borsókövek is utalnak a barlang kialakulásának körülményeire.
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P
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R

R PRegisztráció Parkolás
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A város központjától autóval 5 perc alatt, gyalog fél órás sétával elérhető bar-
lang megtekintése érdekes kiegészítője lehet Balaton környéki programunk-
nak. A fokozottan védett barlanghoz turistajelzés vezet a vasútállomástól 
(zöld sáv) és a Jókai-kilátótól (zöld háromszög). A barlangot szép és válto-
zatos oldásformák, a hegy felépítését bemutató vékony réteges mészkőfalak 
jellemzik. 

KOLOSKA VÖLGY

A kilátótól jelzett turistaúton (kék és zöld) juthatunk el a Koloska völgybe és 
a Koloska sziklákhoz. A kőbe foglalt Koloska forrás előtt kis tavacska talál-
ható, mely azonban aszályos időben kiszárad. A város fölötti 250-300 méter 
magas fennsíkokat jellegzetes szubmediterrán vegetációjú karszterdő borítja, 
a mészkőhegyekbe vájt völgyekben kis patakok csörgedeznek és sietnek a 
Balatonba, ezek a 20. század elejéig vízimalmokat is hajtottak. Különleges 
atmoszférájú hely.  
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BODORKA LÁTOGATÓKÖZPONT

15 édesvízi akvárium, 2 tengeri akvárium, és 2 terrárium. Ez Balatonfüred 
legnépszerűbb Látogatóközpontja. A Balatoni Vízivilág Látogatóközpont-
ban élőben, szemtől-szemben lehet találkozni a vidék halaival, a pár centi- 
méteres szélhajtó küsztől egészen Közép-Európa leghatalmasabb haláig, 
a több mázsásra is megnövő harcsáig. Ízelítőül kis válogatást kínálnak Füred 
testvérvárosa, a horvátországi Opatija jóvoltából az Adria élővilágából is. 
A Tagore sétányon álló balatoni akvárium gyereknek és felnőttnek egyaránt 
tartalmas időtöltést ígér.
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PROGRAMOK

  9:00     Regisztráció (a Kisfaludy színpad melletti sátorban)

10:30 Köszöntők – Kisfaludy színpad

11:00 A „NAGYCSALÁDOS ESKÜVŐ” c. pályázat nyertes párjának 
 esküvői szertartása 

 „Mi nem hirdetjük fennen, hangos szóval, Csak te, csak én, örökké és holtomiglan.
Mi megpróbálunk csendben boldogok lenni, Lelkünk mélyén őszintén, igazán szeretni.”

(Stendhal)

 

Kedvenc idézetünkkel kezdjük bemutatkozásunkat. Ilyenek vagyunk mi: 
Gergő és Rita!

2020. február 20-án lesz 10 éve, hogy társa, barátja, szerelme vagyunk a má-
siknak. Igazi gyerekszerelem a miénk, hiszen egy középiskolából indult el 
közös kalandunk. Később – egy csodálatos kirándulás során – Szilvásváradon 
történt meg a leánykérés, melyre csakis igen lehetett a válasz. 

Elkezdtük komolyan tervezni a közös jövőt. Mikor felmerült a házasság és 
a házvásárlás lehetősége, választanunk kellett az anyagiak miatt. A házvásár-
lás mellett döntöttünk, de a következő lépés a házasság lesz. 

Hiszünk a házasság Szent kötelékében, e nélkül családot sem kezdhetünk 
alapítani. Igazi nagy család a miénk, ahol szüleink 33 és 35 évnyi házasság-
ban éltek. Olyan családban nőttünk fel, ahol a szüleink az egymáshoz való 
kötődést és tiszteletet mutatták egymás felé. Tudat alatt biztosan e szerint 
választottunk egymásnak párt. 
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Hisszük, hogy a megtett eskü és az egymásnak tett ígéretünk egy örök életre 
szól, mert amit megkötsz a Földön, megköttetett lesz a Mennyekben is.

Olyan sok mindent lehetne írni, hogy mit is jelent számunkra a házasság mint 
szó, de számunkra ez az örök hűséget, tiszteletet és támaszt jelenti egy egész 
életen át.

XV. ROMANTIKUS REFORMKOR FESZTIVÁL

2020. szeptember 24-27. között 
kosztümös felvonulással, kultu-
rális és gasztronómiai progra-
mokkal a reformkort idézi meg 
Balatonfüred hagyományos ren-
dezvénye, a Romantikus Reform-
kor. A fesztivál résztvevői – töb-
bek között - korabeli ruhákat ma-
gukra öltve sétálhatnak a Tagore 
sétányon és gyönyörködhetnek 
a Balaton és Füred szépségében.

PROGRAMAJÁNLÓ A REFORMKORI HÉTVÉGÉRE

Péntektől vasárnapig 10 és 18 óra között népi és iparművészeti vásár a Tagore 
sétányon.

Pénteken este 18 órától Szalonna és Bandája koncertet hallgathat, aki már 
pénteken megérkezik találkozónkra.

A banda 2020-ban ünnepli a 15. 
évfordulóját, de évek óta a magyar 
zenei élet közismert szereplői. 
Koncertjeiken megszólalnak a 
Kárpát-medence legszebb dalla-
mai. Muzsikájuk szerte a világon 
hirdeti a magyar zene szépségét. 
Legutóbb a decemberben lezaj-
lott, Fölszállott a Páva televíziós 
műsor házigazda zenekaraként 

láthatta őket a nézőközönség. Fontos küldetésüknek érzik, hogy az egyre bő-
vülő táboruk örömmel énekelje velük a néha már feledésbe merülő magyar 
népdalokat, ezzel is megvalósítva Kodály Zoltán gondolatait, törekvéseit.
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SZEPTEMBER 26. SZOMBAT

Tagore sétány
10:00–18:00  Népi és iparművészeti vásár
10:00–18:00  Játszóház gyerekeknek a Kenderkóc Népi Játszóházzal
11.00–17.00  Vándorjátszóház – Kicsi CIPÉSZ vándorkiállítás és kézműves    
 játékok
14.00–17.00  A Kossuth Tivadar Művésztelep festőtáborának kitelepülése 
 a Tagore sétányon

Szent István tér
12:30  Sasvári Sándor és Sasvári Léna koncertje
13:00  Hintós felvonulás korhű öltözetben a Reformkori Hagyomány-
 őrzők Társaságával és az ifjú párral. A menetet vezeti Sasvári 
 Sándor színművész és lánya, Sasvári Léna
 Közreműködik: Balatonfüred Város Koncert Fúvószenekara, 
 vezényel: Hégely Ákos

Kisfaludy színpad
14:15  A Romantikus Reformkor ünnepélyes megnyitója
 Házigazda: Hatás Andrea színművész
14:30  32. Nemzeti Honvéd Díszegység Palotaőreinek fegyverforgató 
 bemutatója
15:00  Herczku Ági és a Banda koncertje
19:00  Novák Péter és az ETNOFON koncertje

Vitorlás tér
16:00  A balatonfüredi Reformkori Hagyományőrzők Társasága táncos 
 műsora
16:30  Vásári komédia - BETYÁRKAVALKÁD című gyermekelőadás

Vaszary Kert
17:00  Kosztümös séta a Romantikus Reformkor alatt
 Jegyár: 2.300 Ft/fő
 Előzetes regisztráció: balaton.guide@gmail.com +36 (30) 727-7162
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PROGRAMAJÁNLÓ BALATONFÜREDEN
(A felsorolt múzeumok nyitva tartása: 10-18 óra)

Vaszary Galéria: Vaszary Kolos hercegprímás (Vaszary János festő nagybá-
tyja) egykori nyaralója napjainkban kiállítótérként üzemel. A Galéria TOP10 
kiállítása a kortárs magyar képzőművészet tíz, úgymond legjobb alkotóinak 
műveiből nyújt válogatást. 

Kiállító művészek: Bak Imre, 
Birkás Ákos, Bukta Imre, Fehér 
László, Ilona Keserü Ilona, Lak-
ner László, Maurer Dóra, Szűcs 
Attila, Szöllősi Géza és a Kis 
Varsó művészpáros. 

A „Cilinder és lokni” című ki-
állításon pedig az osztrák bie-
dermeier festészet remekeivel 
ismerkedhetnek látogatóink.

Családi jegy (2 felnőtt és 2 gyermektől): 4000 Ft /család

Jókai Mór Emlékház: Jókai Mór író egykori füredi nyaralója ma emlékház-
ként, az országban szinte egyedülálló író-ház enteriőr típusú kiállítással várja 
látogatóit, felidézve a szellemi miliőt, bepillantást engedve a család füredi min-
dennapjaiba. Ugyanúgy meg- 
található itt Jókai íróasztala, 
nevezetes távcsöve, botgyűj-
teményének, valamint híres 
ásvány- és csigagyűjteményé-
nek jeles darabjai, mint felesé-
ge színpadi kellékei és egyéb 
relikviái. A korhűen beren-
dezett konyha mellett olyan 
érdekességek várják a látoga-
tót, mint Jókai saját készítésű 
rajzai, miniatúrái vagy elefánt-
csont-faragványai…

Családi jegy (2 felnőtt és 2 gyermektől): 3000 Ft /család
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Helytörténeti Gyűjtemény: A Vaszary Ernő fürdőigazgató számára 1913-ban 
épült hétszobás szolgálati lakás nyugdíjazása, illetve a család kiköltözése 
után a bencés rend papjainak nyaralója, később lelkészlak, majd a telepi lel-
készhivatal otthona lett.

Felújítása óta az épület ad otthont 
a Városi Helytörténeti Gyűjte-
mény és kiállítóhelynek. A tár-
lat Balatonfüred történetét mu-
tatja be. Állandó, interaktív kiál-
lításán a látogatók négy nagyobb 
témakör: a közlekedés, a gyógy-
fürdő/fürdőkultúra, az Anna-
bál és a színházi élet vonatko-
zásában ismerkedhetnek meg a 
város reformkori történetével.

A Városi Helytörténeti Gyűjtemény rendkívül gazdag könyvtárával kutató-
központként is működik.

Családi jegy (2 felnőtt és 2 gyermektől): 1600 Ft /család
Kombinált családi jegy (belépési lehetőség a Jókai Emlékházba és a Helytör-
téneti Gyűjteménybe): 3800 Ft /család

Vitorlázeum: Egyedülálló vitor- 
lástörténeti játékos és interaktív 
kiállítótér várja látogatóit Bala-
tonfüred egyik legpatinásabb 
épületében, a balatoni vitorlá-
zás első klubházának emeletén. 
Szimulátor révén kipróbálható 
a viharos Balatonon vitorlázás,
lehet gyakorolni a vitorlafelvo-
nást vagy gyönyörködni a pa-
norámában a kiállítást körbe-
ölelő teraszról. Kép- és hang-

anyagok, érintőképernyős információs rendszer, látványos, interaktív Bala-
ton térkép, kikötőkről készült látványfilmek, távcsövek, valamint többnyel-
vű digitális tárlatvezetés várja az érdeklődőket, akik így könnyed és szóra-
koztató formában ismerhetik meg a balatoni vitorlássportnak, a tó egykori 
nagyhírű hajóinak és hajósainak történetét is.

Családi (2 felnőtt és 2 gyermektől): 2000 Ft/család
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Kisfaludy Galéria: Az épület, 
amely 1884-től Kisfaludy ven-
déglő néven üzemelt, 1919-től 
90 évig moziként működött mint 
galéria, 2006-ban nyitotta meg 
kapuit a látogatók előtt, azóta 
kortárs festők, szobrászok és 
fotóművészek időszaki kiállí-
tásaival várja az érdeklődőket.

Az aktuális kiállítás ingyene-
sen látogatható.

Quasimodo Nemzetközi Költőverseny és Költőtalálkozó

Salvatore Quasimodo 1961-ben járt Balatonfüreden, a Tagore sétányon gyógyu- 
lásának emlékére emlékfát ültetett, és versben fogalmazta meg a balatoni táj-
hoz, a városhoz fűződő érzéseit. A Tagore sétányon állították fel mellszobrát, 
a Nobel-díjas olasz költő tiszteletére pedig 1992 óta évről évre megrendezik a 
Quasimodo Nemzetközi Költőversenyt és Költőtalálkozót, amely mind a ma-
gyar, mind az olasz kulturális élet kiemelkedő eseménye. A költőversenyre 
több száz magyar és külföldi pályázat érkezik minden évben, amelyek közül 
zsűri választja ki a legjobbakat. Az emlék-és a különdíjas verset olasz nyelvre 
is lefordítják.

«Con cuore felice metto questo albero sulle rive 
delle onde del Balaton che avrà foglie al di là del-
la mia vita provvisoria | Le sue radici entrano 
profonde nell’eterna e fiera terra magiara tormen-
tata sempre nella storia | Ma ogni fronda dia un 
saluto a coloro che venendo qui amano la poesia 
che fa nascere gentilezza e giustizia nell’uomo di 
ogni nazione»

(Salvatore Quasimodo, 27 giugno 1961)

„Örömteli szívvel fácskát ültetek a hullámzó Balaton partján, / melynek levelei túlélik 
majd mulandó életemet. / Gyökerei mélyre fúródnak a büszke magyar földbe, melyet / 
a történelem örökké meggyötört. Legyen minden ágacska, / üdvözlet annak, ki eljön ide 
és szereti a költészetet, mely / megszüli a finomságot és az igazságot minden nemzet / 
fiainak nevében.” 

(Salvatore Quasimodo, 1961 júnis 27)



I   NOE  Ő S Z I  TA L Á L K O Z Ó22   

HASZNOS TUDNIVALÓK

w  Van lehetőségetek túrázni kerékpárral (a városban 
több kerékpárkölcsönző is van) vagy gyalogosan 
a környéken

w  Idegenvezetés a városban kisvasúttal (a Vitorlás 
térről indul), a karszalag felmutatásával a kedvezmé-
nyes jegyárak: felnőtt 1.000 Ft, gyermek 500 Ft

w  A karszalag felmutatásával az alábbi éttermekben 
10% kedvezményre vagytok jogosultak: 

• Vitorlás étterem

• Tigris reggeliző és gyorsétterem

• Bazsalicom Bisztró

• Kredenc Bisztró
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

ORVOSI ÜGYELET: 
Balatonfüredi Városi Szakorvosi Rendelőintézet 

Balatonfüred, Csárda u. 1. 
87/580-886 

Az ügyelet ideje pénteken 16:00 órától folyamatos 
hétfő reggel 8:00 óráig

MENTŐK:
Balatonfüred, Fürdő u. 33 104/v
87/343-800

HÉTVÉGÉN IS HOSSZAN NYITVA TARTÓ 
GYÓGYSZERTÁR:

Marina Gyógyszertár
Balatonfüred, Széchenyi u. 55.
(TESCO Marina Center)
www.marinagyogyszertar.hu
Nyitva tartás: H-Szo: 8-19 óra
       V: 9-17 óra
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TÁMOGATÓINK:

Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal 
Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft.
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