
Ezek egy kicsit a jöven-
dőnek is készülnek, mutat-
ván ükunokáinknak, vajon 
milyen szellemi közeget va-
rázsoltak az ősök, vagyis 
mi, magunk köré. Szerintem 
nem kell szégyenkeznünk, 
már hogy persze kétszáz év 
múlva leszünk olyan állapot-
ban, hogy pír fussa el az ar-
cunkat. Nem tudom, sze- 
mélyesen fogalmazzak vagy 
hivatalosan. Ugyanis én na-
gyon is személyesen élem 
át az irodalmi élményeimet. 
Mindet persze nem tudom, 
hiszen Jókaival aligha fog-
hattam kezet, de a villája 
kertjében üldögélve a padon 
s beleolvasva egy Jókai mű-
be, máris új viszonyt tudok 
köztem és a mű közé építeni.
Éppen ezért például, ha azt 
olvasom, hogy Krúdy prog-
ramok, akkor többszörösen 
is izgatott leszek, mivel-
hogy tudom, ennek a csodá-
latos egyedi hangú írónak 
milyen sok köze van Füred-
hez. Első gyermekkori élmé-
nye éppen Füred volt, első 
diák-írásainak egyike az An-
na bált választja a mese hát-
teréül, ide jár udvarolni, ide 
gyógyulni (melyik lehet a 
fontosabb?)- mondhatom a 
Nyírség mellett a másik, ha 
ugyan nem a legizgalma-
sabb helyszín Füred és a Ba-
laton életművében. Milyen 
érdekes, ő legjobban az őszt 
szerette itt, a csendesedő, 
fürdő vendégektől megsza-
baduló, a mulandóságra fi-
gyelmeztető időszakot. Most 
viszont alighanem mele-
günk lesz, amikor először 
Ákosnak hallgatjuk meg a 
mondandóját, mi vezette őt 
el Krúdyhoz, hogyan készí-
tette el a hangoskönyvet, 
(nagy divat ez most s talán 
sokakat vissza visz majd az 
olvasáshoz), s hogyan szól 
majd ez zenével kiegészítve 
az ő hangján. Vele lesz Szi-
gethy Gábor a kitűnő irodal-
már és még kitűnőbb elő- 
adó, aki nemcsak sokat tud, 
de ezt rendkívül szuggesztí-
ven adja elő. De hasonló tí-
pusú ember a másik kol- 
léga, Kelecsényi László, aki 
egy remek szerelmes könyv 
sorozatban a legújabbat mu-
tatja be Krúdy szerelmeiről. 
No, ez éppen elég pikáns té-
ma s az időpont sem rossz: 
vasárnap délelőtt egy kávé s 
egy kuglóf mellett a Berg-
mann cukrászdában aromás 
történeteket hallgatni, pont 
jó lesz a vasárnapi ebéd elé. 
Majd el felejtettem, szomba-
ton este a Blahában Krúdy 

vacsora! Evés nélkül nincs 
Krúdy program! Főleg az 
utolsó évtized tele van ún. 
„gyomornovellákkal”, ame-
lyekben az evés lassan az 
életet helyettesítő gesztus 
lesz. Ezek a Krúdy hősök 
már képtelenek bármiféle 
cselekvésre, náluk az evés 
pótolja a tevékeny emberi 
életet. S lesz hozzá tangó-
harmonika is s rögtön 
eszembe jut a Tabán, Krúdy 
mára lebontott kedvenc bu-
dai helyszíne, benne a Mély-
pincével s kocsma-társaival.
Íme, a személyesség vará-
zsa a könyvek világban. Fü-
reden ezt a könyvhéttől 
függetlenül sokszorosan is 
át lehet élni. Hiszen az a 
sor, ami Lipták háznál kez-
dődött benne a magyar iro-
dalom színe-javával, ma is 
folytatódik. Eleve ott van a 
ház, benne a Magyar Fordí-
tóházzal, amely éppen tíz 
esztendős, élén Rácz Péter 
kiváló kortárs költőnkkel, 
aki éppen ezekben a napok-
ban lesz hatvan esztendős, 
isten éltesse őt is. De bár-
merre megyünk e városban, 
mindig egy nagyszerű alko-
tó jön velünk szembe. Lá-
tom Szőcs Géza költőt, amit 
elmélyülten beszélget a 
Kedvesben valakivel súlyos 
nemzeti kérdésekről. Mezei 
Katalin (ő is születésnapos, 
neki is jár a gratuláció!) 
szép, tiszta verssorokat ró a 
papírra lent a mólónál. Hall-
hattuk Hubay Miklóst (ő 
meg 90 éves volt áprilisban, 
de sok jókívánságra van 
szükség!) aki elmesélte, 
édesanyja a nászúton itt járt 
Füreden, s még hallgatta 
énekelni Blahánét s ő azok-
ból a füredi dalokból szerez-
te első zenei élményeit. Jön 
a könyvhétre Baranyi Fe-
renc, akinek meg azért kell 
gratulálnunk, mert Kossuth-
díjat kapott. Őt pedig a Qua-
simodó költő verseny köti 
hozzánk. Akinek kedve van, 
jöjjön el a Kisfaludy Galéri-
ába, s olvassa fel kedvenc 
Baranyi versét, így gratulál-
va az örök fiatal, örök lel-
kes poétának.
Szóval csodálatos könyves 
hely ez a Füred. Magam 
sem tudom eldönteni, miért 
járok ide ilyen szívesen? 
Mert hogy annyi könyves 
emlék köt hozzá, vagy mert 
önmagában is szép az egész 
város. De ezt alighanem 
csak úgy tudom eldönteni, 
ha visszamegyek a Jókai vil-
la udvarárra, leülök a padra, 
kinyitom az Arany embert, 
éppen ott ahol az a gaz Tó-
dor jön Füredre bosszút áll-
ni. Na, most izgulhatok, mi 
lesz a mese vége.

A találkozón elhangzott, 
hogy a Balatonhoz látoga-
tók személy- és vagyonbiz-
tonságának megteremtésé- 
ben kulcsszerepe van a rend-
őrségnek, ezért mindig egy 
sorra kerülő rendőr-főkapi-

A fesztivál megálmodója 
és nagyrészt létrehozója 
Schindeléné Hortobágyi Emí- 
lia, a társaság elnöke volt, 
aki a program jeligéjéül „A 
nemzet megmaradásának zá-
loga a hagyományok ápolá-
sa” gondolatot tartotta fon- 
tosnak idézni.
A mintegy 500 beöltözött 
résztvevő köszöntését köve-
tően a menet a Kossuth–tér-
ről levonult a Balaton part- 
ra, a Kisfaludy színpadhoz. 

A felvonulás útvonala külön 
jelentőséggel bírt, a Hagyo-
mányőrzők Társasága ugyan-
is fontosnak tartja, hogy a 
városi kulturális események 
ne csak a parton történje-
nek, programjaikat Füred 
központjában is láthatóvá 
akarták tenni.
A Füredre érkező huszonkét 
társaság, egyesület, rend, 
alapítvány, történelmi és 
néptánccsoport, a lovagok, 
a magyar lovaskultúra ha-

gyományait újra felélesztők 
felvonulása színes látványt 
nyújtott. A rendezvény véd-
nöki tisztjét, Talabér Márta 
a Veszprém Megyei Köz-
gyűlés alelnöke és dr. Bóka 
István polgármester látta el. 
A Kisfaludy színpadon a 
polgármester köszöntője 
után, Rosta Sándor a Balato-
ni Regionális Idegenforgal-
mi Bizottság elnöke nyitotta 
meg a fesztivált.

(Folytatás a 2. oldalon.)

tányság irányításával min-
den év június 1-jétől szep- 
tember 15-ig működik a Ba-
latoni Közbiztonsági Koor-
dinációs Bizottság, amely 
az elmúlt években Somogy, 
Zala és Veszprém megye 
Balaton térségében tevé-
kenykedő rendőreinek mun-
káját hangolta össze. Az 
idei évben újdonság, hogy a 
bizottsághoz csatlakozott a 
Fejér Megyei Rendőr-főka-
pitányság is. A bizottság ha-
tásköre így Zalakarostól – 
kilenc rendőrkapitányságon, 
175 településen mintegy hét-
száz szolgálatot teljesítő 
rendőrrel– Velence települé-
sig terjed. Ebben az évben a 
régiós feladatok koordinálá-
sára a Veszprém Megyei 

Rendőr-főkapitányság ka-
pott felhatalmazást, a bizott-
ság vezetője a főkapitányság 
rendészeti igazgatója, Vára-
di Károly rendőr ezredes.
A bizottság célja, hogy elő-
segítse a közterületek rend-
jének biztosítását, a turisták, 
a lakosság biztonságérzeté-
nek erősítését. A társszer-
vekkel, önkormányzatokkal, 
civil szervezetekkel való 
együttműködés lehetőségeit 
kiaknázva támogatja a rend-
őrök aktív, szolgáltató jelle-
gű közterületi jelenlétét. 
Biztosítja a gyors, szaksze-
rű, kulturált fellépést külön-
féle események kapcsán, 
illetve hatékonyan fellép a 
bűnözés ellen.
A bizottsági ülésen ünnepé-

lyesen aláírták az Önkor-
mányzati Minisztérium és a 
balatoni régió rendőr-főkapi-
tányságai közötti, a turiszti-
kai idény rendőri feladatai- 
nak végrehajtását elősegítő 
együttműködési megállapo-
dást, amely szerint a minisz-
térium a feladatok végrehaj- 
tására - információs mini-
centrumok működtetése, di-
áktolmácsok alkalmazása, 
24 órás panaszfelvevő hely 
létrehozása - a tavalyinál 5 
millióval többet, 25 millió 
forintot juttat a rendőrség-
nek. Tíz-tíz milliót a Veszp-
rém és a Somogy Megyei 
Rendőr-főkapitányság részé-
re, a Zala Megyei Rendőr-
főkapitányságnak pedig öt 
millió forintot.



– Nagyra becsüljük a pe-
dagógusok lelkiismeretes, 
áldozatos munkáját. A diá-
kok tanulmányi eredménye-
it nézve azt mondhatjuk, 
egy sikeres tanéven va-
gyunk túl. A köszöntésen kí-
vül munkájukat azzal tudja 

Az Év bortermelőjének, 
mint állandó balatonfüredi 
lakóhellyel rendelkező sze-
mélyt, a 2007-es évjáratú, 
legmagasabb pontszámot el-
ért borral, Figula Jánost vá-
lasztották. A győztes 2007- 
es Tihanyi Merlot borral ér-
demelte ki az első helyet. 
Legeredményesebb boros-
gazda a Feind Borház lett, 
összesen 7 aranyérmet értek 
el. Módos Péter levezető el-
nök, összefoglalójában ki-
hangsúlyozta, hogy a bene- 

Figula János 1981-ben született. 2004-ben 
az ELTÉ-n végzett magyar-esztétika szakon. 
Mindez kiegészült a zeneművészeti érdeklő-
déssel. A Grazi Zeneművészeti Akadémiát ez 
év júniusában fejezi be ütőshangszer szakon.
Hogy lett mégis az Év Bortermelője? A csa-
lád biztatására három évvel ezelőtt, ahogy 
ideje engedte, egyre több időt töltött el a pin-
cészetben. Elsősorban a kékszőlők érdekel-
ték. Nem véletlen, hogy a merlot kékszőlő 
lett a kedvence, amiből a győztes bor készült.
A Figula Családi Pincészet öröme, hogy az 
újabb siker, a családi összefogás eredménye.

az önkormányzat viszonoz-
ni, hogy a megyében példa-
nélküli módon a lehető leg- 
humánusabban igyekeztünk 
racionalizálni az oktatási in-
tézményeink struktúráját, 
igyekeztünk mindenki mun-
kahelyét megőrizni. Most 
úgy látom a jelenlegi rend-
szer fenntartható, nem kell 
tovább szűkíteni – fogalma-
zott dr. Bóka István a május 
utolsó hétvégéjén rendezett 
pedagógusnapon. A polgár-
mester köszöntőjében szólt 
a városban működő oktatási 
intézmények elmúlt évéről 

is. Jelentős állami támoga-
tás mellett elkészült az Eöt-
vös iskola új épületrésze, a 
Széchenyi Szakközépiskola 
megtartotta önállóságát, a 
Ferencsik János Zeneiskola 
kiváló szakmai minősítést 
kapott, a Lóczy gimnázium-
ban pedig egy pályázat ré-
vén végre elindulhat majd a 
fejlesztés – sorolta az ered-
ményeket Bóka István, aki 
hozzá tette, ebből is látszik, 
hogy Füred komolyan veszi 
kistérségi szerepét. – Nem 
tudtuk viszont megtartani a 

vezett borok, a Balatonfü-
red- Csopak történelmi bor-
vidék hírnevének megfele- 
lően szerepeltek, alapvető 
borhibák csak elvétve for-
dultak elő.
Szinte minden fajtacsoport-
ban volt egy-két kiemelke-
dő borminta. Külön kihang- 
súlyozta, az olasz rizlingek 
jelentőségét, amelyek teljes 
vagy túlérésben világszínvo-
nalú minőséget produkáltak. 
A 35 aranyérmes bor közül 
az olaszrizling szőlőfajta 7 
aranyérmet kapott. Megle-
pőnek tűnhet a vörösborok 
sikeres szereplése, 12 arany-

érmet kaptak. Az Év borter-
melője, szintén vörös borral 
győzött.
A Pelsovin Trade Bt., mint a 
Borverseny rendezője, mél-
tón a város Szőlő és Bor 
Nemzetközi rangjához első-
rangú feltételeket teremtet-
tek a versenyhez. A ren- 
dezvény házigazdája az An-
nabella szálloda, már hagyo-
mányosan kitűnő helyszín- 
nek bizonyult.
Dr. Bóka István polgármes-
ter a borverseny zárásakor a 
legsikeresebb vetélkedésnek 
ítélte a rendezvényt. Na-
gyon jó motíváció az ered-

ményes borversenyi szerep- 
lés, esélyt ad a Balatonfüre-
di Borhetekre való jelentke-
zésnél.
Örömmel nyugtázta, hogy 
Balatonfüreden és környé-
kén nagyon sok jó borász 
van. Szomorúan említette vi-
szont, hogy a kárpótláskori 
spekuláció, nem a szőlőter-
mesztők érdekeit szolgálta. 
Következtében az elhanya-
golt szőlőültetvények, úgy 
Füred közelségében, mint a 
Balaton-felvidék többi ré-
szén, nem a mai szőlőter-
mesztők reklámja. A kárpót- 
lás, ebben az esetben, több 
mint bűn, nagy hiba volt.

A Figula Családi Pincészet 
folytatta a városi borverse-
nyen eddigi sikeres szereplé-
sét. Az ez évben tragikus 
hirtelenséggel elhunyt idő-
sebb Figula Mihály 1996-
1999 között négyszer érde-
melte ki az Év szőlősgazdá-
ja címet. Fia ifj. Figula 
Mihály 2007-ben lett, im-
már harmadszor az Év sző-
lősgazdája. Ez évben a 
legfiatalabb Figula, János 
lett, az általa benevezett bor-
ral az Év bortermelője.

nevelési tanácsadót, ame-
lyet a megyei önkormányzat 
vett át. Ez a döntés sem 
szakmailag, sem pénzügyi-
leg nem indokolható, min-
dent megteszünk azért, hogy 
a tanácsadó visszakerüljön a 
városhoz, ez mindannyiunk 
érdeke – vélekedett a polgár-
mester.
A reneszánsz műsorral és fo-
gadással egybekötött több 
órás ünnepségen átadták a 
Balatonfüred Közoktatásá-
ért kitüntetéseket. A képvise-
lő testület döntése alapján 
idén dr. Babári Ernőné a Ló-

czy Lajos Gimnázium Ide-
genforgalmi Szakközépis- 
kola tanárnője, dr. Südyné 
Török Julianna, az Eötvös 
Lóránd Általános Iskola ta-
nítónője és a Radnóti Mik-
lós Általános Iskolában 
oktató Manóczkiné Barcsa 
Gizella vehette át az elisme-
rést. Az ünnepségen két tá-
vozó iskolaigazgatót, Fili- 
povits Istvánt a Radnóti, 
míg Kelecsényi Józsefet az 
Eötvös általános iskola di-
rektorát is köszöntötték. 
Cserép László az oktatási 

osztály vezetője hangsúlyoz-
ta: mindketten nehéz idő-
szakban, több cikluson 
keresztül irányították intéz-
ményeik oktatási és nevelé-
si munkáját. Egységes tan- 
testületet kovácsoltak, fej-
lesztéseket vittek végbe, 
megteremtve ezzel az isko-
lájukban folyó színvonalas 
munka lehetőségét. A hagyo-
mányoknak megfelelően az 
ünnepségen köszöntötték a 
nyugdíjba vonuló illetve a 
pályán huszonöt, harminc il-
letve negyven évet eltöltő 
pedagógusokat is.

nék kiválasztani, hol töltsék 
az általános iskola éveit.
Szabó Lajos, a polgármeste-
ri hivatal oktatási referense 
lapunk kérdésére elmondta: 
az elmúlt évekhez hasonló-
an Balatonfüreden idén is öt 
első osztályt indítanak ösz-
szesen a három általános is-
kolában. A beiratkozottak 
számát tekintve a Radnóti 
Miklós Általános Iskolában 
két osztályban 56 tanuló 
kezdi meg tanulmányait, az 
Eötvös Loránd Általános Is-
kolában két osztályban 46 
kis elsős ül be az iskolapad-
ba, a Bem József Általános 
Iskolában – a pécselyi tagin-
tézményben induló osz-
tállyal együtt – 19 első osz- 
tályos gyermek kezdi meg 
tanulmányait a 2008/2009-

es tanévben. Az ismert lét-
számadatok alapján a város 
a további években is biztosí-
tani tudja az öt tanulócso-
port indítását az iskolákban, 
az óvodák férőhelyeinek ki-
használtsága pedig megkö-
zelíti a száz százalékot – 
tette hozzá az oktatási refe-
rens.
A beiratkozással majdnem 
egy időben két iskola igaz-
gatói állására is pályázatot 
írtak ki. 2008. július 1-től az 
Eötvös Loránd Általános Is-
kola öt évre szóló igazgatói 
kinevezését Diószeghy Leo-
poldina nyerte el, a Radnóti 
Miklós Általános Iskolában 
pedig Steierlein István lesz 
az új igazgató.

A délelőttök folyamán a 
szülők és tanköteles korba 
lépett gyermekek betekin-
tést nyerhettek a három álta-
lános iskola programjába, 
tevékenységükbe, pedagógi-
ai módszereikbe és szemé-
lyesen is találkozhattak a 
leendő tanító nénikkel. A 
szülői értekezleteken pedig 
az iskolák igazgatói tájékoz-
tatták a szülőket az intézmé-
nyükben folyó munkáról. A 
nyílt napok népszerűek, ma-
napság már szinte minden 
család ellátogat mindegyik 
iskolába, hiszen a szülők és 
gyermekek maguk szeret-

a Balaton étteremben igazi, 
királyi lakomára várták a 
vendégeket. A program a 
Táltos dobosok vértpezsdítő 
előadásával ért véget. A Vi-
torlás téren a kézműves kira-
kodó vásár kínálatából válo- 

gathatott a nagyközönség.
A hagyományőrző csopor-
tok azzal búcsúztak, hogy 
jövőre is szeretnének Bala-
tonfüreden találkozni.

(Folytatás az 1. oldalról)
A kétnapos programsoroza-
ton, a Kisfaludy színpadon 
a csoportok látványos, ki-ki 
saját korát idéző, énekes, ze-
nés, táncos fellépéssel mu-
tatkoztak be.
A fesztivál második napja, 
Mátyás király trónra lépésé-
nek az 550. évfordulója tisz-
teletére megrendezett Rene- 
szánsz év jegyében zajlott. 
A közönség megismerkedhe-
tett a mai kor számára talán 
már kissé lassúnak tűnő fi-
nom lejtésű reneszánsz kori 
tánccal is. A Kuruc Hagyo-
mányőrző Egyesület színjá-
téka a Rákóczi szabadság- 
harcot idézte fel, az Alba 
Regia Táncegyüttes A mak-
rancos hölgy című zenés 
táncjátékot adta elő. A rene-
szánsz napot megkoronázva 



– Fontosnak tartjuk, 
hogy az itt lakók és nyara-
lók a napozással, strando-
lással együtt járó koc- 
kázati tényezőkről folya-
matos tájékoztatást kapja-
nak, ezzel segítve a 
kockázatok felismerését, 
csökkentését. Minden 
egyes környezetvédelmi 
mérés adatát nyilvánossá 
tesszük. Az elmúlt évek-
ben ugyanis a térségben 
mért ólomkoncentráció 
többször meghaladta az 
egészségügyi határértéket 
– mondta a felügyelőség 
igazgatója.
Hiteles, korrekt tájékozta-
tás a cél – hangsúlyozta 
dr. Bóka István polgár-
mester a sajtótájékozta-
tón, aki kiemelte: a 
Balaton térségében ez az 
egyetlen mérőállomás, 
amelynek adatai egyelőre 
a város honlapján lesznek 
elérhetők, de tervezik, 
hogy idővel a strandon is 
láthatók legyenek a mért 
értékek.
Az Esterházy strandon el-
helyezett műszer folyama-
tosan méri a levegő ózon 
koncentrációját, melyből 
tizenöt perces átlagokat 
képez. A mérési eredmé-
nyek a mérőkocsiban el-
helyezett számítógépes 
adatgyűjtőn keresztül 
GPRS átvitellel óránként 
kerülnek Veszprémbe, az 
adatgyűjtő alközpontba. 
Az adatokat innen az Or-
szágos Adatgyűjtő köz-
pontba továbbítják, és a 
környezetvédelmi minisz-
térium honlapján is meg-
tekinthetők lesznek. Az 
ózonkoncentráció mérésé-
vel párhuzamosan vizsgál-
ják a por koncentrációt és 
meteorológiai adatokat is, 
mint a szélirány, a szélse-
besség, a hőmérséklet, a 
páratartalom, a légnyo-
más, és a napsugárzás in-
tenzitását.
A Közép-dunántúli Kör-
nyezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség, illetve az 
önkormányzat megállapo-
dása értelmében a mérő-
kocsi szeptember végéig 
áll majd a Balaton legdi-
namikusabban fejlődő 
strandján.

A szabad levegőn tartóz-
kodva sehol nem szabad alá-
becsülnünk a káros UV- 
sugárzás mértékét. Akkor is 
legyen nálunk 15 vagy 20 
faktoros napvédő krém, ha 
nem strandolunk, hanem vá-
rosnézőben járunk vagy ép-
pen csak a napi bevásár- 
lásainkat intézzük. Az érzé-
keny bőrűek hosszú autós, 
vagy buszos utazáskor is 
kenjék be arcukat, nyaku-
kat, dekoltázsukat, karjukat 
fényvédő krémmel, mert az 
UV-sugarak teljes mérték-
ben áthatolnak az ablaküve-
gen. Erős napfényben autó- 
vezetéskor, vagy városné-
zéskor viseljünk jó minősé-
gű, UV-szűrős napszemü- 
veget. Mivel a napon való 
mozgás alaposan megiz-
zaszt bennünket, fontos, 
hogy mindig legyen nálunk 
innivaló, a kellő folyadék-
pótlás ugyanis a bőrt is védi 
a kiszáradástól.
A napozás elsőszámú szabá-
lya - ami talán már elcsé-
peltnek tűnhet, de betar- 
tandó -, hogy ne akarjunk 
egyetlen délután alatt csoki 
barnára sülni, a lényeg a fo-
kozatosság. Kezdjünk ma-
gas faktorszámú fényvédő- 
vel, és napozzunk néhány 
tíz percet, vagy negyed órát. 
Lehetőleg kerüljük a közvet-
len napfényt a legmelegebb 
órákban, délelőtt 11 és dél-
után 3 között. Tévhit, hogy 

Egyik gyakori probléma 
a nyári időszakban a hangos 
zenehallgatás. A helyi rende-
let szerint a vendéglátók, 
szórakozóhelyek és egyéb 
létesítmények szabadtéri ze-
ne- és egyéb műsorjel-szol-
gáltatása a nyári időszakban 
- május 1. és szeptember 30. 
között - 24 óráig, egyéb idő-
szakban 22 óráig engedé-
lyezhető. A pihenést tehát 
éjféltől reggel hét óráig kö-
telező biztosítani.
Másik fő konfliktusforrás a 
fűnyírás. Este nyolc órától 
reggel 7 óráig illetve vasár-
nap és ünnepnapokon reg-
gel 9 óra előtt nem lehet 
bekapcsolni a gépet. Ezen 
kívül még fontos tudni, 
hogy június 1. és augusztus 
31. között – 12-15 óra kö-
zötti időszak csendes pihe-
nőnek számít, azaz tilos 
minden olyan tevékenység 
végzése, amely kellemetlen, 
zavaró, veszélyeztető vagy 
károsító hang-, illetve rez-
gésterhelést okoz.
A város rendelete szabályoz-

Legyen nemzeti sport a 
vitorlázás! Szerencsére egy-
re többen kedvelik meg ezt 
a sportot, amit jelez a Kék 
szalag verseny népszerűsé-
ge is - hangsúlyozta dr. Bó-
ka István polgármester má- 
jus 17-én a vitorlabontó ün-
nepségen. A város vezetője 
szerint Balatonfüred a vitor-
lássport bölcsője és jelenle-
gi fellegvára. Büszkén te- 
kintenek a helyi Yacht Club 
eredményeire: a Soling Eu-
rópa-bajnokságon bajnoki cí-
met nyert Wossala György, 
Vezér Károly és Németh Pé-
ter csapatra. Végezetül jó 
szelet és jó szezont kívánt a 
vitorlázóknak. Straub Elek, 
a Magyar Vitorlás Szövet-
ség elnöke is sikeresnek ítél-
te meg a tavalyi évet. Mint 
mondta, minden korábbinál 
több hajó indult a különféle 
versenyeken, és elismerés-
sel beszélt a kikötő fejleszté-
sekről is. Az előrelépést jel- 
zi, hogy már az évadnyitó 
versenyre is az eddigi leg-
több, háromszáz hajó neve-
zett ifjúsági és nagyhajó ka- 
tegóriában.

a reggel felkent fényvédő 
krémek egész nap kitarta-
nak, ezek a készítmények 
néhány óra elteltével elve-
szítik a hatóerejüket, érde-
mes tehát kétóránként újra 
bekenni velük a bőrt. Ha pe-
dig a napozást kiegészítjük 
egy kis fürdőzéssel is, akkor 
minden alkalommal használ-
juk újra a fényvédőt, még 
akkor is, ha a termékre az 
van írva, hogy vízálló. Taná-
csos fürdés, vagy úszás előtt 
olyan napvédő krém haszná-
lata, amely nemcsak vízálló, 
de megfelelően magas fény-
védő faktorral is rendelke-
zik, hiszen az UVB sugarak 
a víz felszíne alatt még akár 
egy méter mélységben is 
erősek Ha testünkön – főleg 
a dekoltázson, a karon, és a 
vállon – gyakran jelennek 
meg pattanások, akkor csak-
is zsír-és emulgeálószer-
mentes készítményeket hasz-
náljunk. 
A nap és a víz hajunk szá-
mára is nagy igénybevételt 
jelent. A vízparton felerősö-
dő ibolyántúli sugárzás, a 
sós, vagy klóros víz és a 
szél ugyanis sprőddé, töré-
kennyé teszi, kifakítja haj-
szálainkat, ezért UV szű- 
rővel ellátott hajspray hasz-
nálata ajánlott.
Orrunk, arcunk, vállunk kü-
lönösen gyorsan megég, ha 
nem vigyázunk. Ezért az 
említett testrészeket ajánla-
tos nagyon magas faktorszá-
mú, úgynevezett napblok- 
koló krémmel, vagy tejjel 
bekenni. E krémek faktor-
száma minimum 50-es le-
gyen, mindig a bőrtípus a 
döntő.  Sokunkban felmerül 
a kérdés a fényvédő szerek-
kel kapcsolatban, hogy ta-
lán nem is annyira hasz- 

nálnak, netán egészségkáro-
sító hatásuk is van? Egyes 
források szerint nem a mi-
nél magasabb faktorszám a 
lényeg, hiszen az 50-es 
fényvédő faktorú krém is 
csak 1,3 százalékkal véd 
jobban a leégés ellen, mint 
mondjuk a 30-as. Arra fi-
gyeljünk inkább, hogy jó so-
kat és a napozás alatt 
többször kenjünk a bőrünk-
re a krémből. Ne higgyünk 
azoknak a feliratoknak, 
hogy "vízhatlan", "egész na-
pos és azonnali védelem". 
Pont a fogyasztók megté-
vesztése miatt az európai 
unió a napvédő készítmé-
nyeken található címkék le-
cserélését sürgeti. Javas- 
latuk, hogy a faktorszám he-
lyett elsődleges információ-
ként annak kellene szere- 
pelnie, hogy a készítmény 
alacsony, közepes, magas fo- 
kú vagy esetleg ultravédel-
met biztosít a bőr számára. 
De mit is jelent a sokat em-
legetett faktorszám? Azt mu-
tatja, hányszorosára nő a 
bőr védekezőképessége a 
napozás alatt. Az egyéni vé-
delmi idő bőrtípusonként 
változik: a legérzékenyebb 
bőr nagyjából tíz perc alatt 
ég le védelem nélkül a na-
pon. Azonban hiába kenjük 
be magunkat a legmagasabb 
faktorszámú napkrémmel, a 
védettség nem növelhető a 
végtelenségig.
Figyeljünk már most az első 
napsugaraknál is bőrünk vé-
delmére, a jó meleg nap elől 
nem kell elbújnunk, inkább 
ésszel napozzunk és a 
gyógyszertárban kapható jó 
minőségű naptejet válasz-
szuk a fokozatosság elvének 
betartásával.

FIGYELEM, INDUL A FIZETŐPARKOLÁS!
A PROBIO ZRT. értesíti a gépjármű tulajdonosokat, hogy a 71-es út alatt a szezonos fizetőparkolók jú-
nius 1-től megkezdték működésüket.

Fizető területek:
- Kiemelt díjövezet: Kisfaludy utca, Blaha utca (400 Ft/óra)
- I. díjövezet: Zákonyi utca, Szabadság utca, Esterházy strandi parkoló (200 Ft/óra)
- II. díjövezet: Honvéd utca, Csokonai utca, Zsigmond utca (100 Ft/óra)

Ingyenes kiépített parkolók:
Borsos Miklós utca, Huray utca, Kisfaludy strandi parkoló

A lakossági és egyéb parkoló-bérletek értékesítését a PROBIO Zrt. ügyfélszolgálatán (Balatonfüred 
Fürdő u. 20.) megkezdtük. A lakossági bérlet a Kisfaludy és Blaha utcák, valamint az Esterházy strand 
fizetőparkolóiban nem érvényes. A bérlet kiváltásához szükséges: lakcímigazoló kártya, forgalmi enge-
dély, adószám, aktuális súlyadó befizetési csekk.

PROBIO Zrt.

Suchman Tamás a Balaton 
Fejlesztési Tanács elnöke 
szerint csak megfelelő felté-
telekkel lehet visszacsábíta-
ni a vitorlázókat a távoli 
tengerekről. A tavon 20 ezer 
vízi jármű van, ebből mint-
egy hatezer vitorlás. Elmon-
dása szerint a közelmúltban 
nyolc kikötő bővítése tör-
tént meg, további tizenhat a 
tervekben szerepel. Látvá-
nyos fejlődés akkor várható 
a vitorlás sportban, ha a kor-
mányzat megteremti a meg-
felelő feltételeket, például 
uniós forrásokból – mondta 
a BFT elnöke.
Az ünnepségen helybéli és 
környékbeli művészeti cso-
portok léptek fel, majd a 
Himnusz hangjaira felhúz-
ták a nemzeti zászlót a Kis-
hamis nevű hajó árbócára. 
Mellette állt a Balaton má-
sik két büszkesége, a Neme-
re és a Sirocco. A jelképes 
startlövéssel pedig megkez-
dődött a 2008-as balatoni vi-
torlásszezon. Az évadnyitó 
vitorlásverseny rajtja pont-
ban délben indult, melyet az 
érdeklődők nézőhajóról, il-
letve a partról kísérhették fi-
gyelemmel. Az ünnepélyes 
vitorlabontón a Balatonfüre-
di Koncert Fúvószenekar ze-
nélt, és a Győri Népművé- 
szeti Egyesület zászlóforga-
tóinak produkcióját láthatta 
a népes közönség.

za még a pirotechnikai ter-
mékek szabadtéri felhasz- 
nálását is, miszerint május 
1. és szeptember 30. között 
23 óráig, egyéb időszakban 
22 óráig engedélyezhető, al-
kalmanként legfeljebb húsz 
perces időtartamra természe-
tesen a megfelelő engedé-
lyek beszerzése után.
Ha bárki túl hangos zajtól 
nem tud pihenni, és nem si-
kerül embertársát meggyőz-
ni az adott tevékenység 
abbahagyásáról, hívja bát-
ran a 107-et, és ígéretükhöz 
híven a rendőrök azonnal in-
tézkedni fognak. Jól tesz-
szük, tehát ha betartjuk eze-
ket a szabályokat, hiszen a 
jelentős bírságon túl talán 
mindennél fontosabb a jó-
szomszédi viszony megtartása.
Noha semmiféle rendelet, 
jogszabály nem szabályoz-
za, de nem mehetünk el szó 
nélkül amellett sem, amit 
nap, mint nap tapasztalunk 
a nyár folyamán; a sok nya-
raló hazai és külföldi ven-
dég bizony sokszor egy szál 
fürdőnadrágban vagy bikini-
ben tér be egy-egy üzletbe, 
étterembe vagy kávézóba – 
ami nem igazán illendő. Ha 
a strandról hazafelé me-
gyünk be egy –egy ilyen 
helyre, vegyünk fel magunk-
ra néhány ruhadarabot. Ha 
még sincs nálunk a fürdőru-
hánkon kívül egyéb ruha, 
válasszuk inkább a strandi 
büfét.



– A Bakonyerdő Zrt. álla-
mi tulajdonú társaság, zömé-
ben Veszprém megye er- 
deinek többségét kezeli- 
kezdi a beszélgetést Szekré-
nyes Tamás. A névváltozta-
tásnak egyszerű oka van, ez 
jobban kötődik Veszprém 
megyéhez. Egyébként, jog-
utódja a BEFAG Rt.-nek, 
melynek központja Keszthe-
lyen volt. Mindez 2001-ben 
történt és ekkor került az új 
központ Pápára. Tevékeny-
sége a Balaton-felvidék és a 
Magas-Bakony erdeire ter-
jed ki. Továbbra is az erdő-
gazdálkodás, vadgazdálko- 
dás és a fafeldolgozás a fő 
tevékenységünk. A társaság 
gazdálkodási területén ki-
lenc, hagyományos szerve-
zetben működő erdészetet 
alakított ki, ezek egyike a 
balatonfüredi, itt azonban 
csak erdő- és vadgazdálko-
dás van. 

Vigyáznak az erdőkre

A Dunántúli Regionális 
Vízmű Zrt. kezelésében lé-
vő füredi szennyvíztelepnek 
óriási szerepe van a környe-
zetvédelemben, hiszen míg 
korábban - főleg a családi 
házas területeken- derítőkbe 
engedték a szennyvizet, 
majd onnan sokszor a talaj-
ba, vagy a Balatonba szivár-
gott a fertőzésveszélyes 
anyag, ma már a legkorsze-
rűbb technológiával tisztít-
ják meg a beérkező szenny- 
vizet. 
Az első füredi szennyvízte-
lepet az 50-es években épí-
tették meg, igaz nem a 
jelenlegi helyén. A mostani 
üzem első fázisa 1961-ben 
épült, 1970-ben megdupláz-
ták a kapacitást, akkor napi 
3000 m3 szennyvizet tudtak 
ártalmatlanítani. 1978-ban 
valósult meg a III. ütem és 
ezzel már 5000 m3-re nőtt a 
kapacitás. Hazánk uniós 

– Itt Balatonfüreden adó-
dik egy különleges helyzet, 
hisz az erdészet, a Balaton- 
Felvidéki Nemzeti Park terü-
letén található, ami bizo-
nyos megkötéseket is je- 
lenthet.

– Összességében a Nem-
zeti Park nemcsak Balaton-
füred és térségét érinti, 
hanem az egész Balaton-fel-
vidéket és a szomszédos er-
dészeteket is. De érinti a 
Bakonyt is, mert az a Ma-
gas-Bakony Tájvédelmi Kör-
zetbe tartózik. A Nemzeti 
Park csak szakvéleményt ad. 
A Környezetvédelmi, Víz-
ügyi Felügyelőség a ható-
ság. Mindkét szervezettel 
együttműködésünk konst-
ruktívnak mondható.

– Tehát együtt tudnak 
dolgozni?

– Nagyon jól tudunk ér-
tékek mentén együtt tevé-
kenykedni. A Nemzeti 
Parknál dolgozó kollégák-
kal sok döntést együtt ho-
zunk meg. Beszélhetnék 
egy Koloska völgyi közjólé-
ti beruházásról, ahol mind a 
pénzt, mind a szaktudást 
összeadtuk ahhoz, hogy egy 
kiránduló erdő létre jöjjön. 
Nálunk az erdészek és a ter-
mészetvédők között nincs 
konfliktus, erre odafigye-
lünk. A mi erdeinkben pél-
dául a legnagyobb a ter- 
mészetes erdőfelújítás. 

– Sokat hallani arról, 
hogy több a kitermelés, mint 
az erdőtelepítés? Csökken-e 
hazánk erdőterülete?

– Ha országosan, majd 
Veszprém megye és Balaton-
füred vonatkozásában néz- 
zük, akkor egyértelmű, hogy 
Magyarország erdőterülete 
és fatömege nő. A balatonfü-
redi erdők évente 22-23 
ezer köbmétert növekednek. 
Ebből csak 16-17 ezer köb-
métert termelnek ki.

– Mégis gyakran hallani 
a kritikát, hogy az energia-
ipar részére nagyon sok er-
dőt kivágnak.

– Ez nem a természetvé-
dők, hanem a civilszféra vé-
leménye. Magyarország er- 
deinek van egy produktu-
ma, ez 11 millió köbméter 
fa, ebből ma 7-8 millió köb-
métert termelnek ki. Ebből 
a 7-8 millió köbméterből ér-
tékes faipari termék, bútor, 
parketta készül. Ami pedig 
tűzifa, az nem fél áron kerül 
ki Ausztriába, Olaszország-
ba, hanem értékes bioener-
gia lesz belőle.

– A klímaváltozás veszé-
lyezteti-e erdeinket?

– Erdőgazdálkodásunk 
legfontosabb feladata, erde-
ink állapotának megfigyelé-
se és a jövő modellezése. 
Ami egyetlen gondot okoz-
hatja, a szárazság és a rap-
szodikus időjárás. Meg- 

oldás, hogy az érzékeny fa-
fajok (feketefenyő) helyett, 
szívósabb lombos fafajokat 
telepítsünk.

– A balatonfüredi erdé-
szet, mint munkaadó, hány 

embernek biztosít, munkát?
– Közvetlenül 24 alkal-

mazottnak, közvetetten, sze-
rény számításom szerint, 
alvállalkozóként további 
150 embernek. Ők a fakiter-

melők, erdőápolók, facseme-
te előállítók, tűzvédelmi 
munkát végzők.

– Miért ezt a szép szak-
mát választotta?

– Pályaválasztásom egy-
értelmű volt. Bakonybélből 
származom. A családomban 
őseim mindnyájan erdővel 
foglalkoztak, édesapám er-
dész technikus. Magam is, 
öcsém is ezt a pályát válasz-
tottuk. A soproni erdészeti 
technikum elvégzése után, 
az Erdészeti egyetemet is 
abszolváltam. A sors hozta 
úgy, hogy a balatonfüredi er-
dészethez kerültem. Egé-
szen más itt erdésznek 
lenni, mint az ország más 
tájegységeiben. Csakhogy 
érzékeltethessem, erdésze-
tünk 29 község határában ta-
lálható, Várpalotától- Zán- 
káig. A kapcsolattartás, az 
adott települések civilszer-
vezeteivel, polgármesterei-
vel sok-sok szakmai vitát 
követel az erdőkezeléssel 
kapcsolatosan.

– A családja is ideköti 
Balatonfüredhez?

– 2003-ban nősültem, 
született egy gyermekünk, 
Arácson élünk. Most már 
nemcsak a munkám, hanem 
a családom is ideköt.

csatlakozása után felértéke-
lődött a környezetvédelem, 
ezért a telep felújítása ismét 
időszerűvé vált. A füredi te-
lep az elmúlt években lezaj-
lott 1,5 milliárdos fejlesz- 
tésnek köszönhetően az 
egyik legkorszerűbb ilyen 
üzemmé vált. Ma 13 balato-
ni település, köztük Pécsely, 
Dörgicse, Balatonszőlős tisz-
títatlan szennyvize érkezik a 
telepre, és ezen felül Bala-
tonfüred szennyvizének két-
harmada. Ez napi szinten 
3-4 ezer köbméter szennyvi-
zet jelent, de nyáron eléri az 
ötezer köbmétert is. 
A DRV Zrt. fokozottan oda-
figyel a környezetvédelem-
re és ennek jegyében üze- 
melteti a füredi szennyvíz-
tisztítót is. A csatornázott-
ság elengedhetetlen, ha a 
környezet megóvásáról be-
szélünk és különösen igaz 
ez térségünkben. Nem csak 
a Balaton miatt, hiszen alat-
tunk található hazánk egyik 
legnagyobb és legértékesebb 
karsztrendszere és benne ter-
mészetesen a kiváló minősé-
gű víz. A DRV Zrt. külön 
odafigyel a zaj és szag kibo-
csájtásra is, hiszen a környe-
zetvédelemhez ezek is 
hozzátartoznak, eredményei-
ket külső cégek is vizsgál-

ják, monitorozzák. A bala- 
tonfüredi szennyvíztisztító 
telep un. előkapcsolt denitri-
fikációs technológiával mű-
ködik, vagyis a szenny- 
vizekben lévő élővilágot 
használják fel a tisztítási fo-
lyamatokhoz. Négy fonto-
sabb tisztítási fázison halad 
át a szennyvíz, míg végül el-
hagyja a telepet Balatonfűz-
főn keresztül, megkerülve a 
Balatont a Duna irányába. 
Merthogy itt a szennyvizet 

A szennyvízkezelés nagyon összetett, bonyo-
lult technológiai folyamatokat kíván. Talán ed-
dig nem is gondoltunk arra, hogy a mosoga- 
tással, vagy a fürdővíz leengedésével milyen fo-
lyamatokat indítunk be. Talán azt is kevesen 
tudták, hogy a Balatonfüreden keletkező szenny-
víz a megtisztítás után, biztonsággal folytathat-
ja útját a Séd patakon és a Sió csatornán át a 
Dunába, és onnan a Fekete tengerbe.

nem csak megtisztítják, de 
külön ki is vezetik a térség-
ből, tehát a talajba és a Bala-
tonba semmi sem kerül 
belőle. 
Az első fázisban a napi 3-5 
ezer köbméter szennyvizet 
egy korszerű műszer segítsé-
gével szétválasztják. Kelle-
metlen szagot nem lehet 
érezni, mert egy óriási bio-
filter szűri a levegőt. A 

szennyvíz útja innen a me-
chanikai tisztítóba vezet, 
ahol egy gép segítségével ki-
szűrik az 5 mm-nél na-
gyobb szennyeződéseket és 
lehúzzák a szennyvíz felüle-
téről a zsiradékokat, olajo-
kat. Ezután következik a 
biológiai tisztítás, ahol a ter-
mészetes kémiai folyama-
tok segítségével ártalmat- 
lanítják a szennyvizet. Itt 
ülepedik le az iszap is, amit 
külön kezelnek. Hatalmas 

centrifugák segítségével sű-
rítik és szárítják az iszapot, 
amit ezután Papkeszire szál-
lítanak, majd az onnan me-
zőgazdasági felhasználásra 
kerül. A szennyvíz megtisz-
títása és az iszap kiválasztá-
sa után a telepről elfolyó víz 
98%-os tisztaságú, ami ha-
zánkban is egyedülálló. Ter-
mészetesen örök probléma a 
csatornákba befolyó csapa-

dékvíz elvezetése, hiszen 
nem jó, ha a kiépített 
szennyvízhálózatokat terhe-
li a lezúduló csapadék. Je-
lenleg a szakemberek erre is 
keresik a megoldást, de ad-
dig is fel kellett készülni a 
hirtelen jött eső, zivatar 
okozta terhelés levezetésére. 
A bezúduló csapadékvizet 
nem lehet a szennyvízzel 
együtt megtisztítani, ezért 
eső esetén a felesleget 2500 
köbméteres záportározókba 
engedik és később, ha a te-
lep már fogadni tudja, ezt is 
megtisztítják. 
Az egész telep működését 
központi számítógépek ve-
zérlik, minden átemelő, szi-
vattyú és gép irányítása 
innen történik. Ugyancsak 
számítógépes távvezérléssel 
működnek az Akalitól Fűz-
főig terjedő szakaszon a 
szennyvízátemelők is. A mo-
dern régiós rendszer üzemel-
tetése, karbantartása, folya- 
matos felújítása jelentős 
összeget igényel, a szolgál-
tató ezért is szedi be a csa-
tornadíjat. Igaz ezért a díjért 
nem csak megtisztítja, de te-
rületünkről ki is vezeti az itt 
keletkezett szennyvizet. Sze-
bényi Tibor, a Dunántúli Re-
gionális Vízmű Zrt. főmér- 
nöke a Balatonfüredi Napló-

nak elmondta, a fejlesztések 
tovább folytatódnak. A turiz-
mus erősödése, az új szállo-
dák, éttermek megjelenése 
új kihívást jelent a cégnek 
is, mivel ezeknek a szenny-
vizét is fogadni kell. A füre-
di telep tovább bővíthető, 
ha erre szükség lesz, hiszen 
a meglévő két biológiai tisz-
títómedence mellett már 
megvan a helye a harmadik-
nak is, így ennek a megépí-
tésével már napi 10 ezer 
köbméter lehet a kapacitás -
tette hozzá a főmérnök.
A Dunántúli Regionális Víz-
mű Zrt. kezelésében lévő 
észak-balatoni 6-os régiós 
rendszer - amelynek része a 
füredi szennyvíztelep is- 
nagy üzembiztonsággal mű-
ködik. A területen dolgozó 
25 szakember azért dolgo-
zik, hogy a fogyasztók elé-
gedettek legyenek. A szak- 
embereket pedig az ország-
ban is egyedülálló technika 
segíti. Mindezt a környezet-
védelmi és vízügyi szakem-
berek dolgozták ki környe- 
zetünk megóvásáért, hogy 
közös kincsünket az ivóvi-
zet és az egyre népszerűbb 
turisztikai régiót, a Balatont 
még unokáink is élvezhessék. 



Csapat, iskola: Versenyzők neve: Fogott hal
1. Győr Tölg Rita – Nagy Márton 1,10 kg
2. Balatonkenese Pataki Kornél – Álich Gergő 0,58 kg
3. Balatonkenese Babolcsi Dzsenifer – Kungl Péter 0,48 kg
4. Radnóti M. Ált. Isk. B.füred Bánó Boldizsár – Bujtor Barna 0,32 kg
5. Fót 2. sz. csapata Pásztor József – Nagy Attila 0,20 kg
6. Irinyi Általános Iskola Zombor Zalán – Szitás Balázs 0,16 kg

Irinyi Általános Iskola Szombathelyi Mátyás – Szijjártó Zsolt 0,16 kg
7. Eötvös L. Ált. Isk. B.füred Erős Petra – Boor Richárd 0,10 kg

A legnagyobb halat Tölg Rita fogta.

A balatonfüredi bűnmegelő-
zési osztály tartott a drogfo-
gyasztás veszélyeiről  tar- 
talmas  előadást. A verseny 
fő szponzora és segítője, 
Nagy Attila versenyhorgász 
ebben az évben is értékes 
ajándékokat ajánlott fel. A 
rendezvényen - köszönhető-
en a 16 vállalkozó által fel-
ajánlott támogatásnak (és 
Márta Béla közben járásá-
nak) - az ingyenes tombolán 
minden versenyzőnek jutott 
értékes ajándék. A verseny 
végén a csopaki önkormány-
zat jóvoltából ízletes gulyás-
levessel vendégelték meg a 
verseny résztvevőit.

Mi is tehát az igazság 
haldöglés ügyben? Mint azt 
tudjuk, egyetlen élőlény 
sem él örökké. A legtöbb 
halfaj átlagos élettartama ke-
vesebb, mint 10 év és még a 
viszonylag nagyra növő hal-
fajok egyedei közül is csak 
nagyon kevés él tovább 20 
évnél. Egy hal élete többfé-
leképpen érhet véget. Jó 
esetben még a természetes 
életidő lejárta előtt kifogják 
a halászok és a horgászok. 
Intenzív horgászvizeknél és 
halastavaknál ez a meghatá-
rozó. Természetes vizek ese-
tében a halállományok ter- 
helése azonban jellemzően 
nem éri el azt a szintet, 
hogy minden hal kifogásra 

Legyen a Balatonban a 
horgászturizmus fejlesztésé-
hez elegendő hal - egyebek 
közt ezt követelték a balato-
ni civilek májusi siófoki 
konferenciájukon, amelyen 
csaknem ötven képviselőjük 
vett részt. Az egyre gyérebb 
balatoni horgászzsákmány 
okait firtatta a Balatoni Ci-
vil Szervezetek Szövetsége 
a rendezvényen, amelyre 
meghívta az érintett horgász-
szervezetek, önkormányza-
tok, a környezetvédelmi tár- 
ca, a halászat és a tudomá-
nyos élet képviselőit is. 
Suchman Tamás, a Balaton 
Fejlesztési Tanács elnöke a 
Balatoni Halászati Zrt.- t ért 
vádakkal kapcsolatban kifej-
tette: 12 évvel ezelőtt is sok 
volt a panasz a kevés hal mi-
att, akkor volt politikai szán-
dék arra, hogy a halászat 
feletti rendelkezést megkap-
ja a Magyar Országos Hor-
gász Szövetség, de az nem 
élt a lehetőséggel. Az évek 
óta tartó horgász-halász vita 
lezártnak tekinthető most, 
hogy a halászati társaságban 
egyharmados kezelői jog-
hoz jutott a BFT, és a cég 
igazgatóságában, valamint 

kerüljön – ha ez mégis így 
lenne, akkor a halállomány 
természetes utánpótlása is 
ellehetetlenülne. A ki nem 
fogott halakra itt tehát a ter-
mészetes elmúlás vár. Még 
egy kitűnő körülmények kö-
zött élő és emberi hatások-
tól mentes természetes hal- 
állománynak is évente leg-
alább a 10%-a elpusztul, 
ami persze egyúttal pótlódik 
is. Ez az élet körforgása. 
Mit is takar ez a természetes 
elhullás? A halak egy része 
nagyobb ragadozó halak és 
madarak zsákmánya lesz, a 
többség azonban egyszerű-
en elpusztul és jellemzően a 
vízfenékre süllyedve gyor-
san lebomlik. A természetes 
elhullás a teljes valójában 
azonban csak ritkán válik 
szemmel láthatóvá. Az így 
elpusztult halaknak rendsze-
rint csak nagyon kis része 
jelenik meg a vízfelszínén, 
jellemzően a puffadásra haj-
lamos, lassan lebomló, erős 
bőrű és nagyobb testű egye-
dek. A Balatonban legfeltű-
nőbbek ennek megfelelően 
a busa és az angolna elhul-
lott egyedei.
A halak természetes elhullá-
sa rendszerint akkor erősö-
dik fel, amikor azok vala- 

milyen külső tényező hatá-
sára egyébként is legyengül-
tek. Ez a mi éghajlati vi- 
szonyaink között a tavaszt 
jelenti, amikor a télre elrak-
tározott tartalékaikat a halak 
nagyrészt felélték, amikor a 
vízhőmérsékletének gyors 
emelkedése a hidegvérű ha-
lak anyagcseréjében nagyon 
jelentős változásokat okoz, 
és amikor a halak a szaporo-
dásban kimerülnek. De bár-
mennyire furcsa is, hirtelen 
javuló vízminőség esetén is 
növekedhet átmenetileg kis-
sé a természetes elhullás. 
Ennek oka, hogy az algá-
sabb vízben több a haltáplá-
lék, így nagyobb a halál- 
lomány sűrűsége is. Ha ja-
vul a vízminőség, mint pél-
dául mostanság, akkor a 
halállománynak alkalmaz-
kodnia kell a csökkenő táp-
lálékkészlethez. Ez a halak 
mennyiségének csökkenésé-
vel és növekedésének lassu-
lásával jár. Ilyen korrekció 
volt a Balaton halállományá-
nál az 1990-es évek köze-
pén, amely kisebb látható 
keszegelhullások és a ke-
szegsoványság formájában 
mutatkozott meg. Mára a 
halállomány ismét egyen-
súlyba került a rendelkezés-
re álló táplálékbázissal.
A tóban élő busák átlagélet-
kora 10 év feletti, míg az an-

golnánál már a legfiatalabb 
példányok is elmúltak 17 
évesek. Ez azonban semmi 
esetre sem jelenti azt, hogy 
e fajok tömeges elhullásával 
kéne számolnunk a jövőben. 
Az elöregedésből eredő el-
hullás időben ugyanis na-
gyon elhúzódó, az elhulló 
egyedek rendszerint a vízfe-
nékre süllyednek. Elörege-
désre visszavezethető töme- 
ges vízfelszíni haldöglést a 
világon még sehol sem ta-
pasztaltak.
A Balaton életében sajnos 
volt néhány igazán jelentős 
halpusztulás, amikor való-
ban hatalmas mennyiségben 
fordultak elő a vízfelszínén 
is a dögök. Ezekért a döglé-
sekért közvetlenül vagy köz-
vetve azonban mi emberek 
voltunk a felelősek. 1965-
ben a rovarirtó DDT és szár-
mazékai okoztak óriási mé-
retű halpusztulást (mintegy 
500 tonnára becsülték a víz-
felszínén megjelent dögök 
mennyiségét), amelyet 1975- 
ben egy további kisebb pusz-
tulás követett. Az 1991-ben 
és 1995-ben bekövetkezett 
„angolnavészt” a felelőtlen 
túltelepítés következtében 
kialakult nagyon erős para-
zitafertőzöttség idézte elő. 

Jelenleg a tó vízminősége 
kitűnő és egyetlen halfaj 
esetében sem áll fenn a túl-
telepítés veszélye. Nagyon 
fontos feladat ugyanakkor, 
hogy a tó élővilágától ide-
gen busa gyérítése minél na-
gyobb hatásfokot érjen el. 
Lévén e halfajnak sem ter-
mészetes ragadozója nincs a 
tóban, sem a horgászok nem 
fogják, a természetes elhul-
lás egyetlen alternatívája a 
szelektív halászat.
A természetes halelhullás 
„láthatóvá válása” bizonyos 
időjárási körülmények ese-
tén megnő. Régebben a víz-
felszínén megjelenő nagyobb 
haltetemek (a kisebbeket a 
madarak hamar elfogyaszt-
ják) a szél a Balatont körbe-
ölelő nádasokba sodorta, 
ahol lebomlásuk észrevétle-
nül befejeződhetett. Jelen-
leg azonban a tó partvona- 
lának nagy része kiépített, 
így a tetemek jó eséllyel 
strandok, sétányok, vagy 
magánterületek partjára ve-
tődnek, ahol bizony a jelen-
ségről alkotott véleményün- 
ket nem a tó teljes halállo-
mányához viszonyított gya-
koriságuk, hanem az adott 
pillanatban átélt látvány és 
a szaghatás okozta „él-
mény” alapján ítéljük meg.
Érthető módon sokak szá-
mára már egyetlen megter-

mett busadög látványa is 
meghatározó élményt jelent, 
hát még ha egy alkalommal 
négy-öt döggel is találkozik 
valaki.
Minthogy a Balaton elsősor-
ban üdülőtó, érthető az elvá-
rás, hogy a vízfelszínén és a 
parton megjelenő haldögök, 
még ha azok egy egészsége-
sen működő vízi közösség 
természetes folyamatának ré-
szei is, minél kevesebb kel-
lemetlenséget okozzanak az 
emberek számára. Ezért kü-
lönösen a májusi időszak-
ban gondot kell fordítani a 
lakott területek kiépített 
partvonalai mentén az eset-
legesen megjelenő haldö-
gök gyors összegyűjtésére. 
Hatékonyabbá kell tenni to-
vábbá a tó őshonos életkö-
zössége számára egyébként 
is káros busaállomány gyérí-
tését. Végezetül, a halak a 
Balaton élővilágának na-
gyon fontos résztvevői, akik 
miattunk már nagyon sokat 
szenvedtek, legyünk tehát 
velük elnézőek, ha nem tud-
nak minden esetben észre-
vétlenül békességet lelni.

A Balaton felszínén minden év májusában kis számban megfigyelhető-
ek a busa, angolna, dévérkeszeg és a garda tetemek. Az ismételten 
ébredező rémhírek hatására 2008. május 15-én igyekeztünk megbe-
csülni, mennyi is lehet valójában a tó felszínén úszó haldög? A tavat 
motorcsónakkal cikk-cakk vonalban teljes hosszában végig járva azt 
találtuk, hogy a tó közel 60 000 hektárnyi felületén összességében 
úszó busadögök száma nem lehet több mint 600-1000 db (a partra 
már kisodródott tetemeket nem számolva). Az angolna dögök mennyi-
sége hasonló volt. Tekintettel, hogy a tóban jelenleg mintegy 200-300 
ezer busa és mintegy 1,5-2 millió angolna élhet, ez a mennyiség igen-
csak elenyésző. A busa és az angolna természetes elhullásának való-
színűségét ugyanakkor az állomány elöregedettsége is növeli.

felügyelő bizottságában he-
lyet kapnak a horgászok, az 
önkormányzatok, a kutatók 
és a tanács képviselői is. Ha 
ez sem vezet eredményre, 
akkor át kell alakítani a ha-
lászatot olyan közhasznú 
társasággá, amelynek alap-
vető feladata a tó biológiai 
egyensúlyának biztosítása 
és a horgásztársadalom ki-
szolgálása - tette hozzá 
Suchman Tamás.

"Úgy ítéljük meg, kellő hal 
és fajbőség van a Balaton-
ban, amit a kutatások is iga-
zolnak"- mondta Kiss 
György Károly, aki a horgá-
szok tényleges konkurensei-
ként a rapsicok (orvhalá- 
szok) mellett a védett ma-
dárnak számító, fejenként 
napi 0,5-1,0 kiló halat fo-
gyasztó kárókatonák ezres 

csapatait említette. Bercsé-
nyi Miklós, a Pannon Egye-
tem professzora szerint, 
nincs nemzetgazdasági je-
lentősége a balatoni halá-
szatnak, az ország éves hal- 
termelésének az mindössze 
ötödét adja. Létfontosságú-
nak látja ugyanakkor a bala-
toni halgazdálkodást, amely- 
nek fő feladata a szelektív 
halászat, a telepítendő halfa-
jok előállítása és a halállo-
mány nyomon követése, 
őrzése. Figyelmezett arra, 
hogy hibás génállomány-
hoz, vagyis kontraszelekció-
hoz vezet a méret szerinti 
halfogási korlátozás, ezért 
célszerű lenne a jövőben da-
rabszám szerint megszabni 
a korlátokat. Bíró Péter, az 
MTA Balatoni Limnológiai 
Kutatóintézet vezetője ki-
emelte, hogy a balatoni hor-
gászparadicsom ábrándjait 
el kell felejteni. A Balaton 
haltermelő képessége a jó 
minőségű, ezért tápanyag-
ban kevésbé bővelkedő víz 
miatt roppant alacsony, a tó-
nak elsődlegesen a fürdőtu-
rizmus érdekeit kell szol- 
gálnia - tette hozzá. Gál La-
jos, a civil szövetség elnöke 
szerint viszont a civil szer-
vezetek elvárják, hogy le-
gyen a Balatonban a hor- 
gászturizmus fejlesztéséhez 
elegendő hal, elérhető áron 
lehessen eredményesen hor-
gászni, ehhez pedig a kor-
mány dolgozza ki a tó 
horgászturizmusának fej-
lesztési tervét és terjessze ki 
a pályázati lehetőségeket 
azok megvalósítására is.

Kiss György Károly, a 
Balatoni Halászati 
Zrt. elnök-vezérigaz-
gatója szerint hiedel-
mek és hamis adatok 
keringenek a köztu-
datban a halakkal 
kapcsolatban, miköz-
ben hiányzik a biza-
lom és a megértés a 
cég iránt. Hangsúlyoz-
ta, hogy a halászok 
fogásainak összetéte-
le más, mint a horgá-
szoké, így valójában 
nem egymás konku-
rensei. 



A  meghívott fordítók,  hét 
országból hét nyelv képvise-
letében - Sava Babić (Szer-
bia), Heinz Eisterer (Né- 
metország), Adan Kovacsics 
(Spanyolország), Anamaria 
Pop (Románia), Marghreet 
Schopenhauer (Hollandia), 
Vjacseszlav Szereda (Orosz-
ország), Karol Wlachowský 
(Szlovákia) - arról számol-
nak be, hogy milyen a ma-
gyar irodalom helyzete or- 

A balatonfüredi Magyar Fordítóházba azok a külföldi fordítók pályáz-
hatnak, akik magyar irodalmi műveket fordítanak, és az adott munká-
hoz kiadói szerződéssel rendelkeznek. A kapott fordítói támogatás 
mértéke a munka terjedelmével és a házban töltött idővel arányos. Az 
elkészült és megjelent fordítások egy példánya a Fordítóház könyvtá-
rában (Balatonfüred, Petőfi Sándor utca 36.) megtalálható. A Fordító-
ház vonzereje a magyar nyelvi környezet, a zavartalan munkakörül- 
mények és a jó könyvtár. Az alapítvány évente 6-8 fordítói szemináriu-
mot is szervez annak érdekében, hogy segítsék a fiatal műfordítókat 
pályájuk elején. Lehetőséget biztosítanak arra is, hogy a fordító konzul-
tálhasson a kortárs szerzővel: így számos alkalommal látnak vendégül 
magyar költőket, írókat.

szágukban; milyenek a for-
dítási hagyományok; mi-
lyen könyvek jelentek meg 
az utóbbi évtizedekben; mi-
lyen a magyar könyvek re-
cepciója, kik a fordítók, mi- 
lyen a képzettségük és felké-
szültségük, milyenek a mun-
kalehetőségeik; honnan tá- 
jékozódik a fordító és ho-
gyan tájékozódik a kiadó, 
ha magyar könyvet akar 
megjelentetni; milyen segít-

ségre volna szükségük a for-
dítóknak és a kiadóknak; mi-
lyen egy-egy könyv 
fordítástörténete, milyen a 
könyvkiadók hajlandósága, 
ha magyar könyveket ajánla-
nak nekik, és mi segítené a 
fordítók munkáját és a 
könyvkiadást.
A Lipták házban megtartott 
konferencián a résztvevők 
ezekre a kérdésekre keresik 
a választ.

Fritz Béla József fotói 
portrék, emberekről készült 
pillanatképek. A művész be-
vallása szerint, amikor elő-
ször meglátta a reformkori 
ruhákban sétáló urakat és 

hölgyeket, elkápráztatta a 
látvány. Ekkor határozta el, 
hogy megörökíti a spontán 
jeleneteket és fényképsoro-
zatot készít róluk. A Jókai 
villában készített képek, a 
régi, nagyszülői fénykép be-
állítások hagyományaira tá-
maszkodnak. Képein a 
ruhák részletei, díszei is 
megjelennek, hangsúlyt kap-
nak. A szalagcsokor, a zsi-

nór, a kesztyű, önmagában 
is szép látványt nyújt.
Fritz Béla József fotóinak 
életet adnak élénk színei. A 
különleges fotópapírra át-
mentett életképei sokáig 
megőrzik káprázatos színvi-
lágukat.
Tarnai Katalin, a kiállítás 
megnyitását Arany János 
„Családi kör” című versé-
nek néhány sorával tette 
meghitté. A vers és a fényké-

pek jogán felidézte az 1800-
as évek innen nézve annyira 
„idilli” korát. Azt a kort, 
amikor a család jelentette az 
emberek számára az igazi 
védelmet. A családok össze-
fogással tudták kivédeni a 
természeti katasztrófákat, az 
ínséges éveket. A család 
szentség volt, ahol minden-
kinek megvolt a maga he-
lye, és az elvégzett mun- 

kának is volt becsülete. A 
gyermekeket a haza szerete-
tére nevelték, a becsületes 
embernek kijárt a tisztelet. 
Az embereknek valódi ér-
tékrendjük, és ezáltal tartá-
suk volt. Tudták mi a jó és 
mi a rossz.  Fritz Béla Józse-
fet, a Reformkori Hagyo-
mányőrző Társaság megis- 
merésekor a szép ruhák lát-
ványán kívül ez is megfog-
ta. Ahogyan a korhű ruhákat 

viselő emberek másképpen 
viselkedtek, a méltóságos, 
nyugodt, egyenes tartással 
való járás, a csendes szóbe-
széd. A férfiak udvarias vi-
selkedése a társaságukban 
lévő hölgyekkel és az, hogy 
büszkén viselik magyar 
múltjuk örökségét -mondta 
kiállítás megnyitójában Tar-
nai Katalin.

KÖSZÖNET-
NYILVÁNÍTÁS

Bizalommal kérjük és kö-
szönjük az Érzékeny 
Gyermekeinkért Alapít-
vány támogatását. Cé-
lunk: tapintatosan segít- 
sünk a gyermekeket ne-
velő városunkban és von-
záskörzetében. 2007-ben 
a személyi jövedelemadó-
juk 1%-át felajánlók 
215.414 Ft-ot gyűjtöttek 
számunkra. Az érintett 
gyermekeiket és család-
jaikat támogatták.

Adószám:
18929184-1-19

Bankszámlaszám: 
10400425-04201784-

00000000

A Polgári Szalon Egye-
sület meghívására érkező 
művészeknek köszönhetően 
a közönség újra átélhette a 
régi „Kávéházi Esték” han-
gulatát. 
Az esten Ady Endre, József 
Attila, és Utassy József 
megzenésített költeményei 
mellett Kálloy Molnár Péter 
saját versei is elhangzottak. 
A művész verseivel pár év-
vel ezelőtt már találkozhat-
tak az irodalomkedvelők. 
Azon a régi esten, Kálloy 
Molnár Péter ígéretet tett ar-

ra, ha az új verseskötete 
megjelenik, akkor újra eljön 
Füredre. Most a közönség 
az új kötetéből is kaphatott 
ízelítőt. Az Ígéreted maghá-
zában című kötet, egy 
hölgynek íródott egy év 
alatt. A verseknek nincse-
nek címei, helyettük a kelte-
zések jelzik az idő múlását, 
az érzelmek változását. 
Kalmos Feliciánnal közösen 
szerzett kislemezükből, szin-
tén ízelítőt kapott a közön-
ség. A Csók csendben című 
vers, a művész romantikus 
lelkivilágát villantja fel: 
”csendben súgom, hogy 
halld, hogyan csókolnak 
milliói ugyan ennek a pilla-
natnak”.
Ady Endre híres versét, A 
fekete zongora címűt is el-
énekelték, amelyet a mű-

vész a már kiadott kisle- me-
zén Hutka Róberttel gitáron 
közösen játszik. 
Kálloy Molnár Péter a 2008 
karácsonyára megjelenő leg-
újabb verseskötetének a 
„Keletebbnél keletebbre” cí-
met adta. Ebből a verskötet-
ből is bemutatott pár verset. 
Csendemben meglelem ma-
gamat- fogalmazott, az igen-
csak elfoglalt színész. A 
vendégektől a kisfiának írt 
altatóval búcsúztak el a mű-
vészek. „Nincs a csillag tá-
vol, aludj el, hogy újra 
ébredj majd” -szólt az alta-
tó. Valóban, nincs a csillag 
oly távol tőlünk sem. A 
szép, értékes zenei-irodalmi 
est a felnőtteket is közelebb 
vitte a csillagokhoz.

Ünnepi Könyvhét és Országos Gyermekkönyvnapok Balatonfüred
2008. június 4. – június 9.

Június 6. péntek
11.00 Ferencsik János emléktáblájának felavatása

Meixner Mihály és Kocsis Zoltán részvételével (Tamáshegyi út 24.)
16.00 A Tempevölgy című új folyóirat bemutatása

A Hotel Silver Resort konferenciatermében
Kocsis Zoltán Kossuth-díjas zeneszerző, Kovács András Kossuth-díjas rendező,
Spiró György Kossuth-díjas író és Kubik Anna színművész részvételével

19.00 A Musica Sonora  hangversenye (Kisfaludy Galériában)

Június 7. (szombat)
10.30 Győrffy Villám András: Az utolsó huszárok könyvbemutató (Hotel Blaha)
15.00 Mátyás király és a reneszánsz világa, gyermekprogram (Jókai villa)
16.00 Hófehérke, gyermekműsor (Kisfaludy Színpad)
17.00 Kaland a régi királlyal, Ákos Krúdy hangoskönyvének bemutatója (Hotel Blaha)
18.30 Holdas este  Füreden, zenés Krúdy-vacsora (Blaha étterem)
19.00 A Sebő együttes gyermekműsora (Kisfaludy Színpad) 

Június 8. (vasárnap)
11.00 Vasárnapi kuglóf habos kávéval és Kelecsényi László Krúdy Gyula szerelmei című

könyvével (Bergmann cukrászda)
15.00 „Félre bánat, félre bú! gyermekműsor (Kisfaludy Színpad)
15.00 Rácz Péter: Remélem, beLátnak című verseskötete (Bergmann cukrászda)
16.00 Bodosi György: Sienai Szent Katalin című kétnyelvű drámájának bemutatója

(Bergmann cukrászda)
17.30 Lichtneckert András: A balatonfüredi szőlőhegy és szőlőhegyi önkormányzat

története (Kisfaludy Galéria)
19.30 Balaton retró Papp Gábor Zsigmond filmjének bemutatója (Kisfaludy Galéria)

Június 9. (hétfő)
15.00 „Rozéfröccs” Judit Ponte írónő (Városi Könyvtár)
18.00 Baranyi Ferenc Kossuth-díjas! (Kisfaludy Galéria)

Könyvvásár a Kisfaludy színpad melletti könyvesházakban!



– Sokáig nem volt ottho-
na, temploma az evangéli-
kus gyülekezetnek a vá- 
rosban, ma viszont az Önö-
ké a legújabb templom.

– Szerencsére otthonunk 
volt, mert befogadott min-
ket a Szívkórház, a reformá-
tus gyülekezet és helyet 
kaptunk a Bem iskolában is. 
Örömünk azonban akkor 
lett teljes, amikor összefo-
gással, Balatonfüred város 
segítségével megépülhetett 
közel 10 éve az evangélikus 
templom. Benczúr László 
Ybl díjas tervező nagyon 
szép és modern otthont ter-
vezett gyülekezetünknek. 
1999-ben dr. Szebik Imre 
püspök és Varga György 
Veszprém megyei egyházkö-
zösség esperese szentelte 
fel, ezután készült el Polgár 
Rózsa textilművész oltárké-
pe, amelyen a 136. zsoltár 
hálaadó szavai olvashatók: 

A fővárosból Paloznakra 
települt Potyondi János gra-
fikus munkáiból nyílt kiállí-
tás a Gombás Kúriában. A 
kiállított képekből jól látha-
tó, hogy az alkotó a termé-

Az alkotók között 13 
szobrász, vendégek Olaszor-
szágból, Vietnámból, Kíná-

„Adjatok hálát az Úrnak, 
mert jó, mert örökké tart 
szeretete.” Nem is az Isten-
nek van szüksége a hála-
adásra, hanem nekünk, az 
embereknek. Mert, ha nem 
felejtünk hálát adni, eggyel 
több biztosítékunk van arra, 
hogy ne szakadjunk el az 
élet Urától. 

– A hála mindannyiun-
kal kapcsolatos.

– Valóban, nekem is van 
gyermekkori élményem a 
hálával kapcsolatban. Kö-
zépiskolás koromban, gyak-
ran találkoztam egy ké- 
regető vak koldussal. Fő-
ként télen, a meleg váróte-
remben sokat időztünk 
együtt és vártunk a vonatra. 
Csodálattal figyeltem a vak 
koldust, hogy minden alka-
lommal imádkozott és hálát 
adott a Jó Istennek a kapott 
elemózsiáért. A hálaadó ima 
közben, a vak szemeiből ki-
csordultak a könnyek. Meg-
rendítő volt. Tulajdonképp 
mit kaphatott ez a szegény 
ember ott a városban? Ebé-
det talán, vagy a hátizsákjá-
ban volt száraz kenyér, avas 
szalonna? Haza érkezésem 
után odamentem az ablak-
hoz, letérdepeltem, imád-
koztam. Istenem, nekem 
megvan mindenem, nem 
szűkölködöm, látok a testi 

szemeimmel, mégsem tu-
dok Neked hálát adni úgy, 
ahogy ez a vak ember tette. 
Mindig az jutott eszembe: a 
koldus testi szemeivel nem, 
de lelki szemeivel jobban 
lát mint én.

– Lelkész Úr, honnan ke-
rült Balatonfüredre?

– Kemenesalján szület-
tem, az Evangélikus Akadé-
mia, ma Hittudományi 
Egyetem elvégzése után az 
első szolgálati helyem Dör-
gicse volt. Korábban Cso-
paktól Badacsonyig szolgál- 
tam, ma Csopaktól Balato-
nakaliig tart a szolgálati he-
lyem. Rendszeres hétvégi 
istentiszteleteket tartok, hét 
közben pedig hitoktatással, 
egyházi ügyek intézésével 
telnek napjaim. Csak hálát 
adhatok az Istennek, hogy 
családom, a gyermekeim se-
gítőkészek, és feleségem 
mellett Dóra, Ádám már 
közreműködői, Péter, pedig 
résztvevője a vasárnapi isko-
lának, amelyet itt szerve-
zünk a templomban.

– Van-e szabadideje, mi 
a kedvelt időtöltése?

– Szabadidőmben ker-
tészkedek. Dörgicsén van 
nagy kert a parókia környé-
kén, de itt Balatonfüreden is 
van elég teendőm. Másra 
nem igen jut időm. Az utób-

bi időben nagyon sok teme-
tés volt, de nagyon sok eskü-
vő is. Nagy örömöt oko- zott 
a jegyes oktatás. Sajnos, 
amire kevés időm volt, az a 
beteglátogatás, pedig tu-
dom, milyen szükség lenne 
a betegeknek a lelki vigasz-
ra. Nagyon szeretek ol- vas-
ni, amire szintén kevesebb 
időm van jelenleg.

– Mi motiválta a lelkészi 
hivatás választásában?

– Kicsi gyerek voltam, 
amikor már prédikáltam. Ha 
szüleim elmentek otthonról, 
kértem, hogy a Bibliát meg-
kaphassam. Ekkor lehettem 
úgy 8-9 éves és a Bibliát ol-
vasgattam. Ha ráakadtam 
egy igére, arról hosszasan 
szabadon prédikáltam. Nem 
emlékszem, hogy éhes, 
vagy szomjas lettem volna, 
annyira eltöltöttek az Isten 
igéi. Ekkor már tudatosult 
bennem, hogy a lelkészi hi-
vatást választom. Kiskorom-
ban, első olvasatra prédi- 
káltam. Ma, ahogy hivatá-
som gyakorlom, alaposan 
felkészülök a prédikációkra, 
gondolataim papírra vetem. 

– Mit jelent Önnek a ba-
latonfüredi evangélikus gyü-
lekezet vezetése?

– Megtiszteltetést. Ép-
pen Pünkösd után vagyunk, 
az Isten Szentlelke az, aki 

újra lángra tudja lobbantani 
hitünket, ezen a ponton na-
gyon fontos a gyülekezet lel-
ki épülése. Fontos építke- 
zések voltak. Megépült a 
templom, készül a parókia. 
De nagyon fontos a gyüleke-
zetben a lelki épülés is. Azt 
tapasztalom sokszor, hogy a 
lelki épülés sokkal nehe-

zebb, mint a fizikális építke-
zés. De az Isten Szentlelke 
az, aki hitet, egységet tud te-
remteni a gyülekezetben. A 
lelki épülés örömét és áldá-
sát is Ő adhatja meg ne-
künk, személyes életünkben 
és a gyülekezet közösségé-
ben.

Pálffy Károly festőmű-
vész, grafikus hihetetlen erő-
vel kötődik a füredi tájhoz, 
Balatonfüredhez. Ha bármi-
kor elutazott, mindig délre 
néző szobát választott magá-
nak, hiszen ez a Balaton fe-
lé tájolás térben és lélekben 
meghatározza az egész éle-
tét, így művészetét is – 
mondja. Képeinek része a 
táj, és lassan, ha a füredi 
szemlélő sokat járja az utcá-
kat, a városkép részleteiben 
Pálffy Károly festményeire 

ismer. Retinánkon föltűnik 
az aranybarnába oltott vakí-
tó fehér templom és a többi 
épület sziluettje, az a már-
már lelki térkép, amit a Ba-
laton hullámairól látva is jól 
ismerünk. A tavasszal berob-
bant mandulafa virágzás né-
ha szinte túlzó fehéreivel és 
rózsaszínjeivel, a Balaton 
kékje-zöldje, amit a festő 
mint egy jó szuvenírt keret-
be foglal nekünk, hogy  szí-
vünkben is magunkkal vi- 
hessük. A tanár úr kiállítása-

in mindig elismételteti ve-
lünk a helytörténeti leckét, 
amit, mint egy jó diák, egy-
általán nem is bánunk, hi-
szen bennünk is ismerősek 
ezek a képek, de hogy meg-
fogalmazzuk, se tehetsé-
günk, se ecsetünk hozzá. 
Pálffy Károly festményei a 
Polgármester Hivatal Folyo-
só Galériájában még egy hó-
napig láthatók.

szetet és a hagyományokat 
szerető, értékelő ember. Té-
makörei, az állatok világa, 
természetrajzok, a táj ábrá-
zolása, az enteriőrök, a skan-
zenek épületei. Növények, 

tájak, természet, valameny-
nyit aprólékos gonddal raj-
zolja meg. A kiállítás június 
30-ig tekinthető meg a Gom-
bás Kúriában.

ból, Egyiptomból, az USA- 
ból, a Cseh Köztársaságból, 
Szlovákiából, Lengyelország-
ból, Equadorból és négy ha-
zai művész lesz majd.
Az ünnepélyes megnyitót jú-
nius 22-én, 17 órakor tartják 
a szimpóziumnak helyet 
adó Széchenyi Ferenc Kerté-
szeti Szakképző Iskola ud-
varán, amelyen Kutas Ár- 
pád alpolgármester, a kura-

tórium elnöke köszönti a 
résztvevőket, és dr. Bóka Ist-
ván polgármester megnyitja 
a jubileumi szimpóziumot. 
A nemzetközi kőszobrász 
szimpózium és a kiállítás na-
ponta 8.00 órától 18.00 órá-
ig  természetesen ingyen lá- 
togatható. Információk: 06-
70-218-70-80.

A nyár előtt befejezik a 
Fürdő utca alsó szakaszának 
felújítását és végeznek a Rá-
kóczi és Zrínyi utcákkal is. 
A nyár folyamán csak a vá-
ros területén kívül, a nyuga-
ti elkerülő út építése folyik 

majd, ezt október végéig 
kell a kivitelezőnek átadnia. 
Augusztus végén, amikor 
már az idegenforgalmat ke-
vésbé zavarják az útfelújítá-
sok, megkezdődik a Csók, 
Batsányi, Ibolya, Szömörce, 
Szerdahelyi, Berzsenyi, Déry-
né, Park, Kilátó és Vadvirág 
utcák aszfaltozása. Ahol le-
hetőség van, ott a felújítá-
sokkal egy időben kicse- 
rélik az utcák alatt húzódó 
közműveket is. A Balaton-
part Ékköve II. elnevezésű 
fejlesztési projekten belül 
ősszel kezdődik a Csokonai, 
Honvéd, Táncsics utcák re-

konstrukciója, de megújul a 
Fészek köz és a Tátra lép-
cső is. Év végén vagy a kö-
vetkező év elején új asz- 
faltszőnyeg kerülhet a Köz-
társaság utcára és a Fürdő 
utca Agro Hotel előtti szaka-
szára egészen a Noszlopi úti 
kereszteződésig. Jelenleg is 
folyik a Széchenyi utcában 
járda és kerékpárút építése, 
itt a Füred Hotelig a Záko-
nyi sétányon már megszo-
kott arculatú területet ala- 
kítanak ki. Uniós és állami 
támogatások segítségével ösz-
szesen 600 milliót költenek 
2008-ban a füredi utakra.



„Még tudok fejlődni”

Mottó:

„Ez nem mese
csak a szűkebb haza:
ide gyere
mindig haza!”

(Kersztury Dezső 1985-
ben Grimm Józsefhez írt 
sorai)

Kürti 1908. május 14-én 
született Budapesten és ő is 
a Trefort utcai Mintagimná-
ziumba járt. Érettségije után 
Párizsban a Sorbonne-on ta-
nult elméleti fizikát és fizi-
kai kémiát. A berlini egye- 
temen doktorált (Polányi 
Mihály tanácsára) 1931-ben 
és ez a doktori disszertáció-
ja volt az első „kiruccaná-
sa” az alacsony hőmérsék- 
letű fizika területére, mely 

Kultúrtörténet Vastagh György tanár úrral

felé Schrődinger előadásai 
terelték az érdeklődését. Hit-
ler hatalomra jutása után el-
hagyta Németországot, 1933 
őszétől Oxfordban dolgo-
zott, alkotott, kutatott 66 
éven át. A harmincas évek-
ben az ő laboratóriumában 
3 fokkal volt hidegebb a vi-
lágűr hőmérsékleténél, és 
1954-re egymilliomod fokra 
megközelítette az abszolút 
nulla fokot. Az elvileg meg-
közelíthető, de gyakorlati-
lag nem elérhető, legalacso- 
nyabb hőmérséklet az abszo-
lút zérus fok (-273,16 °C 
vagy 0 °Kelvin), amelynek 
közelében az anyagok kü-
lönleges tulajdonságokkal 
rendelkeznek. Ezért is fog-
lalkoztatta a tudósokat, ho-
gyan lehet minél alacso- 

nyabb hőmérsékleteket elér-
ni. Kürti professzor húsz év 
alatt fejlesztette ki azt az el-
vileg ismert ötletet, hogy 
atommagszinten mágneses 
módszerrel érje el az ultra 
hideg állapotot és ezzel a vi-
lágon elsőként milliomod 
pontossággal közelítse meg 
az abszolút zérust. Ezt a re-
kordot hosszú ideig nem 
szárnyalták túl és eredmé-
nyéért a az alacsony hőmér-
sékletek kutatóinak legmaga- 
sabb elismerésében, a Fritz 
London díjban részesült.
A második világháború ide-
jén önként vállalt hazája, 
Nagy-Britannia védelmét 
szolgáló nukleáris program-
hoz csatlakozott, az urán-
izotópok szétválasztásán 
dolgozott. Nyugdíjba vonu-

lása (1975) után érdeklődé-
se más területek felé for-
dult. Ezek közül két terület 
emelkedett ki: az emberiség 
energia-problémája és a 
konyha-művészet fizikája. 
Egyik javaslata volt, hogy 
hidrogéncellákkal működő 
elektromos autókat kell be-
vezetni, melyek atomerőmű-
vek által termelt hidrogént 
tankolhatnak. A másik terü-
let lényegében „molekuláris 
gasztronómia” volt, mely-
nek különlegességei, mint 
pl. a „sült fagylalt” vagy a 
„forró habcsók” Európa-
szerte ismertek lettek. Példá-
ul a sültfagylalthoz vegyünk 
egy adag fagylaltot palacsin-
tatésztába forgatva és gyor-
san süssük ki forró olajban. 
Az ízeket a forró külső és a 

jéghideg belső meglepő hő-
mérsékleti különbsége okoz-
za. A fordított kísérlet is 
érdekes. Felvert habba te-
gyünk baracklekvárt, hozzá 
kis barackpálinkát, borítsuk 
fagylalttal és az egészet te-
gyük a mikrohullámú sütő-
be. A lekvárban levő mo- 
lekulák a hullámok hatására 
rezgésbe jönnek, energiafel-
vétel után felforrósodnak, a 
fagylalt ellenben nem visel-
kedik így. A mikrohullámok 
a polarizált molekulákat mint 
a folyékony víznek a mole-
kuláit, mozgásba hozzák, ez 
súrlódást és melegedést 
okoz. Ezzel szemben a fagy-
laltban levő vízmolekulák 
kristályokba vannak bezár-
va, nem tudnak rezegni és 
nem melegszenek fel. Eb-
ben az esetben a külső hi-
deg fagylalt belső meleget 
takar. Sok helyen tartott eb-
ben a témában népszerű elő-
adásokat: „Fizika a kony- 
hában” címmel, mint pl. 
1984-ben Budapesten az EL-
TÉ-n, de már korábban, 
1973-ban Veszprémben a 
Középiskolai Fizikatanári 
Ankéton, sőt 1989-ben egy 
nemzetközi konferencia ke-
retében Balatonfüreden is.
Ebből az alkalomból került 

sor – Marx György pro-
fesszor kezdeményezésének 
köszönhetően - faültetésre a 
tudósok fasorában szeptem-
ber 10-én. Az övé volt a ti-
zedik fa és a második, 
amelyet magyar tudós ülte-
tett, és egyben ez volt az el-
ső tiszafa a sorban. Kürti 
Miklós 1998-ban hunyt el. 
Hamvait kérésére a Kerepe-
si úti Nemzeti Sírkert Aka-
démiai Parcellája őrzi, ba- 
rátjának, Szilárd Leó hamva-
inak közelében.

Forrás: Kroó Norbert: Kür-
ti Miklós köszöntése (FISZ 
1998/5)

azért mégis a Balaton és 
környezete, a növényvilág. 
Most íriszeket rajzolok, cso-
dálatosak. Igyekszem a való-
ságot visszaadni. Festmé- 
nyeim realisták, van, ami 
már egészen elmegy a fotó-
realizmusig. Fel is haszná-
lom a fotót, magam szok- 
tam képeket készíteni, a lá-
tott világot ekképpen rögzí-
tem, így fel tudom hasz- 
nálni később, segít a festés-
ben. Az adott pillanatot sok-
szor nem tudom megfesteni, 
de rögzíteni, muszáj. Általá-
ban az őszi és téli időszak-
ban festek, nyáron a gra- 
fika, a karikatúra és portré a 
főmunka. Negyven perc 
alatt rajzolok egy portrét, a 
karikatúrákhoz elég ennek a 
harmada. Szeretem ezeket 
csinálni. 

– Van érdeklődés a képei 
után? El tudja őket adni?

– Szerencsés vagyok, 
már kialakult egy vevőkö-

röm, akik rendszeresen ér-
deklődnek munkáim iránt. 
Ha kiállítok, abból már le-
het választani, de most je-
lent meg egy összegző 
katalógusom, ami eddig el-
készült munkáimat tartal-
mazza. Hálás vagyok a 
sorsnak, hogy teljes energi-
ámmal a művészettel foglal-
kozhatok. Szerényen, de 
meg tudok belőle élni. Úgy 
érzem, hogy értékelik a 
munkám és megbecsülik, de 
még tudok hova fejlődni. 
Munkáimban a körül ölelő 
környezetet dolgozom fel. 
Segítenek Balatonfüred ne-
vezetességei, hangulatai, 
színvilága, amelyek állandó-
an újabb ötleteket adnak.

– Tehát a város elég té-
mát kínál?

– Igen, de Tihany is 
gyakran megjelenik munká-
imban. Olyan helyen lakom, 
ahol könnyen megtalálom 
azt, ami csábít a festésre, al-

kotásra. Az emberek általá-
ban elmennek a dolgok mel-
lett, én lefestem ezeket. 
Sokszor már csak a megfes-
tés után, a képet nézve döb-
benek rá, milyen értékek 
vannak környezetünkben.

– Van olyan festménye, 
amihez ragaszkodik?

– Van több is, de a végén 
mindig megválok tőlük, 
mert újabb kedvencek jön-
nek helyettük.

– Mennyi ideig készít 
egy festményt?

– Változó. Van olyan, 
ami pár óra alatt elkészül, 
de akad olyan is, amihez 
pár hónap esetleg év kell. 
Ha lendületből festek, az 
gyorsabb, ahol több réteget 
kenek egymásra, az időigé-
nyesebb. Azt szokták mon-
dani, az a legjobb festmény, 
amely mögött három kép hú-
zódik meg.

– Az általános iskolai 
rajztanárom Balogh Ádám-
né vette észre, hogy jól raj-
zolok. Javaslatára kezdtem 
el a szakkörbe járni. Kap-
csolatunk a mai napig meg-
maradt, eljön a kiállításaim- 
ra. Most is ugyanolyan szi-
gorúan értékeli munkáim, 
mint diákkoromban.

– Festészettel, grafiká-
val és karikatúrával is fog-
lalkozik. Melyiket kedveli a 
legjobban?

– A grafikát, mert abból 
még bármi lehet, karikatúra 
vagy akár festmény is. A raj-
zossága, figurativitása fon-
tos, az meglátszik a fest- 
ményeken. Elsősorban ma-
gam találok témákra, min-
den érdekel, de leginkább 

Manapság az orvostudomány is egyre inkább elismeri, hogy 
a bázikus vagyis lúgosító életmód elengedhetetlen kelléke az 
egészséges életnek! Az allergiák, a cukorbetegség, az emész-
téssel összefüggő sav és egyéb problémák, a magas vérnyo-
más, az ízületi problémák, a túlsúly mind-mind a mai torzult 
életvitelünk, a környezeti hatások, a táplálkozási szokásaink 
eredménye! Az egészséges szervezetnek alapjában véve eny-
hén lúgos állapotúnak kellene lennie, mert ez jelentené szá-
mára a belső egyensúlyt, a szervezet működése és fenntartása 
ugyanakkor ennek ellenkezője vagyis savakat termelő folya-
mat. 
 
Mit jelent mindez? A mindannyiunk testében megtalálható 
„barátságos” gombák és baktériumok elsősorban a bevitt 
táplálékok következtében a savas közegben túlszaporodnak. 
Működésük során végtermékeik, mikotoxinok (mérgek) kelet-
keznek, amelyek savasítják testünket. A kiválasztó szerveink 
feladata ezeknek a méreganyagoknak az eltávolítása, amikor 
azonban ezek a kiválasztó szervek nem bírnak az egyre növek-
vő savterheléssel, akkor a szervezetünk vitamin és savsemle-
gesítő ásványokhoz nyúl, feltéve, ha van mihez! Ha nincs, 
akkor kivonja ezeket pl. az izmokból (magnézium), csontok-
ból (kalcium).A többit pedig a zsírszövetek létrehozásával és 
azokban való tárolással próbálja megoldani. Innen származik 
többek között a súlyfelesleg jelentős része is! Az így megválto-
zott savas környezethez egészséges sejtjeink alkalmazkodni 
próbálnak, mutálódnak, majd torzult beteg sejtekké alakul-
nak ”fertőzve” ezzel a még ép sejteket is. 
Amikor lúgosítani kezdjük szervezetünket, akkor éppen ezt a 
folyamatot szakítjuk meg és indulunk el azon az úton, hogy 
szervezetünk belső pH egyensúlyát helyrehozzuk!
Ebben jelent komoly segítséget a Super Greens zöld ital, ami 
49 féle biotermesztésű zöldség, csírafűféle és levelek szárított 
őrleményének keveréke, megtartva alkotóelemeinek több mint 
120 féle vitamin és aminosav tartalmát. A Super Greens a szo-
kásos zöld italoknál négyszer koncentráltabb, nagyon magas 
biorezonanciával rendelkezik.
Amikor tehát Önök bázikus, azaz lúgosító életmódra válta-
nak, isszák a Super Greens zöld italát, táplálkozásunk pedig 
a többszörösen feldolgozott savasító élelmiszerek egy részé-
nek elhagyásával, zöld ételekkel való felcserélésével folytató-
dik, rövid időn belül megtapasztalják az energiával telt, 
fáradhatatlan, egészségesebb életet, ahogyan talán csak gyer-
mekkorukban érezték. Pár hét alatt jelentősen javulnak majd 
az allergiás tüneteik, bőrük kisimul, a szemük fehérebb lesz, 
tisztábban tudnak gondolkodni, és elindulnak az ideális test-
súly irányába - állítja Tóth Attila „új biológiai” tanácsadó. 
Az ismert emberek körében ilyen csodálatos változásokról 
számolt be a közelmúltban pl. Mészöly Kálmán, de Pokriv-
tsák Mónika is nagy részben ennek köszönheti jelentős átala-
kulását! 

További információ: Tóth Attila Új biológia tanácsadó
Tel.: 06-70/371-1200, www.sejtlugositas.shp.hu 
Június 6-án és 20-án, péntekenként 17:30-kor Balatonfüre-
den a Kossuth u. 3. alatt a Közösségi házban: Sejtlúgosítás - 
Új biológia előadás

(X)



– Dédnagyapám, aki 
1860-ban szabómesterként 
érkezett a Szombathely mel-
letti Söptéről, az egykori 
Nemespécselyre, vásárolta 
az első szőlőbirtokot. Ezt 
követően a családunknak 
mindig volt szőlője. Én ma-
gam is Pécselyen születtem, 
és gyerekkoromtól resztvet-
tem a szőlő munkákba. Az-
tán az Arácsi Mezőgaz- 
dasági Szakiskolába jelent-
keztem, ami akkor két éves 
bentlakásos iskola volt. A 
maihoz képest jóval kisebb 
tanulói létszámmal, össze-
sen 42-en voltunk. Szakisko-
lát végzett kertész lettem, 
ami lehetőséget biztosított a 
tovább tanulásra, Budapes-
ten a Maglódi úti kertészeti 
technikumban, kertész tech-
nikusként végeztem.

– Hol kezdődött a szak-
mai pályafutás?

– A volt Arácsi iskolám 
tangazdaságában, majd an-
nak megszűnésével a bala-
tonfüredi Jókai Mezőgazda- 
sági termelőszövetkezetben. 
De sorsom ismét összekö-
tött az arácsi iskolával, mi-
vel 1982-tól újra visszake- 
rültem, az akkor már Szé-
chényi Ferenc Kertészeti 
Szakközépiskolába, gyakor-
lati oktatónak. A kapcsolat 
maradt 1995-ig, amikor 
nyugdíjba mentem.

– Mikor alakult meg a 
mai Söptei pincészet?

– 1998-ban alakult meg 
a kft, ami teljesen családi 

– Az elmúlt napokban az 
iskolák elsősorban a balla-
gás és az érettségi körüli iz-
galmakkal voltak elfog- 
lalva. Nem sok idő juthatott 
a Veszprém megyei Közgyű-
lés által fenntartott iskolá-
kat érintő változásokkal 
foglalkozni?

– A változásokról előre 
tudni lehetett, akik esetleg 
meglepetésként fogadták, 
nem figyeltek a szakképzési 
reform várható változásaira. 
A reform célja, hogy a szak-
képzés közelebb kerüljön a 
munka világához, és ki kell 
küszöbölni az esetleges pár-
huzamosságokat, a régión 
belüli túlképzést. Ennek ér-
dekében jöttek létre a Terü-
leti Integrációs Szakképzési 
Központok.

– Milyen konkrét változá-
sok érintik a szakiskolát? 

– A megyei közgyűlés és 
Tapolca közös társulásaként 
öt iskola részvételével létre-
jött új TISZK tagja lett az 
intézményünk.  Önálló gaz-
dasági, pénzügyi tevékeny-
séget a jövőben az iskolák 
nem végeznek, ezt a munkát 
a megyei kincstár látja el. A 
beiskolázás, a fejlesztések 
azonban közösek lesznek. A 
2008/2009-es tanévre még 
mindenki a régi rend szerint 
hirdette meg a képzési lehe-
tőségeit. Nálunk maradt to-
vábbra is a borász, dísz- 

növény kertész és hegesztő 
szakképzés, valamint az 
érettségit követő dísznö-
vénykertész, virágkötő- és 
berendező és a parképítő- és 
fenntartó technikus képzés. 
Az eddigi jelentkezések alap-
ján elmondható, hogy van 
érdeklődés a szakmák iránt. 

– Az iskola komoly beru-
házási tervekkel rendelke-
zik, megvalósulhatnak-e így 
ezek?

– Az új felállástól függet-
lenül szeretnénk a már elfo-
gadott beruházásainkat meg- 
valósítani. A szakképzési tá-

mogatásoknak köszönhető-
en erre megvan az anyagi fe-
dezet. Fenntartói 
támogatásból tudjuk elvé-
gezni a leánykollégium mű-
anyag padozatának cseréjét 
és a vizesblokkok felújítá-
sát. A tanpince fűtésrendsze-
rének korszerűsítését is 
megkezdtük szakképzési tá-
mogatásból. A legnagyobb, 
közel 100 milliós beruhá-
zást azonban a konyha, az 
ebédlő, a könyvtár, az öltö-
zök és a csatlakozó vizes-
blokkok kialakítása jelenti 
majd, ezeket várhatóan szep-
tember- ben kezdjük el.

– Nem okoz majd ez gon-
dot az oktatásban?

– Biztos lesznek kényel-
metlenségek, de úgy gondo-
lom, ha kész lesz, az 
okozott bosszúságok köny-
nyen felejthetőek lesznek, 
hiszen egy új korszerű épü-
letet kapunk, több hasznos 
funkcióval.

– Közismert, hogy igaz-
gatói megbízása ez év au-
gusztus 15-től lejár. Hogyan 
tovább?

– A 11 év, amit igazgató-
ként dolgoztam, hamar el-
telt, újabb pályázatra már 
nem gondoltam. Kész va-
gyok viszont leendő utó-
domnak bármi segítséget 
megadni, ha erre igényt tart.

vállalkozás, feleségemmel 
és két fiammal együtt dolgo-
zunk. Fiaim, Zsolt és Ró-
bert ez idő tájt fejezték be 
szakmai tanulmányaikat. 
Mindketten az arácsi iskolát 
végezték, kertész gépész-
ként, majd ezt vendéglátói 
szakképzettséggel egészítet-
ték ki. Ahhoz, azonban, 
hogy vállalkozni merjünk, 
kellett fiaim 4-5 éves német-
országi szakmai gyakorlata. 
A szakmát, a szőlőtermesz-
tést, borászatot, hozzá a 
zöldvendéglő típusú vendég-
látást, nemcsak megismer-
ték, hanem megkedvelték. 
Ők bátorítottak, nekik kö-
szönhető a vállalkozás elin-
dítása.  

– Ennek révén bővült a 
szőlőgazdaság is?

– Igen, visszatértünk a 
szőlőtelepítést illetően Pé-
cselyre, ahol 2002 év tava-
szán telepítettünk összesen 
öt hektár szőlőt. Az első szü-
ret 2004 őszén volt. Jelen-
leg olaszrizling, pinot blanc, 
chardonnay, sárgamusko-
tály, szürkebarát, kékfran-
kos és merlot fajtákkal ren- 
delkezünk. Összesen hét faj-
ta szőlő, amiből tíz féle bo-
runk van. Évjáratos borok- 

kal együtt húsz bort tudunk 
a vendégeknek kínálni.

– Hogyan kerül forga-
lomba a bor?

– Immár négy éve csak 
palackozva. Elsősorban per-
sze a pincében kaphatók a 
borok, de jelen vagyunk a 
Balatoni Borok Házában, a 
Balatonfüredi Borheteken 
és különböző vinotékákban 
is. Igyekszünk elébe menni 
a borfogyasztóknak, és el-
kezdtük az internetes értéke-
sítést. Megrendelések alap- 
ján házhoz is szállítunk.

– Megvalósult a szőlészet-
borászat teljes vertikuma?

– Igen. Termeljük a sző-
lőt, feldolgozzuk, palackoz-
zuk, és magunk értéke- 
sítjük, nagy részben a ta-
vasztól-őszig működő ven-
déglátáson keresztül.

– Úgy tűnik, hogy a pin-
ce és az étterem elég szűkös 
helyen van?

– Valóban mára kinőttük 
a jelenlegi területet, a közel-
ben a Venyige utcába vet-
tünk pincét és házat, 
melynek felújítását és átala-
kítását tervezzük. Lehetőség 
lesz új palackozó és készáru-
raktár kialakítására. Továb-
bá tervezzük egy panzió 

kialakítását is.
– Önbizalommal teli ter-

vek, mi adja ennek alapját?
– A boraink sikere. A bor-

versenyeken rendszeresen 
jól szerepelünk. Ezt igazol-
ja, hogy 2002-ben Bala- ton-
füreden az Év szőlősgazdája 
lehettem. Idén a Szent 
György napi borversenyen, 
Badacsonyban, melyen négy 
történelmi borvidék borai 
vetélkedtek, 254 bormintá-
val, 2 arany és 2 ezüstérmet 
hoztunk el. Büszkék va-
gyunk a Csopakon elért ered-
ményünkre is.

– A versenyeken, melyik 
bor a legeredményesebb?

– Elsősorban a Sárgamus-
kotály, amely ugyan egy ké-
nyes fajta, fagy érzékeny, 
de legtöbb évjáratban sike-
rül belőle jó bort készíteni. 
Fontos a szüret időpontjá-
nak megválasztása, ami azt 
jelenti, hogy akár aszúso-
dott állapotban is, lehet szü-
retelni. A siker akkor adott, 
ha az alkohol tartalom eléri 
a 13 alkoholfokot, és még 
mindig van ötven gramm 
maradék cukor.

A rendezvénysorozat programjaira szeretettel várnak minden 
érdeklődőt a szervezők!

Június 26. (csütörtök)
17.00 Borbemutató és borvásár (Tagore sétány)
20.00 Balogh Kálmán és a Gipsy Cimbalom Band

(Tagore sétány)

Június 27. (péntek)
17.00 Vonulós utcazene az Agostones előadásában
18.00 Ünnepélyes megnyitó (Tagore sétány)

Megnyitó: Mádl Ferenc volt köztársasági elnök,
a rendezvény fővédnöke

Köszöntő: Dr. Bóka István országgyűlési képviselő, 
polgármester,
Lasztovicza Jenő országgyűlési képviselő,
a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke
Tinódi Lantos Sebestyén: Sokféle részögösről
(részletek Eperjes Károly szájábul)

Eötvös József  Sajtódíjak átadása

A Balatonfüredi Néptánc Együttes és a
Tegnap zenekar műsora

20.00 „Péntek 8” A Hír Televízió élő adása –
Vendég: dr. Bóka István és Lasztovicza Jenő

21.30 Lajkó Félix koncert Tagore sétány

Június 28. (szombat)
11.00–12.00 Balatoni látványhalászat nézőhajóval
16.00–18.00 Közönségtalálkozók (Tagore-sétány):

Lánchíd Rádió, Magyar Nemzet, HírTV
18.30 Ökumenikus istentisztelet

(Papsoka Árpád-kori templomrom)
19.30 Gulyás Dénes és tanítványai

(Református fehér templom)

Június 29. (vasárnap)
20.00 Magyar Dudazenekar Tagore sétán



PROGRAM:

Június 13. péntek
Balaton Szabadidő és Konferencia Központ

18.00 „Sirály Táncfesztivál 2007” fotókiállítás
megnyitója

Június 19. csütörtök
17.30 Térzene az Esterházy strand bejáratánál
18.00 Felvonulás a Tagore sétányon 
18.30 Megnyitó a Kisfaludy színpadon
19.00 Versenyprogram
22.00 Közönségdíj átadás 

Június 20. péntek
Kisfaludy színpad

18.00 Táncbemutató
19.00 Versenyprogram
22.00 Közönségdíj átadás

Június 21. szombat
Balaton Szabadidő és Konferencia Központ

18.00 Néptánc bemutató
19.00 Gálaműsor
21.00 Közönségdíj, fesztivál és különdíj átadás

Június 22. vasárnap
Füred Kemping színpada

19-21 óráig táncbemutató

Az intézmény egyik leg-
jelentősebb programsoroza-
ta a július 16. és augusztus 
20. között zajló FüredFest 
lesz. A Képzelt riport egy 
amerikai popfesztiválról cí-
mű musicallel kezdődik a 
FüredFest, majd július 22-
én este már a Mágnás Mis-
kát adják elő a központ sza-
badtéri színpadán a 
veszprémi Pannon Várszín-
ház művészei. Ezután a 
Dzsungel könyve című mu-
sicalt mutatják be, melynek 
szerzői: Dés László, Geszti 
Péter és Békés Pál. Kurió-
zumnak számít majd au-
gusztus közepén Ingmar 
Bergman egyetlen színpadi 
műve, a Fafestmény, ame-
lyet a füredi romtemplom-
ban adnak elő. Másnap, 
augusztus 12-én az Imádok 
férjhez menni című zenés já-
ték pedig minden bizonnyal 
sok érdeklődőt vonz a sza-
badtéri színpadhoz. A húsz 
millió forintos költségveté-
sű fesztivált öt millió forint-
tal támogatja a városi ön- 
kormányzat, a fennmaradó 
részt szponzori támogatá-
sokból és jegybevételekből 

Megalakulásuk után né-
hány hónappal a balatonal-
mádi gördeszkapálya terü- 
letét befektetők vásárolták 
meg, így a pályaelemek Ba-

Május utolsó vasárnap-
ján országszerte változatos 
programok várták a kicsiket 
és nagyokat, így történt ez 
Balatonfüreden is. A vásár-
csarnok mögötti Kovászna 
park és a mellette felállított 
sátor már a délelőtt folya-
mán benépesült a helyi és 
környékbeli családokkal.
Tarnai Katalin megnyitója 
után láthattunk mazsorett, 
teakwando és judo bemuta-
tót, színházi előadást, zenés 
gyermekműsort, táncbemu-
tatókat. A szervező nagycsa-
ládosok vezetésével a 
bütyköldés asztaloknál pil-

langókat készíthettek, neme-
zelhettek, rajzolhattak, gyön- 
gyöt fűzhettek, üveget fest-
hettek az ügyes kezű gyer-
mekek. A nap folyamán 
légvár, gólyalábas és fajáté-
kok, henna és arcfestési le-
hetőség gondoskodott a 
folyamatos szórakozásról. 
Nagy sikert aratott a tűzoltó 
- rendőr- mentőautóval való 
ismerkedés, de a kisebbek 
szívesen énekelgettek, körjá-
tékoztak együtt szüleikkel 
és az őket szórakoztató óvó 
nénikkel. Sokan részt vettek 
a nagycsaládosok által szer-
vezett akadályversenyen, 

melynek értékelésekor játé-
kokkal kedveskedtek a szer-
vezők a gyermekeknek, min- 
denkinek jutott egy kis meg-
lepetés. De nem feledkeztek 
meg a kamaszokról sem, a 
program zárásaként egy fia-
tal rock együttes lépett fel a 
fiatalok nagy örömére. A há-
zigazda Nagycsaládosok Szi-
várvány Egyesülete család-
tagjaik és más civil szerve-
zetek (Nők a Balatonért Egye- 
sület, Nyugdíjas Pedagógu-
sok Egyesülete) segítségé-
vel a városi gyereknap min- 
den látogatóját megvendé-
gelték vajas és zsíros kenyér-
rel, gyümölcsökkel, kürtös 
kaláccsal és ásványvízzel.
A Nagycsaládosok Szivár-
vány Egyesületének fő szer-
vezői – Bocskay Bea, Pomy- 
kala Gyöngyi, Herczeg Atti-
láné, Fehérné Horváth Ka-
talin – lapunk kérdésére el- 
mondták, céljuk, hogy az in-
gyenes programokról, a csa-
lád együttlétéről szóljon ez 
a nap, ne pedig arról, hogy 
a gyermekeket olyan rendez-
vényre viszik, ahol a szülők-
nek folyton a zsebükbe kell 
nyúlniuk.
Az elmúlt évekhez viszo-
nyítva a gyermeknap látoga-
tottsága megdöbbentően ma- 
gas volt. Nem kevés család 
délután is visszatért, sokan 
az egész napot kint töltötték 
velünk, hangsúlyozták a 
szervezők. Úgy érzik, hogy 
elérték céljukat, élményben 
és pénztárcakímélő progra-
mokban gazdag, igazi csalá-
di ünnepnapban volt részük 
a látogatóknak, akiket még a 
lezúduló eső sem ijesztett el.
A városi gyermeknap sikeré-
hez nagymértékben hozzájá-
rultak a támogatók, amelyet 
ezúton is köszönnek a szer-
vezők.

fedezik a szervezők.
Majer Tamás szerint a Si-
rály Fesztivál és az István a 
király rockopera szintén nagy 
népszerűségnek örvend majd 
a városban, de érdekes prog-
ramnak ígérkezik a Kárpátia 
együttes koncertje is. 
Idén nyáron is megrendezik 
a már hagyományos kézilab-
da és asztalitenisz edzőtábo-
rokat, sőt július elején dán 
kézilabdatábor is lesz. Szep-
tember 6-7-én pedig kézilab-
dagála lesz Füreden, ame- 
lyen az MKB Veszprém is-

mételten összemérheti az 
erejét a Pick Szegeddel, il-
letve itt lesznek a zágrábiak 
is, hogy megnehezítsék a 
két magyar csapat dolgát. A 
negyedik résztvevő kiléte 
még bizonytalan, de minden 
bizonnyal egy neves külföl-
di csapat kap meghívást. 
Az intézmény évről-évre 
egyre kevesebb veszteséget 
termel, igyekeznek bevételt 
hozó rendezvényeket, orszá-
gos konferenciákat szervezni 
– tette hozzá Majer Tamás.

latonfüredre kerültek. Jelen-
leg a Huray piac területén 
gyakorolnak a fiatalok, sőt 
május elsején nagyszabású 
gördeszka versenyt is ren-
deztek.
A gördeszka majális tíz 
éves múltra tekint vissza, 
korábban Balatonalmádi 
adott otthont, de az ismert 
okok miatt Füreden rendez-
ték meg a versenyt. Az or-
szág számos pontjáról ér- 
keztek sportolók, az időjá-

rás kegyes volt, így igazi 
majális hangulat alakult ki a 
Huray piacon. 
Szente Benjámin az egyesü-
let elnöke egyáltalán nem te-
kinti veszélyes sportágnak a 
gördeszkázást, de minden 
egyes lépésre, begyakorolt 
figurára oda kell figyelni. 
Költséges sportág, hiszen 
speciális cipő szükségelte-
tik, nem beszélve a könyök- 
és térdvédőkről – vázolta az 
anyagi szempontokat Benjá-

min. A füredi fiatalok első-
sorban hétvégén találhatók 
meg a pályán, számuk nap-
ról-napra gyarapszik. Távo-
labbi terveik között szere- 
pel, hogy újabb versenyeket 
szerveznek. A legközelebbi 
nagyobb szabású rendez-
vényre június 21-én kerül 
sor, ahova ismételten várják 
a környék legjobb gördesz-
kázóit. 



– A következő szezon-
ban erősebb lesz a bajnok-
ság, hiszen összesen tizen- 
négy csapat küzd majd egy-
más ellen. Az a négy csapat, 
amelyik nem ütötte meg az 
első osztályú szintet most ki-
esett. A feljutott csapatok, - 
gondolok itt elsősorban a 
Csurgóra - tőkeerős háttér-
rel rendelkeznek, és már je-
lentős erősítéseket tettek. A 
Kecskemét szintén komoly 
játékerőt képvisel, így érde-
mes rájuk odafigyelni. Óriá-
si harc várható a bennmara- 
dásért. Az biztos, hogy a 
második év nehezebb lesz, 
hiszen az első évben az 
újonc csapatok „harapni” 
szoktak, a következő évad-
ban azonban előfordulhat 
visszaesés. Remélem, hogy 
ez a csapatunkra nem vonat-
kozik, hiszen itt profi játéko-
sokról van szó. Igyekszünk 
megtartani a gárda gerincét, 
annyival előrébb leszünk, 
hogy tavaly szinte teljesen 
új csapatot kellett építe-
nünk. Terveink szerint olyan 
játékosok érkeznek hoz-
zánk, akiket hamar be lehet 
építeni a csapatba, így év 
közben nem lesznek problé-
máink.

– Kik mennek és kik jönnek?
– Folyamatosan tárgyal 

a vezetőség, így még nem 
publikus a nevek felsorolá-
sa. Ami biztos, hogy a két 
kapusunk marad, akik meg-
határozó teljesítményt nyúj-
tottak az elmúlt évad során. 
Az egyik leggólerősebb játé-
kosunk Tombor Csaba is ve-
lünk marad, csak úgy mint 
Lelkes Gábor, akire mind 
védekezésben, mind pedig 
támadásban lehetett számíta-
ni. A csapat irányítója Sala-
mon Ádám is nálunk marad, 
csakúgy, mint Bene Tamás 
is, akire nagy szükségünk 
van a bal szélen. Kolep Mik-
lós egyelőre még nem adott 
választ, de szeretném, ha 
aláírna. Ausztriából régi is-

Nagyszerű sikert értek el 
a fiatalok. A Regionális Ka-
dett Kupában a Füreden meg-

Június 13-án a nevezési 
csomagok átvételére kerül 
sor a versenyközpontban, 
majd lehetőség nyílik az 
úszóedzésre is – tudtuk meg 
a szervezőktől. Másnap reg-
gel kilenc órakor a gyengéb-
bik nem triatlonistái, majd 
fél óra múlva a férfiak kez-

– Karácsony Tamás na-
gyon tehetséges kapus, őt 
egyébként kettős igazolás-
sal a Pápának adtuk köl-
csön, hogy minél több rutint 
szerezzen. Heiczinger Zsolt-
ra és Nagy Csabára tovább-
ra is számítok, tehetségük 
vitathatatlan. Ők egyébként 
már kiöregednek az ifi csa-

alapszakaszból. Maximáli-
san elégedett vagyok a csa-
pat teljesítményével, hiszen 
tavasszal volt egy négy hó-
napos veretlenségi soroza-
tunk, mindössze egyszer 
kaptunk ki Tatabányán, ahol 
a fél csapat lesérült. Ha az 
alapszakaszban egy kicsit 
hamarabb összeállunk, ak-

kor még jobb eredményt is 
elérhettünk volna, de ne le-
gyünk telhetetlenek! Ráadá-
sul olykor rossz játékveze- 
tői döntések is befolyásol-
ták az eredmények alakulá-
sát. Nekünk meg kellett 
küzdeni az újonccsapat min-
den egyes problémájával, el-
fogadtatni magunkat a kézi- 
labda társadalommal. Rá-
adásul annyira elfogadtak 
bennünket, hogy a Dunaferr 
már jelezte, hogy nyáron 
edzőmérkőzést kíván ve-
lünk játszani. Úgy érzem, 
hogy a mi csoportunk az 
alapszakaszban lényeges ne-
hezebb volt, hiszen a Veszp-
rém és a Dunaferr kimagas- 
lott a bajnokságból, míg öt 
csapat közel egyforma esé-

lyekkel pályázott a fennma-
radó két helyre. Ezért is tar- 
tom jónak a mostani bajnok-
ságot, hiszen az úgyneve-
zett „középcsapatok” száma 
megsokszorozódik, ráadásul 
a két nagy rivális nemcsak 
tavasszal, hanem ősszel is 
játszik egymás ellen. 

– A gyöngyösi mérkőzés 
után valóságos majális han-
gulat alakult ki, hiszen infor-
mációink szerint rendesen 
fogyott a sör és a virsli. Ho-
gyan ünnepelték meg az 
utolsó diadalt?

– Nagyon örültünk a 
többgólos győzelemnek, rá-
adásul a csapat rácáfolt 
azokra a mendemondákra, 
amelyek a manipulált, előre 
egyeztetett mérkőzésekről 

szóltak. Én eleve tudtam, 
hogy nincsenek előre lefu-
tott mérkőzések a bajnok-
ságban, hiszen Füreden pro- 
fi mentalitású kézilabdázók 
vannak. Óriási feszültség 
szabadult fel a csapatból az-
által, hogy tizenhárom gól-
lal megvertük a Gyöngyöst, 
akik ráadásul utánunk vé-
geztek a bajnokságban. Ré-
szemről hajnali négyig tar- 
tott a fieszta, méltóképpen 
megünnepeltük a biztos NB 
I-es tagságunkat. Az elkö-
vetkezendő napokban még 
egy kicsit ünneplünk, majd 
július 14-től komoly munka 
vár ránk, hiszen megkezdjük 
a felkészülést az új évadra. 

dik meg az olimpiai távú 
nyílt versenyt.

A Triatlon Tourt a kora dél-
utáni órákban az Európa Ku-
pa követi. Az eredményhir- 
detésre előreláthatólag este 
6 órakor kerül sor. Az 
úszást téglalap alakú pá-
lyán, a hajókikötői öbölben 
rendezik meg. Ezután dom-
bos, technikás pályán lehet 
kiváló sportteljesítményeket 
elérni a kerékpározás során, 
amikor is hat kört kell oda-
vissza megtenniük a ver-

senyzőknek a 6.6 km-es le-
zárt útvonalon. Két kilomé- 
teres aszfaltozott pályán ér-
hetnek célba a futás során a 
triatlonisták, amelyből öt 
kört kell teljesíteniük.
Az Európa Kupán korláto-
zott számú versenyző indul-
hat, hazánkból előrelátha- 
tólag harminc fő. A szerve-
zők mintegy négyszáz ver-
senyzőt várnak a balaton- 
füredi nemzetközi sportese-
ményre.

rendezett helyosztón izgal- 
mas, változatos mérkőzésen 
47-42 arányban meg- verték a 
Tatabánya csapatát. Végig fe-
gyelmezetten, lelkesen ját-
szottak, és így immár 3. 
alkalommal is sikerült legyőz-
niük ebben a bajnokságban 
magassági fölény- ben lévő 
ellenfelet.

A végeredmény:
1. XL BAU, 2. Tatabánya, 
3. Ajka, 4. Várpalota.
A csapat tagjai (képünkön): 
Angyal András, Bradanovits 
Barna, Bíró Péter, Desits 
Ákos, Ga- lambos Gábor, 
Kiss Dominik, Lőrincz Alex, 
Nagy Bertram, Németh Bar-
na, Riczinger Ádám.

merősként köszönthetjük a 
beállós Kovács Gyurit, vele 
mindenképpen erősödünk, 
ráadásul két éves szerződést 
írt alá. A többiekről egyelő-
re nem kívánok beszélni, is-
mert, rutinos játékosok is 
vannak közöttük, csakúgy, 
mint tehetséges fiatalok. 
(Időközben nyilvánosságra 
került, hogy az MKB Veszp-
rém 215-szörös válogatott-
ja, Pásztor István Füredre 
szerződött. – A szerk.) 

– Az ifik közül várható, 
hogy felkerül valaki a fel-
nőtt csapatba?

patból, és nagy valószínű-
ség szerint kölcsönbe kerül- 
ne valamelyik csapathoz.

– Milyennek ítélte meg a 
csapat szereplését, hiszen a 
rájátszásban második helyet 
szereztek meg, összességé-
ben pedig egy jó középcsa-
pat vált a Füredből?

– Várakozáson felül tel-
jesítettünk tavasszal, hiszen 
csak a Tatabánya előzött 
meg bennünket. Ráadásul 
mi egy ponttal többet szerez-
tünk a rájátszásban, hiszen a 
bányász csapat egy bónusz 
ponttal többet hozott az 






