
A kidolgozás alatt álló 
stratégia egyik legfontosabb 
része Balatonfüred követke-
ző pályázata, a Szent István 
tér és környéke, az úgyneve-
zett városközpont felújítása. 
A városfejlesztési stratégiát 
és ezen belül a városköz-
pont átépítését a napokban 

Balatonfüred kategóriájá-
ban az első helyen végzett 
az Observer Budapest Mé-
diafigyelő és az Image Fac-
tory Ügynökség által ké- 
szített városimázs felmérés-
ben a kisvárosok között. 

redi önkormányzat szervez-
te meg. A rendezvénynek 
mára kialakult a tradicioná-
lis rendje. A könyvbemuta-
tók, kiállítások, kamaraszín- 
házi előadások, hangverse-
nyek, esti programok, re-
formkori hangulatot idéző 
társas összejövetelek mind 
azt a célt szolgálják, hogy 
Jókai életműve és a 19. szá-
zadi magyar irodalom to-
vábbra is az érdeklődés kö- 
zéppontjában álljon. A két-
napos ünnepség idén is bő-
velkedett programokban, iro- 
dalmi műsorokon, kiállítá-
son és a Jókai bableves főző 
versenyen is részt vettek a 
vendégek. Az 52 bogrács-
ban főzött bableves mind el-
fogyott. A jó hangulatú ren- 
dezvényen barátságok szö-
vődtek a balatonfürediek és 
a vendég nógrádiak között, 
akik szintén bemutatták táj-
jellegű ételeiket. A Jókai Na-

pok egyik legfontosabb cél- 
ja az író nevéhez fűződő ha-
gyományok ápolása, ezért 
minden évben lehetőséget 
adnak más emlékhelyek be-

mutatkozására. Idén Nógrád 
megye volt az eseménysoro-
zat díszvendége. A hagyo-
mányokhoz híven alkalmi 
verset is meghallgathattak a 

vendégek. Az idén versét 
Mizser Attila költő, a Palóc-
föld című folyóirat főszer-
kesztője olvasta fel. Többen 
pedig Mikszáth Kálmán Jó-
kai Mór születésnapjára írt 
írásából idéztek. Dr. Becsó 
Zsolt, a Nógrád megyei köz-
gyűlés elnöke, országgyűlé-
si képviselő Jókai munkás- 
ságára emlékeztetve kiemel-
te, az író egyik pályatársa 
szerint a legolvasottabb ma-
gyar írók egyikét Isten csak 
jókedvében teremthette. Jó-
kaiban nem volt megalku-
vás, nem volt hajlandó azo- 
nosulni semmiféle gyűlölet-
tel, embertelenséggel, még 
nacionalizmusa is gyűlölet-
mentes. Úgy lelkesedett a 
hazáért, és mindenért, ami 
hazai, hogy közben magá-
hoz ölelte az idegeneket is, 
csak a gonosznak nem volt 
kegyelem nála. Hősei így 
váltak és így vállnak ma is 

vitatták meg a pályázat ké-
szítői a térség vállalkozói-
val munkamegbeszélésen, 
az itt élőkkel lakossági fó-
rum keretében.

– Dr. Bóka István polgár-
mestert arról kérdeztük, ho-
gyan segíti a stratégiaké- 
szítés konkrétan a városköz-
pont pályázatát, hiszen úgy 
tudjuk, hogy a most még 
nem kötelező városfejleszté-
si stratégia elkészítése plusz 
pontot is jelenthet a város-
központ pályázaton?

– A városfejlesztési stra-
tégia részben szolgálja a vá-
rosközpont felújítását, hi- 
szen, ha nem is kötelező, de 
jó, ha elkészül a húsz ezer 
fő alatti városok esetében is. 
Azonban teljesen egyértel-

mű, az Európai Unió és a 
magyar döntéshozók nem 
csak azt szeretnék, hogy a 
települések rehabilitáljanak 
egy markáns városrészt, ha-
nem ennél jóval többet: egy-
fajta közös gondolkodásra 
kívánják hívni a városi pol-
gárokat, a képviselő-testület 
tagjait, a vállalkozókat, civil 
szervezeteket, hogy egy in-
tegrált fejlesztési terv kere-
tében középtávon álmodják 
meg, hogy mit szeretnének 
megújítani, és ezek a részek 
milyen módon kapcsolódja-
nak egymáshoz, hogy példá-
ul a városrészekben lehető- 
leg párhuzamos fejlesztések 
ne történjenek.

(Folytatás a 3. oldalon.)

Ezenkívül megszerezte az 
előkelő 19. helyet az össze-
sítésben is, azzal alakítva ki 
magáról jó imázst, hogy a 
város történelméhez igazo-
dó rendkívül sokféle kultu-
rális kínálatával, a nyugodt, 
békés, színvonalas pihenést 
nyújtó üdülőközpont képét 
sugározza magáról. Dr. Bó-
ka István polgármester a bu-
dapesti díjátadón hangsú- 
lyozta, hogy a politikai csa-

patmunkának, vállalkozói 
együttműködésnek és a sze-
rencsésen alakuló látványos 
fejlesztéseknek is köszönhe-
tő, hogy fejlődik Balatonfü-
red. A városvezetés felis- 
merte, hogy a legjobb befek-
tetés a rendezvények szerve-
zése, mert Fürednek az 
egész évi költségvetése is 
kevés lenne, hogy hirdesse 
magát az országos sajtóban, 
de a színvonalas kulturális 
rendezvényekre és sportese-
ményekre kíváncsi az orszá-
gos média is. 
A 2007-es városimázs top-
listán Balatonfüredet a kis-
város kategóriában Fót és 
Kőszeg követi.  A nagyváro-

sok között az első helyezett 
Siófok után, Esztergom és 
Hajdúszoboszló következik, 
a megyei települések közül 
Tapolca a 16., Ajka a 23., és 
Várpalota a 32. a felmérés 
szerint. A megyei jogú váro-
sok sorában a listavezető 
Miskolc után Szeged és 
Debrecen következik a kuta-
tásban résztvevő városok 
között.

Jövőre megújul a reform-
kori városrész, a Jókai villá-
val szembeni épületet le- 
bontjuk, a mellette levőt fel-
újítjuk, városi múzeumot, 
galériát hozunk létre a kö-
zelben, és a mai kor igényei-
hez mérten tovább szépül a 
villa is - hangsúlyozta dr. 
Bóka István Balatonfüred 
polgármestere a Jókai na-
pok megnyitóján május má-
sodikán, a villa kertjében 
rendezett ünnepségen. Lasz-
tovicza Jenő, a veszprém 
megyei önkormányzat köz-
gyűlése elnöke a város ha-
gyományőrző, értékteremtő 
és megőrző szerepét emelte 
ki. Balatonfüred egyik leghí-
resebb rendezvénysorozata 
a Jókai napok, amelyet idén 
17. alkalommal rendeztek 
meg. A múltidéző napokat a 
Petőfi Irodalmi Múzeum, a 
Veszprém Megyei Múzeum 
Igazgatóság és a balatonfü-

„Szűk nekünk ez a haza, tágítsunk rajta, ter-
jednünk nem lehet, de magasabbra nőnünk 
szabad.”

Jókai Mór

az erények és a bűnök vegy-
tiszta és nehezen felejthető 
jelképeivé – mondta a meg-
nyitón az elnök. Az igényes 
kultúra jegyében sok újabb 
lehetőség áll a város előtt a 
Jókai kultusz kapcsán - utalt 
további terveikre Balatonfü-
red polgármestere. Dr. Bóka 
István megköszönte a me-
gyei önkormányzatnak, hogy 
a villa ingyenes használatba 
vételét átengedte Balatonfü-
rednek. Mint mondta, uniós 
pályázattal tovább szépítik, 
újítják a reformkori város-
részt. Az ünnepségen koszo-
rúkat helyeztek el a Jókai 
szobornál és a Jókai obe-
liszknél zeneiskolások kísé-
rete mellett, a Jókai mú- 
zeum pedig Schneider Fe-
renc Balatonfüred díszpol-
gára adományával, a teljes 
Jókai és Mikszáth könyvso-
rozattal gazdagodott.



A gyerekeknek életkori 
sajátosságaiknak megfelelő-
en óriási mozgásigényük van, 
imádnak szaladgálni, kúsz-

A fából készült három 
emeletes építmény olyan sú-
lyosan megsérült, hogy csak 
a teljes felújítás jöhet szóba. 
Hogy nem égett le teljesen, 
a tűzoltók fáradságos mun-
kájának volt köszönhető. A 
terület, amelyen a kilátó áll, 
a Molyhos Erdőbirtokossági 
Társaság kezelésében van, 
amely  260 tulajdonos 550 
hektárnyi erdejét kezeli Ba-
latonfüred térségében. Ko-
rábban ezek a területek 
szintén az erdészethez tar-
toztak, ám a kárpótlással 
sok terület magánkézbe ke-
rült. Ekkor hozták létre a tu-
lajdonosok az erdőbirtokos- 
ságot. A kilátót is ők gon-
dozták, éppen a tavalyi év 
végén akarták felújítani. A 
tűz azonban közbeszólt, a 
teljes felújításra pedig az er-
dőbirtokosságnak nincs pén-
ze. Reitner Ferenc elnök 
szerint eddig többször pró-
báltak állami támogatáshoz 
jutni, de hiába. Az erdőbirto-
kosság jelenleg faanyaggal 
tud hozzájárulni a kilátó 
megépítéséhez. Az elnök az 
összefogásban látja a megol-
dást, vagyis ha a város és az 
erdészet is hozzájárul az új-
jáépítés költségeihez. Reit-
ner Ferenc a lakosság ada- 
kozásában is bízik. A Jókai-
kilátót egyébként három év-
tizeddel ezelőtt még az ak-
kori tulajdonos, a Bakony 
Erdő Zrt. jogelődje építette. 
Szekrényes Tamás, a bala-
tonfüredi erdészet igazgató-
ja is úgy véli, a kilátónak 
minél előbb fel kell épülnie, 
ez nem lehet kérdés.  Hang-
súlyozta, hogy az erdészet 
akár anyagi, akár eszközbeli 
segítséget kész felajánlani. 
Hozzátette, az újjáépítést a 
terület kezelőjének, vagyis 
a Molyhos Erdőbirtokossági 
Társaságnak kell kezdemé-
nyeznie, hiszen „kívülről” 
senki nem tehet semmit. Ter-
mészetesen a város is kiven-
né részét a felújításból. Tu- 
domásunk szerint egy jelen-
tősebb összeget már el is kü-
lönítettek erre a célra, de az 
önkormányzat is arra vár, 
hogy a tulajdonost képvise-
lő erdőbirtokosság kezdemé-

Arpino (Olaszország), Castricum (Hollandia),
Germering (Németország), Kouvola (Finnország),

Kovászna (Románia, Erdély), Opatija (Horvátország)

nyezzen. Az előzetes becs- 
lések szerint a Jókai-kilátó 
felépítése 3,5 millió Ft-ba 
kerülne. Ha a város által biz-
tosított keret kevésnek bizo-
nyulna, akkor jöhetne szóba 
az adakozás. A társadalmi 
összefogást egyébként mind 
az erdőbirtokosság, mind az 
önkormányzat, mind az er-
dészet elképzelhető megol-

dásnak tartja. Nem kétsé- 
ges, hogy a füredi kilátót fel 
kell újítani, és ezért az érin-
tetteknek mindent el kell kö-
vetniük, hiszen a város 
turisztikai kínálatához a leg-
magasabb ponton álló Jókai-
kilátó is hozzátartozik.

ni, mászni, bújócskázni. Eh-
hez a sétány csak részben 
szolgál lehetőségként az ül-
dögélni, sétálni, horgászni 
vágyók zavarása nélkül. A 
Balaton-partra a helyi lako-
sokon kívül sok kisgyerme-
kes család érkezik. A kö- 
zelben több apartmanház 
épült, az itt élők is szeret-
nék, hogy lehetőleg a lakó-
helyük közelében legyen 
játszótér.
Kosler Zoltán, a Városfej-
lesztési Osztály vezetője la-
punk kérdésére elmondta: 
az önkormányzat egy új, 
korszerű 8-10 játékelemből 
álló bekerített játszóteret 
építtet a Szabadság utca vé-

gén lévő, jelenleg üres, mur-
vás területen. A napokban 
zárul le a játékeszközöket 
forgalmazó cégek verse-
nyeztetése, pár héten belül 
pedig a kivitelezés is meg-
kezdődhet. A játszótérnek 
az elhelyezkedése miatt is 
kellően attraktívnak, vonzó-
nak,  európai színvonalúnak 
kell lennie.
A sétányra illő játszótér és a 
környező terület rendezése 
előreláthatólag 10 millió fo-
rintból valósítható meg, és a 
tervek szerint az idegenfor-
galmi szezon kezdetére elké-
szül.

A jubileumi testvérváro-
si találkozó programjain 
résztvevők ízelítőt kaphat-
tak abból, hogy a húsz év-
vel ezelőtt indult baráti, 
kulturális kapcsolatok az el-
múlt évek alatt igazi „jótest-
véri” viszonnyá váltak.
A települések egymásnak a 
Balaton Szabadidő Központ-
ban rövidfilmekkel és elő-
adásokkal mutatkoztak be. 
(Az erdélyi Kovászna, és az 
olaszországi Arpino képvise-
lői nem tudtak részt venni a 
találkozón, így a két telepü-
lést a helyi testvérvárosi egye-
sületek tagjai mutatták be.)

Takács Miklós az idegenfor-
galmi és nemzetközi kapcso-
latok bizottságának elnöke 
bevezető köszöntőjében el-
mondta: a hosszú évek alatt 
még nem volt lehetőség ar-
ra, hogy Balatonfüred test-
vérvárosai találkozhassanak 
egymással. Ez az első alka-
lom az ismerkedésre, amely 
remélhetően mindenki szá-
mára gyümölcsöző lesz.  
Az Anna Grand Hotel szín-

háztermében tartott ünnepi 
testületi ülésen a város meg-
újította a castricumi és ger-
meringi testvérkapcsolatot. 
A jubileumi aláírást követő-
en, a balatonfüredi művé-
szek és a vendégvárosok 
művészeti csoportjai adtak 
műsort. Fellépett a Feren-
csik János Zeneiskola Réz-
fúvós Quartettje, a germe- 
ringi Tangoharmonika Együt-
tes, a castricumi Akkordeon 
Gruppe tangoharmonika cso-
portja, az opatiai Zora nép-
tánc együttes, a kouvolai 
művészeti csoport Pekka Aj-
nali művészeti vezetésével. 

Az estet a Tegnap zenekar 
kíséretével a Balatonfüredi 
Néptánc Együttes a zárta. 
A találkozó részeként fel-
avatták a 2007. évi balatona-
rácsi szobrász szimpózium 
germeringi résztvevőjének 
Ingrid Wutkének az „Ami-
kor a szerelem szárnyal” cí-
mű szobrát,  a Balatonvin 
Borlovagrend pedig tiszte-
letbeli borlovaggá avatta: 
Aaltje Emmens–Knolt, Cast-

ricum polgármesterét, And-
reas Haast Germering város 
májustól hivatalba lépő új 
polgármesterét, és Pekka Jo-
kinent a kouvolai városi ta-
nács tagját. 
A testvérvárosok delegációi 
zenés esten köszöntek el 
egymástól. Szállt a dal, 
szólt az ének, magyarul, fin-
nül, németül, horvátul. És 
meglepetésre, a finnek hibát-
lan magyarsággal énekelték 
az „Az a szép, az a szép” 
kezdetű dalunkat.   

Balatonfüred Város Önkormányzata a 15/2003. (X. 
30.) Kr. számú rendeletével „Balatonfüred Városért” 
kitüntető díjat alapított.

A díjat 2008-ban az augusztus 20-i városi ünnepségen 
kívánjuk átadni. Várjuk a magánszemélyek, civil szer-
vezetek, intézmények részéről történő javaslatokat, 
amelyet írásban, részletes indoklással legkésőbb 
2008. június 20-ig kérünk benyújtani a Polgármesteri 
Hivatal Művelődési, Oktatási, Idegenforgalmi és 
Sport Osztályára.

A rendelet szerint a kitüntetés annak a természetes 
vagy jogi személynek adományozható, amelynek te-
vékenysége huzamosabb időn át kedvezően befolyá-
solta a város gazdasági, társadalmi, sport és kulturális 
fejlődését, nemzetközi kapcsolatait.

Kérjük, amennyiben van javaslatuk a kitüntetésre, szí-
veskedjenek azt részünkre eljuttatni. 

Tájékoztatjuk a javaslattévőket, hogy csak a határidő-
re beérkezett, a fent leírtaknak formailag megfelelő ja-
vaslatokat áll módunkban elfogadni.

Cserép László osztályvezető 

Testvérvárosi hírek
Rob Brandsma, Balatonfüred díszpolgára 
április végén vehette át a királynő által ado-
mányozott kitüntetést holland testvérváro- 
sunkban, Castricumban. Az elismerést a te-
lepülés polgármestere, A. Emmens-Knol 
asszony adta át a Castricum - Balatonfüred 
Testvérvárosi Egyesület titkárának a 20 
éves kapcsolat során kifejtett sokoldalú, fá-
radhatatlan tevékenységéért.

Ismét nagy sikerrel lépett fel a "Mi Vilá-
gunk a Zene" nevű fúvószenekari fesztivá-
lon  Opatijában és Lovránban május 2-4. 
között Balatonfüred Város Koncert Fúvósze-
nekara Csincsi Ferenc vezetésével.

K.u.K. Razglednica - azaz "Császári és Ki-
rályi Képeslapok" címmel rendezik meg 
Opatijában június 13-15. között a hagyo-
mányos múltidéző fesztivált, amelyre idén 
meghívást kapott, és részt vesz a Balatonfü-
redi Reformkori Hagyományőrzők Egyesü-
lete.

A megújuló finn kapcsolatok jegyében má-
jus 30. és június 5. között Kouvolába szer-
vez csoportos látogatást a Balatonfüred- 
Kouvola Testvérvárosi Egyesület.

    Takács Miklós

FELHÍVÁS



2008. márciusa-májusa folyamán Balatonfüred Város Önkormányzata, az európai uniós pályázatokon 
történő sikeres részvétel érdekében összeállítja Integrált Városfejlesztési Stratégiáját és Akcióterületi 
tervét. E stratégia és terv a városrehabilitációs fejlesztéseket támogató uniós források megszerzésének 
feltétele és a pályázatok értékelésének alapja. Balatonfüred esetében ajánlás, hogy a regionális opera-
tív programokhoz kapcsolódóan, önálló dokumentumként megjelenő Integrált Városfejlesztési Straté-
giát és Akcióterületi tervet készítsen, és ezen dokumentumot az uniós pályázatokhoz csatolja. 
A stratégia egy középtávú, 7-8 évre szóló, átfogó dokumentum, amely meghatározza a város jövőbeni 
fejlesztéseinek főbb irányait Balatonfüred egésze és az egyes városrészek tekintetében. Az Akcióterüle-
ti terv a központi városrészre vonatkozóan ennek konkrét megvalósítási elképzeléseit tartalmazza. A 
stratégia és terv elkészítése egy hosszabb folyamat, amely során szükség van a város vállalkozóival, ci-
vil szervezeteivel és intézményeivel való párbeszédre, annak érdekében, hogy stratégia és terv tükröz-
ze a lakosság részéről megfogalmazódó legfontosabb problémákat, fejlesztési szükségleteket, a 
lakosság bevonása is szükséges a stratégiakészítés folyamatába. 

Egy kérdőív kitöltésével Ön is segíthet, hogy a következő években valóban a város azon fejlesztései 
valósuljanak meg – belterületen és külterületen egyaránt – amelyek leginkább hozzájárulhatnak a la-
kosság életkörülményeinek javulásához, a város és környezete kiegyensúlyozott, megfelelő irányban 
történő továbbfejlesztéséhez.
A kérdőívet megtalálhatja Balatonfüred hivatalos honlapján, a www.balatonfured.hu weboldalon (Ak-
tualitások rovat) és kérheti a Polgármesteri Hivatal portáján ügyfélfogadási időben.
A kitöltött kérdőívet a Városháza előterében elhelyezett gyűjtőládába adhatják le, illetve elküldhetik a 
megjelenéstől számított egy hétig a drhajbacsabane@balatonfured.com címre. A postai úton elküldött 
borítékra kérjük, írják rá a következőket: „Integrált Városfejlesztési Stratégia – Kérdőív”

Közreműködését ezúton is köszönjük!

dr. Bóka István polgármester

Készül Balatonfüred város Integrált Városfejlesztési
Stratégiája és Akcióterületi terve

(Folytatás az 1. oldalról.)
Ebbe a középtávú integrá- 
cióba kell beilleszteni az 
egyes városrészek fejleszté-
sét. Fürednek van integrált 
városfejlesztési elképzelése, 
ezt pedig érdemes egy széle-
sebb kontextusban átgondol-
ni. A városnak van telepü- 
lésfejlesztési koncepciója. 
Ennek végrehajtására általá-
nos rendezési terve, tehát 
nem teljesen új kezdemé-
nyezés ez, de egy kicsit más 
nézőpontból próbálunk kö-
zelíteni. Több rész került be-
le az akciótervekbe. A köz- 
ponti rész a polgármesteri 
hivatallal szemközti terület, 
ami a zeneiskolát, a piros is-
kolát és a vásárcsarnokot 
foglalja magában. A Bala-
ton Ékkő I. és a Balaton Ék-
kő II. keretében felújítjuk a 
71-es alatti részt, az ún. re-
formkori városrészt. A vá-
ros szégyenfoltja a vasút- 
állomás, az autóbusz pálya-
udvar, a Castricum tér és 
környéke. Ezt is megfelelő 
módon kellene fejleszteni. 
Ugyanilyen fontos a Fürdő 
utca, a Fürdő utcát elkerülő 
út, és az ezen a részen hasz-
nosításra váró területek. Idő-
vel gondolkodni kell a Kos- 
suth utca további rehabilitá-
ciójáról is.

– Mit tartalmaz a város-
központ felújítása?

– Az előzetes tervek 
alapján a városközpont fel-
újításával 900 millió Ft-nyi 
beruházás valósítható meg 
ennek a programnak a kere-
tében, amelyhez szeretnénk 
600 millió Ft-nyi támoga-
tást szerezni. Ha elkészül, 
akkor ez jóval nagyobb ér-
ték lesz. Számítunk további 
vállalkozói forrásokra is. A 
két éves program keretében 
a város biztosítani tudja az 
önrészt, ráadásul ez a prog-
ram közvetetten érint olyan 
vállalkozói fejlesztéseket is, 
ahonnan még tud a város ön-
részt biztosítani. A piros is-
kola az egyház tulajdonában 
van, oktatási intézmény 
funkciója megszűnik. Az 
egyház tervei szerint gyüle-
kezeti terem, közösségi 
funkciókat betöltő hely lesz. 
Kívül-belül megújul, szeret-

nénk, ha az udvara megnyíl-
na, jobban integrálódna a 
város központi részéhez, de 
erről természetesen az egy-
ház dönt majd. A vásárcsar-
nok felújítása nem várhat, 
városi tulajdon, nem marad-
hat le a komoly konkurenci-
át jelentő üzletközpontok 
mellett, ráadásul a vállalko-
zói szféra erősítése a straté-
giai programnak egy mar- 
káns eleme. Emellett kezde-
ni kell valamit a polgármes-
teri hivatallal szembeni el- 
öregedett épületekkel is. 
Szeretnénk ott egy 69 férő-
helyes mélygarázst kialakí-
tani a parkolási gondok 
enyhítésére. Az okmányiro-
dát is ide lehetne kihelyez-
ni, és vállalkozói tőkéből 
üzleteket, lakásokat kialakí-
tani. A tervek szerint válto-
zatlan funkcióval meg- 
újulna a zeneiskola is.

– A vásárcsarnokban az 
árusok közül páran elmond-
ták, hogy szívesen megvásá-
rolnák a bérleményeiket, hi- 
szen az építéskor, 1987-ben, 
többnek ez a saját tulajdona 
volt.

– Nyitottak vagyunk a 
közös gondolkodásra, az 
biztos viszont, hogy jelen-
tős tőkét kellene beruházni. 
Egyetértek azzal, hogy ha 
valakinek saját tulajdonban 
lévő üzlete van, másképpen 
kezeli. Kérdés, hogy műsza-
kilag, jogilag ez hogyan len-
ne megoldható. Most ebben 
a programban a vásárcsarno-
kot mint önkormányzati tu-
lajdont újítjuk fel. Más mó- 
don a vásárcsarnokra nem is 
tudnánk uniós támogatást 
igényelni.

– A polgármesteri hiva-
tallal szemben lévő házak 
magánházak, megvásárolja 
az önkormányzat őket?

– A tulajdonosok egy ki-
vétellel hajlandóak a közös 
értékesítésben gondolkodni. 
Fel kell vállalni, ha ez a 
megállapodás nem születik 
meg, akkor csak kisajátítás-
sal tudunk érvényt szerezni 
a közérdeknek. 

– Az ide tervezett épüle-
tek stílusa, látványa szinte 
mindenkit érdekelt a fórumo-
kon, mindenkinek van elkép-

zelése, hogyan kellene ki- 
nézniük.

– A településfejlesztési 
bizottság foglalkozik azzal, 
hogy milyen stílusúak legye-
nek az épületek. Egy terve-
zőiroda készített egyelőre 
viszonylag elnagyolt tervet, 
természetesen a város hatá-
rozottan bele kíván ebbe 
szólni. Sok esetben megta-
pasztaltuk, hogy ha egy ter-
vező megbízást kap, a 
tervezői szabadság erősen 
érvényesül, és nem mindig 
tudja a testület a megfelelő 
kereteken belül orientálni a 
tervezői véleményeket. Je-
len esetben egy jó beépítési 
terv született, de a konkrét 
megvalósítási tervtől függ 
majd az egész. 

– Ahogy mondani szok-
tuk, megmozdult a magántő-
ke is, hiszen az üzleteket, 
lakásokat a hivatallal szem-
ben magánerőből építenék 
fel.

– Az a jó, ha minél több 
magántőke megmozdul. A 
konkrét vállalkozói csoport 
rendelkezik már ott tulaj-
donnal, cél az, hogy meg 
tudjunk állapodni velük.

– Ha sikeres lesz Bala-
tonfürednek ez a pályázata 
is, mikorra készül el az új 
városközpont?

– Ha május 15-vel be 
tudjuk adni a pályázatot, 
2010 végére kell a teljes be-
ruházást befejezni, úgy, 
hogy minden kifizetés meg-
történjen, és az elszámolá-
sok benyújtásra kerüljenek. 
Ez egy kétfordulós pályá-
zat, jelen pillanatban ezzel 
az ötlettel egy elő pályáza-
ton veszünk részt, amennyi-
ben ezt jónak tartják, akkor 
nyílik meg a lehetőségünk 
arra, hogy egy konkrét pá-
lyázatot dolgozzunk ki. Ak-
kor kell megszerezni a te- 
rületeket, építési engedélye-
ket, és a teljes projektet 
össze kell állítani. A számí-
tások szerint ez a következő 
év elejére várható. Akkor 
tudjuk megkötni a támogatá-
si szerződést, és mintegy más-
fél évünk lesz a közbeszer-
zésekre és a beruházásra.

Dr. Huray István füredi 
fürdőorvos kezelte Jókai 
Mórt, aki krónikus hörghu-
rutjával többször felkereste 
Füredet.  A tiszta levegő és 
a rendszeres kezelések meg 
is gyógyították az írót.  
Egy telek vásárlására kapva 
bíztatást, Jókai és felesége 
eldöntötték, hogy Hurayék 
szomszédságában vásárol-
nak azon telkek közül, ame-
lyet a Benedek-rend tihanyi 
apátsága parcellázott fel a 
kerektemplomtól nyugatra 
illetve északra. Jókai és fele-

sége egyenlő részben lettek 
tulajdonosok, ahogy azt az 
1867. július 27-i adásvételi 
szerződés rögzítette is.  
A mai telek, amelyen az em-
lékmúzeum áll, csak egy ré-
sze a hajdaninak. Eredetileg 
665 négyszögöl volt az in-
gatlan teljes nagysága. Jó-
kai felesége megbízást adott 
a tervek elkészítéséhez, ame-
lyen a nyaralón kívül egy 
előlépcsős vincellérház is 
szerepelt. 1871-ben a villa 
el is készült a telket körbe-
ölelő kőfalakkal együtt, 
amelyhez Kenyeres Benő 
helyi fuvaros szállította a 
köveket. Jókainak az építke-
zés 24.000 forintjába került. 
A vincellérházat viszont 
csak 1886 körül, tehát jóval 

később építették meg. Eb-
ben Jókai sohasem nyaralt.  
A koraeklektikus nyaraló Jó-
kaiék kedvenc fészke volt 
egészen 1886-ig, Laborfalvi 
Róza haláláig. A feleség el-
vesztésével megszűnt az a 
nyugalom is, ami addig kö-
rülvette az udvart és a há-
zat, ezért az író mindenáron 
szabadulni akart az ingatlan-
tól, és az eladáshoz a füredi 
szolgabíró segítségét kérte. 
A nyaralóba bérlők kerül-
tek, ettől kezdve Jókai csak 
nagy ritkán, egy-két napra 
volt hajlandó leutazni Füredre. 

Forrás: Helytörténeti Gyűj-
temény, Balatonfüred

Egy kis helytörténet

Wieber Marianne ipar-
művész, jelmeztervező kiál-
lításán tizenöt reformkori, a 
Jókai regényeiből készült 
filmekhez tervezett öltözet 
látható az arácsi református 
egyház gyülekezeti termé-
ben. A megnyitón Horváth 
Z. Gergely filmrendező mel-
lett Dunavölgyi Péter, a Ma-

gyar Televízió archívumá- 
nak vezetője a történelmi fil-
mek forgatásairól is mesélt. 
A kiállítás ideje alatt, folya-
matos filmvetítésen két Jó-
kai Mór regényéből készült 
alkotást, a „Mire megvénü-
lünk” és az „Erdély aranyko-
ra” című filmet nézhetik 
meg a látogatók. A filmek 
vetítése után járó jogdíjról a 
Magyar Televízió lemon-
dott, köszönhetően Tarnai 
Katalin szerkesztő-riporter-
nek, aki a Nők a Balatonért 
Egyesület arácsi csoportjá-
nak a tagja. 
Május 4-én meglepetésre 

Arácsra eljött a 70. születés-
napját ünneplő Tordy Géza 
is, aki számtalan Jókai film-
ben nyújtott felejthetetlen 
alakítást. A kiállítás május 
12-éig hétköznap 14 órától 
19 óráig, szombat, vasárnap 
és pünkösd hétfőn, reggel 
10 órától délután 19 óráig 
tart nyitva. Hétköznap a dél-
előtti órákban iskolásokat 
várnak, akiknek a szervezők 
tárlatvezetést is tartanak, és 
mesélnek nekik a reformkor-
ban itt élő és alkotó művé-
szekről.



Csonkaréti Károly sokol-
dalú alkotó. Történész és 
szakíró lévén hadtörténeti 
műveket írt, amelyek a Zrí-
nyi és a Móra kiadók gondo-
zásában jelentek meg. Ha- 
dihajózási szakíróként nagy 
részletességgel eleveníti fel 
az Osztrák-Magyar Monar-
chia 27 tengeralattjárójának, 
illetve legénységének törté-
netét -mondta a képviselő-
asszony.
A Csonkaréti Károly és Ben-
czúr László által írt Haditen-
gerészek és Folyamőrök a 
Dunán 1870-1945 című mű 
előszavában olvashatjuk a 
következőket: eltűnhet-e a 
történelem süllyesztőjében 
mindaz, ami hazánk folya-

– Hagyomány, hogy szin-
te minden egyes csoportunk 
megtartotta saját farsangi 
rendezvényét, valamint bá-
lokat, vidám esteket, műso-
rokat szerveztek.  Persze a 
tradicionális Balatoni Téli 
Esték előadássorozatot szin-
tén megszerveztük, ezzel is 
teret adva a kultúrának – 
foglalta össze a téli hónapo-
kat az elnök asszony. Az 
egyesület kiemelt rendez-
vénnyel készült a Víz Világ-
napjára, amit március utolsó 
vasárnapján délután tartot-
tak huszonkét településen. 
Idén egységesítették a prog-
ramjaikat, középpontban ter-
mészetesen a Balaton állt, 
és a térségben megtalálható 
forrás és ásványvizek. Na-
gyon sok család látogatott 
ki a rendezvényekre. A kö-
tetlen, vízzel kapcsolatos já-
tékok, nagy népszerűségnek 
örvendtek a családok köré-
ben. 
A NABE ügyelt arra, hogy 
minden településen egyszer-
re legyenek a programok, 
mert március 30-án egy kü-
lönleges eseményt szerve-
zett az egyesület. Ahogy 
minden évben, úgy idén is 
megkoszorúztuk a Balatont, 
melyet fűzágból és tavaszi 
virágokból fontunk. Huszon-
három sorszámozott vitor-
lást egyszerre bocsájtottuk 
vízre, rajta egy telefonszám-
mal, hogy aki megtalálja a 
hajót, azt kértük, hogy hív-
jon fel bnnünket – eleveníti 
fel az eseményt Szauer Rózsa.
Fél óra múlva már hívták is 
az elnök asszonyt, miszerint 
kihalászták a siófoki „gő-
zöst” a Balatonból. Ugyan-
akkor a többi „ladik” csak 
néhány nap múlva talált gaz-
dára. Jó példa erre a Bala-
tonalmádiban vízre bocsáj- 

– Szabó Sándor a Ma-
hart akkori igazgatója szor-
galmazta még 1990-ben, 
hogy béreljem ki a Tünde 
nevű hajót. Ő már akkor a 
privatizációban látta az elő-
relépést, és az eredményes-
séget. Úgy gondolta, hogy a 
sétahajózás egyéni érdekelt-
séggel eredményesebbé te-
hető. Három évig, 1993-ig 
béreltem a hajót, mivel a 
megváltozott vezetés már 
nem értett egyet az ilyen jel-
legű üzemeltetéssel és visz-
szavette a bérleményeket. 
Ekkor már nehéz lett volna 
ismét vállalati keretek kö-
zött gondolkodni, így kibé-
reltük a SZOT Szabadi nevű 
hajóját, amit később megvá-
sároltunk. Közben megvet-
tük a Balatonról a Dunára 
került Balaton nevű 50 sze-
mélyes hajót. 1998-ban meg-
vásároltuk a Tiszalökön 
roncs állapotban lévő Jókait 
és egy év alatt felépítettük, 
igaz csak 2003-ban kerülhe-
tett a vízre. 2006-ban meg-
vásároltuk a 300 személyes 
Klárát, amelyet a Bodeni-ta-
von, majd szárazföldön szál-
lítottuk a  Duna-Majna-csa- 
tornáig, majd az összeépítés 
után 6 nap alatt egy csodála-
tos vízi útvonalon saját lá-
bon hoztunk Füredre. E 
három hajót egészíti ki, az 
általunk terveztetett és múlt 
évben elkészült, 30 szemé-
lyes vitorlás hajó.

– Tehát ezzel a négy ha-
jóval várják a Balatoni sze-
zon kezdetét?

– Nem tartom szeren-
csésnek a szezon kifejezést, 
mivel minden erőnkkel 
azon tevékenykedünk, hogy 
olvadástól, fagyásig üzemel-
jenek a hajók. 

– A családi vállalkozás 
egyik része a hajózás a má-
sik a szőlészeti-borászati te-
vékenység.

– Balatonszőlősön van 
családunknak szőlője és pin-
céje. Ezt újítottuk fel és tet-
tük alkalmassá csoportok 
fogadására. Igény szerint bor- 
kóstolót és étkezést is tu-
dunk biztosítani. Elsősorban 
a Balaton-felvidék borait sze-
retnénk népszerűsíteni, hisz 
erre kötelezettséget is vállal-
tunk, mivel feleségem és jó-
magam is a Balatonvin Bor- 
lovagrend tagjai vagyunk.

– Ahol pedig most beszél-
getünk, az a vállalkozás har-

Hajózni, mindenek előtt

madik oszlopa, az Arany Ko-
rona étterem. Honnan jött 
az ötlet, hogy az éttermet is 
kibéreljék?

– Hajóinkon gyakran kell 
étkezést biztosítani, amit ott 
nem tudunk elkészíteni, egy-
részt ezért is volt szükség 
egy étteremre, ahol minden 
igénynek eleget tudunk tenni.

– Tehát így teljes a csalá-
di vállalkozás, melynek a fe-
leség, Klára asszonyon kí- 
vül a két fiú is részese. Van-e 
munkamegosztás?

– Ilyen körülmények kö-
zött ez luxus lenne, majd 
mindenki, mindennel foglal-
kozik, természetesen azzal, 
amihez ért és jogosítványa 
van hozzá. Van még egy ha-
jóvezetőnk Berta László, aki 
már 13 éve dolgozik nálunk, 
szinte családtaggá vált. A 
munkamegosztás úgy néz ki, 
ha metszeni kell, elvégzik a 
metszést, ha bort kell fejteni, 
bort fejtenek, ha felszolgálni 
kell, felszolgálnak, ha moso-
gatni kell, mosogatnak, vagy 
éppen disznóvágáson segíte-
nek. Tehát mindenki kiveszi 
a részét a munkából. Más-
képp ez nem működik.

– Mennyiben elégedett 
mint vállalkozó?

– A család összetartó ere-
je rendkívül fontos, egye-
dül, azaz nélkülük nem 
működne. Elégedett az ne 
vagyok, mivel nem vagyok 
egy megalkuvó típus. Az ét-
terem üzemeltetése nagy 
próbatétel, hiszen a jelen 
gazdasági körülmények és 
áringadozások nem igazán 
kiszámíthatóak, az utóbbi 
év nyersanyag árváltozásai 
nem adnak lehetőséget 
hosszú távú tervezésre. Ven-
dégből is hiány van. Na-
gyon át kell gondolnunk, 
hogy a jövőben, milyen 
irányba fejlesszünk. Ami a 
sikert vagy sikertelenséget 
illeti, egy biztos: a csalá-

dunknak szabadideje szinte 
abszolút nincs.

– Ez azt jelenti, hogy ál-
landó készültségben vannak?

– A vasárnap ugyan-
olyan munkanap nekünk, 
mint egy hétköznap, tényle-
gesen állandó készültségben 
vagyunk. Most már télen 
sem engedhetjük meg ma-
gunknak, hogy valahová el-
utazzunk pihenni. Ezek 
után, mi lehet a siker? Ta-
lán, hogy egyre bővülő ven-
dégkörrel rendelkezünk és 
vendégeink megelégedett-
séggel veszik igénybe szol-
gáltatásinkat.

tott kishajó, amit Siófokon, 
vagy az edericsi vitorlás, 
amit Fonyódon horgásztak 
ki. Eddig körülbelül a hajók 
fele ért „révbe”, így a többi 
feltehetőleg még a Balato-
non ringatózik. 
A NABE nehezményezi, 
hogy a tihanyi Limnológiai 
Kutatóintézet anyagi támo-
gatás hiányában ellehetetle-
nül. Éppen ezért hamarosan 
egy közleményt adnak ki, 
amellyel az illetékes hatósá-
gok figyelmét kívánják fel-
hívni, hiszen a Balatont 
leginkább a kutatóintézet 

munkatársai ismerik, szük-
ség van a tudásukra. 
A szervezet tagjai továbbra 
is szívükön viselik a parlag-
fűirtást. Az elnök asszony 
szerint elsősorban a mező-
gazdasági területeken van-
nak hiányosságok, a bel- 
területek nagyjából már ren-
dezettek. Információi sze-

rint a parlagfűvel fertőzött 
területeket kiemelten keze-
lik majd a szakhatóságok, 
sőt azt sem tartja lehetetlen-
nek, hogy a napraforgók kö-
zött megbúvó gyomok ir- 
tására támogatást kaphatnak 
a tulajdonosok. Továbbra is 
fontosnak véli a civil szerve-
zetek összefogását az elha-
nyagolt területek feltérké- 
pezése miatt. 
Az egyesület néhány hónap-
pal ezelőtt nagyszabású kul-
turális gálát tartott Balaton- 
füreden, amelynek közel más-
fél millió forintos bevételét 

egy a Balatonnal kapcsola-
tos társasjáték elkészítésére 
fordítják. Az est révén be-
folyt összeg a játék elkészí-
téséhez szükséges összeg 
felét fedezi, ezért az egyesü-
let a Norvég Alapú pályáza-
ton igyekszik biztosítani a 
hiányzó támogatást.

main történt, a feledés ho-
mályába veszhet–e a ma- 
gyar hajóskatonák hazáju-
kért vívott harca, sokszor 
emberfeletti helytállása? Az 
olvasó meggyőződhet arról, 
hogy a haditengerészek ala-
pos felkészülés után sikerrel 
vettek részt mindkét háború-
ban, keményen és vitézül 
harcolva szolgálták a hazát.

A művész hajók iránti szere-
tete, nemcsak a hajók és a 
hajózás történetéről írt köny-
veiből tükröződik, hanem 
festményein is. Képein meg-
jelenik az Árpád csatahajó 
(1914), a Balatoni Őrjárat 
(1944), Monitorok a Fekete 
tengeren (1918), a méltóság-
teljes, háromárbocos vitor-
lás hadihajó a Novara, 

Adria, Dánia, és a két gyö-
nyörűen felújított és újra 
vízrebocsátott balatoni hajó, 
a Jókai és a Helka is.
A művész pannon táj iránti 
szeretete érződik a finom 
színekkel megfestett, mégis 
erőteljesnek ható akvarell 
képeiből. Találkozhatunk az 
egregyi, a vörösberényi, a 
pécsi és a sümegi várral.
De Csonkaréti Károly csend-
életein megjelenik a nagy-
szüleink, szüleink életét fel-
időző egyszerűen megterí- 
tett asztal, amely mellett 
olyan jó volt elbeszélgetni. 
Más festményén láthatjuk a 
polgári élet kellékeit, az ele-
gáns csészéket, amelyekből 
a hölgyek a kávét lassan 
szürcsölgették. Csonkaréti 
Károllyal felkereshetjük a 
Balaton-partot is. A színei-
vel, csillogásaival állandóan 
változó víz, és a reá vetődő 
nap sugarai a Balatonról fes-
tett képein lávaként izzanak.



Balatonfüred Város Önkormányzata és annak Me-
zőgazdasági Bizottsága, valamint a Balatonfüred-
Balatonszőlősi Hegyközség közös szervezésében is-
mét borversenyt hirdetünk meg.

Helye: HOTEL ANNABELLA, Balatonfüred, Deák 
Ferenc u. 25. Ideje: 2008. május 30. (péntek) 9 óra

A borversenyre benevezhetnek:
– a balatonfüredi állandó lakosok a Balatonfüred-
Csopaki Borvidéken termelt saját boraikkal, 
– mindazon személyek vagy gazdasági társaságok, 
akik a Balatonfüred-Csopaki Borvidéken termelt sa-
ját borral rendelkeznek s regisztrált tagjai is valame-
lyik hegyközségnek. (Ez esetben a lakóhely, telep- 
hely mellékes körülmény.)

Nevezési feltételek:
A borokat május 26-27-én (hétfő-kedd) lehet leadni 
az Annabella Szállodában naponta 10.00 és 18.00 óra 
között a személyazonosság igazolása mellett.
A borokból fajtánként 3-3 palack mintát kell leadni 
0,7 vagy 0,75 literes borosüvegben, felcímkézve az 
alábbi adatokkal: a bor fajta neve, a bor évjárata, a 
bor termőhelye, a termelő neve, címe.
A nevezési díj fajtánként változatlanul 2000 Ft, me-
lyet a minták leadásakor kell kifizetni, s amelyről 
mindenki számlát kap. A borokat felkért szakértőkből 
álló bizottság bírálja Módos Péter kertészmérnök, bo-
rász, a Magyar Bor Akadémia korábbi elnöke irányí-
tásával. A borok pontszámait számítógépes program 
átlagolja és nyomtatja ki a végeredményt. Az ünne-
pélyes eredményhirdetésre és a díjak átadására jú-
nius 1-jén (vasárnap) 17.00 órakor kerül sor az 
Annabella Szálloda különtermében.

Rendezőség

FELHÍVÁS

– 1992-ben Simon Ká-
rolytól kaptam megbízást a 
város gazdái által termelt 
borok hivatalos megmérette-
tésére. Kezdettől nagy hang-
súlyt fektettünk arra, hogy 
kulturált környezetben, ran-
gos borítészek közreműkö-
désével, szakmailag vitatha- 
tatlan eredmények szülesse-
nek. Hiszen csak így van 
értelme a versenynek, és 
így van rangja az ott szer-
zett minősítéseknek. Ezért 
esett a választás a Hotel 
Annabellára, ahol minden 
tárgyi és személyi feltétele 
adott a színvonalas borbírá-
latnak. Hiszen a borok 
megfelelő hőmérséklete, a 
hófehér abrosz és az ügyes 

– Honnan ered a szőlő-
vel és borral való barátság?

– Nagyszüleimnek, szü-
leimnek voltak szőlői, így a 
kapcsolat már gyerekkorom-
tól adott volt. Édesapám a 
Somló mellékéről, édes-
anyám Velencéről szárma-
zott, mindkettőjük szülei 
foglalkoztak szőlőtermesz-
téssel.

– Hogy került Balatonfü-
redre?

– Budapesten születtem, 
iskoláim is a fővárosban vé-
geztem, a Borgazdasági tech-
nikumban. A középiskola 
után a Badacsonyi Pincegaz-
dasághoz kerültem, és an-
nak pincészeteiben dolgoz- 
tam Móron, Veszprémben, 
Szabadbattyánban és Bala-
tonfüreden. Munka mellett, 
levelező úton végeztem el a 
kertészeti főiskolát Gyön-
gyösön.

– Meddig tartott a pince-
gazdasági munka?

– Egészen a rendszervál-
tásig. Különböző beosztá-
sokban dolgoztam, voltam 
pincemester, borászati veze-
tő, termelési osztályvezető. 
Ez épp arra az időszakra 
esett, amikor az ásványvíz, 
üdítőital gyártás is hozzánk 
tartozott. A rendszerváltás 
után következett a Csopaki 
Kistermelői Pinceszövetke-

zet, ahol szakmai ügyvezető-
ként dolgoztam. A pince- 
szövetkezet privatizációja 
után italkereskedéssel fog-
lalkoztam, majd amikor a fa-
lugazda hálózat elindult, áll- 
tam be falugazdásznak. Ez a 
munka a mai napig is tart.

– Mekkora a szőlőbirtok, 
melynek munkáit végezni 
kell?

– Az első telepítéseket a 
80-as évektől kezdtem, a 
mai terület, mintegy 2,5 ha 
a 90-es évekre alakult ki. 
Három fajtát termesztek, 
olaszrizlinget, chardonnay-t 
és zweigeltet. A szüleimtől 
örökölt szőlőterületek vi-
szont mind a mai napig 
megmaradtak, úgy a Som-
lón, mint Velencén. Ezek 
ugyan kisebb parcellák, de 
művelésükről magam gon-
doskodom.

– Nem gondolt saját sző-
lőgazdaság kialakítására?

– Felvetődött, hogy saját 
szőlőgazdaságot, pincésze-
tet hozzunk létre, ezt azon-
ban egyedül nem lehet 
csinálni. Azok a családok 
voltak szerencsések, ahol a 
gyerekek már a 90-es évek 
elején borásznak tanultak, 
vagy még volt lehetőség 
őket erre a szakmára taníttat-
ni. Fiaim ebben az időszak-
ban már egyetemre jártak, 
egyik a jogi, másik a gödöl-
lői agráregyetem növényvé-
delmi szakára, őket már 
nem lehetett pályaválasztá-
suk módosítására bírni. Így 
megmaradt a 2,5 ha, amivel 
magam is elszórakozom.

– Az aktuális munkákban 
azért csak segít a család?

– Természetesen, a segít-
ség különösen a szüretkor 
jól jön. Van egy pincém, 
ahol 180-200 hektoliter bort 
lehet tárolni. Készültem a 

palackozásra is, megvan 
hozzá a szükséges techni-
kám, de pillanatnyilag fel-
hagytam a saját borászat 
fejlesztésével. Örömmel tölt 
el, hogy a boraim minőségé-
vel nincs gond. Borverse-
nyeken legtöbbször arany- 
érem esélyesek, de a legna-
gyobb elismerés az, amit a 
fogyasztó mond. Ha ők elé-
gedettek, akkor a szőlész-
borász is nyugodt lehet. Bo-
rászként magam is készítet-
tem borkülönlegességet, még 
1985-ben, szürkebarát szőlő-
fajtából aszút, aminek a mai 
napig megmaradt az élveze-
ti értéke.

– A szőlő jövőben is csu-
pán kiegészítő tevékenység 
marad a falugazdászkodás 
mellett?

– A falugazdászi feladat 
az elmúlt évtizedekben min-
dig politikafüggő volt, hol 
az agrárkamarához, hol a 
minisztériumhoz tartoztunk. 
Többször átszerveztek ben-
nünket, jelenleg úgy műkö-
dünk, hogy területi irodáink 
vannak. Az a területi iroda, 
amely a Balaton-felvidék 
megyehatárától Zánkáig ter-
jed, annak én vagyok a veze-
tője. Igen, elsősorban falu- 
gazdász vagyok.

– Mi jelenleg a falugazdá-
szok legfontosabb teendője?

– A falugazdászok fel-
adata kezdetben a kárpótolt 
területek ideiglenes birtok-
ba adása mellett a mezőgaz-
dasági munkafolyamatok is- 
mertetése, a támogatások bo-
nyolítása, az őstermelői iga-
zolványok kiadása volt. A 
fő tevékenységünk továbbra 
is az agráriummal kapcsola-
tos ismeretanyag gazdákhoz 
való eljuttatása valamint a 
különböző mezőgazdasági 
termeléshez kötődő igazolá-

sok kiadása, a támogatások 
segítése.

– Magyarország Euró-
pai Uniós tagsága révén tá-
mogatási lehetőség nyílt a 
mezőgazdaság részére is. 
Milyen feladatot jelent ez a 
falugazdászoknak?

– Az EU-s csatlakozás 
egyik előnye a gazdálkodók 
számára, hogy a támogatási 
jogcímek egy uniós költség-
vetési ciklusra (2007-2013) 
ismertek, de az igénylésre 
általában harminc nap áll 

rendelkezésre és szigorúan 
megszabott forma, itt nélkü-
lözhetetlen egy naprakész is-
merettel rendelkező tanács- 
adó segítsége.

– Ma már a pályázatok és 
az agrártevékenységről szóló 
jelentések is számítógépen ke-
resztül követhetők. Hogy bol-
dogulnak ezzel, akár a 
szőlészek-borászok vagy a 
mezőgazdaság más szereplői?

– A számítógép, az inter-
net használata ma már nél-
külözhetetlen és megke- 

rülhetetlen. A gazdálkodás 
mellett erre kevés idő jut, az 
idősebb korosztálynak pe-
dig gondot is okoz ez az 
ügyintézési mód. A területi 
irodánkban a termelőknek 
biztosítani tudjuk a megfele-
lő technikát és a hozzáértő 
segítséget, sőt bizonyos tá-
mogatások benyújtása csak 
itt történhet. 

– Ön sok területi és me-
gyei borversenyen vesz részt 
szervezőként vagy bírálóként. 
Milyen feladatokkal jár ez?

– Veszprém és Fejér me-
gyében sok borversenyen 
vagyok jelen vagy bíráló-
ként vagy szervezőként. A 
borverseny bizalmi dolog. 
Szervezőként elsősorban az 
a dolgom, hogy a borbírák 
elé a ”versenyző” a legideá-
lisabb körülmények között 
kerüljön, végig megőrizve 
inkognitóját.

– Az újjáalakult Balaton-
vin Borlovagrend egyik fő-
szervezője, tisztségét tekint- 
ve ceremónia mestere. Az 
avatásnak hangulatos pró-
batételei vannak. Honnan 
az ötlet? A legenda, mely 
őseink borfogyasztási szoká-
sait illeti, mennyire hihető?

– A Balatonvin Borlo-
vagrend 2000. évi választá-
sakor kerültünk többen, 
újak a vezetőségbe.  Baksa 
Erzsébet tanárnővel alakítot-
tuk ki a ma alkalmazott ce-
remónia menetét. A legenda 
alapját a krónikák feljegyez-
ték, és a bor mennyisége? 
Én is ismertem olyan pince-
munkásokat a 60-as évek-
ben, akik napi 5-7 liter bort 
elfogyasztottak munka mel-
lett. Ismert tény, hogy min-
den legenda természetes vele- 
járója az egészséges túlzás. 
Tisztelet a borivó ősöknek!

kezű felszolgáló, mind – 
mind elengedhetetlen kellé-
ke az objektív ítéletalkotás-
nak. Az idén már 17. 
alkalommal kerül sor erre. 
Kezdetektől fogva a Kerté-
szeti Egyetem Borászati 
Tanszékének munkatársai 
irányították a munkát, profi 
borászok közreműködésé-
vel. Sőt, még egy társadal-
mi zsűrit is felállítottunk, 
akik személyesen felügyel-
ték a verseny tisztaságát. A 
bírálat mindig a nemzetközi-
leg elfogadott szokványok 
szerint zajlott, az eredmé-
nyeket számítógépes prog-
ram értékelte. Az idei évben 
szeretném, ha mind többen 
ott ülnének a bírálók között 
maguk a termelők is! Hi-
szen egy borásznak nagyon 
fontos, hogy megismerje 
kollégái munkáját, és a bo-
rok erényeiből, de hibáiból 
is tanuljon. Szeretném to-
vábbá, ha mind többen jön-
nének a fiatal kollégák is. 
Az idén egyébként szélesí-
tettük a borversenyen való 
részvétel lehetőségét. Bárki 
benevezhet, ha saját termelé-
sű, a Balatonfüred-Csopaki 
Borvidékről származó bor-
ral rendelkezik, és regiszt-
rált tagja valamelyik 
hegyközségnek a borvidé-
ken belül.

– Milyen díjakat lehet 
nyerni a Füredi Borverse-
nyen, s mit kap a legjobb 
bor termelője?

– Évről évre törekszünk 
arra, hogy a gazdák olyan 
ajándéktárgyakat vihesse-
nek magukkal a borverseny-
ről, ami egyedi készítésű és 
használati értéke is van. Er-
re a célra leginkább a felira-
tozott kerámia és üveg- 
tárgyak váltak be. Hiszen 
boroskancsót, pogácsás tá-
lat, gyertyatartót vagy lopót, 
kotyogót minden pincetulaj-
donos jól tud hasznosítani, 
és azok szép díszei is a pin-
céknek. Az okleveleket pe-
dig a legtöbben bekeretezik 
és kiakasztják a lakásukban, 
pincéjükben. Ezenkívül min- 
den évben lehetőséget bizto-
sítunk vállalatoknak, intéz-
ményeknek, szakmai szer- 
vezeteknek különdíj felaján-
lására, ami kedves emlék a 
megajándékozottnak, egy-
ben reklám a felajánlónak. 
Az ünnepélyes eredményhir-
detésen gyakran száznál is 
többen vagyunk, amikor 
minden versenybor szaba-
don meg is kóstolható. Az 
önkormányzat mezőgazda-
sági bizottsága pedig egy 
vándordíjat indított útnak 
még 1992-ben. A faragott 
hordófenéken az „Év Borter-

melője Balatonfüreden” fel-
irat szerepel, melyet minden 
évben az a füredi gazda 
vagy az itt bejegyzett vállal-
kozás főborásza kapja, aki 
újborával a legmagasabb 
pontszámot éri el. A harma-
dik alkalommal elnyert ván-
dordíj a nyertes tulajdonába 
kerül, és végleg megtarthat-
ja azt. Emiatt az idén az ön-
kormányzat ismét újat ké- 
szíttet. Az Év Bortermelője 
pedig a Füredi Borhéten 
mindig az első helyet kapja 
a sétányon. A borversenyen 
való eredményes szereplés 
előnyt is jelenthet e rendez-
vényre való jelentkezéskor 
a termelőnek.

– Összegzésképpen, mit 
várnak a szervezők az idei 
füredi borversenytől?

– Az elmúlt 16 évben a 
Füredi Borverseny kiforrta 
magát, hogy stílszerűen fo-
galmazzak. A gazdák már 
készülnek a megmérettetés-
re, és mint minden évben, 
az idén is várják a szakmai 
ítéletalkotást a boraikról. Fi-
gyelembe véve a tavalyi 
kedvező évjáratot, biztos va-
gyok benne, hogy sok örö-
me lesz a bírálóknak a 
borversenyen, ami az érmek 
számában is megmutatkozik 
majd.



Somogyi bicskás vagyok 
1948-ból, vall magáról Gaál 
Antal. Ehhez a csodás, dim-
bes-dombos, erdőkkel tarkí-
tott vidékhez köt az esz- 
mélésem, amit az elmúlt 
századok nyomán néha még 
akkortájt is Somogyország-
nak tituláltak. Itt kezdtem 
az általános iskolát (Toponá-
ron, majd Kaposváron, bár 
ez a kettő egy idő óta már 
ugyanaz, összeolvasztot-
ták), amit egy kisalföldi fa-
luban, Szanyban fejeztem 
be. A középiskolát Pannon-
halmán, a bencéseknél vé-
geztem, és itt kezdtem 
verseket írni, amivel szinte 
minden tinédzser megpró-
bálkozik, aztán van, aki el-
hagyja, van, aki megmarad 
a tiszta, fehér papírlap vég-
telen szabadságot sugalló ér-
zésénél. Még a gimnáziumi 
évek alatt, 1965-ben Bala-
tonfüredre költöztünk, azóta 
itt élek.

A műszaki főiskola elvég-
zése után, letudva a két év 
kötelező angyalbőr-szolgá-
latot, itt kezdtem dolgozni 
a vízműnél, másfél év hajó-
gyári kitérő után, innen 
mentem korengedményes 
nyugdíjba 2007 februárjá-
ban. Azóta élvezem a nyug-
díjasok csöndes, nyugodt 
és kiegyensúlyozott életét 
(bár többen ezt másképp 
élik meg, legyen ez az ő 
bajuk).
Első publikációim- Lipták 
Gábor bemutatása nyomán- 
a Naplóban jelentek meg, 
aztán jöttek különböző anto-
lógiák, a Somogy nevű iro-
dalmi folyóirat (vissza a 
forráshoz), majd az első kö-
tetnyi vers Arasznyi végte-

A ceruzával verselő GAÁL ANTAL: MERT NEM LÁTHATOD

Feljön hozzám egy-egy madár,
s a templomtorony piszkos-fehére
magabiztosan néz az égre.

Esti harangszó jön tücsökzenével,
s mindehhez száraz virág és fű szaga.
Apró kövek közt mozdul az éjszaka.

De hol van az még? A nap lesi
dombok kékes púpját a tó fölött.

Vitorlás bókol, pihenne már,
Álmodni hófehér ruhába öltözött.

A két város kulturális 
kapcsolata már lassan két 
évtizedes. Volt úgy, hogy 
Füred írói, költői, fotó-, kép-
ző-, ipar-, ének művészei 
voltak hivatalosak Almádi-
ba, és volt, hogy Almádiból 
jöttek el a művészek hoz-
zánk. Ezek az estek kötet-
len, baráti beszélgetésbe, 
közös éneklésbe, igaz bará-
tok megtalálásában végződ-
tek. Itthon a Vasutas Üdülő, 
a szomszéd városban a régi 
művelődési ház adott ott-
hont az összejöveteleknek. 
Az asztalokon kancsóban 
állt a jófajta bor, és a frissen 
sült pogácsa kellemes illata 
töltötte be a helyiséget. A te-
lepülések között érezhetően 
versengés is folyt, hogy ki 
tudja műsorát érdekesebbé, 

Mindnyájan, akik itt 
élünk ezen a bolygón úton 
vagyunk, utunk közben meg-
meg állunk. Megállunk és 
elcsodálkozunk a minket kö-
rülölelő természet szépsé-
gén. Szeretnénk megőrizni 
a pillanatot, de se fotósok, 
se festők nem vagyunk. 
Azonban szerencsére van-
nak olyan képalkotók, kép-
írók, akik megteszik ezt 
helyettünk.
Ilyen képíró Tóth Attila foto-
gráfusmester és felnőtt gyer-
mekei, Mátyás és Boglárka 
is. Közös fotókiállításuk Ti-
hanyban, a Rege cukrászdá-
ban látható. A tárlatot dr. 
Korzenszky Richárd nyitotta 
meg. Örömömre szolgált, 
hogy Tóth Attila olyan em-
ber, aki számára nem csak a 
mestersége fontos, hanem a 
család is. Ezt nagyon szép-
nek és tiszteletre méltónak 
tartom – mondta megnyitó-
beszédében az atya. A foto-
gráfusmesterek nélkül egy 
község, egy városka nem 
tud létezni. Mert az életnek 
olyan fordulói vannak, ame-
lyeket szívesen megörökítet-
nek az emberek. Így például 
az esküvőkön, a keresztelő-
kön, a bérmálásokon lehet, 
hogy a papok már kicseré-
lődtek, de a fotográfus 
ugyanaz maradt. A fotográ-
fus jelenti egy községnek az 
állandóságot. A fotográfus-
mester arról ismerszik meg, 
hogy a rendezvényekre sok-
zsebes mellénnyel érkezik - 
folytatta tréfásan Korzensz-
ky Richárd. Mennél több a 
zseb a mellényen, annál 
több felszerelést visz magá-
val, annál szebb fotókat tud 

len címmel, Kellei György 
írótársam novelláival közö-
sen a Balatonfüredi Jókai 
Kör kiadásában 1988-ban. S 
a nagy pillanat, az első önál-
ló kötet 1997-ben A virágok 
hatalmával, majd ezután 
mintegy periodikusan, 3 
évente egy-egy verses köny-
vecske. 2000-ben Félig telt 
pohár, 2003-ban A falon túl, 
2006-ban Megkezdett moz-
dulat. És 2009-ben? Majd 
meglátjuk, nem rajtam mú-
lik. Az anyag gyűlik.

– Elmondása szerint min-
denki előtt ott áll a lehető-
ség, hogy költő legyen, de ez 
keveseknek sikerül. Miért?

– Ahhoz, hogy a versírás 
vagy más önkifejezés élet-
formává tisztuljon, nagy el-
szántság, kitartástalán elhi- 
vatottságot is mondhatnék- 
szükséges. Igen sok bukta-

tón kell túljutni, amihez ke-
veseknek van ereje és türel-
me. Sajnos a mai 
közgondolkodás következe-
tesen a könnyebb megoldás 
választására inspirál min-
denkit.

– A szakmai érdeklődése 
műszaki jellegű, de vonzódá-
sa nagyobb volt az irodalom 
iránt. Rossz volt a pályavá-
lasztás?

– A két dolog békésen 
megfér egymás mellett. Ki-
fejezetten érdekelnek a mű-
szaki dolgok és megoldá- 
sok, ez a végzettségem, 
ilyen munkakörben dolgoz-
tam, emellett sokat olvasok, 
zenét hallgatok, írok, nem 
érzek ebben semmi ellent-
mondást. Lehet, hogy van-
nak emberek, akikben ez 
feszültséget ébreszt, ezek 
szerint én nem ilyen vagyok.

– Hogy születik a vers? 
Napközben, úton, valahová 
tartva? 

– A vers születése és a 
vers megírása két különbö-
ző dolog. Minden vers vala-
miféle belső hajtóerő, ér- 
zelmi indíttatás, feldolgozat-
lan kérdés eredménye. Ezt 
hurcolja az ember magában 
több-kevesebb ideig, aztán 
egy eldöntött pillanatban 
konkrét formát ad az egész-
nek azzal, hogy papírra veti. 

Én könnyen és gyorsan 
írok, mert amikor ceruzát 
veszek a kezembe, már min-
den készen áll bennem. Ap-
róbb javítások persze gyak- 
ran előfordulnak, de ez ter-
mészetes.

– Mitől lehet egy nyugdí-
jasnak nyugodt és kiegyen-
súlyozott élete?

– Erre a válasz roppant 
egyszerű: meg kell az em-
bernek találnia a belső bé-
két és nyugalmat. El kell 
fogadni a világot! Nem el-
lenségünknek kell kikiáltani 
a környezetünket, a körülöt-
tünk élő embereket, a társa-
dalmat, hanem a létezésünk 
szükségszerű velejárójának. 
Ha így szemlélődünk, renge-
teget tanulhatunk mindeb-
ből, és ettől mi leszünk 
többek és gazdagabbak.

– Mi érdekli még?

– Rengeteget olvasok. 
Behatóan foglalkozom az 
ezotériával, a keleti létfelfo-
gásokkal, s mindezt igyek-
szem megvalósítani a saját 
életemben. Szeretem és tisz-
telem a természetet, sokat 
járom a vidéket kerékpárral 
és gyalog egyaránt. Mond-
hatom, csodálatos helyen 
élünk, mi fürediek. Vajon 
látja ezt mindenki?

– Mennyiben érzi, hogy 
beköltözőként befogadta a 
város?

– Úgy érzem, teljes mér-
tékben befogadott. Talán 
épp azért, mert jól érzem itt 
magam, szeretek itt élni, s 
ezt megérzi a többi itt lakó. 
S úgy gondolom, le is tet-
tem már valamit a közös 
asztalra. Azt szoktam mon-

dani, az az igazi otthon, 
ahol az ember utcán sétálva 
minden második járókelőre 
ráköszön, mert ismerős vala-
honnan. S nincs jobb annál, 
mint amikor mosolyogva 
visszaköszönnek, vagy meg 
is állnak pár szóra.

– Melyik versét tudná 
ajánlani a Balatonfüredi 
Napló olvasóinak?

– Van egy kedvenc he-
lyem, a fehér templom fö-
lött, az Óvoda utca mentén 
egy kis domb, ahonnan az 
egész várost, sőt a Balaton 
keleti medencéjét belátni. 
Gyakran ücsörgök ott egy 
fölbe süppedt sziklán, ezt e 
hangulatot írtam meg a 
Mert nem láthatod című ver-
semben.

elkészíteni. Ilyen fotográfus 
Tóth Attila is, aki szívvel 
–lélekkel végzi a munkáját, 
és akinek fényképei között 
felbukkannak a művészi ér-
tékű fotográfiák is. A Bala-
tonnál élők ugyanazt a való- 
ságot látják mindannyian, 
de Tóth Attila, Tóth Mátyás 
és Tóth Boglárka más szem-
szögből is megismertetik ve-
lünk környezetünket. Ők 
más oldalról tudják megkö-
zelíteni és mutatni nekünk a 
tájat, a sportolókat és a kü-
lönböző foglalkozást végző 
embereket. A fényképező-
gép lencséje megörökíti szá-
munkra is testközelből a 
vitorlázókat, a víz fodrozó-
dását, a testi erőfeszítést.  A 
röpülő madarat, a görkorcso-
lyázókat, az indiai táncost, 
tehát a mozgást, a mozgás-
rendszereket, amelyek ener-
giákat közvetítenek felénk. 
De vannak képek, amelyek 
a nyugalmat árasztják. A 
nap, a hold, az ég, a fény, a 
fénytörések, az ellentétek te-
szik széppé, érdekessé a fo-
tókat.  Az „útra” hívja fel 
figyelmünket a kőkereszt. A 
kőkereszt, amely az út mel-
lett áll, és megmutatja, hogy 
merre induljunk – folytatta 
az atya. Tóth Attila, megmu-
tatta Mátyásnak és Boglár-
kának, hogy merre indul- 
janak el. Most még egy da-
rabig együtt mennek az 
úton és édesapjuktól tanul-
ják a mesterséget, sokszor 
azonban a  fotográfus mes-
ter gyermekeiből lesznek a 
legkitűnőbb  fotóművészek.

látványossá tenni. 
Idén hosszú évek után, a ré-
gi szép kapcsolat folytatásá-
ra kapott lehetőséget a 
Múzsa Egyesület. Harminc 
kiállító, képző-, népi-ipar-
művész vitte el alkotásait a 
Pannónia Kulturális Köz-
pontba. A költők hetekig vá-
logatták verseiket, írásaikat. 
A táncosok, az énekesek so-
kat próbáltak annak remé-
nyében, hogy elkápráztas- 
sák Almádi lakosságát.
Keszey János, Almádi pol-
gármestere köszöntőjében 
egy kedves anekdotával pél-
dálózott. Almádi és Balaton-
füred kulturális „párbajáról” 
elmondta, reményei szerint 
a két település között a régi 
szép hagyomány folytatódni 
fog. Kiszely Pál alpolgár-
mester köszöntőjében vála-
szolt, ugyan nem párbajozni 
jöttünk, azonban Sárközi 
Sándor jóvoltából kardokat 
hoztunk magunkkal. Bala-

tonfüred a múzsák városa, 
és ezen az esten hét múzsát 
üdvözölhet Almádi. Az egye-
sület, mondta az alpolgár-
mester, nem csak a füredi, 
hanem a kistérségi művésze-
ket is összefogja. Ez nagyon 
fontos, mivel így a kistele-
pülésen élő alkotók is lehe-
tőséget kaphatnak a bemu- 
tatkozásra. A kiállítást Ve-
szely Lajos festőművész nyi- 
totta meg emlékezve Szekér 
Ernőre és Birkás Gyulára, a 
két nagy lokálpatriótára, fü-
redi művészet pártolóra. Ve-
szely a füredi kiállításról 
elmondta, hogy a több műfa-
jú kiállítás nem mindig sze-
rencsés. Külön lehet válasz- 
tani legközelebb a különbö-
ző műfajokat. A festészeti 
anyagok színvonalát pedig 
hullámzónak találta. Szíve-
sen emlékezett vissza arra 
az időre, amikor még újság-
íróként többször járt a füre-
di képzőművészeti körnél. 

Veszely Lajos szeretné, ha a 
két város művészei sűrűb-
ben találkoznának a jövő-
ben. A mai nehéz időkben a 
művészek és azok, akik a 
kultúrával foglalkoznak, tud- 
ják szebbé tenni életünket - 
mondta a festőművész.
A bemutatkozáson a Berma-
zsi mazsorett csoport, a Bril-
lante Éneklő Egyesület, a 
Thunderfoots country tánc-
csoport és a Csopak Nép-
tánc Együttes lépett fel. 
Gaál Antal és Soltész Mária 
saját verseiket tolmácsolták, 
Hanny Szabó Anikó verseit, 
Bubla Katalin versmondó 
mondta el. A Múzsa Egyesü-
let bemutatkozása összessé-
gében jól sikerült, bár az 
almádi közönség nem töltöt-
te meg teljesen a termet. Re-
méljük az almádiak viszont- 
látogatásán több lesz majd 
az érdeklődő.



Városunk segítőkész lakosainak és vállalkozásainak köszönhető-
en tavaly nyáron a kárpátaljai Rát község általános iskolásainak 
egy csoportja kísérőtanáraikkal együtt felejthetetlen hetet tölthe-
tett el Balatonfüreden. Látva lelkesedésüket, illetve tehetségüket, 
amelyről már szülőfalujukban, illetve a Borhetek alkalmával ná-
lunk is tanúbizonyságot tettek, az elmúlt évben egyesületté ala-
kult Kárpátalja Barátainak Közhasznú Egyesülete tagjai 
elhatároztuk, hogy ismét elhívjuk őket a május 23. és 26. között 
megrendezésre kerülő gyermekfesztiválra. A 20-25 fős gyermek-
csoport ma már örömmel és szorgalmasan készül a Kisfaludy 
színpadi (május 24.), valamint a Vásárcsarnok mögötti (május 
25.) fellépéseire. 
Mivel időközben a Játékszín Alapítvány kihátrált a kárpátaljai 
gyerekek finanszírozása mögül, ismét arra kérünk mindenkit, 
megköszönve eddigi támogatásukat, hogy a lehetősége szerint se-
gítse a ráti gyermekek itt tartózkodását. A csoport tagjai a Széché-
nyi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola Kollégiumában és 
családoknál lesznek elhelyezve. A szállást, az étkezését, illetve az 
utazásukat az egyesület finanszírozza, de előreláthatólag lesz 
olyan gyermek is, akinek az okmányait is ki kell majd fizetnünk, 
mivel a családjuk anyagi helyzete nem tenné ezt lehetővé. A tá-
mogatásokat 11600006-00000000-27306866 számlaszámon 
vagy személyesen a lenti telefonszámokon köszönettel fogadjuk.
A kérés mellett azonban nagy örömünkre egy meghívást is tolmá-
csolnunk kell. Rát község ugyanis július elején (az időpontot ké-
sőbb véglegesítik) 5-6 napra szeretettel várja mindazokat, akik 
szívügyüknek érzik a határon túli magyarok támogatását, és sze-
retnének közelebbről is megismerkedni Kárpátaljával. A szállás a 
helyi, jó állapotban lévő gyermekotthonban, illetve családoknál 
lenne, reggelit, hideg ebédet és vacsorát biztosítanának. Az álta-
luk összeállított programtervezetben egyebek mellett Munkács, 
Huszt, Beregszász, Ungvár és a Vereckei-szoros meglátogatása 
szerepel. 
Jelentkezéseket a 30/226-5359 és 30/316-6938 telefonszámo-
kon május végéig várjuk.
Bízva segítő szándékukban, előre is köszönjük felajánlásaikat, il-
letve szeretettel hívjuk és várjuk önöket a kárpátaljai kirándulá-
sunkra:

Barta Boglárka

Újra Kárpátalja

– Mit jelent a pünkösd 
ünnepe?

– Pünkösd a keresztény 
egyházakban a húsvét utáni 
50. nap, a Szentlélek eljöve-
telének, majd az Egyház 
megalapításának ünnepe. 
Pünkösddel zárul az ünnepi-
es félév, és következik az 
egyházi időszámítás, az ese-
ménynaptár szerinti ünnep-
telen félév, amitől én, 
mindig viszolygok, mert val-
lom, hogy az ember minden 
napja, amit az Úr Istentől 
kap az egy ünnep. Megvan 
mindenkinek a felelőssége, 
a maga lehetősége, alkalma, 
szolgálata, a környezetünk 
építésére és Isten dicsőítésé-
re. A nagy ünnepek közül 
pünkösd az, ami az embe-
rektől kicsit távolabb esik, 
talán mert nem társul hozzá 
semmilyen külsőség. Tulaj-
donképp nem is bánom ezt, 
mert sokszor a külsőség öli 
meg a lényeget. A Szentlé-
lek megjelenése nemcsak az 
Egyház, hanem a hívőem-
ber születésnapja is. Pün-
kösd nélkül hívő emberi 
életről nem lehet beszélni. 
Amikor a Szentlélek, Isten 
megérinti az emberek szí-
vét, az emberi élet, akkor 
mozdul el a hitbeli holtpont-
ról. Pünkösd nélkül az 
egész evangélium csak el-
mélet. Az élet, a cselekvés 
az a Szentlélek Isten ereje, 
áldása és ajándéka.

– Hívőknek, nem hívőknek 
egyaránt nagy öröm, hogy 
pünkösd is kettős ünnep lett.

– Úgy vagyok ezzel, 
hogy ez az elismerés az ál-
lam részéről kedvező döntés 
volt, de jó volna, ha az em-
berek pünkösdhétfőt maguk 
is munkaszüneti napnak te-
kintenék.

– Balatonfüreden a római 
katolikus vallás mellett a refor-
mátus hívők száma a legna-
gyobb. Országosan a hívők 15 
százaléka vallja magát refor-
mátusnak. Balatonfüreden töb-
ben vagy kevesebben vannak?

– Balatonfüreden két ön-
álló református gyülekezet 
van. Füreden 900-an, míg 
Arácson 600-an. Ez az or-
szágos átlaghoz képest na-
gyon kedvező. Balatonfü- 
redi egyház történetünk 
1535-től követhető nyomon. 
A Balaton mellék reformáto-
ra Dévai Bíró Mátyás volt, 
majd őt a fehér templom 
előterében elhelyezett em-
léktábla tanúsága szerint 27 
református prédikátor követ-
te. Én 1996-tól állok a gyü-
lekezet élén.

– Honnan került Bala-
tonfüredre?

– Szentgálon szolgáltam 
előtte nyolc évet. A balaton-
füredi presbitérium meghí-
vott, és a gyülekezet meg- 
választott lelkipásztorává. 
Azóta szolgálok itt az Úr ke-
gyelméből. Egyébként Er-
délyből kényszerültünk át- 
településre 1988. június 21-

A középiskolásoknak ki-
írt területi versenyre a diá-
kok testvérvárosok nyelvén 
illetve magyarul előadott 
versekkel, prózával érkez-
tek. Sokszínű, izgalmas volt 
a többnyelvű vetélkedés. A 

finn, horvát, német, román, 
olasz, holland nyelveken 
előadott költemények ma-
gyar „verzióját” helyenként 
már felismerhettük a hang-
súlyozásnál, még ha történe-
tesen nem is beszéljük az 
adott nyelvet. (Petőfi Sán-
dor: Faluvégén kurta kocs-
ma… nem hagyott sok 
kétséget, a művet illetően.) 
A Füred és egyúttal testvér-
város köszöntőn a zsűriben 
meghívást kaptak a testvér-
városi delegációk tagjai, 
akiknek munkája nélkülöz-
hetetlen volt, hiszen az ide-

én. A teológiát 1975-ben vé-
geztem Kolozsváron. Hogy 
miért és miként kellett átte-
lepülnünk, arról nem szeret-
nék beszélni, mert ez mesz- 
szire vinne. 

– De jól érzik magukat 
Balatonfüreden?

– Szolgálatunkkal és 
gyülekezeti munkánkkal a 
város családias, testvéri kö-
zösségében jól érezzük ma-
gunkat.

– A hitéleti munkának 
minden feltétele adott?

– Igen. A templom 1826-
1829 között épült, és 1830-
ban szentelték fel. 1884-től 
van a templomnak orgonája, 
mely a pécsi Angster cég 
munkáját dicséri. Az új gyü-
lekezeti ház a későbbi idők-
ből, mondhatni a jelenkor- 
ban épült meg 1974 és 1986 
között. 2011-től visszakap-
juk az óvoda épületét, ami-
vel az ifjúság mentál-higié- 
nés gondozására új lehető-
ség nyílik.

– A fehér templom gya-
korta helyszíne koncertek-
nek vagy újólag borrendi 
avatásoknak.

– Rendszeresen szerve-
zünk hangversenyeket az 
egyházi és nemzeti ünnepek 
alkalmával. Sőt helyt adunk 
városi életünk civil megnyil-
vánulásainak is, ha erre igény 
mutatkozik. Ide sorolható 
testvérvárosaink 20. évfordu-
lója alkalmával rendezett ün-
nepség borrendi avatása. 

– A lelkészi szolgálat 
mellett, hogy telik egy hete?

– A nejemmel és egy kül-
ső segítséggel végzem a hit-
oktatást, óvodáskortól az 
általános iskola végéig, vala-
mint a gyülekezeti felkészí-
tést a konfirmációra. Rend- 
szeresek a család- és beteg-
látogatások és a lelki gondo-
zások. A felkészülésekre is 
időt kell, fordítsak. A lelké-
szi hivatalban ugyan nincs 
kiírva a fogadóóra, mindig 
készen állok a híveket fo-
gadni. Azt szoktam monda-
ni, hozzám kétszer lehet 
jönni, éjjel vagy nappal, de 
ajánlatos előtte időpontot 
egyeztetni.

– Ha van szabadideje, 
mivel tölti?

– Szabadidőm van, sza-
baddá teszem magam. Ilyen-
kor a családommal vagyok, 
Csongor fiammal kirándu-
lunk, játszunk, színházba, 
múzeumba megyünk. Önző 
vagyok, egyszer egy héten 
eljárok futballozni. Van egy 
öregfiúk csapat, amely már 
tizenkét éve együtt van, és 
szeretünk mindannyian ját-
szani. További szabadidőm 
este van, amikor a család le-
pihen, a kaput bezárom és 
az éppen aktuális könyvet 
előveszem, olvasok, tanu-
lok, készülők. A közmondás 
azt mondja, a jó pap is hol-
tig tanul, és végül bután hal 
meg.

– Az ökumenikus együtt-
lét, együtt szolgálat, ez csak 
Balatonfüreden tapasztalha-
tó vagy már országosan is 
elterjedt?

– Sajnos nem, még mindig 
vannak vidékek, ahol ez nem 
jellemző. A jó kapcsolatot a 
gyülekezetek között mindig a 
különböző vallások lelkészei-
nek egymáshoz való viszonya 
határozza meg.  Ha a katoli-
kus, református és evangéli-
kus egyház lelkészei testvéri 
kapcsolatban vannak, az visz-
szahat, kisugárzik a gyüleke-
zetre is. Együtt tudunk lenni 
nemzeti ünnepeinken mindig 
itt a fehér templomban, közös 
ünneplés és szolgálat kereté-
ben. Megérezte a gyülekezeti 
tagság, hogy ha valamit aka-
runk, össze kell fogni. Nem a 
különbözőségeket kell feltupí-
rozni, hanem Krisztus követé-
sében van a szeretet. A meg- 
békélésben, egyházunk és a 
nemzet előbbre vitelében kell 
kezet fogni és együtt menni.

– Mit tud üzenni a város 
azon lakóinak, akikhez nem 
hallatszik el az ige? 

– Minden egyes Füreden 
élő embernek tisztelettel kí-
vánok áldott és békés pün-
kösdi ünnepeket. Azt kí- 
vánom, hogy ez a pünkösdi 
ünnep éreztesse meg velük, 
hogy mit jelent az Isten sze-
retetét és áldását megtapasz-
talni, és mit jelent az Isten 
küldöttjének, apostolának 
lenni ebben az összezavaro-
dott világban. Mert azt 
mondja a Biblia: akiket az 
Isten lelke vezérel, azok az 
Isten fiai. A teremtett világ 
sóvárogva várja Isten fiának 
megjelenését. A hit az a kö-
zös út, amin mennünk kell.

gen nyelven előadott versek 
kiejtését, tisztaságát ők tud-
ták igazán értékelni. A ver-
seny nagyon jó hangulatban, 
a nemzetek, városok közti 
barátság jegyében zajlott. A 
kedves gesztust, a finn dele-
gáció zeneszerző-zenész tag-
jai meglepetésként a díj- 
kiosztó előtti feszültséget 
oldva, finn dalok éneklésé-
vel viszonozták a verseny-
zőknek. A zsűri munkája ez 
alkalommal talán még nehe-
zebb volt, hiszen az értéke-
lésnél több szempontot 
kellett figyelembe venni, 

mint egy szokásos magyar 
nyelvű versenynél. A szö-
vegbiztonság és előadás-
mód mellett figyelni kellett 
az idegen nyelven előadott 
írói, költői alkotások kiejté-
sére, tisztaságára, nehézsé-
gére. Így alakult ki a vég- 
eredmény. Első helyezett Ki-
rály Edina finn, második 
lett Csorba Bernadett né-
met, Székely Lilla finn, Ha-
uschild Laura német, har- 
madik Kovács Judit finn, 
Zsolnai Tímea horvát nyel-
ven előadott versekkel.
A feladat nem volt egysze-

rű, már az előkészületeknél 
kiderült, a kiírásnak megfele-
lő finn, horvát tréfás, humo-
ros versekből nem is olyan 
könnyű a választás, nem ké-
nyeztetik el a magyar olvasó-
kat a műfordítók. Horvátor- 
szágból például a versenyre 
kalandos úton érkezett a for-
dítás. Tanulságképp a testvér-
városi egyesületek munkájá- 
ban is érdemes lenne kiemelt 
figyelmet fordítani a könyv-
cserékre, irodalmi munkák 
fordítására, fogalmazták meg 
a szervezők.

Huszár Imre úr, a gyer-
gyószentmiklósi Rubin szál-
loda tulajdonosa elküldte 
György Róbert mesterszaká-
csot, aki a gyergyói étkek-
kel (padlizsánkrémmel töl- 
tött paradicsom, erdélyi csor-
baleves, pityókasaláta pá-
colt nyakas karajjal, kapros 
ordás hígpalacsinta) reme-
kelt. Szerettünk volna zené-
szeket is meghívni, hogy 
még hangulatosabbá tegyék 
ezt a pár napot, de sajnos a 
gyergyói lakodalmak, ke-
resztelők sokasága miatt 
nem tudtak eljönni. 
Ekkor gondoltuk, hogy hív-

juk meg Portik Sándor fes-
tőművészt is, aki a gyergyói 
és az erdélyi táj szerelmese. 
A művész úr el is fogadta a 
meghívást. A négy nap alatt, 
a Silver Resort Hotel Sunset 
Étterme adott helyet a képei-
nek. Rádóczy Andrea, a ho-
tel igazgatója a kiállítás 
megnyitóján örömmel mél-
tatta a festményeket. Hason-
lóan elismerő szavakkal 
szólt a képekről Balatonfü-
red alpolgármestere, dr. Ki-
szely Pál is. Portik Sándor 
részletesen ismertette az ál-
tala kifejlesztett színes linó-
metszés folyamatát, vala- 
mint a pasztellképek, és 
olajfestmények csodás vilá-
gát. Ezután a résztvevők 
megkóstolhatták az erdélyi 
házikenyeret, ordát, sajtot, 
és juhtúrót. 
A Silver Resort Hotel az ígé-
ret szerint a jövőben is szer-
vez hasonló erdélyi napokat.



A program délelőtt tíz óra-
kor mazsorett bemutatóval in-
dul, délelőtt a sportot kedve- 
lőket bringa bemutatóval, a ki-
sebbeket bábszínházzal várják 
a szervezők, ezzel párhuzamo-
san az ügyes kezűek barká-
csolhatnak is kedvükre. Dél- 
után rendőrkutya bemutató, lu-
fibohóc és az úgynevezett 
bütykölde szórakoztatja majd 
az érdeklődőket.
A helyszínen felállított szín-
padon egymást követik 
majd a programok. Egyebek 
mellett a Nox Misszió népi 
hagyományőrző zenés-tán-
cos produkcióját és Csalóka 
Pétert a veszprémi Alig 
Színpad előadásában láthat-
ják az érdeklődők. Bemutat-
kozik a Brumi Band és a 
Dallamvilág Musical Cso-
port, a helyi Judoért Köz-
hasznú Alapítvány pedig 
látványos bemutatót tart. 
Egész nap ingyenes légvár, 
arcfestés, hennafestés, aka-
dályverseny teszi vidámab-

10:00 Kezdés mazsorettekkel 
10:30 Bringás bemutató
10:15 Bábszínház 
10–12 Bütykölde (kézműves programok)
11:00 „Mindenkinek Nyílik Virág” ízelítő
12:00 Lyrae Duó gyerekműsor
13:00 „Mindenkinek Nyílik Virág” ízelítő
13:30 Rendőrkutya bemutató
14:00 Veszprémi Alig Színpad: Csalóka Péter
14:40 Balatonfüredi Judoért Közhasznú Alapítvány

judo bemutatója
15:00 Brumi Band koncert
15–17 Bütykölde
16:00 Dallamvilág Musical Csoport 
17:00 Misszió (Nox) népi hagyományőrző,

zenés-táncos gyermekműsor
19:00 Szemtől Szemben (rockzenekar)

Egész nap: légvár, arcfestés, gólyalábas próbálkozások, lu-
fibohóc, mentő – rendőr – és tűzoltóautóval való ismerke-
dés,akadályverseny, ügyességi és tájékozottsági vetélkedők

Május 25.: GYERMEKNAP
Helyszín: Kovászna park

(Vásárcsarnok mögötti játszótér)

bá a gyermeknapot, de lehet 
próbálkozni gólyalábbal, és 
ott lesznek a helyszínen a 
gyermekek nagy kedvencei, 
a mentő –, rendőr –, és tűz-
oltóautók is, ahol a kicsik 
közelebbről megismerhetik 
a különböző szervezetek 
munkáit.

A városi gyermeknapot má-
jus 25-én a Vásárcsarnok 
mögötti játszótér környékén 
rendezik. A szervezők ígé-
rik, a szűkös anyagi kerete-
ik ellenére igazán kellemes, 
színvonalas rendezvények kö-
zött lehet majd csemegézni.

Ökrös Géza képein nem 
a jelen történéseit látjuk. 
Festményein a múlt mese-
szerű, idilli, álmainkból vagy 
éppen régi mesekönyvek 
lapjairól előbújó látomások. 
Minden képének sajátja a 
nyugalom, a megállásra 
késztető gondolatiság. Sem-
mi nem mozdul, állóképpé 
merevedik a mozdulat is - 
mondta a tárlat megnyitón 
Sárköziné Sárovits Hajnalka.
Irázi Ökrös Géza a balaton-
füredi Művészklub és a Mú-
zsa művészeti egyesület 
tagja. Az építész –művész, 
harminc évvel ezelőtt fogott 

ecsetet először a kezébe. A 
festészet alapismereteit a 
„Füredi Műhelyben” illetve 
a veszprémi képzőművésze-

ti szabadiskolában sajátítot-
ta el, idővel a festészetben 
ritkán használatos, pontozá-
sos (pointillizmus) techniká-
val egyéni stílust alakított 
ki. Képeit áttetsző fátyolos-
ság fedi, sejtelmes tájképei 
távolba vesznek, de magu-
kon hordozzák az állandó-
ság, örökkévalóság érzését 
is. A festő így vall művésze-
téről; a feszültség, a mozgás 
és az egyensúly egyidejű 
megjelenítése a tájképfesté-
szetben. Célom a világ kife-
jeződésének megismerése és 
képekben történő visszatük-
rözése hitem és meggyőző-

désem alapján. 
Ökrös Géza 1986-tól vesz 
részt az Amator Atrium kiál-
lításain. A pályázati feltéte-

leket a Magyar Művelődési 
Intézet és a Kulturális Mi-
nisztérium hirdeti meg. Ed-
dig, hat alkalommal válo- 
gatták be képeit a legrango-
sabbak közé. Munkáit, 
1992-ben, Veszprémben az 
országos honvédségi pályá-
zaton I. helyezéssel díjaz-
ták. 2006-ban az Amator 
Atriumra beválogatott alko-
tását nívódíjjal jutalmazták.
A képek megtekinthetők a 
Kávéház honlapján: www. 
start.regionalis.hu/netcafe 
címen is.

– Hogyan került a szak-
ma közelébe? 

– Sólyban születtem gyá-
ri munkás családban, né-
gyen vagyunk fiúk test- 
vérek, és valakinek segíteni 
kellett az édesanyámnak a 
házimunkában. Soha nem 
voltam arra alkalmas, hogy 
iparos legyek, a házimunkát 
viszont mindig szívesen vé-
geztem. 12-13 éves lehet-
tem, amikor a család egy 
barátja vetette fel: el tudna 
képzelni szakácsként. El-
kezdtem főzni, sütni otthon, 
nyolcadikos koromban a 
kertben termett zöldségek-
ből próbáltam főzőcskézni. 
Egy nyári gyakorlat alatt az-
tán el is döntöttem, hogy en-
gem kizárólag ez érdekel. A 
vendéglátóipari iskola évei 
alatt a fűzfői Nike étterem-
ben, majd a Hotel Veszprém-
ben töltöttem szakmai gya- 
korlatomat.

– Merre ment tovább az 
iskola elvégzése után?

– A Bakonyvidéki Ven-
déglátóhoz kerültem, sokat 
köszönhetek Perger József-
nek, az akkori igazgatónak, 
aki segített abban, hogy fel-
kerülhettem Budapestre szál-
lodai gyakorlatra. Nagyon 
korán konyhafőnök helyet-
tes lettem, 30 éves korom 
óta pedig már konyhafőnök-
ként dolgozom. Előző mun-
kahelyeim közt említeném a 
Hotel Veszprémet és a Cser-
hát Éttermet.

– Egy ideje azonban a 
Balatonnál él, dolgozik.

– Először egy szezonális 
üzletet béreltem itt Füreden, 
majd elhívtak az újonnan 
nyílt Flamingó Hotelbe 
konyhafőnöknek. Több mint 
nyolc évet töltöttem el ott, 
aztán úgy gondoltam egy 
egészséges váltás ebben a 
szakmában mindenképpen 
kell. Ezután a Ramada Ho-
tel következett, de párhuza-
mosan lehetőségem nyílt 
Svájcban is dolgozni, 20-22 
hetet töltöttem kint évente. 
Örültem ennek az igazán rit-
kán adódó lehetőségnek, 
hogy képviselhettem a ma-
gyar gasztronómiát egy cso-
dálatos országban, ahova még 
mindig visszahúz a szívem. 

– A fürediek azonban az 
Anna Grand Hotel séfjeként 
emlegetik.

– Két éve ebben a gyö-
nyörű, megújult szállodában 
irányítom a konyhát. Nagy 
élmény számomra a tradici-
onális Anna-bál, amit évek 
óta nagyszerű mestersza-
kács kollégákkal közösen 
bonyolítunk le. 

– Mióta jár versenyekre?
– Az utóbbi öt évben so-

kat versenyzek, ezeket több-
nyire a Magyar Gasztronó- 
miai Szövetség hirdeti meg, 
lehet egyéniben és csapat-
ban is nevezni. A Lontay 
Egon Gasztronómiai Társa-
ság elnöksége felterjeszt éven- 
te egy-egy cukrászt, szaká-
csot, felszolgálót a díjra, a 
nevek a Magyar Gasztronó-
miai Szövetséghez kerül-
nek, ők szelektálnak. Eddig 
háromszor terjesztettek fel, 
most sikerült bejutnom a 
mezőnybe. Február végén 
rendezték azt a három na-
pos versenyt, ahol ezüst fo-
kozatot kaptam, ezzel el- 
nyertem a szakma legmaga-
sabb mesterfokozatát: Élet-
mű-díjas mesterszakács let- 
tem. Külön köszönet illeti 
az Anna Grand Hotel tulaj-
donosát, Lengyel Ernő urat, 
aki teljeskörű támogatásáról 
biztosított a versenyekkel 
kapcsolatosan, illetve eg-
zisztenciám is itt került 
olyan szintre, amire csak 
büszke lehet az ember. Ezen 
túl a menedzsment felé is 
köszönettel tartozom, mert 
az ő hozzájárulásukat és se-
gítségüket is megkaptam, 
ami nagyon jó érzéssel tölt el.

– Hogy készül, készülnek 

a  versenyekre?
– Általában fél évvel 

előtte megtervezzük a folya-
matot, majd a menüsor 
összeállítása, kalkuláció, 
anyagösszeállítás követke-
zik. Kemény felkészülést igé-
nyel, ilyenkor alig pár óra 
alvás jut az embernek na-
ponta. Emellett rendszere-
sen járok szakmunkásvizs- 
gáztatni, zsűrizni is.

– A február végi verse-
nyen mit kellett konkrétan 
főzni ezért az elismerésért?

– A budapesti Culinary 
Expon bemutatkoztam egy 

hidegtállal, ott már tudtam, 
hogy meg fogom kapni a dí-
jat. Zalakaroson a Hotel 
Spaban 320 fős hét fogásból 
álló díszvacsorát készítet-
tünk hatan szakácsok és a 
segítő stáb. Én konkrétan a 
főételért feleltem, ami erdei 
gombás szűzpecsenye volt 
sertéshálóba töltve, vala-
mint borjúropogós mandu-
lás panírban. A mesterva- 
csorán mindenki részt vett, 
aki megkapta a rangos díjat, 
ennek keretében avattak fel 
bennünket. Ez a szakma csú-
csa, elmondhatatlan érzés, 
nagyon büszke vagyok rá, 
és úgy érzem, azok az embe-
rek is büszkék rám, akik se-
gítették munkámat. 

– Hogy képzeli el ezután 
az életét? Marad azért a 
konyha közelében vagy in-
kább átáll a vizsgáztatók so-
rába?

– Úgy tervezem, hogy jó 
pár évig itt dolgozom az An-
na Grand Hotelben. Valami-
kor azonban le kellene nyu- 
godnom, mert ez a munka 
nagyon feszített, sok stresz-
szel jár. Itt állandóan perc-
ről percre dolgozunk, ah-
hoz, hogy minden maximá- 
lisan menjen a vendégek tel-
jes megelégedésére.

– Erre jó a focipálya, 

hogy ezt az állandó stresszt, 
koncentrációt levezesse?

– Igen, a sporttal, a foci-
val megy ki belőlem a gőz, 
akkor kapcsolódok ki telje-
sen, de bármilyen sportmeg-
mozdulás van, mindig ott 
vagyok, és rendkívül jó ér-
zés, hogy a munkahelyem-
ről is el tudok menni 
mozogni. Nagyon szeretek 
még autózni, kirándulni sza-
badidőmben, és persze állan-
dóan recepteket vadászok 
mindenhol, ahol csak lehet.



A rendezvényen, ame-
lyet dr. Ács Károly, a rende-
lőintézet igazgató főorvosa, 
az egészségnap fővédnöke 
nyitott meg egyebek mellett 
Silló Piroska természetgyó- 
gyász a hollisztikus egész-
ségről, Faluközy József, a 
Szívkórház kardiológus fő-
orvosa a koszorúér betegsé-
gek diagnosztikájának régi 
és új módszereiről, Jakabfi 
Zoltán élelmezésvezető, jó-
gaoktató az egészséges táp-

lálkozásról tartott előadást. 
Barnai Roberto konzulens, 
fordító beszélt az új orvostu-
dományról, dr. Hamer tevé-
kenysége alapján. Eszerint 
minden megbetegedés egy 
pontosan meghatározható sú-
lyos érzelmi konfliktus egye-
nes következménye, fizikai, 
testi megnyilvánulása. Ha 
megszűnik a konfliktus, 
megszűnik a betegség is.
A rendezvény zárásaként 
Kövi Szabolcs Szertartás cí-
mű előadását élvezhették az 
érdeklődők.

A coeliakia a kalászos 
gabonák (búza, árpa, rozs, 
zab) fogyasztásával provo-
kált autoimmun betegség, 
amely a bélrendszer és más 
szervek károsodását okozza. 
A betegség sokszor alatto-
mos, hiszen az érintettek 
nagy része gyermekkorban 
tünetmentes vagy csak jel-
legtelennek tűnő panaszai 
vannak. Nagyon fontos a 
prevenció, a coeliakia korai 
felismerésével ugyanis a sú-
lyos betegség kialakulása és 
az esetleges későbbi szövőd-
mények megelőzhetők. A 
lisztérzékeny betegek egész-
séges életet élhetnek egész 
életen át tartó szigorú glu-
ténmentes étrend mellett.
Az óvodákban mind a szü-

Tisztelt Barta Imre Úr!

Kiegészítések egy könyvhöz címmel Ön levéllel fordult a Balatonfüredi Napló szerkesztőségéhez azzal 
a céllal, hogy tegye nyilvánossá az írását. E levéllel kapcsolatos vélemény közlésére kaptam lehetősé-
get, mellyel élni kívánok, mivel több megállapítása téves.
Ön azt sérelmezi, hogy nem kapta vissza a nagyapja, Somogyi Imre által a tsz-be kényszerrel bevitt föl-
det. Ebben lényegében engem hibáztat. Szükséges emlékeztetnem arra, hogy a szövetkezet földtulajdon 
ügyekben végrehajtó volt csak a rendszerváltozás előtt és után egyaránt. Azokat a határozatokat hajtot-
tuk végre, amelyeket a Földhivatalok az adott korszak törvényeinek megfelelően meghoztak. A rendszer-
változást követően az 1990-es évek elején hozott kárpótlási és egyéb törvények nem tették lehetővé a 
reprivatizációt, tehát az eredeti vagyon, jelen esetben a föld visszaadását. E helyett a föld esetében a 
részarány visszaadásával és a kárpótlási jeggyel oldotta meg az Országgyűlés a károsultak kárpótlását. 
Az 1990-ig szövetkezeti tulajdonba került földek tulajdonjogát megszűntették, ebből elégítették ki a kár-
pótlási törvénnyel létrehozott új tulajdonosok igényét. Ezekben az intézkedésekben a szövetkezet sem-
miféle joggal nem rendelkezett.

1993. augusztus 29-én kelt levelemben tájékoztattam Önt arról, hogy ügyében intézkedést a fennálló tör-
vények alapján nem áll módunkban tenni. Ön ezt követően a Földkiadó Bizottsághoz, majd a Körzeti, 
Megyei Földhivatalhoz,végül biróságokhoz fordult, amely szervezetek illetékesek voltak a döntésben. A 
levelét elolvasva, nem kapott jogorvoslatot. Ennek ellenére engem nevez meg bűnbaknak, pedig az Ön 
földigényében nem voltam jogosult intézkedni. 

A belterületi ingatlanok értékesítésének jogosságát nem vitatja, erkölcsileg tartja sérelmesnek. Azt a na-
gyon lényeges körülményt nem veszi figyelembe, hogy a szövetkezetek megalakulását követően több 
mint negyven év telt el, ahol a szövetkezetünk tagjai is becsülettel helytálltak, jelentős vagyont hoztak 
létre, melyből most nem kis költséggel történik a házhelyek kialakítása és értékesítése. A szövetkezet je-
lenlegi vagyona több mint 300 szövetkezeti tagé és kívülálló üzletrésztulajdonosé, akik ezért becsülettel 
megdolgoztak, mint ahogy a nagyapja is megdolgozott az általa a szövetkezetbe behozott földért, ame-
lyért kárpótlást kapott vagy kellett volna, hogy kapjon. De ez nem tőlem függött, amit Önnek tudnia kel-
lett.

Az Ön másik problémája, hogy a Márványtábla helyett című könyvben szereplő nagyapja írásáról nem 
tudott, s úgy minősíti az esetet, mintha én kárpótlásként intéztem volna el a bemutatás közreadását. Tájé-
koztatom, hogy ez az írás 2004-ben 400 példányban a Füredi História című helytörténeti folyóiratban 
már megjelent, Somogyi Imre községbíró emlékére címmel. A bemutatást Bartha László írta. Sajnálom, 
de nem tehetek róla, hogy ez a több mint három év nem volt elég arra, hogy ez tudomására jusson.
A könyvsorozat e témájának a kezdeményezését – az Ön által is ismert – Vaga Lajos helytörténeti kuta-
tással is foglalkozó nyugdíjas ötletére alapoztam, aki 5-6 évvel ezelőtt felvetette, hogy több olyan sze-
mély van Balatonfüreden, akik kimagasló teljesítményt nyújtottak és feledésbe merülnek, pl. Cs. Darab 
József, Somogyi Imre  és mások, akik életének bemutatásával célszerű lenne foglalkozni. Így döntött ja-
vaslatomra az alapítvány kuratóriuma e téma könyvként való kiadásában. A szerkesztői feladatot Elek 
Miklós vállalta el, aki komoly szervező munkával hozta össze az írások szerzőivel a mindenki által elis-
mert könyvet. Minden közreműködő lelkesedésből és nem pénzért dolgozott, amelyet ez úton is megkö-
szönök a közreműködőknek. Kötelességünk a múlt bemutatása során a kiváló, sikeres személyeket a 
jelen korban élők részére bemutatnunk. 
Ha van is hasonló kezdeményezés Magyarországon – nem tudok róla – nem sok helyen lehet.
Ön Somogyi Imre tehetségét, községi bíróként elért sikereit, munkáját leértékelte azzal, hogy úgy gon-
dolta, kárpótlásként került az említett e könyvbe, bemutatásra. 
Bízom abban, hogy a következő időszakban nagyobb figyelemmel kíséri a könyvsorozatunk könyvbe-
mutatóit, hisz azokon minden alkalommal 100-150 fő vesz részt. Ezen túl a Füredi História, a Balatonfü-
redi Napló, a Veszprém Megyei Napló, egyéb újságok, és a Füred TV is hírt ad Balatonfüred múltjának 
feldolgozásáról.

Gubicza Ferenc

Olvasóink leveleiből

Kiegészítések egy könyvhöz

A közösségi házban március első napjaiban mutatták be a Márványtábla helyett című könyvet, amely-
ben olyan Balatonfüreden élt személyek és családok mutatkoztak be, akiknek meghatározó szerepük 
volt városunk fejlődésében. Becsületes és áldozatkész munkájukkal, életvitelükkel a sok megrázkódta-
tás ellenére is méltó példaképei lehetnek az utókornak.
Nagyapám, Somogyi Imre is egy volt közülük, s nekem, bár a család legidősebb élő tagja vagyok, sajná-
latos módon nem volt tudomásom a könyv születéséről. Ennek ellenére nagyapám iránti tiszteletből 
részt vettünk a könyv bemutatóján. Megdöbbenéssel vettem tudomásul, hogy olyan személy a könyv ki-
adója, aki napjainkig a volt tsz tagok értékes belterületi ingatlanjainak eladásával foglalkozik, jogilag 
ugyan rendezett, de erkölcsileg elfogadhatatlan módon. Ez azonban annak fényében, hogy az egykor a 
tsz-be kényszerített Somogyi Imre örökösei az eredeti, felülbélyegzett tulajdoni lappal igazolt belterüle-
tek után még külterületi ingatlant sem kaphattak, több mint arcátlanság. Úgy éreztem ezzel szeretve tisz-
telt nagyapám emlékét sértették meg. Nem sokkal ezután kisétáltam a családi tulajdonban maradt 
bocsári pincéjéhez, ahol felidéztem az 1971-es évet, amikor halála napján ugyanitt jártam. Akkor a terü-
lethez tartozó első kapun belépve egy szigorú hang figyelmeztetett, hogy a területet már eladta neki a 
tsz, így semmi keresnivalóm ott. Az senkit nem zavart, hogy a föld édesanyám nevén volt, aki soha nem 
volt a tsz tagja. Szép dolog egy ilyen könyvet megjeleníteni, mindenképpen szükség van rá. Bízom ben-
ne, hogy a kiadó személyét és támogatását nem kárpótlásként kell értelmeznie az örökösöknek, bár 
Montaigne óta, mintegy négyszáz éve, tudjuk, hogy „minden nyereség csakis más kárán szereztetik„.

Barta Imre

Emléktábla avatás Somogyi Imre (1898-1971)
volt szőlősgazda-községbíró emlékére

Meghitt szűk családi, baráti körben emléktábla avatás volt a füredi Bocsár-dűlő pincéjénél Somogyi Im-
re születésének 110. évfordulója alkalmából. Azon a helyen, ahol életének számos fontos eseménye zaj-
lott. Ott ahol a díjnyertes borait készítette, barátaival annyi kellemes estét töltött és ahol mindig 
megnyugvást talált.
Somogyi Imre 1898-ban született a mai Csopak község területén. Már fiatalon elkötelezte magát a mező-
gazdasággal. Számos kitüntetés, elismerés jelezte gazdag életútját. Rendszeres résztvevője volt a füredi 
borheteknek, országos borversenyeknek. Aktívan részt vett Füred közéletében. Tagja volt az önkéntes 
tűzoltóságnak, hitegyletnek, dalárdának.1938-1945 között községbírói tisztséget is betöltött. Kiemelke-
dő érdeme volt a füredi kikötői ONCSA  házak megépítésében, illetve a hajógyár Füreden maradásában. 
A korabeli füredi újságban számos verse, írása jelent meg. Témaválasztásában barátság, humor és haza-
szeretet ötvözte egymást. Életében borzasztó nagy törés volt a felszabadulás utáni időszak. Mindenét el-
vették vagy felajánlatták vele, természetesen önkéntesen. Mint osztályellenes kulákot üldözték. Sajnos 
sem életében, sem halálában nem kapott elégtételt. Élete, munkássága, család- és hazaszeretete a mai na-
pig példaértékű.

Bartha László

Az idei kismamaklub a 
Születés Hete országos prog- 
ramsorozathoz kapcsolódik. 
A nyolc héten át tartó helyi 
rendezvény előadásai között 
hallhatunk a stresszről, érke-
zik pszichológus, dietetikus 
és homeopátiás szakember a 

A szerkesztőség a Barta Imre és Gubicza Ferenc közötti vitát a Balatonfüredi Naplóban 
lezártnak tekinti, és megjegyzi, hogy Barta Imre és Bartha László testvérek.

füredi rendelőbe. A város 
védőnői előadásokat tarta-
nak a szülés élettani folya-
matáról, a gyermekágyas nő 
életmódjáról, az anyatejes 
táplálás fontosságáról, és el-
kalauzolnak bennünket a ba-
bamasszázs csodálatos vi- 
lágába is. Dr. Bacsó Lajos 

gyermekorvos a méhen be-
lüli életről és az újszülött el-
látásáról fog tanácsot adni 
az édesanyáknak. Betekin-
tést nyerhetnek a leendő ma-
mák a piros iskolában egy 
délelőtti Ringató foglalko-
zásba (melyről korábbi lap-
számunkban már beszámol- 
tunk). A kismamaklub ren-
dezvényei a babaúszás és az 
intim torna témakörével zá-
rulnak majd.
Az előadások április végétől 
június elejéig tartanak, min-
den héten kedden délutánon-
ként a Védőnői Szolgálat 
szakemberei és vendégelő-
adók várják szeretettel az ér-
deklődőket. Bővebb informá- 
ciót, részletes programot a hely-
színen vagy a 87/580-888/20-
as melléken kaphatnak.

lők mind a pedagógusok 
örömmel fogadták a vizsgá-
latot. A szűrést  - az előző 
évekhez hasonlóan - Pusztai 
János, a szolnoki Lisztérzé-
keny Egyesület elnöke és fe-
lesége végezte szülői hoz- 
zájárulást követően. Füred 
összes óvodájában 92 kor-
csoportos gyermek szűrésé-
re készültek, hiányzás miatt 
azonban 17 gyermek szűré-
sét a későbbiekben dr. Nagy 
Szilveszter gyermekorvos 
fogja elvégezni. A kisgyer-
mekek kedvesen együttmű-
ködtek a vizsgálatot vég- 
zőkkel és örültek egy gyógy-
szergyár és egy papírbolt ál-
tal felajánlott kis ajándé- 
koknak, amit a teszt után 
kaptak. A lisztérzékenységi 
gyorsteszthez egy csepp vér 
elegendő, amelyet miniatűr, 
egyszer használatos eszköz-
zel ujjbegyből vesznek, és a 
coeliakiára jellemző antites-
tek öt perc alatt kimutatható-
ak. Az idei szűrés költségeit 
Csopakon teljes mértékben 
a csopaki önkormányzat vál-
lalta, Füreden a helyi önkor-
mányzat 100 000 forinttal 
járult hozzá a szűréshez, a 

hiányzó összeget vállalko-
zók felajánlásaiból tudják 
pótolni a szervezők.
A leszűrt gyermekek közül 
két pozitív és két IgA hiá-
nyos (lisztérzékenységre jel-
lemző antitest) teszt szü- 
letett Füreden. A csopaki 
óvodában a nyolc iskolakö-
teles gyermekből egy pozi-
tív eredmény lett. Ezek az 
adatok megdöbbentően ma-
gasak, a szervezők maguk is 
meghökkentek a kiszűrt 
gyermekek számán. A pozi-
tív tesztek alapján a későbbi-
ekben a háziorvos a gyer- 
mekeket a megyei gasztro-
enterológus szakorvoshoz 
irányítja, ahol megkezdőd-
nek a szükséges kivizsgálá-
sok. A helyi alapítvány mun- 
katársai - Tóth Andrea és 
Baloghné Mészáros Ágnes – 
pedig segítő kezet nyújta-
nak az érintetteknek és csa-
ládjaiknak, az alapítvány 
ajtaja nyitva áll a közösségi 
házban bárki számára. A 
lisztérzékenységi szűrés or-
szágosan példaértékű, és is-
mét bebizonyosodott, hogy 
szükség van rá.



A hét területi és nyolc 
utánpótlás kategóriában zaj-
ló versenyen, több mint hat-
száz táncos vett részt. A 
hazai pályán népes szurkoló-
tábor biztatása mellett az 
Acro Dance S. E. verseny-
zői kimagaslóan jó eredmé-
nyeket értek el szinte min- 
den formációs kategóriában.
Területi eredmények:
Children kisformáció első 
helyezettje a Csinik (Hock 
Zsófia, Fejes Fanni, Poezja-
lova Alona, Steierlein Éda 
Dzsenifer, Véghelyi Bianka, 
Végi Vanessza), második a 
Stars (Szabó Réka, László 
Luca, Schalbert Eszter, Nagy 
Alexandra, Jakab Priszcil-
la, Sárossy Petra), negyedik 
a Vadócok (Vörös Dóra, 
Barna Dorina, Lőrincz Lí-
dia, Schmidt Klaudia, Móró 
Rebeka, Boór Bettina).
Felnőtt kisformációban az 
Ágoston Anna, Benedek Dó-
ra, Kiss Szimóna, Madár 
Eszter, Tósoki Fanni, Wrho-
vina Dóra összetételű Fever 
végzett a második helyen.
Children nagyformáció B 
kategóriában ezüst érmes 
lett a balatonfüredi Kansas 
City formáció, tagjai:  Ba-
bos Patrícia, Bujáky Eszter, 
Csomai Eszter, Dobos Antó-
nia, Dömötör Blanka,  Föld-
házi László,  Göndöcs Petra 
- Gróza Adrienn – Hável 
Zsófia - Kővári Patrícia, 
Kozma Barbara, Kuzma Re-

Helye: Csopak, Strand. Ideje: 2008. május 17. szombat

7:30 Gyülekező, bejelentkezés, regisztráció
8:00 Köszöntő, a verseny megnyitása
8:15 Előadás a gyermekkori drogfogyasztás

veszélyeiről
9:00 Sorsolás, horgászhelyek elfoglalása
10:00 Horgászat
12:00 Mérlegelés
12:15 Motorcsónakázás, villámkérdések
13:30 Eredményhirdetés, Tombola díjak kiosztása, ebéd.

Jó idő esetén zene és tánc

További információ: Szakály Márta, tel.: 20/363-1538.
Fax: 88/543-318. E-mail: aszakaly@nitro.hu

„Horgássz, és ne drogozz!”
Horgászverseny a térség általános iskolásainak részére

Jó ötlet volt a térségbe 
hozni Európa „nagymenő-
it”, hiszen a különféle sajtó-
nak köszönhetően, ha csak 
egy napra is, de Balatonfü-
redre figyelt Európa, továb-
bá az idegenforgalomnak is 

jót tett április idusán. A füre-
di hotelekben már jó előre 
lefoglalták a szálláshelye-
ket, így aki nem gondolko-
dott előre, annak bizony ál- 
matlan éjszakái is lehettek. 
A motorosok közül ötödször 
indult az élről Favid Cas-
teu, aki folyamatosan riváli-

sára, a chilei Francisco 
Lopezre figyelt, hogy végül 
a 150 kilométeres szakasz 
befejeztével megnyerje az 
első Közép-Európa ralit. A 
harmadik helyet az össze-
tettben, majd húsz perces 
hátránnyal a győztes mö-
gött, Alain Duclos  érte el. 
Az autóknál fantasztikus 
küzdelmet folytatott egy-
mással Carlos Sainz és 
Stephane Peterhansel. Mi-
után a francia elkövetett egy 
apró navigációs hibát a rajt 
után nem sokkal, közel egy 
perces hátrányba került el-
lenfelével szemben, melyet 
már nem is sikerült ledol-
goznia. A Dakar királya így 
„csak” a második helyen 
végzett a korábbi rali világ-
bajnok mögött. 
A versenyben kuriózumnak 
számított az első alkalom-
mal meghirdetett quad kate-
gória, ahol a gall kakasos 
Hubert Deltriau ért legelő-
ször a célba, megelőzve 
honfitársát, Chirstophe Dec-
lercket. A dobogó legalsó fo-
kára a szlovák Martin Antal 
állhatott. A kamionoknál pe-
dig a holland Hans Stacey 
nyakába akaszthatták az 
aranyérmet, aki mellesleg a 
2007-es Dakar győztese is 
volt.A magyarok közül Pali-
kék a tizenhatodik helyet 
szerezték meg, míg az ese-
mény egyik főszervezője 
Szalay Balázs a tizennyolca-
dik helyen ért célba.

– Az elkövetkezendő he-
tekben egymást érik majd a 
vitorlás sportesemények Ba-
latonfüreden, hiszen az Eu-
rópa-bajnokság után május 
17-én máris a vitorlabontó 
ünnepség következik. Mi-
lyen reményekkel szelik a 
habokat idén a vitorlázók?

– Bár a mostani olimpiá-
ra sajnos nem sok egység 
szerezte meg a kvótát, de 
azok, akik ott lesznek Pe-
kingben, méltóképpen kép-
viselik majd Magyarorszá- 
got, és újabb lökést adnak a 
vitorlázásnak. A Magyar Vi-
torlás Szövetség elkészítette 
az idei versenynaptárát, mely 
meglehetősen sűrű, sok ese-
ményt tartalmaz. Sok he-
lyen egyébként új progra- 
mokat indítottak, többek kö-
zött a londoni olimpia miatt. 
Kíváncsian várom, hogy az 
utánpótlás helyzete hogyan 
alakul, hiszen sok egyesület-
nél működési gondok van-
nak. Gondolok itt a Ve- 
lencei-tavi sportiskolára, a 
BKV-ra, valamint a fűzfő-
iekre, akikre meglehetősen 
nehéz év vár. 

– Említette, hogy a négy 
év múlva rendezendő ötkari-
kás játékokra készülnek.

– Roppant egyszerű ,sze-
rettük volna, ha a mostani 
olimpián több versenyző 
képviseli hazánkat. Hogy ez 
miért nem valósult meg, ép-
pen most elemzik a szakem-
berek. A BYC-nél teljesen 
önálló programokat kezd-
tünk el Laser és 470-es osz-
tályokban, mert szerintünk 
ez a célravezető. Az olimpi-
ai osztályokon túl rengeteg 
nagyhajós verseny lesz, 
mely több hajóosztályt és 
nagyszámú versenyzőt je-
lent Különféle klubok és cé-
gek kezdenek el egyre több 
sporteseményt szervezni a 
Balatonnál, mely olykor ka-
otikus állapotokat is jelent. 
Lesznek olyan hétvégék, 

amikor több esemény is lesz 
egyszerre, így a sportolók-
nak és az edzőknek dönteni-
ük kell, melyiken vegyenek 
részt. Nyilvánvaló, hogy itt 
is a piaci törvények uralkod-
nak, hiszen aki a legjobb fel-
tételekkel rendezi meg a ver- 
senyszámokat, azok „élet-
ben maradnak”, akik pedig 
ezt nem képesek teljesíteni, 
könnyen lemorzsolódhatnak. 
Vannak olyan versenyek, 
melyek az érdeklődés hiá-
nyában értéküket vesztik, 
de előfordul, hogy nem is 
tudják megrendezni.

– Némi keserűséget ér-
zek a hangjában. Érdemes 
manapság vitorlát bontani?

– Ez nem kérdés, hiszen 
az aggodalmamnak elsősor-
ban szakmai okai vannak, 
mert az utánpótlás száma 
csökkent. Úgy veszem ész-
re, hogy az olimpiai osztály-
ban is egyre kevesebben 
hajóznak. De a nagyhajók 
tekintetében látható az előre-
lépés! Ezekben az osztá-
lyokban komoly, nagy tech- 
nikai tudással rendelkező vi-
torlázók vannak. Szükség is 
van rájuk, hiszen egyre in-
kább olyan hajók kerülnek a 
vízre, amelyeket a Forma 1-
es istállókhoz tudnám ha-
sonlítani. 

– Próbálnak ez ügyben 
változtatni?

– Az egyesületeknek kel-
lene jobban összefogniuk, 
és irányítaniuk a versenyzői-
ket ahhoz, hogy ezek a prob-
lémák megoldódjanak. Ezek 
után beszélhetünk majd után-
pótlásnevelésről. Ami vi-
szont örvendetes: a „szabad-
idő vitorlázás” egyre nép- 
szerűbb, egyre többen vásá-
rolnak hajókat és hódolnak 
ennek a sportágnak. Szeren-
csére Balatonfüred ennek ki-
tűnő terepet nyújt.

– Milyen nagyobb vitor-
lás események várhatóak 
még idén Balatonfüreden?

– A május és a június 
nyugodtabb időszak lesz, 
mint a nyár többi hónapja. 
Elsősorban az augusztusról 
mondhatjuk majd el, hogy 
változatos, sűrű programok-
kal lesz teli, hiszen egymást 
követik a bajnokságok. Min-
denképpen említést kell ten-
nem a J24-es Európa-baj- 
nokságról, melynek Balaton-
füred ad otthont, szeptem-
ber második felében. Ezzel 
is próbáljuk a nyári szezont 
„kitolni”, még színesebbé 
tenni.

gina, Paulovics Flóra, 
Tromler Kata, Szeiler Lau-
ra, Ulrich Rebeka (a fotón 
ők láthatók).
Az Acro Dance formációk 
az országos ranglistán is elő-
kelő helyet foglalnak el, így 
minden csoport készülhet a 
májusi és júniusi országos 
megmérettetésekre. A baj-
nokságok rendezéséhez nél-
külözhetetlen volt az a 
pártfogó segítség, amit a ta-
nítványok szüleitől, helyi 
vállalkozásoktól kaptak. Ez-
úton is szeretnénk köszöne-
tet mondani.

Szervező:
Balatoni Horgászegyesületek Szövetsége

Márta Béla
Kerekedi Öböl HE elnök

Pintér József
BHSZ elnök

Szakály Márta
BHSZ titkár



Burka Tibor volt játékos-
társ emlékezett meg a sport-
emberről, kiemelve, Cseh 
Sándor jeles labdarúgókkal 
játszott együtt, mint például 
Gellei Imre, Balatoni, Zaha-
rovics, Ulrich, és a Gál test-
vérek. A pályán a gyorsaság 
és a szellemesség jellemezte.
A rendezvényre hét csapat 
nevezett, közöttük természe-
tesen Fűzfő, Antalfa és Fü-
red játékosai. A két cso- 
portos körmérkőzéseken haj-
szálnyi különbségek döntöt-
tek. A legjobb négy közé a 
már említett csapatok mel-
lett a Verebek FC került. A 
harmadik helyért zajló mecs- 
cset ők nyerték a fűzfői Pol-

A Balatonfüredi Napló 2008. februári számában a 9. olda-
lon megjelent Szkalla Ilonával készített írásban a cím he-
lyesen írva: En garde, Szkalla Ilona férjének a neve: 
ifjabb Németh István, a helyes mondat: „A Bem iskolá-
ban 22 éven keresztül tanítottam és neveltem a gyerme-
keket a mozgás, a sport, az egészséges életmód szere- 
tetére, nemcsak az iskolában, hanem a Sajátos nevelési 
igényű tagozaton is.”

Szkalla Ilonától elnézést kérünk.

A szerkesztőség

Helyreigazítás

– Az egyik legrégebbi 
gyermeksakkversenyt szer-
vezzük május végén, mely 
nagy hagyományoknak ör-
vend. A Barcza Gedeon SC 
és a BEAC 15. alkalommal 
rendezi meg nemzetközi 
versenyét, amelynek fő ese-
ménye az utóbbi években a 
Nemzetközi Visegrádi Alap 
támogatásával megrendezett 
csapatverseny. Ezen körül-
belül tíz ország húsz csapa-
ta vehet részt, köztük köte- 
lező jelleggel a négy viseg-

rádi ország (Lengyelország, 
Csehország, Szlovákia és 
Magyarország) csapatai, raj-
tuk kívül többször indultak 
orosz, ukrán, szerb, horvát, 
román, litván egyesületek 
és még tucatnyi országból 
egyéni indulók – elevenítet-
te fel a verseny történetét 
Ádám György.
A külföldi résztvevők szá-
ma megegyezik az ifjúsági 
csapat Európa bajnokságé-
val, melynek mostanában 
többször is Magyarország 
adott otthont. Ezért is példa-
értékű, hogy Balatonfüre-
den találkoznak egymással 
a térség legjobb sakkozói, 
akik később akár nemzetkö-
zi nagymesterré is válhat-

nak. A csapatversenyeken 
kívül nemzetközi értékszám-
szerző sakkversenyt, illetve 
könnyebb műfajként egy ra-
pid versenyt is szerveznek, 
amelyen minden bizonnyal 
a környékbeli gyerekek is 
szép számmal elindulnak. 

– Magyarországon még 
kevesen ismerik a Gó sport-
ágat, melynek legnagyobb 
magyarországi nemzetközi 
versenyét szintén a szellemi 
sportfesztivál keretében ren-
dezzük évek óta. Ez a ver-
seny a PANDANET Gó 
Európa-kupasorozat egyik 
fontos eseménye, és jelentő-
sége már-már elhomályosít-
ja a sakkversenyt – folytatta 
a főszervező. Információink 

szerint a balatonfüredi bri-
dzsezők is készülődnek, hogy 
sportágukat bemutassák az 
érdeklődőknek. 
A programot tovább színesí-
ti, hogy fizikai sportverse-
nyeket, sakk szimultánt, 
valamint hajókirándulást is 
szerveznek a gyerekeknek. 
Az edzők pedig baráti kon-
ferencián vitathatják meg a 
gyermekoktatásról és az if-
júsági nevelőmunkáról való 
tapasztalataikat.
A Balaton Szabadidő és 
Konferencia Központ-
ban rendezendő verseny-
ről bővebb információt  a
www.visegradchess.com 
honlapon lehet megtalálni.

– Heti három tréninggel, 
január közepén kezdtük 
meg a felkészülést, és nem 
volt olyan hétvégénk, ami-
kor ne játszottunk volna 
edzőmérkőzést. A hat talál-
kozóból mindössze egy ve-
reséget szenvedtünk, azt is 
balszerencsés körülmények 
között, az utolsó öt percben.

– Elődei többször hang-
súlyozták, hogy meglehető-
sen kevesen látogatják az 
edzéseket, a téli alapozást. 
Ebben történt valami pozitív 
változás?

– Bár a játékoskeret hu-
szonkét főre duzzadt, de a 
munkahely, a család és egyéb 
más elfoglaltságok miatt 
akadtak olyan tréningek, 
amelyeken kevesebb mint 
tíz fő gyakorolt. A legna-
gyobb létszám tizennégy fő 
volt, de ez mindössze egy-
szer fordult elő. Hozzá kell 
tennem, hogy az edzőmérkő-
zéseken teljes létszámmal 
megjelent a csapat, de ez vé-
leményem szerint kevés, hi-
szen az alapozás során tö- 
kéletesíthetjük az erőnlétet, 
ott tudjuk begyakorolni a 
taktikai elemeket. Próbáltuk 

Párbajtőrben a III. kor-
csoportban (5.-6. osztályo-
sok), a leányok versenyén 
az Eötvös iskola csapata  a 
2. helyen, a Radnóti iskoláé 
a 3. helyen; a Radnót iskola 
fiúcsapata pedig az 5. he-
lyen végzett. A sikeres csa-
patok tagjainak nagy része 
2007 októberében kezdett el 
vívni, hatalmas szorgalom-
mal és a szülők önzetlen se-
gítségével, hiszen a szak- 
osztály szerény anyagiakkal 
rendelkezik.  A vívópalán-
ták dicséretet érdemelnek, 
külön kiemelve a 4. osztá-

gárőrök ellen.
A döntőbe a kitűnő erőkből 
álló Antalfaiak ellen – Gel-
lei Imre volt szövetségi ka-
pitány játékvezetése mellett 
– az Arizona jól megszerve-
zett csapata futott ki a pályá-
ra. A helyiek fiataljaikra 
építettek, Bóka dr., Mező, 
Répási a kispadon ült. A lel-
kes ifjú sereg szétfutotta az 
ellenfelet. Eredmény: Arizo-
na Pub – Szentantalfa SE 3-1.

A torna végeredménye:
1. Arizona Pub
2. Szentantalfa SE
3. Verebek FC
4. Balatonfűzfői Polgárőrség
Különdíjasok: A torna gólki-
rálya Frizólia Roland, a leg-
jobb kapusa Móró Gábor, 
legjobb játékosa pedig Fri-
zólia István lett.

az edzőmérkőzések során a 
letámadásos taktikát alkal-
mazni, több-kevesebb siker-
rel. Nyolcvan százalékos lá- 
togatottságnál már eredmé-
nyes felkészülésről beszél-
hetünk, így viszont maradt 
az a bizonyos szinten tartás. 
Megmondom őszintén, néha 
olyan érzésem volt az alapo-
zás során, mint ha mondjuk 
egy kispályás csapatot készí-
tenék fel.

– Említette, hogy bővült 
a keret. Kik az új játékosok, 
és a régiek közül voltak tá-
vozók is?

– Új kapusunk van Erős 
személyében, akit Márkóról 
igazoltunk. Ugyanakkor a 
mezőnyjátékosok között is 
felfedezhető néhány új em-
ber, gondolok itt Bertalanra, 
Nagygyőri Csabára, Jakab 
Lászlóra és Brannerre. Visz-
szajött hozzánk Petneházi, 
Alsóörsről pedig szerződtet-
tük Kubács Olivért, illetve 
Hardit Fűzfőről és Süveges 
Csabát a MAFC-ból. Saj-
nos az új játékosok közül jó 
néhányan nem a legmegfele-
lőbb edzettségi állapotban 
kerültek hozzánk, így rájuk 
csak a későbbiek során szá-
míthatok. Persze nemcsak 
érkezők voltak, hanem távo-
zók is. Két kapussal lettünk 
„szegényebbek”. A nagyon 
tehetséges Váncsa külföl-
dön folytatja pályafutását, 
míg Király Bólyon próbál a 

csatárok eszén túljárni. A 
Sinka, Ligeti, Nagy Laci „tri- 
umvirátus” Németország-
ban dolgozik tovább, így el-
mondható, hogy szinte a 
teljes védelmünk kicserélő-
dött. 

– Milyen évadot remél a 
nagy jövés-menés után?

– A játékosállományunk 
jónak mondható, de még az 
összeszokatlanság hiánya 
érezhető. Sajnos vannak sé-
rültjeink is, de bízunk az 
eredményes tavaszban. Ta-
valy a második legkevesebb 
gólt kaptuk, így én is kíván-
csian várom az elkövetke-
zendő mérkőzéseket, hogy 
mire leszünk képesek. Ami 
örvendetes viszont, hogy „meg-
nyúlt” a kispadunk, több had-
ra fogható emberünk van, 
így mindenkinek meg kell 
küzdenie a csapatba kerülé-
sért. Hiányosságaink első-
sorban a középpályán fe- 
dezhetőek fel, hiszen nincs 
kimondottan védekező játé-
kosunk, elsősorban támadó-
szellemű labdarúgóink van- 
nak. 

– A szezon kezdetén az 
első hatba várták a csapa-
tot, melyet módosítottak,, 
hogy cél a dobogó! Ez a tél 
folyamán nem változott?

– Képesnek tartom a csa-
patot arra, hogy ott legyünk 
az első háromban, de a fel-
készülésünk nem úgy sike-
rült, ahogy szerettem volna. 

Bár a tervezett munkát a fi-
úk szívvel-lélekkel elvégez-
ték, csak meglehetősen keve- 
sen voltunk. Sokáig labdát 
sem láttak, futottak esőben, 
sárban, hóban.

– Tavaly az utánpótlás 
helyzetéről negatív értelem-
ben nyilatkozott. Változott 
azóta az álláspontja?

– Szerencsére a serdülők-
nél szakszerű munka folyik, 
rengeteg tehetséges fiatal 
van a korosztályban. Ugyan-
akkor az ifiknél némi vissza-
esést tapasztalok, így né- 
hány éven keresztül még 
„idegentollakkal” kell ékes-
kednünk. Próbáltam néhány 
játékost felhozni az ifiből, 
de sajnos hamar lemorzso-
lódtak, úgy ítélték meg, 
hogy az új játékosok jobbak 
náluk, nem vették fel azt a 
bizonyos kesztyűt. 
A felkészülési időszak óta a 
fürediek zsinórban négy 
győzelmet arattak, majd ve-
reséget szenvedtek Ajkán. 
Ezek után a felforgatott vé-
delem nem bírt a csetényi tá-
madókkal szemben (2:2), 
így csupán egy pontot köny-
velhetett el magának a 
Szász legénység. Lapzárta-
kor négypontos hátrányban 
volt a BFC a második helye-
zettel szemben, ami azt je-
lenti, hogy jó esélyekkel 
pályáznak a dobogóra. 

lyos tanulókat, hiszen ők 
egy korosztállyal feljebb ver-
senyezve, 2-3 évvel időseb-
bekkel szemben vívták ki a 
rendkívül jó eredményeket.

EÖTVÖS iskola csapatának 
tagjai:
Szabó Fruzsina 5/b,
Szabó Luca 5/b,
Bakonyi Gabriella 5/b,
tartalék: Dedics Dóra 4/b.

RADNÓTI iskola lánycsapa-
tának tagjai:
Szalai Rebeka 6/b,
Csima Szabina 4/b,
Sági Barbara 4/b.

RADNÓTI iskola fiúcsapatá-
nak tagjai:
Tóth András 6/a,
Sági Dominik 5/a,
Pulsfort Edwárd 4/b.

07–10. Magyar Kardiológusok Társaságának éves
kongresszusa

12. 16:30 Balatonfüred – Tata OSB kézilabda mérkőzés
14–17. Magyar Aneszteziológiai Társaság

kongresszusa
18. 16:30 BKC – Gyöngyösi FKK NB I-es ifi

kézilabda mérkőzés
18:00 BKC – Gyöngyösi FKK NB I-es férfi

kézilabda mérkőzés
19. 18:00 „Idilli reformkor” c. fotókiállítás

Fritz Béla József fotóművész képeiből
23–25. Szellemi sport fesztivál

Visegrádi országok sakk csapatversenye és
a PANDANET GÓ Európa Kupa versenye

Dr. Rudolf Danner a kép-
zési programok illetve a két 
intézmény közötti barátság 

megteremtésével méltó Ba-
latonfüred város elismerésé-
re – hangzott el a Széchényi 
Ferenc Kertészeti szakkö-
zépiskola muzeális borpin-
céjében rendezett borrendi 
avatással egybekötött ünnep-
ségen. Az új osztrák borren-
di tagok hűség esküjét 
követően, dr. Bóka István 
polgármester adta át a dísz-
oklevelet, abban a remény-
ben, hogy a barátság tovább 
folytatódik, mindkét intéz-
mény javára.

A rendezvényen kiderült, 
Rudolf Danner még polgár-
mesteri funkciót is betölt. 
Rohrendorf önkormányzatá-
nak élén áll, amely Lenz 
Moser, a traubisoda feltalá-
lójának hazájaként is ismert.






