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Himnuszt
énekelni
Füreden
nem tudunk. Én sem. Én
amúgy sem tudnék egyedül
énekelni, mert a Kodály
módszer csődje vagyok, de
azért közösségben megpró-
bálom. Ha a közösség is
énekelné. Együtt, hangosan,
szívet szorítóan, könnyet ej-
tően közös nemzeti imánkat.
De nem énekli, sem itt, sem
másutt.
Vajon miért hallgatunk
éneklés helyett? Olykor be-
segít egy kórus, s velük már
könnyebben megy, de még
mindig erőtlenül. Így leg-
többször a rendezők a gép-
zenét hívják segítségül, de
akkor is inkább együtt hall-
gatunk, semmint énekeljük.
Pontosan így éreztem az ok-
tóber 6-i városi ünnepségen,
amelyhez hasonló szépet,
felemelőt már régen éltem át
ebben a kiüresedő, közhe-
lyessé váló ál-ünnepséggel
teli világban.
A Lóczy gimnázium diákjai
s tanárai megint kitettek ma-
gukért, mert érzelmileg úgy
építették fel a műsort, hogy
át tudtuk érezni a hazáért
hozott legnagyobb áldozat
fenségességét, örök miszté-
riumát.
Csak a Himnuszt nem tudtuk
elénekelni. Még a szép
számmal jelen lévő iskolá-
sok sem. Mi lenne, ha a gye-
rekeket felkészítenék erre az
iskolában? Biztosan tudták,
hogy hová készülnek, a ta-
nárok elmondták miről lesz
szó, mit jelent ez a gyásznap
s akkor jó lett volna a közös
éneklés bátorságára és
szépségére is rávenni őket.
Minden más nemzet olyan
szépen, erősen (olykor tán
túl erősen) tudja közös ese-
ményein a nemzeti himnu-
szát elénekelni. Mi meg csak
pötyögünk valamit az or-
runk alatt.
Nem hinném, hogy a szöveg-
tudással, vagy a zenei isme-
retünkkel lenne baj. El-
szoktunk a közös énekléstől
s még nem szoktunk vissza
hozzá. Persze volt idő, ami-
kor a Himnuszt is kellett
énekelni olyan ünnepeken,
amelyek nem a mi ünnepe-
ink voltak, hanem egy más,
idegen hatalomé vagy ideo-
lógiáé. A némaság is lehet
tiltakozás. De ezek az idők
már eltűntek. Most viszont
olyankor éneklik mások a
Himnuszt, és olyan minő-
ségű eseményeken, ahol
nem hogy nem volna szabad
énekelni, de azt is el kellene
zárni, aki ott és akkor meg
meri szólaltatni nemzeti
imánkat. 
Ugyanis a Himnusz egy kö-
zösség legnagyobb ereje.
Hittevő vallomás a magyar-
ság, nemzeti értékrendje,
hősei és áldozatai emléke
előtt. Miként fenségesen
szép ünnepen vállaltuk fel
újra Füreden Arad áldoza-
tait. Egyelőre még a közösen
énekelt Himnusz nélkül.

Praznovszky Mihály

A TARTALOMBÓL
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4. OLDAL

Megoldódik-e a balatoni
halgazdálkodás kérdése a
két új céggel? Varga László,
a Balatoni Halgazdálkodási
Nonprofit Zrt. vezérigazga-
tója szerint teljesen új gon-
dolkodás kell

MESÉL AZ ERDŐ

6. OLDAL

Lichtneckert András főle-
véltáros helytörténeti új-
donságai a füredi színhá-
zakról és a Kiserdő felújí-
tása kapcsán

KÉPVISELŐ STAFÉTA

7. OLDAL

Sorozatunkban dr. Szalai
Gábor kérdezi dr. Ács Ká-
rolytól, ismer-e a finn szau-
nánál hatásosabb gyógyírt
az őszi megfázásokra és a
mélabús hangulatra?

Koichiro Matsuura, az
UNESCO főigazgatója, emlék-
fát, japán díszcseresznyét ül-
tetett a Tagore sétányon. Mint
mondta, lát esélyt arra, hogy
a város a világörökség része
legyen.

„Két feltétele van a sikeres
pályázatnak. Világos elképzelé-
sek illetve az érintett táj, régió
pontos meghatározása. Úgy
látom itt a táj és az ember dina-
mikus együttélésére helyezik
majd a hangsúlyt. Látok esélyt

rá, hogy Füred, Tihany illetve a
Balaton-felvidék a világörökség
része legyen. Ehhez nagyon pon-
tosan meg kell határozniuk el-
képzeléseiket” – válaszolta kér-
désünkre Koichiro Matsuura, aki

Bogyay Katalin, az UNESCO
nagykövete invitálására látoga-
tott a városba azzal a céllal, hogy
megismerje a balatoni térség a
világörökségi pályázatra benyúj-
tandó terveit. 
Matsuura úr, akinek múlhatat-
lan érdemei vannak a szellemi
értékek megóvásáról szóló
2003-ban született nemzetközi
egyezmény aláírásában, jó he-
lyen jár a városunkban, mert
Füred mindenképpen meg kí-
vánja őrizni szellemi értékeit.
Bízunk benne, hogy ez az elül-

tetett japán cseresznye a város
világörökséghez való tartozá-
sát is jelképezi majd – mondta
beszédében dr. Bóka István
polgármester, aki hangsúlyozta
a Balaton Fejlesztési Tanács

ad hoc bizottsága évek óta
vizsgálja annak lehetőségét,
miként válhatna a Balaton-fel-
vidék, a régió, a világörökség
részévé. Az UNESCO főigaz-
gatója most ezekbe a tervekbe
kapott betekintést a Balaton-
felvidéki Nemzeti Park és a Vi-
lágörökség Magyar Nemzeti
Bizottságának előadásai révén. 
Koichiro Matsuura három napot
tartózkodott az országban és
részt vett a Magyar Tudományos
Akadémia Tudományos Világfó-

rumán. Az emlékfa ültetés előtt
Tihanyba is ellátogatott, ahol ta-
lálkozott Korzenszky Richárd
OSB perjellel. Tihany már né-
hány éve a kultúrtáj kategóriá-
ban a világörökség várományo-
sai között van, ezért is volt fon-
tos, hogy annak a szervezetnek a
vezetője, amelyik minden évben
dönt a kulturális és természeti
örökség védelméről illetve meg-
óvásáról, saját szemével lássa a
balatoni táj egyediségét.

Bambek Gabriella

A világörökség várományosa

Az UNESCO főigazgatója, Koichiro Matsuura fát ültetett a Tagore
sétányon

1972 novemberében született meg az UNESCO Világörökség
Egyezménye, amely globális felelősségvállalást tesz lehetővé a
világ kulturális és természeti értékeinek megóvásáért. Azóta a
világ egyik legnagyobb és legsikeresebb szervezetévé nőtte ki

magát. 180 állam, köztük Magyarország csatlakozott hozzá,
többen, mint az UNESCO bármely más akciójához. Egy 2002-
ben benyújtott pályázat eredményeként 2003 januárjában a

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Magyar Nemzeti Bizottsága
felvette a Hévízi-tavat, a Tapolcai-medence tanúhegyeivel és a
Tihanyi-félsziget természeti jelenségeivel az úgynevezett új

magyar várományosi listára.

Mindenkit megillet a tisz-
tánlátás ‘56 kapcsán, emelte
ki beszéde legfontosabb üze-
neteként Halász János Debre-
cen város alpolgármestere a
füredi városi megemlékezé-
sen. Méltóságteljesen, béké-
sen telt az ünnep. Az 1956-os
forradalom és szabadságharc
tiszteletére többnapos prog-
ramsorozatot rendeztek Bala-
tonfüreden. 

A kísérőrendezvények már
22-én megkezdődtek, a Debre-
ceni Népi Együttes és a Refor-
mátus Kollégium Maróthi
Táncegyüttesének előadását
láthatta a közönség. Az ünnepi
megemlékezések sorában dr.
Bóka István Balatonfüred pol-
gármestere és Halász János
Debrecen alpolgármestere a
két város kulturális együttmű-
ködésének emlékére fát ültetett
a Tagore sétányon Az emléke-
zők koszorúzással is tiszteleg-
tek a forradalom áldozatai
előtt, virágokat helyeztek el a
Bata Ferenc Emlékligetben és
Bibó István szobránál. 23-án
Bényi Árpád debreceni festő-
művész képeiből nyílt kiállítás
a Kerektemplom Galériájában,
ahol a néhány éve elhunyt mű-
vész ‘56-os témájú alkotásait
láthatták az érdeklődők. A kiál-
lításon Somogyi Béla, Debre-
cen város kulturális bizott-
ságának elnöke mondott kö-
szöntőt melyben kifejtette, a

cívis város mindig is kész volt
befogadni a városért tenni
akaró, a település életét színe-
sítő művészeket, ilyen volt
Bényi Árpád is.
A városi ünnepséget hagyomá-
nyosan a Kovászna parkban, a
Szabadságharcos fiú szobránál
tartották meg, ahová egyébként
a korábbi évekhez képest jóval
kevesebben jöttek el.
Ünnepi beszédében Halász
János országgyűlési képviselő,
a Parlament Kulturális Bizott-
ságának alelnöke, Debrecen al-
polgármestere kiemelte, 53 év
után mindenkit megillet a tisz-
tánlátás a forradalom kapcsán.
Ez egy olyan esemény volt,
amit nem lehet kétféleképpen
értelmezni és nem lehet átírni a

történelemkönyvekben. Sze-
rencsére ma már eljutottuk
odáig, hogy a magyar történe-
lem ezen szakaszát a diákok a
valóságos események alapján
tanulhatják. ‘56 ugyanakkor
ma még nem tudott beépülni a
feszültségmentes, hagyomá-
nyosnak számító ünnepeink so-
rába, ennek pedig az az oka,
hogy nemcsak 1956 áldozatai,
elszenvedői, hanem hóhérai is
köztünk élnek még – tette hoz-
zá a szónok.
Az emlékező fürediek végül
fáklyákkal a kezükben vonul-
tak a köztemetőbe, ahol az
ökumenikus megemlékezést
követően megkoszorúzták az
‘56-os emlékkeresztet.

Bán László

Emlékezés 1956-ra Füreden
A város arculatát, a helyi

turizmust nagymértékben
meghatározó jövő évi kulturá-
lis rendezvény tervezetről
döntött a képviselő testület a
legutóbbi ülésén. A várhatóan
szűkös költségvetés ellenére
egyetlen jelentősebb program
sem marad el, igaz vannak
rendezvények, ahol változta-
tásokra lesz szükség. 

Amennyiben az állami nor-
matív finanszírozás csökkenése
miatt szűkíteni kell a rendezvé-
nyek támogatását, akkor szeré-
nyebb költségvetéssel ugyan,
de igyekeznek megőrizni vala-
mennyi, a város arculatát mar-
kánsan meghatározó rendez-
vényt – foglaltak állást egyön-
tetűen a képviselők. Ugyanak-
kor kisebb vita alakult ki
néhány hagyományos program
átalakításáról. Dr. Tihanyi
László képviselő szerint az évek
óta változatlan keretek között
zajló Borhetek programját a jö-
vőben meg kell újítani, hiszen a
térségben egyre több hasonló,
konkurenciát jelentő rendez-
vény született, ezzel dr. Bóka
István polgármester is egyet ér-
tett. Pálfy Sándor úgy vélte, az
idei szezonban rengeteg kultu-
rális rendezvény zajlott a város-
ban, alkalmanként egymással
párhuzamosan, ezen változtatni
kellene, talán a kevesebb, de át-
gondoltabb programok hatáso-
sabbak lennének – fogalmazott.

A tanácskozáson felmerült az is,
hogy az ismét a vártnál cseké-
lyebb érdeklődés mellett zajló
Szüreti Fesztivált egybe kellene
kötni a Borhetekkel, ezt azon-
ban végül a képviselők elvetet-
ték, abban azonban egyetértet-
tek, hogy változtatni kell a fesz-
tivál koncepcióján.
A testület a helyi idegenfor-
galmi adó emeléséről is dön-
tött. „Az állami költségvetési
tervezet szerint jövőre csak a
turizmust érintő megszorítások
miatt kétszáz millió forint be-
vételi hiánnyal kell számol-
nunk. A teljes költségvetési
hiány elérheti a közel három-
száz millió forintot. Mindez a
város éves költségvetésének tíz
százaléka, ezért előre kell me-
nekülnünk, és amennyire lehet,
alkalmazkodni ehhez a drámai
változáshoz. Ezért kénytelenek
vagyunk emelni a helyi idegen-
forgalmi adót” – érvelt dr.
Bóka István polgármester. A
testület határozata értelmében
az eddig fizetett 370 forint he-
lyett, januártól személyenként
egy vendégéjszakáért négyszáz
forintot kell majd fizetni, ami
nem éri el a kiszabható adó
maximumát.
A város közbiztonságának nö-
velése illetve a bűnmegelőzés
érdekében az önkormányzat
térfigyelő kamera rendszer épít
ki, ennek első ütemére nyolc-
millió forintot szánnak.

(Folytatás a 3. oldalon.)

Testületi döntések

1956-ról Halász János, Debrecen alpolgármestere emlékezett meg
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Várhatóan módosulnak az
utazásszervezésre vonatkozó
jogszabályok, továbbá egysé-
gessé válik a szálláshelyek osz-
tályba sorolása is – közölték a
Balatoni Regionális Idegenfor-
galmi Bizottság (BRIB) októberi
zalakarosi ülésén.

A fórumra meghívást kapott
dr. Kovács Miklós turisztikai ál-
lamtitkár is, aki a világ turiszti-
kai helyzetét elemezte. Az ENSZ
turisztikai szervezete szerint a
földgolyón július végéig 7%-kal,
míg Európában több mint 8%-
kal esett vissza a turisták száma.
Közép-Kelet-Európában ez már
11%-ot jelent. Magyarországon
10-15%-os visszaesésre számí-
tottak tavaly a szakemberek, de
összességében 9% körüli lett a
hazai és külföldi turisták vendé-
géjszaka-szám visszaesése. Ko-
vács Miklós szólt a küszöbön
álló – utazásszervezésre vonat-
kozó – jogszabályok, s a szállás-
helyek osztályba sorolásának
egységessé válásáról is, melyek
várhatóan sok vitát fognak ka-
varni. A rendelettervezet minden-
esetre a szakma elé kerül, s lesz
mód javaslattételre is. A megvo-
násokról pedig annyit mondott
az államtitkár, hogy azok nem a
turizmus ellen irányulnak, ha-
nem „kényszerintézkedések”.
Az ülés napirendjén szerepelt az
üdülési csekk is. A Magyar Nem-
zeti Üdülési Alapítvány képvise-
letében Bodor Mihályné ele-
mezte az üdülési csekk Balaton
régióbeli szerepét. Egyre több
munkáltató látta be – mondta –,
hogy számára kifizetődő, ha dol-
gozója kipihenten érkezik vissza
üdüléséről, éppen ezért ütemesen
gyarapodott a csekkek vásárlása.
Folyamatosan nőtt az elfogadó-
helyek száma is. A statisztika
szerint ma a többség (65%) szál-
lásra használja fel a csekket, de
az éttermi „költekezés” is szép
részesedéssel bír. Újabban a
sport és az egészségügyi szolgál-
tatások, a közlekedés is kezd fel-
zárkózni. 
Az országoshoz hasonlóan a Ba-
latonnál is a tavalyit meghaladó
volumenű az üdülési csekk fel-
használása. A három parti me-
gyében 10,9 milliárd forint ösz-

szegben váltottak be üdülési
csekket honfitársaink. Veszprém
megyében 1186 helyen fogadják
el az üdülési csekket. Az elfoga-
dóhelyek egy kiadványba kerül-
nek (Üdülési csekk kalauz, il-
letve Üdülési csekk plusz né-
ven), ezzel is megkönnyítve a
felhasználók dolgát. A Balatoni
Hajózási Zrt. vezérigazgatója, dr.
Horváth Gyula elmondta: a be-
vételeik 25%-a a csekkből szár-
mazik.
Rosta Sándor, s BRIB elnöke fel-
hívta az érdekeltek figyelmét,
hogy az idegenforgalmi adó
25%-os terhe ellen mindenkinek,
aki csak teheti, lobbiznia kell. 
A Balatoni Regionális Marketing
Igazgatóság vezetője, Dani Bar-
bara a 2009-es év marketing-
tevékenységét elemezte, s felvá-
zolta a jövő évi programokat.
Egyértelműen kiderült, hogy a
nyár slágere maradt a hazaiak
körében a Balaton, ugyanakkor a
visszaesés, ha kis mértékben is,
de a január-augusztusra vonat-
kozó belföldi forgalom összesí-
tett adataiban is megjelenik:
mind a vendégszám, mind pedig
a vendégéjszakák száma csök-
kent (előbbi 4%-kal, utóbbi 3%-
kal). A külföldi vendégek szá-
mában is további visszaesés ta-
pasztalható.
A turisztikai főszezont vizsgálva
Dani Barbara elmondta, hogy a
június a rossz időjárás miatt nem
hozta a várt forgalmat, ugyanak-
kor örvendetes, hogy július és au-
gusztus hónapokat együttvéve
több mint félmillió vendég fordult
meg a régióban, s ők több mint 2
millió vendégéjszakát töltöttek itt
el. Ebben egyaránt közrejátszott a
kedvező időjárás, a gazdag prog-
ramkínálat, a kereslethez igazított
szálláscsomagok, valamint azok
az egyedi, csak a régióban fellel-
hető attrakciók és élmények, ame-
lyeket csak a Balatoni Nyár tud
nyújtatni a vendégeinek.
A fórumon ismét szóba került a
sármelléki repülőtér ügye. Nagy
Jenő országgyűlési képviselő a
témáról így vélekedett: először
mi, a szakma érezzük sajátunk-
nak a reptér ügyét. Össze kell
fogni érte vállalkozásoknak, ön-
kormányzatoknak egyaránt.

ZA

Szezonértékelő
ZalakarosonEgyüttműködési megálla-

podást kötött november 5-én
Balatonfüred, Keszthely és Si-
ófok. A három „főváros” pol-
gármestere – dr. Bóka István,
Ruzsics Ferenc és dr. Balázs
Árpád – a keszthelyi Balaton
Színház nagytermében látta el
kézjegyével azt az okmányt,
mely a régió kulturális élet-
ének és turizmusának közös
fejlesztése érdekében szüle-
tett.

A szerződésben a felek le-
szögezik, hogy közösen vállal-
nak felelősséget az ország
kiemelkedő természeti kincse,
a Balaton érdekében, környe-
zetének védelmében. A megér-
tést és az összhangot annak
érdekében óhajtják, hogy ösz-
tönözzék a városok önkor-
mányzatait, lakosait, hogy
közös munkájukban segítsék a
Balaton fejlődését, a szakmai
ismeretek és tapasztalatok cse-
réjét.
A szerződés megemlíti a közös
projekteket a kultúra, a sport, a
művelődés és a turizmus terü-
letén. Ugyanakkor hangsú-
lyozza a kapcsolattartás szoro-
sabbá tételét a gazdasági élet-
ben is.
Fontos szempontnak tartja a
szerződés ez egységes Bala-
ton-koncepció kialakítását
mint belpolitikai kérdést. Az
ünnepélyes aláírás után dr.
Bóka István szólalt fel első-
ként. Könnyű akkor együtt-
működni, amikor minden jól
megy – mondta –, de amikor

viharfelhők gyülekeznek,
akkor kötelességünk a Bala-
ton érdekében összefogni
minden területen. Az a lépés,
amire a kormány 2010-től ké-
szül, jelentős mértékben fogja
megroppantani a turizmus alap-

infrastruktúráját finanszírozó
települési önkormányzatok
gazdálkodását. Halálos sebet
fog kapni a turizmus alapinf-
rastruktúrájának a finanszíro-
zása. Aki azt gondolja, hogy
ez őt nem fogja érinteni,
téved. Minden területet érin-
teni fog – nyomatékosította

mondandóját Balatonfüred
polgármestere. Igazoló példa-
ként azt is elmondta, hogy Fü-
redet január elsejétől 300 mil-
lió forinttal fogják érinteni a
megszorító intézkedések.
Siófok polgármestere szerint a

fórum alkalmas arra is, hogy
felhívja az ország figyelmét a
Balatonra. Erre annál is in-
kább szükség van, mert „a
tavat, az itt élőket még na-
gyobb mértékben kívánják ki-
rabolni”. Magyarázatként hoz-
záfűzte dr. Balázs Árpád, hogy
a Balaton régióban statisztiku-

san is nagyobbak az elvoná-
sok, mint a központi visszafor-
gatás. Bűnös, aki nem szól, s
egyszerűen csak tudomásul
veszi, hogy ezt a régiót a töb-
biek rovására még hátrányo-
sabb helyzetbe hozzák.

A házigazda, Ruzsics Ferenc
felkérésére a megjelent polgár-
mesterek és a vendégek azzal
tettek fogadalmat a Balaton
megőrzésére, hogy egy nagy-
méretű Balaton-sziluetten ki-ki
arra a pontra írta a nevét, ahol
települése található.   

Zatkalik

Balatoni fővárosok kézfogása

2009. szeptember 23-án
tartották meg az EGT és Nor-
vég Finanszírozási Mechaniz-
musok első öt évét lezáró és
értékelő konferenciát Buda-
pesten a Vakok Állami Intéze-
tének elegáns Nádor ter-
mében. 

Az ünnepség oka, hogy
Magyarország teljes egészében
lekötötte az Európai Gazdasági
Térség és Norvég Finanszíro-
zási Mechanizmus (Norvég
Alap) program 2004 és 2009
között rendelkezésére álló 34,5
milliárd forint (135 millió
euró) keretét. Három pályázati
fordulóban összesen 101 pro-
jekt nyert támogatást, köztük
Balatonfüred Népház és Posta

rekonstrukció Balatonarácson
című projektje is. 
A konferenciát Haakon Mag-
nus norvég koronaherceg, Eli-
sabeth Walaas, a norvég
külügyminisztérium államtit-
kára, valamint Varga István
nemzeti fejlesztési és gazda-

sági miniszter nyitotta meg. A
norvég koronaherceg méltatta
Magyarország és Norvégia ki-
váló kapcsolatait, és kiemelte,
hogy az EGT és Norvég Finan-
szírozási Mechanizmusok,
amellett, hogy tovább erősítik
e szálakat, hozzájárulnak egy-
más kultúrájának jobb megis-
meréséhez. Hangsúlyozta: a
most zárult programban a jövő
iránti elkötelezettség, a közös

értékek jelennek meg.
Elisabeth Walaas norvég kül-
ügyminisztériumi államtitkár
elmondta, hogy Norvégia szá-
mára is fontos ez a pénzügyi
konstrukció, amely hozzájárul
európai piaci integrációjához.
Hozzátette, hogy már a követ-

kező öt évről tár-
gyalnak a donor
országok az Euró-
pai Unióval. 
A megnyitó beszé-
deket követően az
NFÜ nevében Zi-
cherman-Mikulás
Brigitta főigaz-
gató, az EGT és
Norvég Finanszí-
rozásért felelős
irányító hatóságá-
nak vezetője is-
mertette a prog-
ram jelenlegi állá-
sát. Ezt követően a
pályázati alapok
mutatkoztak be a
résztvevőknek,
majd sor került a
konferencia legna-
gyobb érdeklődést
kiváltó részére,
ahol az európai
kulturális örökség
védelme kapta a

főszerepet. Az e kiemelt terüle-
ten támogatásban részesülő
projektek közül a Békés me-
gyei Ibsen palota, a székesfe-
hérvári Barokk épület, a sop-
ronbánfalvai Karmelita Kolos-
tor felújításának programja
után Balatonfüred kapott lehe-
tőséget arra, hogy részletesen
bemutatkozzon a nyilvánosság
előtt. 
Kosler Zoltán városfejlesztési

és üzemeltetési osztályve-
zető, projektmenedzser el-
mondta, hogy a bemutatott
épületeket elnézve az arácsi
Népház és Posta egy „kis ék-
szer doboznak” tekinthető a
többi épülethez képest. Rövi-
den ismertette Arács történe-
tét, majd ezt követően be-
mutatta a projektben szereplő
épületeket és történelmi je-
lentőségüket. Kitért a pályá-
zati szakaszban tapasztalt
tanulságokra, illetve megfo-
galmazta, hogy mit is várunk
a jövőben a norvég finanszí-
rozási mechanizmustól. Zá-
rásként előadás hangzott el a
Nádasdy kastély homlokzatá-
nak felújításával kapcsolatos
projektről is. 
A konferencia tapasztalataként
elmondható, hogy valamennyi
pályázó ugyanazokkal a gon-
dokkal találkozott szemben,
mint Balatonfüred, azonban
úgy vélték, hogy problémáik-
hoz a közreműködő szerveze-
tek maximális segítséget és
szakértelmet nyújtanak, ami
elősegíti a projektek hatékony
megvalósulását, és így biza-
kodva várják a következő idő-
szakban meghirdetésre kerülő
pályázati lehetőségeket.

Ján Krisztina  
pályázati referens

A norvég koronaherceg és Arács
Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok Konferenciáján Budapesten

Dr. Bóka István, Balatonfüred, dr. Balázs Árpád, Siófok és Ruzsics Ferenc, Keszthely polgármestere a bala-
toni régiós összefogást sürgeti

Haakon Magnus norvég koronaherceg és felesége, Mette-Marit hercegnő a bu-
dapesti Nádor teremben
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Tamás még a gyászban is
erőt ad nekem. Bereményi
Géza író, az elmaradhatatlan
szerzőtárs fogalmazott így,
miután elültette a dalnok em-
lékfáját a Tagore sétányon.
Cseh Tamásra emlékeztek.

„E tölgyfát nagy szellem
lakja. Onnan őrködik azok fe-
lett, akiknek hajdan énekelt.”
Áll a Cseh Tamás emlékére a
Tagore sétányon ültetett kocsá-
nyos tölgy előtti táblán. A fánál
a megemlékezés kezdeménye-
zője, Szőcs Géza költő, A réz-
bőrű barátjához című erre az
alkalomra írt versét olvasta fel. 
A faültetés után az Anna Grand
Hotel dísztermében Bereményi
Géza beszélt a dalnokról. Mint

mondta, sármos, rendkívül ér-
zékeny és szeretetéhes, vissza-
húzódó ember volt, aki aztán
elérte, amit kívánt: megtalálta
hazáját és az itteni emberek
szeretetét, kiteljesedett élet volt
az övé.  
Az író felidézve az 1970-ben
történt első találkozásukat, arra
a megállapításra jutott, hogy a
dalok írásáról szóló kapcsola-
tukra nincs magyarázat, ma
sem tudni hogyan és miért ta-

láltak egymásra. 
– Először úgy gondoltam, jobb
lenne egyedül, magányosan
meggyászolnom Tamást.
Aztán felesége, Éva kérésére,
én beszéltem a temetésén is.
Így aztán ez nem egy letag-
lózó, sötét gyász lett, hanem
erőt adó gyász, ami Tamásnak
köszönhető. Ő azon kevesek
közé tartozik, aki elérte azt,
amit akart. Ennek a tudatnak a
derűje van bennem, ezért jó

tőle búcsúznom és vele len-
nem tovább – zárta beszédét
Bereményi Géza. 
Az esten Gergely Éva és Kál-
mán Tamás adott zenés műsort,
Szarvas József pedig Cseh
Tamás indián írásaiból olvasott
fel részleteket. 
Cseh Tamás a Hamvas Béla
Asztaltársaság meghívására
2002-ben járt utoljára a város-
ban.
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Cseh Tamás emlékére

A város az utóbbi évek leg-
sikeresebb szezonján van túl.
Túlzás nélkül állítható: ennyi
program és ennyi vendég rég
nem volt Füreden. Miközben
még a programdömping tanul-
ságainak értékelése sem zajlott
le, a testület már jóváhagyta a
jövő évi nagy kulturális rendez-
vények tervezetét, sőt van szán-
dék néhány újításra is. Cserép
Lászlóval az önkormányzat kul-
turális osztályának vezetőjével
beszélgettünk.

– Valóban van egy mára már
beállt rendezvénytervünk, ame-
lyen nem akarunk alapjaiban
változtatni, inkább a meglévő
programokat szeretnénk tovább-
fejleszteni. Az Anna-bált néhány
év alatt sikerült a korábbiaknál
izgalmasabbá tenni, és idén igye-
keztünk változtatni a Szüreti
Fesztiválon, ami részben járt
csak eredménnyel. Új terv lehet
a Borhetek megújítása, és a Kék-
szalag versenyt is szeretnénk
még több helyszínen követhe-
tővé tenni. Mindez nem azt je-
lenti, hogy elzárkózunk vagy
elzárkóztunk más lehetőségek-
től. Befogadunk rendezvénye-
ket, aztán megnézzük, mire
mennek. Így volt a jazz fesztivál-
lal is. Kapott három évet, aztán
kiderült, nem életképes. 

– Újítások?
– Megindult a város. Min-

denki érzékeli ezt, de tovább kell
lépnünk. A jövő évben kifejezet-
ten a nagyrendezvényeinkre
koncentráló hatástanulmányt ké-
szítünk. Kiválasztunk öt-hat, a
város kulturális életét meghatá-
rozó programot, amelyekről
maguk a résztvevők és a közön-
ség is elmondhatja majd a véle-
ményét. Az egyes rendezvények
gazdasági hatását, presztízsét
mérjük majd ezzel, illetve kide-
rül az is, milyen közönséget
mozgatnak meg ezek a progra-
mok. Elérkezett az idő, muszáj
erre áldozni. Reméljük, a felmé-
rés megerősíti a rendezvényszer-
vezői elképzeléseinket, de persze
arra is rávilágíthat, mit és ho-
gyan kell továbbfejlesztenünk.

– Tudott élni Füred a Kultúra

Városa 2009 díj adta lehetőség-
gel?

– Csak, ha az ezzel járó
média megjelenést veszem, egy-
értelműen kimondható: rendkí-
vül jelentős marketing értéke
van a díjnak. Mindezt a város
képtelen lett volna kifizetni. Az
is sokat lendített a városon, hogy
ebben az évben Debrecen volt a
díszvendég. Több millió forint
értékű programot hoztak Fü-
redre, tágult a program paletta. A
Tihannyal kötött együttműkö-
dési megállapodásról is bebizo-
nyosodott, jó döntés volt. Ke-
ressük az új lehetőségeket,
igyekszünk felvenni a kapcsola-
tot például Péccsel is, megjelení-
teni a városban valahogy a Ba-
latont és Füredet, kihasználva,
hogy jövőre az Európa Kulturá-
lis Fővárosa lesz.

– Az utóbbi hónapokban néhá-
nyan kritizálták a város kulturális
rendezvényeit, mondván túl sokat
akar markolni Füred, már-már za-
varó a rengeteg szerteágazó prog-
ram. Egyetért?

– Van ebben némi igazság.
Sokan, rengeteg-féle rendezvény
tervvel keresték meg a várost, hi-
szen a siker vonzza a sikert. Nem
akartunk elutasítóak lenni, befo-
gadtunk több olyan rendezvényt,
mint például a Bike Fesztivál,
amelyekhez hasonlók eddig nem
voltak a városban. A többségük
sikeres is volt, a szezonban ren-
getegen látogattak Füredre. Két-
ségtelen, a hangsúlyokat kell
tennünk, bár ez szerintem most
is egyértelmű. A zenei, az iro-
dalmi és a képzőművészeti ese-
ményeket preferáljuk elsősor-
ban. Füred az igényes, színvona-
las, mégis népszerű programokat
részesíti előnyben. Ezek a krité-
riumok igenis összekapcsolhatók.

– Néhány hónap és nyit a Va-
szary villában az új képtár. Ez nagy
kitörési pont lehet.

– A képtárban óriási lehető-
ségek rejlenek. Reményeink sze-
rint néhány év alatt olyan galé-
riává válik, amelyért Európa más
városaiból is érdemes lesz ide-
utazni. A kiállítások mellett kü-
lönböző kísérő programok, ér-
dekes előadások, koncertek is

lesznek itt, sőt a Városi Múze-
umban látogató központ is helyet
kap majd. Biztos vagyok benne,
hogy nagy lökést ad mindez az
egyébként is a kulturális turiz-
musra épülő városnak.

– Az előzetes becslések sze-
rint a Vaszary képtár működtetése
évente akár hatvan-nyolcvan millió
forintjába is kerülhet a városnak.
Az egyre szűkülő önkormányzati fi-
nanszírozás mellett ez nem kis
költség.

– Ez egy hosszú távú befek-
tetés, azzal együtt, hogy az új ki-
állítóhelyektől is ugyanazt várja
a város, mint az összes más kul-
turális rendezvénytől és intéz-
ménytől, minél hamarabb álljon
meg a saját lábán és saját bevé-
teleinek növelésével minél ki-
sebbre csökkentse az önkor-
mányzati támogatást. Nem sza-
bad megfeledkezni a közvetett
bevételekről sem, amit az ide-
vonzott vendégek „fogyasztása”
jelent. A kiállítóhelyeket kizáró-
lagos önkormányzati tulajdon-
ban lévő kft.-ét egy debreceni
minta alapján állítottuk fel, ott
évek óta sikeresen működik
ilyen formában a kulturális fel-
adatok ellátása, ezt a modellt
vettük át.

– Úgy tudom, a képtártól füg-
getlenül is néhányakban megfogal-
mazódott a kritika: túl sokat költ
a város kultúrára. Eljutott ez
Önhöz?

– Igen, valóban felmerült,
hogy költsön a város kevesebb
pénzt kultúrára. Kicsit meglepett
a felvetés. Egyrészt az éves költ-
ségvetés csak néhány százalékát
fordítja az önkormányzat kultúr-
ára. Másrészt szigorú elvárás,
hogy a kiadások mellé a bevétele-
ket is oda kell tenni. Ez nem olyan
könnyű. A kultúra finanszírozása
nem egyszerűen gazdasági döntés
kérdése. Ha azt vesszük, hogy
minden egyes forint legalább 2-3
forintot hoz, akkor pusztán gazda-
ságilag sem rossz befektetés. De
velünk együtt egyre többen látják,
hogy ez az igazi kitörési pont.
Mert ez egy olyan beruházás,
amely nélkül a város is csak egy
üres keret lenne, egy élettelen test. 
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Ne legyen élettelen test a város

Cseh Tamásról
Szántó Tamás, a Hamvas Béla asztaltár-
saság tagja:
„Cseh Tamásból érettségiztem. Akkor még
csak két lemeze volt, a Levél nővéremnek
és az Antoine és Désiré, ezeknek a szö-
vegeiről beszéltem és lemezjátszóról le is
játszottam néhány számot. Cseh Tamás
dalai számomra népdalok, amelyek az
életünkről, a valóságról szólnak. A leghi-
telesebben ő beszélt a minket körülvevő
közegről, méltósággal, komolytalanul és
hősiesen.”

Dr. Bóka István polgármester:
„ A nyolcvanas évek elején, az egyetemi
éveim alatt ismertem meg Cseh Tamás
dalait. Volt két magnókazetta tele a szá-
maival, rongyosra hallgattuk őket. Szo-
morú, bús dalokban megénekelte a
hetvenes-nyolcvanas éveket. Egy korszak
lenyomata ő.”

Bereményi Géza, a dalok szövegírója:
„Tamás nélkül nincsen dal, mindig a zené-
jére írtam a szövegeket. Tamás már nem
zenél nekem, nincs több szöveg sem.”

A rézbőrű, barátjához
Jó lett volna még ezt is, azt is,
jó lett volna még ezt meg azt,
jó lett volna még erre-arra...
Meglátogatni Las Vegast,

megmászni egyik-másik csúcsot...
De kit hallok a föld alól?
én volnék az a furcsa fantom,
ki olykor onnan földalol?

Gyerekek, hol a gitárom, karórám hol
ragyog?
s én magam is, halljátok, hol vagyok, hol
vagyok?

S ha erre jár majd néhány errejáró,
ha erre surran majd az alkonyatban,
tanítsd meg azt a kóbor indiánust

hogy a magyarost hajdan miképp járták
és hogyan játszották az indiánost.

Uff, beszéltem.

(Szőcs Géza verse)

Képviselő-
testületi
döntések
(Folytatás az 1. oldalról.)

A rendőrkapitányság állás-
pontja szerint összesen tizenhat
kamerára van szükség, hogy a
város leglátogatottabb köztereit
figyelemmel tudják tartani. A
jelentős költségek miatt
mindez csak fokozatosan épül-
het ki, ezért a jövő évi szezonra
a tervek szerint ennek mintegy
harmadát helyezik ki. Az első
ütemben a Vitorlás térre, a Zá-
konyi utcában lévő Helka Club
parkolójába illetve a Hotel Sil-
ver elé, valamint a Széchenyi
út, Fürdő utca és a Lóczy utca,
Béke út kereszteződésébe sze-
relnek fel kamerákat.
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HIRDETÉS

Ajánlatunk 2009. november 2-től visszavonásig, 2010. november 30-ig szóló hűségnyilatkozat aláírásával,
új előfizetők részére, bármely upc alapszolgáltatás (upc direct, tv, internet, telefon) megrendelése esetén,
a havidíjakra vonatkozik. A telefon szolgáltatás forgalmi díjai a havidíjon felül fizetendők. A havidíj-
mentességet a szolgáltatás beüzemelésétől számított első három hónapban biztosítjuk. A 2009. szeptember
1-jétől meghirdetett akciós feltételeket visszavonjuk.

A Balatonfüredi
Turisztikai Egyesü-
let négyéves fennál-
lása alatt egyre több
helyen képviseli a
várost a turisztikai
piacon. Honlapjuk
mindig friss infor-
mációkkal szolgál,
évek óta önálló
standdal vesznek
részt a tavaszi buda-
pesti UTAZÁS kiál-
lításon, most pedig
berlini barátaik, ba-
latonfüredi lokál-
pat- rióták – Rudolf
és Magdolna Krus-
ka – segítségével
másodszor vettek
részt a Berlinben
rendezett turisztikai
vásáron, melyet
szeptember végén tartottak a
Mercedes-Benz Niederlassung
csarnokában.
A Balatonfüredi Turisztikai
Egyesület képviseletében Bu-
dáné Bocsor Ágnes, a Tourin-
form iroda vezetője és Antal
Bernadett elnökhelyettes uta-
zott ki Berlinbe, ahol a 254 ki-
állító 12 ezer látogatónak mu-

tatkozott be. 
A kétnapos vásáron az volt a
céljuk, hogy a német közönsé-
get, a berlinieket Balatonfü-
redre, Magyarországra csá-
bítsák, ill. visszahívják. Ennek
érdekében számos kiadványt
vittek magukkal Balatonfüred-
ről, a Balatonról, a gyógyfür-
dőkről.

Ahogy a többi kiállító, így a fü-
rediek is vittek tombolákat
Berlinbe, a pécselyi Csikós–
Lovas udvar, a Balatonfüredi
Borút Egyesület, a Vanyolai
hajózási vállalkozás és a Royal
Balaton Golfklub felajánlásá-
ban.

bfn

Balatonfüred Berlinben

Antal Bernadett, Magdolna Kruska és Budainé Bocsor Ágnes a berlini turisztikai
vásáron
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Mórra, móri bornapokra
voltak hivatalosak, immár ne-
gyedik alkalommal a Balaton-
füredi Reformkori Hagyo-
mányőrzők, valamint a Bala-
tonvin Borlovagrend tagjai. A
meghívás, a móri polgármes-
teri hivataltól, és a Brindisi
Szent Lőrinc Borrend és a
Móri Borbarát Hölgyek Egye-
sületétől kapták.

A Vértes hegy ködfátyol-
ban úszó lábánál fekvő Mór
legrangosabb rendezvénye, a
Móri Bornapok. 2009-ben már
ötödik alkalommal színesítet-
ték a bornapok programját a
nemzetközi néptánc fesztivál
résztvevői. A hazai néptánco-
sokon kívül olasz, osztrák, szé-
kely néptáncegyüttes is tar-
kította az amúgy is színes for-
gatagot. 

A város északi részén húzódó
Vénhegy lábánál találhatóak a
történelmi pincesor épületei és
a Bormúzeum. A Móri Borna-
pok mára már nemzetközi ren-
dezvénnyé nőtte ki magát,
amely több ezer látogató szá-
mára nyújt hagyományőrző és
kulturális programokat. A há-
romnapos rendezvény ideje
alatt a Kapucinus téri borutcá-
ban lehet megkóstolni a helyi
bortermelők borait. A móri bo-
rászok mottója: koccintsunk jó
borral. Hagyományosan a szü-
reti felvonuláson választják
meg a borkirálynőt is.
A móri vendéglátóink nyitott
szívvel és zamatos borokkal
várták a füredi hagyományőr-
zőket, akik a lelkesen tapsoló
sokadalom közepette vonultak
keresztül a városon. 

Hanny     

A móri ezerjó, vagyis
jó bort jó hordóból

– Sokak véleménye, hogy
ez évben a szőlősgazdák egy
különleges évjáratnak örülhet-
tek.

– Gyakorlatilag a Bala-
ton-felvidéken mindenki le-
szüretelt. Néhány helyen
lehet látni lehálózott sorokat,
akik még jobb minőségre
számítanak. Csakhogy az
időjárás ezúttal nem kedve-
zett a Botrytis fertőzésnek, a
töppedéshez, aszúsodáshoz
az időjárás nem biztosította a
feltételeket. De a normál szü-
retkor mért mustfokok is
szenzációsak voltak. A Bo-
csár dűlőhöz közel a Farkó-
kői táblában Olaszrizlinget
26,8 mustfokkal szedtük, de
savtartalma is 7,2 ezrelék
volt. Erre egy ember életében
ritkán van példa. Én immár
35 éve vagyok a szakmában,
ilyen évjáratra nem emléke-
zem, de elődeimtől sem hal-
lottam. Hasonló évjárat
2003-ban volt, de akkor a
magas cukorfok mellett már
nem volt meg a kívánatos
savmennyiség. Akkoriban 68
volt a hőségnapok száma,
azaz a napi hőmérséklet tar-
tósan 32 Celsius fok felett
volt. Ez évben csak 6-8 ilyen
nap volt. A jó minőséghez a
mennyiség nem volt meg. 30-
50%-kal kevesebbet szüretel-
tünk. Egyszerűen a fürtök
kisebbek voltak, de a bogyó-
méret is eltért a fajtákra jel-
lemző mérettől- kezdi a
beszélgetést Koczor Kálmán
borász.

– A növényvédelem minden
évjárat sarkalatos kérdése, gaz-
daságilag sem közömbös hány-
szor kell permetezni.

– A fertőzöttség mértékét
idén átlagosnak lehet tekin-
teni. Kivéve a fürtvirágzás-
kor megjelenő peronoszpó-
rafertőzést. Akik nem figyel-
tek oda, 15-20 %-os mennyi-
ségi veszteséget kellett el-
viselniük. Átlagos odafigye-
léssel meg lehetett a szőlőt
védeni.

– A szőlőértékesítéssel
kapcsolatosan nagyon sok pa-
naszt lehetett hallani. Nagy
volt a túlkínálat, vevő nem volt.
Ha igen, akkor nagyon alacsony
áron vették meg a szőlőt. Sok
esetben, még a mustfokot sem

vették figyelembe.
– Számomra, szakmailag

érthetetlen volt, ami történt.
Július és augusztus hónapban
már túlkínálatról lehetett hal-
lani. Jóllehet sok borvidéket
ért természeti katasztrófa,
ahol a vihar és a jégverés el-
pusztította az ültetvényeket.
Meggyőződésem szerint a
nagytermés miatt keltett
pánik nem véletlenül volt. Ez
egy tudatosan előkészített üz-
letpolitika. Talán az a magya-
rázata, hogy a 2007/2008-as
évjáratból a gazdasági válság
miatt nagyon sok bor maradt
még a pincékben.

– Csak a gazdasági válság
az egyetlen ok?

– Nagyon sok egyéb oka
is van. A fogyasztó nemzettu-
datával sok a gond. A globa-
lizáció eredményeként nem
az számít, hogy honnan szár-
mazik a bor, az élelmiszer,
hanem mibe kerül. Fel kel-
lene végre ébredni a magyar
fogyasztónak, az olcsóbb ár
egyszerűen üzletpolitika. A
piacok megszerzését követi
majd az áremelkedés, elég
csak az étolajra és a cukorra
gondolni. Nehogy azt higgye
bárki is, hogy a külföldi áruk
jobbak a hazainál. Sajnos a
magyar agrárpolitika sem áll
a helyzet magaslatán. A
szőlő-bor ágazatban gyakran
találkozunk szakmai analfa-
betizmussal.

– A Koczor pince elégedett
a 2009-es évjárattal?

– Nálunk is a mennyiség
30-40 %-al kevesebb, a mi-
nőség viszont kiváló.  Már
most mondhatom, hogy
ebből az évjáratból nagyon
sok nagy értékű bor lesz.

– Balatonfüredi szőlősgazd-
áknak  igen fontos, de a Bala-
tonfüred-Csopak történelmi
borvidéket is érdekli, hogyan
tovább Balatonfüredi Borhét?

– Megítélésem szerint,
szervezettségét és szabályo-
zottságát illetően nem sok te-
endőnk maradt. De készek
vagyunk minden olyan vál-
toztatást elfogadni, mely a
versenyképességet javítja,
növeli a rendezvény színvo-
nalát.

dr. Fülöp Lajos

Szüret utáni beszélgetés
Koczor Kálmánnal

Varga László, a Balatoni
Halgazdálkodási Nonprofit
Zrt. vezérigazgatója a Bala-
tonfüredi Naplónak adott in-
terjújában leszögezte, teljesen
új gondolkodás kell és a Bala-
ton hamarosan a horgászok
paradicsoma lehet.

– Mit szeretnének másként
csinálni?

– Nagyon sok változtatást
akarunk. Eddig az jelentette a
legnagyobb problémát, hogy a
Balatoni Halászati Zrt. nyere-
ségorientált cég lévén a telepí-
tés mellett halászott is. Igaz
2004 óta leginkább már csak a
busa, amur, angolna kiemelése
folyt, de nyílván a lehalászás-
sal más is került a hálóba. A
horgászok sokszor támadták
azzal a céget, hogy pl. kedden
telepítettek, másnap ugyanott
halásztak. Ez persze nem telje-
sen így volt, de az elégedetlen-
ségre okot adhatott az eddigi
működés. Mostantól mi tuda-
tos halgazdálkodást szeretnénk
csinálni, egy teljes ökológiai
szemléletváltás mellett.

– Mit jelent ez pontosan?
– Először is a tájidegen ha-

lakat, mint az angolna, busa
stb. ki kell venni a tóból, vagy
legalábbis annyira lecsökken-
teni a populációt, hogy az már
ne jelentsen veszélyt a termé-
szetes élettérre. Ha ez megtör-
tént, akkor ezt az életteret kell
rehabilitálni, őshonos halakat
kell telepíteni a Balatonba, ez
többek között azt jelenti, hogy
ne a tükörponty kerüljön a
vízbe, hanem mint pl. a Kis-
Balaton esetében a sudárponty.
Fokozottan kell figyelni a be-
telepített halak védelemére,

akár a tilalmi időszak megvál-
toztatásával is. 

– Több lesz a hal a Balaton-
ban? 

– Többnek kell lennie. De
ez nem feltétlenül azt jelenti,
hogy a következő években töb-
bet fogunk telepíteni. Mint em-
lítettem, mi halgazdálkodást
végzünk és ebbe nem csak a te-
lepítés tartozik. Elsősorban a
természetes szaporodást szeret-
nénk újra előtérbe állítani. Ré-
gebben a Balaton körül számos
halkeltető állomás működött,
ezeket szeretnénk újraindítani.
De fontos a természetes halböl-
csők, ívóhelyek újbóli létreho-
zása és azok fokozott védelme
is. Természetesen azért a meg-
szokott ütemben folyik tovább
a telepítés is. Október közepén
50 mázsa pontyot és 15 mázsa
aranykárászt tettünk a vízbe
Sajkodnál. Ez utóbbi halfaj
miatt történelminek is nevez-
ném ezt az akciót, hiszen ilyen
hal hosszú évek óta nem került
a Balatonba. November újabb
haltelepítésre kerül majd sor,
tavasszal pedig egy megújult
ütemterv szerint dolgozunk.

– Hol tart most az átszerve-
zés?

– Tulajdonképpen az au-
gusztus 25-ei kettéválás után
rögtön elkezdődött a vagyoni
helyzet felmérése, az eszközök
leltárba vétele. A vagyonmeg-
osztás folyamatban van,
ugyanazzal az eszközállo-
mánnyal és munkaerővel dol-
gozunk, mint a korábbi cég. 

– A korábbi cég jelentős
veszteséggel működött, Ön hogy
látja a nonprofit zrt. jövőjét?

– A Balaton Fejlesztési Ta-
nács legutóbbi ülésén én is jelen

voltam. A pénzügyminiszter
ígértet tett arra, hogy megtalál-
ják a szükséges forrásokat. Bár
Siófokon senki sem mondott
konkrét számot, mi természete-
sen számoltunk. Úgy vélem,
hogy az imént felsorolt célok
megvalósításához minimum
250 millió forintra lenne szük-
ség, de ez feszes gazdálkodást
jelentene. Persze mostantól a
horgászengedélyekből befolyt
összeg is hozzánk kerül, a kettő
együtt már stabil működést je-

lentene. De rögtön hozzá is te-
szem, nonprofit cég lévén, ná-
lunk ami az egyik oldalon
befolyik, a másikon rögtön ki-
megy a Balaton javát szolgálva.
De odáig még sok dolgunk van.
Rendet kell tenni a vízben, a
parton és sok helyen a fejekben
is. A horgásztársadalomnak is
alkalmazkodnia kell az új hely-
zethez, a rabsicok távol tartásá-
hoz pedig a törvényeken kell
szigorítani.

Bán

A Balatoni Halgazdálkodási
Nonprofit Zrt. tervei

Augusztus végén a Bala-
toni Halgazdálkodási Nonpro-
fit Zrt. megalapításával
kettészakadt a gazdálkodásá-
ban és működésében sokat
kritizált Balatoni Halászati
Zrt. Az anyacég ezentúl a ki-
sebb tógazdaságokat üzemel-
teti, így többek között a lellei,
földvári tavakat kezelheti. Az
új nonprofit zrt. hatásköre ki-
zárólag a Balatonra korláto-
zódik, feladata elsősorban a
tó biológiai egyensúlyának
megteremtése lesz. 

A Balaton Fejlesztési Ta-
nács legutóbbi siófoki ülésén
az elnök, dr. Suchman Tamás
leszögezte, meg kell találni az
új cég központi, lehetőleg nor-
matív támogatásának lehetősé-
gét a 2010-es költségvetésben.
Az ülésen szintén jelenlévő
Oszkó Péter pénzügyminiszter
a Balatonfüredi Napló kérdé-
sére válaszolva elmondta, ke-
resnek forrást a balatoni hal-
gazdálkodás jövőjének biztosí-
tására, de konkrét támogatási
összeget nem mondott. Való-
színűleg egyébként a Környe-
zetvédelmi és Vízügyi Minisz-
térium forrásaiból csoportosí-
tanak át pénzösszeget. A bala-

toni horgásztár-
sadalom üdvözli
az előrelépést, -
ezt Rajnai Árpád
a Bakony-Bala-
ton Horgásze-
gyesület elnöke
mondta  ú jsá-
gunknak. Sze-
rinte, hogy jó
döntés született-e
és életképes lesz-
e az új cég, azt
ma még nem
lehet egyértel-
műen megmon-
dani. Működés
közben lehet majd
leszűrni az első
tapasztalatokat. 
Az átalakítástól
azonban nem
mindenki bol-
dog. A nonprofit
zrt. létrehozása
ugyanis felvet
egy súlyos prob-
lémát is, hiszen
az átalakításból
teljesen kihagyott Balatoni Ha-
lászati Zrt. egymilliárdos adós-
sággal rendelkezik. Hogy ezt
rendezze, azokat a megmaradt
tógazdaságokat privatizálná,
amelyek jelenleg a balatoni

halutánpótlást végzik. Dr.
Suchman Tamás ezért a tógaz-
daságok eladásának azonnali
leállítását kérte. Mindaddig
nem lehet eladni ugyanis eze-
ket az elnök szerint, míg az új,

nonprofit cég törvényes lehető-
séget nem kap arra, hogy az or-
szág más részeiből is hoz-
hasson előnevelt halakat a Ba-
latonba – tette hozzá.

Bán László

Ha(l)vária vagy valódi halgazdál-
kodás kezdődik a Balatonon?

A bor
Mi mindannyian rizlingbe fojtjuk bánatunkat e tájon.

Iszunk bánatunkban és örömünkben, keresztelőkön és hús-
vétkor, karácsonykor és találkozásokkor. Nem kell sok, hogy
bort igyunk. Elég, ha beköszön a szomszéd vagy váratlan
vendég jön a házhoz.
Régen a napszámosoknak, kapásoknak munka mellett meg
se kottyant a napi egy, másfél liter bor pihenésképp a vén
diófa alatt. Ma, mondják, más idők járnak. A kulturált bor-
fogyasztók, menedzserek, píár szakértők, sommelierek vilá-
gában eszembe jut a nagyapám, aki a saját szőlőjét pirkálta,
metszette, kapálta Dörgicsén. Ha elfáradt, leheveredett a
tüke árnyékába, majd hébérlopóval szívta a bort a penész-
szagú pincében. Nekünk csak azt engedte meg, hogy rézgá-
liccal permetezzünk, mert az nem árt, bár a gimnazista lány
a faluban akkor már B 58-at ivott, így fejezve be soha el
nem kezdett balladai életét. Ránk később örökségként csak
a nagy pincekulcs maradt. De ha borról van szó, eszembe
jut az a Hamburg mellett élő nagymama is, akinek most is
ugyanaz a vincellér család szállítja jeles ünnepek előtt a raj-
nai rizlinget, mint apjának és nagyapjának száz évvel ez-
előtt. A Mosel vidéki rajnai rizling csodája, szikár nagy-
apám és a penészszagú dörgicsei, Halom-hegyi pincék! És
ami a legfontosabb, tetszettek már szagolni a levelek mögött
finoman meghúzódó szőlővirág illatát? Csoda, hogy még
parfümöt nem készítettek belőle! Mindenesetre borügyben
hiteles minden rozmaring és rezedaillat mellett ezen a tájon
hosszú időkig, azt hiszem, a nagyapám öröksége marad. 

csk

Az új nonprofit zrt. igazgatója szerint horgászparadicsom lehet a Balaton
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A Magyar Kultúra Lovagja,
Jankovits Gusztáv emlékkiállí-
tása a Polgármesteri Hivatal
Folyosó Galériáján nov. 4-től
látható. Jankovits Gusztáv a
Balatonfüredi Művészklub
tagja volt.

Jankovits Gusztáv 1947-
ben Budapesten kispolgári csa-
ládban született. Kora ifjúsá-
gától vonzották a szép tájak,
szerette a magyar történelmet,
az ősi népművészetet. Sokat
rajzolt és festett, és már fiatal-
kori képei is gazdára találtak.
Az általános iskolái elvégzése
után színpadgépésznek tanult.
Munkája során részt vett több
színház felújításában, többek
között az Operaházéban is. A
színház azonban további alko-
tásokra ösztönözte.

Guszti ugyan pesti fiú volt,
ugyanakkor, a Balaton vonzá-
sában is élt, hiszen kisgyermek
korától kezdve a Balaton mel-
lett nyaralt. Később Csopakon
telepedett le és itt lett hiteles
festője a balatoni tájnak. Szá-
mára ez a vidék volt a világ kö-
zepe – írta visszaemlékezé-
seiben Magdi, a művész fele-
sége. Kezdeményezésére ala-
kult meg a csopaki művészeket
tömörítő kör, segítségével hoz-
ták létre a csopaki galériát.
Jankovits Gusztáv, még abban
az időben érkezett e tájra, ami-
kor még tanúja lehetett a ha-
gyományos szőlőművelésnek,
a puttonyos szüreteknek. Az
emberek otthon vágtak disznót,
és még működött néhány vízi-
malom.
Képein megörökítette e letűnt

időt. A művész festményei kor-
és helytörténeti dokumentu-
mok is egyben. Számtalan al-
kotása magántulajdonban van,
így képei többségét erre a kiál-
lításra nagyon nehezen lehetett
volna összeszedni, de felesége
a festményekről művészi felvé-
teleket készítetett és a kiállítá-
son többségében ezekben a
fotókban is gyönyörködhetünk.
A művész életében az utolsó
kiállítása 2004-ben nyílott
meg.
Igyanak egy jó pohár csopaki
bort Guszti emlékére – mondta
Magdi asszony a füredi kiállí-
táson – és arra, hogy a jövő
nemzedéke is adjon a közössé-
geknek olyan művészeket, akik
alkotásaik mellett önzetlenül,
másokért is akarnak dolgozni.

Hanny Szabó Anikó 

Az ember nem csak
magának és magáért élA Füredi Hírek legutóbbi

számában az új Eötvös Károly
kötet bemutatójáról írtam s
jeleztem, egy másik könyvről
is olvashatnak majd. Érdekes
módon, ez kimaradt a szöveg-
ből. Nem a velem mindig túl
szigorú szerkesztő drákói ol-
lója nyeste ezt ki, hanem meg
sem írtam azt a részt.

Csak jeleztem, hogy a másik
könyvről akkor számolok be, ha
visszatérek a könyvvel együtt Er-
délyből. Hiszen a Váradi Péter
Pál fotóművész (Magyar örökség
díjas) fotóit és Lőwey Lilla kísérő
szövegeit tartalmazó Erdélyt is-
mertető album 27. kötete éppen
Benedek Elekről szól, amit a Vá-
rosi könyvtárban mutattunk be ok-
tóber 8-án. Velünk volt még
Sylvester Lajos író, újságíró Sep-
siszentgyörgyről is, akit tanúnak
hoztunk magunkkal, nehogy azt
higgyék, lódítunk a mesében.
Ugyanis mindannyian ott vol-
tunk Kisbaconban, Benedek

Elek szülőföldjén a születés 150-
ik évfordulóján rendezett ünnep-
ségeken. S miközben itt Füreden
az olvasóknak ajánlottuk a me-
seszép kötetet, mindig bele-bele
kevertem a friss erdélyi élmé-
nyeimet, amelyek summázata
talán az lehetne: mintha még
nyelvében, gondolataiban, gesz-
tusaiban élne az az erdélyi világ,
amelyről Benedek Elek mesélt.
Azokon a helyszíneken jártunk,
amelyek az ő otthonát jelentették,
s amelyek Trianon után végve-
szélybe kerültek. S amikor ő úgy
érezte, azokkal szemben, akik el-
felé jönnek az országból, neki
vissza kell térnie, szembemenni az
elvándorlókkal. Így is történt.
Valahol ezt sugallja a Benedek
Elek fotóalbum is, amely egyál-
talán nem szolgai leképzése az
életútnak, hanem képi megfogal-
mazása a mindig élő Benedek
Eleki Erdély képnek. Amelyek
túl a valóságos elemeken, azon-
nali gondolatsort indítanak el,
mint ahogy illik egy jó fotóhoz.

A Benedek Elek ültette, immá-
ron megcsonkított fenyősor, a
malmot őrző fekete macska, a te-
mető megrendítő páros sírja, a
kis falu völgyben meghúzódó
piros tetős házsora, mind arról
mesél a képek, az emlékek és az
irodalmi élmények segítségével,
hogy hol volt, hol nem volt egy-
szer egy Erdély…
S a látogató, az albumlapozgató
nemcsak a mesebeli múlt időt
várja, hanem a jelent is, hogy hol
van Erdély, hogy van még Er-
dély. S meg is találja könyvben
képben, Kisbaconban.
Ezért volt különleges a füredi
könyvbemutató, ezért vált ki a
sok-sok rendezvény közül, mert
ezt az érzelmi többletet jelenítette
meg. Hogy valóban él még Erdély,
létezik Tündérország s pontosan
olyan, mint a nagy mesemondó
Benedek Elek látta, megálmodta.
Aki nem hiszi, járjon utána –
hóna alatt egy Benedek Elek ké-
peskönyvvel.

(p.m.)

A másik könyv bemutatója

Mindig is kedveltem a régi
csoportképeket. Amikor egy mű-
hely munkásai a fotográfus masi-
nája elé ülnek, ki-ki hozza
mestersége fontos eszközét s
büszkén néznek bele az örökkéva-
lóság masinájának lencséjébe.
Vagy egy szüreti kép, ahol az em-
berek, a tárgyak mögött felsejlik
ennek a és kedves emberi mulat-

ságnak a hangulata, a fáradtsága.
Most egy hasonlóra bukkantam
Simon Károly gyűjteményében.
Nemcsak a kép érdekes, hanem
az is, hogy Karcsi bácsi minden-
kit azonnal névvel említett, sőt
érdekes, olykor pikáns története-
ket is tudott mesélni róluk. A fel-
vétel Simon Károly (1895-1979)
arácsi majd füredi postamester

pince avatásán készült az arácsi
Szőlőkalja dűlőben. A fotót ké-
szítette Brandl Rudolf füredi fo-
tográfus.
Bizony milyen jó lenne, ha a mai
szüretelő családok, baráti társasá-
gok a nemes munka végén efféle
csoportképet készítetnénk s hagy-
nának a mindig kíváncsi utókorra!

szky

Az én balatonfüredi fotóim

Középen Kiss Sándor édesapja a kb. 1938-39-ben készült a felvételen. A régi állomás előtt még fák voltak.
És a helység tábla is még külön fémoszlopokon állt, csak később került az állomás épületre.

(Kiss Sándor hagyatékából dr. Honti József felajánlásával)

A legfelső sorban, balról jobbra: Szalai Lajos, postakocsis, Lukács Lívia (háztartásbeli). Dr. Morvai István,
Budapest főállatorvosa, Simonék szőlőbirtokos szomszédja, dr. Ország Edvin budapesti nőgyógyász.
Második sor: Simon Károly (lopóval a kezében), Páldi Alfréd polgári iskolai igazgató, Barcza Kálmán tanító,
dr. Bajnai Ferencné (Teréz) polgár iskolai tanítónő, dr. Bajnai Ferenc ügyvéd, Páldi Gizella tanár, Ország
Istvánné, Ország István polgári iskolai tanár, Ujhelyi Kálmán igazgató tanító, Járosi László polgári iskolai tanár
Ülő sor: Járosi Lászlóné polgári iskolai tanár, Simon Károlyné postai alkalmazott, dr. Morvai Istvánné,
Páldi Alfrédné.
A gyerekek: Szalay Károly, Simon Elemér, Simon Károly (a kezében szódásüveggel!), Ország Attila.

– Valamikor gyerekkorom-
ban nagy élet volt itt Arácson.
Nagy népszerűségnek örvendett
a dalárda, volt színjátszó kör, az
utolsó tanítók egyike, Ózdi ta-
nító úr tanította be a darabokat,
sőt ő maga is írt színjátékokat.
Az előadásokon ott volt a falu
apraja-nagyja – meséli a mai
arácsi városrész civil életének
motorja, Ágoston Péter. Azután
hosszú csend következett, hi-
szen tudjuk hogy évtizedeken
keresztül minden társaság, min-
den összejövetel, pláne minden
civil szerveződés gyanús volt.
Mikor a nyolcvanas-kilencve-
nes években újra alakulhattak a
polgári egyesületek, az elsők
között jött létre az Arácsi Seni-
orok Társasága. Bózsa Sanyi
borozója fogalom volt ezekben
az években. Minden, ami Ará-
cson történt, ott történt. Szil-
veszteri murik, baráti össze-
jövetelek, közönségtalálkozó az
Aranyfüst című televíziós mű-
sor készítőivel, Ivó napi főző-
verseny és hát természetesen
rendszeresen itt tartották talál-
kozóikat az „öregfiúk” is. Sőt,
amikor megalakult a Nők a Ba-
latonért Egyesület arácsi cso-
portja, a két civil társulás egyre
többször szervezett közös ren-
dezvényt. Aztán szegény Sanyi
nagyon korán itt hagyott ben-
nünket, elcsendesedett majd
meg is szűnt a Hullám borozó.
Az emberekben viszont akkorra

már mélyen gyökeret vert a
jóízű együttlétek, beszélgetések,
a tartalmas, érdekes programok
utáni vágy. Így kezdődött, ezek
voltak az előzményei a tavaly
életre hívott Arácsi téli esték so-
rozatnak. 
„Ez a műsor nem jöhetett volna
létre” – mondja a jól ismert
szlogen, ami tökéletesen igaz a
mi esetünkben az arácsi tea-
házra. Vezetője azonnal támo-
gatta ötletünket, sőt még ennél
is többet tett: partnerünk lett a
megvalósításban. Havonta
egyszer gyűltünk össze senio-
rok, NABE-sek jó barátaink,
ismerőseink úgy negyven-öt-
venen a teaház emeleti külön-
termében, amely szelíd, meleg
fényeivel, bensőséges hangula-
tával ideális helyszínnek bizo-
nyult a hűvös őszi-tavaszi és a
zimankós téli estéken. Csészé-
inkben forró tea gőzölgött (le-
ginkább a „régi szerelem” el-
nevezésű keserédes keverék)
mellette a NABE-s asszonyok
finom házi süteményei kínálták
magukat. Minden alkalommal
felkértünk egy kiváló szemé-
lyiséget egy rövid előadásra,
amelyet jó hangulatú beszélge-
tés követett. Első alkalommal
Rosta Sándor volt a vendé-
günk, akivel a Balaton Retró-t
néztük meg közösen nagy ne-
vetések közepette és nosztalgi-
áztunk a 60-as, 70-es éveken.
Dinnyés József daltulajdonost

kértük meg az arácsi oskola-
mesterek emlékoszlopának fel-
avatására, aki ezt követően
dalaival szívet-lelket melenge-
tően vezetett végig magyar tör-
ténelmünkön. Kaptunk jó
tanácsokat a Balaton és kör-
nyéke forrásainak, vizeinek vé-
delmére; a takarékos vízfel-
használásra, dr. Jánosik Zsuzsa
biokonyhász legkedvesebb
gyógynövényeit hozta el egy
kosárban. Baksa Erzsébet szak-
tanár és Punk Ferenc szőlős-
gazda borbemutatóján egyet-
értettünk abban, hogy borban
az igazság, és mikor megérke-
zett a tavasz, gyönyörű témával
zártuk első évadunkat: Praz-
novszky Mihály fanyar humorú
eszmefuttatásával, a Balaton
part irodalma és irodalmárai
asszonyalakjainak megidézésé-
vel, na és a mi „aranyasszonya-
ink” köszöntésével. 
Jó érzés, hogy mostanában
egyre többen kérdezik, lesz-e
folytatás, lesznek-e az idei
télen is Arácsi téli esték? Ter-
veink szerint igen, a tervezett
témakörök pedig: Arács és kör-
nyéke, szőlő és bor, valamint a
magyarság. Első összejövete-
lünkre már e hónap, azaz no-
vember közepén sor kerül.
Reméljük, meg tudjuk ismé-
telni az első évfolyam sikerét –
zárja mondandóját a sorozat
szervezője, Ágoston Péter.

Tarnai Katalin

Téli esték Arácson

Budapesten született 1931. október 18-án.
Gyermekkorának, fiatalságának jelentős
részét Balatonfüreden töltötte. Itt kezdett
el iskolába járni és itt lett sokaknak ját-
szótársa és barátja. Ezek az évek és ba-
rátságok élete végéig elkísérték, erőt és
örömet jelentettek számára. Minden nyá-
ron végigjárta az ismerős utcákat, tereket,
felkereste a barátokat. Szerette Füredet!
Később Budapesten a Lónyay utcai Gim-
nátiumba járt. Majd fogtechnikusként dol-
gozott. 
Váratlanul hunyt el Budapesten, 2009. jú-
nius 4-én. Emlékét tisztelettel őrizzük!

HJ

Kiss Sándor 1931–2009A balatonfüredi vasútállomás
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Ma már teljes bizonyos-
sággal állítható: Kisfaludy
Sándor tudott a füredi kőszín-
ház építészeti szempontból
való alkalmatlanságáról. Az
Országos Levéltárban őrzött
hivatalos fürdőorvosi jelentés
szerint 1841-ben maga java-
solta egy új színház, az Aréna
felépítését Füreden! Tisztában
volt tehát a kőszínház építé-
szeti hiányosságaival, emi att
kezdődött el 1841-ben az
Aréna építése.

Az 1834–1836. évi szára-
zság következtében jóformán
kipusztult az 1790-ben alapí-
tott füredi Angol kert, amely a
mai Kiserdő déli részét alkotta.
Az új angolkert az 1835-ben
kinevezett Écsy László fürdő-
felügyelő irányításával „új
ízlés szerint készült el”, s a fel-
újítás után új funkciókat ka-
pott. 1839-ben meg szün tették a
kőszínház felett elhelyezkedő
kovácsműhelyt, hogy a Nem-
zeti Színház körül „minden
rondaság megszűnjön”. A he -
lyén 1840-ben kilátót építettek.
1844-ben megépült az első „lö-
völdö ző intézet”, amely za-
varta a vendégek nyugalmát,
ezért 1852-ben az angolkerttől
északra új lövöldét épí tettek.
1841 és 1846 között felépült a
kerek templom, s 1846-ban el-
bon tot ták a régi kápolnát.

A fürdővendégek 1839-ben
megválasztották az „úri vá-
lasztmány”-t, amely „minden
nyári mulatságokról, jó han -
gászi karrul, szegényekrűl, a’
helynek éjjel argantiai lám -
pákkal való ki vi lá go síttásáról
… gondoskodott, és mindezek
eszközlé sére az uri ven -
dégektől pénzt szedett, minde-
nek kielégíttése után
fen mara dott som mát … több
évi ösz ve gyűjtése után némelly
kényel mes mulatságra szolgáló
épületekre, ha jó zásra sat.

fordít tandja…” 
1840-ben a választmány el-

határozta, hogy két díszes hajót
vásárol a Balatonra. Az egyiket
meg is vették Bécsben, de el-
süllyedt a Dunán, s talán emiatt
lemondtak a másik hajó meg-
vásárlásáról, és a meglévő
pénzt megtoldva az Angolkert-

ben felépítették a nyári szín -
kört vagy Arénát.  

Az angolkert a tihanyi apát-
ság tulajdonában volt, tőle le-
hetett a színház számára
szükséges telket kieszközölni.
1841-ből fennmaradt annak a
levélnek a fogalmazványa,
amely tartalmazza a nyári szín-
kör ügyében a tihanyi apát és a
fürdővendégek megbízottja kö-
zött lét rejött megállapodást. A
nyári színház alapító okiratá-
nak tekinthető nyilatkozat fo-
galmazványának szövege:
„Alább írtt adom tuttára min-
deneknek, kiket a’ dolog illet,
hogy az 1841-ki nyáron B. Fü-
redi Savanyú vízen mulató T.
Cz. Közönség által megké -
retvén mint megbízottjuk,
hogy nagyobb kényelmükre
egy Nappali Színház (Arena)
helyet a’ F. T. Tihanyi Apátúr-
ságtul az ott lévő séta kertben
esz közlenék; a’ Tisztelt Apát-
ság ebbeli kérésre az érintett
séta kertben 15 öl hosszu, 9 öl
széles helyet olly feltétel alatt
volt kegyes ki mutattni, hogy
ezen hely a’ tisztelt közönség-
nek érdeklett kényelmére fog-
jon csak szol gál ni, melly ha
megszűnnék, minden megtérít -
tés nélkül az uradalom szabad
rendelkezése alá fog tartozni;
az uri jusnak meg esmeréséül
egy pengő forint évenkint jú-

lius 15-én az uradalmi pénz-
tárba fizettessék, melly fel -
tételek kötelezése mellett, hogy
a fent írtt helyet T. Cz. Közön-
ség nevében elvállaltam, meg-
esmérem. Költ Tihanyban.”

Adler József fürdőorvos
1841. évi hivatalos jelentése
bizonyítja azt, hogy miután

Kisfaludy Sándor javaslatot
tett az Aréna létesítésére, az a
fürdővendégek adakozásából
összegyűlt pénzből még ab ban
az évben felépült: „az angol
kert is egyre folytattatik, és re -
mély hető, hogy két esztendő
alatt végképpen meg-készül,
ezt nagyon ékesítteni fogja a T.
Kisfaludy Sándor tábla bíró úr
(mint a füredi magyar színház
fő-kor mányzója) által projec-
tált Aréna, mely oly hathatós-
san pártoltatott, hogy még ez
őszön a fen említett angol kert-
nek egy árnyékos, czélerányos
helyén méltóságos gróf Zichy
Ödön (mint a t. füredi sa va -
nyúvízi Uri Község meghatal-
mazottja) fel ügyellése alatt fel
is épült, és már jövő nyá ron
használtatni fog; … az úri vá-
lasztmány … a mult nyáron
fenmaradott 935 fo rint pengő-
pénzt még annyira sza po rította,
hogy ebbűl a fen említett egé-
szen kőbűl ké szült téres aréna
is kikerült…”

1842-ben „…az angol kert
új ízlésű módosíttása befejez-
tetett, a’ T. uri vendégek szabad
ajánlásából öszve gyűlt pénzbűl
a’ taval tervben hozatott aréna
(magyar színészek számára) a’
fent említett angol kertben any-
nyira megépült, hogy már e’
nyáron színészi elő adá sok tart-
hattak benne, annak végbeli el-

készítése a’ jövő tavaszra hatá -
roz ta tott...”

A színkör 1841-ben kőből
épült, tehát ál landó építmény-
nek szánták, az építése 1842-
ben az asztalos- és
kovácsmunkákkal folytatódott.
1842-ben már játszottak benne,
és ettől kezdve fizették a bérleti

díjat. Az ismeretlen nevű kő-
művesmester 44 pengőforintos
számláját báró Laffert Antal
1845-ben egyenlítette ki. A fa-
anyagot Gulner Elek veszp-
rémi kereskedő szállította
1842-ben, a pénzt a fia, Gulner
Gábor 1846. október 26-án
vette fel. Molnár Lajos asztalos
5 forint értékű asztalos- és ko-
vácsmunkáját 1847-ben, Sza-
lay György kovácsmesternek a
három évvel korábban elvég-
zett munkáját 1845. július 11-
én fizették ki.  

A nyári színkört 1842–
1844-ben Fekete Gábor „du-
nántúli”, majd „pozsonyi”
színigazgató bérelte. 1845-ben
Farkas József színházi rendező
fizette ki a bérleti díjat, emiatt
bizonyos, hogy Roboz István
1865-ben közölt visszaemléke-
zésében tévedett, amikor Lata-
bár Endre színigazgatóságát
1852 előttre tette. 1846-tól
1851-ig Hetényi József volt a
bérlő – az 1847. év kivételével,
amikor Jakob Pilzze kapott en-
gedélyt az Aréna használatára.
Úgy látszik, hogy ebben az
évben a német színjátszásnak
is helyet adtak Füreden annak
ellenére, hogy a kőszínházhoz
hasonlóan a színkört is a ma-
gyar színjátszás számára épí-
tették. 1847. február 2-án
leégett a Pesti Német Szín ház,

s ezért engedhették meg a
német színé szeknek, hogy Fü-
reden játsz hassanak a nyári
szezon ban. 1849-ben az Aréna
után nem fizettek bérleti díjat.   

Hegedűs Zsigmond fürdő-
vendég a szabad ég alatti játék-
szín (Aréna) felépítésének
kívánságát már 1838. augusztus
4-én bejegyezte a fürdő panasz-
könyvébe. Tekintélye és az
iránta megnyilvánuló tisztelet
miatt azonban csak Kisfaludy
Sándor tehette meg az első lépést
saját életművének, a kőszínház-
nak a lerombolásához vezető
úton. Kezdeményezésével előse-
gítette a füredi nyári szín játszás

ügyének hosszabb távú megol-
dását.
Részlet a füredi színkör törté-
netének következő folytatásból:
„A két füredi színházépület: az

1831-ben felépített kőszínház
és az 1841–42-ben felépített
nyári színkör (Aréna) útja
1846-ban keresztezte egymást:
elhatározták az Aréna lebontá-
sát és a kőszínház átépítését.
Kí sérletet tettek a nemzeti
kegyhelynek szá mí tó kőszín-
ház megmentésére és nyári szí-
nielőadások számára alkalmas-
sá tételére.”

Lichtneckert András
főlevéltáros

A füredi színkör, az Aréna alapítása 1841-ben

Az énekegyüttes megala-
kulásának ötödik évfordulóját
ünnepli november 15-én az
Anna Grand Hotel színházter-
mében. A jubileumi koncerten
világhírű musicalekből, ismert
és közkedvelt darabokból
hallhatunk részleteket a Men-
delssohn Kamarazenekar és a
Sapphyre Project együttes
közreműködésével.

A 2004-ben még 11 lelkes,
énekelni szerető amatőrből álló
csapat mára további 10 taggal
bővült, művészeti vezetőjük
Zsár Éva előadóművész. Céljuk,
hogy az átlagos kórusmuzsikálás
kereteit átlépve megismertessék
és megszerettessék az emberek-
kel a klasszikus zenét és a ma-
gyar népdalokat. Klasszikus
műveket dolgoznak fel oly
módon, hogy azok a könnyűze-
nei műfajhoz közelítve a mai
fiatalok számára is könnyen be-
fogadhatóvá váljanak. 
Az énekegyüttes eddigi munká-
jának legnagyobb elismerését
2005-ben a 19. Pécsi Nemzet-
közi Kamarakórus Versenyen
kapta, ahol II. helyezést ért el
énekegyüttes kategóriában, majd
két évvel később fesztiválkórus
minősítést szerzett. Neves kor-
társ zeneszerzők olyan klasszi-
kus művek átiratait készítették el
kifejezetten az együttes számára,

mint Liszt Les Preludes-je, vagy
Brahms V. magyar tánca. 
Az elmúlt években a balatonfü-
redi rendezvények elmaradhatat-
lan közreműködői voltak, meg-
csillogtatva tehetségüket a leg-
különfélébb zenei műfajokban.
Láthattuk őket Balatonalmádi
várossá nyilvánításának alkal-
mából rendezett ünnepségen,
augusztus 20-án, a Borhetek al-
kalmával, vagy épp határainkon
túl, Ybbsitzben és Révkomá-
romban is.
Jó kapcsolatot ápolnak és
együttműködnek Balatonfüred
Város más kulturális egyesülete-
ivel, csoportjaival. Egyik ilyen
esemény volt a fővárosban a
Múzsa által szervezett kiállítás-
megnyitó a Tető Galériában,
ahol szintén nagy sikert arattak.
A reformkori hagyományok új-
jáélesztését célzó kezdeménye-
zéshez elsőként csatlakoztak,
korhű ruháikban városunkba va-
rázsolva a reformkor világát. 
Ismertségüket és elismertségü-
ket bizonyítja, hogy rendszere-
sen kapnak meghívást tőlünk
távol eső települések rendezvé-
nyeire, fesztiváljaira és konfe-
renciákra.
A 17 órakor kezdődő jubileumi
koncertre minden kedves érdek-
lődőt szeretettel várnak. (A belé-
pés díjtalan.)

Károly Tünde

Ötéves a Brillante
Énekegyüttes

Felújítják
a Kiserdőt

Balatonfüred megpályázta
a Kiserdő felújítását. A ter-
vek előkészítéséhez szük-
ség volt a történelmi háttér
bemutatására is, amelynek
az elkészítésével Lichtnec-
kert András főlevéltárost,
több kimagasló helytörté-
neti könyv szerzőjét bízták
meg.  A kutatások közben
előkerült egy s más új for-
rás a füredi színházépítés
történetéről, ezeket igazi
helytörténeti kuriózum-
ként tárjuk lapunk mostani
és következő számában az
olvasók elé, megköszönve
Lichtneckert András mun-
káját, további sikeres kuta-
tást kívánva neki.

csk

1831-ben felépült Fü-
reden a Dunántúl el-
ső kőszínháza. 1841-
42-ben felépül a nyá-
ri színkör, az Aréna,
mert a fazsindellyel
fedett, alacsony bel-
magasságú kőszín-
ház nyáron annyira
átmelegedett, hogy
nem volt alkalmas a
színielőadások meg-
tartására.

Déryné is többször játszott Balatonfüreden

A kőszínház egykor még a Kiserdőben álló oszlopai az erdő felújítása során kiemelt helyre kerülnek majd
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A Balatonfüredi Napló so-
rozatában önkormányzati
képviselőket kérdezünk mun-
kájukról, életükről, akik az-
után tovább kérdezve vá-
lasztják ki a következő interjú
alanyát. Előző számunkban
(2009. 9. szám 7. oldal) Szalai
Gábor kérdezte dr. Ács Károly-
tól, ismer-e a finn szaunánál
hatásosabb gyógyírt az őszi
megfázásokra és a mélabús
hangulatra?

– A finnekkel 1988 óta va-
gyunk testvérvárosi kapcsolat-
ban, azóta vagyok az egyesület

elnöke. A cserekapcsolat során
sok füredi kipróbálhatta a finn
szaunát, láthatta, hogyan élnek a
finnek. A szauna Finnországban
nem olyan, mint nálunk, ott az
élet része, ott jön össze a baráti
kör, a család, sőt üzleti tárgyalá-
sokat is folytatnak a szaunákban.
Az ott adott szó szentírás, erő-
sebb bármely szerződésnél. A
finn szauna, a nyugalom szigete,
ahol senki sem siet.

– Mennyire igazak a közhe-
lyeink a finnekről?

– Sok igazság van bennük,
de sok a tévedés is. A finnek,
mint a többi északi nép, valóban
távolságtartóbbak, nehezebben
oldódnak, de ha ez sikerül, leg-
alább annyira vidámak és jó ke-
délyűek, mint a magyar ember.
Ezért is szeretnek minket, mert a
társaságunkban ez hamarabb si-
kerül. Minden év, minden talál-
kozás egyébként más. Sokáig azt
hitték, hogy amit látnunk kell, az
a finn fejlettség, az építészet, a
finn jómód, a „kesemökkik”, a
vidéki fából készült nyaralók vi-
lága. Amikor megkértük őket,
hogy inkább a csodálatos termé-
szetet, a tavakat mutassák meg,
kiderült nem is gondolták, hogy
nekünk ez is érdekes lehet. Per-
sze mi is nyilván ilyenek va-
gyunk, hogy mást szeretnénk
megmutatni, mint ami egy ideér-
kező finnek érdekes, ezért az
utóbbi években már mindkét fél

egy bővebb kívánságlistát állít
össze, hosszabbat, mint ami az
egy hétbe belefér, és utána
egyeztetünk, hogy mi ebből a
teljesíthető.

– Jobban élnek egyébként a
finnek, mint mi? 

– Anyagilag sokkal jobban
állnak, de ezt nem mutatják.
Sokkal takarékosabbak, mint mi,
pl. étkezésre sokkal kevesebbet
fordítanak. Az a bőség és sok-
szor pocsékolás, ami itt minket
jellemez, ott elképzelhetetlen.
Ha egy asztalnál öten ülnek,
akkor szalámiból öt szelet lesz a
tálon. Jobban keresnek, mint mi,

és bár drágább az élet, de a kere-
setük is sokkal magasabb, ezért
több marad, ami az életminősé-
gükön nem feltétlen tükröződik.

– Nagy sikere a Kouvolával
megkötött testvérvárosi kapcso-
latnak, hogy most, amikor a köz-
igazgatás átszervezése miatt
újrarendezték  a külföldi kapcso-
lataikat, ismét Balatonfüredet
választották testvérvárosul.

– Hasonlóan Hollandiához
és az EU más kisebb országai-
hoz, létrehoztak egy összevonást
a gazdaságos működés miatt. A
korábbi önkormányzatok meg-
szűntek és az új választásokkal
kouvolai központtal egy új 60
ezres település és annak az ön-
kormányzata alakult ki. A ko-
rábbi nemzetközi szerződéseiket
felmondták, és a 18 testvérváros
közül az új tanács választotta ki
azt a hármat, akivel a jövőben is
kapcsolatban kívánnak állni.
Nagy örömünkre Balatonfüredet
is megszavazták.

– Mennyire ment ez a köz-
igazgatási átszervezés ott zök-
kenőmentesen, hiszen kevesebb
hivatalnokra lett szükség, pozí-
cióvesztéssel járt bizonyára so-
kaknak.

– Semmi idegesség, mara-
kodás nem volt, ahogy hallottuk.
Megértették, hogy van egy
közös cél és ennek érdekében
meghozták ezt az áldozatot.
Mivel az előny meghaladta az ál-

dozat mértékét, így elfogadták a
döntést. Egyébként torzsalkodá-
sok, marakodások politikai ala-
pon ott nincsenek. A társadalmat
egyáltalán nem itatja át a poli-
tika, egy cél érdekében két ellen-
kező oldalon lévő párt
Finnországban kész együttmű-
ködni. Ha nézetkülönbség alakul
ki, még aznap el is simul, nem
jellemző ilyen szembenállás,
ami sajnos nálunk tapasztalható.

– Érdekes, hogy az alkoholiz-
musban és az öngyilkosságban
hozzánk hasonlóan előkelő he-
lyen vannak a nemzetközi listán
a finnek is.

– Ez igaz, de annak a meg-
előző összetett táplálkozási, élet-
vezetési programnak köszön-
hetően, amit itt vezettek be a vi-
lágon először, a kardiovaszkulá-
ris, szív és érrendszeri beteg-
ségekben jól állnak. Ezt a karé-
liai programot átvették azután
más országok is. Kevesebb a tu-
moros megbetegedés, de az ön-
gyilkosságok száma magas, és
magas az alkoholisták száma is,
annak ellenére, hogy sokkal ne-
hezebb hozzájutni az alkohol-
hoz, mint nálunk. Nincsenek
ilyen kocsmák, mint Magyaror-
szágon, csak speciális üzletek-
ben és igen drágán lehet sört,
bort és tömény szeszt vásárolni.
Lehet, hogy úgy mint a japánok-
nál, az alkoholt lebontó fermen-
tum, az alcohol-dehidrogenase
kevesebb a szervezetükben és
egyébként sincsenek annyira
„edzve”,mint mi magyarok.  Mi
az étkezésekkor is sokszor bort
iszunk, amit ők csak alkalom
adtán, ünnepi eseményként
tesznek.

– 25 éve igazgatója a füredi
rendelőintézetnek, sok mindent
átélt már az egészségügyben. 

– Igen, kezdetben más volt
minden, a ház struktúrájában,
szervezésében, a tb finanszíro-
zásban is. Lassan elértük, hogy
nagyjából minden rendben van.
Általában amikor nem tesznek
rosszalló megjegyzést az inté-
zetre, az az elismerés. Ma már
előfordul, hogy néha meg is di-
csérik, például az épületet, hogy
mennyi minden megújult itt,
hogy jó hangulata van, ami ha-
tással van a betegek hangulatára
is. Tiszta, világos, rendezett, új a
lift, elkészült az akadálymentesí-
tés és még sorolhatnám.

– Tudom sok munka, sok pá-
lyázat van emögött. 

– Eddig nyolc-tíz pályázatot
nyertünk, több mint félmilliárd
forint, amit itt befektettünk. Így
létesült korábban a laboratórium
és a röntgen is.

– És ahogy a törvények en-
gedték, privatizálták a rendelő-
ket.

– Többféle konstrukció van.
Az egyik, a tulajdonosi privati-
záció, amit az alapellátásban en-
gedtek meg. A háziorvosok
négyen, a házi gyerekorvosok
hárman és a fogorvosok szintén
hárman megvették a rendelőjü-
ket, ők itt tulajdonosok, a társas-
ház tagjai, csak rezsi költséget
fizetnek. Emellett van a funkcio-
nális privatizáció, amikor nem
tulajdonosa a rendelőnek az
orvos, hanem a szolgáltatást
végzi, amire a tb-vel kötött szer-
ződést, és szintén csak rezsi költ-
séget fizet. Ugyanakkor van a
magánrendelést végző orvos, aki
bérleti díjat és rezsi költséget is
fizet. Az önkormányzaté az inté-
zet 73 százaléka, az épület és a
szakrendelések: szemészet, gé-
gészet, nőgyógyászat, ügyelet
stb. Összesen 24 rendelés műkö-
dik az Egészségház Társasház-
ban.

– Most is pályázatot ír, még-
pedig nem is akármilyet.

– Ha ez megvalósul, akkor
ez lesz az ország legszebb ilyen
intézete. Geotermikus fűtést sze-
retnénk, amivel a mostani fűtési
költség hatvan százalékát meg
tudjuk spórolni, hozzákapcsolva
a légkondicionálást is, ami
ugyanazon a csőrendszeren meg-
valósulhat. A rendelőintézet be-
tegfogadási rendszerében, tele-
kommunikációs rendszerében
olyan dolgokat tervezünk, hogy
az összes területi kórház infor-
mációját össze tudjuk csatolni
egy számítástechnikai rendszer-
rel, le tudjuk kérni az eredmé-
nyeket, a labort, de a kórház is
fogja tudni, hogy mi történt itt a
beteggel. Ahogy az intézetbe

bejön a beteg, kihúzza a sorszá-
mot, látja az ajtó fölött, hányadik
beteg van bent a rendelésen, és
még sok minden.

– Akkor mégis lehet sikereket
elérni az egészségügyben, ahogy
a füredi rendelő példája mutatja.

– Köszönhető ez az önkor-
mányzati támogatásnak, ahon-
nan mindig megkaptuk a
pályázatainkhoz az önrészt és a
mi ambícióinknak, hogy to-
vábbra is vannak elképzeléseink.

– Kit kérdez tovább a képvi-
selők közül?

– Hári Lenkétől kérdezem,
valóban rosszabbak a mai fiata-
lok, mint mi voltunk?

Csorba Kata

Képviselő staféta: dr. Ács Károly

A füredieket mindennél jobban érdekli a csodálatos természet Finn-
országban. Dr. Ács Károly feleségével a legutóbbi út során

Névjegy
Dr. Ács Károly, a szakorvosi rendelőintézet igazgató-

főorvosa, 1998 óta önkormányzati képviselő, nyolc

éve az egészségügyi és szociális bizottság elnöke.

Felesége szintén orvos, egy amerikai gyógyszer-

gyártó cég területi képviselője. Két fiuk van: az idő-

sebb, Zoltán, nemzetközi kapcsolatokat tanul, fiata-

labb, Miklós, orvosi egyetemre jár.

BALATONFÜRED VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KÖZMEGHALLGATÁST TART

2009. december 1-jén (kedden) 18 órakor

a Közösségi Házban

(Balatonfüred, Kossuth u. 3.)

és

2009. december 2-án (szerdán) 18 órakor

a Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskolában 

(Balatonfüred, Hősök tere 1.)

Minden érdeklődőt szeretettel várnak!

Kiszabadult a H1N1 vírus!
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Mészáros Balázs kezdemé-
nyezésére ez év májusában
nyolc fővel alakult meg Bala-
tonfüreden és 20 km-es von-
záskörzetében a Szívesség
Kör. A jelenleg több mint har-
minc főt számláló közösségi
önsegítő rendszer az emberek
jóindulatából és szeretetéből
építkezik.

A Balatonfüredi Szívességi
Kör alapítói azt a célt tűzték ki
maguk elé, hogy olyan önsegítő

közösségi rendszert hozzanak
létre, amely kiküszöböli a bank-
válság hatásait. A kör tagjai tár-
gyakat és szolgáltatásokat cse-
rélnek egymás között pénz for-
gása nélkül. A kör kétfajta funk-
ciót tölt be. Az egyik, amikor
valamilyen munkában segéd-
keznek egymásnak a tagok, a
másik, amikor tárgyaikat cseré-
lik el. (Ha valakinek például fe-
lesleges ruhái vannak, elcse-
rélheti tűzifára, de kérheti cse-
rébe, hogy szereljék meg a víz-

vezetéket a házába…) A Kör
cseremértékegysége a gyöngy.
Egy gyöngy körülbelül száz fo-
rintnak felel meg. Egy körcsekk
füzetben jegyzik, hogy kinek
hány gyöngye van. Pluszba és
mínuszba is 250 gyöngye lehet
egy tagnak, így kerülik el az
aránytalanságok kialakulását.
Egy úgynevezett keres-kínál lis-
tán jegyzik, hogy ki mihez ért,
miben tud segítséget nyújtani és
természetesen azt is, hogy mire
lenne szüksége. 

A Balatonfüredi Szívesség Kör
továbbra is várja mindazok je-
lentkezését, akik csatlakozná-
nak az önsegítő rendszerhez. A
társaság www.kingfish.hu című
honlapján a belépéshez szüksé-
ges valamennyi információ
megtalálható. A Kör minden
hónap utolsó szombatján reggel
nyolc órától cserepiacot és in-
gyen boltot tart a vásárcsarnok
előtti téren, ahol hasznos hol-
mik cserélhetnek gazdát.

bambek

Életének 83. évében meg-
halt dr. Kaiser Géza, a bala-
tonfüredi Széchényi Ferenc
Kertészeti Szakképző Iskola
volt igazgatója.

A gazdag életpályát bejárt,
kiváló oktatási szakember,
1926. november 6-án született
Pestújhelyen. 1944-ben a gö-
döllői jászóvári premontrei ka-
nonokrend Szent Norbert
Gimnáziumában érettségizett.
1948-ban az Agrártudományi
Egyetem Kert- és Szőlő Gaz-
daságtudományi Karán ker-
tészmérnöki oklevelet kapott.
1960-ban egyetemi doktor lett,
1965-ben a mezőgazdasági tu-
dományok kandidátusa címet
kapta.
Tanári pályafutása 1949-ben a
Csurgói Mezőgazdasági Kö-
zépiskolában kezdődött, majd
folytatódott Bácsalmáson a
Mezőgazdasági Gimnázium-
ban. 1950-ben a Villányi Ker-
tészeti Technikum tangazdaság
vezetőjének nevezték ki. 1951-
1953 között a Nagygombosi
Tangazdaság kertészeti ágaza-
tát vezette. 1953-1955-ös évek-
ben tanár a Bajai Kertészeti
Technikumban.
A rövid idejű, de változatos be-
osztások után 1955-ben került
Balatonfüredre, ahol megszakí-
tások nélkül, 1992-ig, nyug-
díjba vonulásáig, 37 éven ke-
resztül vezetője, igazgatója a
Széchényi Ferenc Kertészeti
Szakképző Iskolának. A 43 év
munkaviszonyból 37 év egy
munkahely élén tetemes idő. 
A kezdeti 4-5 fős tanári, 40-50
fős diáklétszám az 1990-es
évek kezdetére 3 40-350 fős ta-
nári és 500 fős diáklétszámra
bővült. Az igazi változást vi-
szont a rendszerváltozás jelen-
tette. A korábbi nagyüzemi
gazdaságok szakember igénye
helyett, a megváltozott gazda-
sági feltételeknek megfelelően,
a piacgazdaság igényeit kellett
figyelembe venni.
Köztudott, hogy az iskola a
Széchényi család 1782-ben
épült kastélynyaralójában ka-

pott otthont. 1780-tól ugyan
szeretetházként működött, de a
későbbi iskolai funkcióknak
nehezen tudott megfelelni. Dr.
Kaiser Géza vállalta azt a nem
kis feladatot, hogy az iskolát
bővítse, az oktatás tárgyi felté-
teleit megteremtse. Az iskola
sportcsarnoka sokáig a Bala-
tonfüred város egyetlen kor-

szerű, fedett terme volt, mely a
teremsportok szolgálatában
állt. A távollakó diákok részére
kollégiumot építtetett. A lány-
kollégium 1969-ben, a fiúkol-
légium 1974-ben készült el. Az
építkezésekhez nagy szükség
volt a kitartó, küzdelmes mun-
kájára.
A tárgyi feltételek megterem-
tése mellett, komoly feladatot
vállalt a szakképzés korszerű-

sítésében. Tagja volt a kertész-
technikus-képzés munkabizott-
ságnak, amelynek tagjai a kép-
zés tantervét kidolgozták és
tankönyveik megírását vállal-
ták. Általa az iskola nemcsak
az iskolarendszerű képzés elis-
mert központja lett, hanem a
szőlész-borász szakma tovább-
képzési helyszíne. Szervezésé-

ben, a Magyar Tudományos
Akadémia Kertészeti Bizott-
sága gyakorta tartott tudomá-
nyos tanácskozást az isko-
lában. A kastélyépület egykori
könyvtár szobája, ahol az ifjú
gróf Széchenyi István gyerek-
korában oly szívesen játszott,
méltó otthona volt a rendez-
vénynek.
Igazgatása alatt vette fel az is-
kola fennállásának 50. évfor-

dulója alkalmával névadója
gróf Széchényi Ferenc nevét.
Munkássága során 21 közép-
fokú tankönyve jelent meg,
több mint háromezer oldalon,
főként kertészeti ágazatokról
és üzemgazdasági szakterüle-
tekről. A háromkötetes Szőlő-
termesztés című könyve,
1979-ben nívódíjas lett. Tan-
könyvei mellett két szak-
könyve is megjelent. A kor-
szerű szőlőtermesztés alapjai
1975-ben, a Szőlőtermeszté-
sünk fényben és árnyékban
1986-ban. Az utóbbi könyv
komplex tudomány és gazda-
ságpolitikai szemlélete ma is
aktuális.
Tevékenységét számtalan elis-
merés illette. 1987-ben Apác-
zai Csere János-díjat kapott,
1990-ben a Magyar Köztársa-
ság Csillagrendjével tüntették
ki. Balatonfüred városa, ahol
életének több mint félévszáza-
dát élte, Pro Urbe díjjal mél-
tatta munkásságát. Nyugdíjba
vonulását követően volt isko-
lája sem feledkezett meg róla.
Örökös igazgató címmel jutal-
mazta, a kastélyépület alatti
pince, ma, mint emlékmúzeum
működik, szintén nevét viseli.
Az iskola emlékparkjában em-
lékkő jelzi munkásságát.
Kaiser Géza az iskola fennállá-
sának 70. évfordulójára írta az
emlékkönyvbe:
„Végül – adódik a felkiáltás. O
tempora! – Ó idők! Mennyi
mindent őriz meg tarsolyában
az emlékezet. A ballagások a
gesztenyefák alatt, jókedvű
bankettek, kirándulások, osz-
tálytalálkozók, tanítási órák –
… A jövőre gondolva latin szó-
val köszöntöm, mint az iskola
által adományozott örökös
igazgató cím birtokosa, a 70
éves iskolát: Vale! Élj boldo-
gul! – tovább szeretett füredi-
arácsi alma materünk!”
Az általa négy évtizeden át irá-
nyított iskola emlékét örökké
megőrzi. 
Nyugodjon békében!

dr. Fülöp Lajos 

Emlékezés dr. Kaiser Gézára

Sajnos a múlt idő igaz,
mivel fiatalon, 58. életévében
elhunyt Geipl Miklósné. Az
örökké mosolygós, azonnal
segítőkész tanárkolléga nincs
többé. Barátai, tisztelői tud-
ták, hogy gyógyíthatatlan. Ő
betegségét mindvégig méltó-
sággal viselte.

Pécselyen született 1951-
ben. Kezdetektől tanár, pedagó-
gus akart lenni. Kedvet és
elhivatást ehhez a Lóczy Gim-
náziumban kapott, ahol olyan

kiváló tanároktól tanulhatott,
mint dr. Barcs Ernőné, Balogh
Ádám. Vastagh György és Ba-
konyi István. Tanulmányait a
Győri Tanítóképző Intézetben
kezdte, majd a főiskolai dip-
loma után Szombathelyen, a Ta-
nárképző Főiskolán matematika
szakos diplomát szerzett.
Szakmai pályafutása a Pécselyi
Községi Közös Tanácsnál kez-
dődött mint tanító tanár és kul-
túrotthon vezető. Pécselyről
Veszprémbe került, ahol a járás
és megye gyermek- és ifjúsági
mozgalmának szervezése és
vezetése volt a feladata.
A rendszerváltással munkahe-
lye megváltozott. Balatonfüre-
den, a város és környékének
MSZP szervezeti titkára és el-
nökségi tagja lett. 1996-tól ke-
rült a Széchényi Ferenc Kerté-
szeti Szakképző Iskolába, ahol
matematikát oktatott és kollé-
giumi nevelő tanár volt. A ked-
ves kolleganőt a tantestület
valamennyi tagja szerette és
tisztelte. Aktivitása, örök tenni
akarása miatt számtalan társa-
dalmi megbízása, önkéntes
munkája volt.
A közösség szolgálata a 15
éven át folytatott az önkor-
mányzati munkában teljesedett

ki. Balatonfüred város képvi-
selő testületének tagja volt
1994-1998 között, majd 1998
és 2002 között. Bizottsági
elnök és 2002-2004 között Ba-
latonfüred Város alpolgármes-
tere lett. Az Önkormányzat
Művelődési, Oktatási és Sport
Bizottságának elnökeként so-
kat tett a városért. 2002-től a
Veszprém megyei Önkormány-
zat tagja. 2002-2006 között ta-
nácsnok és a megyegyűlés
Oktatási, Ifjúsági és Sport Bi-
zottságának az elnöke is. A

2006-os választások után pedig
az előbbi bizottság alelnöke-
ként tevékenykedett. Másfél
évtizedes magas színvonalú,
áldozatkész önkormányzati
munkája során mint választott
népképviseleti tisztségviselő
mindig az általa képviseltek ér-
dekeit védte, politikusként is
mindig a közjót, a közérdeket
nézte. Matematika tanárként
segítségére volt mindazoknak,
akik nehezen sajátították el a
nem könnyű tantárgyat.
Férjével, aki szintén pedagógus,
szívesen jártak színházba, és
amennyiben idejük engedte, szí-
vesen utaztak is. Aktív termé-
szetjárók, a Balaton szerelmesei
voltak, saját vitorlásukkal járták
a tavat. Tervezték már nyugdíjas
koruk nagy utazásait is.
Geipl Anikó munkásságát elis-
merés és közmegbecsülés
övezte. A legnagyobb kitünte-
tést, munkájának több évtize-
des elismerését a Magyar
Köztársaság elnökétől kapta.
Az Ezüst Érdemkereszt Polgári
Tagozata kitüntetést már nagy
betegen vette át.
Emlékét, barátai, tisztelői, Ba-
latonfüred város lakói megőr-
zik és nem feledik.

F. L.

Végső búcsú
Geipl Anikótól

„Jó tett helyébe jót várj!” – Szívesség Kör Füreden

Meleget árasztó kandalló.
A hintaszékben egy takaró, fél-
ben hagyott kötés, a cica az el-
gurult gombolyaggal játszik.
Egy megterített ünnepi asztal.
Ez a meghitt szobabelső nem
egy múlt századi festményen
látható, hanem az adventi
Fénykiállításon fogadja a láto-
gatót a balatonfüredi vasútál-
lomás emeletén.

Molnár Attila, a Matideli
Kft. ügyvezető igazgatója, vala-
mint Szallár Ida rendezésében

létrejött kiállításon nyolc hazai
és öt külföldi cég mutatja be a
nagyközönség számára a ke-
resztény világ legszebb ünne-
pére, a karácsonyra alkotott
díszeiket. A hideg tapintású
műhó, a gyertya fényét utánzó,
különleges fényforrások, fenyő-
fák ámulatba ejtik a látogatót. 
Díszíthetjük a fenyőfáinkat kéz-
zel festett üveggömbökkel, és
kézzel horgolt angyalokkal is. A
sziporkázó csillagok, a kandelá-
berek a gáz fényét utánozva hí-
vogatják a látogatót a belső

termek felé, ahol egy meseország
fenyőerdejébe csöppenhetnek be.
Az erdőben az egyik fenyő
körül kisvasút fut körbe-körbe.
Ízlésünk szerint válogathatunk
a dérlepte, zúzmarás fák, vagy
a különféle színes gömbökkel
díszítettek között. A mennye-
zetről egy erdei száraz ágon
fényfüzér ontja ránk a fényét.
A gyermekekre is gondoltak a
rendezők, egy különteremben
több apró meseházban gyö-
nyörködhetnek a kicsinyek. A
jászolban víz folyik, az egyik

kicsi ház felett a Mikulás a rén-
szarvas szánján érkezik.
Az Európában is egyedülálló
kiállításra, mi balatonfüredi la-
kosok is nagyon büszkék lehe-
tünk – mondta Tarnai Katalin
megnyitójában, aki Wass Albert
írását olvasta fel, amely arról
szól, hogyan is lett elválasztha-
tatlan a fény és a karácsony. Az
Úristen hogyan küldte le a
földre kedvenc angyalát, a Vilá-
gosságot, hogy az angyal talál-
jon olyan embert, akinek szí-
vében a jóság lakozik, és ott

gyújtson egy gyertyát. Ha az
Úristen lenéz a földre és ott
látja pislákolni a gyertya fényét,
megkönyörül az emberi vilá-
gon. Mivel az angyal talált egy
csöppnyi jóságot, az Úristen
visszaparancsolta a napot az
égre, és megkegyelmezett a vi-
lágnak. Azóta minden esztendő
végén rövidülnek a napok, fi-
gyelmeztetve bennünket, hogy
hova vezethet a sok rossz. A Vi-
lágosság angyala újra eljön jó-
ságot keresni, és az emberek
meggyújtják a karácsonyfa

gyertyáit, ha az Úristen aláte-
kint, fényt lásson a földön és
megbocsássa a bennünk lévő jó
miatt a rosszat.
Székely András, a balatonfüredi
vasútállomás állomásfőnöke
szerint érdemes a bemutatót
megnézni, mert szebb világba
viszi el az embereket. A kiállítás
fényeit és a hangulatát szívükbe
zárva, hazavihetjük magunkkal.
Mintha igazi angyal szállna itt.
A kiállítás december 20-ig 12-
20 óráig látogatható. 

Hanny Szabó Anikó 

Karácsony és fény – Fénykiállítás a vasútállomáson
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Apám zenei analfabéta
volt, de a tárogatót nagyon sze-
rette. Igaz, annakidején ritkán
volt lehetőségünk hallgatni ezt
a csodálatos hangszert, de ha
fölhangzott a rádióban, mindig
valami áhítatos csönd költözött
közénk. Azt hiszem, ezek azok
a dolgok, amiket nem lehet
megmagyarázni, csak egysze-
rűen léteznek. Bekúszik hoz-
zánk valamilyen titokzatos
érzés, tudat alatt belénk költö-
zik, és gyönyörű élményben
van részünk. Ezt éltem át nem-
rég a fővárosban is, amikor a
füredi MÚZSÁK újbudai be-
mutatkozása alkalmából Ra-
dics Tibor tárogatójátékát hall-
gattam. Egyedül állt ki a kö-
zönség elé és virtuóz módon
pillanatok alatt remek hangula-
tot teremtett. Először lágy,
szívhez szóló dallamok követ-
keztek, majd igazi vérpezsdítő
dallamokat hallhattunk.

– Mi a titka ennek a hang-
szernek? – kérdeztem füredi ott-
honában az előadóművészt.

– Nehéz erre válaszolni –
mondta. – Ez egy régi, tipikus
magyar hangszer, már a XII.
századból maradtak fenn írásos
emlékek róla, a mai formáját a
XIX. század végén nyerte el
Stowasser Gyula és Sunda Kál-
mán hangszerkészítő mesterek
által. Talán a varázslatos hang-
színe az, ami a leginkább hat az
emberekre. Hasonlít a klarinétra,
de mégis más. Mindössze két re-
giszter van rajta, de ez az igazi
művész számára nem jelent
semmiféle korlátot. A felső része
ébenfából készül, az alsó része
rózsafa. Az én hangszerem nagy
értékű mesterhangszer, eredeti
Stowasser, nagy viszontagságok
között élte át a két világháborút,
de még az eredeti tokban van.
1993-ban kaptam egy révfülöpi
zenésztől azzal a feltétellel,
hogy soha életemben nem fogok
megválni tőle. Nem volt nehéz
megígérnem.

– Mikor ismerkedtél meg
ezzel a hangszerrel és kik voltak
a mestereid?

– Apám is, nagyapám is
muzsikus volt, így semmi meg-
lepő nincs abban, hogy én is

zenei pályára léptem. Már 12
éves koromban klarinétoztam,
a tárogatóval később, a 70-es
években ismerkedtem meg.
Burka Sándor klarinét- és táro-
gatóművész volt az egyik okta-
tóm, az ő neve Európa-szerte
ismert, annakidején rendszere-
sen hallhattuk őt a rádióban.

– Régebben hallottam tőled
egy különös történetet arról, mi
mindenben segíthet az emberek-
nek a tárogató-muzsika.

– Amikor Magyarországot
szétszabdalták, több esetben
került két, egymáshoz közel
álló falu közössége a határ két
oldalára. Akik eddig együtt
voltak jóban-rosszban, együtt
élték az életüket, azok egyik
napról a másikra nem találkoz-
hattak többé, és híreket sem
hallottak egymásról. De ötletes
ember a magyar, a tárogató se-
gített enyhíteni a fájdalmakat.
A falu zenésze fölment egy
magaslatra, aztán eljátszott egy
vagy két nótát, aminek a szö-
vege volt a híradás, amit persze
„odaát” is jól ismertek. Ugyan-
ezt megtették a másik oldalon
is, így kommunikáltak egy-
mással. Ez a muzsika mindig
nagyon fontos volt a magyar
ember életében. A kuruc idők-
ben különösen népszerű volt,
kifejezte a sikeres csata örömét
éppúgy, mint a bujdosók bána-
tát. Nem véletlen, hogy a csá-
szár betiltotta, és elrendelte,
hogy minden tárogatót tűzbe
kell vetni. Nos, ez természete-
sen nem történt – nem történ-
hetett meg.

– Mikor kerültél Füredre és
hogy teltek az itteni évek?

– A katonaság után, 1979-
ben kerültem a városba, azóta
itt élek a családommal. Hogy
hol és merre muzsikáltam, és
mennyi szép élményben és ka-
landban volt részem, annak el-
meséléséhez egy egész újság is
kevés volna. A Hordó Csárdá-
ban kezdtem, volt egy állandó
csapatunk, nyáron ott zenél-
tünk, a telet általában valahol
külföldön játszottuk végig,
többnyire Ausztriában vagy
Németországban. Aztán követ-
kezett a Club Tihany, ahol éve-

kig muzsikáltunk Lendvai
Lajos zenekarával. Persze elju-
tottam messzebbre is, szá-
momra például felejthetetlen
élmény volt, amikor 1995-ben
a 100 tagú cigányzenekarral
Franciaországban turnéztunk.
Rengeteg meghívásom volt,

például játszottam az apósom-
mal – aki cimbalmos – kettes-
ben, Szombathelyen a Hotel
Claudiusban. Később követ-
keztek a tengeren túli utak,
szerveztem egy verbunkos
együttest, amellyel a Magyar
Napok keretében Mauritius
szigetén is fölléphettünk.

– Úgy tudom, aktív munkát
végzel a verbunkos muzsika
megismertetésében és népsze-
rűsítésében is.

– Szerveztem egy soroza-
tot, amelynek keretében 3-4 ze-
nésztársammal végigjártuk a
város összes iskoláját, és a
zene bemutatása mellett isme-
retterjesztő előadást is tartot-
tunk a fiataloknak. Ezzel a
programmal aztán eljutottunk
Veszprémbe, Pápára és Ajkára
is, ahol a Művelődési Központ
nagytermében több mint 350
diáknak játszottunk. Nem akar-

tak leengedni minket a szín-
padról.

– Hamarosan elkészül egy
CD is.

– Több zenésztársammal
együtt elkészítünk egy cd-t,
amin szintén ezt a régi, magyar
muzsikát igyekszünk népszerű-

síteni. Ennek
a bevételéből
t á m o g a t n i
fogjuk a fü-
redi Idősek
O t t h o n á t ,
ahol megle-
hetősen ne-
héz körülmé-
nyek között
élnek az öre-
gek. Bízom
benne, hogy
sokan meg-
v á s á r o l j á k
m a j d  e z t .
E m e l l e t t
s z e r v e z e k
egy jótékony-
sági hangver-
senyt is, ami-
vel szintén a
nehéz hely-
zetű nyugdí-
jasokat és az
Idősek Ottho-
nát kívánjuk
segíteni.

– Aktív ember vagy, progra-
mokat szervezel, nyilván vannak
elképzeléseid, vágyaid a muzsi-
káddal kapcsolatban.

– Az egyik a jelek szerint
remélhetően megvalósul, a
polgármester úr ugyanis aláírta
a befogadó nyilatkozatot: 2010
júliusában a Reformkori Mű-
vészeti Fesztivál keretében tá-
rogató világtalálkozót ren-
dezünk Balatonfüreden. Ami
még megvalósításra vár: a Pap-
soka templomromnál ki le-
hetne alakítani egy hangulatos
koncerttermet, így végre az
óvárosba is költözne pezsgő,
zenei élet. És gyönyörű lenne
rendszeres időközönként, nyári
estéken, a Tamás-hegy oldalá-
ban megszólaló tárogató-mu-
zsika, aminek a dallama
szétterülne szépséges városunk
fölött.

Gaál Antal

Füredi Múzsák: Radics Tibor tárogatóművész

Radics Tibor 12 éves kora óta játszik klarinéton

Az Óvárosi Művészkávé-
házban, október elején mutat-
kozott be első önálló kiál-
lításával Végh-Mozgai Hen-
rietta.

A fiatal festőnő, négy évvel
ezelőtt kezdett bele a festészet
rejtelmeibe és ismerte meg az
alkotás izgalmas ízét. Csopa-
kon, az ottani Művészeti Egye-
sület védőszárnyai alatt, Kádár
Tibor festőművész-tanár értő
irányításával bontakoztathatta
ki a sors által adományozott te-
hetségét. Az elmúlt évek alatt,
alkotásait a Múzsa Egyesület
tagjaként, több Füreddel kultu-
rális kapcsolatban lévő külföldi
városban, Budapesten és több
vidéki városban is láthatta a
közönség. A mostani bemutat-
kozásra 39 képét hozta el.
A kiállítást Kádár Tibor mű-
vész-tanár nyitotta meg, aki
megemlítette, hogy pár napja
Heni azt mondta neki, egysze-
rűen azért kezdett el festeni,
mert kapott a férjétől aján-

dékba egy festő felszerelést. 
Persze, nyilván ez nem volt
ilyen egyszerű, de akár így
volt, akár nem, az eredmény
önmagáért beszél. 
Így együtt látva a festményeket
igen nagy erővel hatnak a né-
zőre.
Henrietta csendéletei, valódi
csend életek, misztikus csend
övezi alkotásait. Tájképei szi-
gorúan megkomponáltak. Kie-
gyensúlyozottság jellemzi a
képeit, a képzőművész nyelvén
megfogalmazott meditáció.
Kádár Tibor szerint minden
festő festményein azokat a szí-
neket, színkombinációkat ré-
szesíti előnyben, amelyek rá,
mint személyre jellemzőek.
Henriettánál a sárgák, az ok-
kersárgák finom árnyalatai tük-
röződnek vissza festményein,
égi harmóniát teremtve ön-
maga és alkotásai körül is. 
A kiállítás megnyitóján Andó
Eszter énekében gyönyörköd-
hetett a közönség. 

Hanny Szabó Anikó

Égi harmónia

Ünnepélyesen is átadták Ba-
latonfüreden a Balaton Isover
Vívó Klub vívótermét, amelyet az
Eötvös Loránd Általános Iskola
emeletén alakítottak ki.

Régóta kereste Balatonfüred
önkormányzata és a Veszprém me-
gyei önkormányzat a jó megoldást,
hogy hol építsék meg a megyénél
erre évekkel ezelőtt elkülönített tíz
millió forintból a vívóklub füredi
edzőtermét, míg végül az Eötvös
iskola tetőtere bizonyult a legjobb-
nak – mondta az ünnepségen Lasz-
tovicza Jenő, a megyei
önkormányzat elnöke. 
A vívóterem a világbajnokságokon
és  Európa-bajnokságokon egyre
jobb teljesítményt nyújtó sportoló-
kat kinevelő Balaton Isover Vívó
Klub – a tapolcai és a keszthelyi
után – harmadik vívóterme, ahol a
reményeik szerint hasonló tehetsé-
geket  edzenek majd,  mint a klub
korábbi és mostani sikeres sporto-
lói, a ma már edzőként dolgozó
Szalai Gyöngyi, a párbajtőrben at-

lantai bronzérmes, kétszeres csa-
pat világbajnok; Rédli András, a
jelenlegi világbajnokság párbajtőr
csapatban második helyezettje és a
junior helyezettek, Hanzvikkel
Márk és File Mátyás – vázolta az
eredményeket és a terveket a klub
elnöke, a vívóterem megálmodója
Borosné Eitner Kinga. 
Balatonfüreden jelenleg harmin-
can tanulnak vívni délutánonként
két szakedző veze- tésével az új ví-
vóteremben, ahol délelőttönként
az általános iskola szervez progra-
mokat. A beruházás egyszerre ad
tehát lehetőséget a sportra és az is-
kolai programokra – emelte ki dr.
Bóka István Füred polgármestere
az avatón, amelyen részt vett a
Magyar Vívószövetség vezető-
sége, köztük Kulcsár Győző négy-
szeres olimpiai bajnok és azoknak
a városoknak polgármesterei, Csá-
szár László Tapolcáról és Ruzsics
Ferenc Keszthelyről, ahol már
évek óta sikeresen működik a Ba-
laton Isover Vívó Klub.

Csorba Kata

Új vívóterem az Eötvösben

Immáron évek óta igyekszem szépen rendben tartani
szüleim-nagyszüleim nyughelyét. Ugyanakkor szomo-
rúan veszem tudomásul, hogy rendszeresen egy-egy
virág, csokor eltűnik. Eddig még csak lenyeltem a dü-
hömet, az idei év azonban felülmúlt mindent. Jóval ha-
lottak napja előtt immár harmadszor gyalázták meg
szüleim sírját. Igyekszem szavaimat megválogatni, de
ez már gyalázat.

Hogy ilyen nehéz életkörülmények között élünk, egy
dolog, sok mindent meg lehet érteni emiatt, azt azon-
ban, hogy őseink-szüleink sírjait nem tartjuk tisztelet-
ben, soha nem fogadom el. Egyeseknek nem tudom mi
a szent és sérthetetlen, ha nem egy temető. Nagyon el-
keserít, hogy ilyen emberek élnek közöttünk.

Sajnos nem tudom, mi lenne a megoldás. Én biztos,
hogy továbbra is pótolni fogom a virágokat és szomo-
rúan veszem tudomásul, hogy egyesek milyen mélyre
süllyedtek.

Bartha László
Blatonfüred

Szégyen!

Amikor öt évvel ezelőtt megvásárol-
tam azt a III. emeleti lakást, amelyben
azóta is élek, először volt bennem egy kis
félsz. Világéletemben családi házban lak-
tam, ami azt jelenti, hogy földszinten, és
csak a közvetlen hozzátartozóim vettek
körül. Ha bezártuk a kaput, senki idegen
nem volt úgymond birtokon belül, hihet-
tük, hogy a kerítésen belüli világ csak a
miénk: a ház, a melléképület a garázzsal,
a kert a gyümölcsfákkal és hátul két sor
csemegeszőlő. A költözéskor sokszor
eszembe jutott: hogy fogom megszokni ezt
a méhkast, hogy fogom megszokni, hogy
mellettem is, alattam is (fölöttem nem,
mert nálunk a harmadik a legfölső) a fal
túlsó oldalán emberek élik a mindenapja-
ikat, nem bömböltethetem felelőtlenül a
rádiót, ha megszólal a kedvenc számom,
s reggel bizony átjön a falon, ha a szom-
széd mellékhelyiségében zubog a víz. De
megszoktam, mert az ember alkalmazko-
dóképes, és egyébként is kárpótolt a me-
seszép kilátás a méretes erkélyről, a
lassan kialakuló rend körülöttem, s a ha-
talmas, zöld cserépkályha, amelynek ak-
kora padkát építettek, hogy kicsit ösz-
szehúzódva délutánonként még szunyó-
kálni is tudok rajta.

Büszke voltam arra, amit kialakítot-
tam magam körül, s ez az érzés akkor
válik még kellemesebbé – lévén az ember
dicsekvő lény –, ha más is láthatja. Sok

barátom és korábbi munkatársam járt
már nálam, örömömet látva mindenki
velem együtt örült, megcsodálták a kilá-
tást a Tihanyi-félsziget hegyeire, a Bala-
ton keleti medencéjére, és valójában csak
egyetlen kifogást említett meg mindenki:
hogy fogod ide fölhordani a tűzifát?

Eleinte furcsán fogadtam az erre vo-
natkozó megjegyzéseket, mert nem értet-
tem a kérdést. Mi az, hogy hogy hordom
föl a fát? Van két nagy, sárga műanyag-
vödröm, annakidején falfestékből 25 kiló
is elfért egy-egyben, azokat kézbe véve le-
ballagok a pincébe, megrakom őket fával,
majd visszaballagok a 3x18 lépcsőfo-
kon... ennyi! Aztán rájöttem: az emberek
életében mindennél fontosabb a lustaság,
amit finomabban a kényelem iránti oltha-
tatlan vágynak is nevezhetnék. Arra törek-
szenek, hogy a környezetük maximálisan
kiszolgálja őket. Lehetőleg minél keveseb-
bet mozogni a létező legkisebb erőfeszí-
téssel. Azt gondolják, ha egy gomb
megnyomásával meg gyul lad a gáz, s a la-
kást elönti a meleg, akkor előbbre tarta-
nak nálam, aki két-három napon ta
leballag a pincébe, majd visszaérve –
kissé már kapkodva ugyan a levegőt – be-
pa kol ja a fát a tüzelőtároló ládába.

Számomra mindez már szertartás: be-
állogatni a hasábokat a kályhába, meg-
gyújtani, aztán bámulni az elharapózó
lángokat, hallgatni a tűz pattogását s él-

vezni a lassan melegedő cserépkályha ba-
rátságát. Néha még szólunk is egymás-
hoz, nem hangos beszéddel persze, csak
úgy gondolatban, és gyakran nem csak a
szememmel, hanem a kezemmel is megsi-
mogatom.

A kényelem az emberiség halála –
mondta egyszer tanult barátom, s én neki
mindig hiszek, még ha gyakran sarkosan
is fogalmaz. S még inkább ez jut eszembe,
amikor látom, hogy sokan csak azért
mennek autóval a 300 méterre lévő boltba
cigarettáért, mert megtehetik, mert ez va-
lamiféle rangot jelent önmaguk előtt.
Megdolgoztam érte – dörmögi magában,
s ezen nem is vitatkoznék. Csakhogy van
ennek egy másik olvasata is: az általunk
egyre inkább átalakított – de fogalmazha-
tok úgy is: tönkretett, lepusztított – kör-
nyezet, az életterünk, előbb-utóbb be fog-
ja nyújtani a számlát mindezért.

Egyre gyakrabban találkozhatunk
azzal az állítólag indián eredetű bölcses-
séggel, hogy a Földet nem az őseinktől
örököltük, hanem az utódainktól kaptuk
kölcsön. Nos, ezt a felelős gondolkodás-
módot hiányolom én manapság, amikor
örömmel cipelem föl a tűzifát a III. eme-
letre, tudván, hogy a hasábok tűzéből ha-
marosan barátságos meleg árad majd
felém a zöld cserépkályhából.

Gaál Antal

Levél az Olvasónak: A felelős gondolkodásról

OLVASÓINK ÍRJÁK
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Elkezdődött a magyar op-
timist válogatott felkészülési
időszaka a jövő évi verse-
nyekre, és mindjárt egy ran-
gos nemzetközi versenyen egy
1. és egy 2. hellyel tértek haza.

Hat nemzet 140 versenyzője
vett részt Koperben az opimist
versenyen. A magyar válogatott
mellett az osztrákok is teljes ke-
rettel képviselték magukat,
mivel számukra egyben ranglista
versenynek is számított az ese-

mény. A kétnapos versenyen
összesen négy futamot tudtak
megrendezni, szombaton még 3-
as nyugati szél, vasárnap viszont
már 6-7-es északi bora fújt he-
lyenként 25-30 csomós befújá-
sokkal. Vadnai Benjámin (BYC),
aki a tavalyi versenyt megnyerte,
a négyből három futamban az
első helyen végzett, egy alka-
lommal viszont rossz oldalt vá-
lasztott és a 11. pozícióban ért
célba. Mivel azonban ezt az
eredményét kiejtette, maximális

teljesítménnyel nyerte meg idén
is a versenyt. Gyapjas Balázs
(BYC) az 5., Varga Dániel
(BYC) pedig a 7. helyet érte el,
a kicsik mezőnyében Vadnai Jo-
natán (BYC) ezüstérmet szer-
zett!
Az idei Európa-bajnokságon
második helyet szerzett Benjá-
min egyébként igen mozgal-
mas ősz elé néz. Spanyol-
országban versenyez majd
Gyapjas Balázzsal együtt,
ugyanis a spanyolok meghív-

ták egy 10-15 nemzet részvéte-
lével megrendezésre kerülő
kontinensviadalra. November
elején a balatoni edzőtábort kö-
vetően Isolában áll rajthoz egy
versenyen, november végén
pedig Malaysiába utazik a fia-
tal optimistes, ahol egy tízna-
pos nemzetközi tréninget
követően rajthoz áll az Ázsia
Bajnokságon, amely a világ él-
mezőnyét vonultatja fel egy
igen erős versenyen.

bfn

BYC sikerek az Optimist versenyen Koperben

Továbbra is szállítják a jó
eredményeket a füredi tenisz
titánok. Elsősorban Bujdosó
Bence és Gálfi Dalma ér el si-
kereket. 

Bence korát meghazudtolva
számos teniszpartit nyert meg
idén a tizenkét évesek között. A
mindössze tízéves fiatalember
az országos ranglistán bekerült
az első ötvenbe, de a saját kor-
osztályában az első tízben meg-
található. Gálfi Tamás edző
szerint szép jövő előtt áll a Rad-
nóti általános iskola tanulója.
Kétségtelen, hogy a Balatonfü-
redi Junior Tenisz Egyesület
legsikeresebb növendéke Gálfi
Dalma, aki idén bekerült a vá-
logatott keretbe. Dalma számos
nemzetközi versenyen is részt
vett, ráadásul jó eséllyel pályá-
zik arra, hogy januártól ő ve-
zesse az országos ranglistát. A
büszke apa szerényen meg-
jegyzi, hogy lánya ebben az
évben megnyerte az országos
diákolimpiát, de még rengete-
get kell tanulnia ahhoz, hogy si-
keres, komoly versenyző váljék
belőle. – Mindkét versenyzőnek
megvan a kitartása, a tehetsége

és a szorgalma, de minden tí-
zezredik ifjú titánból lesz nem-
zetközi szinten is elismert
sportoló. Reméljük, hogy vala-

melyikük képes lesz arra, hogy
komoly nemzetközi sikereket is
elérjen. Bízunk abban, hogy el-
kerülik őket a sérülések, a ser-

dülőkorra jellemző gondolko-
dásbeli változások – vázol egy-
fajta jövőképet Gálfi Tamás. 
A fiatal teniszezők a tél köze-
ledtével sem alszanak téli
álmot, hiszen fűtött sátorban,
korszerű pályán gyakorolhat-
nak. A feltételek tehát adottak
ahhoz, hogy további győzel-
meknek tapsolhassunk. Tamás
szerint a gazdasági válság
egyelőre nem gyűrűzött be a
„fehér ruhások” sportjába, de
nem tagadja, hogy a tenisz
költséges sportág, nem min-
denki engedheti meg magának
mindezt. A tavalyi évhez ké-
pest nem emelték az áraikat,
így szerencsére nem morzsoló-
dott le senki. A miniteniszezők-
kel együtt negyven gyermek
sportol hetente. 
Beszélgetésünk végén Gálfi
Tamás kiemelte a többi edzőt
is, Serkédi Eriket, aki szintén
edzi a füredi teniszezőket, va-
lamint Cseh Tibort, aki a mini-
teniszezőkkel foglalkozik.
„Sajnálatos” módon Zsoldos
Mária idén már nem tudott
nekik segíteni, hiszen informá-
cióink szerint gyermeket vár. 

Szendi Péter

Egyre ragyogóbbak a füredi tenisz csillagok

Gálfi Dalma, a diákolimpia első helyezettje édesapjával, edzőjével Gálfi
Tamással és országosan az első tíz között lévő Bujdosó Bencével

Október 10-11-én rendezték a 11. veszprémi Játékok Nemzetközi Gyer-
mek- és Ifjúsági Fesztivált, amelyen a balatonfüredi Bruckner
Bernadett is megmutatta tudását. Két dalt énekelt, előadását a zsűri
különdíjjal jutalmazta.

Pályázati felhívás
A Városi Művelődési Központ
„ÜNNEPVÁRÓ KARÁ-
CSONYFA DÍSZÍTŐ”

PÁLYÁZATOT hirdet

Jelentkezni lehet: minden olyan saját kezűleg, hagyomá-
nyos módon elkészített dísztárgy kollekcióval, mely a ha-
gyományos Kárpát-medencei karácsonyfa díszítési
kultúrának megfelel.

Jelentkezési határidő: 2009. november 28.
Jelentkezni írásban lehet (e-mailen: info@furedikultura.hu;
faxon: 06-87/481-187 vagy postai úton: 8230 Balatonfüred,
Kisfaludy u. 1.) a pályázók nevének, címének feltüntetésével
a dísztárgyak megnevezésével (mézeskalács, csipke, horgolás,
szalma, stb.).

Pályázati díj: 1000 Ft, mely befizethető a Városi Művelő-
dési Központ által, a jelentkezők részére kipostázott csek-
ken.

A pályázók részére a feldíszítendő fenyőfát biztosítjuk. A
fenyőfákat a SILVESTRIS KERTCENTRUM – Csizmazia
Szilveszter önkormányzati képviselő ajánlotta fel. 

Díszítés: 2009. december 4-én, pénteken 14 órakor kezdő-
dik a Kisfaludy Galériában, majd 15 órától a kiállítás meg-
nyitója, melyen a pályázók vendégül látják egymást.

Díjazás: minden pályázó erre az alkalomra készült egyedi
tervezésű kerámia gyertyatartót és névre szóló emléklapot
kap.

Információ:
Szuper Miklósné Judit
8230 Balatonfüred, Berda József u. 5/A 
Tel.: 06-30/346-9071, e-mail: szuper99@citromail.hu

A pályázat szakmai lebonyolítója: a balatonfüredi Örök-
ségünk Hímző Műhely

A rendezvény támogatója: Balatonfüred Város Önkor-
mányzata

A kiállítás december 13-ig lesz látható.
Bontás december 14-én.

Az idei sporteseményen ötszázhet-
venhat sportoló indult. A füredieken
kívül pécselyi, tihanyi és csopaki diákok
is jelen voltak, de érkeztek felnőttek töb-
bek Balatonfűzfőről és Balatonszőlősről
is. 

Örvendetes, hogy idén az I-es és III-
as számú óvoda is képviseltette magát,
valamint a Széchényi Ferenc Kertészeti
Szakközépiskolából is jóval több diák ér-
kezett. A versenyt az általános iskolák
testnevelő tanárai bonyolították le. Az
első három helyezésért járó érmeket Ber-
tókné Ticz  Erzsébet sportreferens adta át
a díjazottaknak. Ebben az évben 1200 és
2400 méter távolságokat futottak a ver-
senyzők. A nyolc korcsoportban az alábbi
végeredmények születtek.

Óvodások

Lányok:
1. Spándli Virág (II. sz. Óvoda)
2. Koncz Kata (I. sz. Óvoda)
3. Freund Noémi (II. sz. Óvoda)

Fiúk:
1. Dömötör Máté  (I. sz. Óvoda)
2. Pálfi Máté (III. sz. óvoda)
3. Arany Flórián (II. sz. Óvoda)

1–2. osztályosok

Lányok:
1. Csapai Dorina (Radnóti)
2. Tramler Kata (Radnóti)
3. Bartus Brigitta (Radnóti)

Fiúk:
1. Szűcs Máté (Radnóti)
2. Horváth Balázs (Radnóti)
3. Molnár Attila  (Radnóti)

3–4. osztályosok

Lányok:
1. Németh Zsófia (Eötvös)
2. Bujáki Eszter (Eötvös)
3. Schütz Annamária

Fiúk:
1. Pósvári Gábor (Radnóti)
2. Pauer Krisztián (Radnóti)
3. Czigle Kevin (Radnóti)

5–6. osztályosok

Lányok:
1. Czaun Szimonetta (Radnóti)
2. Bartus Melinda (Eötvös)
3. Molnár Elizabeth (Radnóti)

Fiúk:
1. Németh Péter (Radnóti)
2. Csóri Balázs (Radnóti)
3. Szalay Dávid (Bem)

7–8. osztályosok

Lányok:
1. Sulák Martina (Radnóti)
2. Horváth Kata (Radnóti)
3. Fürich Antónia (Radnóti)  

Fiúk:
1. Varga Győző (Radnóti)

2. Kovácsfi Barna (Bem)
3. Bartus Gergő (Eötvös)

Középiskolások

Lányok:
1. Kőszegi Laura (Lóczy)
2. Szigeti Henrietta (Lóczy)
3. Szabó Alexandra (Széchényi)

Fiúk:
1. Somosi Kornél (Széchényi)
2. Dőry Ádám (Széchényi)
3. Szabó Balázs (Széchényi)

19–35 évesek

Nők:
1. Montz Márta (Balatonszőlős)
2. Lendvai Lívia (Balatonfüred)
3. Rábaközi Rita (Balatonfüred)

Férfiak:
1. Rontó László (Széchényi)
2. Tóth Lajos  (Balatonfüred)
3. Szabó Zoltán (Balatonfüred)

35 év felettiek

Nők:
1. Bereczki Brigitta (Aszófő)
2. Dr. Joó Andrea (Balatonfüred)
Geipl Ibolya (Balatonfüred)

Férfiak:
1. Sima Ferenc (Balatonfüred)
2. Kötél Ferenc (Balatonfüred)

Szendi P.

Félszáznál is több induló az idei Fut a Füreden
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A közelmúltban együttmű-
ködési megállapodást kötött a
Balatonfüred FC hazánk egyik
legpatinásabb utánpótlásne-
velő egyesületével a felcsúti
Puskás Akadémiával. Dr. Csák-
vári Tamás elnök szerint mind-
ez nagy hatással lesz a füredi
labdarúgásra.

– Hónapról-hónapra újabb fej-
lemények születnek a füredi lab-
darúgásban. Nemrégiben átadták
a sportkomplexumot, melyet ha-
marosan továbbfejlesztenek,
most pedig együttműködési meg-
állapodást kötöttek a Puskás Aka-
démiával. Miért volt erre szükség?

– Polgármester úr által vet-
tük fel legelőször a kapcsolatot
az Akadémiával, akik nagyon
készségesen, barátságosan fo-
gadtak bennünket. Kétségtelen
tény, hogy az utánpótlás hely-
zete miatt volt erre szükség. Au-
gusztustól folytak a tárgyalások
és október 14-én került sor a
szerződés aláírására. A Balaton-
füred FC ezzel az Akadémia
Veszprém megyei alközpontjává
vált.

– Ez esetleg azt is jelentheti,
hogy idővel néhány tehetséges fü-
redi labdarúgó Felcsútra kerülhet,
illetve onnan is érkezhetnek  já-
tékosok?

– Reményeink szerint igen.
A megállapodással a 12 és 14
éves korosztályt céloztuk meg, a
tehetséges fiatalok pedig a Pus-
kás Akadémiára kerülhetnek.
Nemcsak a füredi és környék-
beli gyerekeknek biztosítanánk
minőségi képzést, hanem Ajká-
ról, Tapolcáról is jöhetnek hoz-
zánk gyerekek. Természetesen a
mi edzőink átveszik és alkal-
mazzák azt a szakmai koncep-
ciót, melyet Mezey György
annak idején az Akadémiának
megálmodott. Folyamatos
egyeztetések lesznek a szakmai
képzésekben, edzőink számára
továbbképzéseket biztosít az
Akadémia. Ők is többször meg-
nézik majd a felkészüléseinket,
terveink között szerepel, hogy a
bajnok esélyes Videoton vezető-
edzője, Mezey György hamaro-
san bemutatóedzést tart a füre-
diek számára. A Puskás Akadé-
mia szakmai stábja folyamato-
san figyeli majd a helyi után-
pótlásképzést, évente két alka-

lommal felmérést tartanak,
amely által kiszűrik a tehetsége-
ket. 

– Ha jól tudom az utánpótlás-
csapatoknál történt szakmai vál-
tozás. Kik az új edzők?

– Pető Tamás és Lukács Ist-
ván vették át a szakmai irányí-
tást az U19-es csapatnál. Az
U16-os csapatot Dergez György
mellett Szentkirályi Tóth Kornél
is trenírozza a jövőben, aki ko-
rábban a Láng Vasas utánpótlás
nevelésében segédkezett, emel-
lett neki komoly szerepet szá-
nunk az akadémiai előkészí-
tőben is. Mindegyik edzőnk ren-
delkezik „B” licences papírok-
kal, vagy folyamatban van
annak megszerzése, ami úgy
érzem elengedhetetlen a minő-
ségi munkához. 

– A füredi szurkolókat azon-
ban nemcsak a jövő érdekli,
hanem a jelen is.  Mikor kezdik el
építeni az öltözőt?

– Továbbra is a pályázat
eredményére várunk, egyelőre
még nem született döntés. A
munkálatokat azért nem kezdtük
meg, mert a pályázati kiírás ré-
szét képezi, hogy befogadó nyi-
latkozat nélkül beruházást nem
lehet megkezdeni. Ha megvan a
nyilatkozat, másnap elkezdődik
az építkezés. Ígéretünk van arra,
hogy november közepéig döntés
születik. Reményeink szerint
idén az időjárás kegyes lesz hoz-
zánk és a tervezett fejlesztéseket
időben megvalósítjuk. Szeret-
nénk egy fedett, villanyvilágí-
tással ellátott futsal pályát
építeni, valamint két darab láb-
teniszpályát és egy mini strand-
futballpályát. Ezen beruházások
összértéke meghaladja a nettó
150 millió forintot. Sikeres pá-
lyázat esetén a beruházás ötven
százalékát finanszíroznák.

– Lapzártánkig négy pont le-
maradása van a BFC-nek a lista-
vezető Úrkúthoz képest. Cél
továbbra is az NB III?

– Szerintem a játékosok szá-
mára az a legnagyobb büntetés,
ha nem jutnának fel a magasabb
osztályba. A hátrány ledolgoz-
ható, továbbra sem mondtunk le
az NB III-ról. Játékosmozgás
télen mindenképpen várható,
már megvannak a kiszemeltje-
ink, akikkel erősödhet a csapat. 

Sz. P.

Labdarúgó együttműködés

Kénoszt Ferenc neve jól
cseng a füredi szurkolók fülé-
ben, hiszen tagja volt az NB I-
es Veszprém FC nagypályás
csapatának, ráadásul kilenc-
venötszörös magyar futsal vá-
logatott játékos. A terem-
fociban pályafutása alatt játé-
kosként mindent elért, több-
szörös gólkirály, évjátékosa,
bajnok- és kupagyőztes csa-
pat tagja.

– A legjobb csapatokban
játszhattam aktív kispályás pá-
lyafutásom alatt, mint például
az első osztályú Aramis, amely
úttörője volt a magyar terem-
labdarúgásnak. A Magyar Me-
zőgazdaság nevű csapatban
olyan csapattársaim voltak,
mint Véber György, aki jelen-
leg a Pápa edzője, a szintén
sokszoros nagy- és kispályás
válogatott Bognár Gyuri,
Szabó Andris, aki a későbbiek
során szövetségi kapitány is
lett. A felsorolás nem lehet tel-
jes, de az egyik legnagyobb
példaképem ebből az időkből
Ritter Imre, akinél kevesen tet-
tek többet ezért a sportágért.
Elhivatottsága példaértékű szá-
momra. Győrben akkor kezd-
tem el edzősködni, amikor még
az NB II-ben szerepelt a csa-
pat. Olyan jól szerepeltünk,
hogy később feljutottunk az
NB I-be. A mai válogatott játé-
kosok között három fiatal győri
is tőlem tanulhatta az alapokat.

– Aztán jött a Fradi...
– A következő felkérésre

nem lehetett nemet mondani
egy olyan apukának, akinek a
fia tizenhárom éve a Fradiban
játszik. A kihívás nagy volt,
ugyanis az utolsó előtti csapa-
tot vállaltam el. A szezont sima
bennmaradással nyolcadik he-
lyen zárta a Ferencvárosi Fut-
sal Club, majd a következő
bajnokságban negyedik helyen
végeztünk, ráadásul úgy, hogy
a bajnokcsapatot is megvertük.
Szeretném ezt folytatni Bala-
tonfüreden is, az eddigi ered-
mények bizakodásra adnak
okot. 

– Hogyan léptek kapcsolatba

a fürediekkel?
– Szipőcs Attila szakosz-

tályvezetővel jó munkakapcso-
latot sikerült kialakítanom
Győrben, rábíztam magam,
mert tudtam, hogy kitűnő szer-
vező. Felvettük a kapcsolatot
Csik Ferenccel a Veszprém
Megyei Sporthivatal vezetőjé-
vel. Ő javasolta Balatonfüre-
det, a gyönyörű csarnokot, ahol
szeretik a sportot. Innentől
kezdve az események felgyor-
sultak, felvettük a kapcsolatot
a helyi vezetőkkel, sikerült
megállapodnunk. Köszönettel
tartozunk még Hamar László-
nak, a Megyei Labdarúgó Szö-
vetség vezetőjének is. Amikor

Király Gábor az MLSZ futsa-
lért felelős személye ellen-
őrizte a füredi csarnokot –
pályahitelesítés végett –, öröm-
mel hallottam, hogy nagyon
tetszett neki, szívesen szer-
vezne nemzetközi, illetve válo-
gatott mérkőzéseket is.

– Milyen „fogadtatásban” ré-
szesültek Balatonfüreden?

– Mező Béla és Burka
Tibor rengeteget dolgozott
azért, hogy a városnak NB II-

es futsal csapata legyen. Ami
örvendetes, hogy az önkor-
mányzat részéről dr. Bóka Ist-
ván polgármester pozitívan állt
az egyesület alakulásához és
támogatásáról biztosított ben-
nünket.

– Ha jól tudom nem elégsze-
nek meg a másodosztállyal, az
NB I-be kívánnak felkerülni.
Ugyanakkor ott már elengedhe-
tetlenül fontos az utánpótlás-ne-
velés.

– Szeretnénk utánpótlásbá-
zist kialakítani Balatonfüreden.
Hamarosan felvesszük a kap-
csolatot az iskolák vezetőivel,
testnevelő tanárokkal. Örül-
nénk annak, ha megszerettet-

nék a gyerekekkel a futsalt,
amit akár a mindennapos test-
nevelésórákba is becsempész-
hetnénk. A feltételek adottak,
hogy megfelelő szintű utánpót-
lásképzést folytassunk. Nem
sok város dicsekedhet el olyan
létesítményekkel, mint ami Fü-
reden biztosított. Gondolok itt
a sportcsarnokra, a Radnóti is-
kola műfüves-pályájára, illetve
a nemrégiben átadott sport-
komplexumra. Edző vagyok

Budapesten egy olyan általá-
nos iskolában, amit jó lenne
Füreden is megvalósítani. A ta-
vaszi iskolaválasztáson már
túljelentkezés volt, abba az
osztályba, ahol az elsős kisfiúk
futsalt tanulnak plusz órákban,
a kislányok pedig ritmikus
sportgimnasztikát.

– Hogyan lehet felkészülni
egy-egy mérkőzésre? Mire kell
elsősorban odafigyelni?

– Elengedhetetlenül fontos
a megfelelő kondíció és techni-
kai képzettség, fegyelmezett-
ség. A futsal természetesen más
játékelemeket tartalmaz, mint
egy nagy pályás labdarúgás. Itt
gyorsabb, pörgősebb a játék,
több az egy az egy elleni pár-
harc. Talppal vesszük át a lab-
dát, ami által felgyorsul a játék.
Hozzá kell tennem, hogy
mindezt nagypályán is lehet
kamatoztatni. Elég, ha csak a
saját példámat veszem alapul.
Ausztriában futballozok már ti-
zenhét éve, de a futsalnak hála,
a kis területű szituációkból job-
ban tudok kijönni.

– Gondoltak esetleg arra,
hogy az NB III-ba igyekvő BFC-vel
is fuzionálnának? 

– Szeretnénk jó kapcsolatot
kialakítani a Balatonfüredi FC-
vel. El tudom képzelni, hogy
több játékosuk játszana nálunk,
illetve közülünk is bekerül-
hetne néhány tehetséges fiatal
a BFC-be. Törekszünk arra,
hogy a vezetők jó kapcsolatban
legyenek egymással. Jó példa
erre Berettyóújfalu többszörös
bajnok- és kupagyőztes csa-
pata, ahol több játékos együtt
játszik nagy- és kispályán. 

– Ha kifogná az aranyhalat és
három kívánsága teljesülne a
csapatnak, mi lenne az?

– Teltházas lelátók, csalá-
dok járjanak a mérkőzéseinkre.
Másodiknak az NB I-ben való
szereplést kérném, illetve
olyan emberekkel találkozni,
akik magukénak érzik Balaton-
füred sikeres szereplését ebben
a sportágban is, anyagi támo-
gatásukkal, akár névadó szpon-
zorként.

Szendi Péter

Többszörös válogatott a kispadon

A futsal komoly hagyomá-
nyoknak örvend már hazánk-
ban is, de a Balaton partján
most vetette meg legelőször a
lábát. Mező Béla, a BKLSZ el-
nöke is szeretett volna Füre-
den egy futsal klubbot.

– Csík Ferenc a Megyei
Sport Hivatal elnöke keresett
meg a közelmúltban. Támoga-
tásáról biztosított és a segítsé-
günket kérte, hogy Veszprém
megyében megalakulhasson
egy futsal csapat. A feltételek-
nek legjobban a BKLSZ felelt
meg. Egy csapat, melynek Ba-
latonfüred néven lehetősége
van, hogy benevezzen a Nem-
zeti Bajnokság II. osztályába.
Csupán néhány nap gondolko-
dási időt kaptunk, de úgy
érzem jól döntöttünk, hogy vál-
laltuk.

– A klubot elsősorban füre-
diek alkotják?

– Ez valójában egy alakuló
csapat, melynek egyes tagjai-
val Kénoszt Ferenc játékos-
edző korábban már megjárta
ezt az osztályt. Igyekszünk
minél több füredit becsábítani
a csapatba, de vannak itt Pét-

ről, Várpalotáról és Veszprém-
ből is játékosok.  

– Hogyan szerepelnek az NB
II Nyugati-csoportjában?

– Nyolc csapat közül négy
mérkőzést követően három
győzelemmel egy vereséggel
az első helyen állunk. Sajnála-
tos módon nemrégiben a Ma-
gyar Kupából búcsúztunk, az
első osztályban szereplő Duna-
varsány két góllal jobbnak bi-
zonyult. A továbbjutás sorsáról
elsősorban a rutin döntött. Cé-
lunk, hogy az NB I-be feljus-
sunk, ott lehessünk a legjobbak
között, amihez úgy érzem a fel-
tételek adottak. A hazai mérkő-
zések általában hétfőn este
kilenckor kezdődnek, próbá-
lunk arra törekedni, hogy he-
tente két edzést biztosítsunk az
egyesület számára. 

– A futsal menyiben különbö-
zik a hagyományos kispályás lab-
darúgástól?

– Első ránézésre semennyi-
ben. Menet közben azonban
sok mindenre fény derül. Itt
4+1-es csapatok vannak, tehát
eggyel kevesebb játékos van a
pályán. Egy félidőben „tiszta”
húsz percet játszanak, ami any-

nyit jelent, ha a labdajátékon
kívül kerül, akkor a bírók meg-
állítják az órát. A kosárlabdára

annyiban hasonlít, hogy min-
den szabálytalanság után kap
egy büntetőpontot a csapat, és

ha eléri a félidőben az ötödik
szabálytalanságot, akkor ezt
követően minden szabálytalan-
ság után tízméteres, úgyneve-
zett „kisbüntetőt” rúghat az
ellenfél. A kapusokra különle-
ges szabály vonatkozik. A há-
lóőr nemcsak, hogy maximum
négy másodpercig birtokol-
hatja a labdát, de ha egyszer
már lepasszolta játékostársá-
nak, akkor újból csak úgy kap-
hatja vissza, ha a labda
időközben átkerült az ellenfél
térfelére vagy ha a másik csa-
pat játékosai közül valaki hoz-
záért. 

– A futsal látványosabb, gyor-
sabb, közönségszórakoztatóbb
játékelemeket tartalmaz, mint
egy hagyományos kispályás lab-
darúgás?

– Sokkal, hiszen több gól
születik, kevesebben játsszák,
ezáltal nagyobb tere van a játé-
kosoknak. Ráadásul több idő
áll a rendelkezésükre és a szi-
gorúbb szabályok arra készte-
tik a labdarúgókat, hogy ne
szabálytalankodjanak. Tisz-
tább, gyorsabb, ezáltal látvá-
nyosabb a játék. 

– Miután Balatonfüreden kez-

detét vette a kézilabdaláz, egyre
nevesebb csapatokat sikerült a
sportcsarnokba csábítani. Ez
esetleg majd a futsalra is igaz
lehet?

– Minden bizonnyal. A fel-
tételek már most adottak, hi-
szen az MLSZ első osztályúvá
minősítette a pályát, ami azt je-
lenti, hogy nemzetközi mérkő-
zéseket is rendezhetünk. 

– Ha jól tudom Ön az egyik
úttörője annak, hogy Magyaror-
szágon egyre népszerűbb
sportág a futsal. 

– 1996-ban, mint FIFA fut-
sal játékvezető részt vettem a
spanyolországi világbajnoksá-
gon. Többek között az orosz-
ukrán bronzmérkőzést is én
vezethettem, így nagy hatással
volt rám ez a sportág. Amikor
hazaérkeztem, eltökélt szándé-
kom volt a sportág népszerűsí-
tése Veszprém megyében.
Örülök, hogy most ez sikerül,
ráadásul Balatonfüreden. A fut-
sal egyre több nézőt vonz váro-
sunkba, biztos vagyok abban,
ha jönnek a sikerek, több szá-
zan tapsolnak majd a fürediek-
nek.

szepe

Megalakult a futsal egyesület Balatonfüreden

Kénoszt Ferenc edző, 95-szörös futsal válogatott szerint a focinak ez
a formája gyorsabb, pörgősebb, mint a nagypályás labdarúgás

Mező Béla már 1996-ban mint FIFA futsal játékvezető részt vett a
spanyolországi világbajnokságon




