
1.  

Az első füredi Anna-bál 

 

    A hagyomány szerint az első füredi Anna-bált 1825. július 26-án rendezték a Horváth-házban, a 

tulajdonos, Szentgyörgyi Horváth János Anna-Krisztina nevű leánya tiszteletére. Az ekkor húszéves 

kisasszony ezen a bálon ismerkedett meg Kiss Ernő fiatal főhadnaggyal, a későbbi honvédtábornokkal, aki 

1849-ben Aradon mártírhalált halt. A fellobbanó szerelemből csakhamar házasság lett, amely azonban 

csupán kilenc hónapig tartott, miután életet adott egy kislánynak, Krisztina 1827. február 7-én Pesten 

elhunyt. Talán ez a szerelmi románc és mindkét főszereplő tragikus halála tette olyan emlékezetessé az 

1825. évi füredi Anna-bált. 

    Az ezt követően évente megtartott Anna-bál egyre nagyobb hírnévre tett szert, lassan kialakultak 

szertartásai: az Anna-báli hordszék vagy a szívhalászat. 1962 óta választanak bálkirálynőt. 

    A XIX. század vége felé megkopott a bál fénye, és a XX. század történelmi eseményei sem segítették 

igazán a tradíciók fenntartását (világháborúk, gazdasági válság). Igazán az 1950-es években támadt fel újra 

Füreddel együtt: hivatalosan 1954. július 31. óta rendezik meg újra az Anna-bált minden évben, a július 

26-ához legközelebb eső szombaton. 

 

1. Melyik tó partján fekszik Füred? Mi a teljes neve a településnek? 

2. Mit jelent a mártírhalál fogalma? Milyen történelmi eseményhez kapcsolódik Kiss Ernő 

mártírhalála? Ismersz-e más aradi vértanút? 

3. Mit jelent a tradíció kifejezés? 

4. Miért épp Anna-bálnak nevezték el a füredi rendezvényt? 

5. Milyen Balaton-parti városokat, nevezetességeket ismersz? 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

Miért dorombolnak a macskák? 

 

Sok macskatartó gondolja úgy, hogy „érti”, mit kommunikál feléje a cicája. 

A legtöbben úgy gondolják, hogy a dorombolással az állat az elégedettségét, kellemes testi-lelki 

állapotát fejezi ki. Ez azonban csak részben igaz. A macskák gyakran akkor is dorombolnak, ha valamilyen 

stressz éri őket, vagy ha megsérülnek, betegek. Állatorvosi megfigyelések és kutatások alapján valószínű, 

hogy a dorombolás egyfajta öngyógyító mechanizmus, ugyanis a doromboláskor kibocsátott hang 

frekvenciája jótékony hatással van a csontok és az izmok fejlődésére, elősegíti a gyógyulást. Azt viszont 

máig sem sikerült egyértelműen kideríteni, hogy milyen anatómiai mechanizmus áll a dorombolás mögött. 

Ilyen hang kiadására csak a csontos nyelvcsontú macskák képesek, a házimacskák mellett például a puma, 

a jaguár és a gepárd, ám a nem macskafélék közül hasonló hangot képes kiadni a mosómedve, vagy a 

gyűrűsfarkú maki is. 

 

1. Mit jelentenek a stressz és a kommunikál szavak? 

2. Mivel foglalkozik az anatómia tudománya? 

3. Nevezz meg olyan meséket, amelyekben szerepel macska! 

4. Van-e macskád vagy más háziállatod? Ha igen, mutasd be néhány mondattal! 

5. Mi a szerepük a macskáknak és más háziállatoknak az ember életében? Fejtsd ki véleményedet 

röviden! 
 


