A tartalomból
KÉPVISELŐ
STAFÉTA
Előző számunkban dr.
Schindele György kérdezte Pethőné Schulcz
Ágnest, hogyan jut ideje a családra, a munkára és a képviselőségre?
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Jókai, Debrecen,
Füred
Ezt a sorrendet tetszés szerint és elfogultság szerint
cserélhetem, a lényeg változatlan marad. Ebben az évben Debrecen városát látjuk
vendégül Füreden, s ezekben a napokban éppen Jókai lesz az összekötőnk. Ez
egy egyszerű bejelentés lenne, ha nem tudnánk, mennyi
minden fűzhet egymáshoz
két ilyen, lélekszámra eltérő
települést. Debrecen az ország második városa, dinamizmusában persze az első,
de rögtön utána ott szalad
Füred, amely létszámban
ugyan a végén van valahol
a listának, de városépítő aktivitásában nem marad el
Debrecentől.
Jó néha magunkat mérni
egy nagyobb testvérhez.
Hogy mi a közös bennünk,
vagy éppen mi a kölcsönös,
netán az elleshető, eltanulható. Oda-vissza alapon értem, mert bár elfogult, hajdani debreceni diák vagyok,
de csak kimondom: Debrecennek is érdemes figyelnie
Füredre!
Ami közös: a dinamizmus, a
jó helyzetfelismerés, a következetes városvezetés, a sikeres összefogás a városért,
az átgondolt távlatos városépítési tervek, a korrekt és
pontos megvalósítás, a jó
pályázat írás, a hagyományok megtartása és gazdagítása, az értékek következetes
bemutatása. Aki egy kicsit is
ismeri akárcsak a sajtóból
Debrecen efféle tevékenységét, igazat adhat nekem, s
még tovább bővítheti a felsorolást. S ezzel igazoljuk, a
már sokszor leírt nagyszerű
gondolatot: hogy nem a lélekszám, hanem az elszántság tesz csuda nagy dolgokat. Főleg most, a 21. század igencsak bonyolult (hogy
finom legyek), első évtizedében, amikor mindenre kedveznek az idők, csak éppen
a település-fejlesztésre nem.
Ám Debrecen és Füred példája igazolja: nemcsak az
időkön múlik a sorsunk. Hanem, és elsősorban, önmagunkon.
Ehhez találtuk meg erre az
évre a sok összekapcsoló lehetőséget. A tavaszi utazási
vásárt, ahol Füred Debrecenben „kínálta fel” magát,
a nagyszabású Haydn koncertet debreceni művészekkel, az Anna-bált debreceni
védnökséggel, a debreceni virágkarnevált, lehetőleg sokszoros füredi vendég részvétellel, stb. stb.
És persze Jókai is itt van, az
időben összekötve a két várost. Hiszen az író élete és
művei tele vannak debreceni vonatkozásokkal, még regénye is van Debrecenről
(közel sem olyan jó persze,
mint a Füreden írt Az arany
ember), de maga a példázat
is meghatározó: ezt az országot a történelemben kipróbált, hitelesnek és maradandónak bizonyult értékek tarthatják meg a jövendőnek.
Praznovszky Mihály

Jókai Napok Füreden
Június 5-én ünnepélyes
keretek között nyitották
meg Balatonfüreden a tizennyolcadik Jókai Napokat. Ezúttal rendhagyó helyszínen,
a Jókai obeliszk előtt rendezték a megnyitót, hiszen a hagyományos helyszín, vagyis
a Jókai Múzeum jelenleg is
felújítás alatt áll.
Rendhagyó volt ez a megnyitó azért is, mert az idei rendezvények vendége Debrecen
városa. Az ünneplőket dr. Bóka István polgármester, országgyűlési képviselő köszöntötte.
A város fejlődéséről elmondta:
az, hogy visszakerülhetett helyére a Jókai obeliszk jelzi,
hogy milyen ütemben újul
meg a reformkori városrész, hogyan frissül fel a város arculata. A polgármester beszédében
reményét fejezte ki, hogy jövőre már a felújított Jókai Múzeumban lehet ismét a megnyitóünnepség, ahol egy állandó és rendhagyó kiállítással is
várják majd az érdeklődőket.
Debrecen és Balatonfüred
együttműködéséről a városvezető kiemelte: a kapcsolat kiváló
és ezt az év során elkövetkezendő programok is bizonyítani
fogják. A 18. Jókai Napokat a
rendezvény fővédnöke Halász
János, Debrecen város alpolgármestere nyitotta meg. Egyedül
a hagyomány és annak őrzése
határozza meg világnézetünket
– fogalmazott az országgyűlési képviselő. Balatonfüreddel megtaláltuk a közös hitet és közös akaratot, ami hidat
emel a két település közé – tette hozzá. Halász János szerint
a magyaroknak és külföldieknek is meg kell mutatni, hogy
a vidéki Magyarország sokkal
több, sokkal színesebb, mint

7. oldal
VAKÁCIÓ
Sikeres diákok portréi.
Telegdi Kamillát és Harmat Krisztiánt kérdeztük.

Idén Debrecen volt a vendége a Jókai Napoknak. Halász János alpolgármester a Jókai obeliszk előtt
amennyi ma látszik belőle. Közös érdek a helyi nemzeti értékek erősítése, melyhez kitűnő
kiindulópontot jelent Jókai
Mór személye. A debreceni alpolgármester végül azt kívánta, hogy Füred még sokáig
őrizze a szépet és jót. A Kerek templom melletti területen
az Ifjúsági Fúvószenekar térzenéjét hallhatta a közönség,
Csincsi Ferenc karnagy vezényletével. Az ünnepségen
Baranyi Péter, a Veszprémi Petőfi Színház művésze olvasott
fel részletet Szabó Magda: Jókai Mór című írásából. A köszöntő beszédeket követően
Aczél Géza, az Alföld című irodalmi folyóirat főszerkesztője
alkalmi versét olvasta fel.
Bán László

Megújul az aquapark
A korábbinál olcsóbb
árakkal, családi kedvezményekkel és színvonalasabb
szolgáltatásokkal nyit a tervek szerint június 12-én az
aquapark, amelynek szomszédságában egy új négycsillagos szálloda is épül – ígéri
az élményfürdőt üzemeltető
cég igazgatója.

günk is van – vélekedett a
Masped Zrt. ügyvezető igazgatója. Spányik Gábor kérdésünkre elmondta: ezzel együtt
a szolgáltatások színvonalát
is emelik, a korábbiakhoz képest melegebb lesz a medencék vize és átstrukturálják a
park működését is: míg nappal egy családbarát fürdő vár-

10. oldal
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RAJTOL EL A 41.
KÉKSZALAG

Testületi döntések
A képviselők a legutóbbi
testületi ülésen elutasították és újratárgyalásra javasolták az építészeti örökség
helyi védelméről szóló rendelet módosítását. A több
tucat, eddig nem óvott épület védetté nyilvánítását tartalmazó, a város arculatát
megőrizni kívánó indítvánnyal kapcsolatban több
aggály is felmerült.
Tihanyi László tanácsnok
a következetességet hiányolta
az előterjesztésből. Mint mondta követhetetlen, milyen szempontok alapján nyilvánítanak
több tucatnyi házat védetté, ráadásul úgy, hogy a bennük lakó tulajdonosokkal előzetesen
erről nem egyeztetett az önkormányzat. Kifogásolta azt is,
hogy az ingatlanjukon már
meglévő helyi védettség meg-

szüntetését
kezdeményezők
kérelmeit sem kezelték egységesen. A felvetésekkel több
képviselő is egyetértett.
András István a város főépítésze, a rendelettervezet készítője hangsúlyozta: míg a város
parti része dinamikus és látványos fejlődésen megy keresztül, új értékek jönnek létre,
addig Füred más területein a
város arculatába nem illeszkedő, sőt azt jelentősen rontó beruházások
tapasztalhatók.
Sürgősen kell tehát egy rendelet, amely megvédi azokat a
házakat, villákat vagy akár kerítéseket és közterületeket,
amelyek Füred hangulatát és
jellegét adják, őrzik a múltat,
ugyanakkor nem műemléki
épületek.
(Folytatás a 2. oldalon,
Az építészeti örökség
védelméről címmel.)

Nagy vitorlásversenyeket rendez idén a Balatonfüredi Yacht Club.

Olcsóbb belépőkkel június 12-én nyit az aquapark. Ősszel tovább
várja a vendégeket, ígéri az új ügyvezető igazgató
Indokolatlanul
magasak
voltak a belépők árai, ezen
már most a nyáron változtatunk. Még nincs döntés, de én
azt szorgalmazom, hogy legalább húsz-harminc százalékkal mérsékeljük az árakat. A
helyi lakosok illetve a családok számára szeretnénk kedvezményes belépőt biztosítani. Ezzel reményeink szerint nő majd az élményfürdő látogatottsága, amire szüksé-

ja a vendégeket, esténként
neves dj-k közreműködésével
éjszakai partikat rendeznek
majd a vízi parkban. Gondolkodunk azon is, hogy meghosszabbítjuk az élményfürdő
nyitva tartását, hiszen a melegebb vizű medencékben akár
késő ősszel is lehet majd fürdeni – fogalmazott Spányik
Gábor.

(Folytatás a 2. oldalon.)
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Az építészeti
Újra vár a Balatoni Nyár! örökség
védelméről
Balaton az Interneten

Ülést tartott a füredi
képviselő-testület
(Folytatás az 1. oldalról.)

Június 15-e és augusztus 31-e között kedvezményes rendezvényekkel várja a közönséget az Interneten is a Balatoni RMI
Ezzel a szlogennel fémjelzi a Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság az idei
főszezoni üdülési ajánlatokat, szabadidős programlehetőségeket. A Kulturális
Turizmus Évében nagyobb
hangsúlyt fektetünk a nyári
rendezvényekre, kulturális
eseményekre, fesztiválokra
– nyilatkozta Dani Barbara igazgató.
A vendégek és a szolgáltatók körében nagyon kedvelt a
több éve működő Balaton régió szezonális kínálatát összegyűjtő internetes aloldal. Az
Újra vár a Balatoni Nyár kampány keretében június 15. és
augusztus 31. között kedvez-

ményes üdülési ajánlatokat, aktivitásokat és rendezvényeket
ajánl a Balatoni RMI a nagyközönségnek a www.gyereabalatonra.hu/balatoninyar micro-

ció az igazgatóságon, a balaton@itthon.hu címen, vagy a
87/342-801 telefonszámon kérhető.
Az akciót az Árpád híd mellett el-

A nyári programsorozat célja, hogy
népszerűsítse a Balaton partján
igénybe vehető szolgáltatásokat,
hiszen a Balaton ma már jóval több
lehetőséget kínál az egyszerű
strandolásnál
site-on. A szolgáltatók ajánlataikkal az akció időtartama alatt
folyamatosan tudnak csatlakozni, amelyről bővebb informá-

helyezett óriáshálóval, Budapesten citylight plakáttal és parkolóóra plakáttal, banner megjelenésekkel, valamint számos sajtóhir-

detéssel támogatja meg az RMI.
A nyári rendezvények és
programlehetőségek kiemelt
megjelenést kapnak a www.vendegvaro.hu turisztikai portálon, amellyel egyéves együttműködést kötött az igazgatóság. A napokban jelenik meg
Budapesten és nagyobb vidéki városokban a nyári programokat népszerűsítő Balaton
FUNZINE és az EXIT Balatoni különszáma is. Bár a gazdasági válság nem kerülheti
el a Magyar Turizmus Zrt.-t
sem, a Balatoni RMI partnerek
bevonásával igyekszik minél
nagyobb marketing tevékenységet végezni, amely elsősorban
a belföldi piacra irányul.
Csorba Kata

Rendészeti képzés Arácson
Összesen 36 jelentkezővel indítják meg ősztől az új
szakképzést
Balatonfüreden, a Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és
kollégiumban.
Az erről szóló együttműködési megállapodást május 20án írta alá Lasztovicza Jenő, a
megyei közgyűlés elnöke, dr.
Bolcsik Zoltán dandártábornok, Veszprém megyei rendőrfőkapitány, Csima Károly, az
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium oktatási főigazgató
helyettese és Szalay Tibor, az
iskola igazgatója.
Az aláírást követően dr. Bolcsik Zoltán főkapitány elmondta: 12 éve próbálkoznak
hasonló képzés elindításával,
ami rendkívül fontos a 130
fős létszámhiánnyal küszködő
megyei rendőrség számára. A
megyei elnök a képzés társadalmi fontosságára helyezte a
hangsúlyt. Lasztovicza Jenő rámutatott: a diákok az évek során a tudás mellett fizikai
állóképességet is szereznek,
és erkölcsi tekintetben is sokat tanulhatnak. Mindennek

Az épített környezet a kulturális értékek részét képezi,
ha a város régi hangulatát őrző épületeit nem védjük meg,
akkor Füred elveszti jellegét
– vélekedett a főépítész.
Dr. Bóka István polgármester
részben egyetértve a kritikákkal hangsúlyozta, a város építészeti értékeinek megóvása
érdekében minél előbb meg
kell alkotni a helyi védettségről szóló rendeletet. Ne feledjük, a helyi védelem, a tulajdonosoknak korlátot jelent,
mivel befolyásolja az ingatlan
hasznosíthatóságát. Ha vesztegetjük az időt, lehet, hogy
nem lesz majd már mit megvédeni – fogalmazott a polgármester, aki azt javasolta, záros határidőn belül alkossanak
rendeletet, aztán az egyéni elbírálások és értékvizsgálatok
után még mindig van lehetőség módosítani a szakértői vé-

leményt és indokolt esetben
adott épületeket kivonni a helyi védelem alól. A testület
úgy határozott, hogy ennek
szellemében rövid egyeztetések után újra napirendre tűzi
a kérdést.
A képviselők döntöttek arról
is, hogy a városban még tavaly év végén felállított, több
hónapon át sikeresen üzemelő, de méreteiben és minőségében némileg kifogásolható
mobil jégpályát nem vásárolja meg a város, hanem pályázati úton igyekszik majd biztosítani az ez évi téli időszakban is a korcsolyázást.
A testületi ülésen elhangzott,
a nyár közepére elkészül Füred egyik meghatározó épületének, a Tagore sétányon
fekvő Ipoly Szállónak a rekonstrukciója,
ezzel
egy
hosszú évek óta húzódó beruházás fejeződhet be a városban.
cséká

Megújul az aquapark
(Folytatás az 1. oldalról.)
A városban több beruházásban is érdekelt tőkeerős cég
még ebben az évben elkezdi
az élményfürdővel egybekötött, évek óta tervezett új szálloda építését is. A hatszáz
millió forintból elkészülő,
négycsillagos, ötvenöt szobás
szálloda a tervek szerint a következő szezon közepére már
meg is nyithatja kapuit. A gazdasági helyzet miatt a szokásosnál lassabban indul a be-

ruházás. Érzékelve a belföldi
turizmus visszaesését, vannak
kételyeink, de úgy döntöttünk
előre menekülünk. Hiszek
benne, hogy egy modern szállodával illetve a hozzá kapcsolt meghosszabbított nyitva
tartású vízi parkkal növelni
tudjuk a város vonzerejét, és
meg tudjuk hosszabbítani a
szezont – válaszolta a Balatonfüredi Napló kérdésére
Spányik Gábor.
csak

Balatonfüredi Napló
Balatonfüred Város Önkormányzatának havilapja

A megyében egyedüliként indul belügyi-rendészeti fakultációs képzés a Széchényiben.
Képünkön: Szalay Tibor, Lasztovicza Jenő, Bolcsik Zoltán és Csima Károly
korunkban megkülönböztetett
jelentősége van az ifjúság körében – fogalmazott.
Az országban 56 településen
működik rendészeti képzés.
Eddig összesen 3000 diák tanult hasonló ismereteket,

1200-an jelentkeztek ebből a
tárgyból érettségire – derült ki
Csima Károly köszöntőjéből.
Megjegyezte: a kezdetben
szükséges jegyzeteket kifizetik az iskolának.
Szalay Tibor igazgató szerint

az újdonság bevezetésével az
intézmény több lábon áll,
amit igen kedvezőnek nevezett a jelenlegi oktatási körülmények között.

Bán László
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Egy füredi író Debrecenben
„Struccmadarat hozván az
törökök városunkban látásnak
okáért, ugyanitt városunkban
meghólt” – írta 1673. december 9-én Debrecen város jegyzőkönyvébe a krónikás. Nem
is sejtette, hogy kétszáz esztendő múltán ebből az érdekesnek mondható, de szűkszavú
bejegyzésből egy immáron lófarkas, kontyos népek nélküli
nemzet mesemondója kedves
és hangulatos mesét varázsol
A struccmadár címmel. S ha
már belelapozott ez a kései
tollforgató a törökkori Debrecen krónikájába, gyorsan kanyarít még pár jókedvű
történetet, amelyeknek a helyszíne a cívis város. Példának
okáért: Hogyan lett Dull Mihály uramból Rácz János? És:
A mennyei parittyakövek. Valamint: A debreceni kastély.
Gondolom, a debreceniek
úgy vannak vele, mint a fürediek: százszor is átbogarásszák
az életművet egy-egy füredi
vonatkozású megjegyzésért,
hiszen attól édesebb szívüknek az életmű. Debrecen valamivel könnyebb helyzetben
van, mert több az írás. Ámbár
nekünk itt van a Füreden költött Az arany ember, nekik ott
van A debreceni lunátikus.
No meg a debreceni kollégium, amely oly sokszor lesz
fontos helyszíne egy-egy Jókai regények, hogy mást ne
említsünk, mint az És mégis
mozog a föld halhatatlan kezdetét a Csittvári krónikával.
De hát az igazi Jókait olvasó debreceni nem áll meg
ennyiért, mindenáron le akar
győzni bennünket lokális, azaz topográfiai vonatkozásokban. Csak úgy sorolja: Fráter
György, Eget vívó asszonyszív, Mégsem lett belőle tekintetes asszony, Kiskirályok, A
magyar Faust, A gyújtogató,
A két menyegző és persze a
Sárga rózsa, amelynek még a
kéziratát is Debrecenben őrzik a nevezetes Déri múzeumban.
S akkor még sorolandók
az egyéb érdekességek: Jókai
gyakori látogatásai a városban, a debreceniek tisztelgő
deputációja az írófejedelem
előtt, a színházavatásra írt prológja, felesége vendégjátékai

stb. S hogy meg ne feledkezzünk a legterjedelmesebbről,
a Rudolf trónörökös összefogta nagy Monarchia-leírásban
Jókai rakta össze a Debrecen
fejezetet. Juhász Géza írta
egy helyütt: „Egész költészetét átszínezik debreceni élményei”.
Hogy mire ez a nagy Debrecen vonzalom Jókainál? Hát
van valami, amivel mi fürediek nem dicsekedhetünk. Jókaiból ebben a városban lett
újságíró! Méghozzá nem is
akármilyen, hiszen ha írónak
a legnagyobb volt, akkor újságírónak is így kell besorolnunk. (Már persze kivéve
Mikszáthot, akit a nógrádi elfogultságom mindenképpen
legalább mellé helyez ebben
a szakmai trónfoglalásban.)
Maga az egész történet olyan,
mint egy Jókai mese. Nem véletlen hát, hogy az ez évi kiskönyvünk tartalma teljes
egészében Debrecenről (lévén a Jókai napok pár-városa
most az Alföld fővárosa) és
1849-ről szól. Hírlapi cikkeket talál itt az olvasó, amelyeket Jókai írt 1849 első négy
hónapjában, amit Debrecenben töltött. Illetve van egykét későbbi visszatekintés is
ezekre az évekre, amelyekből
sok minden kiderül erről a negyedévnyi életrajzi érdekességről. S persze Jókairól lévén
szó, nem minden történt úgy,
ahogyan leírta.
Jókai 1848. január 8. és április 25. között Debrecenben
lakik. (Ott volt az egész magyar irodalom akkor: Vörösmarty, Jósika, Kemény Zsigmond, Kuthy Lajos, Pálffy Albert, Vas Gereben, Vachott Sándor, Sárosi Gyula, s persze
Petőfiék családja is. S ettől
kezdődik az újságíróskodás
és politikusi pályájának megváltozása is. Az előbbi nagyon fontos, az utóbbi nagyon nem fontos. Jókai egész
életére amolyan „fülemüle”
politikus maradt a maga jóságos, tiszta, naiv lelkével. Itt
atyai barátja, távolról rokona,
a feddhetetlen erkölcsű Nyáry
Pál azonnal a mélyvízbe dobta. (Mennyire szerette Nyáry
Pált! 1871-ben írt nekrológjának pár sora tanúskodjon ró-

la: „Mint Nyáry, rokonom;
mint férfi, elvbarátom; mint
politikus, vezetőm; mint jellem, ideálom volt.”)
Február elején Nyáry rábízta
a kormány hivatalos lapjának,
a Sürgöny című lapnak a szerkesztését, amely lapot lassan,
de fokozatosan a saját politikájának szolgálatába állított, óvatosan eltávolítva azt a kormánytól. Jókai komolyan vette magát s azonnal nekiugrott
Kossuthnak, majd a rendőrminiszternek, Madarász Lászlónak. Nyilvánvaló, hogy ezt a
hevességet nem tűrték sokáig.
Alig három hét s az újdonsült
szerkesztőnek fel is út, le is
út. Majd következett az ún. Béke párt szócsöve, az Esti lap,
amelyet február 22-től végig
itt szerkesztett, sőt májusban
még Pestről is, néhány szám
erejéig. Vezércikket ír, gloszszát, humoreszket, híreket,
szerkesztői üzeneteket, még talán a kolofont is ő írja. Élvezi
ezt a szerepet, ami nem is veszélytelen ekkor. A hadi helyzet túlságosan gyorsan változó, de tanúja a nagyszerű tavaszi hadjáratnak, kapja a híreket Erdélyből Bem győzelmeiről. Belső forrásokból tudja, hogy a tervezett trónfosztás, elszakadás Ausztriától,
nem váltja ki azt a kedvező európai politikai hatást, amit
Kossuthék reméltek, sőt. Első
kézből kapja a híreket az oroszok megindulásáról.
De lelkesedése nem csillapodik egy percre sem. 1849 talán nem olyan látványos az
életében, mint 1848 márciusának idusa (hja, csak egyszer lehet a Nemzeti Múzeum lépcsőjére állni!), de legalább
olyan felelősségteljes. Lehet,
hogy most komolyodott meg
igazán. A naiv ifjúból elszánt,
a veszélyt, a felelősséget érző
férfi lett. Meg talán igaz természete is itt válik el: az óvatos,
a megfontolt, a mindent kétszer meggondoló politikus. Ekkor lesz népszerű emberré,
pedig az életmű még jószerivel el sem kezdődött. De ami
hírt hallott, kapott, s amit leírt, s ahogyan leírta, már azonnal híressé, nevezetessé tette.
A Jókai könyvek ezen kis kötete egyszerre tiszteleg Jókai má-

sik városa, Debrecen előtt, és
megidézi a 160 évvel ezelőtti
forradalmi eseményeket, amelyeknek nem csak tanúja, de
még inkább cselekvő résztvevője volt Jókai Mór, a mi füredi arany emberünk.
(A Jókai-napokra jelent meg
a füredi Jókai kiskönyvtár új
kötete: Jókai Mór: debreceni
idill. Részlet Praznovszky Mihály utószavából)

Jókai-bableves recept
Végy mindent, ami
finom a kamrából,
de a tejfölt a
macska lökje bele.

Bableves, zene, tánc, nóta, kacagás
Hatodik alkalommal főztek Jókai-bablevest tömegesen Balatonfüreden. A Koloska
völgyben megrendezett versenyre hetvenkét csapat jelentkezett.

sem panaszkodhatott, hiszen az arany oklevelük mellé ajándékot is kaptak. Debrecen város is felajánlott egy különdíjat, amit a
Reneszánsz 2009 csapat nyert el. Erki Judit
és főzőkanalas társai a Zepter Kft. különdíját
kapták az aranyuk mellé. A
Városi Művelődési Központ
Babfőző Bóbiták csapata is
arany elismerést kapott, és a
debreceni csipetke csipkedői
is örülhettek a sikernek. A
Művelődési Központ viszont
a Balatonfüredi Rendőrkapitányságnak átadott külön-ajándékával köszönte meg, hogy
munkájukkal óvták a rendet,
hiszen a számtalan autós, kerékpáros, gyalogos épségben
ért ki és haza a völgyből.
A színpadon egymást követték a programok. A Nyírettyű
együttes, a Balatonfüredi NépA 8 arany okleveles csapat egyike a füredi Babfőző Bóbiták csapata tánc Együttes, a Tűz lángja
együttes, a Bihari CigányzeneZsűrizésre ötvenhárman adták be az elké- kar szórakoztatta a szakácsokat és a bableveszült étkeket. A tizenegy főből álló szakmai bí- sek elfogyasztására váró vendégsereget. A
rálók döntését Domonkos Miklós, a zsűri gyerekeket különleges kézműves foglalkozáelnöke ismertette a csapatokkal. A szakács-csa- sok és régi játékok, tekerőverseny (két főre)
patok közül mindenki nyertesként ünnepelhe- karikahajtó (régi bicikli kerékvázak), hullatett. Végül tizenöt bronz, huszonöt ezüst, hopp karika, középkori diótörő játék várta.
nyolc arany a végeredmény. Az utóbbiak kö- Emellett lehetett szép bőrdíszműveket készízött volt Debrecen város csapata is, akik Bala- teni. És persze nem hiányozhatott a nyalóka
tonfüred város különdíját is hazavihették.
és a törökméz sem.
A győri Jókai Mór Általános Iskola csapata
H. Sz. A.

Füred és Debrecen együttműködése
Balatonfüred idei turisztikai rendezvényeinek vendége lesz a cívisváros. A
programok részleteit május
25-én a budapesti Parlament Cafe-ban tartott sajtótájékoztatón az országos
médiáknak is bemutatták.
Balatonfüred polgármestere, Debrecen alpolgármestere
és a Duna Televízió elnöke közös sajtótájékoztatón ismertette a kulturális együttműködés
főbb pontjait.
Dr. Bóka István elmondta: a
közös programok szervezésének ötlete tavaly nyáron merült fel először, amikor a
Debreceni Grafikusművészek
Ajtósi Dürer Egyesülete Füreden rendezett kiállítást. Januárban a Magyar Kultúra napján
ismét több debreceni művészeti csoport mutatkozott be Bala-

tonfüreden, márciusban pedig
a debreceni utazás kiállítás
díszvendége volt Füred, a vele szorosan együttműködő Tihany és a Balaton régió.
Halász János, Debrecen alpolgármestere a sajtótájékoztatón
hangsúlyozta: Magyarország
nemcsak gazdasági, hanem kulturális válságban is szenved.
Új politikára és új kulturális
koncepcióra van szükség. Az
új kultúrpolitika pedig a vidéki városok összefogásának példájából táplálkozhat. A területi és lakosságszámbeli különbségek ellenére rengeteg
közös szál van a két település
között, ezek között is kiemelkedő a történelmi hagyományokhoz, kulturális értékekhez való viszony.
Cselényi László a Duna Televízió elnöke arról számolt be,
hogy Balatonfüredet és Debre-

cent is a kultúra fellegvárának
tekinti, fontosnak tartja, hogy
a képernyőn keresztül határainkon innen és túl minél többen
bekapcsolódhassanak a rendezvényekbe. Ennek szellemében
a Debreceni Virágkarnevált és
a 184. füredi Anna-bált is élőben közvetíti a csatorna.
Az együttműködés jegyében
Balatonfüred idei turisztikai
rendezvényeinek díszvendége
lesz Debrecen. Ennek jegyében a Haydn emlékév alkalmából május 31-én a Balaton
Szabadidő és Konferencia Központban, a világ számos városával egy időben csendült fel
Haydn: A teremtés című oratóriuma a Debreceni Kodály Kórus és a veszprémi Mendelssohn Kamarazenekar előadásában, Vásáry Tamás karnagy,
Debrecen díszpolgára vezényletével.

Az ez évi 18. Jókai Napok fővédnöke Halász János, Debrecen alpolgármestere. A június
5-től 7-ig tartó rendezvényen
több debreceni művészeti csoport is bemutatkozott, valamint megnyitották a Debreceni Grafikusművészek Ajtósi Dürer Egyesületének kiállítását is. A Jókai Ebéd ételei
pedig a debreceni mesterszakács, Boros László receptjei
alapján készültek.
Az idei 184. Anna-bál fővédnöke Kósa Lajos, Debrecen
polgármestere lesz. A bálra
Debrecenből két feldíszített
virágkocsi is érkezik majd.
Az együttműködés 2010-ben
is folytatódik: akkor a fürediek látogatnak majd többször a
cívisvárosba.
Bambek Gabi

A Nemzetközi Grafikai
Művésztelep kiállításán
A Kerektemplom galériájában június 5-én, a debreceni
Grafikusművészek Ajtósi Dürer Egyesületének kiállítás
megnyitóján, Halász János, Debrecen megyei jogú város
alpolgármestere mondott üdvözlő szavakat, amelyben köszönetét fejezte ki, hogy a debreceni művészek kvalitásos
képeit megmutathatják Balatonfüreden is. Az Ajtósi Dürer
Egyesület elnöke, Tamus István grafikusművész elmondta,
Balatonfüreden, néhány nappal ezelőtt fejeződött be a nemzetközi grafikai művésztelep. Az öt évvel ezelőtt elindított
műhely mára már nemzetközivé bővült, japán és szlovák
művészekkel.
A debreceni kollégiumban kétszáz évvel ezelőtt alakult
meg a grafikus műhely. Az első grafikák és később a rézmetszetek alkalmazott jellegűek voltak. Abban az időben a
debreceni diákok beutazták Európát és minden országból
egy-egy könyvvel kellett hazatérniük. A könyvekben lévő
grafikákból is sokat tanultak.
A rendszerváltozást követően Debrecenben többtagozatos
művész egyesületek voltak. A grafikusok 2000-ben önálló
egyesületet alapítottak, és felvették az Ajtósi Dürer nevet.
A kiállítás megnyitón fuvolán Fodor Lídia, zongorán Bánó
Veronika játszott.
Hanny Szabó Anikó
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Születésnapi ünnep A Balaton Díszpolgára
Gubicza Ferencet, a Balatonfüredért Közalapítvány
elnökét barátai, tisztelői köszöntötték 70. születésnapja
alkalmából Balatonfüreden.
Az önkormányzat által szervezett meglepetés ünnepségen
dr. Bóka István polgármester
egy gravírozott ólomkristály
palackot adott át ajándékba a

Gubicza Ferenc agrármérnök,
egyetemi tanár még mint a Balatonfüred-Csopak Tája Szövetkezet elnöke kezdte el a
helytörténeti munkák kiadását, felkarolva ezzel a történészeket, kutatókat, és megajándékozva a szerzők által dedikált könyvekkel a tsz tagságot. Azóta a füredi közalapítvány sorozatában lassan 50

Balatonfüred című könyve, a
Balatonfüred és Balatonarács
monográfia, amelyet minden helyi család ajándékba kapott, és
A balatonfüred-csopaki borvidék
története, amely országosan is egyedülálló borvidéki monográfia.
Gubicza Ferenc a születésnapi ünnepségen megköszönve
a jókívánságokat és a köteteket szerzőinek, a borrend tag-

A borrendben tervei szerint nem dolgozik már sokat, de a könyvsorozatot folytatja Gubicza Ferenc
helytörténeti kiadásokat elindító és szerkesztő, a borrendet
alapító elnöknek. A Balatonvin Borrend elnök-nagymesteréről a polgármester elmondta, neki köszönhetjük, hogy Füred a szőlő és bor nemzetközi
városa lett, és ezzel a ranggal
a borrend szervezésében a város élni is tudott.

kötet jelenik már meg, de Gubicza Ferenc kiadott már
Veszprémről, Lovasról, Nemesvámosról, Alsóörsről, Hidegkútról, Paloznakról, Felsőörsről, Tótvázsonyról, Csopakról
és természetesen a szülőfaluról, Lókútról is monográfiát.
A füredi sorozatban jelent meg
többek között Zákonyi Ferenc

jainak az eddigi közös munkát, elmondta, hogy bár egészségi állapota miatt a borrendben kevesebbet dolgozik majd,
a közalapítvány helytörténeti
sorozatának szerkesztését –
amelyben a füredi malmokról
jelenik meg a legújabb könyv
– szívesen folytatja.
Csorba Kata

A Nők a Balatonért Egyesület tiszteletbeli elnöke, Simonné Zákonyi Tünde a
Balaton Díszpolgára kitüntető címet kapta a Balaton Fejlesztési Tanács májusi keszthelyi ülésén.

Sikeres munkájáért a Nők a
Balatonért Egyesület több elismerésben is részesült. 2000ben megkapták a Balaton Díjat, rá egy évre pedig Az év civil szervezete kitüntetést.
Simonné Zákonyi Tünde tízéves elnöki tevékenysége után
úgy érezte, hogy a későbbi feladatokhoz még több energia
kell, ezért új vezetőség választását javasolta. Az új vezetés,

A kitüntetés indoklása, azaz a laudáció a következőképpen hangzott: „a Balaton és a
Balatonért Díj megtisztelő címek birtokosának, a balatoni civil törekvések, a
balatoni régió értékeinek
védelme, a családi örökség ápolása, a regionális
kulturális élet és kultúra
megvédése érdekében végzett fáradhatatlan tevékenysége elismeréseként.”
Simonné Zákonyi Tünde
1995. január hónapban
szinte a semmiből építette fel a Nők a Balatonért
Egyesületet, amelynek első elnöke lett. Célul tűzte
ki a Balaton természeti
és kulturális értékeinek
védelmét, a nevelés, okta- Simonné Zákonyi Tünde szinte a
tás, képességfejlesztés, is- semmiből hozta létre az egyesületet
meretterjesztés és a kulturális örökség megóvását. Az Szauer Rózsa elnökletével Siegyesület feladatának tekintet- monné Zákonyi Tündének a
te az ismeretterjesztő könyvek tiszteletbeli elnök címet adokiadását, emléktáblák állítá- mányozta. A leköszönő elnök
sát, valamint a híres balatoni asszony így vall az egyesületkutatókról történő megemléke- ről: „a közösséget összetartja
zést. Több témakörben szer- a bizalom, az öröm, az együtt
veztek konferenciákat is. munkálkodás, hogy a közösséMunkásságuk része, hogy gen belül önmagát is megvaló1999-ben a Tagore sétányon síthatja mindenki. Itt bárki
fölállították azt az szobrot, számíthat a másikra örömben
amely a Pajtás hajó 1954. má- és szomorúságban egyaránt.
jus 30-i, eddig a Balaton egyet- Egykor a tóért jöttünk létre, pelen hajó katasztrófájának állít dig az, ma van a legnagyobb
emléket. A bronzba öntött hajó- veszélyben az emberi kapzsiablakot formáló talapzatból az ság miatt. A harcot csak a civiégbe nyúló kéz az áldozatok lek vehetik fel, küzdenünk
mementója.
kell tehát a Balaton régió meg-

A borversenyen tarolt az Olaszrizling
A városi borverseny egyre fontosabb szerepet tölt
be a szőlősgazdák, borászok
életében. Nemcsak munkájuk eredményére kíváncsiak,
hanem az eredmény birtokában pályázhatnak a borheteken való részvételre. Természetesen nem közömbös az
a kérdés sem, hogy ki lesz
az Év bortermelője.
A szervező Pelsovin Bt.
munkáját segítette az önkormányzat, a hegyközség és a
borvidéki tanács is. A Balatonfüred-Csopaki Borvidék Hegyközségi Tanácsa ez évben
külön versenyt nem szervezett, ezáltal a városi borverseny borvidéki megmérettetésnek is tekinthető. Ez évben összesen 357 borminta érkezett.
A bíráló zsűri vezetésére és az
egyik bírálóbizottság irányítására Módos Péter, a Magyar
Borakadémia volt elnöke kapott felkérést. A négy bizottságban, a borvidék elismert és
vizsgázott, okleveles borbírálói értékeltek. Minden bizottságban jelen voltak a fiatal és
tehetséges borászok képviselői is. A nagyszámú minta végett, a bírálat két napig tartott,
megfelelve a nemzetközi előírásoknak, azaz egy nap csak
45 bor kerülhetett a bírák elé,
az is csak ebéd előtt.

Az ünnepélyes eredményhirdetésen a város vezetését dr. Bóka István polgármester, dr.
Kiszely Pál alpolgármester,
Nagy Jenő tanácsnok, a rendezvénynek helyet adó Hotel Annabella igazgatója képviselte.
A rendezvényt megtisztelte Gőgös Zoltán, az FVM szakállamtitkára is. Köszöntőjében az
aktuális szőlő-bor ágazatot
érintő, borpiaci helyzetről
adott tájékoztatót. Szólt a parlament által nemrég elfogadott
bortörvényi
változásokról, melynek következtében ez év őszétől új uniós borjelölés lép életbe, valamint a
bormarketing forrás nagyobb
lehetőséget biztosít borreklámra úgy belföldön, mint külföldön. A megszűnő minőségi
jelölés helyett a földrajzi és
eredetvédelmi megjelölés nagyobb reklám lehetőséget jelenthet.
A városi borversenyen a 100
pontos bírálati rendszer alapján három nagy aranyérmet adtak át. A legjobbnak a Zánka
és Környéke Pinceszövetkezet késői szüretelésű 2006-os
Olaszrizlingje bizonyult. Szintén nagy aranyérmet kapott a
pécselyi Mészáros József
2007-es Olaszrizlingje, valamint az aszófői Fodorvin
2008-as Olaszrizling + Szürkebarát + Chardonnay cuvée-je.
A legjobbnak tartott borok

után összesen 43 aranyat, 171
ezüstöt, 127 bronzot és 13 oklevelet osztottak ki.
Eredményesen szerepeltek a
megmérettetésen Balatonfü-

A Koczor pincészet összesen
4 arany-, 3 ezüst- és 1 bronzérmet kapott. A felsorolás nem
teljes, rajtuk kívül még további 15 füredi pincészet kapott

Füzessy István (bal oldalon) dr. Lázár Jánostól, a hegyközség
elnökétől vette át az ajándékot
red ismert pincészetei. A Badacsonyi Pincegazdaság Zrt.
balatonfüredi pincészete 4
arany- és 6 ezüstérmet kapott.
A Figula családi pincészet Figula Mihály és Figula János
nevén nevezte borait, eredményeik méltók a hagyományokhoz. Összesen 3 arany-, 9
ezüst- és 3 bronzérmet kaptak.

érmet. Újnak tekinthető a Koronczai pincészet, amely 5
ezüst- és 3 bronzérmes borral
nevezett a versenyre.
Nagy izgalom fogadta az Év
bortermelőjének bejelentését.
Eltérve az eddigi hagyománytól, nem a legmagasabb pontszámot elért és balatonfüredi
bortermelőt díjazták, hanem

az elmúlt évjárat 5 legjobb borának összeadott eredményét
vették alapul. Természetesen
a füredi kötödés alapfeltétel
maradt.
Ennek alapján 2009-es borversenyen az Év bortermelője címet a Múzsa borház tulajdonosa Füzessy István érdemelte ki. Összesen 16 borral
neveztek a versenyre, melyből 3 arany-, 7 ezüst- és 6
bronzérmet kaptak. A legjobbnak a két Nektár, száraz és félédes változatban és a Nektár +
Olaszrizling cuvée bizonyult.
A leghűségesebb fajta ezúttal
is az Olaszrizling lett mint a
borvidék legmegbízhatóbb fajtája. Az új fajták közül, a
Cserszegi fűszeres, Nektár,
Rozália, melyek dr. Bakonyi
Károly szőlőnemesítő fajtái,
összesen négy aranyérmet
nyertek.
Az eredményhirdetést követően megállapítható, hogy a borvidék szőlészei-borászai megértették, hogy csak a minőségi borokkal lehetnek versenyképesek.
A szervezést bonyolító Pelsovin Bt. és csapata Müller István irányításával ezúttal is
kiváló munkát végzett. Befejezésként születésnapi tortával
emlékeztek a nagykorúvá lett
18. füredi városi borversenyre.

Fülöp L.

alakulásáért!”
Simonné Zákonyi Tünde munkásságát Balatonfüred 1999ben a Balatonfüred Városért
Díjjal ismerte el. A háttérbe
vonulás azonban nem jelenti
számára a teljes visszavonulást, további feladatának tekinti ugyanis édesapjának dr.
Zákonyi Ferenc hagyatékának gondozását. Ez az év kétszeresen is kerek évforduló a
családban, hiszen Zákonyi Tünde is betöltötte a
hetvenet, édesapja születésének, pedig – akiről
Keresztury Dezső írta:
„A szolgálat volt mindene, és a legvonzóbb alkalom, miben teljes lett
élete: a Balaton” – 100.
évfordulóját ünnepelhetjük augusztus 28-án. A
város is méltó ünnepséget tervez Díszpolgára
emlékére. Többek között
koszorúzás lesz a Panteonban, füredi sírjánál és
a siófoki emléktáblájánál, és bemutatják a válogatott írásait tartalmazó könyvet is. A honismereti egyesület ünnepi ülésen emlékezik meg a nagy
Balaton kutatóról. Lesz emlékkoncert és Zákonyi Ferenc
életét bemutató kiállítás is.
Zákonyi Lilla reméli, hogy a
megemlékezés a Zákonyi Ferencet tisztelők számára emlékezetes évforduló lesz, amelyen részt vesznek gyermekei
is, az Egyesült Államokban,
Floridában élő közgazdászként dolgozó András fia, és
Kinga lánya, aki diplomata,
és megajándékozta a Simon
családot már egy unokával is.

dr. Fülöp Lajos

A rozé mint
nyári szomjoltó
Sokan teszik fel a kérdést, komoly bor-e a rozé? A válasz
mára egyértelmű: igen, az.
Bár a világ bortermelésének
mindössze 3-4%-át teszik ki a
rozéborok, komolyan kell vennünk. Napjainkra már ténylegesen a helyére került,
megtanultuk helyesen fogyasztani.
A rozé főleg tavasszal és nyáron szárnyal, és különösen
népszerű a fiatalok körében,
akik nem bíbelődnek a bonyolult nevekkel és az eredetvédelmi rendszerekkel, csak
frissítő üdítőt keresnek némi
alkoholtartalommal. De a rozé igazából nem válogat: idősek és fiatalok, nők és férfiak
a legkülönfélébb társadalmi
csoportokból egyaránt kedvelik. A rozé korábban csak afféle nyári ital volt, amelyet
grillpartik alkalmával fogyasztottak. Ma már a rozé is
nemes italnak számít, amely
állja a versenyt a vörösökkel
és a fehérekkel egyaránt. Sokféle szőlőből készülhet, különböző módon. Többféle rozé
stílus létezik, hazánkban a
könnyebb stílusú az elfogadottabb, míg Franciaországban
sokkal testesebb, nehezebb,
kevésbé üde borokat készítenek helyi fajtákból. De a jó
rozé mindenekelőtt florális illatú, csipetnyi gyümölcsös íz
beütéssel és könnyű, mint a
csipke. Tökéletesen megy a fűszeres ételekhez. Fogyasszák
egészséggel!

Kuti Rezső
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Korok Fesztiválja
Füreden a régi római borostyánúton május végén újra római katonák erőteljes
ütemes léptei csapódtak az
úthoz. A Balatonfüredi Reformkori Hagyományőrzők
Társasága immár harmadszor rendezte meg a Korok
Fesztiválját.
A Kossuth tértől a Kisfaludy színpadig tartó felvonuláson 800-an vettek részt. A
fesztiválra az ország több részéből érkeztek hagyományőrző csoportok, amelyek az első
évezredtől a 19. századig képviselték a múltatt. Idén első alkalommal Lengyelországból,
Bem József szülővárosából,
Tarnowból, Füred németországi testvérvárosából, Germeringből és a horvátországi OpatijaAbbaziából is üdvözölhettek
soraik között hagyományőrző
csoportokat a fesztivál résztvevői. A menetet végig dudaszó
és a fehér ruhába öltözött táltos dobosok kísérték.
A zászlóforgatók, a táncosok,
a kacagányt viselők, az íjászok, a kardforgatók, a külhonból érkezettek, a reneszánszkori ruhákba öltözöttek, a reformkoriak, a lovasok, a hintók látványos sora haladt végig a városon egészen a Kisfaludy színpadig.
Dr. Bóka István polgármester
köszöntőjében
elmondta,
hogy Balatonfüred a 19. században élte fénykorát. Fontosnak tartja, hogy a fesztiválok
alkalmával fiatalok is láthatják, megismerhetik a régi korok ruháit, viseleteit. Köszönetét fejezte ki Schindele
Györgynének és a fesztivál
szervezőinek áldozatos munkájukért. Schindeléné megköszönve a polgármester szavait, hangsúlyozta, a szervezés csapatmunka volt, és mindenki kivette belőle a maga
részét. Különösen Szallár Ida
és Erbics Mária voltak azok a
társaság tagjai közül, akik hónapok óta segítségére voltak a
szervezésben, mondta az elnök asszony.
Dr. Suchman Tamás, a Balaton Fejlesztési Tanács elnöke
szerint a fesztivál, a történelmi korokat idéző kavalkád, növeli a város hírét. Majd centuri (századosi) sípjába nagyot fújva, a római katonákat
szólította meg, akik az akkori
katonákhoz híven latinul válaszoltak. Rosta Sándor, a Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság elnöke a hűséget és a barátságot tartja a legfontosabbnak. Hűség az emlékekhez, a hagyományokhoz,
barátság egymással, a hazai és
külföldi vendégekkel, mondta
a BRIB elnöke. Szabó Forrai
Zsolt, a F.I.C. elnöke, cége nevében (amely már harmadik
éve támogatja a fesztivált) üdvözölte a résztvevőket. Takács Miklós, az Idegenforgalmi Bizottság vezetője Balatonfüred testvérvárosainak képviselőit köszöntötte, amelyre a
hagyományőrző csoportok szószólói hol magyarul, hol tolmács segítségével válaszoltak.
A fesztivál ünnepélyes megnyitását követően a résztvevő csoportok a Szent Miklós hajón
sétahajózásra indultak, majd
amennyire az eső engedte, műsoraikkal bemutatkoztak a Kisfaludy színpadon is.
Hanny Szabó Anikó
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Korhű
öltözetek,
fényképek
A Balatoni Borok Házában a május 23-ától látható
fotó és korok öltözékei kiállítás a Reformkori Hagyományőrző Társaság négyéves történetéből ad ízelítőt, valamint bemutatót a
gótika, a reneszánsz, a reformkor és a kiegyezés utáni korok öltözeteiből.

A kiállítást dr. Ács Anna
muzeológus nyitotta meg,
visszaemlékezve a társaság
kezdeti korszakára, és arra az
útra, amit idáig bejártak. Az ötletadó, és a társaság motorja
Schindele Györgyné, aki külföl-

A nyolcszáz felvonuló között sokan voltak a fürediek is. A legkisebb hagyományőrző korhű
babakocsiban tette meg a várost átszelő utat. A Koloska völgyben egész nap hadi bemutatókat
tartottak

Haditorna a Koloska völgyben
A Korok Fesztiválja háromnapos rendezvényén idén
a Koloska völgyben felállított korabeli sátrakban, jurtákban aludt több hagyományőrző csoport.
A május 31-i vasárnapi rendezvényre kiérkezőket különleges látvány, gólyalábasok, buzogányosok bemutatója fogadta. A Savaria Légió katonái is
bemutatkoztak, akik a római
provincia területén fellelhető
katonaság életét rekonstruálják. Egy másik csoport, a
magorok ősi éneke a szabadságról, a büszke szívről szó-

lott, íjász bemutatójuk ámulatba ejtette a nézőket. A Regélők arról a sólyomról regéltek, amelyik az égből szállt le
a földre. Serf András vezetésével a régi magyarok lovasíjász harcmodorát is megismerhette a közönség.
Az idomított sólymok, a bagoly, a héja a régi vadászatok
hangulatát idézte. A bajvívást
is bemutatták a nézőknek,
akik különféle korok szokatlan, érdekes ruhaviseletéből
és viselkedés-történetéből is
ízelítőt kaphattak. A Tarnowból érkezett lengyel hagyományőrző csoportok táncai a

harci bemutatók között szórakoztatták a nézőket. A bemutatók alatt az ősi szokást
követve a lányok a jurták
előtt fonták az öveket. A füredi íjász egyesület tagjai,
Schindele György vezetésével, a gyerekeket tanították az
íjjal való bánásra. Hátul a
bográcsokba ügyes asszonykezek pucolták a krumplit, készítették elő a húsokat, majd
a férfiak megfőzték a finom
pörköltöket, amelyhez jó bor
is előkerült, sőt még házi sütésű kenyér is a kitűnő pörkölt
szafthoz.
Hanny

di élmény hatására hozta létre
a társaságot. Először kölcsönözték maguknak a reformkori ruhákat, majd maguk
fogtak a ruhák varrásához. Tevékenységükre,
megjelenésükre ma már számít a város
az ünnepségeken.
Az elmúlt évek alatt a társaság taglétszáma négyszeresére emelkedett. A tagok
családtagjaikat,
gyermekeiket, unokáikat is bevonják a
társasági életbe. Vári Éva
szervezési munkájának köszönhetően tudatos iskolai,
óvodai ismeretterjesztés folyik. Schneider Ferencné
összegyűjti a társaságról megjelent cikkeket, írásokat, saját
készítésű fényképeket. A kiállított fotók legtöbbjét is tagok, Kertai Józsefné és
Farkas Péter készítette.
A füredi hagyományőrzők jól
tudják, amit Kodály Zoltán
így fogalmazott meg: „Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök
kultúrája
egykettőre
elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem
szerzi magának”.
A Petőfi Színház egyedi ruha
kiállítását Ács Anna ajándéknak nevezte. Mint mondta:
ajándék mindazoknak, akik
megtekintik. A színház jelmezgyártó műhelyének vezetője,
Németh
Gabriella
segítségével jött létre a bemutató, amely szintén a társaság
tagjainak – nevezetesen Dalosné Nagy Ibolya és Dalos
Nándor – szervező munkáját
dicséri. A kiállítás megnyitóján Borzsák Kamilla fuvolán
és Bánó Tamás gitáron játszott.
H. Sz. A.
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Füredi Múzsák: Kézdy Éva
Amikor beléptem Béresiné Kézdy Éva vászolyi otthonába, úgy éreztem, hogy
egy tündér vagy boszorkány
visszaforgatta az idő kerekét több száz esztendővel.
Már a kapuból elragadó a
régi, nádtetős falusi ház látványa, és stílszerűen egy vidám, fekete puli szalad
elém. A háziasszony csodálkozik is, hogy elmaradt az
idegeneknek szóló ugatás.
Én jó barátságban vagyok a
kutyákkal – mondom az üdvözlés után – s ezt valószínűleg ők is tudják.
A keskeny, hosszú folyosóra belépve rögtön kapom a figyelmeztetést: vigyázzon a
fejére! Mert hogy az ajtónyílások alacsonyak, s a lábam elé
is figyelnem kell a küszöbök
miatt.
– A ház hátsó része istálló
és kamra volt, ezt alakítottuk
át fazekasműhellyé még 1986ban, de először menjünk az első szobába! – invitál. Belépve
mindenütt szebbnél szebb,
ezernyi féle kerámiát látok,
polcokon, falakra függesztve,
azt sem tudom, hirtelen merre
forduljak? Aztán az utcára néző, szűk ablakra téved a tekintetem.
– Régen a szobákban az ablakokat csak szellőztetésre
használták, s erre egy ilyen
kis méretű is elegendő volt, s
ez a fűtés szempontjából is
praktikusabb – kapom az
újabb felvilágosítást. – Most,
fagyosszentek lévén igencsak
lehűlt az idő, ezek a vastag kőfalak ilyenkor barátságtalanok tudnak lenni, tegnap be is
gyújtottam egy kicsit a cserépkályhába. Még mindig langyos. Egyébként azt is
megfigyeltem, hogy itt fönn,
a faluban mindig másfél-két
héttel később virágzanak a
gyümölcsfák, mint odalent a
tóparton.
– Miért épp Vászolyt választották lakhelyül?
– A férjem tősgyökeres füredi, de ott nem tudtunk volna építkezni. Megvettük ezt a
kis parasztházat, aztán fölújítottuk, persze csak annyira,
hogy a jellege azért megmaradjon. Van központi fűtésünk,
de jobban szeretem a cserépkályha melegét. Én egyébként a fővárosból származom,
ott ismerkedtem meg a férjemmel, aztán Füredre költöztünk
és hamarosan megvettük ezt a

házat. A kislányunk születése kával. Ahhoz, hogy az elké- latokat valami módon toután fejeztük be a felújítást és szült tárgyakat rendesen ki vábbadni, talán azért, mert
ideköltöztünk. Azóta persze tudjam égetni, legalább hat úgy érzi, ezzel a halhatatmár a lányunk is férjhez óra szükséges. Először 100 lanság felé tesz néhány tétoment, van két rosszcsont uno- fokra fűt föl, hogy az agyag- va lépést.
– Sajnos mostanában
kám is, itt laknak a szomszéd- ból eltávozhasson a nedvesban, Szőlősön vettek házat. ség, aztán akár 1000 °C-ra is nincs erre időm és energiám,
Van egy nagyfiam is, ő még fő- fölmehet a hőmérséklet, vagy de korábban gyakran vezetiskolás Kecskeméten.
afölé, attól függően, hogy mi- tem alkotótáborokat, tanítottam gyerekeket és felnőtteket
– És a fazekasság? Mi- lyen munkákat égetek ki.
kor és hogy kezdődött?
– Van-e kedvenc irányza- egyaránt. A veszprémi szakiskolai oktatások mellett
– Budapesten, az
itt a faluban is rendezérettségi után „csábultünk az érdeklődő ifjútam el”, hogy miért, azt
ság részére fazekas
nem tudom megmagyatáborokat, ami persze
rázni, de talán nem is
nemcsak az agyaggal
kell. Egyszerűen tetszett.
való munkát, illetve a
Egy rövid időt Csákvákülönböző fortélyok elron töltöttem egy fazesajátítását jelentette, hakas ipari szövetkezetnél
nem a városi gyerekek
– a csákváriak mindig is
számára
megmerítkeneves fazekasok voltak –,
zést az igazi, falusi életitt tanultam meg a koben. A kirándulások
rongozás alapjait, aztán
mellett különböző népi
visszakerültem a fővámesterségek alapjaival
rosba egy háziipari szöismertettük meg őket,
vetkezethez.
Eközben
de még néptáncot is
kerámia szakon elvégezgyakoroltunk.
tem a Képző- és Iparmű– Idefelé jövet szinvészeti
Szakközépiste lépésben hajtottam,
kolát. Abban az időben
az eső után fölfrissült
kezdett felfutni orszátáj ezerféle zöld színégos szinten is a fazekasvel káprázatos látság, folyamatosan nőtt
ványt nyújtott. A Kaaz érdeklődés, ennek
kas-hegyről a Pécselyi
folytán egyre több ilyen
medence látványa pejellegű üzletet nyitottak,
dig lenyűgöző. Gyakkülönböző rangos címeran jár a természetbe?
ket ítéltek a legkiválób– Azt szoktam mondabaknak – hogy csak
ni, hogy nekem csak ki
egyet említsek, ebből az
kell lépnem a ház ajtaidőből származik a Nép- Budapest, Balatonfüred és Vászoly, a
ján és már a természetművészet Mestere cím is. legfontosabb helyek Kézdy Éva életében.
ben vagyok. Számomra
– A hangsúly mö- A legnagyobb szerelem a Balaton és
a Balaton és a környéke
gött azt érzem, hogy környéke
múlhatatlan
szerelem.
ma közel sem ilyen rózsás a helyzet.
ta, stílusa a kerámiakészítés- A férjem többszörös országos
vitorlázó bajnok volt Sudár
– Ma is sok kitűnő kerami- ben?
kus művész dolgozik az or– A régi dolgokat kedve- hajóosztályban, és én, ha leszágban, de az üzleteket lem, a hagyományos színeket- hetett, vele tartottam. Rabul
egyre inkább elborítja a ga- formákat. Ezek már mind jól ejti az embert, de olyan rabgyi, a giccs, a sok értéktelen bevált utak, egy-egy tárgy for- ság ez, amelyből nem akar
ócskaság. Rangos, régi üzle- májában és méretében gyak- szabadulni. Ahogy elmúltak a
tek állnak át silány olcsósá- ran több száz év tapasztalata fagyok, már vízre került a hagok forgalmazására, nem jó sűrűsödik össze. A Dunántú- jó, s míg be nem köszöntött a
látni, ahogy a színvonal egyre lon egyébként több fazekas- tél, addig ott is maradt. Ez
mélyebbre süllyed. Ha egy kül- központ is működött az el- olyan élményt adott, amit
földi ilyen helyen végigsétál, múlt évszázadok során, én a csak az érthet meg igazán,
elég kiábrándító képet láthat leginkább a sümegiek és a tata- aki hasonlóban részesült.
maga körül, lehangoló az or- iak által kidolgozott színeket- Egyébként a víz szeretete hoszágra nézve.
formákat alkalmazom. Szíve- zott össze a férjemmel is, tudHátraballagunk az épületben sen nyúlok vissza az ősi, ma- niillik én annakidején a Dua „helyszínre”, Kézdy Éva mű- gyar motívumokig, a tálai- nán versenyszerűen eveztem
helyébe.
mon gyakran láthatók őseink kétpárevezős csónakkal.
– Egy évvel az ideköltözé- misztikus szimbólumai. Termésünk után készült el a műhe- szetesen születnek saját ötlete- Búcsúzkodás után a ház
lyem. Két elektromos égető- im is munka közben, ezeket asszonya a kapuig kísér, természetesen a barátságos, házkemencém is van, egy na- is megvalósítom.
gyobb és egy kisebb, mindig
– A legtöbb alkotó az éle- őrző pulival együtt. Jó volt
azt használom, amelyiket te folyamán igyekszik a ben- ide látogatni!
Gaál A.
meg tudom tölteni nyers mun- ne fölgyülemlett tapaszta-

Szőcs Géza költő európai kitüntetése
Szőcs Géza volt a vendége legutóbb a Hamvas Asztaltársaságnak Balatonfüreden. A költővel Cserép
László, a kuratórium titkára, Európáról, az európaiságról beszélgetett a Blaha
étteremben. Szőcs Géza
nemrég a Bécsi Európai Akadémia nagydíját vehette át.
„Csak akkor maradhat Európa az, amire eddigi teljesítménye predesztinálja, ha
bízik magában és hisz a szeretetben” – mondta a bécsi
díjátadón a költő.
Általunk, magyarok által
Európa még európaibb lehet.
Összefogva más nemzetekkel,
kellő ellensúlyt képezhetünk a

globalizációval szemben. Európa legyőzte eddigi mostohagyerekeit, a totalitarizmust,
vagyis a fasizmust és a kommunizmust. Most másik mostohagyereke, Amerika, a klaszszikus értékek semmibe vételével tüntet. Nevezhetjük ezt rágógumi szemléletnek, plázásodásnak, fast food (készétel)korszaknak, hangsúlyozta a füredi pódiumon a költő. Hiszem, hogy megvannak az
európai értékek, és ezek megőrzésében nekünk jelentős feladataink vannak, hogy leszármazottaink elmondhassák, ezért
a világért érdemes volt küzdeni. A világ egy – mondja Hamvas Béla. Amilyen Európát
akarunk, olyan Magyarorszá-

got kell építenünk. A Németh
László-i gondolatot kiterjesztve, ne csak kert-Magyarországot, hanem kert-Európát képzeljünk el, mert abban érdemes élni – foglalta össze Szőcs Géza, aki újságíróként, költőként
is Babits Az európai irodalom
című műve bevezetőjében említett gondolatát vallja: a szél,
ami átjárja az erdőt, az mindenütt ugyanaz a szél.
A beszélgetésben szóba került
korábban írt Königsberg Kiáltványa, amely Farkas Wellmann Endrével közösen szerkesztett közéleti írásait összefoglaló legutóbbi könyvében
is megjelent. A mára fantommá vált Kalinyingrád, azaz Königsberg jó példája lehetne az

európaiságnak. A híres szellemi, filozófiai, irodalmi központ Szőcs Géza elképzelése
szerint, amolyan szellemi Hongkong is lehetne, ötnyelvű
nemzetközi egyetemmel, igazi városállam, a nyugati és az
orosz kultúra találkozásánál.
Hogy a Bécsi Európa Akadémia díját elnyerte, az európai
szellemi terek kialakításáért
végzett munkája is közrejátszott, fejezte be a beszélgetést a Hamvas Asztaltársaság
közönségével a költő.
(Szőcs Géza és Farkas Wellmann Endre Amikor fordul az
ezred című kötetének a bemutatója Füreden 27-én, szombaton 15 órakor lesz a Halés Borünnep keretében)
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Levél az Olvasónak

Néhány mondat
a fejlődésről
Megkerestem a Magyar Értelmező Kéziszótárban a fejlődés
szót, nem mintha nem tudnám, hogy mit jelent, egyszerűen csak
kíváncsi voltam, mi módon határozza meg ezt a fogalmat, de
nem lettem sokkal okosabb. Igen, vannak szavak, amiket nem
igazán lehet meghatározni, önmagukban kifejezik azt, amit
mondani akarnak, más szavak használata már pontatlanságot
eredményez. Nem beszélve arról, hogy a fenti szót is annyiféle
módon lehet megközelíteni, ahány helyzetben használni akarom, mert például egészen mást jelent a fejlődés egy kicsírázott
növénynek, mint egy közösségi társadalomnak. Engem az utóbbi kérdés foglalkoztat mostanában, mert a híreket olvasva és
hallgatva rájöttem, hogy én homlokegyenest másképp értelmezem ezt a szót, mint a működő demokráciák gazdasági szakemberei, illetve az általuk ezen a téren erősen befolyásolt –
mondhatnám, félrevezetett – köztudat.
Manapság, a nyakunkon ülő gazdasági válság idején különösen aktuális ez a kérdés, mert egyre többet hallunk visszaesésről, pangásról, stagnálásról (recesszió), s ezt, mint rémisztő
hírt közli velünk a tömegkommunikáció, zuhanó grafikonokkal,
romló statisztikákkal ijesztgetnek bennünket, és magyarázzák,
hogy a monetáris gazdaságnak most aztán annyi, jön a hét szűk
esztendő.
Vegyünk egy konkrét, aktuális példát: bajban van az autóipar,
visszaestek a vásárlások, kongatják is a vészharangot rendesen, mert ugye a fejlődés az, ha egy autókereskedő egy évben elad 100 autót, majd a következő évben 120-at, aztán 150-et –
nem folytatom a sort. No de hol van ennek a vége? Hol a felső
határ? Ki dönti ezt el? Magyarországon több millió autó fut.
Az a fejlődés, hogy majd lesz ötmillió? Aztán tízmillió, majd tizenöt? Az a fejlődés, hogy mindenkinek lesz autója, de itt természetesen nem lehet megállni, mert fejlődni muszáj, tehát
mindenkinek két autó kell, egy hétköznapi meg egy ünnepi. Aztán fejlődünk tovább, kell egy zöld, egy sárga, egy piros meg
egy kék, hogy épp milyen hangulatban vagyok. Majd még több,
az egyikkel csak déli, a másikkal csak nyugati irányba indulok
el – mert hát fejlődnünk kell, vagy mifene! De ha nincs szükségem ennyi autóra, akkor a meglévőt kell lecserélni, mondjuk
háromévente. Később kétévente, aztán évente, mert fejlődni kell
ugyebár, egyre több autót gyártani és eladni, különben mi lesz
a nemzetgazdasággal? S ha fejlődünk, akkor már nem elég
évente új autót venni, hanem félévente kell, aztán havonta,
hogy a statisztika mindig pozitív eredményt mutasson!
Sorolhatnám persze tovább a képtelen ötleteket, de inkább megemlítek egy másik, talán még fájóbb kérdést, az energia ügyét.
A világ gazdagabbik felén brutális módon emelkedett az utóbbi
száz évben az egy főre jutó energiafogyasztás, és az emelkedés
napjainkban is tovább folytatódik – ráadásul baromi büszkék is
vagyunk erre, mert kidüllesztett mellel megállapítjuk: hát igen,
fejlődik a világ! Hová? Merre? Meddig? Azt nevezzük fejlődésnek, hogy egyre több energiát használunk? (Már majdnem azt
írtam, pocsékolunk.) Igaz, kezdjük már látni, hogy egyre nagyobb a baj, hogy mást ne említsek, rohamosan fogynak a Föld
szénhidrogén-készletei – de ugyanígy említhetném például az
esőerdőket, vagy a Déli Sark jegét is. De kit érdekel ez, fejlődni
kell, belekerültünk egy őrült körforgásba, amiből nem tudunk
(nem akarunk?) kiszállni. Ezért aztán kitalálunk mindenféle
képtelen ötletet, hogy az istenített fejlődés nehogy megálljon:
energiafű, meg hasonló természetpusztító elképzeléseket izzadunk ki, megfúrjuk a Földet, telerakjuk brutális méretű szélkerekekkel, az égvilágon mindent igyekszünk megvalósítani, nehogy
csökkenjen az egy főre eső energiafelhasználás, mert az már
visszafejlődés, és akkor vége is a világnak.
Vajon mikor döbbenünk rá, hogy a világnak ezzel a pazarló,
pusztító hozzáállással lesz vége, mégpedig előbb, mint gondolnánk? A jelek egyértelműek (globális fölmelegedés, elsivatagosodás, környezetszennyezés – hadd ne soroljam tovább!),
mégsem látunk az orrunknál tovább, mert mi fejlődni akarunk,
mert valaki valamikor azt a képtelen hazugságot ültette belénk
(mi meg persze vevők voltunk rá), hogy a fejlődés azt jelenti:
még többet! Még nagyobbat! Még korszerűbbet bármi áron!
Istennek képzeljük magunkat, és azt gondoljuk, hogy már teremteni is tudunk. Nem fogjuk föl, hogy ha valahová egyre többet
teszek, akkor annak az az ára, hogy valahonnan el kell vennem! Szó sincs róla, hogy felsőbbrendű lényekké váltunk volna! Mindössze egyetlen dolog van, mondhatnám úgy is,
egyetlen feladat, amikor teremtővé válhatunk: önmagunkat kellene már végre újra teremteni, de legalábbis gyökeresen megújítani, és végre túllépni a jelenlegi, magunk szabta, anyagi
normákon, mert tévedés azt hinni, hogy ez az út, amin most botorkálunk, a valódi fejlődés útja.
Gaál Antal

FELHÍVÁS
Tájékoztatom a lakosságot, gazdálkodó szervezeteket, intézményeket, hogy
Balatonfüred Város Szabályozási Tervének az Aszófői út melletti
telektömb belterületi, kertes lakóövezetbe sorolására történő
módosításának tervezetét az érintett államigazgatási szervekkel,
szakhatóságokkal egyeztettük.
A dokumentáció a Képviselő-testület elé terjesztést megelőzően – 2009.
május 25-től június 24-ig – a Városházán, a Polgármesteri Hivatal
Városrendezési és Építési Osztályán megtekinthető, véleményezhető.
Dr. Bóka István polgármester
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Képviselő staféta: Pethőné Schulcz Ágnes
A Balatonfüredi Napló sorozatában önkormányzati képviselőket kérdezünk munkájukról, életükről, akik azután tovább kérdezve választják ki a következő interjú alanyát. Előző számunkban (2009. április, 7. oldal)
Schindele György kérdezte Pethőné Schulcz Ágnest, hogyan jut ideje a
család mellett a sok munkára és a képviselőségre?
– Egyszerű asszonynak tartom magam. Amire büszke vagyok, az a családom. Nagyon
jó társam van, jól kiegészítjük
egymást a férjemmel. Több generációs házban élünk, békességben és nyugalomban. Kár,
hogy ez ma már egyre kevésbé divat.
Nagyon szeretem mindannyiukat. Biztos vagyok benne,
hogy a családi tűzhely őrzői
ma is a nők, ezért a mai fiatalasszonyoknak nem lenne szabad a családi életből annyira
kivonulni, mint amennyire kivonulnak. Édesapám szokta
mondani, hogy édes lányom,
férfi és nő soha nem lehet
egyenlő, mert fizikailag és formára is különböznek. De ettől
egy nő még élhet teljes életet.
Én sem tudnám ezt a munkát
csinálni, ha a férjem nem támogatna ebben.
– Részt vett az első szabadon választott testület munkájában is 1990 és 94 között. Most pedig folyamatosan tagja 2002 óta a képviselő-testületnek. Mi a lényegi különbség a két korszak
között?
– Ha az én munkámat nézzük, lényegi eltérés nincs, hiszen a költségvetés, a pénzügy, a pénzügyi elszámolás akkor is ugyanilyen volt. Mégis

más volt az a korszak, hiszen füred pénzügyileg jól áll?
fogalmaz, ezért pontosan idéz– Ez nagyon sokat jelent. ném is a szavait a jelentésből:
világmegváltó hangulatban éltünk. A jó értelemben vett dilet- Ha csak azt nézzük, hogy „2008 [...] működése kiegyentantizmus, ami bennünk volt, 2008-ban a teljesítés négy mil- súlyozott, likviditási gondokőszinte jó szándékot tatól mentes gazdálkodás.
kart. Mindent meg akarAz önkormányzat az intunk érteni, meg akartézményi hálózat fenntartunk tenni azért, hogy az
tása, önként és köteleönkormányzat igazi önzően vállalt feladatainak
kormányzat legyen.
ellátása, a meghatározott
– A városi költségvefejlesztési feladatok teljetést kevesen olvassák vésítése során a tartós pénzgig, egyrészt, mert igen
ügyi egyensúlyt és a fovaskos, másrészt mert
lyamatos fizetőképesséa nem szakembereknek
get megőrizte.” Ezek pozinehezen érthető. Esettív értelemben súlyos megleg aki érintett, megkeállapítások. Ami még
resi a rá vonatkozó
igen ritka az önkormánytételt, de nem tanulmázatoknál, hogy működési
nyozza át a részleteket.
többletük van, mint BalaHolott ez egy izgalmas
tonfürednek. Ez azt jelenolvasmány?
ti, hogy több a működési
– Nem véletlenül
bevétel, mint a működési
nem látja át az átlagemkiadás. Pozitív a szaldó,
ber, hiszen ez egy szakamit a fejlesztésekre lema. A költségvetésnek
het fordítani. Általában
megvan a maga szervezefordítva szokott lenni,
te a polgármesteri hivata- Kiegyensúlyozott, racionális és
vagyis a fejlesztésektől
lon belül, és megvan a takarékos, minősítette a könyvvizsgáló
vonnak el a működésre
felügyeleti rendszere is: Balatonfüred költségvetését
pénzt, hogy tudjanak egyelsősorban az államkincsáltalán működni, és entár és a könyvvizsgáló, és per- liárd volt és 2009-ben a költ- nek a forrása a hitel.
ötmilliárdos,
ez
sze a pénzügyi bizottság is. ségvetés
– Milyen bevételek és kiAki nem szakértő, annak ko- nagyon nagy különbséget je- adások vannak?
moly feladat a városi költség- lent. 2009-ben az Ékkő II né– Az állami költségvetésvetés áttekintése, az össze- ven összefoglalt Balaton-parti ből származó bevételek a norfüggések megkeresése, megér- fejlesztések másfél milliárd- matív bevételek, pl. az iskotése. Nem kis idő, mire én is át- dal emelik meg a költségve- lások, óvodások után. A saját
rágom magam rajta, annak tést. Ráadásul a működési bevételek pedig a helyi adók
ellenére, hogy szakmailag ez célú kiadás még valamivel ke- és a vállalkozási tevékenységvesebb is, mint 2008-ban.
már egy kész anyag.
ből befolyó bevételek. A nor– A könyvvizsgáló asz- matíva folyamatosan csökken.
– Miért felelős a pénzszony úgy értékelte a város A legnagyobb szívfájdalmunk
ügyi bizottság?
– Az egyetlen olyan állan- 2008-as költségvetését, azaz a személyi jövedelemadóból
dó bizottság, amely minden te- gazdálkodását, hogy racioná- itt maradó rész, ami egyre kelepülésen kötelező, amely min- lis, kiegyensúlyozott és taka- vesebb. Hiszen elvárnák az itt
den olyan pénzügyi, gazdasá- rékos. Mekkora dicséret ez élő lakosok, hogy ha már befigi döntést, amely a testület elé mostanság?
zették az adót, akkor közvet– Nagyon nagy dicséret. A len környezetükben használkerül, köteles véleményezni.
– Füreden ötmilliárdos könyvvizsgálónak soha sem hassák fel. Ez most egyre kevemár a költségvetés, mondhat- feladata egyébként, hogy di- sebb, a befizetett adó 30 százajuk ez alapján, hogy Balaton- csérjen, de lényeges, hogyan léka, ami itt marad, amit

Tudomány, művészet, bor és barátság
Napjainkban ritkán mondható el, hogy a munkahelyeken az egymás iránti tisztelet és a baráti szeretet
volna a legjellemzőbb. Máté
Ernő meghívását elfogadva,
megtapasztalhattam, az immár nyugdíjas korú, korábban együtt dolgozó geológusok, uránbányászati kutatásokban dolgozók társaságában valami mást. Ernő,
immár harmadik alkalommal szervezte meg azt a találkozót, ahol az egykori balatonfüredi kutató bázis volt
munkatársai, geológusok, technikusok, geofizikusok és művészek gyűltek össze.
A Balatonfüredre nősült,
urán-technikusként, majd később bánya-technikusként itt
dolgozó vendéglátónk, mára a
Balatonfüred-Csopak Borlovagrendből is jól ismert, természetet, szőlőt szertő, bort és
vendéglátást jól ismerő ember. Nem csoda hát, hogy a társaságot pincészeténél várta,
csodálatos panorámával, finom ételekkel és borokkal.
No meg azzal a jó kedéllyel
és barátsággal, amely ezt a társaságot jellemzi. Mindannyian nem tudták ugyan elfogadni a meghívást, de akik eljöttek, mint azt Szilágyi Árpád geológus, talajmechanikus elmondta nekem, nem
akármilyen munkatársi közös-

séget alkottak egykor. Együttműködésüket nem a hierarchia, hanem a tisztelet, barátság és jó kedély jellemezte.
Most is akkor kezdtem el fag-

ra az építésföldtani térképek
elkészítéshez szükséges munkákat, s készítette el a térképeket a Balaton-felvidékről; Tapolcától egészen Polgárdiig.

A 88 éves Krieg Ferencet köszöntötték a régi tanítványok és
munkatársak Máté Ernő szőlősi pincéjében
gatni, amint éppen Ság László
mérnök-geológus társát ugratta valamilyen régi történetet
felidézve. Bár munkájuk során többen kerültek el különböző országokba, mégis összetartotta őket munkájukon túl
valami más is. Talán az a szeretet, melyet ma is táplálnak a
környezetünk, s a Földünk
iránt. Ismerik annak rejtett és
látható kincseit, értékeit, akárcsak egymásét. Valamikor ez
az asztaltársaságnyi ember végezte a Földtani Intézet számá-

Munkájukat kezdetben, 1957ben Balatonfüreden, a pécsi
Urán és Bányászati Társaság
égisze alatt végezték abban a
Pálóczi Horváth házban, mely
ma a Ferencsik János Zeneiskolának ad helyet. Majd a 70es évektől e társaságot a Földtani Intézet felügyelete alá helyezték. Komáromi Lajos balatonfüredi őslakostól nemcsak ezekről hallhattam a beszélgetés során, hanem a
társasággal végzett munkájának emlékei mellett, számos

balatonfüredi érdekességről,
melyeket eddig nem ismertem. Megtudhattam, mitől
barnulnak be a forrásainkról
hazavitt savanyú-vizes üvegeink, miközben a honi vizeink
múltjáról és jövőjéről váltottunk szót.
Lengyel Sándor és a kutatóállomás vezetésében őt váltó
Szabó Imre, Szilágyi Árpád,
Komáromi Lajos, Ság László,
Kovács Jenő, Máté Ernő mellett itt voltak még Kozma Imre és Bóna Szera, no meg
Krieg Ferenc, akit ezúttal
nyolcvannyolcadik születésnapja alkalmából köszöntöttek a régi tanítványok és
munkatársak. Természetes
volt mindenki számára, hogy
az ajándék maga a jó szó, s a
köszöntés mellé a szeretet, barátság, meg az ezen alkalomra címkézett bor dukált.
Az örökifjú Feri bácsi persze
most is szójátékokkal sziporkázott és a tréfálkozás, csipkelődés is belefért az alkalomba. A festményekről készült fotók nézegetése, a festészetről vagy éppen a régi
kutatómunkák élményiről való beszélgetés különös hangulatot kaptak a loggia mellett
álló vakítóan fehér falú szabadkemence mellett, amint a
társaság a búcsúzás előtti közös fotóhoz összeállt.

Soltész Mária

visszakap a település.
– A helyi adókról nem
mondhatjuk azt, sokat adóztat az önkormányzat?
– Nem magasak Füreden a
helyi adók. Általában nem érjük el a törvény által megengedett felső határt, kivéve az
iparűzési adó.
– Amiből nagy bevétele
van Fürednek, az a kurtaxa, azaz az üdülőhelyi díj.
– Ha hatékony az ellenőrzés, akkor igen, hiszen az 1 Ft
beszedett kurtaxához 2 Ft állami támogatás jár, és ez igen jelentős Füredet tekintve.

lom, hogy a szakmaiságnak
megvan a súlya minden területen. Általában a döntéseknél a
szakmai érveket egységesen
el is fogadja a képviselő-testület. A polgármester úr is mindent megtesz, hogy fejlődjön
a város, és ezt a képviselők
mindannyian sokra is értékelik.
– Amilyen képesítést a
szakmájában meg lehet szerezni, azt Ön megszerezte.
– Pénzügyi számvételi főiskolát végeztem. Bejegyzett
könyvvizsgáló vagyok, amit
most nem gyakorlok, mert a

Névjegy
Pethőné Shulcz Ágnes a pénzügyi bizottság
elnöke, a Balaton Volán gazdasági igazgatója. Mindkét fia, Csaba és Balázs is már családot alapított. A hét és fél éves Zalán után a
második unokát szeptemberre várja a család.
– Melyek a kiadások?
– Az intézmények fenntartása. Van négy iskola, négy
óvoda a pécselyiekkel együtt,
a művelődési központ, a rendelőintézet, a városi könyvtár, a
bölcsőde és a polgármesteri hivatal. A városnak mindig ki
kell egészíteni, amit a központi költségvetésből normatívaként ezekre kap.
– A pénzügyi bizottságban mennyire komolyak a viták, amikor a pénzek elosztásáról van szó, hiszen érdekek csapnak össze?
– Ez mindig egy folyamat,
aminek megvan a sajátos menete. Először az igényfelméréssel kezdjük, ami után kialakul
a költségvetési koncepció. Kiderül, hogy mennyivel több a
kiadási oldal, mint a bevételi
oldal, és akkor elkezdődik az
igények és a pénzek összehangolása.
– Hogy takarékos a költségvetés ennek azért nem
mindenki örül. Érik Önt
vagy a bizottságot támadások, hogy miért nem hagynak jóvá erre vagy arra
több pénzt?
– Nem, soha nem volt
ilyen. Talán azért, mert hangsúlyozom, ez egy folyamat eredménye. Több hónapon keresztül folynak az egyeztetések,
hogy mire van fedezet, mit lehet elérni, amely a végén közmegegyezéssel zárul.
– Érte-e már a testületi
munkája során nagyobb csalódás önkormányzati képviselőként, a pénzügyi bizottság elnökeként?
– Azt hiszem, szerencsés
vagyok. Az első ciklusban is
részt vettem, ami nagy élmény és nagy megtiszteltetés
volt. Teljesen véletlenül kerültem be a testületbe, mert a jelölt Németországba ment ki
dolgozni, és az utolsó pillanatban jelöltek engem, amire nagyon büszke vagyok, hogy
kizárólag a szakmai képzettségem és a szakmai múltam miatt. Most is emiatt vagyok itt,
azt hiszem. A mostani korszak
2002-től is nagyon izgalmas
és érdekes. Sem korábban,
sem most nem ért egyáltalán
csalódás. Azt gondolom, a füredi testület munkája példaértékű. Itt nincs gyűlölködés, személyeskedés. Azt tapaszta-

főállásom mellett nem lehet.
Adószakértői,
igazságügyi
szakértői minősítésem is van.
Nagyon szeretem a munkámat, amit nem is lehetne másképp csinálni, ha nem látnám
a szépségét, ha nem örülnék
az elvégzett munkának.
– Mennyivel nehezebb
ma ez a szakma, mint ’90ben?
– Sokkal. Ha csak annyit
mondok, hogy ’89-ben az szja
törvényünk hét lap volt, most
270 körül van, és ez csak
egyetlen törvény. Ami nagyon
megnehezíti a munkát, hogy
most már nem évente vannak
adójogszabály változások, hanem szinte követhetetlenül év
közben többször is. Mire megszületik a jogszabály értelmezése – mivel egyáltalán nem
egyértelmű a nyelvezete –, elévül az egész. Óriási stresszt
jelent az állandó alkalmazkodás.
– Otthon ki a pénzügyminiszter?
– Közösen döntünk a férjemmel. Sokszor elcsodálkozom azon, ha a mai fiatalok
külön kasszán vannak, tőlem
ez idegen. Mi az első perctől
kezdve közös konyhán voltunk, és közösen döntünk mindenről.
– Ha hazaér, félre tudja
tenni a munkát?
– Nem, nem tudom. Sokszor álmodom vele, vagy felébredek és számolgatom a
kezemen, mi mindent kell
megcsinálni, ha felkelek,
hogy el ne felejtsem. Nehezen
tudok kikapcsolni, jár az
agyam, amíg feladatom van.
Ilyen a természetem.
– Takarékos egyébként
otthon?
– Igen, szerintem még inkább, mint a férjem.
– A hét és fél éves Zalán
nevű unokájának mi az a
legdrágább ajándék, amit
megvenne?
– Neki, neki bármit a világon.
– Kit kérdez tovább a
képviselők közül?
– Nagy Jenőtől mint tősgyökeres északi parti balatonitól kérdezem, hogyan látja az
itt élők jövőjét, a turizmust
mint megélhetési lehetőséget?

Csorba Kata
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Tíz éve a lisztérzékenyekért
Az Érzékeny Gyermekeinkért Alapítvány 1999-ben
jött létre, főként olyan szülőkből alakult, akik saját maguk is érintettek valamilyen
módon. Minden év tavaszán
megrendezik a lisztérzékeny
családi napot, amely idén a
tízéves születésnap jegyében telt.
A csopaki strandon gyönyörű napsütés fogadta a szép
számban megjelent vendégeket. A délután folyamán gluténmentes lisztből különleges
süteményeket, kenyereket sütöttek a szervezők, Tóth Andrea és Baloghné Mészáros
Ágnes által meghívott termékgyártók. A lisztérzékeny gyermekeknek pedig óriási élményt jelentett, ami másnak
oly természetes: tölcsérből
ehették a fagyit. Ezek a gyerekek ugyanis kizárólag gluténmentes élelmiszereket fogyaszthatnak, nem tudnak elmenni csak úgy pizzázni, fagyizni, hamburgerezni és még
sorolhatnánk. Szüleik minden
nap kenyeret sütnek nekik, karácsonykor csak speciális szaloncukor kerülhet a fára, és
nagy odafigyelést igényel náluk egy osztálykirándulás és a
továbbtanulás is. Igen nehéz
sors ez, hiszen a gluténmentes
diéta egész életre szól. Korai
pszichés vezetéssel viszont már
elérhető, hogy ugyanolyan
egészségesnek érezzék magukat, mint nem diétázó társaik.
Magyarországon a gluténmen-

tes termékek széles skálája
megtalálható a piacon. A családi napon különböző cégek mutatták be termékeiket, tanácsokkal látták el a lisztérzékenyeket. A termékek ára azonban meglehetősen borsos: a
legolcsóbb liszt kilója például
690 Ft, ez azonban nem alkalmas a kenyérsütésre. Amiből
kenyeret lehet sütni, az kilónként 3000 forintba kerül.
Ezért az alapítvány segítségével a családok kenyérsütőt és
havonta bizonyos mennyiségű
gluténmentes lisztet is kapnak.
De másban is segít az alapítvány. Ők indították el Balatonfüreden és Csopakon az iskolaköteles korba lépő gyermekek körében a coeliakia (lisztérzékenység)
kiderítésére
szolgáló szűrést a BIOCARD
gyorsteszttel,
amely
egy
csepp vérből néhány perc
alatt kimutatja a betegséget.
Az idei szűrésen 120 gyermekből két kisgyermeket szűrtek
ki, őket a háziorvosuk a megyei gasztroenterológus szakorvoshoz irányítja további kivizsgálásra. Az alapítvány
munkatársai pedig mindig felkarolják az újonnan érkező családokat, hiszen egy szülőnek
nagyon nehéz feldolgoznia,
amikor egyik napról a másikra kiderül, hogy beteg a gyermeke és ezzel egy életen át
együtt kell élnie. Hihetetlen,
de sajnos vannak még mindig
olyan szülők, akik nem vesznek tudomást az eredményről,
nem fogadják el az alapítvány
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Az arany ember

támogatását, ezzel sokat ártva
a gyermeküknek. A nem megfelelően kezelt coeliakia legfontosabb hosszú távú szövődménye a további autoimmun betegségek kialakulása
lehet, legsúlyosabb szövődménye pedig a daganatos betegségek kialakulása. Kimutatták, hogy ezek előfordulása ugrásszerűen megnő, ha
a lisztérzékenységet csak felnőttkorban ismerik fel, míg a
kisgyermekkorban diagnosztizált és a gluténmentes diétát
azóta pontosan betartó coeliákiás felnőttekben sokkal alacsonyabb.
Az alapítvány folyamatos kapcsolatot tart az élelmiszergyártókkal, az élelmezésvezetőkkel, a kistérség önkormányzataival. Munkatársai törekszenek arra, hogy a lisztérzékeny gyermekek életvitele ne
térjen el az egészségesekétől.
Fontos céljuk a gyermekek
felkészítése a felnőtt életre,
hogy betegségük ellenére is a
társadalom hasznos tagjai legyenek. A májusi családi napon gokartozással, kézműves
foglalkozásokkal, sportversenyekkel töltötték önfeledten
az időt a családok. A játékos
délutánt Diószeghy Leopoldina, Szabó Andrásné, Obermayer Bernátné és Fodor Eszter
pedagógusok tették változatossá. Az egyik nagy gyógyszergyártó cég jóvoltából
pedig mindenki ajándékkal
térhetett haza.
Sz. Zs.

Az Anna Grand Hotel színházterme zsúfolásig
megtelt, annyian kíváncsiak voltak Jókai Mór Az
arany ember című művének színpadi változatára,
amelyet a Lóczy Lajos Gimnázium Irodalmi Színpada adott elő. A darabot Molnár Sándor tanár rendezte. Az előadást a Korok Fesztiválja keretén
belül láthatta a közönség.
Az egyszerű díszlet nagyon ötletesre sikerült. A diákok felnőttek a feladathoz, gördülékenyen, kevés
gesztust használva játszottak, így is jól kifejezve a
megformált szereplők érzelmeit, és a darab üzenetét. A szeretet és a nyugalom volt az, amit Jókai korában és most is keresünk, de olyan kevesen
találhatunk meg. Mindannyian a nyugalom szigetére vágyunk, amelyet Jókai főhősének és szerelmének sikerült megtalálnia.
A gimnázium irodalmi színpada rendszeresen fellép a városban, és indul megmérettetéseken. Többek között a keszthelyi Helikon Ünnepségeken is
részt vettek, ahonnét elhozták már az első díjat is.
Hanny

Börzsöny László fotóművész tárlata
Börzsöny László természetfotós jó ideje tagja a balatonfüredi Művészklubnak
és a MÚZSA művészeti közhasznú egyesületnek is.

Mesterszakács siker
A Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség (MNGSZ)
minden évben megrendezi a
mestervacsorát, ahol a szakma elismeréseit, különböző
díjakat adnak át szakácsoknak, felszolgálóknak, bártendereknek. Idén ezzel egy
időben tartották az MNGSZ
éves tisztújító küldött közgyűlését is, melynek az almádi Ramada Hotel adott
otthont.
Balai Attila, az Anna
Grand Hotel mesterszakácskonyhafőnöke is részt vett az
eseményen,
beválasztották
ugyanis az MNGSZ országos
zsűrijébe, és ebből az alkalomból ünnepélyes keretek között
vehette át az országos zsűri
plakettet.
A nívós érmet ajánlás alapján
azok kaphatják meg, akiket erre eddigi pályafutásuk elismerésképpen felterjesztenek a
szakmában. Balai Attila már

évek óta rendszeresen jár zsűrizni, szakmunkás-vizsgáztatni, ez az országos zsűri
plakett pedig már feljogosítja
arra, hogy országos szintű versenyek zsűritagjaként bírálja
el a versenymunkákat.
Szücs Zsuzsanna

mészet iránti szeretet mélyen
a kezdetektől kíséri, de nemcsak a természet titkai hatottak rá, hanem és főként, tanárai.
Az Eötvös Loránd Tudomány
Egyetemi tanulmányait követően, villamosmérnökké képezte magát a budapesti Műszaki
Egyetemen szerezve diplomát. Mára mint tudós és természet szerető ember, számos

Egyetemi évei után Börzsöny
László
villamosmérnökként
többnyire kutatóintézetekben
dolgozott. Huzamosabb ideig
élt külföldön, Németországban, Münchenben, majd 1975től öt évig Dél-Afrikában, Johannesburgban. Közben sem
maradt csupán a számok és fizika jelenségeinek világában,
hanem nagyon is odafigyelt arra a környezetre, amelyben

Ő azt mondja, fontosak számára ezek a társaságok, tagjaiktól sokat tanul. Érdekes és
értékes embereket ismert meg
a különböző egyesületekben
és társaságokban.
Négy éve csatlakozott
a veszprémi Bakony
Fotóklubhoz, azóta velük számos kollektív, s
nélkülük több önálló
tárlaton mutatta meg képeit, felvételeit. Veszprémben négy, Balatonfüreden már három,
Balatonszőlősön öt,
Tótvázsonyban
kettő, Felsőörsön, Nagyvázsonyban, Vászolyon egy-egy kiállításával szerzett örömet.
Ismerni véljük tehát az
egész kistérségben.
Mégis alig tudunk róla
valamit.
Mert Börzsöny László, a tudós és fotós,
nem magamutogató személyiség. Inkább csen- Börzsöny László természetfotós és Soltész Mária a kiállítás megnyitón
des, elmélyült, mindent fürkésző, nagy érdeklő- madár-és növényvédő egyesü- mozgott és élt. Németországi
déssel szemlélő s elemző lethez csatlakozott Dél-Afriká- tartózkodásának idején az alatól egészen Japánig.
kuló zöld mozgalmak keltetvalaki.
1942-ben Pécsett született, Most Balatonszőlősön él. Hogy ték fel érdeklődését és a
ahol a város egyben lüktet min- mi csábította ide ezt a világot természetvédelem kérdései. A
den nap a természettel. Ahol járt magyart? Nem egyéb, mint csodálatos természet számtaaz erdőkben szarvasbogarak rö- a környezet, a Balatonhoz fű- lan eleme és élőlénye közül, érpülnek szinte álló testhelyzet- ződő ifjúkori emlékek, és az, deklődése leginkább a sziben, cincérek motoznak a hogy a természet öleli körül, takötők felé fordult. Nemcsak
bükkfák tövében. Innen került méghozzá egy nemzeti park- fotózza, hanem gyűjti, sőt tudományos publikációkat ír is
Pestre, s ott nevelkedett. A ter- ként oltalmazott környezet.

ezekről a csodálatos élőlényekről. Mint mondja, ezek a
szinte őskori kis teremtmények közel 300 millió évesek
a Földön. Némelyeket – a
150 millió évvel ezelőttiek
közül – akár ma is láthatunk.
Börzsöny Lászlónak módja
nyílt Afrika különleges tájait,
állatait, növényeit is megfigyelni. Elárulta, hogy ritkán
választotta a leshelyen várakozást. Inkább gépkocsiba ülve kereste az
érdekes témákat. Persze a por belepte az
autó ablakot, s noha
nem volt ajánlatos ajtót nyitni a nagyvadak között, mégis a
jó képek érdekében ezt
választotta. „És közben a gázon tartottam
a lábamat”, vallotta be
kérdésemre, mert veszedelem idején fő a
gyorsaság! Valódi törvény ez az életbemaradáshoz.
Börzsöny László nem
dob be korunkbeli technikai trükköket, a természetet fotózza, természetesen. Tekintetünket oda vezeti, ahova talán sohasem kalandozna, vagy éppen nem
időzne el. Megállít, hogy elmélyedjünk a Földünkön fellelhető
élővilág pillanatait szemlélve
úgy, ahogyan ő szereti.
A tárlat megnyitón Rojtos
Norbert kürtös játszott. A képek megtekinthetők Balatonfüreden, a Polgármesteri Hivatalban, a hivatali órák alatt.
Soltész Mária
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Balaton Bike Fest
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Radnótisok megyei sikere

Több ezer résztvevőre számítanak
Június 25-28-án rendezik
meg az első Balaton Bike
Festet, amelynek Balatonfüred és Tihany ad otthont. A
szervezők mintegy tizenötezer résztvevőre számítanak.

Európai szintű bringás verseny lesz a Balaton-partján,
melyet nyugodtan nevezhetünk a hazai kerékpározás fesztiváljának. A kerékpározás
manapság egyre szélesebb közönséget mozgat meg, akár a
biciklizést mint aktív szabadidős tevékenységet, akár a közlekedési célú, vagy a sportesetleg versenycélú kerékpározást tekintjük. – Aktív kerékpárosok lévén örülünk, hogy
részesei lehetünk a kerékpáros kultúra fejlesztésének, és
ezáltal életünk egészségesebbé és környezetünk élhetőbbé
tételének – vázolta a sport je-

lentőségét az egyik szervező.
Az érdeklődők több mint tíz
versenyszámban tehetik próbára ügyességüket. Orczy Gergő
régi vágya teljesült a négynapos eseménnyel. – Régi elképzelésem volt, hogy csinálunk
egy ilyen kerékpáros fesztivált – kezdte az ötletgazda. –
Korábban már szerveztem rendezvényt bringásoknak, mint
a két Mammut közötti dirt
jump, illetve a Deák téri metro ride. Ráadásul ott voltam
Magyarország első mountain
bike, közelebbről downhill versenyén is. Az autósportba is belekóstoltam, onnan ismerem
Szalay Balázst, és én mint a bicikli szerelemese, illetve Balázs mint kerékpárt kedvelő
ember döntöttünk úgy, hogy
belevágunk ebbe. Balázsnak remek kapcsolatrendszere van,
és a tavalyi Közép-Európa Ra-

li szervezésével a rendezés terén is letett valamit az
asztalra, miközben én átfogóan ismerem a kerékpárosokat,
így a kettő jól kiegészítette
egymást.
Orczy Gergő azt is hangsúlyozta, kerékpáros körökben
Magyarországon még nem
volt ilyen fesztivál, s ugyan
sokan kérdően tekintettek rájuk, hogy meg tudják-e szervezni, de ő hisz benne, hogy
működőképes
eseményről
van szó.
A versenyzők Balatonfüred és
Tihany legszebb részein kerékpározhatnak, így nemcsak
a sport, hanem turisztikai
szempontból is jelentősnek
mondható a Balaton Bike
Fest, hiszen a szervezők mintegy tizenötezer bringásra számítanak.
Szendi Péter

A Veszprém Megyei Múzeum, a Levéltár és Könyvtár által szervezett Középkori utazás Veszprém
vármegyében elnevezésű történelemi és helytörténeti versenyen ötödik helyezést ért el a balatonfüredi Radnóti Miklós Általános Iskola 6/a osztályos csapata. A megmérettetésen 99 csoport vett
részt. A Radnótis fiatalok a területi döntő megnyerése után jutottak a megyei döntőbe. A versenyen Veszprém megye jeles eseményeiről, nevezetességeiről, híres személyiségeiről, a középkori
emberek mindennapjairól szóló ismereteikről kellett számot adniuk a tanulóknak. A három hónapig tartó többfordulós versenyen, az iskolai tananyagon túl, szükség volt a tanulók ötleteire, kreativitásaira, színjátszó képességeire is. A dr. Hullerné Takács Ilona által felkészített csapat tagjai
Rostási Réka, Tárnoki Dorottya, Fürich Antónia és Végi Laura voltak.

Kompetens kompetenciamérés

Miért átlag fölöttiek az eredmények a balatonfüredi általános iskolákban?
Magyarországon országos
kompetenciamérést
2001
óta tartanak a közoktatásról szóló törvényben meghatározott tanulók körében. A
felmérés szövegértési képességeket és matematikai eszköztudást mér. Célja nem az
adott év tananyagának számonkérése, hanem annak
vizsgálata, hogy a diákok az
adott évfolyamig elsajátított
ismereteiket milyen mértékben tudják alkalmazni a mindennapi életből vett feladatok megoldása során.

A szövegértés területén a
különböző szövegekhez (elbe-

széléshez, rövid történethez,
magyarázó szöveghez, menetrendhez vagy éppen egy szórólaphoz) kapcsolódó kérdések
jellemzően az információk
visszakeresését, következtetések levonását, kapcsolatok felismerését vagy a szöveg részeinek vagy egészének értelmezését várják el a tanulóktól.
A matematika területén pedig
az alkalmazott feladatok valamilyen életszerű szituációban
megjelenő probléma megoldását és a megoldás kommunikálását kérik a tanulóktól a
matematika különböző területeit érintve (mennyiségek és műveletek; hozzárendelések és

összefüggések; alakzatok síkban és térben; események statisztikai jellemzői és valószínűsége). A kompetenciamérés feladatsorai tudományos
alapokon és több szűrőn mennek keresztül, mire a következő évben az iskolákba kerülnek.
Balatonfüreden mindhárom általános iskola kompetenciamérés-mutatói az országos átlag
fölött vannak, ez mindenképpen pozitív képet mutat. Szabó Lajos, a polgármesteri hivatal oktatási referense és Steierlein István, a Radnóti Miklós Általános Iskola igazgatója részletesen is kifejtették a

Hamupipőke egy kicsit másképp...

kompetenciaméréssel kapcsolatos tapasztalatokat.
A felmérést az általános iskolákban minden 4., 6., 8. osztályos tanuló megírja. A tesztek
a 4. évfolyamon nem tantárgyi ismereteket, hanem sok év
alatt fejlődő alapkészségeket,
képességeket (írást, olvasást,
számolást, gondolkodást) mérnek.
Balatonfüred 4. osztályosai
nem kerültek be a kétszáz véletlenszerűen kiválasztott, központilag értékelt iskolák tanulói közé. A 6. és 8. évfolyamosoké azonban az oktatási hivatalba kerül, az eredményekről minden iskola vissza-

Veterán autók
a Balatronnál
Több mint 70 veteránautó
vágott neki június 6-án az
Oldtimer Szuperkupa futamának. A Balaton Classic
Ramada Grand Prix mezőnye a Balaton-felvidék legszebb útjain, a partot
többször érintve tette meg
230 km-es távját.

A Radnóti iskola műkedvelő gyerekeinek élvezetes, felejthetetlen élményt nyújtott a dr. Peuserné Kis-Szölgyémy Gabriella által szervezett budapesti kirándulás. Élményekben gazdag színvonalas napot tudhatunk magunk mögött. A kirándulást a közlekedési múzeumba kezdtük,
ahol különböző korok a közlekedésével ismerkedtünk meg. Innen a közelbe lévő a Planetáriumba mentünk, ahol az Utazzunk a Marsra című előadást néztük meg. A nap fénypontja a Zeneakadémián tett látogatásunk volt. Amellett, hogy az épület önmagában is igen gazdag
látványt nyújtott, lehetőségünk nyílt Rossini: Hamupipőke, mesélő muzsika című zenés opera
előadását megnézni az ifjú filharmonikusok előadásában. A muzsika hangja fülünkbe csengett
a hazafelé úton is.
A kiránduláson részt vett diákok

jelzést is kap. A feladatok lezárt dobozban kerülnek az
iskolákba, ugyanolyan komolyan, titkosan kezelik azokat,
mint az érettségit. A kompetenciamérések az egész országban, egy adott időpontban,
szigorú szabályok között zajlanak. S bár a kompetenciamérés a matematikára és szövegértésre irányul, az előző
évek feladatait tanulmányozva kiderül, hogy ez a mérés
több tantárgyat átölelő tudást
igényel, rengeteg logikai, gondolkodtató feladatot tartalmaz. A feladatok megoldásánál a tudás használata a fő
szempont. Alapkészségek ismeretére van szükség ahhoz,
hogy a tanulók meg tudják oldani a feladatsort, amely
olyan feladatokat tartalmaz,
amelyekhez más műveltségi területek ismeretére is feltétlenül szükség van. Így jön
össze az a kompetencia, hogy
a tanulók alkalmazzák azt a tudást, aminek birtokában vannak. A felmérésre egyébként
négy óra áll rendelkezésre, a tanulók az iskola egy teljesen elszeparált részén, csendben
dolgoznak a felmérésre kiképzett pedagógusok vezetése mellett.
Fölmerültek problémák is a
kompetenciaméréssel kapcsolatban. Sok tényező befolyásolhatja, éppen ezért az eredmények nem mindig iránymutatóak. Befolyásolhatja például az, hogy a felmérésnél a
pedagógus besegít, vagy a leggyengébb tanulókat nem ültetik be a mérésre, ezzel irreális
eredményt hoznak létre. Persze ez mindig kiderül később,
hiszen az érdemjegyeket összehasonlítják a kompetenciamérések eredményeivel.
Mi lehet az oka annak, hogy átlag fölötti eredményekkel büszkélkedhetnek a füredi általános iskolák? A helyi általános iskolák sokkal jobb helyzetben vannak, mint az or-

szágban sok más iskola. A
szülői háttér nagyban meghatározza a kompetenciamérés
eredményességét és a továbbtanulást is. A kompetenciamérés része egy úgynevezett
családi háttérindex (CSH index), amely egy kérdőív, amelyet szülő tölt ki. A kérdések
főként a család szociális helyzetére irányulnak. Tapasztalatok szerint a szülők együttműködőek, 85 százalékuk ki
is tölti.
Meghatározó szerepük van a
tanítóknak, tanároknak, napközis nevelőknek, hiszen az ő
munkájukat is értékelik ezzel.
Az átlag fölötti kompetenciamérési eredményekhez még
hozzájárul a lakóhely fejlettsége, az infrastruktúra, ezáltal
sokkal jobbak a lehetőségek
itt Balatonfüreden, mint az országban máshol.
Az eredmények minősítik az
iskolák munkáját, az értékelés
egyik szempontját adják a
kompetenciamérések eredményei. A balatonfüredi pedagógusok arra törekszenek, hogy
a biztos alapokat megadják a
gyerekeknek, hogy diákjaik a
választott intézményben tanulhassanak majd tovább, és ott
megállhassák helyüket.
Összességében elmondható,
hogy a kompetenciamérés segíti az iskolákat abban, hogy
objektív képet kapjanak teljesítményükről,
megismerjék
erősségeiket és gyenge pontjaikat a két felmért tudásterületen. Az évről-évre ismétlődő
mérési eredmények a módszerek eredményességét is mutatják az elkövetkező években.
A tanulók a felméréssel egyidőben, saját nevükre szóló
névkártyát kapnak, amelyen
szerepel a mérési azonosító
kódjuk. Ezt szüleiknek átadva, 2010 márciusában megtekinthetik a mérésben elért
eredményüket a www.kompetenciameres.hu oldalon.
Szücs Zs.
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Ballagó

Színház nélkül
nem tudok létezni

Telegdi Kamilla most ballag a Bem József Általános Iskolában, és az almádi kéttannyelvű
gimnáziumban tanul majd tovább
Hatéves korában elkezdte mondogatni édesanyjának, hogy ő bizony színésznő lesz, anyukája akkoriban nem vette komolyan.
Aztán amikor nyolcéves lett,
az újságban éppen egy felhívás állt, Róbert Gida szerepére kerestek gyermekszereplőt. A mintegy száz gyermekből Telegdi Kamilla
kapta a szerepet, és azóta
már édesanyja is elhiszi,
hogy kislánya valóban színésznő szeretne lenni.
Azóta számos darabban játszott nagy sikerrel és több
időt tölt a színházban, mint az
iskolában. Pedig nem olyan
könnyű és csillogó ez az életforma, mint az sokan gondolnák, éjszakákba nyúló próbák,
esti vendégszereplések az ország különböző pontjain,
majd a fárasztó hazaút után
hajnali tanulás, néhány óra alvás után másnap iskola. Ő
mégis nagyon lelkes, tehetséges, tele energiával és az életé-

ben a színház mindenekelőtt.
Kamilla a Petőfi Színházban lépett először színpadra, három
évet töltött ott. Először a Micimackóban, majd az Ők heten című darabban láthatta őt a
közönség. Az igazgatóváltás
után aztán a Pannon Várszínházban folytatta tovább. – A színházban mindenki egyformán
részesül mindenben, ez egyrészt jó, másrészt kemény, hiszen ugyanolyan teljesítményt
várnak el tőlünk, mint a felnőttektől – mondja Kamilla nagy
profizmussal a hangjában. De
én egyszerűen imádom, teszi
hozzá. A színház a mindenem,
nélküle nem tudok létezni. Ebben az időszakban rengeteg próba van, a régi darabokat viszszük tovább, közelednek az előadások és még tart az iskola is,
szóval sűrű napjaim vannak.
A Bem József Általános Iskola 8. osztályos tanulóját tanárai, az iskola vezetősége az
évek során teljes mértékben támogatta. A közelmúltban egy
hosszú próbaidőszak miatt

szinte nem is tudott iskolába
járni, a tanárok pedig mindig
leültek vele külön, gyakoroltak, ismételtek. – Nagyon hálás vagyok nekik ezért, el
szoktak jönni az év végi előadásaimra, és olyankor nagyon büszkék rám, örülnek a
sikereimnek.
Idén viszont Kamilla elballag
a Bem iskolából, és a balatonalmádi Angol Kéttannyelvű
Gimnáziumban folytatja tovább. A színház azonban megmarad az életében, nyáron a
Füred Festen láthatja a közönség az ifjú tehetséget az évad
új darabjában, a János vitézben, de megmarad műsoron a
Hotel Menthol, a Dzsungel
könyve, A muzsika hangja, a
Táncdalfesztivál is, amelyekben szintén szerepel. Kamilla
távolabbi célja mindenképpen
a színművészeti egyetem, de
ha mégis kellene egy civil
foglalkozást is választania, talán az ügyvéd szakmát tudná
elképzelni.
Szücs Zsuzsi

Hagyományokhoz hűen
Idén is megrendezték a
füredi horgászok saját rendezvényeiket. Az évad a horgászbállal kezdődött, mely
az éves közgyűléssel folytatódott.
A Fazekas György emlékversenyen, május elején huszonketten fogtak botot, melyből három gyermek volt. A versenyt a gyermekeknél Soponyai Martin, az ifjúságiaknál
Pete Anna Mária, míg a felnőtteknél Huszár László nyerte.
Szeptember 11-én a már hagyományos Kutassy László emléktornát rendezzük, azaz a Süllőkupát – foglalja össze Kovács
István a Balatonfüredi Horgász Egyesület elnöke az idei
versenynaptárat.
Balatonfüreden a parti horgászat feltételei nem igazán adottak, így a Tagore sétányt sok
pecás is igénybe veszi. A horgászokat módfelett zavarja a

hattyúk etetése, így kérték az
illetékeseket, hogy jelöljenek
ki egy szakaszt a madarak etetésére. A sétány a leghosszabb
szabadon látogatható partszakasz, ahol a vízpart megközelítését minden idelátogató és itt
élő számára biztosítani kell –
jött az elutasító válasz. Kérésük így nem talált meghallgatásra, melyet a horgászok tudomásul vettek.
A tavalyi évhez képest nem történt változás a tanya ügyben.
A tanya környéke főidényben
a strandoknak köszönhetően
nem válik horgászparadicsommá, bár egy szerény, de Füredhez méltó klubházat el tudok
képzelni, ahol a vendégeket
méltó körülmények között fogadni lehet – ismétli egy évvel
ezelőtti szavait Kovács István.
Önerőből képtelenek mindezt
megvalósítani, de árgus szemmel figyelik a pályázatokat.

Évtizedes sláger, hogy a Balatonban kevés a hal. A füredi
horgászok vezetője mindezt
megerősíti, hiszen pontyból
továbbra is kevés van, holott
a horgászok leginkább erre
„vadásznak”. Mindez annak
is betudható, hogy az ívási feltételek romlottak, a térségben
kevés az ideálisnak nevezhető
horgászhely és előfordulhat,
hogy még mindig sok a rabsic
a Balatonnál. Míg a horgászok továbbra sem fogják ki a
várt mennyiségű halat, felesleges horgászturizmusról beszélni – összegez Kovács István.
Bár sokan éltek azzal a lehetőséggel, hogy a Halászati Zrt.
decemberben jelentős kedvezményt biztosított a horgászbérletek árából, jelenleg kétszázharminc pecás alkotja az
egyesületet, mely az elmúlt
évhez képest ötszázalékos viszszaesést eredményezett.
Sz.P

2009. május

Füredi diák nyerte
az országos versenyt
A Pécsi Tudományegyetem Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke középiskolások részére országos angolversenyt hirdetett, amely
célja a tanulók alkalmazható nyelvtudásának fejlesztése és mérése volt. Az országos angol nyelvi versenyen első helyen Harmat
Krisztián, a Lóczy Lajos
Gimnázium 9.c osztályos tanulója végzett.
Az angol verseny először
iskolai fordulóval kezdődött,
amelyen egy tesztlapot kellett
kitölteni, majd a pontszámok
alapján a legjobb 23 tanuló jutott tovább a második fordulóba. A döntőt Barcson rendezték, két részből állt: elsőként
egy hallásértési feladatot kellett megoldani, majd egy szóbeli rész következett. A
diákok egy előzőleg elolvasott könyv alapján kötetlen beszélgetés formájában adtak
számot a nyelvészeti tanszék
tanáraiból álló zsűri előtt.
Krisztián kisgyermekkorát Németországban töltötte, hat
évig éltek ott családjával, általános iskolai tanulmányait az
egyik helyi iskolában kezdte.
Harmadik osztályos kora óta
élnek Balatonfüreden, tavaly
végzett a Radnóti Miklós Általános Iskolában.
Németországban is tanultam
már angolt, meg a Radnótiban
is, sőt már kiskoromban angol
nyelvű meséket néztem a tele-

Krisztián bár nagyon szerény, örül
a versenyen elért
eredménynek, ami
hivatalosan ugyan
nem ér fel egy
nyelvvizsgával, de
az biztos, hogy hamarosan azt is
megszerzi, hiszen
az
eredmények
alapján fiatal kora
ellenére biztos tudás birtokában van.
A Korok Fesztiválja rendezvény keretén belül pedig
elsőként
lépett
színpadra a lóczys
társulattal az Anna
Grand
Hotelben.
Az arany ember című darabban a főtanácsos
szere pében láthatta a közönség,
Molnár
Sándor tanár úr javaslatára újdonsült
tagja a Lóczy diákszínpadának. Noha
a gimnáziumban első színpadi szereHarmat Krisztián angolul és németül is
pe a főtanácsos,
kiválóan megállja a helyét
nem áll távol tőle
vízióban, később pedig sokat ez a világ, már a Radnóti iskoolvasgattam az interneten – lában tagja volt a színjátszómondja. Külön órára sosem jár- szakkörnek.
tam, valószínűleg jó nyelvérzé- Az angol verseny győztesékem van. Emelt szintű an- nek persze a színészkedés
golos osztályba járok, heti öt egyelőre csak hobbi, komoórában tanulom az angol nyel- lyabb színészi ambíciói ninvet, németül anyanyelvi szin- csenek.
ten beszélek.
Szücs Zs.

100 éve született
Radnóti Miklós
A Radnóti-héten színes rendezvénysorozattal ünnepelt a füredi iskola
Május 5-én ünnepelték
szerte az országban a XX.
századi magyar líra meghatározó alakjának, Radnóti
Miklós születésének századik évfordulóját. Balatonfüreden a Radnóti Miklós
Általános Iskola rendezvénysorozat keretében tisztelgett a költő emléke előtt.
Radnóti Miklós emlékét
reggel az iskola 8.b osztályosai idézték fel műsorukkal. A
nap folyamán az intézményben felavatták az iskola régi
életét bemutató Radnóti emlékfalat, ami hamarosan kiegészül azokkal a díjnyertes
képzőművészeti alkotásokkal,
amelyeket az emléknapon tartott kiállítás megnyitón láthatott a közönség. Az iskola
pedagógusai néhány hónappal
ezelőtt megadott Radnóti versekből írtak ki pályázatot a város
általános
iskolásai

számára, hogy a versek ihlette
illusztrációk, festmények készüljenek. A pályázatra közel
száz alkotás érkezett a három
általános iskolából. A műveket zsűrizték, rendkívül színvonalas, gyönyörű alkotások
születtek. A költő születésének évfordulóján Radnóti szavalóversenyt tartottak a város
összes általános és középiskolájának részvételével, a győztesek az általuk választott
verset a Radnóti-gálán szavalhatták el. A Radnóti-héten a
kulturális eseményeken kívül
kispályás labdarúgótornát is
szerveztek a házigazdák, ahol
a helyi általános iskolák csapatain kívül pápai és sárvári vendégcsapatok is részt vettek.
Vasárnap a hét zárásaként az
önkormányzattal közösen Radnóti emlékestet rendeztek az
ünnephez méltó helyszínen,
az Anna Grand Hotel dísztermében. A gálán felléptek a sza-

valóverseny díjnyertesei Gősi
András (Radnóti iskola) az 56. osztályos kategóriában, Pacsirszky Henriett (Radnóti iskola) a 7-8. osztályos kategóriában, és Tóth Anna (Lóczy gimnázium) a középiskolás kategóriában szavalta el a
kiválasztott Radnóti verset.
Az esten Kolti Helga, Szalma
Tamás színművészek, Balassa Zoltán az iskola egykori tanulója a költő verseit adták
elő. A gálaműsort színesítette
a Bem József Általános Iskola nagykórusa, a Radnóti Miklós Általános Iskola Schola
kamarakórusa. Simon Zsófia,
a Ferencsik János Zeneiskola
növendékének
trombitaszámát Kiss András kísérte, a zeneiskola
tanárai,
Sárossi
Marianna és Füzesséry Tibor
zenés összeállítással szórakoztatták a közönséget.

Sz. Zs.
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Új vezető nagy tervekkel a BYC élén
Nagydobra ugyan nem
verték, de új ügyvezető igazgatója van a Balatonfüredi
Yacht Clubnak. Böröcz Istvánt az elmúlt hónapokról és
jövőbeni terveiről kérdeztük.
– Miért volt szükség a váltásra, hiszen Hantó István
nemrég vonult nyugállományba, így utódja alatt
szinte meg sem melegedett a
”bársonyszék”?
– Egyesületünk több lábon
áll, hiszen van a BYC Kikötő
Kft és egy BYC Ingatlan Kft.je is. A három szervezet egy
kézbe került. Mindez a működés szempontjából fontos,
mert így könnyebb átlátni a feladatokat és a gyorsabb döntések miatt hatékonyabbá vált a
működés. Ehhez olyan embert
kerestek, akinek van tapasztalata a vezetés terén.
– Az előző vezetőnek
ezek szerint nem volt?
– Hantó István egy nagyon tapasztalt, rutinos ember, így alaposan feltette azt a
bizonyos lécet nyugdíjba vonulásakor. Előző kollégám fiatal, ambiciózus, de tapasztalatlan vezető volt, ezért az elnökség a váltás mellett döntött január közepén.
– Előtte mivel foglalkozott, miért Önre esett a vá-

lasztás?
– Tizenkilenc éven át egy
termelő vállalatnál voltam vezető. Az elmúlt évben a BYC
elnökségi tagja voltam, előtte
a klub titkára. Több az egyesület által rendezett verseny, rendezvény szervezésében is
részt vettem, így itt is rendelkezem tapasztalattal. Tudok a
klub ügyes-bajos dolgairól,
nem ért váratlanul a feladat.
Célunk, hogy a BYC működését biztosítsuk, a három céget
pedig minél eredményesebben fenntartsuk. Egyesületünk
jövőképét néhány évvel ezelőtt felvázoltuk, amelynek kivitelezése nem egyszerű feladat, de véghezvisszük.
– Az elmúlt években jelentős beruházások valósultak meg, hiszen impozáns
épületek, európai normáknak megfelelő partszakasz
épült. Ha jól tudom, további terveik vannak, amelyre
már sikeresen pályáztak. Képesek előteremteni az önrészt?
– Elnyertünk egy európai
uniós pályázatot a belső kikötő átépítésére. A 38 millió forintos támogatás mellé ugyanennyi önrésszel kell rendelkeznünk, hogy elképzeléseinket
megvalósíthassuk.
Véleményem szerint október elején

Vízen a Tramontana
Az utóbbi években nem
nagyon lehetett hallani a
Tramontana nevű 8R típusú,
99 évvel ezelőtt épült vitorlás hajóról, melyet a vitorlás társadalom egyszerűen
csak Tramiként ismer. Végre
elérkezett az a nagy nap,
amikor a klasszikus tőkesúlyos, kimondottan versenyhajó ismét szelheti a
Balaton hullámait.

ményekkel teli képtárat megtekinteni.”
A vízre tétel utáni bemutatás
a jelenlévők elismerését váltotta ki, és jóleső érzéssel vették tudomásul, hogy egymás
után megújulnak a vitorlás
sport öregjei, mint a Nemere
II., a Sirocco, a Kékmadár és
most a Trami, amelyet követni fog a Talizmán és a Pajzán
is. Erre is utalt a város polgármestere, dr. Bóka István az
eseményt méltató köszöntőjében.
A Tramontanának én is azt kívánom minden vitorlázó nevé-

Sor versenyt megnyert és
nyolc (!) Kékszalag győzelemmel büszkélkedő Tramit a
Brucker család arácsi műhelyében három év alatt újjá varázsolták és megmentették az enyészettől. Május 10-én a
volt hajógyári szerelőpartfalnál kikötve mutatta be a Tramontana
Yacht Club, élén Sándod Ferenccel, alias
Jegenyével,
egykori
Kékszalag győztessel
az élen az érdeklődő
vitorlázóknak a felújított hajót (www.tramontana.hu).
A Brucker család kiváló precizitással és
szakmai tudással a fehér festett vitorlásból
egy natúr mahagóni,
teak és oregon faanyagból készült csodát varázsolt. Balogh
Dezső hajóveretei pedig összhangban van- A hajó az I. világháború után került a
nak a Trami legendás Balatonra. Egy Széchenyi grófnő,
múltjával és azzal a Somssich Lászlóné kapta nászajándékba
funkcióval,
amire
szánták. A gyönyörűen lako- ben, hogy szépségét megzott vitorlásra nagyon ráillik őrizve még sokáig adja meg a
Nathaniel Herreshoff nyolc vitorlázás élményét kormáAmerika Kupa-győztes vitor- nyosának és legénységének,
lás tervezőjének mondása: melyet lelkes összefogásuk„Egy yachtot megpillantani kal méltán megérdemelnek.
Simon Károly
majdnem olyan, mint egy fest-

Böröcz István a BYC új ügyvezető igazgatója. Az egyesületben
még idén egy nyolcvanmilliós fejlesztésbe fognak
megkezdődhetnek a munkálatok, amennyiben sikerül előteremtenünk a pénzt. Ezek után
már csak két feladat áll előttünk, a régi és a kisebbik hangár épületek kiváltása, amely
a sétány felőli épületeknek lenne a folytatása. Továbbra sem
tettünk le arról, hogy az egykori klubházat – amely a mostani Vitorlás étterem – „viszszaszerezzük”, hiszen az épü-

let egykoron a klub székháza
volt évtizedeken keresztül.
– Mi valósulhat meg
idén?
– Másfél évvel ezelőtti számítások szerint a projekt összköltsége nyolcvan millió forint. Nem tartok attól, hogy
mindez jelentősen emelkedett,
hiszen a válság során az árak
nemcsak felfele, hanem lefele
is módosultak a versenyhely-

zet miatt. Pontos összeget
egyelőre még nem tudok mondani. A pénz előteremtéséhez
nagy szükségünk lesz a támogatóinkra, a tagság hozzáállásra, illetve banki hitelre.
Terveink szerint a főárboctól
való részt teljesen felújítanánk. Itt egy elöregedett partszakasz van, mely az ötvenes
években épült, de az idő vasfoga már kikezdte. A partszakaszt mintegy harminc centiméterrel megemeljük, amely
ízléses faborítást kap. A műemlék jellegű árbocdarunkat felújítjuk, hogy a hagyományokhoz hűek maradjunk. A kikötőben dokkszerű beállók
lesznek kialakítva, amelyek
biztonságosabb komfortérzetet adnak a hajósok számára.
– A BYC mindig is kivételesen jó klubnak számított a
honi vitorlázás életében.
Nemrég magas rangú kitüntetést kaptak.
– A Magyar Sportért Emlékérem ezüst fokozatával tüntették ki az egyesületet május
elején, amelyet eddig vitorlázó szervezet még nem kapott.
Mindez a jelenlegi vezetés mellett elsősorban az előző elnökségek munkáját és ügyvezetését dicséri, külön kiemelve Hantó Istvánt és Lettner
Adorjánt, akik hosszú évekig

vezették a BYC-et. Ők ma is
oszlopos, aktív tagjai klubunknak. Ez az elismerés anyagi
vonzattal nem járt, de annál
nagyobb az eszmei értéke.
Nem számítottunk rá, de szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy megérdemeltük.
– Tavaly megállapodás
született két iskolával, hogy
oktatják számukra a vitorlázást.
– Több mint hatvan gyermek versenyez a színeinkben,
így eredményes utánpótlás nevelésről beszélhetünk. A tavaly elindított iskolaprogram,
– melyhez az Eötvös és a Radnóti általános iskolák csatlakoztak – eredményes, hiszen
több fiatalnak tartottunk képzéseket. Májusban iskolánként 100-120 gyerek tud a
telepen megismerkedni a vizek veszélyeivel a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának segítségével.
– Ezek után adódik a
kérdés, van ideje hódolni
szeretett sportágának a vitorlázásnak?
– A kimondott hajózásra
vitorlással egyelőre nagyon
kevés, hiszen időm nagy részét kitölti a munka, ami azért
szervesen a vitorlázáshoz kapcsolódik.
Szendi Péter

Álma: olimpiát rendezni

Hantó István nyugdíjas éveiben is aktívan dolgozik
Az ember azt hinné, ha
valaki nyugállományba vonul, akkor több lesz a szabadideje, több időt tud
szentelni hobbijának, kedvenc sportágának. Hantó
István minderre rácáfol, hiszen továbbra is megszállottan szervezi a vitorlás eseményeket, de a Balatonon
vitorlázva már kevesebbszer
találkozhatunk vele.

– A hagyományos versenyeken kívül nemzetközi sporteseményeket is szervezünk idén.
A vitorlás évadnyitóval egy
időben megszerveztük a Jóhajó Nagydíjat olimpiai osztályok részére. 198 hajó és több
mint 800 versenyző vett részt
a szezonnyitón, de a szél sajnos nem volt túl kegyes a regattához. A rajtot követően
még néhány percig nyugati
szél fújt, így az alsóörsi bójáig spinnakerrel (hátszél vitorlával) lehetett vitorlázni. A
fordulót elsőként a Vándor Róbert kormányozta Sponsor
Wanted érte el, de a Brokernet-Uniqa (Litkey Farkas) és
a Media-Avatar (Soponyai Géza) is hamarosan követte. A
többi hajó még el sem érte az
első bóját, amikor 180 fokot
fordult a szél, és innentől már
keletről fújt. Alsóörs után a tihanyi bója következett, így
ezen a szakaszon ismét spinnakert húztak a versenyzők. Sajnos innentől rendkívül gyenge
szél fújt, ezért a hajók negyven százaléka feladta a versenyt. Ennek ellenére jó

hangulatban telt az idei SAP
Évadnyitó, amelyet már hagyományosan a Szent Miklós hajó fedélzetéről követhettek
figyelemmel a támogatók és
az újságírók. Ekkor rendeztük
meg a Jóhajó Nagydíjat is (Kőváry Károly emlékverseny)
szintén Balatonfüreden az
olimpiai hajóosztályok számára. A gyenge szél miatt csak
pénteken tudtak vízre szállni
a versenyzők, így két futam
alapján alakult ki a végeredmény. A kalóz és utánpótlás
korosztály számára a szélviszonyok miatt nem került sor
egyetlen futamra sem.
– Persze ennyivel nem
elégszenek meg, hiszen folytatódnak az idei vitorlás események.
– A BYC Kupán a „főszereplők” a gyerekek. A magyarokon kívül Szlovákiából,
Csehországból és Németországból is várunk versenyzőket. Mindezen versenyek magas szorzóval rendelkeznek,
ami azt jelenti, hogy a magyar
bajnokság után az egyik legkiemeltebb verseny. Hagyományos sporteseménynek számít
a Horváth Boldizsár emlékverseny, amelyet kifejezetten a
nagyhajóknak
szervezünk.
Idén mintegy száz hajót várunk, amely nagyon jó felvezetése a Kékszalagnak. Néhány
évvel ezelőtt indítottuk el a
Dragon osztály számára a Németh István emlékversenyt és
az OD osztályok versenyét,
más néven Füred Kupát. A versenysorozatra szintén sok ver-

senyzőt várunk, remélhetőleg
megfelelő lesz a szél is.
– Milyen nemzetközi versenyekre kerül sor idén?
– A BYC július végén Junior Finn Világbajnokságot és
szeptemberben Asso Európakupát rendez. Nagyon nívós
sportesemények lesznek, hiszen a világ legjobbjait látjuk
vendégül.
– A világválság mindenre hatással van, a versenyeket mennyiben érinti?
– Eddigi tapasztalataink
alapján nem érezhető nagyobb visszaesés, talán azért
sem, mert a versenyzők gőzerővel készülnek a londoni
olimpiára. A nagyszabású
sportesemények mindenki számára fontosak, hiszen ezek komoly megmérettetést jelentenek. Ugyanakkor a hazai versenyeken némi csökkenő részvétel már érezhető, amely
nem biztos, hogy a válságnak
tudható be. Tapasztalataink szerint az úgynevezett olimpiai
osztályoknál fokozatosan csökken a versenyzők száma,
amely több mindennek a következménye.
– A Kékszalagban lesznek-e változások?
– Negyvenegyedszer indítjuk útjára a benevezett hajókat július 3-án. Idén nem
vehetnek részt a trapézos és a
különleges létrákkal ellátott hajók. Most a hagyományos vitorlások szelik a habokat,
remélhetőleg újabb részvételi
rekorddal. A BYC rendezőcsapata is segédkezik a Magyar

Vitorlás Szövetségnek. Sajnos a versenyen nem tudok
részt venni, de mint szervező,
én is ott leszek a nagyszabású
eseményen.
– Amióta nyugdíjba vonult több ideje jut a vitorlázásra?
– Időm legnagyobb részét
azok a feladatok kötik le,
amelyeket a BYC-től és a Magyar Vitorlás Szövetségtől kapok. Két tengeri versenyt
rendezek az Adriatic Challenge cégnek Biogradban, a Tavasz Regattát és a Magyar
Nagyhajós Tengeri Bajnokságot. Ráadásul a Veszprém Megyei Sporttanácsnak az elnöke vagyok, amely szintén
sok munkával jár. Továbbra
sincs időm vitorlázni. Megmondom őszintén egy-egy
verseny megszervezése után
már nincs is sok kedvem, hiszen akkor több napot folyamatosan a Balatonon töltök.
– Ha Magyarország valaha is megrendezheti az
olimpiát és a vitorláseseményeknek a Balaton adhat otthont, szívesen segédkezne?
– Már nagyon sokféle
nemzetközi versenyt rendeztem, de számomra az lenne a
csúcs. A Balaton, a helyi
adottságok és a rendezők
megfelelőek lennének az ötkarikás vitorlás versenyekhez.
Nagyon szigorú szabályok közepette, limitált versenyzői
létszámmal a hab lenne a tortán egy ilyen esemény megrendezése.
szepe

