
És még vagy újabb száz Fü-
red-irigy. Nagyjából így szok-
ták mérni. Ámbár lehet, hogy 
nincs igazam, én csak az álta-
lános magyar jellemből indu-
lok ki: nálunk a szomszéd 
nem a sikernek, hanem a ku-
darcnak örül, ami a másikat 
éri. De hadd ne legyen iga-
zam: Füred Hild János-díjá-
hoz sokan gratulálnak.
A kiváló építészről (még a 19. 
században élt) elnevezett díjat 
a város a történeti építészeti 
értékeinek tudatos megmenté-
séért, magáért a tudatos, az 
értékeket megtartó városépíté-
szetért kapta. Mondhatom: 
azért a folyamatért, ami elkez-
dődött lassan két évtizede, ki-
sebb nagyobb döccenőkkel 
haladt s mára igencsak fel-
gyorsult. Pedig a díjat oda íté-
lő szakmai zsűri még nem is 
látta, hogy most mi folyik a 
városban, hogy megindult az 
Ékkő II program, hogy jövő 
nyárra (ezt ígérik az építők!), 
megint valami csoda készül el 
a városban. Megszépülnek a 
terek, az utak, a lépcsők, meg-
újulnak a parkok, és megújul 
három nagyszerű épület: a Jó-
kai villa, a Vaszary nyaraló 
és a Blaha utca 3. szám alatti 
ház, amelyben városi múzeum 
lesz. S közben csak amúgy 
mellékesen olyan történelmi 
eseménynek is tanúi leszünk, 
hogy eltűnik a városból az 
utolsó szovjet is, azaz, novem-
ber végére lebontják a volt 
szovjet katonai üdülőt.
De nemcsak ez a lényeg. Ha-
nem az, hogy ezek az új beru-
házások a városban egyúttal 
új kulturális értéket hoznak 
létre. A hangsúly a kultúrán 
van. Ez a város tényleg komo-
lyan veszi jelszavát: a kultúra 
és a művészetek városa. Más-
hol csak a panasz árad, nincs 
fejlődés sehol, itt pedig előre 
menekülünk az országos nya-
valyából, mondván, hogy a 
szellemi befektetés a leghaté-
konyabban megtérülő kiadás. 
Nem ma és nem holnap, de 
visszajön. A kiművelt ember-
fők sokasága valóban létező 
hatással bír egy nemzet fejlő-
désére. Hát még egy kisebb 
közösségére, mint Füred. Van 
persze közvetlenül jelentkező 
haszon is, hiszen a gondos 
statisztikák kimutatják a láto-
gatók, a vendégéjszakák stb. 
számának növekedését, hogy 
Füreden még nincs szezon-
vég, hiszen a szép októberi 
meleg napokon majdnem 
annyi vendég korzózik a part 
menti sétányon, mint nyáresté-
ken. De a lényeg igazán, hogy 
Füred ifjú és kevésbé ifjú pol-
gárai műveltsége, igénye a 
műveltségre e beruházások ré-
vén jelentősen gazdagodik és 
állandósul. Karinthy Frigyes 
igazát valljuk: „A művészet 
és kultúra, aminek csak múlt-
ja van, jelene és jövője nincs, 
halott dolog, semmi köze töb-
bé az élethez”.
Most jut eszembe, októberben 
még két virágosítási díjat is 
nyert a város. Ki győzi ezt 
számlálni?

A hetedik alkalommal 
megtartott bál vendégeit 
Koczor Kálmán, egyesületi 
alelnök köszöntötte, majd 
felkérte dr. Kiszely Pált, Ba-
latonfüred város alpolgár-
mesterét, a borlovagrendi 
bál megnyitására. Balatonfü-
red méltán büszke a Szőlő 
és Bor Nemzetközi Városa 
rangra, melynek igazolásá-
ra, évente számtalan rendez-
vényt tartanak, köztük a 

Közel 90 négyzetméte- 
ren a legkülönbözőbb fény-
technikai eszközök sora tá-
rul a látogatók elé. A vezető 
magyar cégek termékei mel-
lett, több neves külföldi vál-
lalat is bemutatkozik. A 
szervező Matideli Kft. több 
10 ezer látogatót vár a de-
cember 21-ig látogatható ki-
állításra.

A rendezvényt Balatonfüred 
Város Önkormányzata is tá-
mogatja, akinek nem titkolt 
szándéka, az idegenforgal-
mi szezon meghosszabbítá-
sa és az sem utolsó szem- 
pont, hogy az eddig kihasz-
nálatlan üvegcsarnok élettel 
telik meg. A helyszínen 
ugyan vásárolni nem lehet, 
de a kihelyezett katalógu-
sokból bárki kedvére válo-
gathat és rendelhet a leg- 
különfélébb díszek közül. 

Márton napi bormustrát és 
bált. Az újborokat a katoli-
kus egyház részéről Dasek 
Viktor káplán, míg a refor-
mátus egyház képviseleté-
ben Miklós Ferenc reformá- 
tus lelkész áldotta és szentel-
te meg. A Vanyolai család ál-
tal üzemeltetett Aranykoro- 
na étterem szakácsai Már-
ton naphoz méltón libatorral 
várták vendégeiket, mely-
hez a szőlősgazdák maguk 
kínálták, bemutatva, az új 
és régebbi évjáratú boraikat. 
Hagyomány szerint, aki 
Márton napján libát nem 
eszik, egész évben éhezik. 
A monda szerint Márton az 

újbor bírája is, ilyenkor már 
iható és értékelhető az idei 
bor. A francia „beaujolois” 
(ejtsd: buzsulé) mintájára 
már nálunk is egyre több bo-
rász jelentkezik az újborral. 
A mustrán a vendégek töb-
bek között megismerhették 
a Fodorvin pincészet Olasz-
rizling „beaujolois”-ját is. A 
jó hangulatú rendezvény vé-
gén, a szőlő- és borosgaz-
dák megnyugvással tapasz- 
talták, hogy a 2008-as évjá-
rat, minőséget illetően az év-
tized évjárata lesz.

A kiállítás hétfő kivételével 
naponta 11 és 19 óra között 
látogatható. A belépő 200 
Ft-ba kerül.

(Folytatás a 4. oldalon.)

Az összesen 2 milliárd 
forintos beruházással – ami-
ből 1,5 milliárd forint az 
uniós támogatás – tovább 
folytatódik a Vitorlás tér fel-
újítása, megújul az Indiai li-
get és a Gyógy tér is. A 
Vemév-Szer Építő és Sze-
relőipari Kft. nyerte meg a 
közbeszerzési eljárást, így 
ennek a cégnek a kivitelezé-
sében valósul meg a Bala-
ton-part Ékköve II. prog- 
ram.  A nyertes kivitelező 
október 13-án vette át a terü-
letet, és azonnal megkezdte 
a munkát. Kosler Zoltán, a 
városfejlesztési osztály ve-
zetője szerint három jelen-
tős épület újul meg a 
projektben, ezek közül az 

egyik legfontosabb – tavaly 
óta a város tulajdona – a Va-
szary villa épülete. Ugyan-
ezen a területen található a 
volt szovjet üdülő, amit telje-
sen lebontanak majd. A leg-
látványosabb beruházás a 
közterületek megújítása lesz, 
amit reményeink szerint 
ugyanolyan színvonalon tu-
dunk átadni majd a lakos-
ságnak, mint amit megszok- 
hattak a füredi fejlesztések 
során, tette hozzá az osztály-
vezető. Ezek a területek a 
Vitorlás térnek a még hiány-
zó középső szakasza és a 
hozzá kapcsolódó Rózsa-
kert, a Széchenyi park vala-
mint a Szívkórház előtti 
Gyógy tér. Ebben a fejlesz-
tési csomagban van még a 
kapcsolódó utcák felújítása 
is, a Csokonai utca a Fészek 
közzel, Honvéd utca, Tátra 
lépcső és a Táncsics Mihály 
utca alsó szakasza.

(Folytatás a 3. oldalon.)



Ebben jut pénz – össze-
sen 99 millió Ft, amit nagy-
jából egyenlően osztanak el 
– három borászat, a Figula, 
a csopaki Jásdi és a Konnex 
Kft. borturisztikai fejleszté-
sére is. A pályázat, amelyen 
a három borászati vállalko-
zás konzorciumként, közö-
sen indult, kihangsúlyozott 
célja volt, hogy támogassa a 
balatoni, ezen belül a Bala-
tonfüred-Csopaki Borvidék 
borászatainak összefogását.
A Füreden a Silver udvar-
ban már másfél éve Balatoni 
Borgalériát működtető Kon-
nex Kft. a 210 éves Horváth 

A Blaha Étterem külön-
termében Gereben Ágnes a 
szovjet Gulágról tartott elő-
adást az eddig 3000 pél-
dányban eladott Beszélge- 
tések a Gulágról című köny-
ve kapcsán. A XX. századi 
orosz kultúrát és eszmetörté-
netet kutató irodalomtörté-
nész több évtizedes kutató- 
munkájának eredményeit 
tartalmazza ez a könyv. In-
terjúk tömegét készítette túl-
élőkkel, olvasott el minden 
írásban fellelhető anyagot a 
táborokról. Közben folyton 

Az ünnepségek Arácson, 
a Bata Ferenc emlékliget-
ben kezdődtek, majd az ün-
neplők Bibó István szob- 
ránál helyezték el a  koszo-
rúkat. A Kovászna parkban, 
a Szabadságharcos Fiú szob-
ránál Simon Károly Balaton-
füred díszpolgára, volt pol- 
gármester mondott emlékbe-
szédet.
Simon Károly rámutatott: a 
forradalmat hiába nevezték 
ellenforradalomnak, az egye-
temi ifjúság 16 pontból álló 
követelésében, amelyet 1956. 
október 22-én este fogal-
maztak meg, követelik a 
munkásság sztrájk jogait, a 
normák revízióját, a munká-
sok, értelmiségiek bérköve-
teléseinek rendezését. Hat 
nappal később pedig a forra-
dalmi bizottság kimondja, 
hogy „gyárat, földet tőkés-
nek és földbirtokosnak visz-
sza nem adunk”. Simon Ká-

A város a többéves kör-
nyezetszépítő tevékenységé-
ért, harmonikus és egységes 
virágosításáért, a magán- és 
közkertek értékes faállomá-
nyának védelméért kapta az 
elismerést. Balatonfüreden 
a parkosított közterület nagy-
sága kb. 250 000 m2, a 
gyepfelület 168 000 m2, az 
intenzíven művelt virágfelü-
let pedig 80 000 m2. A vá-

ház pincéjében kezdi meg a 
tervek szerint tavasszal az 
átépítést, pontosabban a 300 
négyzetméteres pince felújí-

tását. Bár a Blaha utcában 
már három borokat bemuta-
tó vállalkozás várja a vendé-
geket, Köteles Zsolt ügyve- 

zető szerint szükség van az 
unió által 42%-ban támoga-
tott új Balatoni Borkultúra 
Központra, hiszen egyrészt 
az impozáns pincében bortu-
risztikai szervező központot 
kívánnak létrehozni, ahol a 
borbemutatók, borkóstolók 
mellett programokat is szer-
veznek, másrészt, az utcá-
ban meglévő konkurenciá- 
val, nívós borgalériákkal in-
kább egymást erősítik, sem-
mint gyengítik majd. 
A négy éve a Konnex Kft. 
tulajdonában lévő pince ere-
deti boltívei alatt  átfogó ké-
pet adnak majd az egész 
balatoni borkínálatról, emel-
lett egységes marketinggel 
összefogásra hívják a szak-
ma helyi képviselőit. A pá-
lyázatban vállalták még, 
hogy új munkahelyeket te-
remtve a Balatoni Borkultú-
ra Központot legalább tíz 
éven át működtetik.

az a hit vezette, hogy meg-
győzzön mindenkit arról: 
„politikai, társadalmi, etni-
kai kritériumok alapján, fog-
lalkozásuk, nézeteik, vallá- 
suk miatt egyáltalán nem le-
het, nem szabad, bűn és er-
kölcstelenség lágerbe zárni, 
és kényszermunkára, éhe-
zésre, kínhalálra ítélni em-
bereket”.

Gereben Ágnes szerint, 
1956 csak akkor nem válik 
üres, piros betűs ünneppé, 
ha a mai felnövekvő generá-
ció is magáénak érzi az ak-
kori eszméket, történéseket. 
Szerinte a fiatalok tanítása 
az egyre idősödő, a forra-
dalmat még átélő emberek 
feladata.

rosban a gondozott fák szá- 
ma 3 400 db. Az elismerést 
a Balatonfüreden 2008. ok-
tóber 28-án tartott Országos 
Környezetvédelmi Konfe-
rencia és Szakkiállítás alkal-
mával kapta meg Füred. A 
jutalmat Katona Kálmán, az 
Országgyűlés Környezetvé-
delmi Bizottságának elnöke 
adta át dr. Bóka István pol-
gármesternek. A rendezvény 
fővédnöke Szabó Imre Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi 
miniszter volt.

roly reményét fejezte ki, 
hogy a fiatalokat a történel-
mi igazságnak megfelelően 
tanítják e nemes és rövid 
életű forradalom eseményei-
ről, mert egyre fogy a szem-
tanúk és a résztvevők száma.

A szónok az Egyesült Nem-
zetek Szervezetének 1957-
es januári tanulmányából ol-
vasott fel részleteket, mely 
szerint az 1956-os forrada-
lom ösztönös nemzeti felke-
lés volt, amelyet a népben 

régóta háborgó sérelmek 
okoztak. A vizsgálat azt is 
bizonyította, hogy a felke-
lést elejétől végig diákok, 
munkások, katonák és értel-
miségiek vezették. „Az a né-
hány nap szabadság, ame- 

lyet a magyar nép élvezhe-
tett, bőségesen igazolta a fel-
kelés népi mivoltát. Ország- 
szerte szabad sajtó és rádió 
kelt életre. A november 4-én 
bekövetkezett szovjet be-
avatkozás után semmi sem 
bizonyította, hogy a Kádár 
kormánynak népi támogatás-
ban lett volna része” – ol-
vasható az ENSZ jelen- 
tésben.
Simon Károly a rendszervál-
tozás éveiről is szólt. 1989-
től már jelentkeztek a kádá-
ri rendszer bukásának jelei, 
amikor az államszocializ-
mus megroppant, és elkez-
dődtek a Kerekasztal tár- 
gyalások. A hosszadalmas 
és kitartó tárgyalások ered-
ményeként végül is egyez-
ség született a köztársasági 
államformáról, amelyet az 
akkori parlament elfogadott.
A mögöttünk jövő nemze-

déknek el kell gondolkodnia 
azon, hogy az igazi út a 
mindannyiunk számára fon-
tos szabadság és magyarság 
tudatunkban van, csak így 
tudjuk jövőnket megőrizni a 
globalizált világunkban. Eh-
hez pedig józanul elfogadott 
egység kell, olyan egység, 
amely 1956-ban volt – fejezte 
be beszédét Simon Károly. 
A megemlékező beszédet 
követően dr. Bóka István 
polgármester és dr. Kiszely 
Pál alpolgármester, valamint 
az ünnepségen megjelent fü-
rediek koszorúkat, virágo-
kat helyeztek el a szobornál. 
Majd az ünneplők fáklyák-
kal vonultak ki a temetőbe, 
ahol az 1956-os emlékke-
resztnél ökumenikus isten-
tiszteletet tartottak az egy- 
házak helyi képviselői.



Ezzel a címmel nyílt 
meg az év utolsó kiállítása a 
Kisfaludy Galériában no-
vember 8-án. A tárlat külön-
legessége, hogy több mint 
250 alkotó munkáját láthat-
ja a közönség. A Budapesti 

(Folytatás az 1. oldalról.)

Jelentős változások lesz-
nek. A Gyógy téren megszű-
nik a Szívkórházhoz beme- 
nő autós közlekedés. Az in-
tézménnyel többször is 
egyeztettük, hogy a Liliom 
utcán keresztül oldják meg 
a betegszállítást. Ettől füg-
getlenül egy új utat is kiala-
kítunk itt, ha baj van, a 
mentőautó rövidebb úton is 
elérje a kórházat. Ami na-
gyon fontos, és valószínű-
leg felháborodást kelthet 
majd, hogy a Gyógy téren 
és a többi zöldterületen je-
lentős fakivágásokkal kell 
kezdenünk a beruházást. 
Felújításról van szó, tehát 
nemcsak az épületeket újít-
juk meg, hanem a növényál-
lományt is. Ezeken a ter- 
ületeken nagyon sok fa el-
öregedett, megbetegedett és 
nagyon sok növény van ár-
nyékban. A Gyógy tér észa-
ki oldalán lévő egészséges 
platánfa állomány megma-
rad, a déli oldalán lévő fá-
kat vágjuk ki. A helyükre 
nagy fákat ültetünk, nem fa-
csemeték kerülnek ide.  A 
Kossuth forrással szemben 
egy új lépcsőt alakítunk ki, 
ami a megújult Anna Grand 

Vaszary Kolos nyaralója
1892 júliusára készült el Vaszary Kolos hercegprímás, 
esztergomi érsek tornyos nyaralója Füreden Czigler 
Győző építész (a Hidegfürdőt is ő tervezte) rajzai alap-
ján. A villa előtt a parkban jól kivehető felirat, PAX, 
azaz béke volt olvasható a virágszőnyegen. Az akkor 
már hatvanéves hercegprímás, aki korábban harminc 
éven át járt Füredre nyaralni, nyugdíjaztatása után ide 
vonult vissza, és itt is halt meg 1915-ben.
1927-ben felépült a nyugati szárny, majd mindkét épü-
let honvédtiszti üdülőként működött tovább. 1950-től 
az épületek a szovjet hadsereg birtokába kerültek, és 
1968-ban megépítették az "orosz" üdülőt. 2007 óta az 
épületek Füred tulajdonában vannak (lásd korábbi írá-
sunk 2006. 8. szám).

Forrás: Némethné Rácz Lídia:
Balatonfüred nevezetes épületei

Hotel parkjával teremt kap-
csolatot. Ami érdekesség le-
het, hogy a terület négy 
sarkában savanyúvizes ivó-
kutat fogunk telepíteni, a 
Széchenyi park felé pedig 
egy kellemes tereplépcsővel 
teremtjük meg az összeköt-
tetést.

Blaha utca 3.

Vaszary Ernő frissen kinevezett fürdőigaz-
gató számára (nagyapja Vaszary Kolos 
testvére) 1912-ben építettek itt szolgálati 
lakást, ahol ő egészen 1934-ig, nyugdíjazá-
sáig élt családjával. A ház később papi nya-
raló, majd lelkészlak lett, illetve később 
lakásokat alakítottak ki benne.

Forrás: Némethné Rácz Lídia:
Balatonfüred nevezetes épületei

A Széchenyi parkban a telje-
sen letisztult gyalogútrend-
szer marad csak meg, a 
kisebb és céltalan gyaloguta-
kat meg fogjuk szüntetni. 
Nyilván megmarad a régi fő-
tengelyként használt út, ami 
a Széchenyi szobor mellett 

éri el a Balatont, ezt az utat 
egyébként a beruházás alatt 
is fenn kívánjuk tartani a 
gyalogos forgalom számára. 
Méltó körülményeket fog 
kapni a Deák szobor is, illet-
ve a Nobel-díjasok ligete, és 
a Indiai liget is felújításra 
kerül. A Rózsakert központi 

tengelyénél lévő lépcsőnél 
szökőkutat alakítunk ki. En-
nek az az érdekessége, hogy 
terepszintbe süllyesztett, te-
hát nem emelkedik ki a te-
repből, és egy többpozíciós 
vízjátékot lehet vele felidéz-
ni. A Rózsakertnél szerkeze-

Műszaki Egyetem Építész-
mérnöki Karának első éves 
hallgatói különleges felada-
tot kaptak, mondta a meg-
nyitón dr. Becker Gábor, a 
BME Építészmérnöki Kará-
nak dékánja. A hallgatók 
személyi igazolványuk vo-
nalkódját használták fel a 
kétszer kétméteres, színes 

montázsok készítésénél. Az 
építészettel most ismerkedő 
diákok szabad kezet kaptak, 
csupán az anyaghasználat 
volt egységes. A képzőmű-
vészeti alkotásokká alakult 
óriás vonalkódokat decem-

ber 15-éig láthatja a nagykö-
zönség. A kiállítás után ke-
rekasztalbeszélgetést ren- 
deztek Balatonfüred arcula-
táról. Ezen előadást tartott 
Ripszám János építész, Ré-
pás Ferenc DLA építész és 
az a Wallner Krisztina táj-
építész, aki a megújuló Szé-
chenyi parkot megálmodta. 

A Balatonfüredi Naplónak 
András István, Füred főépí-
tésze elmondta: a város sajá-
tos arculattal rendelkezik, 
hiszen míg komoly társadal-
mi elvárás jelentkezik a re-
formkori arculat megőrzé- 

sére és megújítására, a világ 
építészete korszerűsödik, 
amit Balatonfürednek is kö-
vetnie kell. A fürdővárosban 
tehát, egyszerre kell jelen 
lennie a múlt és a jövő építé-
szetének is – tette hozzá a 
főépítész.

ti változás is lesz. A meglé-
vő mellvédet elbontjuk és 
újat építünk, amelynek tövé-

ben pergolákkal befuttatott 
pihenőhelyek kapnak he-
lyet. A Rózsakert tényleg 

visszakapja megjelenésében 
is nevét, hiszen rózsaágyáso-
kat ültetünk. Ami lényeges 
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még, hogy a szökőkúttól a 
Halász, Révész szoborig 
egy új gyalogút létesül.

Olyan munkák indulnak 
el ezen a területen, amelyek 
szinte naponta változó kö-
rülményeket fognak jelente-
ni. Az utcák felújítását 
ugyanúgy fogjuk végezni, 
mint eddig, hogy az ott la-
kók ki- és bejutását biztosít-
suk, de az átmenő forgalmat 
ki kell zárnunk. A parkok-
ban, zöldterületeken pedig a 
munkák során végig meg le-
het közelíteni a kikötőt és a 
Tagore sétányt. A beruházá-
sok terveink szerint jövő 
nyárra készülnek el – tájé-
koztatott az osztályvezető.



Móri János a bencés regula szerint nőtt fel. Ora et la-
bora, imádkozzál és dolgozzál, ezt tartotta egész életében 
szem előtt. A második világháborúban hadnagy, majd 
törzsparancsnok, orosz fogságba kerül, ahonnan szeren-
csésen megszökik. 1945 után is jelentkezik katonának, a 
honvéd gépkocsizó osztály parancsnoka lesz. 1948-ban, 
mert segítette a hadiárvákról gondoskodó apácazárdá-
kat, letartóztatják, majd rehabilitálják, később negyven-
évesen nyugdíjazzák. Mint volt katonatisztet újra letar- 
tóztatják, internálják, 1951-ben kitelepítik. Balatonszemes-
ről kerül Balatonfüredre, ahol 1956-ban a helyi nemzetőr-

ség parancsnoka lett. A megtorlás elől a Vöröskereszt 
segítségével feleségével Hollandiába megy, és 1989-ben 
tér haza. A FIDESZ által három kormány alatt is az or-
szággyűlés honvédelmi bizottságának tagja, Füreden ha-
láláig (89 éves volt) a közbiztonsági alapítvány elnöke 
(lásd előző írásunkat: 2007. okt. Búcsú a fárad- hatatlan-
tól címmel).
A Magyar Vidék Országos 56-os Szövetség országos el-
nöksége felterjesztésére 2008-ban Balatonfüred Városért 
posztumusz kitüntetésben részesítik, amelyet felesége vett 
át Balatonfüreden az augusztus 20-i városi ünnepségen.

Balatonfüred önkor-
mányzata és a Szociális 
Alapszolgáltató Központ ál-
tal szervezett október 10-i 
idősek napi rendezvényen 
dr. Bóka István polgármes-
ter emlékezett meg a füredi 
nyugdíjas klub nemrégiben 
elhunyt vezetőjéről, Fülepi 

A szórólap láttán talán 
sokan meglepődtek, hiszen 
ilyen jellegű kezdeménye-
zés eddig még nem volt Fü-
reden. A Közösségi Ház 
alsó szintje néhány órára át-
alakult rémségszalonná, jós-
dává és mindenféle rémisz- 
tő vagy éppen bolondos 
helyszínné. A szellemcsalo-
gató programok között a leg-
nagyobb sikere a jósdában 
tevékenykedő boszorkány-
nak volt, de szépülhettek a 
bolondozó gyermekek a 
rémségszalonban dolgozó 

(Folytatás az 1. oldalról.)

A balatonfüredi vasútál-
lomás felső szintjén október 
28-ától látható az az adven-
ti, karácsonyi, ünnepi díszki-
világítást bemutató kiállítás, 
amelyet a Matideli Kft. Mol-
nár Attila ügyvezető igazga-
tó kezdeményezésére Szé- 
kely András balatonfüredi ál-
lomásfőnök valamint a bala-
tonfüredi önkormányzat tá- 
mogatásával rendezett meg. 
A megnyitón Sullay János a 
MÁV Zrt. igazgatója kö-
szöntő beszédében örömét 
fejezte ki, hogy ennek az új-
szerű kiállításnak a váróte-
rem ad helyet. Hiszen, mint 
mondta, a vasútállomások 
mindig a városok kapujában 
helyezkedtek el. Reményét 
fejezte ki, hogy ezzel a kiál-
lítással a valóságban is egy új 
kapu nyílik ki, a MÁV és a 
város összefogásával a kiál-
lítások a váróteremben foly-
tatódhatnak. Dr. Bóka Ist- 
ván polgármester amellett, 
hogy az ünnepvárást jelké- 
pező kiállításban maga is 
gyönyörködött, mint polgár-
mester, turisztikai rendez-
vénynek nevezte a kiállítást. 
A városi vezetés évek óta 
sokat gondolkodik azon, 
hogy Balatonfüredet novem-
ber és december hónapban 
idegenforgalmi szempont-
ból milyen rendezvényekkel 

Pálról. „Öregember nem vén-
ember” A szállóigeként 
használt mondat mindannyi-
unk számára igaz. Az embe-
ri közösségeknek mindig 
fontos tagjai voltak az idős 
emberek. Élettapasztalatuk-
kal mindig is hozzájárultak 
a következő nemzedék bol-
dogulásához. Sok társada-
lomban a legfontosabb irá- 
nyító testületek tagjai is az 
idősek közül kerültek ki. 
Ahogyan Cicero mondta: 
„A meggondolatlanság a vi-
rágzó korral, az okosság az 
öregséggel jár együtt”. Kívá-
nom mindnyájunknak, hogy 
olyan derű és méltóság jelle-

mezzen bennünket, mint az 
előttünk járó nemzedékek 
tagjait – mondta a polgár-
mester, és hosszú boldog 
életet és jó egészséget kí-
vánt a Balatonfüreden élő 
időskorú polgároknak. Majd 
köszöntötték a város legidő-
sebb férfi és hölgy lakosát.
Kerner Jánosné, Marika né-
ni karácsonykor lesz 99 esz-
tendős. Egy Somogy me- 
gyei kis faluban született. 
Mint mondta, nehéz gyer-
mekkora volt, édesanyját 
kislánykorában elveszítette. 
Sokat dolgozott, gyermeke 
születése után Pécsre költö-
zött. Egy fiú és egy lány 

unokája van, 22 éve költö-
zött Balatonfüredre.
Plul Kálmán 97 éves. Cso-
pakon született molnárcsa-
ládban, ahol szüleinek több 
malma is volt. Kereskedel-
mi iskolába járt, majd a mér-
legképes könyvelői képe- 
sítést is megszerezte. 1942-
ben az orosz fronton, a Don 
kanyarnál szolgált. Meg-
mentette szakaszát, ezért vi-
tézzé avatták. Egy lánya, 
két unokája és két déduno-
kája van. 1995-ben felesége 
halála után költözött a lányá-
hoz Balatonfüredre.
Szintén az idősek világnap-
ja ünnepén adta át a város 

díszoklevelét dr. Bóka Ist-
ván a 84 esztendős Szlavo-
nits Józsefnek, aki saját 
költségén tette rendbe a fü-
redi temetőkben nyugvó hí-
res emberek sírját. Többek 
között a városban található 
katona sírokat, Lóczy Lajos 
sírját, a füredi kőszínház szí-
nésznőinek nyughelyét.
A köszöntések után ünnepi 
ebéddel és műsorral várták 
a nyugdíjasokat. Többek kö-
zött a Dallamvilág Művésze-
ti Csoport, Zsár Éva és 
Koppány Attila, a Pannon 
Várszínház színészei, a Kék 
Balaton Népdalkör és a 
Dohnányi Ernő Zeneművé-

szeti Szakközépiskola ifjú 
muzsikusai szórakoztatta a 
közönséget. Az ünnepségen 
szebbnél szebb kézműves te-
rítők díszítették a paraváno-
kat. A Balaton Szabadidő 
Központba a Balatonfüredi 
Örökségünk Hímző Műhely 
tagjai hozták el kézimunkái-
kat, mert az asszonyok vall-
ják, hogy a múlt megis- 
merése éppen olyan köteles-
ségünk, mint amilyen fon-
tos az, hogy megőrizzük 
elődeink tudását, amelyet 
ránk örökítettek, és azt to-
vább is adjuk gyermekeink-
nek, unokáinknak.

lehetne érdekessé tenni. Ez 
a kiállítás a vasútállomás 
felső szintjét, amely az év 
nagy részében kihasználatla-
nul áll, élettel tölti meg- 
mondta a polgármester.
Sarkady Tamás, a VMK 
munkatársa az ádventi fény-
kiállítás megnyitójában a 
Bibliát idézte. „És mondá Is-
ten: legyen világosság és 
lőn világosság. Éjjel meg-
csodáljuk a csillagos égbol-
tot, nappal kifekhetünk a 
napra. Az emberek borús 
hangulatúvá válnak akkor, 
amikor sokáig nem süt ki 
nap, és kevés fény éri őket. 
A villanyvilágítás felfedezé-
se óta a téli, rövidebb nappa-
lokat a mesterséges fények- 
kel hosszabbá lehet tenni.
Kiemelten fontos szerepet 
kapnak a világítások, világí-
tó testek, füzérek ünnepnap-
jainkon. Amikor még nem 
volt villanyvilágítás, gyer-
tyákkal öltöztették fel az ün-
nepi asztalokat. Elállt a 
lélegzetünk, amikor első al-
kalommal láttuk meg a nyu-
gati világban az ünnepi 
kivilágítást. Fényben úsztak 
az utcán a fák, az áruházak, 
az éttermek, a családi házak 
kertjei is fel voltak díszítve. 
Ma már, számunkra is elér-
hetővé váltak ezek a díszes 
világító testek. Feldíszíthet-
jük a magánházakat, az üzle-
teket, az éttermeket, a pan- 

ziókat, a szállodákat, a tele-
püléseket. A több színben vi-
lágító girlandokat, a hó- 
pelyheket, a csillagokat, a 
kristályokat utánzó világító-
testeket a színesebbnél szí-
nesebb változatú briliáns 
fényhatással, azt gondol-
nánk, már nem lehet fokoz-
ni” – mutatta be a látványt 
Sarkady Tamás. Majd így 
folytatta: „Boldog kará-
csonyt, köszönt a mesevá-
ros. A kiállításon a föld- 
golyó a mennyezetről lóg 
le, és forog körbe-körbe. 
Körülötte keringenek a csil-
lagok, éppen úgy, ahogyan 
a valóságban. Azonban amit 
itt látunk, emberi alkotás, 
még ha álomnak tűnik is".

fodrászoknál és mágikus 
arcfestőknél is. A kicsiket el-
varázsolt kastély várta, ben-
ne mesejátékkal, árnyakkal 
és bábokkal Dévai Ágnes ve-
zetésével. Lámpások, cukor-
katartók és jelmezek ké- 
szültek a délután folyamán, 
de volt alma- és töksütés, 
no meg szellemidéző teázga-
tás is. Színvonalas zenés 
műsort adtak a Dallamvilág 
Musical Csoport ifjú tehet-
ségei, a kamaszok pedig 
szelleműző rock koncerten 
szórakozhattak. Vidám és 
hangulatos látványt nyújtott 
a jelmezes felvonulás. Akik 
inkább a meghittebb, csen- 
desebb szellemeskedésre vágy-
tak, elvonulhattak a játszó-
szobába az alkalomhoz illő 
szellemes társasjátékozásra.

Az október 30-án rendezett 
program nagy sikert aratott 
kicsik és nagyok körében 
egyaránt. A szervezők – 
Bocskay Bea, Fehérné Hor-
váth Katalin, Herczeg Attilá-
né, Pomykala Gyöngyi – az 
óriási érdeklődés láttán azt 
tervezik, hogy minden év 
október végén megtartják a 
rendezvényt a városban. La-
punk hasábjain keresztül kö-
szönik meg a támogatók – 
Balatonfüred Város Önkor-
mányzata, Balatonfüredért 
Közhasznú Alapítvány, Kincs 
a Mosoly Közhasznú Alapít-
vány, Vi&En Virág Ajándék, 
Matideli Kft. – felajánlásait, 
mellyel hozzájárultak a ren-
dezvény megvalósulásához.



– Ötszörös nagypapa, és 
bár nem szeretné elkiabálni, 
de ezzel még nincs vége a 
családban a gyermekáldás-
nak.

– Ebben az a legszebb, 
hogy legkevésbé sem az én 
érdemem, de én dicsekedhe-
tek velük. Csodálatos dolog, 
hogy ilyen gyerekeim és 
unokáim vannak, de a nagy-
szerű feleségemé az igazi ér-
dem, aki ilyen gyerekeket 
nevelt, másrészt a gyerekei-
mé, akiknek a négy kislány 
és az egy fiú unokámat kö-
szönhetem.

Balatonfüreden november 3-a és 6-a között az evangélikus temp-
lom adott otthont a Biblia vándorkiállításnak, melyet az Adventista 
Teológiai Főiskola szervezett.
Riczinger József evangélikus lelkész a kiállítást megnyitó köszöntőjé-
ben kérte a híveket a szentírás olvasására, hogy átélhessék a hit lelki 
közösségét. Fekete István, az Adventista Teológia Főiskola tanára elő-
adása Mózes öt könyvéről szólt. A világ teremtéséről, a paradicsom-
ból való kiűzetésről, a két kőtábláról, amelyeken a bűnért való áldozat 
és a hálaáldozat van fölvésve. Az előadó kiemelte a tíz parancsolat 
mai napig való érvényességét is. Gyűrű Géza pápai prelátus gyengél-
kedése miatt nem tudott jelen lenni, így az evangéliumokról Dasek 
Viktor káplán tartott előadást. Az evangéliumok, mondta, a Biblia szí-
vét képviselik. Munkácsi János diakónus testvér az apostolokról tar-
tott előadását. Példázatában az apostolokat a szőlőtőkébe oltott 
venyigékhez hasonlította. A bibliai előadás sorozatban az ószövetség 
történeti könyveiről Tóth Szilárd adventista lelkész, az apostoli leve-
lekről Riczinger József evangélikus lelkész tartott előadást, majd Mik-
lós Ferenc református lelkész a prófétákról, valamint Tóth Szilárd a 
Jelenések könyvéről beszélt.
A Biblia kiállításon antik különlegességekkel találkozhatunk, valamint 
Baja Béla kecskeméti festő 26 éven keresztül 1468 oldalon másolt Bib-
lia kódexével is. Gárdonyi Géza Írás a Bibliában című írásának részle-
tét Petrőcz Mária mondta el, a megnyitón közreműködött az evan- 
gélikus egyház énekkara. 

Ne ijedjen meg a Ked-
ves Olvasó, nem valami új, 
lédús, önkínzó fogyókúrás 
receptet szeretnék ajánlani! 
Egészen másról van szó. 
Közgazdasági kérdésekben 
vagyok teljes mértékben 
összezavarodva mint laikus 
füredi állampolgár. Igen, a 
pénz manapság már vérszí-
vóként hálózza be az éle-
tünk minden pillanatát, 
mindenütt róla beszélünk, 
minden róla szól, ezért ille-
ne tájékozottabbnak lenni 
ez ügyben, de bevallom, ne-
kem nem megy – és erre 
épp a két, fent nevezett ter-
mék, a fokhagyma és az ás-
ványvíz döbbentett rá a 
minap.
Azt mondják, a beszerezhe-
tő áruknak az értéke a pénz-
egységben feltüntetett árban 
fejeződik ki – én legalábbis 
így tanultam az átkos szocia-
lizmusban, amikor a főisko-
lán még kötelező tantárgy 
volt a kapitalizmus politikai 
gazdaságtana is. Az idő tájt 
persze még sóvárogva gon-
doltunk a tőlünk vasfüg-
gönnyel elrekesztve pöf- 
feszkedő, gazdag kapitalis-
tákra, meg a szemkáprázta-
tó bevásárlóközpontjaikra, 
ahol minden körülmények 
között, mindig minden kap-
ható – legalábbis így hittük. 
Azóta persze már árnyal-
tabb lett a véleményünk 
minderről.
Nemrég az egyik bevásárló-
központban olasz ásványvi-
zet láttam. Meglepődtem, 
mit keres ez itt, hiszen ás-
ványvízben igazán jól ál-
lunk, egyre-másra fúrták és 
fúrják a kutakat, jobbnál 
jobb ásvány- és forrásvíz ke-
rülhet az asztalunkra. Mit 
keres akkor itt egy olasz ter-
mék? Miért kell az egyéb-
ként is bőséges kínálatot 
külföldről tovább szélesíte-
ni? Na jó – gondoltam ma-
gamban –, ha valaki épp er- 

Levél az Olvasónak

re vágyik, hát igya! Nyilván 
drága lehet, mert tőlünk úgy 
ezer kilométerre kell kiter-
melni, palackozni, csoma-
golni, kamionra rakni, ide- 
szállítani, raktárakban, üzle-
tekben mozgatni. No és az 
olasz munkaerő is jóval drá-
gább, mint a honi, a kamio-
nok által elpöfögtetett kör- 
nyezetszennyező üzem-
anyagról és tönkretett utak-
ról most nem is beszélek. 
És most tessék megkapasz-
kodni: mindezek ellenére ez 
az ásványvíz olcsóbban kap-
ható, mint a tőlünk pár kilo-
méterre kitermelt, közked- 
velt ásványvizünk, amit állí-
tólag már egy római császár-
né is szívesen fogyasztott.
Hogy is van ez? Mit fejez ki 
a polcokon feltüntetett ár? 
Mi ez az egész, ha nem vala-
mi hatalmas átverés, pisz-
kos manipuláció? Kivel 
tudják elhitetni, hogy a taljá-
noktól ideszállított ásvány-
víz – a fentiek ellenére – 
olcsóbb, mint a Balaton-fel-
vidéki?
De ennél még sokkal cif-
rább eset a fokhagyma! Nem- 
rég kifogytam belőle, gon-
doltam veszek egypárat. A 
boltban gyorsan meg is talál-
tam a steril, hófehér, hálóba 
csomagolt fejeket. Olasz ex-
port – olvastam a cédulán. 
Na tessék, már ez is! Aztán 
jobban megnézve a ráerősí-
tett papír fecnit, észrevet-
tem az alján az apró betűs 
feliratot, származási hely: 
Kína. Mintha megégette vol-
na a kezem, úgy tettem 
vissza a polcra. Ez nekem 
már sok! Kínából kell Ma-
gyarországra hozni fokhagy-
mát? Ráadásul Olaszország 
érintésével? Talán itthon 
nem terem? Számomra ez 
már annyira abszurd, hogy 
az üzletből kimenekülve 
egyre azt kérdezgettem ma-
gamban: hová jut ez a világ?

– Kezdetektől keresztény-
demokrata képviselő Füre-
den, miért fontos ma Ön 
szerint a hit?

– Beleszülettem, így nőt-
tem fel, nekem természetes 
dolog a hit. Azt gondolom, 
hogy semmi sincs ingyen. A 
jó családhoz kell a jó házas-
ság, a jó házassághoz pedig 
keresztényi tulajdonságok-
ra, pl. a megbocsátás, a türe-
lem, a megértés képessé- 
gére van szükség, (különö-
sen a feleségek részéről) 
amelyek a mai világban pl. 
a médiában nem igazán van-
nak jelen. Biztos vagyok 
benne, hogy ha megszűnnek 
a családok, megszűnik a tár-
sadalom is. Ismerjük fel, 
nemcsak az egyháznak, ha-
nem nekünk fontos, hogy a 
keresztényi értékek működ-
jenek a társadalomban. 
Mondhatják, ezek az érté-
kek a kereszténység nélkül 
is élnek, én azt mondom, ha 
elzárjuk a forrást, elapad a 
víz.

– Békés embernek tartja 
magát?

– Igen, de szerencsés ket-
tősség, hogy anyámtól a szi-
gort, apámtól pedig inkább 
a lojalitást örököltem. Érde-
kes, hogy kevésbé néznek 
szigorúnak, mint amilyen 
szerintem vagyok.

– A keresztény értékren-
det hogyan lehet a helyi po-
litikában, egyáltalán a poli- 
tikában érvényesíteni?

– Nyilván egy kisváros-
ban a helyi ügyek a legfon-
tosabbak, amelyeknek rit- 
kán van politikai vetülete, 
de mint kereszténydemokra-
ta kiállok bizonyos ügyek 
mellett, ezek nem túlzó, in-

kább természetes igények. 
Határozottan és világosan 
elmondom a véleményemet, 
és utána rábízom a képvise-
lő-testületre a döntést. Elfo-
gadom a demokratikus sza- 
bályokat, tisztában vagyok 
vele, hogy kisebbségben va-
gyunk kereszténydemokra-
ták, keresztények ebben a 
világban.

– Szakmailag mit szól a 
most induló part menti fej-
lesztésekhez, a fakivágások-
hoz?

– Ezek magas szintű 
kertépítési tervek alapján 

lesznek kivitelezve, csak 
örülhetünk a fejlesztésnek. 
Csak olyan fák lesznek ki-
vágva, amelyeknél ez indo-
kolt, és ezek pótlásra is 
kerülnek majd. Sőt nagyobb 
növényfelületet ültetnek be, 
mint eddig volt. Sok növény 
pl. mélyárnyékban kínlódik 
a Gyógy téren, ezért is van 
jelenleg lemurvázva.

– 2000 körül találkoz-
tam Önnel a kertészetében, 
azt mondta, nem indul a he-
lyi választásokon, mert kö-
szöni, de nem kér ebből a 
közéletből. Miért indult ké-
sőbb újra?

– Akkoriban úgy érez-

tem, hogy ami kialakult stí-
lus a testületi üléseken, az 
nem az én világom, később 
pedig felkért a pártom. Más-
részt biztos, hogy van ben-
nem hajlam a politizálásra, 
különben nem tenném. Örü-
lök, hogy a körzetemben, 
amit megígértünk, pl. a 
Csárda  utca felújítása elké-
szült, és a Major utcai Szoci-
ális Alapellátó Központ 

megvalósítása is jó úton ha-
lad, de a mindenki számára 
fontos új ravatalozó építése 
is hamarosan megkezdődhet.

– Mint képviselő, melyik 
korszakban érezte magát a 
legjobban?

– Kétségtelenül most, a 
mostani polgármester mel-
lett.

– 1983 óta vállalkozó, 
szépen fejlődő kertészetet 
vezet, hogyan tudtak talpon 
maradni?

– Bárki elérheti ezt szor-
galmas, becsületes munká-
val. Szerencsére időben fel- 

ismertem a lehetőséget, és 
már akkor önálló lettem, 
amikor ez még sok ember-
nek eszébe sem jutott. Már 
a kárpótlás idején gondol-
tam erre a területre, ahol ma 
a vállalkozásunk működik, 
hogy kertészetnek alkalmas 
lehet a 71-es út melletti 
rész. A feleségem, Kati, so-
kat segített, vitte a vásár-
csarnok melletti kis fais- 
kolai lerakatunkat, akkori-
ban nem tellett alkalmazott-
ra. Mióta a fiam társult, 
nagyot lendült előre a cég, 
ami az ő érdeme. Ő viszi a 
faiskolát, az egyéb felada-
tok maradtak rám. Meggyő-

ződésem, hogy a gazdaság 
is akkor működik jól, ha a 
keresztényi eredetű értékek, 
a becsület, a tisztesség, a 
megbízhatóság a meghatáro-
zó. Már társadalomfilozófu-
sok is foglalkoznak ezzel. 
Needleman is azt írja, hogy 
az embernek két énje van, 
az alapvetően jó és az önző 
rossz. Elhitetik velünk, külö-
nösen a kereskedelmi mé-

dia, hogy érdekünkben áll 
az önzés, ahelyett, hogy iga-
zi emberi lényegünk alapján 
választanánk a jót, és ez 
alapján döntenénk. (Persze 
nekem se sikerül mindig.)

– Ebben a farkas világ-
ban vállalkozóként ezzel az 
értékrenddel is lehet boldo-
gulni? 

– Igyekszünk olyan em-
berekkel tartani a kapcsola-
tot, akik megbízhatóak, bár 
buktunk már el némi pénzt, 
azért szerencsére a többség 
tisztességes. Egyébként min-
dig is érdekelt a gazdaság, 
már főiskolásként észrevet-
tem, hogy milyen sok a kül-
kereskedelmi hiány, amiből 
aztán államháztartási hiány 
lett, majd a rendszerváltás. 
Harminc éve nyögjük, hogy 
az állam többet költ, mint a 
bevétele, újabb és újabb köl-
csönöket veszünk fel, ez 
csakis a teljes csődhöz ve-
zethet. Hogy megbotránkoz-
nánk, ha egy család ilyen 
felelőtlenül élne. Óriási hi-
ba még, hogy nem tartottuk 
a magyar vállalkozások fej-
lesztését elég fontosnak. 
Persze tisztában vagyok a 
multik kezdeti pozitív szere-
pével, de egy multi bármi-
kor kivonulhat az ország- 
ból, alkalmazottak ezreit 
küldheti el, amíg egy kis- 
vagy középvállalkozó és al-
kalmazottja hosszú távon 
egymásra utalt, jobban meg 
kell becsülniük egymást. So-
ha nem lesz jólét, ha nem 
alakul ki erős nemzetgazda-
ság.

– Van Önnek egyáltalán 
szabadideje?

– Igen, télen. Persze el-
megyünk nyaralni is, de na-
gyon szeretek síelni. Ami- 
kor a gyerekeim alsósok vol-
tak, az iskola sítábort szer-
vezett. Megkértek, mivel 
nekem volt akkor nagyobb 
autóm, hogy vigyem el a lé-
ceket. Olcsóbb volt ottma-
radnom Szlovákiában, mint 
kétszer megtenni az utat, és 
hogy társaságban legyek, 
megtanultam síelni. Amikor 
a gyerekeim nagyok voltak, 
nyaralni már nem velünk 
jöttek, de a síelésre mindig 
kaphatóak voltak.

– Karitatív embernek 
tartja magát?

– Rendszeresen támoga-
tom Kárpátalján a Szent Fe-
renc alapítványt, és két 
gyermek nevelését a dévai 
Böjte Csaba féle gyermek-
otthonban. Jó érzés számom-
ra, remélem, nem vagyok 
ezzel egyedül.



Majd kopogj, mert csen-
gő az nincs! – mondja Mari-
ann, amikor megbeszéljük a 
riport helyét és időpontját. 
Aztán amikor késődélután 
beállítok, csöndes mosollyal 
nyit ajtót. Nézd meg a kilá-
tást! – invitál a Móra Ferenc 
utcai III. emeleten lévő la-
kás erkélyére. Örülök en-
nek, ez jelzés számomra, 
hogy ő is gyakran rácsodál-
kozik az előtte elterülő lát-
ványra. Káprázatos a táj. A 
késő őszi napsütésben, ezer 
színével kínálja a természet 
a lassan múló csodáit, perce-
kig állok az erkélyen, belefe-
ledkezve a látványba. Előt- 
tem a tó, a párába burkoló-
zó tihanyi hegyek, a füredi 
utcák sárga-piros-barna ru-
hában pompázó fasorai. A 
szoba, ahol leülünk, sugá-
rozza magából a csöndes, al-
kotó munka, az elkötele- 
zettség, a tiszta gondolatok 
légkörét. Már elkészült, ön-
maguk teljességében pompá-
zó szőnyegek a falon, a 
heverőn, a padlón – ugyan-
akkor szövőszék megkez-
dett munkával.
Mariannt, akit a címben 
Farkas Balázsnénak nevez-
tem, nem mindenütt így is-
merik. Szívesen használja a 
lánykori Petrikowsky Mari-
anna nevet. Ez olyan lengye-
lesen hangzik, jegyzem meg, 
de kijavít: a dédnagyapja po-
rosz származású volt, Bécs-
ből költözött Pécselyre, mert 
beleszeretett a Balaton-felvi-
dékbe. A család kitartott a 
falu és az igéző táj mellett, 

„Néha csak centiket haladok”

Kozma Imre képeit néz-
ve a 21. századi felpörgetett 
élet megpihen. A művész a 
táj látványát szinte ízekre 
szedte, majd összerakva, 
képpé formálva, a képzelet 
ötvözetében tárja elénk. Pa-
lettáján a színeket bátran, 
olykor meghökkentő kombi-
nációval keveri ki, azonban 
a sötétebb tónusok között is 
kivillan egy-egy világosabb 
színfolt, amely óhatatlanul 
odavonzza a tekintetet. A 
művészt a 19. század roman-
tikája ihlette, azonban képei-
ben az impresszionizmus is 
lépten-nyomon tetten érhe-
tő. Műalkotásain megjelen-
nek a Balaton finom, áttet- 
sző színei, a párás csillogás, 
az aranyló fény. 
Alakos képei, olykor a gö-
rög mitológia világába, más-

így Mariann is Pécselyen 
látta meg a napvilágot. Fény-
képészként kezdtem itt Füre-
den – kezdi saját történetét –, 
15 évig dolgoztam a szak-
mában, ez eleve egy sajátos 
látásmódot követelt meg, de 
a kézimunkázás már gyerek-
korom óta foglalkoztatott: 
horgoltam, kötöttem, hímez-
tem. Sokat gombolyítottunk 
fonalat maradék anyagok-
ból – talán itt kezdődött en-
nek a szeretete –, amit aztán 
elvittünk nagyapám egyik 
testvérének, akitől cserébe 
maga által szőtt szőnyeget 
kaptunk.

– Egy újsághirdetésben 
találkoztam először a Veszp-
rémben működő, 3 éves is-
kolával, amit a köznyelv 
egyszerűen kézműves isko-
lának nevez. Népi játék és 
kismesterségek szövő szak-
oktatói szakán végeztem, ez-
után kezdtem tanítani a szö- 
vés csodálatos – bár gyak-
ran nehéz és fáradságos – 
titkaira középsúlyosan fo-
gyatékos fiatalokat a veszp-
rémi Kozmutza Flóra Spe- 
ciális Szakiskolában.

– Ez már nem is feladat, 
hanem hivatás vagy küldetés.

– Semmihez sem hason-
lítható ez a tevékenység. Kü- 
lönös dolog ezekkel a gyere-
kekkel foglalkozni. Előtte 
alaposan áttanulmányoztam 
a már nyugdíjas pécselyi 
körorvos-költőtől, Józsa Ti-
vadartól kapott Gyógypeda-
gógiai pszichológia című 
könyvet, amit Illyés Gyula 
felesége, Kozmutza Flóra 

írt (és dedikált), akivel gye-
rekkoromban magam is ta-
lálkoztam Tihanyban. Az 
ezekkel a fiatalokkal való 
foglalkozás nap mint nap 
különös élményekkel szol-
gál. Érteni kell a nyelvükön, 
el kell magamat fogadtat-
nom velük, akkor rengeteg 
szeretetet kaphatok tőlük. A 
foglalkozásokon – 12 fős 
csoportokban – általában az 
egyszerűbb, csíkos szőnye-
geket készítik, de van né-

hány ügyesebb, aki már egy-
szerűbb mintát is képes 
megszőni. Néha magam is 
meglepődöm, milyen szép, 

egyenes szélű szőnyegeket 
produkálnak.

– Beszélj egy kicsit a sa-
ját munkáidról!

– Ez egy gyönyörű tevé-
kenység. Teljesen kikapcsol 
a napi rohanásból, a stressz-
ből, amitől sokan olyan ne-
hezen szabadulnak. Sokat 
vagyok egyedül itthon, ami-
kor dolgozom, csönd és nyu-
galom vesz körül, se tévét, 
se rádiót nem kapcsolok be. 
Bár nagy figyelmet kíván 

egy-egy bonyolultabb minta 
elkészítése, mégis mindig 
feltöltődöm energiával.

– Hogy haladsz egy 

ilyen munkával, mert hogy 
ez effektíve is mérhető?

– Egy mintás szőnyeg-
gel egy óra alatt 4-6 centi-
métert haladok előre. A 
csíkos egyszerűbb, abból 
akár 10-15 centi is elkészül-
het. A másik véglet a gobe-
lin, ott egy-egy komplikál- 
tabb kép elkészítése során 
egy óra alatt 1-2 centit hala-
dok. Az első ilyen munkám 
a családunk címere volt, 
egy hét alatt készültem el 

kor a képzelet, a mese biro- 
dalmába repítik el a nézőt, 
csöndes, merengő, gondola-
tokat ébresztve bennük. Bib-
liai témájú képeinek a szín- 
skálája érezhetően tartózko-
dóbb, ékes bizonyítékaként 
annak, hogy birtokában van 
a klasszikus festészet mes-
terfogásainak. Az apróléko-
san átgondolt, szűkszavúbb 
színek belső gazdagsága, ok-
kersárga, barna, zöldessárga, 
az izzó vörös, belső harmó-
niát teremtenek a művekben.
Mindig izgalmas, az a kér-
dés, vajon milyennek látja, 
láttatja velünk magát a fes-
tő? A kiállításon látható 
Kozma Imre önarcképek jó 
pár év különbséggel készül-
tek. Az első önarcképen egy 
kalandos lelkű, bort, vidám-
ságot kedvelő aranyszívű 
fickó látható, aki igazi 
Bacchus módjára szőlőlevél 
fűzért borított vállára. A má-
sikon merengő, cigaretta-
füstbe burkolódzó, nyakken-
dős férfi néz vissza ránk.

néhány centiméterrel. Soha 
nem szövöm meg kétszer 
egymás után ugyanazt. Nem 
tudom, miért van ez ben-

nem, de tudatosan belete-
szek mindig valami válto- 
zást, valami újat. Több szö-
vőszékem és szövőkeretem 
van – kint, Pécselyen is 
gyakran dolgozom –, mind-
egyiken más és más mű szü-
letik, ez is változatossá teszi 
a munkámat.

– Úgy tudom, meglehető-
sen sok elismerést, díjat kap-
tál már és kiállításaid is 
voltak.

– Minden munkámat zsű-
riztetem, ez mérce önma-
gam számára, és kétségte- 
lenül rangot is jelent. 2003-
ban elnyertem a Népi Ipar-
művész címet, ebből mind-
össze úgy 1600 van az or- 
szágban. Persze amatőr mó-
don ennél sokkal többen 
próbálkoznak, sokan pénz-
kereseti lehetőséget is lát-
nak benne, de ez előbb- 
utóbb a minőség rovására 
megy. Az elismeréseimet itt 
most nem tudom fölsorolni, 
arra hál’Istennek kevés a 
hely egy ilyen riportban. 
Önálló kiállításaim többfelé 
voltak már az országban, az 
első épp a szülőfalumban, 
Pécselyen, aztán Veszprém, 
Devecser, Csopak és más 
helységek következtek. Cso-
portos kiállítás révén már 
többször is túljutottam az or-
szág határain, egészen Hol-
landiáig, Németországig vagy 
épp az erdélyi Kovásznáig. 
Csak lakóhelyemen, Bala-
tonfüreden nem sikerült 
még önálló tárlaton bemutat-
koznom.

A Balatonfüredi Nyugdíjas Polgári Egyesület adományokat gyűjt az ópusztaszeri Feszty-körkép állagának 
megóvására, amelyet a beázás következtében a megsemmisülés fenyeget.
Az egyesület 2008. november 11-e és 18-a között a Balaton Szabadidő és Konferencia Központban adomány-
gyűjtés céljából bemutatja Dióssi Lajos 8,5 méter hosszú, 85 centi széles fekete-fehér körkép másolatát. Az 
egyesület az összegyűjtött pénzt januárban a Közösségi Házban adja át az ópusztaszeri emlékhely vezetőinek.
Az adományokat a Balatonfüred Nyugdíjas Polgári Egyesület Feszty-körkép megmentése névvel a 73200110-
11293538-as számlaszámra köszönettel veszi.

BOLDOG IDŐ – musical Zorán dalaiból
a Pannon Várszínház előadása november 15-én, szombaton 19 órától

a Balaton Szabadidő és Konferencia Központban

Jegyek válthatók: Balaton Szabadidő és Konferencia Központ (Balatonfüred, Horváth Mihály u.),
Anna Grand Hotel (Balatonfüred, Gyógy tér 2.), a Pannon Várszínház Jegyirodájában (Veszprém, Rákóczi u. 5.) és

az előadás kezdése előtt 1 órával a helyszínen.

SZERETTEL VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT!
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A tavaszi balatonfüredi 
testvérvárosi találkozón együtt 
ünnepeltek  magyarok, bajo-
rok, finnek, hollandok, hor-
vátok. Germering városa is 
megemlékezett a két évtize-
de kezdődött testvérvárosi 
kapcsolatról, a húsz év ese-
ményeiről, eredményeiről, 
és mindazokról, akik a kez-
detekben, majd a húsz év so-
rán mindebben feladatot 
vállaltak. Két autóbusszal 
közel száz balatonfüredi 
vett részt a testvérvárosi 
kapcsolat húszéves jubileu-
ma alkalmából október 24-
27-e között a rendkívül jó 
hangulatú ünnepségeken a 
bajorországi Germeringben.

Péntek délután a germeringi 
városháza feldíszitett előcsar-
nokában dr. Andreas Haas 
főpolgármester, munkatár-
sai, civil segítői, a Német-
Magyar Egyesület vezetői 
és tagjai, germeringi polgá-
rok nyújtottak meleg hangú, 
barátságos fogadtatást az 
ide érkező népes balatonfü-
redi csoportnak. A hivatalos 
delegációban, melyet dr. Bó-
ka István polgármester veze-
tett, dr. Kiszely Pál alpol- 
gármester, Nagy Jenő ta-
nácsnok, a képviselő-testü-
let több tagja,  az egyházak, 
a civil szervezetek, a tűzol-
tóság, a városi intézmények 
és a helyi média képviselői 
vettek részt. Bácsi Gabriel-
la és közel harminc fiatal 
táncosa  képviselte a Ger-
meringben először fellépő 
Balatonfüred Néptánc Együt-
test. A Köz Kádi Sarolta ve-
zetésével működő Balaton-
füred-Germering Testvér- 
városi Egyesület tagjait ha-
gyományosan a baráti csalá-
dok látták vendégül, épp- 
úgy, mint a kezdetektől szo-
ros kapcsolatot ápoló evan-
gélikus egyházat, így Riczin- 
ger József lelkészt és gyüle-
kezetének számos tagját.

Szombaton délelőtt a ma-
gyar és német zászlókkal dí-
szített városház előtti téren 
a Füreden is jól ismert un-
terpfaffenhoffeni önkéntes 
tűzoltóság fúvószenekara 
szórakoztatta a germeringi 
és balatonfüredi közönsé-
get. Itt az arácsi kőszobrász 
szimpózium művészének, 
Szabó Hunornak  Kapcsolat 
elnevezésű szobrát, Balaton-
füred ajándékát avatta fel dr. 
Andreas Haas és dr. Bóka 
István. Ahogyan a többféle 
anyagból, így a márvány-
ból, mészkőből, és vörös ho-
mokkőből készített szobor 
elemei kapcsolódnak egy-
máshoz, olyan szoros és 
sokszínű a két város immá-
ron húszéves kapcsolata, 
melyet kiválóan jelképez a 
modern környezetben elhe-
lyezett alkotás – hangsú-
lyozták az ünnepség szóno- 
kai. Ezután következett a fü-

Két évtizedes barátság

redi néptáncosok első fellé-
pése, majd a rendőrség le-
zárta a térre vezető utcákat, 
ugyanis a Germeringi Dísz-
lövők Egyesületének helyi 
viseletbe öltözött tagjai elöl-
töltős fegyvereikkel több-
szörös díszsortüzet adtak az 
ünnepség tiszteletére. A 
meglepő, de rendkívül hatá-
sos befejezés után a házigaz-
dák kiváló bajor sörrel, és a 
jellegzetes bajor fehér kol-
básszal, hozzávaló édes 
mustárral és pereccel vendé-
geltek meg minden jelenlé-
vőt a városházán.

A találkozó ökumenikus is-
tentisztelettel folytatódott a 
hívekkel megtelt Bosco 
Szent János templomban. A 
helybéli lelkészek és Riczin-
ger József evangélikus tisz-
teletes által közvetített gon- 
dolatok a partnerkapcsola-
tok evangéliumi értelmezé-
séről, jövőjéről, tartalmáról, 
európaiságáról, mindebben 
egymás megismerésének fon-
tosságáról szóltak. Ezután 
Rábaközi János felolvasta 
Gyűrű Géza pápai prelátus 
köszöntő levelét, majd a két-
nyelvű istentisztelet a bajor 
és a magyar nemzeti himnusz 
közös eléneklésével zárult.

A nap csúcspontja kétségkí-
vül az impozáns Stadthallé-
ban (Városi Csarnokban) 
megrendezett esti ünnepség 
volt, melyen sok germeringi 
polgár vett részt. A testvér-
városok címereivel díszített 
ünnepi színpadon a két vá-
ros polgármestere beszédé-
ben méltatta elődeik bátor- 
ságát, elszántságát és kitartá-
sát, mellyel annak idején ezt 
az akkor különleges, úttörő 
jellegű kapcsolatot elindítot-
ták. Külön kiemelték Willi-
am Lang utazási iroda tu- 
lajdonos, és dr. Ádám István 
akkori tanácselnök meghatá-
rozó szerepét, továbbá Franz 
Josef Strauss egykori bajor 
miniszterelnök támogatásá-
nak fontosságát. Kovács Jó-
zsef müncheni magyar fő- 
konzul köszöntő beszédé-
ben a partnerség történelmi 

dimenzióit hangsúlyozta ki. 
Az est megható pillanata 
volt, amikor Balatonfüred 
díszpolgárát, Theresia Trum-
met asszonyt születésnapja 
alkalmából dr. Bóka István 
köszöntötte. A színes és vál-
tozatos programban levetí-
tették az áprilisi balaton- 

füredi találkozón forgatott 
filmet. Az ünnepi műsorban 
egy fiatal művészekből álló 
gitár  és egy harmonika ze-
nekar  muzsikált, és bemu-
tatkozott egy fiatal hegedűs 
tehetség  is. Üdvözölte a 
résztvevőket Germering fran-
cia testvérvárosának, Do-

montnak a képviselője, 
majd Köz Kádi Sarolta és 
Peter Lassig (DUV) egyesü-
leti elnökök köszöntője után 
a Balatonfüred Néptánc Együt- 
tes adott fergeteges műsort, 
melyet a közönség nagy ová-
cióval fogadott. A fiatalokat 
csak többszöri ráadás után 
engedték le a színpadról.

A rövidnek ugyan nem mond-
ható, de nagyon jó hangula-
tú ünnepi estet jóféle bajor 
sörökkel  és borokkal kísért 
baráti beszélgetés követte a 
Stadthalléban, melyen a ké-
sői időpont ellenére szinte 
az egész közönség részt 
vett. Később váratlanul elő-
kerültek a hangszerek, és a 
korábban már kicsit fáradt-
nak tűnő fiatal magyar tán-
cosok újból táncra perdül- 
tek. A közönség lelkes bízta-
tása mellett a tüzes magyar 
zenének sokan nem tudtak 
ellenállni, velük táncoltak, 
így lett aznap este Ger-
meringben a Városi Csar-
nok sokat látott falai között 
igazi magyar táncház, amit 
biztosan nem felejtenek el 
egy ideig.

Az ünnepségek és folyama-
tos köszöntők után  vasár-
nap jutott idő kicsit alapo- 
sabban megismerni a várost 
és környékét. Theresia Trum-

met, aki a magyar barátság 
miatt tanult meg kitűnően 
magyarul, kalauzolta a füre-
dieket, bemutatva a neveze-
tességeket. Főleg a fiata- 
loknak tetszett a város fe-
dett műjégpályája, ahol most 
is sokan korcsolyáztak. Az 
itt elvont hővel fűtik a jég-
pálya melletti uszoda vizét. 
A fürediek egy ilyen megol-
dást szívesen látnánk itthon 
is, volt az egybehangzó vé-
lemény. Az ismerkedés a tar-
tományi fővárosban, Mün- 
chenben folytatódott. Kis 
idő ugyan kellett a BMW 
gyár új, gigantikus látogatói 
csarnokának hatalmas mére-
teit, meghökkentő építészeti 
megoldásait megszokni, de 
a legújabb és persze méreg-
drága BNW-k nézegetése 
közben előbb utóbb sikerült. 
A szomszédban az 1972-es 
müncheni olimpiai stadion 
szintén még mindig impo-
záns csarnokai. Az olimpiai 
parkban a tó mellett a sétá-
nyokon müncheniek ezrei 
sétáltak, görkorcso- lyáztak, 
pihentek az őszi napfény-
ben. Válságnak, recesszió-
nak nyoma sem, békés, 
nyugodt volt a város. Az es-
ti lapok szalagcímben közöl-
ték: a BMW gyár 3000 
munkahelyet szüntetett meg.

Hogyan is fejeződhetne be 
másképp egy igazi bajor 
program, mint egy igazi ba-
jor vendéglőben! A Hirsch-
garten  (Szarvaskert) külön- 
termében igazi bajor hangu-
latban magyarok és bajorok, 
vendégek és vendéglátók, 
füredi, germeringi régi (és 
új) jó barátok búcsúztak egy-
mástól.  Még egy utolsó be-
széd, kedves szavak a pol-
gármestertől, és válaszként 
a köszönet. Köszönet a ven-
déglátásért, köszönet a húsz-
éves barátságért, és köszö- 
net a mostani szép napokért. 
Búcsúzunk kedves germe-
ringi barátaink. Viszontlátás-
ra Balatonfüreden!



– A megújult Szakorvosi 
rendelő, most már korszerű 
ellátást biztosíthat a bete-
gek számára?

– Balatonfüred szeren-
csés helyzetben van az egész-
ségügy területén, hisz több 
intézmény van a városban. 
Az intézetünk az, ahol az alap-
ellátást, a járóbeteg ellátást 
és a gondozást végezzük.

– Hogyan kerülhet be a 
beteg a rendelésekre?

– A háziorvosát minden-
ki szabadon felkeresheti. A 
háziorvos beutalójával kerül 
a szakrendelésekre, illetve van- 
nak beutaló nélkül is igény-
be vehető rendelések is. Nyi- 
tott szakrendelés például a 
nőgyógyászat, a gégészet, 
szemészet, bőrgyógyászat.

– Vannak várólisták?
– Ilyen nálunk nincs. Ba-

latonfüreden és a hozzátarto-
zó térségben a beteg ellátás 
a leggyorsabb a megye más 
területéhez viszonyítva. Vá-
rólista nincs, de előjegyzé-
sek vannak, amiből a ven- 
dég tudja, mikor kell a szak-
rendelésen megjelennie. Ilyen 
például a neurológia és a fo-
gászati szakrendelés.

– Miért érdemes felkeres-
ni a Hotel Vasutas mellet ta-
lálható Harmónia Wellness 
Stúdiót?

– Nálunk egy helyen 
megtalálják vendégeink a 
sóbarlangot, szaunát, szolá-
riumot és különböző ké-
nyeztető masszázsokkal la- 
zulhatnak el egy-egy nehéz 
nap után, és töltődhetnek fel 
új energiákkal, fittnek, ki-
egyensúlyozottnak és kipi-
hentnek érezhetik magukat.

– Mi mindenre jó a só-
barlang és kiknek ajánlott?

– Egy óra a sóbarlang-
ban felér egy nappal a ten-
gerparton. Jó hatással van a 
légzőszervi betegségekre, 

Megfázásra sóbarlang

– Minden betegségre tud-
nak ellátást biztosítani?

– Jogszabály írja elő, 
hogy tízezer lakosra, milyen 
szakrendelést és mennyi óra-
számban lehet TB finanszí-
rozással működtetni. Mi a 
rendelkezésre álló rendelési 
keretet maradéktalanul ki is 
használtuk. Azokat az ellátá-
sokat, amit a társadalombiz-
tosítás nem fizet, arra ma- 
gánrendelés lehetőségét biz-
tosítjuk külső szakorvosok-
nak. Kétségtelen, hogy ezért 
fizetni kell, de a beteg el-
döntheti, hogy elutazik Veszp-
rémbe ingyenes ellátásért, 

vagy helyben fizeti meg. Ez 
azt jelenti, hogy Füreden 
csaknem minden járóbeteg-
ellátás biztosított.

– Mióta praktizál Bala-
tonfüreden? 

– 1981-ben végeztem az 
egyetemet. Pályafutásom 
Veszprémben kezdtem, ahol 
1981–83 között dolgoztam, 
ezt követően jöttem Balaton-
füredre. A rendelőintézetnek 
éppen húsz éve vagyok az 
igazgatója. Az előtte lévő 
hét évben tizenegy igazgató-
ja volt a Rendelőintézetnek, 
én jöttem tizenkettedikként. 
Ez idő alatt sok minden 

megváltozott, úgy szerkeze-
tében, mint funkciójában. 
Részben tulajdonos váltás is 
történt, a háziorvosok, gye-
rekgyógyászok és a fogorvo-
sok – vagyis az alapellátás 
orvosai – megvásárolták ren- 
delőiket. Az ellátó rendszer 
egységes és meggyőződé-
sem szerint magas szinten 
biztosítja a város számára 
az egészségügyi ellátást. 

– A szakorvosi rendelő 
felújítása részben pályázati 
pénzeknek is köszönhető. 
Mennyit nyertek összesen? 

– Az elmúlt húsz év alatt 
sok pályázatot írtunk, több 

mint 100 millió forintot 
nyertünk. Ebből az összeg-
ből tudtuk az egész röntgen 
blokkot megújítani. Labora-
tóriumunkat is ebből újítot-
tuk fel. Jelenleg is van egy 
17 millió forintos nyertes 
pályázatunk, ebből még idén 
akadálymentesítési feladato-
kat látunk el, köztük egy hí-
vógombos liftet is beépí- 
tünk. Elbírálás alatt áll egy 
35-40 millió forintos pályá-
zatunk, amiből új fűtésrend-
szert szeretnénk kialakítani. 
A geotermikus energiával 
legalább 40 százalékos költ-
ségmegtakarítás lesz elérhe-
tő. A pályázati pénzből még 
egy új betegfogadó informá-
ciós rendszer kialakítására 
is lenne lehetőségünk, ezzel 
minden részletre kiterjedő 
tájékoztatást tudnánk bizto-
sítani a pácienseknek. Egy 
új számítógépes rendszer 
fejlesztését is tervezzük. Ez 
lehetőséget biztosítana arra, 
hogy a rendelések egymás-
sal illetve a diagnosztikai 
háttérrel, valamint a megyei 
kórházzal állandó számító-
gépes kapcsolatban állja-
nak. Így a betegnek nem 
kellene visszajönni sem a 
röntgen képekért, sem a la-
bor eredményekért. Min-
dent megtud a háziorvo- 
sától. 

– Akkor itt az egészség-
ügyi dolgozóknak, betegek-
nek nincs is okuk az elé- 
gedetlenségre?

– Úgy gondolom, ma ba-
latonfüredinek lenni jogos 

büszkeség. Az egészségügyi 
ellátást illetően mi is jó he-
lyen állunk. A rendelőinté-
zet felújítása nemcsak a 
pályázatoknak köszönhető, 
hanem az önkormányzatnak 
is, a szükséges pályázati ön-
erőnél jóval többet adott. A 
vállalkozói tőkebefektetés 
is megjelent a felújításnál. 
Összességében az ellátó 
rendszer jó, minden egyes 
ellátó szintje jól elérhető, 
magas szintű. Ismerek több 
olyan családot, főként nyug-
díjasokat, akik éppen ezért 
költöztek Balatonfüredre.

– Az igazgatói tevékeny-
ség hogy illeszthető össze a 
közéleti munkával, az önkor-
mányzati képviselőséggel?

– Én nagyon örülök, 
hogy ez a lehetőség biztosí-
tott számomra. Nem csak 
nekem, de az egészségügyi 
ellátó rendszernek is fontos, 
hogy képviselői jelen legye-
nek a döntéshozói szinten. 
Lehetőség biztosított a köz-
vetlen információ cserére. A 
városvezetésnek is fontos, 
hogy a döntéshozásba be-
vonja az egészségügy képvi-
selőit. Már négy ciklus óta 
vagyok képviselő. Az utolsó 
választásról el kell, mond-
jam, hogy nagyon rosszul 
esett, amikor politikai ala-
pon ítéltek meg és – most 
először – nem választottak 
meg a körzetemben. Közis-
mert, hogy nem pártpoliti-
kai alapon közelítem meg a 
közéletet.

tisztítja, regenerálja, gyó-
gyítja az irritált, gyulladt 
légzőrendszert. A sóterápia 
a különféle típusú allergiák 
és az asztma mellett króni-
kus hörgőgyulladás, hurutos 
arc-, torok-, gége-, hangszál-
gyulladás esetén hatékony, 
illetve gyorsítja a dohány-
zásról leszokottak és porár-
talomban szenvedők tüde- 
jének tisztulását. A beléleg-
zett sós levegő hatóanyagai 
a hörgőkön keresztül a vér-
áramba is bejutnak, így a só-
klímaterápia szív- és ér- 
rendszeri betegségek, anyag-
csere rendellenességek, gyo-
mor- és nyombélfekély, va- 
lamint pajzsmirigy működé-
si zavarai esetében is segít-
het. A negatív ionú sóval 
telített levegő pedig az im-
munrendszerre fejti ki jóté-
kony hatását, frissít, erősít 
és hozzásegít a mély, pihen-
tető alváshoz.

– Mennyi idő után lehet 
érezni a sókamra jótékony 
hatását?

– 10-12 alkalom után 
már bátran mondhatom, hogy 
az asztmásoknál például lát-
ható a javulás. 

– Nem unalmas a kis-
gyermekeknek egy órát üldö-
gélni a sóbarlangban?

– A kisgyermekes csalá-

doknak azt javaslom, hogy 
fogjanak össze hárman-né-
gyen, így örömtelibb lesz az 
ittlét. Nem unatkozik a csa-
lád egyetlen tagja sem, hi-
szen míg a felnőttek ol- 
vasgathatnak, a gyermekek 
behozhatnak bármilyen játé-
kot, így akár önfeledt kikap-
csolódást nyújt az egész 
család számára az itt töltött 
idő.

– Ejtsünk szót a szauna 
jótékony hatásairól is!

– Rendszeres használata 
a testi-lelki egészség hosszú 
távú megőrzését szolgálja. 
A rendszeresen szaunázók 
szellemi, testi fittségének 
köszönhetően magasabb tel-
jesítményre képesek, a szau-
názás felgyorsítja az anyag- 
cserét, stresszoldó hatása is 
van, edzi az ereket, javítja a 
keringést. Nagyon ajánlom 
ebben az őszi-téli időszak-
ban, hiszen az influenzának 
és a náthának esélye sem 
lesz kialakulni, gátolja a ví-
rusok fejlődését és szaporo-
dását a szervezetben.

– A szoláriumozásról 
napjainkban megoszlanak a 
vélemények. Miért jó a szo-
láriumozás?

– A szolárium több mint 
egy egyszerű barnító beren-
dezés. Az emberi szervezet-

nek szüksége van a napra, 
legyen az természetes vagy 
mesterséges. Élettanilag po-
zitív hatással bír szerveze-
tünkre, idegeinkre, bőrünk- 
re, vérünkre és csontszerke-
zetünk alakulására. A szolá-
riumozásnál azonban na- 
gyon fontos a mérsékletes-
ség és az ésszerűség betartása.

– Egyre népszerűbbek 
manapság a különféle masz-
százsok. Mi a közös a külön-
féle masszázstechnikákban?

– A kezelt szervben he-
lyi, és az egész testre kiterje-
dő hatásokat váltanak ki. A 
legismertebb közülük a vér-
bőség, több tápanyagot kap 
a bőr, a káros anyagok pe-
dig gyorsabban kiürülnek. 
Az izmok fellazulnak, a gör-
csök feloldódnak, de a 
masszázs hatása túlterjed a 
kezelt testrészen. Az idegek 
az ingert a kezelt testrész-

hez vezetik, amelyen keresz-
tül a belső szervek műkö- 
dése is pozitívan befolyásol-
ható. A masszázs erősíti a 
faggyú- és izzadtságmiri-
gyek kiválasztó munkáját, 
eltávolítja az elhalt hámsej-
teket, rugalmassá teszi a 
bőrt, lassítja az öregedést.

– Egyes masszázstechni-
kák nem csupán a mozgás-
szervi betegségek esetén, 
hanem mentálisan is kiváló-
ak. Milyen masszázsok kö-
zül válogathatnak az ide ér- 
kező vendégek?

– Feszültségoldó masszá-
zsokkal várjuk vendégein-
ket, amelyek enyhítik a fáj- 
dalmakat a nyak, váll és a 
hát területein. Ősi indián 
technikán alapuló meleg, si-
mogató masszázsunk a köz-
kedvelt lávaköves masszázs. 
Az izomfájdalmakon frissí-
tő, izomlazító masszázzsal 

tudunk segíteni, aki pedig a 
relaxálásra vágyik, nyugtató 
masszázst ajánlunk figyel-
mébe. Nagyon finom illóola-
jos, tejszínes a Cleopátra 
masszázs, de nem hagyható 
figyelmen kívül az endorfin 
termelő, lélekre ható csoko-
ládés masszázs sem.

– Milyen akciókkal vár-
ják a vendégeket?

– Elérhető árakkal, alka-
lomra szóló jegyekkel illet-
ve bérletekkel várjuk a 
kedves füredi és környékbe-
li vendégeket. Ha pedig sze-
retteiket kívánják megaján- 
dékozni egy-egy kényeztető 
programmal, kiváló megle-
petés lehet a nálunk kapható 
ajándékutalvány. A szolgáltatá-
sainkról bővebb információt 
találnak internet oldalunkon:
harmoniawellness.extra.hu



KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Az Acro Dance Akrobatikus Rock and Roll 
Sporttánc Egyesület ezúton köszöni meg a 2007. 
évi SZJA 1%-át mindazoknak, akik támogatták az 
egyesületet. Az összeget az egyesület az alapsza-
bályában meghatározott céljainak megvalósításá-
ra fordította.

A 20 fős létszámmal 
megvalósuló oktatást két al-
kalommal tartják november 
22-24-e, valamint november 
29 – december 1-je  között. 
Az elméleti ismereteket 20 
órában sajátítják el a hallga-
tók, majd egynapos tanul-
mányútra indulnak. Első- 
sorban a borvidék szőlő- és 
bortermelése iránt érdeklő-
dő, mélyebb szakmai isme-
retek befogadására is nyitott 
személyek (fogyasztók, ven-
déglátósok) jelentkezését vár- 
ják a szervezők. A tanfolya-
mi előadók részletesen szól-
nak majd hazánk és a 
Kárpát medence szőlő- és 
bortermeléséről. A termő-
hely, a klíma, az évjárat ha-

A 2001-ben alapított 
helytörténeti folyóirat 19. 
számának címlapján Proti-
winsky Ferenc füredi festő-
művész festménye látható. 
A kép, amely Ránzay Ágos-
ton honvéd ezredest, a min-
denki által tisztelt és sze- 
retett Adi néni férjét ábrázol-
ja, a közelmúltban került a 
Helytörténeti Gyűjtemény tu-
lajdonába Horváth Dezsőné 
Vuray Mária ajándékaként. 
A lapban tanulmányt olvas-
hatunk Balatonfüred és vidé-
kének nőnemeseiről („felesé- 
gük vagy anyjuk után neme-
sek”), külön is kiemelve az 
Újhelyi családot, akiknek 
eredeti nemeslevelét a Hely-
történeti Gyűjtemény őrzi 
(Lichtneckert András írása). 
Pálóczi Horváth Ádám 
Oroszy Juliannával kötött há-
zasságának felbontásáról Né-
meth László Sándor ír. 
Kétszáz évvel ezelőtt, 1808. 
április 18-án született John 
Paget, azaz Paget János an-
gol orvos, európai utazó, 
magyar szabadságharcos, er-
délyi gazda. A róla szóló 
megemlékezés felidézi éle-
tét, ismerteti útleírását, külö-
nös tekintettel a füredi 
Anna-bálról írt feljegyzései-
re (Takács Miklós a szerző). 

Erdőmérnöki szakmája 
nemcsak hivatása, hanem 
hobbija, szenvedélye is egy-
ben. Ám a szívügyének szá-
mító tájrendezés illetve a 
környezetvédelem mellett a 
vadászat is érdekli, több 
mint fél évszázadon át járta 
az erdőket puskájával – ta-
núbizonyságként ott van ér-
tékes trófeagyűjteménye és 
vadászati kalandjainak izgal-
mas leírása.
Környezetvédő tevékenysé-
ge egész Veszprém megyére 
kiterjedt: fásítási progra-
mok, utak menti erdősávok, 
vízpartok mellé telepített 
fák ültetése fűződik nevé-
hez. A városban is számta-
lan fásítás, parkosítási mun- 
kát végzett, egyebek mellett 
a Berzsenyi és a Szekér Er-
nő savanyúvíz kút és kör-
nyékének parkosítási terv- 
dokumentációját készítette 
el, de az ő feladata volt az 
1972. május 12-i, Tagore sé-
tányt pusztító, száznegyven 
kilométeres szélvihar okoz-
ta károk helyrehozása is. Ő 
volt, aki a kidőlt óriás nyár-
fák helyett háromszáz pla-

tánt telepített a sétányra. 
Nemcsak a platánok látvá-
nya kötődik azonban nevé-
hez, hanem a saját költsé- 
gen kivitelezett sziklatömb-
ből savanyúvizet adó kút is.
Schneider Ferenc gazdag 
életpályát tudhat maga mö-

gött, igazán szerencsésnek 
mondhatja magát, hisz mun-
kásságának eredménye lát-
ványos, környezetvédelmi 
szempontból pedig igen je-
lentős. Munkatársaival egye-
bek mellett a Balatonalmá- 
ditól Révfülöpig található ti-

zenegy új kemping és a hoz-
zájuk tartozó strandok fásí-
tását végezte el, a helyi 
kemping fáit pedig újratele-
pítette. A fásítási programo-
kon belül közel ezer hektár 
erdőterülettel lett gazda-
gabb környezetünk, mely 
szintén munkásságának ered-
ménye. Balatonfüreden több 
mint hetven objektum kötő-
dik nevéhez, melyek közül 
az egyik legjelentősebb a 
Gyógy téri zenepavilon újjá-
építése volt.  
Schneider Ferenc munkássá-
gának lelkes segítőjével, fe-
leségével, Klára asszonnyal, 
ma is rendszeres résztvevői 
a városi rendezvényeknek. 
Tagjai a Balatonfüredi Re-
formkori Hagyományőrző 
Társaságnak. Idén a már em-
lített értékes trófeagyűjtemé-
nyüket és az Erdélyből 
származó közel ezer kőzetet 
odaajándékozták a város-
nak. A gyűjteményből az 
arácsi „Norvég házban” ren-
dez majd kiállítást az önkor-
mányzat. Az önzetlen ado- 
mány ötszáz kötetből álló 
könyvgyűjteményt is tartal-
maz, többek között az ötven 
darabos piros borítású Jókai 
Mór sorozatot, vagy éppen 
Mikszáth Kálmán összes 
művét.
Schneider Ferenc 85. szüle-
tésnapja tehát nemcsak sze-
retteinek öröm, hanem pél- 
daadás emberi tartásból, 
tisztességből, a közösségért 
való elkötelezettségből mind-
annyiunk számára.

tásairól, a szőlőfajtákról, a 
borkészítés alapjairól. Ki-
emelten foglalkoznak a bo-
rok érzékszervi vizsgálatá- 
val, a szakszerű borkóstolás 
és borbírálat szabályaival.
További témák címszavak-
ban: bor és egészség, bor és 
kultúra, bor és gasztronó-
mia, borok beszerzése, táro-
lása, szervírozása, érdekes- 
ségek a borok világából (bo-
rárverés, bor a tőzsdén, bor-
lovagrendek stb.). A részt- 
vevők megismerkednek a 
Balaton Borrégióval, a bor-
turizmus, borutak jelentősé-
gével, végül egynapos ta- 
nulmányúton vesznek részt. 
Ennek során körül járják a 
Balatont és megismerked-
nek a jellegzetes Balaton-
parti pincékkel, borászati 
üzemekkel.
A tanfolyam megszervezésé-
re a Pelsovin Trade Bt. ka-
pott megbízást. További 
információkat is tőlük vagy 
a Balatoni Borok Házától 
kaphatnak az érdeklődők.

Az Országos Levéltárban őr-
zött iratok közül a Balaton-
füredi Járásbíróságra vonat- 
kozó, részben töredékesen 
fennmaradt dokumentumot 
ismertet a szerző, Nagy Fe-
renc. A régi fürediek közül 
még sokan ismerték a Fili-
povits cukrászdát, a mai 
Kedves elődjét. A cukrászda 
névadóira, a Filipovits há-
zaspárra emlékezik a kortör-

téneti fényképekkel illuszt- 
rált cikk (Szekeres Mihályné 
írása). Balatonfüred volt a 
színhelye a XIV. országos 
borversenynek 1974-ben. A 
Helytörténeti Gyűjtemény 
új szerzeményei között talál-
ható egy ennek az esemény-
nek emléket állító plakett. A 
szerző a plakett bemutatása 
mellett részletesen beszá-
mol erről a borversenyről, 

de betekintést nyújt a bor-
versenyek rendjébe, történe-
tébe is (Tóth-Bencze Ta- 
más). Az Új könyvek rovat-
ban az elmúlt hónapokban 
megjelent füredi vonatkozá-
sú kiadványokról olvasható 
rövid, tartalmas könyvismer-
tetés. A folyóirat legközeleb-
bi száma december hónap- 
ban jelenik meg.

1.A osztály. Alsó sor: Grossberger Lisa, Király Dorka, Szabó Blanka, Szabó Csenge, Soós Liliána, Egyed Fruzsina, Him-
mer Olivér, Szabó Nárcisz, Kovács Fruzsina, Zudor Kristóf, Pálfi Zsolt, Lőrincz Bálint, Balázs Ferenc. Felső sor: Hor-
váth Krisztina ped. aszisztens, Horváth Kinga, Falaki Boglárka, Schalbert Anikó, Horváth Luca, Kecskeméti Angéla, 
Kecskeméti Nándor, Tóth Dominik, Hegedűs Gergő, Karl Álmos, Szúrma András, Csákiné Ernek Katalin of., Turánné 
Boros Mária napközis tanító. Hiányzik: Kauker Dominik, Novák Balázs



– Röviden összefoglalná 
eddigi életpályáját?

– Egy bakonyi kis falu-
ban születtem, általános is-
kolai tanulmányaimat is itt 
végeztem, azon emberek kö-
zé tartozom, akik elmond-
hatják magukról, hogy na- 
gyon jó indíttatást kaptak az 
általános iskolától. Veszp-
rémben, a Kállai Éva Gim-
náziumban érettségiztem. 
Tanítói oklevelemet a győri 
tanítóképzőben szereztem, 
ezután vezetőóvónőként dol-
goztam szülőfalumban. Egy 
óvoda elindításával bíztak 
meg, a bútorok beszerzésé-
től kezdve minden az én fel-
adatom volt. Ma már nem 
biztos, hogy bele mernék 
vágni egy ilyen nagy fel-
adatba, de utólag visszagon-
dolva büszke vagyok rá. 
Veszprémbe költözésem 
után Gyulafirátóton tanítot-
tam egy 20 fős kis tantestü-
letben. 1988-ban a házas- 
ságom révén kerültem Bala-
tonfüredre. 1990 óta vagyok 
az Eötvös Loránd Általános 
Iskola tantestületének tagja. 
Először napközis nevelő-

Szeptember végén az 
Eötvös Loránd Általános Is-
kola alsósaival Badacsony-
ba kirándultunk egy kicsit 

„Sokunknak a madár csak tollas ének,
az örömünk zeng föl a lomb alól,
a röpke szárnyból lelkünk vágya szól,
jelkép, szabadság az ember szívének.”

J. S. Huxley: Madarak

ként, majd tanítói státusz-
ban folytattam itteni peda- 
gógusi munkámat, nyolc 
évig igazgatóhelyettesként 
dolgoztam. Az évek során 
számtalan továbbképzésen 
vettem részt, szakmai mun-

kámban fontosnak tartottam 
a pedagógiai, pszichológiai 
ismeretek megújítását, kibő-
vítését. 2005-ben közokta-
tás vezetői és pedagógus 
szakvizsgát tettem a Buda-
pesti Műszaki Egyetemen. 

– Milyen iskolát vett át 
az előző igazgatótól, Kele-
csényi Józseftől?

– Egy jól működő általá-
nos iskolát hagytak rám örö-
kül, ezt mutatják az or- 
szágos mérések és a ver-
senyeredményeink. Az isko-
lában alapvetően rend és 
fegyelem van, a gyerekek ta-
nulmányi munkája bár jobb 
is lehetne, de azért igyekez-
nek. Nálunk is vannak ma-
gatartásproblémás, tanulási 
nehézséggel küzdő diákok, 
egyéni odafigyeléssel, külső 
szakemberek bevonásával 
igyekszünk megoldani a 
problémáikat. Azon kevés 
intézmények egyike va-
gyunk, ahol fejlesztő peda-
gógus végzettséggel rendel- 
kező kolléga segíti a felzár-
kóztató tevékenységünket. 
Számos lehetőséget igyek-
szünk nyújtani a szabadidő 
kulturált eltöltésére, örü-
lünk, ha tanulóink élnek a 
felkínált lehetőségekkel. Kí-
nálatunkat jól kiegészítik a 
városban működő egyesüle-
tekkel, klubokkal kötött 
együttműködési megállapo-
dások. A középiskolák jó vé-
leménnyel vannak a hoz- 
zájuk bekerült tanulóinkról, 
a visszajelzések azt mutat-
ják, hogy ezek a gyerekek 
többségében megállják a he-
lyüket, tanulmányi téren je-
lentős visszaesés nem ta- 
pasztalható.

– Milyen új elképzelései, 

ötletei vannak?
– Az eddigi jól bevált ha-

gyományokon alapuló tevé-
kenységeinket erősíteni sze- 
retnénk. Nagyon fontosnak 
tartom, az egymástól tanu-
lás lehetőségének kihaszná-
lását, amikor a kollégák egy 
munkaközösségen belül egy-
másnak bemutató órát tarta-
nak. A pedagógusok kellő 
tájékozottsága elengedhetet-
len az iskola mindennapjai-
ban, ezért eset megbeszé- 
lésekkel szeretnénk munkán-
kat hatékonyabbá tenni. Igyek-
szünk több olyan országos 
programban részt venni, 
amely öregbítené az isko-
lánk hírnevét. Régóta részt 
veszünk az új kollégák kép-
zésében, szívesen jönnek 
egykori tanítványaink szak-
mai gyakorlatra hozzánk, 
gyakran vizsgáztatási felada-
tokat is ellátunk. Ez a köl-
csönös kapcsolat több szem- 
pontból is nagyon jó, sok-
szor mi is tanulhatunk tő-
lük, új irányzatokat ismer- 
hetünk meg általuk. Pályáza-
ti figyelők, gondnokok kije-
lölésével fejleszteni sze- 
retnénk az infrastruktúrát, a 
didaktikai eszközök tárhá-
zát. A növekvő antiszociális 
viselkedéssel szemben erősí-
teni kívánnám a diákönkor-
mányzat szerepét. Kollégá- 
immal együtt kölcsönös tisz-
teleten alapuló, hiteles kap-
csolat kialakítására törek- 
szünk a szülői házzal.

– Mi mindenben válto-
zott meg az élete az új fel-
adatokkal? Az igazgatói te- 
endők mellett jut ideje a ta-
nításra is?

– Heti négy órában mate-
matikát tanítok a második 
évfolyamon. Bevallom őszin-

tén, a tanítás, az állandó je-
lenlét a gyerekek között, és 
a napi sikerélmények na-
gyon hiányoznak. A mosta-
ni feladatom munkaigénye- 
sebb, ami azt jelenti, hogy a 
napi kapcsolattartás, a tájé-
kozódás nagyon sok időt 
igényel. Igazgatóhelyettes-
ként sok dologra ráláttam, a 
szervezés, az irányítás, a 
szakmai munkában való 
részvétel volt a fő felada-
tom, most pedig az irányítás 
gazdasági részébe kell bele-
ásni magam. A helyes dönté-
sek meghozatala sok utána 
járást, tájékozódást igényel, 
ez gyakran időigényes tevé-
kenység, előfordul az is, 
hogy hazaviszem a munkát. 
A családom szerencsére 
mindenben támogat. Mindig 
úgy igyekeztem és igyek-
szem, hogy a család és a 
munka között a megfelelő 
egyensúlyt megtaláljam.

– Nagy munka folyik az 
iskola tornaterménél. Mikor-
ra készül el a beruházás?

– Ezek a munkálatok 
még a nyáron elkezdődtek, 
és a tervek szerint a tanév-
kezdésre be is fejeződtek 
volna. Időközben olyan ko-
rábbi kivitelezési problé-
mák kerültek a felszínre, 
amelyeknek a megoldása 
nem tűrt halasztást. Az épít-
kezés jól halad, a tornate-
rem felújítása befejeződött, 
jelenleg a bordásfalak visz-
szaszerelése folyik. Az öltö-
zők felújítása is jól halad, a 
vizesblokkok elkészítése zaj-
lik jelenleg. Ha minden jól 
megy, november elején bir-
tokba vehetjük a megújult 
helyiségeket.

Az ötödik évfolyamon 

megyei 5. helyezést elért 
csapat: Burgess Dominik, 
Horváth Marcell, Németh 
Bálint, Szakonyi Emese. A 
hetedik évfolyamon megyei 
4. helyezést elért csapat: 
Győri Alexandra, Hock Lil-
la, Horváth Dorottya, Var-
gha Andrea. A két csapat 
felkészítője: Pinizsiné Pozs-
gai Katalin.
A versenyen részt vett to-
vábbi hat csapatunk is érté-

kes helyezéseket ért el. Eze-
ket a csapatokat Pinizsiné 
Pozsgai Katalin és Tróbert-
né Major Gizella készítette 
fel a versenyre. A verseny 
érdekessége volt, hogy nem-
csak matematika-tudást, ha-
nem a csapaton belüli 
együttműködést is kívánt a 
tanulóktól.

1.B osztály. Hátsó sor: Perger Zoltánné ped. aszisztens, dr. Südyné Török Julianna of., Ocskóné Zöld Andrea 
napközis tanító, Véninger Levente, Rózsa Bálint, Csarmasz Richard, Lánczky Dorina, Szilágyi Eszter, Katona Viktória, 
Frantal Balázs, Geipl Marcell, Lakatos Máté, Pécsi Gergő. Első sor: Holubecz Máté, Siliga Nándor, Henn Roland, Bán 
Petra, Völcsei Fanni, Horváth Nóra, Bátori Boglárka, Popovics Szvetlana, Barcza Nikolett, Balogh Zsófi, Dobos Milán, 
Czinke Gergő, Szabó Philip

madarászni. Árvai Gábor ta-
nár és ornitológus kísért és 
madártani ismeretekre taní-
tott minket. Az általa hozott 
teleszkóp segítségével kö-
zelről figyelhették meg a 
gyerekek az oszlop tetején 
nézelődő dankasirályt, a víz-

ben úszó sárgalábú sirályt 
és a tőkés récéket. Sajnos 
több füstifecske és molnár-
fecske tetemet találtunk a 

strand bejáratánál. Így saját 
szemünkkel is láthattuk a 
kis jószágok szomorú sorsát 
a korai hideg miatt. Két bú-
bos vöcsök kifogott rajtunk, 
mert többet tartózkodtak a 
víz alatt, mint felette, és mi-
re beállítottuk a távcsövet, 

már le is buktak. A nap leg-
nagyobb fogása a Római 
úton a Badacsony lábánál 
volt, a tomaji bánya felé re-
pült a szőlőültetvények fe-
lett egy öreg vándorsólyom. 
Villámgyorsan csapkodta 
szárnyait, csak úgy szágul-
dott a hegyes szárnyú raga-
dozó madár a levegőben. 
Egy bezárt bánya magasan 
fekvő sziklaperemén fész-
kel. Az egyik villanydróton 
szürke légykapó üldögélt. A 
tengelicek csapatban repül-
ve hallatták „csrre” hangju-
kat. Természetesen a tőkés 
récék és a bütykös hattyúk 
nem féltek tőlünk, szinte 
meg lehetett volna simogat-
ni őket. Megszokták itt is az 
ember közelségét és várták 
tőlünk a falatkákat.
A függőcinege és a zöld kül-
lő hangját is hallottuk. Lát-
tunk még egerészölyvet, 
nagy fakopáncsot, barázda-
billegetőt, vetési varjút, 
csuszkát, seregélyeket, házi 
és mezei verebet is. Kísé-
rőnk szerint decemberben a 
hajnalmadarat lenne érde-
mes meglesni, ha repül, 
olyan, mint egy trópusi pil-
langó. Búcsúzáskor megbe-
széltük, hogy a tavaszi 
osztálykiránduláson ismét 
találkozunk és a visszatérő 
fajokat figyeljük meg élőhe-
lyükön.



– Eddig inkább csak ar-
ról lehetett hallani, hogy fel-
számolják a futballpályát, 
amelynek helyén egy bevá-
sárlóközpont épül. A leg-
pesszimistábbak a füredi 
labdarúgás halálát is megjó-
solták. 

– Ezeket a híresztelése-
ket a jereváni rádióhoz tud-
nám hasonlítani, ami ugye- 
bár azt hangsúlyozta, hogy 
autókat nem osztogatnak, 
hanem fosztogatnak. A mi 
esetünkben arról van szó, 
hogy a Balatonfüredi FC ki-
zárólagos tulajdonában talál-
ható öthektáros földrészből 
huszonkétezer négyzetméte-
res területet értékesítettünk. 
Az ebből befolyt összegből 
kívánjuk fejleszteni a fenn-
maradó földterületet. 

– Milyen jellegű beruhá-
zások zajlanak majd?

– Az elkövetkezendő né-
hány hónapban felépül egy 
nemzetközi méretű, villany-
világítással ellátott műfüves 
pálya, valamint egy teljesen 
új füves pálya. Ami még ör-
vendetes, hogy az európai 
normáknak megfelelő, há-
romszáznyolcvan négyzet-
méteres klubház is meg- 
épül, így normális körülmé-
nyek között tudjuk majd fo-
gadni az ellenfél játékosait, 
vezetőit. 

– A telek eladásból be-
folyt összeg ezek szerint fe-
dezi a kivitelezésre szánt 

A névváltozáson kívül 
egyfajta stratégiai módosu-
lás is történt, hiszen rá kel-
lett jönnünk, hogy más prob- 
lémájuk van a balatoni hor-
gász egyesületeknek, mint a 
bakonyi pecásoknak – vallja 
Rajnai Árpád. Alapszabá-
lyuk szerint két szekciót állí-
tottak fel, a bakonyit és a 
balatonit, melynek élén két 
elnök áll. Az ő feladatuk a 
helyi horgász egyesületek 
problémáinak továbbítása és 
azok megoldása. A refor-
moknak köszönhetően Zala 
és Vas megyei, valamint fő-
városi egyesületek is csatla-
koztak a szövetséghez. Cél- 
juk nem titkoltan, hogy mi-
nél több horgász egyesület 
vegye fel velük a kapcsola-
tot, de nem szeretnének 
egyetlenegy pecást sem el-
szipkázni más szövetségtől. 
Tavasszal a horgászok nagy 
örömére sikerült egy ideig 
feldúsítani a balatoni halál-

kiadásokat. Pályázati támo-
gatást, illetve önkormányza-
ti finanszírozást nem vesz- 
nek igénybe? 

– Jelenleg az ilyen jelle-
gű beruházásokra nem tu-
dunk pályázni. Rendkívül 
visszás lenne ugyanakkor, 
ha önkormányzati támoga-
táshoz is folyamodnánk, hi-
szen a befolyt összegből 
megvalósíthatóak az elkép-
zeléseink. Természetesen szük- 
ségünk van minden egyes 
forintra, de úgy érzem, ha 
jól gazdálkodunk, akkor a 
működési költségeink is 
megoldódnak egy időre. Ter-
veink szerint a beruházás 
költségei 210 millió forint-
ba kerülnek, és reményeink 
szerint 2009 júliusára min-
den el is készül.

– A Balatonfőkajár elle-
ni mérkőzésen elbúcsúztat-
ták a régi pályát. Tavasszal 
hol fogadják majd az ellen-
feleket?

– A hátralévő őszi mér-
kőzéseinken csak idegenben 
játszunk. A beruházásokat 
úgy ütemeztük, hogy elő-
ször a műfüves pálya készül 
el, aminek a határideje jövő 
év eleje. Így a felnőtt és 
utánpótlás csapataink a téli 
alapozást már ezen a pályán 
kezdhetik meg, illetve a ta-
vaszi mérkőzéseinknek is ez 
ad majd helyet. 

– Bár nem szerepel 
rosszul az idei bajnokság-
ban a BFC, de a cél nem tit-
koltan a feljutás, ami egye- 
lőre úgy néz ki, nem valósul-
hat meg. Az említett fejlesz-
tések jó hatással lehetnek 
majd a csapat teljesítményére?

– A vezetőség elégedet-
len a jelenlegi szerepléssel, 
főleg úgy, hogy a tárgyi és 
anyagi feltételek a bajnok-

ság megnyeréséhez adottak. 
Amennyiben a beruházások 
megvalósulnak, akkor az 
edzéseket akár este nyolc 
órakor is meg lehet tartani, 
így senki nem hivatkozhat 
munkahelyi és egyéb elfog-
laltságokra. Csak remélni tu-
dom, hogy az új feltéte- 
leknek köszönhetően a csa-
pat szereplése a tavaszi 
idényben felfelé ível, meg-
kezdjük a felzárkózást az el-
ső helyért. Sajnálatos mó- 
don az elmúlt hetekben né-
hány játékos úgy gondolta, 
hogy átveszi a vezetőedzői 
pozíciót, mely morálisan ron-
totta a csapategységet. En-
nek az lett a következmé-
nye, hogy két játékostól azon- 
nali hatállyal megváltunk, il-
letve két labdarúgó úgy dön-
tött, hogy a jövőben nem 
kíván a Balatonfüredi FC-
ben futballozni. A játékosok 
tudomására hoztuk, hogy 
nem ők állítják össze a csa-
patot, illetve nem ők döntik 
el, hogy ki legyen az edző. 

– Az elmúlt években az 
utánpótlás helyzete is ko-
moly fejtörést okozott az 
egyesületben. Várható itt is 
javulás vagy minden marad 
a régiben?

– Reményeink szerint ezek 
a fejlesztések olyan minőségi 
javulást eredményeznek, 
amely jó hatással lesz az után-
pótláscsapatainkra is. Folyama-
tosan tárgyalásban állunk egy 
fővárosi NB I-es klubbal, egy 
esetleges fuzionálás kapcsán. 
Nyilvánvaló, hogy a tárgyalási 
pozíciónkat jelentősen javítják 
majd ezek a beruházások. 
Amennyiben az egyezség létre-
jön, további inspiráló erőt ad-
hat a fiataloknak, hiszen így 
jobban szem előtt lesznek.

lományt. Mindez annak volt 
köszönhető, hogy a Halásza-
ti Zrt. öt vagon pontyot tele-
pített a tóba. Ám a horgá- 
szok öröme nem sokáig tar-
tott. Reménykedtünk abban, 
hogy a folyamatos telepíté-

sek az évek óta felmerülő 
halhiányt megoldják, de saj-
nos nem így történt. Július-
tól kezdődően visszaesett a 
halfogások száma, különö-
sen a keleti medencében. 
Mindezt nem tudta ellensú-
lyozni az őszi süllő fogások 
száma, melyek valóban 
szép termést eredményeztek 
– elégedetlenkedett Rajnai.
Ezért továbbra is csak fenn-
tartásokkal kezelhető a Bala-
ton mentén sokat emlegetett 
bűvös szó, a horgászturiz-
mus. Az ügyvezető elnök 
szerint, aki horgászni szeret-
ne, és ezzel kívánja a sza-
badságának nagy részét 
eltölteni, más vizekre jár.
Ugyanakkor örvendetesnek 
tartja a térségben egyre nép-
szerűbbé váló halas rendez-
vényeket, amelyek emberek 
százait vonzzák. Ezáltal job-
ban megismerhetik a balato-
ni halfajtákat, azoknak elké- 
szítési módját, nem utolsó-
sorban pedig jó reklámot 
biztosít a horgászatnak. Ami 
még örvendetes, hogy idén 
a Halászati Zrt.-vel sok kö-
zös programot szerveztünk, 
ami úgy érzem, hogy jó ha-
tással volt a horgászok és 
halászok kapcsolatára, mely 

nem mindig ideális – véleke-
dett a szövetség elnöke.
Rajnai Árpád reméli, a tél 
közeledtével néhány héten 
keresztül vastag jégpáncél 
borítja majd a Balatont, 
mely kedvezhet a téli sport 
szerelmeseinek. Nem utolsó-
sorban pedig a nádaratás mi-
att is elengedhetetlen a tó 
befagyása, hiszen a vízben 
maradt növényzet, nád ront-
ja annak minőségét. Bár a 
Balatonon nem igazán elter-
jedt a lékhorgászat – ellen-
tétben a skandináv országok- 
kal és Kanadával –, de min-
den bizonnyal néhány lelkes 
horgász szívesen vágna lé-
ket a Balaton jégmezőjébe.
Beszélgetésünk végén szó-
ba került a gazdasági re-
cesszió is, mely minden 
bizonnyal érinti majd a pe-
cásokat is, de hogy mikor és 
milyen formában, ez még a 
jövő zenéje. Rajnai Árpád 
szerint elegendő horgász 
van a Balatonon, de szükség 
lenne az úgynevezett tuda-
tos halfogókra is, akik fon-
tosnak tartják a horgászaton 
kívül a Balaton értékeit, 
szépségeit, és mindent meg-
tesznek annak védelmében.

– Két szakágban ver-
senyzünk, az egyik a Steel, 
míg a másik a Soft – ad rö-
vid helyzetelemzést Márta. 
Az elmúlt héten az utóbbi 
kategóriában mindhárom mér- 
kőzésünket megnyertük az 
NB I-ben, míg a Steel szak-
ágban egy győzelemmel és 
két vereséggel rajtoltunk. 
Célunk, hogy biztosan bent 
maradjunk az első osztály-
ban, amire úgy érzem, jó 
esélyeink vannak. Párhuza-
mosan elkezdődött a me-
gyei bajnokság is, egyelőre 
csak a Steel szakágban. Itt 
egy első és egy második 
hellyel büszkélkedhetünk.

– Mi a különbség a két 
szakág között?

– A Soft játékot gépen 
játsszák, ami számolja a 
pontszámokat, műanyaghe-
gyű nyilakkal kell dobni. A 
Steelnél számít, hogy a nyíl 
benne legyen a táblában, 
míg a Softnál, ha egy nyilat 

eldobok, és a következő 
nyíl ahhoz megy, de kiesik, 
akkor azt a pontszámot is 
megadják. 

– Hogyan lehet felkészül-
ni, tréningezni egy darts ver-
senyre?

– A darts elsősorban kon-
centráció készséget igényel, 
a fizikai felkészülés háttér-
be szorul, de természetesen 
fontos a megfelelő kondi, az 
állóképesség. A Soft játé-
kokra egy füredi kávézóban 
készülünk fel, míg a Steelre 
mindenki otthon, hiszen ide 
nem tudjuk elhelyezni az áll-
ványainkat. 

– Hány tagot számlál a 
klub, és elsősorban milyen 
korosztály képviselteti magát?

– Mintegy húsz taglét-
számmal vagyunk jelen a 
versenyeken, az átlagéletkor 
harminc körül van. Amúgy 
ha valaki szeretné velünk 
felvenni a kapcsolatot, ak-
kor a Magyar Darts Szövet-
ség honlapján bővebb infor- 
mációt talál rólunk. Az után-
pótlás nevelést a pécselyiek 
vették át, elsősorban ők 
szorgalmazzák, hogy a helyi 
fiatalok is kipróbálják a 
sportágat. A feltételek adot-
tak az eredményes verseny-
zéshez, csak egyetlenegy 
gondunk van, a Steel tábláin-

kat nem tudjuk felállítani, 
így csak otthon tudunk gya-
korolni, ami nem egészen 
ideális felkészülés. Ha ezt 
meg tudnánk oldani, biztos 
vagyok benne, hogy még 
eredményesebbek lennénk. 

– Mióta tart a nagy sze-
relem Ön és a darts között?

– Tíz évvel ezelőtt ismer-
kedtem meg a sportággal, 
miután egy csocsó verseny-
ből kiestem. Elkezdtem darts-
ozni, majd a korábbi vezető 
Barna Gábor szólt, hogy 
csatlakozzak az egyesület-
hez, így már jó néhány éve 
versenyszerűen űzöm ezt a 
sportágat. Sokan úgy gon-
dolják, hogy a darts nem is 
sportág, csupán kocsmai hó-
bort, szórakozás. Hozzáte-
szem, hogy a londoni olim- 
pián már bemutató sportág-
ként jelen lesz, így nyugod-
tan mondhatom, hogy egyre 
népszerűbb szerte a világ-
ban, így Magyarországon is. 

– Kikre büszke a klub? 
– Az egyéni sikereik 

alapján mindenképpen ki 
kell emelni a Tóth Norbert, 
Sipos Tibor, Czibor László, 
Irimiás Albert, Baka Sándor 
ötösfogatot, és talán nem tű-
nik szerénytelenségnek, ha 
magamat is ide sorolom.

– A csapat legjobb pont-
szerzői Vargyas Zoltán és 
Palla György voltak, egy-
aránt 8,5-8,5 ponttal. Ki-
emelkedően szerepelt még 
az első táblán Fáncsy Imre 
nemzetközi mester a maga 
7,5 pontjával, valamint Su-
lyok Sándor hat ponttal – ér-
tékeli a sakkozók eredmé- 
nyeit Róka Gábor szakosz-
tályvezető. A csapatbajnok-
ság küzdelmei tizenkét 
táblán folynak, méghozzá 
úgy, hogy két táblán kötele-
ző az ifjúsági játékosok sze-
repeltetése. Dr. Perkovits 
Géza vezetőedző felkészíté-
sével idén az NB II-ben ötö-
dik alkalommal ülnek az 
asztalok mellé a csapat tag-
jai, akik előzőleg a megyei 
bajnokság első osztályban 
szerepeltek. Ebben az évben 
indult egy csapat a megyei 
bajnokság II. osztályában is, 
ahol az értékes második he-
lyet szerezték meg a füredi-
ek. A megyei másodosz- 
tályban azoknak a sakkozók-
nak biztosítanak elsősorban 
játéklehetőséget, akik az 
NB II-ben kevés szerepet 
kapnak. – Játékosaink az el-
múlt időkben a bajnoki küz-
delmek mellett több egyéni 
és csapatversenyen is részt 
vettek. Ezek közül kiemel-
ném a május közepén hu-
szonötödik alkalommal meg- 
rendezett dr. Dibusz László 
sakk emlékversenyt, ahol a 
küzdelmek három csoport-
ban zajlottak. Nagy volt az 
érdeklődés, ráadásul a ver-
seny színvonalát emelte, 
hogy meghívásunkra Csík-
szeredáról is érkeztek erdé-
lyi gyerekek. A csíkszeredai 
küldöttség itt tartózkodásá-

nak költségeit az NCA pá-
lyázat révén biztosítottuk – 
eleveníti fel az elmúlt hóna-
pok történéseit Róka Gábor.
Az egyesületnek jó esélye 
van arra, hogy ebben az év-
ben dobogós helyen végez-
zen, amire korábban még 
nem volt példa. Továbbra is 
fontosnak tartják, hogy a já-
tékosok többsége Balatonfü-
reden vagy annak vonzás 
körzetében éljen. Ügyelnek 
az utánpótlás helyzetére is, 
jó példa erre a már koráb-
ban említett dr. Dibusz Lász-
ló emlékverseny. Terveik 
között szerepel egy ifjúsági 
torna megszervezése is, 
amely a Széchenyi Kupa ne-
vet viselné. Ez a verseny a 
Széchenyi Társaság, a pol-
gármesteri hivatal és a Bala-
tonfüredi Sport Club közös 
összefogásaként jönne létre. 
Előreláthatólag még idén 
novemberben megrendezik 
a tornát. Folytatni kívánják 
az ingyenes sakkoktatást a 
Bem  iskolában,  Papp Ká-
roly vezetésével. Szeretnék 
fenntartani az Eötvös iskolá-
val is a hosszú évek óta tar-
tó jó kapcsolatot, ahol Láng 
Gáspár nyugalmazott igazga- 
tótól tanulhatnak a gyerekek.
Továbbra is részt veszünk 
Európa egyik legnagyobb 
sakkversenyén, a schachdor-
fi sakkfesztiválon, ahol öt-
venhat csapat közül Magyar- 
országot a Balatonfüredi 
Sport Club képviseli. Fon-
tosnak tartjuk, hogy a hatá-
ron túli gyerekeket meghív- 
juk a szakosztály által rende-
zett gyermekversenyekre, 
ezáltal is erősítve az anyaor-
szághoz való kötődést – be-
szél a távolabbi tervekről a 
szakosztályvezető.






