A TARTALOMBÓL
FÜRED PÁRIZSBAN
A város újra meghirdette a Quasimodo költőversenyt, amelynek
fődíjasa a UNESCO jóvoltából ezúttal Párizsban is bemutatkozhat A
verseny bekerült a világszervezet
hivatalos programjai közé.
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Kész a büdzsé

Kiváló
emberek
Füreden
Nagyon nagy élmény a magamfajta jöttment füredinek,
amikor olyan emberekkel találkozik, akárcsak papíron is
(például kitüntetési előterjesztésekben), akiknek teljesítménye előtt fejet kell hajtania.
Nem azok ők, akikről gyakran
hallunk, akik a közönség előtt
sokat és sokszor szerepelnek,
nem jeles sportolók, kiváló
művészek, elismert közszereplők – hanem a hétköznapi élet
kiválóságai. Akikről kevesebb
szó esik, mert nincs miért emlegetni őket. Mert csak (a csak
szó idézőjelben!) a munkájukat végzik. S arra rátesznek
egy lapáttal. Csak úgy a
maguk örömére, társaik szolgálatára. Nem pénzért, hírért,
hanem a közösségi cselekvés
öröméért. Mert hisznek a
munkájukban. Füred sokat
emlegetett (és irigyelt) ereje
ebben is rejlik. Hogy nagyon
sok polgára van, aki önzetlenül szolgálja közösségét.
Milyen sokan is vannak! Ismerek egy gimnáziumi tanárt, aki
fáradhatatlanul szervezi az iskola diákszínjátszó körét a mi
örömünkre és a diákok okulására. Ugyancsak találkozom
néha egy fiatalemberrel, aki
szorgos munkája mellett ráérő
idejében (ami persze nincs
neki), művészi tárgyakat, fegyvereket hoz létre, s néha meg
is mutatja azokat kiállításokon, de nem vár érte művész
címet. (Megfigyelték egyébként, milyen könnyen osztogatnak maguknak ma címetrangot az emberek?). Van egy
fotós leányzó, aki önerejéből
tanulta meg a fotográfia cseppet sem könnyű mesterségét
(az automata gép még nem
tesz fotóművésszé senkit…) s
mára a legjobb magyar fotósok közé emelkedett. Amúgy a
munkája mellett mellesleg
persze. Ismerek egy idős embert, aki hajdanán egy sportágat telepített meg itt Füreden
s nevelt tehetséges embereket,
aki dicsőséget hoztak a városra, tette mindezt persze a
napi munkája után, saját idejéből. Ott van a Múzsák Egyesület megannyi tehetséges
emberével. Mennyi nagyszerű
pedagógusunk van, akik a
cseppet sem könnyű napi oktatási-nevelési feladatokon
kívül a legszélesebb tudományos, sport, művészeti tevékenységre oktatják a nebulókat.
Hiszen kötelező nekik, mondhatnák az irigyek, de egyáltalán nem kötelező ez ma már.
Ma ez csak az egyén döntésén
múlik. Azon az akaratán, hogy
akar-e tartalmas, gazdag életet élni, miközben szolgálja
azt a közösséget, amelyben él,
amelyhez tartozik. S nem csak
szolgálja, de gazdagítja is.
Nem pénzzel, nem anyagiakkal, hanem az értékes emberi
lét példázatával. Amitől Füred
olyanná és azzá válik, amilyennek ma ismerjük és szeretjük.
Praznovszky Mihály

Stabil, 3,8 milliárdos költségvetése lesz idén a városnak. A tavalyi évhez képest
közel másfél milliárd forinttal
kevesebből
gazdálkodhat
majd az önkormányzat, csökken a bevételek mennyisége
is, ám a könyvvizsgáló szerint
a költségvetésben még így is
maradt tartalék.
A város képviselő-testülete
legutóbbi ülésén megszavazta
a város költségvetését. 2009hez képest 1,3 milliárd forint
pályázati támogatással és a
központi normatív finanszírozás csökkenése miatti további
kétszázmillió forint hiánnyal
számolhat a város. – Az elmúlt
években folyamatosan csökkent a város bevétele, ennek ellenére tavalyról is sikerült
százharminc millió forintot áthozni az idei évre. Könnyen
kezelhető hitelállományú, biztonságos és stabil a város gazdálkodása, amelyben még
mindig vannak tartalékok. Igazán ritka az ilyen kiegyensúlyozott költségvetés – öszszegezte véleményét a február
végi testületi ülésen Bauerné
Poór Vilma könyvvizsgáló.
Dr. Bóka István polgármester
hozzá tette: valóban egy szigorú és takarékos költségvetés
készült, de ha a kormány biztosítja év közben az idegenforgalmi adóbevételek után ígért
kompenzációs többletforrásokat, akkor az önkormányzat
változtat a kereteken. – Ha
hozzájutunk a többletforráshoz, akkor szeretnénk növelni
az intézményekre szánt fejlesztési pénzt, és újra mérlegeljük
az Arácsi út részleges átépítését
valamint a Fürdő utca elkerülő

3. OLDAL
UTAZÁS KIÁLLÍTÁS
Balatonfüred 80 négyzetméteres
kiállító térben önállóan, az A pavilon 309-es B standján mutatkozik be Budapesten.

3. OLDAL
KÉPVISELŐ STAFÉTA
Előző számunkban (2010. 1.
szám 7. oldal) dr. Lázár
János kérdezte dr. Tihanyi
Lászlótól, miként látja a
szívkórház fejlődési lehetőségeit?

7. OLDAL
szakaszának továbbépítését –
jelentette ki a polgármester.
A testületi ülésen elhangzott:
nyert a város Kiserdő felújítására benyújtott pályázata, így
most már biztos, hogy a régóta
tervezett fejlesztés, a tízhektáros, egykori angolpark teljes
rekonstrukciója várhatóan még
az ősszel elkezdődhet. A tervek
szerint, mint arról már írtunk a
240 millió forintos beruházás
révén új sétányok, más-más
funkciójú parkrészek, kerékpárút és játszótér létesül majd,
felújítják a volt kőszínház megmaradt oszlopait, és megújítják
a Kiserdő faállományát is.
www.balatonfured.hu

Nővér szállóból exkluzív hotel

Hamarosan nyit a majdnem 400 millió forintért felújított Ipoly Szálló
Befejeződött a patinás
Ipoly Szálló felújítása, március
első hetében nyit az exkluzív
vendégfogadást nyújtó luxusszálló. Külön Szép Ernő szoba,
Széchenyi Melanie lakosztály,
százhúsz éves eredeti kovácsoltvas korlát és gőzölt akácfa
burkolat várja a vendégeket.
Hagyomány, luxus egy helyen.
A város talán legjobb adottságokkal rendelkező szállójának
felújítása évekig húzódott. Még
2007-ben történt meg az addigra
teljesen lepusztult épület külső
renoválása, majd mintegy kétéves kényszerű szünet után ez
év elejére fejeződött be a teljes
belső rekonstrukció. A 380 millió forintba kerülő belső felújításnak harminc százalékát uniós
pályázati forrás fedezi.
– Exkluzív vendégfogadást
nyújtunk majd, a tágas belsőterek, a Balatonra néző teraszok,
az épület hangulata és hagyománya mind ezt segítik. Sikerült

megőrizni a szálló belsőépítészeti értékeit, a korhű korlátokat, lépcsőket, a belső struktúrákat, igazán impozánsra sikeredett. Nem volt zökkenőmentes a beruházás, de most úgy
látom, az Ipoly Residence méltó
társa lesz az Anna Grand Hotel-

nek, sőt bizonyos értelemben
különlegesebb is lesz
annál – válaszolta érdeklődésünkre Lengyel Ernő, a szálloda
tulajdonosa.

Az Ipoly nyolc különböző méretű designer
lakosztályával és hat
prémium szobájával,
ötven-hatvan vendég
fogadására alkalmas.
A szállóban étterem
kis különteremmel, 50
négyzetméteres konferenciaterem, valamint wellness szolgáltatások (jacuzzi,
infra-, és finnszauna)
is rendelkezésre állnak.
Ezen
kívül az Ipoly
vendégei az
Anna Grand
Hotel valamennyi szolgáltatását
igénybe vehetik.
Az eklektikus
műemlék épületet Fehér Ipoly pannonhalmi
főapát építtette 1894-ben. Rá
egy évre már meg is nyitott az

előkelő vendéglátásra specializálódott szálló. A korabeli vendégkönyvek szerint megszállt itt
Lozt Károly, Stefánia főhercegnő és gróf Széchenyi Melanie, Türr István, Horthy Miklós
illetve Szép Ernő is. Később a
bencés rend többször bérbe adta
az épületet, amely a második világháború alatt katonai kórházként és menedékhelyként funkcionált. Az állami tulajdonba
került Ipolyból a háború után
nővér és orvos szálló lett – az
egykori patinás épület állaga leromlott.
A szebb napokat látott ház húsz
évig üresen állt. Lengyel Ernő
2007-ben vásárolta meg az önkormányzattól és összesen 670
millió forintból helyreállíttatta
az épületet. Március 5-én hivatalosan is átadják a felújított
Ipoly szállót.
A felújított szállóról további információk a www.ipolyresidence.hu oldalon láthatók.
www.balatonfured.hu
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Idő egyenlő szívizom Szociális komplexum épül
Balatonfüred (mt) – A feltételek adottak, a betegutak
jól megszervezettek a megyében, a legnagyobb problémát
a betegek időbeli ellátása
okozza. Szívinfarktus esetén
még mindig vannak, akik tétováznak, késve kérnek segítséget. Nem megfelelő a tájékoztatás pedig a szívinfarktus népegészségügyi probléma.
A szívkórházban létesített
kardiológiai centrum jól működik, a legmodernebb sürgősségi szívgyógyászati techno-

min javítani.
– Hiába állnak rendelkezésre a
jó szakemberek, a megszervezett kardiológiai centrumok, ha
a beteg nem kapja meg időben
az ellátását. A tünetek jelentkezésétől számítva van egy kritikus két órás időszak, ezen belül
kell ellátást kapnia az infarktusos betegnek, lehetőleg szívcentrumban. Tudjuk, az idő
múlásával egyre jobban roncsolódik a szívizom. Ezért nagyon fontos lenne a társadalom
tájékoztatása, a tipikus panaszok észlelésének megtanítása:
ha valaki mellkasi fájdalmat

beteget szállítanak a szívcentrumokba. A sürgősségi beutalási rend átszervezésének
köszönhetően a megye bármely településéről ötven perc
alatt a beteg a megfelelő ellátást nyújtó intézménybe kerül.
Prof. dr. Veress Gábor, a szívkórház főigazgató főorvosa
hangsúlyozta, a sürgősségi beavatkozások mellett nagyon
fontos a szívbetegek rehabilitációs kezelése, és a dohányzásról leszoktató program alkalmazása. Mindkét terápiát szinte valamennyi betegnél alkalmazzák a szívkórházban.

A képen balról prof. dr. Veress Gábor, a szívkórház főigazgatója, középen dr. Czirner József regionális
mentőfőorvos a kardiológiai konferencián
lógiákat is alkalmazza, van kiépített transztelefonikus rendszer, amely jelentősen meggyorsítja az infarktus diagnózisát és van egy jól szervezett
mentőszolgálat, amely az egész
megye területéről az optimális
idő alatt képes a speciális szívgyógyászati ellátás biztosító intézménybe szállítani a beteget
– hangzott el az Állami Szívkórházban a napokban tartott
kardiológiai konferencián. A
szakemberek
egyetértettek
abban, hogy ennek ellenére van

érez, ne tétovázzon, hívja a
mentőket – fogalmazott dr.
Bujdosó László regionális tiszti
főorvos, aki hangsúlyozta: a
megyében jó színvonalú, az
esélyegyenlőséget biztosító az
infarktusos betegek sürgősségi
ellátása, amire büszkének kell
lenni, mert vannak régiók, ahol
mindez még csak részlegesen
teljesül. A szakmai ülésen szót
kért dr. Czirner József regionális mentő főorvos, aki elmondta, évente 1200 infarktusos vagy infarktus gyanús

A fórumon elhangzott, bár a
megyében jó a helyzet, egyre
több szívbeteg kerül rehabilitációra illetve vesz részt a dohányzás elleni programban, az
országban a jelenleginél több a
füredihez hasonló szívcentrumra lenne szükség. További
gondot okoz a rendszer alulfinanszírozása, ami miatt az intézményekben a szükségesnél
kevesebb beteget tudnak csak
ellátni.
www.balatonfured.hu

Júniustól drágul a parkolás Füreden
Igaz, csak kis mértékben,
de valamennyi díjzónában
drágul a parkolás 2010-től Balatonfüreden. Erről a Probio
Zrt.-vel történt egyeztetés
után döntött a képviselő testület. Több változás is életbe
lép ettől ez évtől. Fizetni kell
a szívkórház mögötti utcákban és a 71-es mellett a Borsos Miklós úti parkolóban is.
A város két bevezető pontjánál a Kisfaludy strand mellett
és Kemping előtt viszont ingyenes parkolókat alakítanak
ki, így próbálják ösztönözni az
autósokat arra, hogy a reformkori városrészbe ne hajtsanak be.
A legutóbbi önkormányzati
ülésen többek között a parkolási rendszer átalakításának lehetőségeiről tárgyaltak a
képviselők. Változtatásokra elsősorban azért van szükség,
mert a nyári hónapokban az
alsó városrészben gyakran áldatlan állapotok alakulnak ki a
sok autó miatt. Különösen igaz
ez a szívkórház mögötti utcákra, ezért 2010 júniusától fi-

zetni kell a parkolásért a Táncsics, az Erkel, a Szabadság, a
Séta és a Liliom utcában is,
óránként 120 forintot. Megszűnik a 71-es út mentén a Borsos
Miklós úti parkoló ingyenessége is, a Huray út környékén

Aláírták a támogatási szerződést
230 millió forintból új szociális komplexum épül Balatonfüreden. A jövő májusra befejeződő beruházáshoz 150 millió
forintot uniós pályázaton nyert
az önkormányzat. A támogatási szerződést 2010. február
19-én írták alá. Ez alkalomból
ünnepélyes keretek között emléklapot vehetett át a füredi
önkormányzat Pál Bélától, a
Közép-dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács elnökétől.

Balatonfüred Város Önkormányzata 2008. júniusában pályázatot nyújtott be a VÁTI
Kht.-hez az Új Magyarország
Fejlesztési Terv Közép-Dunántúli Operatív Program keretében
meghirdetett
KDOP-20085.2.2/C kódszámú, A szociális
alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz való
hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének komplex
vagy térségi szintű fejlesztése
című pályázati kiírásra Szociális
komplexum létrehozása Balatonfüreden a minőségi szociális
ellátás megteremtése érdekében
címmel.
A kétfordulós pályázaton az előzetes támogatói döntés (2009
februárja) után végleges támogatói döntésről november 20-án
értesült a füredi önkormányzat.
A 230 millió Ft összköltségű
projektet 150 millió Ft összegű
vissza nem térítendő támogatásra érdemesnek találta a pályázat kiírója. Az önkormányzatnak 80 millió Ft önrészt kell
biztosítani a pályázathoz. A beruházás az Európai Unió támogatásával, az Európai Regio-

nális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
A Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ a feladatait jelenleg több épületben látja
el, a szakfeladatok a város területén több részre vannak kihelyezve. Az Ady E. u. 44. szám
alatt az idősek nappali ellátását
biztosítják, a Csárda u. 1-ben a
gondozási csoport (étkeztetés,
házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) a
Szakorvosi Rendelőintézet földszintjén lett elhelyezve. Az
Óvoda u. 18/B-ben működik a
diszpécserközpont. A Kossuth
utcában, a Közösségi Házban a
családsegítés és gyermekjóléti
szolgálat, valamint az intézmény gazdasági és vezetési feladatait ellátó irodák működnek.
A Horváth Mihály utcában folyik a fogyatékosok nappali ellátása. (Részben kerül áthelyezésre az újonnan létesülő szociális komplexumba.)
A szolgáltatások közös intézményben való elhelyezésével az
ellátottak könnyebben érik el az
egyes szolgáltatásokat. Az épület kialakítása a célcsoportok
igényeinek és a komplex, valamennyi fogyatékossági ágra kiterjedő akadálymentesítés feltételeinek figyelembe vételével
valósul meg. A beruházás eredményeképpen létrejön a kétszintes, korszerű, innovatív, környe-

Koalíció az egészségünkért
Kistérségi egészségügyi
koalíciót hozott létre a városi
tisztiorvosi szolgálat. Az önkormányzatokat, civil szervezeteket és orvosokat tömörítő
szervezet legfontosabb célja
növelni az egészségügyi szűréseken való részvételt és felhívni a lakosság figyelmét az
egészségtudatos életre.

felelősen gondolkodjon és tegyen érte – fogalmazott a szervezet alakuló ülésén dr.
Fadgyas Erzsébet, kistérségi
tiszti főorvos, a koalíció elnöke.
A társulás az Alsóörstől- Balatonszepezdig terjedő terület,
huszonegy településének mintegy huszonkét ezres lakossá-

A díjak emeléséből az üzemeltető
Probio Zrt. semmit sem profitál,
az árak emelésére egyszerűen
azért van szükség, mert komoly
forgalomkorlátozó szerepe van. A
parti szakasz tehermentesítésére
azonban nem ez az egyetlen meg-

A képviselő-testület a parkolási díjakat
az alábbiak szerint módosította:
Kiemelt díjzóna:
III. díjzóna:
IV. díjzóna:
Lakossági bérlet:
Pótdíj:
Napijegy:

240 Ft/fél óra, szezonon kívül
250 Ft/fél óra, szezonban
220 Ft/óra
120 Ft/óra
2600 Ft
5000 Ft
1500 Ft

azonban továbbra sem kell fizetni.
A városatyák közül többen úgy
vélték, hogy a június elejétől
augusztus végéig tartó fizető
időszakot legalább két hónappal meg kellene nyújtani. Ezt a
felvetést azonban dr. Bóka István polgármester nem támogatta.

oldás. Júniustól a város két bevezető pontjánál, a Kisfaludy strand
mellett és Kemping előtt térítésmentesen lehet parkolni és ingyenes buszjáratok, vagy kisvonatok
viszik be az embereket a reformkori városrészbe.
Ezekkel a változtatásokkal
közel kétszáz új fizetős parkolóhely létesül a városban.

zetbarát és energiatakarékos,
közel 1000 m2-es szociális
komplexum Balatonfüreden a
Kéki utcában. Az épületben helyet kapnak az étkeztetés és házi
segítségnyújtó szolgálat, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
(diszpécser központtal), gyermekjóléti szolgálat, családsegítő
szolgálat és fogyatékosok nappali ellátása, idősek klubja és
napközi otthona a hozzá tartozó
melegítőkonyhával, a létesítmény kiszolgálásához szükséges helyiségek (konyhaüzemi
helyiségek, irattárak, ügyfél
WC-csoportok, személyzeti
szociális helyiségek, raktárak,
fűtési helyiség, műhely, mosókonyha, közlekedők) és kétállásos gépkocsi-tároló.
A beruházás már tavaly megkezdődött a beruházás-bonyolítói
szerződés aláírásával. Jelen- leg
a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás van folyamatban,
melynek eredményekképpen a
nyertessel történő vállalkozási
szerződés megkötése 2010. április végére várható. A kivitelezés
várhatóan 2011. május 30-ra fejeződik be. A projekt által komplex fejlesztést valósít meg
Balatonfüred, mellyel hosszútávra válik lehetővé a város és
kistérsége lakói számára az
egyenlő esélyű hozzáférés a szociális szolgáltatásokhoz.
Németh Krisztina

A szűrővizsgálatokon legalább hetven százalékos részvételi arányra
lenne szükség
– Elkeserítőek a népegészségügyi adatok, az uniós átlaghoz képest jóval rosszabb
egészségi állapotban van a magyar társadalom. Nem elég
erről beszélni, cselekvési programokra van szükség. Ezért jött
létre az egészség koalíció,
hogy a szakemberek, a civil
szervezetek és az önkormányzatok összefogásával hatékonyabban tudjon segíteni a
lakosságnak abban, hogy megőrizze egészségét illetve arról

gát öleli fel. A kezdeményezés
egy országos program része,
amely előírja, hogy valamenynyi kistérségben meg kell valósítani a koalíciót.
– Bár Balatonfüreden valamivel jobb a helyzet, elmondható,
hogy a lakosság több, mint fele
még mindig nem veszi igénybe
a térítésmentesen járó szűrővizsgálatokat. Javítani kell
ezen, legalább hetven százalékos részvételi arányra lenne
szükség. Tudatosítani kell a

vizsgálatok fontosságát, hiszen
ezekkel a szűrésekkel rengeteg
betegség megelőzhető illetve
könnyebben gyógyítható lenne. A szervezet ezért dolgozik
majd, és igyekszik eljutni
minél több helyre, egyebek
mellett az általános iskolákba
is – válaszolta érdeklődésünkre
a tiszti főorvos.
Az egészség koalíció segít az
önkormányzatoknak a településük egészség tervének elkészítésében, amely a jelenlegi
állapot rögzítése és a hosszú
távú egészségfejlesztési célok
meghatározása mellett remélhetően hatékonyan képes növelni a lakosság egészségtudatosságát is. A térségben
egyedül Balatonfürednek és Tihanynak van egészségterve,
nem véletlen, hogy az említett
településeken az országos átlaghoz képest sokkal többen jelentek meg a szűrővizsgálatokon.
A frissen alakult szervezet ígéri
a tüdő-, emlő-, méhnyakrák illetve a szív és érrendszeri szűrővizsgálatok mellett a daganatos megbetegedések, így a
szájüregi, bőrgyógyászati-, vastagbél- és prosztatarák szűrésére
is lesz rendszeresen lehetőség a
térségben. Balatonfüreden a legfrissebb adatok szerint legkevesebben a méhnyak rák szűréseket keresik fel, ezzel szemben
mivel a vizsgálatok szerint
egyre gyakoribbak a bőrgyógyászati panaszok, a melanoma
szűrést egyre többen veszik
igénybe.
www.balatonfured.hu
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Az Anna-bál szépe az Utazás kiállításon
Már 33. alkalommal rendezik meg az Utazás kiállítást
a budapesti Hungexpo területén. Március 5-e és 7-e között
utazások, úti célpontok ezrei
közül választhatnak a kiállításra látogatók.
2010 a Fesztiválok Éve,
ezért az Utazás kiállítás színpadán három napon keresztül
zenés-táncos programok szórakoztatják a közönséget.
Ebben az évben Törökország
élvez kitüntetett figyelmet, hiszen díszvendégként képviselteti magát a kiállításon,
ígéretes úti célként pedig India
mutatja be látványosságait a
három nap alatt. A szervezők
természetesen
gondoltak

mutatkozik be Budapesten. A
Balatonfüredi
Turisztikai
Egyesület szervezésében a legnagyobb füredi hotelek, így az
Anna Grand Hotel, a Hotel Silver Resort, a Flamingo Hotel,
a Marina, az Annabella is képviselteti magát turisztikai kínálatával. Ott lesz a kiállítók
között az Echo Residence, a
Hotel Vasutas, a Park és a Margaréta Hotel is. A füredi standon mint társkiállító mutatkozik be a Club Tihany és a
Sundance Park. A szakmai
napra meghívta a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület azokat az utazásszervezőket, tour
operatorokat is, akik nagyban
befolyásolhatják az ez évi és a
jövő évi várható vendégszá-

rendek és a reformkori hagyományőrzők pedig vasárnap 11
órától vonulnak fel, hogy ne
csak térbeli, de időbeli utazásra
is csábítsák Balatonfüredre a
kiállításra kíváncsiakat. Hogy
még nagyobb legyen az érdeklődés, vasárnap értékes füredi
nyereményeket sorsolnak ki a
kvízjátékon résztvevők között
– tudtuk meg Tanay Gabriellától, a Balatonfüredi Turisztikai
Egyesület PR-képviselőjétől.
Az Utazás kiállítás alatt lesz Boatshow, Golf Expo, Európai Leader Expo, Bringaexpo, míg a
Karaván Szalon kiállítói a négy
keréken közlekedőket invitálják
egy kellemes túrára így tavasz
elején. A drágakövek szerelmeseinek a Karát Ékszer Sziget
kínál vásárfiát a Hungexpon
megrendezett utazási hétvégén.
Csorba Kata

Ünnepi programok
2010. március 12-15.
Hatvanezer látogatóra számítanak idén a Hungexpo területén
azokra is, akik külföld helyett
inkább itthon pihennének. Magyarország rejtett és már feltárt
kincseit vonultatja fel a szépszámú hazai vendéglátó, Pécs
városa pedig Európa kulturális
fővárosaként kiemelt helyet
foglal el a kiállítók sokaságában.
Balatonfüred 80 négyzetméteres kiállító térben önállóan, az
A pavilon 309-es B standján

mot. Természetesen a Füred
után érdeklődőket a Balatonfüred és környéke Borút Egyesület kínálja a térség boraival, a
standon pedig a reformkori ruhába öltözött hostessek adnak
útbaigazítást, kínálják a szórólapokat, prospektusokat a vendégeknek. A tavalyi Anna-bál
szépével szombaton és vasárnap a dél körüli órákban találkozhatnak a látogatók, a bor-

Füred Párizsban
A város újra meghirdette a Quasimodo
költőversenyt, amelynek
fődíjasa
a
UNESCO jóvoltából
ezúttal Párizsban is
bemutatkozhat. Az
immár tizennyolcadik
esztendeje megrendezett olasz-magyar
költőtalálkozó és versíró verseny a legjobb
példa a folyamatosan
megújuló kulturális
párbeszédre.
Mindezt Bogyay
Katalin, az UNESCO
nagykövete jelentette
be a városban tartott
sajtótájékoztatón. Kie- Salvatore Quasimodo 1961-ben ültetett fát
melte a költőtalálkozó Füreden
regionális és nemzetközi szinten is elősegíti a kul- ott a helye a párizsi bemutatókon – mondta a költőverseny
turális párbeszédet.
Mivel 2010 a kultúrák találko- sajtótájékoztatóján Magyarorzásának éve is az ENSZ kultu- szág UNESCO nagykövete. Az
rális szervezete rendezésében, önkormányzat által meghirdea balatonfüredi nemzetközi tett verspályázatra május 31-ig
költőtalálkozónak és Salvatore várják a kiadatlan, más pályáQuasimodo költőversenynek zatokon még nem díjazott ma-

Március 12.
11.00 Megemlékezés és koszorúzás a Magyar Sajtó Napja alkalmából Györök
György emléktáblájánál
19.00 A Csík Zenekar koncertje az Anna
Grand Hotel dísztermében

A legnépszerűbb magyar
városok között
Az ország leglátogatottabb
városainak élmezőnyében van
Balatonfüred, tavaly félmillió
vendégéjszakát regisztráltak
itt. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint számos

vendégéjszakájával, még a térségi nagy riválist, Siófokot is
megelőzve, az ország ötödik
leglátogatottabb helye Füred,
addig a statisztika szerint a belföldi vendégforgalom is nőtt a

nagyvárost és népszerű úti célpontot megelőzve az ország
hatodik legnépszerűbb települése Füred.
Az elmúlt évben a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött
vendégéjszakák száma alapján
készült felmérés szerint, mind
a külföldi, mind a magyar turisták körében kiemelkedően
népszerű volt a város. Miközben a beutazó turizmust figyelve a mintegy 240 ezer

városban, tavaly közel 260 ezer
magyar szállásfoglalást regisztráltak.
Érdekesség, hogy a fővárost és
Hajdúszoboszlót leszámítva
valamennyi hazai nagyvárost
megelőzi Balatonfüred, mint
ahogy a kiemelt turisztikai látványosságnak számító települések körében is előkelő helyen
áll, a megyét tekintve pedig
messze a leglátogatottabbnak
bizonyult.

Március 13.
19.00 A Debreceni Filharmonikusok és a
Debreceni Kodály Kórus hangversenye – Beethoven IX. Szimfónia
Március 15.
9.30-tól 17 óráig a város több pontján a Pannon
Várszínház színészeivel felelevenítjük az eseményeket, úgy, ahogy azok 162 évvel ezelőtt
történtek
17.00
18.30

19.00

Nemzeti Színház – Balaton Szabadidő
és Konferencia Központ
Térzene a Széchenyi szobornál. Fáklyás felvonulás a Balaton Szabadidő és
Konferencia Központtól a Széchenyi
szoborhoz
Koszorúzási ünnepség a Széchenyi
szobornál. Ünnepi beszédet mond:
Balog Zoltán országgyűlési képviselő

gyar nyelvű költeményeket a
szervezők.
Az első díjas költemény szerzője, a városban 1961-ben fát
ültető Nobel-díjas költőről elnevezett Salvatore Quasimodo
Emlékdíjat és a 400 ezer Ft értékű ösztöndíjat a szeptemberi
díjkiosztó gálán veheti majd át
a szakmai zsűritől. A költőverseny mellett olasz-magyar irodalmi rendezvények, képzőművészeti kiállítások várják
szeptember 3-án és 4-én Balatonfüreden a művészetek kedvelőit.
Csorba Kata

Lapzártánkkor kaptuk a hírt, hogy hivatalos értesítés szerint a füredi Quasimodo költőversenyt
beválasztotta az UNESCO a Kultúrák Közeledésének Nemzetközi Éve programjai közé. Így Magyarország már két eseménnyel kapcsolódik a 2010-es kezdeményezéshez. A költőver- senyen
kívül nyáron tartja a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum az EuroMed zenei fesztivált.
A két program felkerült az UNESCO hivatalos honlapjára. A szervezőket felhatalmazták a témaév
színes logójának használatára is, ezzel növelve a szervezet és azon belül a Kultúrák Közeledésének
Nemzetközi Éve láthatóságát.
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Balatonfüred Város Önkormányzatának havilapja
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Hirdetésfelvétel: 06-20/468-5385. ISSN: 1417-538.
Megjelenik 5400 példányban. Terjeszti a Magyar Posta.
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A szerkesztőség jogának tekinti az olvasói levelek megrövidítését.
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Füred Stúdió Kft., 8230 Balatonfüred, Kossuth u. 3.
e-mail: bfn@furedtv.hu
Lapunk a www.furedtv.hu és a www.balatonfured.hu honlapon is olvasható.
Médiapartnereink: Füred Stúdió Televíziós Kft.,
Balaton Média és Információs Központ
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Turulmadár
Köztéri szobor Balatonfüreden
Az emlékmű nem a madarat, hanem a turulmadár jelentését, jelképes tartalmát kívánja
megörökíteni:
A madár fölrepült, s mint a
fény madara visszaszállt hozzánk, hogy védjen bennünket.
Bronzba öntött alakja a tettrekészség állapotában ábrázolja.
A történelmi viharoknak ellenállt magyarság folytonos küzdelmét egy porlani nem akaró
szikla (mészkő tömb) jeleníti
meg, amelynek csúcsán elszántan áll a bronzmadár. Ennek
frontális oldalán repeszek, lövedékek nyomai idézik a múlt
harcainak, küzdelmeinek, forradalmainak áldozatait. Ezen a
400 cm magas talapzaton helyezkedik el a 100x220x130
cm méretű bronzmadár, mindenfajta attribútum (tárgy, mint
pl. kard, korona) nélkül. A szo-

bor nem egy madártani hűséggel megmintázott kerecsensólyom, hanem a térplasztika
arányait szem előtt tartva, viszszanyúlva őseink formavilágához, a naturalizmusnál erőteljesebb jelképi erővel fejezi
ki az emlékmű eszmeiségét.
Az emlékmű központi része
egy halmon emelkedik. Mellette, jobbról és balról egy-egy
kisebb magasságú halom, amelyekből kövek, szikladarabok
merednének ki, amelyekre a
praktikus feliratok kerülhetnének, mint pl.: alkotta, emeltette, stb. Az emlékműnek erre
a három halomra helyezése a
magyar címer hármas egységére utal.
A kompozíció egészét díszvilágítással javaslom ellátni.
Lugossy László
szobrászművész

Amit a turulról tudunk
A turul madártani neve kerecsensólyom. Mint ilyen, egyike
a legkiemelkedettebben védett madarainknak.
Az ősmagyarok „háziasítottak”, és a madár szolgálatukba szegődött. A fiatal
turulmadarakat a téli nap-éj
egyenlőség napján röptették,
hogy a magasból visszatérve
bölcsességet, erőt, bátorságot hozzanak nekik az égiektől. A madár így a Földanya és
a magasság között tartotta –
hitük szerint – a kapcsolatot.
A legmagasabbra repülő turult
a fény madarának tartották,
olyan erővel felruházottnak,
amely összetartja a nemzetséget.
A szittya életmód folyamán, a
legelőn tartott nyájakat nagyon sokszor keselyük támadták meg. A turul, ezeket
a sokkal nagyobb testű madarakat is képes volt elűzni.
Mitikus tulajdonságai és gya-
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Milliók haltak meg miatta
A kommunista diktatúrák
áldozataira emlékeztek az
Anna Grand Hotel dísztermében. Gereben Ágnes történész
beszédében hangsúlyozta: önmagában nincs baj a kommunizmus eszméjével, megvalósulása miatt azonban ártatlan
emberek millióit ölték vagy
hurcolták meg.
Békét, szabadságot, szolidaritást hirdet a kommunizmus
eszméje, csakhogy megvalósítása első pillanatától ennek az
ellenkezője történt – fogalmazott Gereben Ágnes történész
– Amíg nem lesz 2006. október
23-a ügyében elszámoltatás,
addig fel kell függeszteni álmainkat egy olyan országról,
amelyben nem egymással
acsarkodó pártok mentén,
hanem közösen, közös nemzeti
értékeinkre támaszkodva felépíthetünk egy új országot. Ha
két hónap múlva valaki kiáll,
és azt mondja: honfitársaim,
küzdjünk együtt tovább egy élhető, tisztességes Magyarországért, akkor elkezdődhet a
visszaszámlálás. El kell jönnie
annak az időnek is, amikor a
baloldalon nemcsak szavakban, hanem a tettekben is egy
igazi szociáldemokrata eszme
valósul meg. Ezzel érhet majd
véget a kommunista diktatúrák
utóélete. Tartok tőle, ehhez nagyon sok időnek kell még eltelnie – mondta beszédében
Gereben Ágnes, majd a jelenlévőket, arra kérte, egyperces
néma felállással adózzanak a

Gereben Ágnes történész tartott megemlékező beszédet Balatonfüreden
kommunista diktatúrák áldozatai emlékének. A megemlékezésen a Széchényi Ferenc
Szakképző Iskola diákjai adtak
műsort, közreműködtek a Ferencsik János Zeneiskola tanárai és növendékei.
Az ünnepi est másnapján Balatonfüreden több helyen is megemlékeztek a diktatúra fiatal

áldozatairól. A város polgárai
megkoszorúzták a Bata Ferenc
emlékligetben lévő szobrot,
majd lerótták tiszteletüket Bata
Ferenc emlékkeresztjénél, Vaszary Gábor emléktáblájánál, a
köztemetőben Kósa Pál emléktáblájánál és az 56-os emlékkeresztnél.
csorba

Megalakult a Széchenyi Emlékbizottság
korlati szerepe miatt – a honfoglaló magyarság korában –
az egység, az összetartozás
jelképévé vált. A néphit szerint a turulmadár vezette
Árpád népét a Kárpát-medencébe, amely jelenleg utolsó
élőhelye Európában.

Tisztelt Balatonfüred Város Polgárai!
Ez év június 4-én lesz 90-dik éve, hogy hazánkat az igazságtalan,
trianoni békediktátummal több részre szakították, feldarabolták!
A Balatonfüredi Nyugdíjas Polgári Egyesület közössége úgy gondolja, e 90-dik évforduló mellett nem mehet el városunk közössége, hogy valami nyomot ne hagyjon az utókor számára.
Egyesületünk javaslattal fordult Balatonfüred Város Polgármesteri Hivatalához, valamint képviselő-testületéhez kérve annak
mind anyagi, mind erkölcsi támogatását, hogy ezen évfordulóra
Balatonfüred Város közadakozásból állítson egy köztéri emlékművet, melyet egy bronzba öntött turulmadár testesít meg. Az emlékmű felállításának helyszínéül a Kovászna Parkot javasoltuk.
E javaslatunkat a képviselő-testület a 2010. február 25-i ülésen
a határozatával elfogadta.
Az emlékmű költsége 8 és fél millió Ft, melyből mintegy 3-4 millió
Ft értékű a kő alap, melyet a Kutas Bt. biztosít díjmentesen.
Az emlékmű költségeihez az önkormányzat is hozzájárul támogatással. Nekünk, a város polgárainak mintegy 3 millió Ft-ot kellene
összegyűjtenünk. A pénzadományok gyűjtése túlnyúlik a 2010. június 4-i dátumon, mert Lugossy László úr, az emlékmű alkotója,
elfogadta azt kérésünket, hogy honoráriumát részletekben fizethessük ki, mivel az emlékmű elkészülésének időpontjáig, 2010. június 4-ig nem áll rendelkezésünkre a teljes bekerülési költség.
A Balatonfüredi Nyugdíjas Polgári Egyesület kéri a tisztelt polgárokat, hogy adományaikat a Balatonfüred Városért Közalapítvány „sárga” csekkjén szíveskedjenek befizetni. Hogy az emlékmű
támogatására befizetett pénzadományok elkülöníthetőek legyenek, a csekk jobb felső sarkában, a közlemény rovatba, szíveskedjenek a TRIANON EMLÉKMŰ megjegyzést tenni. Az adományok
befizetéséhez szükséges csekk a város több pontján beszerezhető:
Városi Könyvtár, Közösségi Ház Porta, Könyvesbolt Köztársaság
út. 6., Bartha László autós boltja, Szalai László Vásárcsarnok,
Eckert Emil Arácsi út. 90., Schindele György Tamási Á. u. 12.,
Kutas BBS Kft. Arad u. 41., Lőwenberger Péter Fürdő u. 3., Gutai
Antal Vincellér u. 7. Adományaikat előre is köszönjük.
Balatonfüredi Nyugdíjas
Polgári Egyesület

Széchenyi István születése 220. és halála 150.
évfordulójának
méltó
megemlékezésére emlékbizottság alakult 2009 decemberében. A grémium
program-javaslatot terjesztett a februári képviselőtestületi közgyűlés elé,
amelyben iskolásoknak
szóló pályázatok – rajzpályázat, olvasópályázat és
vetélkedő az általános iskolások számára, középiskolásoknak esszéíró pá-

lyázat – szerepelnek. A
pályázatok
nyertesei
könyvjutalomban részesülnek és nagycenki kiránduláson vesznek részt.
Széchenyi Istvánra a Piros
templomban április 7-én
ökumenikus emlékmisével, júliusban színházi
előadással és koncerttel,
könyvbemutatóval
és
döblingi kirándulással
emlékeznek a fürediek.
Hári Lenke
az emlékbizottság elnöke

Visszakerül a kurtaxa támogatás egy része
Siófokon ülésezett a Balaton Fejlesztési Tanács
Az ülés első részében dr.
Suchman Tamás elnök beszámolt az elmúlt tanácsülés óta
történtekről: tartósan állami tulajdonban marad a Balatoni
Halászati Zrt. halfeldolgozója
és a déli parti tógazdaságok is;
a balatoni lobbinak köszönhetően az elvont idegenforgalmi
adó-támogatás egy része mégis
visszakerül az önkormányzatokhoz; valamint, hogy újra kinyit a sármelléki Fly Balaton
repülőtér.
Suchman Tamás az ülés első
részében beszámolt arról, hogy
a tavaly nyáron létrehozott Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit (BHN) Zrt. által kezelt
tavakra még az elmúlt ősszel
pályázatot írt ki a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Az
ősz, s ez év eleje folyamatos
egyeztetésekkel telt, végül
megszületett a döntés: a BH
Zrt. legutóbbi közgyűlésén úgy
határoztak, több tógazdaság felett a BHN Zrt. kaphat kezelői
jogot. A döntés értelmében a

balatonlelle-irmapusztai (269
hektár), valamint a buzsáki
(135 hektár) tógazdaságok kerülnek a nonprofit társasághoz.
Az erről szóló szerződés most
készül.
Mint ismeretes 2010-ben az államhoz befolyó idegenforgalmi adó (kurtaxa) mellé járó
állami támogatás felére csökkent. Ez összességében majdnem 3 milliárd forintos bevétel
kiesést okozhat, amelyből másfél milliárd forint a Balaton területére esik. A balatoni lobbinak köszönhetően az elvont
idegenforgalmi adó-támogatás
egy része mégis visszakerül az
önkormányzatokhoz. A pénzügyminiszterrel folytatott szakmai egyeztetések a befejezéshez közelednek, amelynek köszönhetően az elvont 1 forintból közel 40 fillért visszakapnak a balatoni települések – jelentette be az elnök. Suchman,
aki kurtaxa-ügyben a tóparti települések felkérésére tárgyalt a
kompenzációról, elmondta: a

költségvetési tartalék terhére 1
milliárd forint az idegenforgalmi adó állami dotációjának
megfelezése ellenére visszajuthat az önkormányzatokhoz. A
milliárdos tétel döntő többsége
pedig a Balatonhoz kerülhet
vissza.
A sármelléki Fly Balaton repülőtér ügyében az elnök elmondta, hogy a felszámolóbiztos a működtető felszámolás
mellett döntött. Arra is kitért,
hogy a légikikötő működtetési
jogát az SCD Holding szerezte
meg.
Suchman Tamás arról is beszélt, hogy a Balaton nyugati
medencéjének vendégforgalma
nagyban függ a jelentős állami
támogatással és vállalkozói tőkével indított, 140-200 ezer
utas fogadására alkalmas sármelléki reptértől, amelynek eddigi üzemeltetője ellen a hatalmas felhalmozott adósság
miatt indult meg a felszámolási
eljárás.
Csorba

Pályázatokról
röviden
Februárban sikeresen befejeződött az új elkerülő
úttal kapcsolatos projekt, a
zárójelentés elfogadása után
a még hátralévő 113 389
ezer Ft támogatás is megérkezett az önkormányzat
számlájára. Így a teljes 250
millió Ft lehívásra került.
Az Ékkő II. projekt zárási
határidejének két hónappal
történő meghosszabbítását
kezdeményeztük a közreműködő szervezetnél annak érdekében, hogy a felújított
Jókai villában, Vaszary villában és a Blaha u. 3. szám
alatti Városi Múzeumban
színvonalas kiállítások nyíljanak. A tervek szerint az átadási ünnepség május 8-án
lesz.
Az október közepén benyújtott kiserdő projektünket támogatásra érdemesnek ítélték, az erdő turisztikai fejlesztésére 205 millió Ft viszsza nem térítendő támogatást
kapott az önkormányzat.
A Jókai–Huray u. felújítására tavaly augusztusban beadott és elutasított pályázatunkkal kapcsolatosan panaszt nyújtottunk be, amelyet a Nemzeti Fejlesztési és
Gazdasági Miniszter felülvizsgált. Panaszunknak helyt
adva a projekt visszakerült
az értékelési szakaszba.
Több kétfordulós pályázatunk támogatási szerződése
is aláírásra került a közelmúltban. A szociális komplexum, a 183–185. Anna-bál
és kísérőrendezvényei valamint a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület szervezetfejlesztési projektje támogatási szerződését február 19én szintén aláírták.
Február 15-én beadásra került a Kossuth utcai óvoda
felújítására vonatkozó, 17,7
millió Ft-os pályázat, elbírálását március végére ígérik.
Március 14-ig kell kiegészítenünk a 2008-ban benyújtott pedagógiai, módszertani
reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése nyertes TIOP pályázatunkat. A projektet december
31-ig kell megvalósítani, remélhetőleg idén őszre a
közel 45 millió Ft-os támogatásból megújulhat mindhárom általános iskola számítástechnikai eszközparkja.
dr. Hajba Csabáné

Állásbörze
A Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
Balatonfüredi Kirendeltsége
2010. március 24-én (szerdán) 9,00 órai kezdettel Állásbörzét rendez a Közösségi
Házban (Balatonfüred, Kossuth u. 3.).
A rendezvény célja, hogy a
munkahelyet kereső emberek és a munkahelyet kínáló munkáltatók találkozhassanak, illetve jobban
megismerhessék a munkaügyi szervezet szolgáltatásait.
A munkáltatók jelentkezését
2010. március 19-ig várja a
kirendeltség (tel.: 87/342112, 87/481-487, személyesen: Balatonfüred, Kossuth
u. 3.)
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BALATONFÜREDI NAPLÓ

Szőlőkombájn a Gyógy téren

Isten éltesse Szekeres Károlyt!
Furcsa dolog ez az internet. Rákerestem a Szekeres
Károly címszóra, s ami előkerült, az mind réges-régi adat.
Komoly szakmai honlapok
megállnak 2002-nél, 2005-nél.
Vajon ki fogja ezeket frissíteni?
Hogy Szekeres Károly
nem, az biztos. Mivel olyan
szerény, csendes egyéniség,
hogy magáról sem beszél szívesen, nemhogy a világhálón
hirdesse önmagát.
Pedig itt él közöttünk, Arácson
alighanem (soha nem tudom,
hol húzódik a határvonal, az
Orzovenszky utca oda tarto-

zik?), s tán még a szomszédjai
sem tudják, hogy a magyar
iparművészet egyik kiválósága

gondozza szép kertjét
mellettük.
Hetven esztendős lett Károly az elmúlt napokban.
Végtelenül tisztelem őt az
életművéért, amelyről már
most látszik, hogy maradandó lett. Elsősorban a
köztéri alkotásai azok,
amelyek a közönség számára ezt az örökkévalóságot bizonyítják. Zánkai
fiú, meg is becsüli szülőfaluja, már díszpolgárrá
emelte, műveket rendel
tőle. De ugyanígy tiszteli
őt Herend, hiszen valamikor onnan emelkedett magasra pályája, ott is szép
köztéri műveit láthatjuk. Én magam
többnyire akkor találkozom a munkásságával, ha a veszprémi színházba megyek s megsimogatom a kerámia burkolatot. Az ő hatalmas
munkája ez, amelyben
visszanyúlt a magyar szecesszió szép hagyományaihoz, de mesterien
alakította át azt a modern
világ és belső tér igényeihez. Nagyon kedvelem az
általam csak meghasadt
földnek nevezett műveit,
amelyekben a megnyílt
föld belseje titokzatosan
tárul elénk, a teremtés
megfejthetetlen misztériumát sejtetve.
S nekünk pedig itt van, itt
él Füreden, feleségével, Vásárhelyi Emesével, aki szintén kiváló

keramikusművész. Időnként a fürediek elé lépnek, legutóbb talán
2006-ban volt közös kiállításuk a
Kisfaludy Galériában. Néhanéha kisebb megbízásokat is kap
a várostól (kisváros kis lehetőség), de amúgy nemigen találkozunk vele nyílt színeken. Megjelenik persze a kiállításokon,
igényes művészi programokon,
de a közbeszéd nem róla szól.
Pedig nagy művész. Sok szép
egyéni és közös tárlattal, sok
művel a közgyűjteményekben
és a köztereken. És sok szép
szakmai elismeréssel, kitüntetéssel is. De azt hiszem, neki
bőven elég az, ha poharat emelünk rá s azt mondjuk: Isten éltessen Károly, még nagyon
sokáig, valamennyiünk örömére!
(szky)

Uniós pályázatot nyert a Füredi
Játékszín Közhasznú Alapítvány
A Füredi Játékszín Alapítvány 2002 óta dolgozik azért,
hogy a balatonfüredi színjátszás ne csak a színháztörténet
része, hanem a város kulturális életének gazdagítója is legyen.
A kezdetektől fogva szoros
együttműködésben tevékenykedik a Szlovákiában és Romániában élő magyar kisebbség
kulturális hagyományőrző csoportjaival. Ennek a virágzó
együttműködésnek köszönhető, hogy az alapítvány egy
Brüsszelben kiírt pályázaton
65 ezer eurót (17 millió Ft-ot)

nyert a közelmúltban. Az öszszeget két év alatt hat nemzetközi fesztivál megrendezéséhez lehet lehívni.
2010-ben és 2011-ben a Játékszíni Napok című amatőr színházak nemzetközi fesztiválját
rendezik meg Balatonfüreden,
Rév-Komáromban a Jókai Napokon, Székelyudvarhelyen
pedig „Az echós szekér nyomában” mottójú hagyományos
amatőr színházi találkozón is
részt vesznek.
A program összefogója, a szakmai műhelymunkák vezetője
Pataki András, a Forrás Színház igazgatója lesz, aki mind-

három országban helyismerettel rendelkező neves szakember. A Füredi Játékszín Alapítvány kiemelt célja, hogy a
város idegenforgalmának növekedéséhez is hozzájáruljon
azáltal, hogy a jövőben kibővíti
és rendszeresen megszervezi a
nemzetközi amatőr színházi találkozókat. Ebben a munkában
számít a hagyományőrző civil
szervezetek és minden füredi
lakos támogatására – tájékoztatott a sikeres pályázatról a Játékszín Alapítvány lelkes elnöke, Benke Györgyné.
bambek

Talán meglepőnek tűnik,
mégis valóság, hogy a mai Balatonfüredhez hozzátartozhat
egy Gregoir típusú szőlőkombájn is – ezúttal egy gépkiállítás kapcsán. A megújult
reformkori városrész Anna
Grand Hotel szállodája adott
otthont, az immár harmincegyedik alkalommal megrendezett országos szőlész-borász
továbbképzőnek. A tanfolyam
előestjének üde színfoltja volt
a szálloda ügyvezető igazgatója, Lengyel Ernő pohárköszöntője. Így nem csak a
szállodát, hanem az ott található vinotéka borait is megkóstolhatták a résztvevők. Az
első napra kínált további két
program, „Szakrális italunk a
bor”, Miklós Ferenc református lelkész, valamint a „Bor és
zene”, Balázs Árpád Kossuthdíjas zeneszerző előadásában
lélekemelő volt. Az előadásokat követően a „Napfény a pohárban” címmel borbemutatóra került sor a Balatonfüred-Csopaki borvidék palackos borkínálatából. A borok
kóstoltatását a szervezők a
további napokon is biztosították mind az előadások szüneteiben, mind az étkezések
alkalmával. Így a távolabbról
érkezők is megismerhették a
helyi borokat.
A tanfolyam hallgatóságát
dr. Bóka István polgármester
köszöntötte, méltatva a hagyománytiszteletet, az immár 31.
alkalommal megrendezett tanácskozás kapcsán.
Dr. Vaszary László, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa elnökeként nyitotta meg a tanfolyamot. A szőlész-borász társadalom már várja a megszokott
februári időpontot, amikor
könnyebben tudnak időt szakítani a szakmai továbbképzésekre. Azon túl, hogy az ország
22 borvidékének képviselői
szakember-találkozón vehetnek részt, új információkat is
kapnak a napi teendők ellátásához. Ha a tavalyi évjáratot nézzük, kiváló minőségű borokat
tudhatnak a szőlészek a pincékben, de az értékesítést, az
adminisztrációt tekintve számtalan gonddal kell, hogy megküzdjenek. A 127 hegyközség
– mely az 500 hektár feletti
szőlőtermelő
településeket
képviseli – munkájához nem
biztosítottak az optimális feltételek. A hegybíróknak kis híján
profi informatikusokká kellett
válniuk, hogy a rengeteg admi-

Pályázati felhívás

Közlemény

Balatonfüred Város Önkormányzata pályázatot hirdet
civil szervezetek támogatására az önkormányzat 2010. évi
költségvetésében elkülönített Pályázati Alap terhére.
A felosztható keret összegéről a képviselő-testület a tárgyévi
költségvetés elfogadásakor dönt. 2010-ben a szétosztható
összeg: 4 millió Ft.
Pályázati kategóriák:
A. Működési célú támogatás
B. Program-támogatás
A pályázatot a következő címre kérjük eljuttatni:
Polgármesteri Hivatal
(8230. Balatonfüred, Szent István tér 1.)

A Balatonfüred Városért Közalapítvány közhasznú szervezet megköszöni mindazoknak a támogatását, akik
adójuk 1 %-át a meghirdetett céljaink megvalósítására
adták, mely az elmúlt évben 270 000 Ft volt. Kérjük
e módon támogatásukat a jelenlegi adóbevallás alkalmával is.
Kérjük továbbá Balatonfüred lakosságát, hogy pénzbefizetéssel támogassák a város múltjának bemutatását.
10.000 Ft befizetés esetén a 2010. évi hét kiadványból
ajándékként biztosítunk egy-egy példányt a bemutatóra
szóló meghívóval. Ezen túl az alapítvány a támogatások
befizetését a javasolt célfeladatokra biztosítja. A támogatás 30 %-a a személyi jövedelemadó törvény alapján
visszaigényelhető. Pénzfeladóvény a Polgármesteri Hivatal portáján kérhető.
Az alapítvány bankszámla száma: 73200110-11285438.
Az alapítvány adószáma: 18922651-2-19.
A Kuratórium tagjai: dr. Bóka István, Glatz László, Gubicza Ferenc (elnök), Gyűrű Géza, Horváth Zsolt (titkár), dr. Kiszely Pál, Miklós Ferenc, Nagy Jenő,
Schneider Ferenc, prof. dr. Veress Gábor.

A borítékra kérjük írják rá: „CIVIL ALAP PÁLYÁZAT”
A pályázati felhívás és a pályázati űrlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatal portáján, valamint letölthető Balatonfüred
város honlapjáról (www.balatonfured.hu – Városháza, Aktuális menüpont).
A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. március 25.
(A postabélyegzőn olvasható dátum: 2010. március 25.)
Bővebb felvilágosítás telefonon: 87/581-238

5. oldal

nisztrációs kötelezettségnek
eleget tudjanak tenni. A szakma képviselői joggal várják el,
hogy ésszerűbbé, egyszerűbbé
váljanak az adminisztrációs
kötelezettségek. Ma a rendeletek, jogszabályok halmaza vastagabb kiadványt tenne ki, mint
egykoron a Vizsolyi Biblia –
mondta az elnök.
A továbbképzés szervezői sok
témát kínáltak, a makrogazdaságtól az agrárpolitikán keresztül az uniós borreformig. Foglalkoztak az agrártámogatásokkal, a borhamisításokkal és
mindazon szakmai kérdésekkel, ami ma az ágazatot érintik.
Újratervezés címmel, Bogár
László közgazdász, címzetes
egyetemi tanár tartott érdekfeszítő előadást a magyar gazdaság felemelkedésének esélyeiről. Font Sándor országgyűlési
képviselő, a Parlament Mezőgazdasági Bizottságának elnöke az agrárium, a magyar
mezőgazdaság lehetséges jövőképéről szólt. Ma már senki
sem vitatja, hogy a gazdasági
válságból kivezető út alternatívája a mezőgazdaság lehet. A
tervezett, közel egymillió munkahelyből, legalább háromszázezret az agrárágazat adhatná.
Érdekes volt a Disputa a magyar borról című vitafórum. A
gondolatébresztő előadást Horváth Csaba, a Hegyközségek
Nemzeti Tanácsának főtitkára
tartotta. Vitapartnerei; Jásdi
István, a VINDEPENDENT
egykori elnöke, Heimann Zoltán, a Pannon Bormíves Céh
képviselője, Tornai Tamás, a
Magyar Szőlő- és Bortermelők
Szövetségének elnöke és dr.
Tarján Balázs, a Miniszterelnöki Hivatal főosztályvezetője
voltak. A főtitkár kihangsúlyozta, hogy a 479/2008/EK
rendelet elismeri a szakmaközi
szervezetek létjogosultságát,
így fontos lenne, ha az ágazat
valamennyi szereplője közös
érdekképviseletet alakítana egy
bortestület formájában. Erre a
legnagyobb esélye a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának
lehet, mivel kellő szakmai háttérrel és kiváló szakemberekkel rendelkezik.
Az uniós borreformokról, törvényi változásokról Sztanev
Bertalan az FVM vezető tanácsosa és dr. Sidlovits Diána, a
Hegyközségek Nemzeti Tanácsának szakreferense tartott
színvonalas előadást. Az Európai Unió tagjaként, Magyarország jelentős uniós támogatásokra tarthat számot. Forgács
Barnabás az FVM szakállamtitkára az agrártámogatások
helyzetéről adott tájékoztatást.
Ehhez Jakab István országgyűlési képviselő, a MAGOSZ elnöke fűzött gondolatokat. Kár
hogy egymásközti vitájukban a
hallgatóság nem vett részt.
A szakhatósági feladatok fontos szerepet töltenek be a borpiacon. A borminősítésről, a
borcímke feliratozás új szabályairól tartott előadást Kunszeri
Miklós főfelügyelő, a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Borminősítési Igazgatóságának munkatársa. Az általa
elmondottakat a hallgatóság
összevethette az Osztrák Szövetségi Borászati Hivatal, kismartoni (Eisenstadt) központjának munkatársa ismertetőjével. Kamenik Angyalkától
megtudtuk, hogy az osztrák intézet mennyivel gyorsabban és
olcsóbban végzi a borminősítéseket. A gyors borelemzés időtartama három óra Ausztriában,
míg nálunk három nap. A for-

galomba hozatali engedélyre a
szomszédoknál 1-2 hetet, míg
nálunk 1-2 hónapot kell várni.
Úgy tűnik, van még tennivalónk a felzárkózást illetően.
Sajnálatos, hogy napjainkban
is téma a borhamisítás. Az
okokról, tabuk nélkül tartott
nagyon korrekt előadást dr.
Kállay Miklós egyetemi tanár,
a Corvinus Egyetem tanszékvezetője. Az okok és körülmények ismerétében könnyebb
volt megérteni és értelmezni a
napjainkban ismertté vált borhamisításokat.
A közösségi bormarketing elmúlt évéről Erdősi Mária a
Bormarketing Bizottság elnöke
számolt be. Bár nem volt zökkenőmentes a forgalomba hozatali járulékból befolyt pénzalap felhasználása, mégis optimista várakozás előzi meg a
2010. évi marketing feladatok
végrehajtását. „Magyar bor
mindenkor” – hangzik az új
szlogen, s bízunk benne, hogy
a borpiacon enyhülnek majd a
ma még súlyosnak látszó gondok.
Nagy érdeklődés kísérte a Pinceörökségünk című festménykiállítást. A hallgatóság személyesen is megismerkedhetett
Káldy Lajos festőművésszel,
aki ezúttal 30 akvarelljét állította ki.
Az esti programok közül kiemelkedett az Év bortermelőjével való találkozás. 2009-ben
ezt a megtisztelő címet dr. Lőrincz György egri borász érdemelte ki.
Hasonló érdeklődés kísérte a
határon túli borászok bemutatkozását is. Balla Géza, Aradhegyaljai borász Romániából,
Bott Frigyes Rév-Komáromból, Cuk Lajos Alsólendváról
és Maurer Oszkár Hajdújárásból érkeztek. A határon túli borászok bemutatkozását Módos
Péter, a Magyar Bor Akadémia
korábbi elnöke vezette.
Ezúttal sem maradhatott el a
tanfolyami borverseny, melyre
a résztvevők nevezhették be
boraikat. A verseny győztese
Bock József villányi borász lett.
A legszebb boroscímkének járó
különdíjat ezúttal a Prince
Wine Borház Kft. vihette magával.
A tanfolyam zárásaként ausztriai szakmai tanulmányúton
vettek részt a hallgatók. Betekintést nyertek a Kékfrankos
hazájának is tekintett KözépBurgenland szőlő és bortermelésébe. Deutschkreuzban egy
nemrégiben felújított regionális vinotéka (Vinatrium) volt az
első állomás. Itt 50 borász 300
bora kínálta magát. A délutáni
programban szerepelt még a
Kirnbauer családi pincészet
meglátogatása is.
A rendezvény hagyományos
kísérőprogramja évek óta a
gépkiállítás és termékbemutató. Idén is hazai és külföldi
cégek mutatták be a szőlőtermesztésben, borászatban használatos gépeiket, berendezéseiket, segédanyagaikat. Ez a
magyarázat arra, hogy mit keresett a szüretelőkombájn a
Gyógy téren.
A tanfolyam szervezője és házigazdája a Pelsovin Trade Bt.
és lelkes munkatársai, Müller
István irányításával ezúttal is
mindent megtettek annak érdekében, hogy a tanfolyami résztvevők jól érezzék magukat és
sok hasznos információhoz
jussanak. Jövő februárban
ugyanitt várják az érdeklődőket.
dr. Fülöp Lajos
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Tudomány – áltudomány – tudományos tévedés?

3. rész: Dunai uszály, amely
átszabta a Balaton gerinctelen
faunáját, akvaristák csínyjei és
tudományos tévedések az intézményes haltelepítések háza táján
Sorozatunk jelen cikkével,
majd a következőkkel áttérünk
olyan maradandó változások bemutatására a Balaton élővilágában, amelyeket akarva vagy
akaratlanul a XIX. – XX. század
embere okozott a szakismeretek
hiányából, felelőtlenségből vagy
egyszerűen a gazdasági haszonért. És, amint látni fogjuk, a
legfajsúlyosabb mesterséges
manipulációk nem nélkülözték a
tudományos tévedéseket és az
áltudományos indokokat sem.

arra, hogy az uszállyal olyan inváziós állatfajokat is behurcolnak, amelyek addig sosem
fordultak elő a tóban, de hatalmas problémát okozhatnak. Így
is történt! A hajó fenekén
ugyanis még a Dunában vándorkagylók telepedtek meg, amelyek szépen a Balatonba utaztak
az uszállyal együtt. Itt azután
villámgyorsan elszaporodtak, és
négy év múlva már minden lehetséges szilárd víz alatti felületet belaktak, sőt, vastagon

Vándorkagylók a Balatonból (dr. Balogh Csilla felvétele)
Történt, hogy 1928 őszén
egy uszályt vontattak át a Dunából a Sión keresztül a Balatonba.
Senki sem gondolt akkor még

beborították más kagylók és az
akkor még bőven előforduló
kecskerákok páncélját is. Az
uszály egy másik gerinctelen ál-

latot, a tegzes bolharákot is bejuttatott a tóba, s ma e két faj jelenti a Balaton parti kőszórásain
és nádasokban a „helytülő” állati
biomassza 80%-át. Szerencse a
szerencsétlenségben, hogy a két
inváziós jövevényfaj a halak és
a vadkacsák kitűnő táplálékának
bizonyult, így legalább a biológiai anyagforgalom hasznára
vannak, ha számos szép balatoni csiga és szivacs elől el is
hódították az életteret. Ha a tudomány a vándorkagyló inváziós természetével tisztában lett
volna, és átvizsgálták volna a
vashajó fenekét, letisztogatták,
leégették, vagy fertőtlenítették
volna, akkor nem következik be
az ökológiai vis maior. A tihanyi
kutatók persze ma már jól ismerik a vándorkagyló és a tegzes
bolharák szokásait és biológiáját. És a példán okulva nem is
üdvözlik vízi járművek ide-oda
hurcolását Európa különböző
üdülőtavai között. Sőt, az évtized eleji nagy szakmai vita
során, tudniillik, hogy pótolható-e a Balaton vize a Drávából, vagy a Rábából, azt az
álláspontot védték, hogy semmiképpen nem, mert az idegen vízgyűjtőkről
nemkívánatos,
esetleg állati betegségek köztesgazdáinak nyilvánuló idegen állatfajok is tavunkba kerülhetnek.
Ilyen például az Alpok patakjaiban ma már tömeges amerikai

800 millió forintos támogatás
Folyamatos fejlesztések a Nemzeti Parknál
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park az elmúlt évek során
jelentős fejlesztéseket valósított meg, melyet idén is szeretnének folytatni. Terveik között szerepel egy csillagászati
objektum megépítése.
Európai Uniós pályázati
forrásból (KEOP, ROP) tavaly
több mint 800 millió forintot
nyertek, a tihanyi és a bakonybéli erdei iskolák korszerűsítése
már elkészült. Az élő és élettelen természeti értékek élőhelyének megóvását célzó pályázatok ebben az évben befejeződnek. – A Regionális Operatív Programhoz beadott
pályázatunk sikeresnek mondható, még akkor is, ha nem a
teljes összeget kaptuk meg a Tihanyi Levendula Ház fejlesztésére. Egy másik KEOP pályázatból újulhat meg a Zirci
Arborétum, ahol a tó feltöltődésének megakadályozása, környezetének rendezése, a kerítés
újraépítése, valamint az arborétumban megtalálható fás- és
lágyszárú növényfajok gyűjteményének átalakítása is a program része – vázolja a terveket
Balogh László igazgató, aki bizakodó a jövőt illetően.
A függőben lévő pályázatok

közül az igazgató egy különleges épületről tesz említést. –
Bakonybélben egy látványos,
csillagászati objektumot tervezünk, mely reményeink szerint
sok embernek felkelti az érdeklődését. Egy teljesen új, korszerű planetárium rendszert
építenénk. Mindez kedvező hatással lenne a munkahelyteremtésre és a környék ismertségét is
növelné.
Balogh László büszkén tekint
vissza az elmúlt évre, hiszen
nem következett be visszaesés.
Az egyik legsikeresebb turisztikai évet zárták, több mint 300
ezer látogatót regisztráltak. Az
igazgató szerint az üdülési
csekk megadóztatása negatív
hatással lesz a belföldi turizmusra. Reméli, hogy a döntéshozók hamarosan rádöbbennek
arra, hogy egy jól bevált módszeren – amely a gazdaságot is
élénkíti – nem szabad változtatni, azaz ismét adómentes lesz
az üdülési csekk. – Munkánk és
feladatunk van bőven, nyakunkon az új, és az elnyert második
fordulós pályázatok beadási határideje, készülünk az idei turisztikai szezonra, új kiadványokkal, a bemutató helyeken
ilyenkor végezzük el a szükséges felújításokat és gondot for-

dítunk madáretetők feltöltésére
is. Vagyonkezelésünkben mintegy ezer szürke marha, bivaly
és rackajuh van, így azok ellátásáról is gondoskodnunk kell.
Január közepétől elindult a közmunka program, ahol 26 fő részére munkát biztosítunk augusztus végéig – válaszol a kétkedőknek a Nemzeti Park vezetője.
Balogh László reméli, hogy az
egyre szűkülő állami támogatások tovább már nem csökkennek. Elmondása szerint egyre
nehezebb a szakmai színvonalat
tartani, ugyanakkor a fenntartáson túl fejleszteni is szükséges.
A Balatoni Halgazdálkodási
Nonprofit Zrt. vagyonkezelését
tavaly szeptemberben megkapták. Közösen szeretnék elérni,
hogy a mintegy 30-40 ezer horgász elégedett legyen a balatoni
horgászat lehetőségével, ugyanakkor olyan ökológiai halgazdálkodás is legyen, amely
megoldja a „busa kérdést”, és
bizonyos halfajok számára a
szaporodási és életfeltételeket
javítja. Örök álmuk, hogy a védett területeken működő önkormányzatok ne ellenséget,
hanem partnert lássanak bennük.
Szendi Péter

Az 1928 őszén a Balatonba vontatott dunai uszály Siófokon (dr. Sebestyén Olga hagyatékából)

Tegzes bolharák a Balatonból (dr. B. Musló Ilona felvétele)
jelzőrák, amelyről dr. Kiszely
Pál kutatásai nyomán kiderült,
hogy a rákpestis hordozója.
Lehet, hogy az állati kedvenceink iránti szeretet, ugyanakkor a felelőtlenség netovábbjának tanúi a Balatonban
azok az idegen halfajok, amelyek őshazája Észak- és DélAmerika és Ázsia, és az akvaristák jutatták ezeket a Balaton
vízrendszerébe. Ilyenek például
a naphal, a kínai razbóra, a szájköltőhal, az ezüstkárász, az

aranyhal, sőt, időnként guppi és
a szúnyogirtó fogasponty is előfordul. Más idegen és nemkívánatos halfajok pedig a rendszeres ivadéktelepítés során kerültek be kellő óvatosság hiá-

nyában a külföldről vagy a
hazai ivadéknevelő tógazdaságokból a Balatonba. Sőt, hírlik,
hogy újabban egyre több az ékszerteknős is a tóban! A tudomány és az oktatás felelőssége
lenne, hogy alapos tájékoztatás
útján megakadályozza ezeket a
maradandóan káros eseményeket. Ma a tihanyi kutatók listáján 22 olyan halfaj szerepel,
amelyeket rendszeresen vagy
alkalomszerűen kimutatnak a
próbahalászatok, és amelyek
zömét emberi mulasztásnak köszönthetünk. Egy részük, pl. az
angolna, a fehér és a pettyes
busa, az amur tudatosan irányított telepítésnek köszönhetően
lakik tömegesen jelenleg a
tóban, a korabeli haszonért, de a
jelenlegi Balaton kárára. Ezek
betelepítésének körülményeit
utólag elemezve pedig már tagadhatatlan tudományos tévedések is lelepleződnek.
Folytatása következik.

Prof. G.-Tóth László, DSc.
tudományos tanácsadó,
MTA, BLKI, Tihany
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Hulladékból termék
Tavasszal Füreden a népszerű vándorkiállítás
Az Öko-Pack Kft. jóvoltából
május közepétől másfél hónapon keresztül Balatonfüreden,
a vasútállomás emeleti várótermében lesz látható az a
népszerű
vándorkiállítás,
amely a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára kívánja felhívni a figyelmet.
Az Öko-Pack Kft. több mint
négy éve járja az országot a
Hulladékból terméket kiállítással. Eddig 39 városban, legutóbb Szombathelyen aratott
nagy sikert a hagyományosnak
éppen nem mondható tárlat. A
kiállítás elsődleges célja, hogy
minél több embernek mutassa
meg, hogyan lehet a látszólag
haszontalan szemétből, használható terméket készíteni.
Ennek pedig első lépcsője a
szelektív hulladékgyűjtés. A tárlatot már csak azért is érdemes
megnézni, mert egyfajta vissza-

csatolást nyújt arról, hogy van
értelme külön válogatni a szemetet!
Az Öko-pack Kft. a helyi értékeket képviselő balatonfüredi
Ökoport meghívására hozza el
kiállítását a városba. Dr. Kiszely
Pál alpolgármester irányításával eddig két egyeztető fórumot
tartottak, melyre a füredi óvodák, iskolák képviselőit, valamint a Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet
munkatársait is meghívták. A
program egyik kiemelt célja
ugyanis, hogy az oktatási intézmények is aktívan bekapcsolódjanak a kiállítás szervezésébe.
Ennek érdekében szá- mos kísérőrendezvényt szerveznek
majd. A kisebbeknek rajzpályázatot hirdetnek, a helyszínen
játszóházat, festőfalat alakítanak ki, a nagyobbaknak fotópályázatot írnak ki, a még nagyobbak pedig esszét írhatnak a

környezetvédelem globális és
helyi problémáiról.
Dr. Kiszely Pál alpolgármester
szerint a kiállítás tovább növelheti a város turisztikai vonzerejét. Erre valószínűleg már a
helyszín és az időpont is biztosíték. Balatonfüred ugyan eddig
is a tanulmányi kirándulások
egyik kedvelt célpontja volt, ez
a mostani kiállítás remélhetőleg
még több csoportot vonz a városba. Az ide látogató diákok
természetesen nemcsak a tárlatot tekintik meg, hanem, Füred
történelmi emlékhelyeit is felkeresik. Így a környezeti nevelés mellett, történelmi, irodalmi
ismereteik is gyarapodhatnak.
Mivel a kiállítás rendhagyó,
nemcsak passzív nézelődésre
hivatott, tárlatvezetők fogadják
majd a látogatókat, május 18tól másfél hónapon keresztül a
vasútállomás emeleti termében.
bambek
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Képviselő staféta: dr. Tihanyi László
A Balatonfüredi Napló sorozatában önkormányzati képviselőket kérdezünk munkájukról, életükről, akik azután
tovább kérdezve választják ki
a következő interjú alanyát.
Előző számunkban (2010. 1.
szám 7. oldal) dr. Lázár János
kérdezte dr. Tihanyi Lászlótól,
miként látja a szívkórház fejlődési lehetőségeit?

kezik a szívben, és azt megsemmisítik katéterrel. A legmodernebb hightech van jelen,
ami üzemszerűen, évente többezres szériában működik,
messze túlnyúlva a városon, a
megyehatáron, regionálisan el-

tegnek és utána a koszorúerekről háromdimenziós fantasztikus felbontású képeket lehet
nyerni. A szívkatéteres vizsgálatok nagy részét, kb. 80 százalékát,azok a vizsgálatok képezik, amelyekről utólag, a

ki lehet fizetni. A többi műtőt
is hasonlóan, saját erőből teremtette meg a szívkórház.
Más kérdés, hogy hány vizsgálatot finanszíroz majd az OEP,
de ezeket a csatákat meg kell
vívni, mert egy modern kardi-

tőek. Nagyszerű zenék.

– Hallgathatná ezeket akár
munkahelyén is.

– Sajnos nem. Nincs benne
ez még a magyar mentalitásban. Majd tíz év múlva, ahogy
a terápiás kutya sem lesz kuri-

artikulálódik valami politikai
pártban, attól az még van. Középkori hasonlattal, hogy Szent
Ágoston nem írt Ausztráliáról,
attól még Ausztrália ott volt.
Ugyanígy van a liberális értékrenddel. Az, amit ma Magyar-

– Nagyon szép múltja van
a szívkórháznak, nagyon szép
a jelene, és nagyon komoly jövője lehet. Azon múlik, hogyan
tudjuk alakítani a körülményeket mi mindnyájan. Most is az
ország meghatározó intézete,
egészen kicsit kell csak továbblépni, hogy az ország
meghatározó kardiológiai centrumai közül is kiemelkedjen.
Ezen dolgozunk mindannyian.

– Laikusként azt tudjuk a
kórházról, pláne, ha még betegként nem jártunk ott, hogy van a
rehabilitáció és az infarktusos
betegeket ellátó rész, ahol nap
mint nap életeket mentenek.
Szerencsére igen közel hozzánk,
így nekünk füredieknek kitűnőek
az esélyeink, hogy megússzuk az
infarktust.
– Igen, van a rehabilitációs
részleg és a nagyon komoly
aktív kardiológia, ami azt jelenti, hogy szívkatéterezések,
koszorúérbe történő beültetések, úgynevezett stent-ek történnek, defibrillátorok – amelyek újraindítják a szívet –, pacemakerek beültetése folyik
nagyüzemben a kórházban.
Ablációs vizsgálatok, amikor
égetéssel felkeresik azt a pontot, ahol a ritmus zavar kelet-

Dr. Tihanyi László a beszélgetésre kétéves kutyájával érkezett, amit ő és a felesége kapott a gyerekektől ajándékba
látva a betegeket. Gyakorlatilag minden akut infarktusost
idehoznak, mert bebizonyosodott a Prága tanulmányok óta,
hogy még három órával az infarktus után is jobbak az életesélyei a betegnek, ha megkatéterezik a kollégák, mintha
hagyományosan kezelik. Három óra alatt pedig igen meszsziről is ide lehet érni.

– Akkor mi az a lépés, amit
még meg kellene tenni?

– Kellene egy koronária CT.
Olyan vizsgálat, aminél öt másodpercig kell csak visszatartani a levegőt, amely a diagnosztikus szívkatéterezést száz
százalékban kiváltja. Egy vénás injekciót kell beadni a be-

vizsgálatot követően derülhet
csak ki, hogy nincs rájuk szükség, mert a coronaria rendszer
ép vagy csak minimális károsodást mutat. Ez a megspórolt 80
százalék egyben azt is jelenti,
hogy ennyivel megnő a műtéti
kapacitás, mert nem azok a betegek fekszenek a katéteres asztalon, akiknek nem muszáj,
hanem, akiknél katéteres beavatkozás kell. Tehát kisebb a
betegek terhelése, és úgy nő 80
százalékkal a műtéti lehetőségek száma, hogy egyetlen új
műtőt sem kell beállítani.

– Ez pénz kérdés?

– Igen, ez egy 300 millió
forintos készülék, amelyet lízingelni lehet, részletekben is

Egy grafika nem akkor éri el
a hatását, ha mindent elmond
Németh Árpád grafikustanár kiállítását láthatják az
érdeklődők és az ügyeiket intéző füredi lakosok Polgármesteri Hivatal Folyosó Galériájában.
Az egy évtizede rendszeresen megrendezett kiállítások
sokak számára nyújtanak él-

nem ismerik. Pedig hosszú
évek óta alkot, és több kollektív és egyéni kiállításon is szerepelt műveivel.
Árpi művészi pályájának az elindítója a várpalotai grafikai
műhely. Középiskolás korában
a műhelyben eltöltött évek alatt
ismerkedett meg a sokszorosított grafikával, a linómetszés-

Németh Árpád az utóbbi időben a grafikák után színes alkotásokat is
készít
ményt. Hiszen a művészek,
akiknek a képei időről időre díszítik a falakat, itt élnek közöttünk. Rácsodálkozhatunk az
alkotásokra, hát én őt ismerem,
tudtam hogy fest, rajzol, de alkotásait így egyben még soha
nem láttam. Többen így voltak
Németh Árpád műveivel is. Ismerik Árpit, de alkotásait még

sel, a rézkarc és a monotípiával
(az egyszeri nyomattal.)
Németh Árpád a Pécsi Tanárképző földrajz-rajz szakán végzett. A Bem József Általános
Iskola tanára szabad idejében
képzőművészettel, az ókori
kultúrákkal, a reneszánsz világával foglalkozik. Ezek és a
természeti jelenségek ihletik a

művészt.
Németh Árpád művészi tevékenysége a grafikában teljesedik ki. A grafikáin, amelyek
pár vonalból állnak, a forma
önmagáért való szépsége érvényesül. Mint kifinomult művész, képes kevéssel is láttatni
Minden művész szereti magát
más és más oldalról is megmutatni. Nincsen ez másként nála
sem. Szereti használni a színeket, élénk, olykor erőteljes
színhatásaival vonzza képeihez
a tekintetet. Czóbel Béla és
Aba-Novák Vilmos tartoznak a
kedvenc festői közé.
Első kiállítása szülőfalujában
Peremartonban volt. Azóta
számtalan egyéni és csoportos
kiállításon vett részt. Az elmúlt
évben, Tamásiban, a volt főiskolai alkotótársával állította ki
műveit. Folyamatosan képzi
magát, életének egyik meghatározó élménye a Sopronban
eltöltött alkotótábor, amelyet
Szász Endre vezetett.
A március 29-ig tartó kiállítást
Köz Kádi Sarolta, a Bem József Általános Iskola igazgatója nyitotta meg. Egy grafika
nem akkor éri el a hatást, ha
mindent elmond a választott témáról, sokkal inkább akkor, ha
tud valami keveset megmutatni
arról, aki készítette. És ez a
kevés, képes visszhangot találni a nézőben is – mondta az
igazgatónő Németh Árpád kiállításán.
Hanny

ológiai központ nem lehet meg
ma már koronária CT nélkül.

– Nekünk füredieknek, ha az
életesélyeinket nézzük, óriási
szerencsénk van a szívkórházzal.

– Ha az életesélyeket időben mérjük, már pedig abban
kell mérnünk minden infarktus, szívtörténés esetén, akkor
nyugodtan kijelenthető, hogy
egy füredi lakosnak a túlélési
esélyei lényegesen jobbak, ha
ezt a betegséget megkapják,
mint bármely más településen
élő embernek, beleértve a budapestieket is, ahol ugyan több
kardiológiai centrum van, de
mindig felváltva végzik ezt az
ügyeletet. Meggyőződésem,
hogy ennek a városnak mindig
is két kitörési pontja volt, az
idegenforgalom és az egészségügy, és még mindig nem fedeztük fel, hogy ez a kettő
mennyire támogathatja egymást. Gondoljunk arra, hogy a
társadalom az egész világon
elöregszik, és az idős kor ma
már nem mindenütt jelent elszegényedést. Attól, ha valaki
megöregszik, még igen aktív
marad, elmegy nyaralni, és
egyre fontosabb, hogy nemcsak szép a hely, amit választ,
hanem biztonságos is. Az idős
középosztálybeli magyar és
külföldi vendégkörnek fontos,
hogy itt van egy ilyen intézet,
ahol, ha szükség van rá, azonnal tudnak rajta segíteni.
Ugyanakkor a turisztikai kínálatunkban nem jelenik meg,
hogy olyan biztonságot tudunk
nyújtani, ami páratlan az országban. Amikor tíz éve kiderült, hogy a katéteres intervenciós beavatkozások milyen
hatalmas fejlődés előtt állnak,
akkor a szívkórház felismerve
ezt, az elsők között időben önerőből lépett. Ide kellett hozni
nagyon tehetséges iskolateremtő szakembereket, és meg
kellett teremteni a műtéti feltételeket.

– Kevesen tudják Önről, hogy
mennyire szereti a zenét.

– Igen nagyon. Mozartot
hallgatok sokat és Schubertet.

– Miért pont ezt a két zeneszerzőt?

– Mozarttól sem feltétlen a
népszerű műveket. Semmi bajom A varázsfuvolával, de inkább hallgatom a hegedűversenyeit, amit kevesen ismernek, nem játsszák olyan sokszor, pedig nagyon szépek.
Vagy Schubert C-dúr kvintettjét, annak az adaggio tételét.
Ezeket otthon hallgatom, öszszegyűjtöttem őket, és szinte
koncert minőségben élvezhe-

ózum már, nem néznek úgy az
állatra, mint egy bolhafészekre,
úgy a zene is elterjedt lehet.
Ma még a konvenciók nagyon
erősen élnek, nem téveszthetem össze a munkahelyem egy
koncertteremmel.

– De nem elégedetlen
ember?

– Nem, egyáltalán nem.
Van ugye egy biológiai, azután
szociális, társadalmi környezetünk, ezek nálam nagyjából
rendben vannak. Ha elmúlik
egy bizonyos kor, az ember sok
mindennel megbékél, nincs
benne az a fajta, megváltó szellem. Amikor meg akarja változtatni a világot maga körül,
az a húsz-harminc évesek sajátja. Az én koromban már ez
nevetségesen is hatna.

– Ráadásul Ön szakmailag kifejezetten sikeres.
– Végigjártam azt a szakmai útvonalat, amit harmincéves prakszis után el lehet érni.
Van három szakvizsgám, cikkeim, szakmai előadásaim.
Megbízott osztályvezető főor-

országon az emberek ezen
értenek, annak ehhez köze
nincs. Az átlagember, ha a liberalizmusról van szó, azonnal a
társadalmi és szociális peremterületeken lévő devianciákra,
nem pedig az amerikai alkotmányra, Eleanor Rooseveltre,
Kölcseyre, Deákra, Eötvösre,
Széchényire, Adyra, Babitsra
vagy Kosztolányira gondol. A
liberalizmus az európai kultúra
szerves
elidegeníthetetlen
része. Ha kilépünk a mi kis 93
ezer négyzetkilométerünkből,
akkor pontosan tudják, miről
van szó. Azt elfogadom, oka
van annak, ebben az SZDSZ is
hibás, hogy ez ma Magyarországon másképp alakult. Azt
gondolom, hogy eljön majd az
az új generáció, akinek ez újra
természetes lesz.

– Mint helyi képviselő, jól érzi
magát a testületben?

– Jól érzem magam a képviselő társaim között. Megszakítással ez már a harmadik
ciklusom a füredi testületben.
Kialakult egy kölcsönös meg-

Névjegy
Dr. Tihanyi László belgyógyász, kardiológus és rehabilitáció (kardiológia) szakvizsgával rendelkező orvos. Pályáját 1981-ben kezdte a Balatonfüredi Állami Szívkórházban, ahol azóta is dolgozik. A rendszerváltás előtt
a Demokratikus Hálózat tagja, majd 1989-től az SZDSZ
alapító tagja. A balatonfüredi képviselő-testületben
három ciklus alatt képviselő és egészségügyi tanácsnok.
Gyermekei, 26 éves fia és 23 éves lánya Budapesten
élnek, felesége óvónő.
vos vagyok, most pályáztam
meg a főorvosi kinevezést, már
a szakmai kollégium előtt van,
amiről véglegesen a főigazgató
dönt majd heteken belül.

– Tagja még az SZDSZ-nek?

– Balatonfüreden tavaly januárban feloszlott az SZDSZ.
Megszakítottunk minden kapcsolatot a megyei szervezettel.
Hatalmas csalódás, mert előre
látható volt, hogy ez így alakul,
és az is, hogyan lehetett volna
mindezt elkerülni. Nem sikerült erre befolyással lenni, azok
az erők győztek, aminek eredményeként
kimondhatjuk,
hogy a magyar liberalizmus
semmilyen formában nincs
jelen a politikai közéletben.
Nevezheti magát a mostani politikai képződmény SZDSZnek, de ettől még nem az. A
probléma az, attól hogy nem

becsülés, megbízunk egymás
véleményében, szakértelmében. Egészségügyi tanácsnok
vagyok és tagja vagyok az
egészségügyi bizottságnak, de
meggyőződésem, ahogy itt és
az egész országban kialakult az
egészségügyi és szociális bizottság, az nem jó. Szét kellene
választani a szociális és egészségügyi kérdéseket, mert ezek
nem azonos alrendszerek,
mindegyik külön szakma. Én
például szociális kérdésekben
járatlan vagyok, és azokra bíznám ezt, akik ehhez jobban értenek.

– A képviselő stafétában már
csak egy képviselő maradt hátra.
Mit kérdez Steierlein Attilától?

– Hogyan látja a képviselő
úr a füredi kis és középvállalkozások helyzetét?
Csorba Kata
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Füredi Múzsák: A királynő terítői
Nomen est omen – állítja
a latin mondás, ami nem kevesebbet jelent, mint hogy a
nevünk és a sorsunk között
valamiféle oksági kapcsolat is
fennáll. Vagyis nem véletlen,
hogy a keresztségben milyen
nevet kaptunk, ami aztán legtöbb esetben végigkíséri az
életünket – vagyis elválaszthatatlanul azonosak leszünk
azzal, ami később a személyi
igazolványunkba és egyéb okmányokba bekerül. Hódosné
Regina szép nevet kapott (regina = királynő), s a vele való
beszélgetés során azon tűnődtem, az ő sorsa vajon milyen módon kapcsolódik egy
koronás fő sorsához?

– kezdi élete történetét az emeleti nappaliban. – Mi is sváb
származásúak vagyunk, a
nagyszüleim alig beszéltek magyarul. A háború után ért véget
a békés, nyugodt élet, jött a kitelepítés, a lágerek, ahol sokan
meghaltak a szörnyű körülmények miatt. Apám kikerült
Kelet-Németországba, minket
anyámmal és anyai nagyszüleimmel a családi házból bezsuppoltak Bajára, egy télen a
magassága miatt kifűthetetlen,
egyetlen helyiségből álló létesítménybe. Hogy valami módon megéljünk, a nagyanyám 1
Ft-os órabérért mosni járt,
anyámnak sikerült idővel a lassan beinduló vendéglátásban

denhová, gyönyörű helyeken
jártunk. Ha annakidején a
német-német határ nyugati oldalára kerül, valószínűleg másképp alakul a sorsom. Anyám
eredetileg apáca szeretett volna
lenni, áldott jó természete
volt… sajnos azt kell mondanom, hogy volt, mert nemrég
veszítettem el őt. Mindig azt
mondta, én nem csak a lánya,
hanem a barátnője és a társa is
vagyok. Miután a vendéglátásban dolgozott, én is odakerültem, és ott ismerkedtem meg a
férjemmel is, aki anyám munkatársa volt. Tudja, ez olyan
végzetszerű találkozás volt:
amikor hazajöttem az apámtól
az NDK-ból, és először találkoztam a férjemmel, akkor ott,
abban a pillanatban minden eldőlt.
– Baja és Balatonfüred elég

távol esik egymástól.

– Itt a közben, ahol azóta is
lakom, két bajai család épített
egy ikerházat, ezek közül az
egyik eladó lett. Kérdezték,
nem érdekel-e bennünket?
Mivel mindketten a vendéglátásban dolgoztunk, gondoltuk,
megpróbálkozunk a Balaton
mellett. Akkor persze még nem
így nézett ki a ház, mi bővítettük a mai formájára. A kisebbik
fiam már itt született Füreden.
– Mikor kezdett foglalkozni a

kézimunkával?

Hódosné Regina Bajáról került Balatonfüredre
A Balatonhoz közel, a Fürdőtelep keleti részén ilyen tájt
áldott béke és csönd uralkodik.
Már-már azt mondanám, errefelé a madár sem jár, de aztán
meglátom Hódosék ikerházának udvarán a madáretetőket, s
a hideg, téli napsütésben hallom a vidám csivitelést.
– Egy Bajához közeli sváb
községben, Vaskúton születtem

elhelyezkednie.
– Az édesapját ezek szerint

nem is ismerte?

– Tizenhat éves gimnazista
voltam a bajai német tannyelvű
iskolában, amikor megismertem az apámat. Az elmaradt
éveket persze lehetetlen volt
pótolni, bár ő mindent megpróbált. Érettségi után kiutaztam
hozzá az NDK-ba, elvitt min-

– A vasutas üdülőben dolgoztam még Birkás Gyula irányítása alatt, a 90-es években.
Ott ismerkedtem össze egy
vendéggel, Marika nénivel, ő
kezdte el magyarázni nekem a
hímzés különböző szakmai fogásait és trükkjeit. Korábban is
érdekelt a kézimunka, már
gimnazistaként készítettem keresztszemes terítőket, párnákat,
de igazából Marika néni avatott be a sok titokba s mutatott
számomra érdekes lehetőségeket. Annak idején még a fonalakat és a mintákat is ő hozta.
– Bocsánat a laikus kérdé-

sért, de mi az a minta?

Regina néhány percre eltűnik, aztán egy nagy csomaggal
kerül elő újra, és mindent szétpakol az asztalon. Mutat egy
papírlapot, amire a hímezni kí-

Elhunyt Ágai Karola
2010. február 22-re virradóra, életének 74. évében
meghalt Ágai Karola Kossuthdíjas operaénekesnő, a Magyar Állami Operaház örökös
tagja. Férjével, az 1991-ben elhunyt Szendrey-Karper László
gitárművésszel együtt ezer
szállal kötődtek Balatonfüredhez. A Szőlősi úton álló kis házukat második otthonuknak
tekintették. Több alkalommal
is felléptek a városban – szól
az értesítés.
Ágai Karola lírai jelenség,
nagyterjedelmű hanggal, magasfokú virtuozitással, írja egy hatvanas évekbeli kritika a
Bécsben, Moszkvában, Hamburgban, Milánóban és a New
York-i Metropolitanben fellépő
csinos szőke koloratúr szopránról. Már befutott énekesnő, amikor 1962-ben egy helsinki
turnén megismerkedik, majd házasságot köt a magyar gitáriskolát teremtő kitűnő géniusszal,
Szendrey-Karper Lászlóval.

Ketten együtt bejárják a világot. Dalestjeiken Európán
kívül Japánban, Indiában, Brazíliában,
Argentínában is
tapsolhatott a
közönség.
Ágai Karola
az
operaszínpad
bravúrszerepei
mellett a
diszkrét
gitárhanghoz igazodva kifinomultan és sűrített
drámai erővel tolmácsolta a műveket a
daléneklés során – írja a kettejük életét összefoglaló könyv.
Imádták Balatonfüredet, házukat nevük anagrammájából
KARO-LÁSZ laknak nevezték
el. Jó barátságban voltak Ferencsik Jánossal, Borsos Miklóssal, szerettek horgászni az

Operaház valamikori horgásztanyáján, és a saját kis szőlőjük
borát itták. 1981-ben
felléptek a füredi
színház 150. évfordulóján rendezett ünnepségen és
1987-ben a
zeneiskola
névadóján,
amikor az
Ferencsik
János nevét
vette fel.
„Kamarazenétek
talán
azért volt mindig
olyan nemesen tartózkodó, intimitásában is mélyen kifejező,
mert nemcsak zenélés volt,
hanem mert átjárta két egymást
szerető ember benső tartásának
az ereje is… Ez ma is létező erő:
zenébe rejtezve az” – írja a már
említett könyvben a jó barát,
Czigány György.
csk

vánt kép van rányomtatva, és
szemenként fel vannak tüntetve a színek is. Ez a minta.
Aztán előkerül egy Németor-

nyugtat meg, miután szóvá teszem a meglehetősen borsos
árakat. Gyönyörű, kamillavirágos, előnyomott faliképet

– Nagyon nehéz, és néha
nem is sikerül a pontos árnyalatot eltalálnom, de ez a végeredmény
szempontjából
egyáltalán nem
feltűnő.
Megjegyzem,
hogy
ehhez a kedvteléshez nem
csak jó szem,
hanem finom
ujjak és elsősorban rengeteg idő is kell,
de
Regina
megnyugtat;
évek óta nyugdíjas
lévén,
ideje van, és
szerencsére a
keze is bírja.
Igaz, azt már
észreveszi,
hogy ha néhány nap szünet után vesz
újra kézbe egy
munkát, akkor
az öltések feszessége nem
mindig teljesen ugyanaz,
néha meglátszik a különbség.
– Ez persze
egy laikusnak
nem tűnik föl –
teszi hozzá nevetve –, csak
Már gimnazista kora óta készít kézimunkákat, köztük több gobelint is.
nekünk, szakmabelieknek.
Nemrég volt az első kiállíszágból, ismerősöktől kapott mutat, amin még egyetlen öltés
nagy, színes katalógus is, sincs, de nekem már így is na- tása a Művész Kávéházban. Sok
amelyből kiválasztva előnyo- gyon tetszik. A kép mellett csí- barátjának és ismerősének külmott anyagok és a gobelinhez kokban föl van tüntetve, hogy dött meghívót, sokan el is jötszükséges mindenféle felszere- milyen színárnyalatú fonalak tek, a kávézó zsúfolásig meglések garmadája megrendel- szükségesek. Elképedve szá- telt, neki mégis maradt hiányérhető.
molok össze csak a zöldből 12 zete, mert néhány magát fontosnak gondoló ember még válasz– Persze fonalakat, tűket és félét.
még egyéb sok mindent itt Fü– Hogy lehet ezt bírni szem- ra sem méltatta a meghívását.
reden is meg tudok vásárolni – mel?
Gaál Antal

Az én balatonfüredi fotóim
Úgy látszik, a fotográfia valóban a legnépszerűbb kordokumentummá vált. Manapság ezrével
készítjük mi magunk is, s szeretnénk belőle valamennyit az utódainknak s az utókornak hagyományozni, hogy kik voltunk itt Füreden, 2010-ben. De nem árt ezeket pontosan megjelölni: dátum,
helyszín, kik vannak a képen, stb. mert később aztán nehéz lesz az azonosításuk.

Mert így járt Zsigmond István is. Előkerült egy régi fotó, amely a valószínűleg a Blaha Lujza
villája tornácán készült az 1930-as években. Édesapja, aki a felső sor közepén látható (katonatiszt),
egy rejtelmes társaságban áll. Kik lehetnek ők, urak és hölgyek, idősek és fiatalok, egyenruhások
és civilek? Először egy érettségi találkozóra gondoltam, mintha az alsó sor lenne maga a tantestület.
Aztán egy egyesületre, de egyik sem valószínű. Zsigmond István ráadásul azt sem tudja, édesapja
mit keresett ekkor Füreden, hiszen Miskolcon szolgált. Egyetlen fogódzónk, hogy a fotó hátlapján
Zákonyi Ferenc neve áll. Ámbár ez is újabb kérdést jelent. Honnan hová tartott ez a fénykép az
eltelt nyolc évtizedben, amíg kikötött most e lap hasábjain? És vajon ki fejti meg a titkát?
p.m.
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Országos sikerek a Radnótiban
A Szivárványhíd országos
irodalmi és műveltségi levelező tanulmányi versenyen
második helyezést értek el a
közelmúltban a Radnóti Miklós Általános Iskola 6.a osztályos tanulói magyar irodalomból. A Szivárványhíd verseny
célja nem az, hogy az irodalmat az interneten található
gyorsösszefoglalók alapján ismerjék meg a gyerekek, sokkal inkább az, hogy olvassanak.
Az országos négyfordulós
tanulmányi versenyen 101 csapatból értek el második helyezést magyarból Molnár Judit
tanárnő irányításával a hatodikosok diákok. Az ezüstérmes
csapat tagjai Őry Fanni, Rácz
Fanni és Maneszes Renáta a
verseny tapasztalatairól elmondták: a feladatlapok kitöltéséhez rengeteg kutatómunkára volt szükség. Nagyon
sokat készültünk a versenyre,
könyvekből, internetről, mindenki kiválasztotta a részét, és
mindenki feldolgozott egy-egy
anyagrészt – mesélték tapasz-

talataikat a tanulók. A verseny
nem a tananyagra, sokkal inkább a műveltségre és az egyéb
irodalmi ismeretekre alapult.
Érdekes feladatnak bizonyult,
amikor a két vezető nagy
könyvkiadó könyvlistáit kellett
összehasonlítani. Jakab Viktor
ugyanezen a versenyen egyéniben indult és az előkelő harmadik helyen végzett.
A Szivárványhíd abban különbözött egy hagyományos versenytől, hogy a mai irodalommal is foglalkozott. A
Radnóti iskolában tavaly kezdték el 5. és 6. osztálytól a nem
szakrendszerű oktatást, ami azt
jelenti, hogy a rendelkezésre
álló órakeretből heti egy-két tanórán nem az ismeretterjesztésre helyezik a hangsúlyt,
hanem a gyerekeknek önállóan
vagy kis csoportban kell kutatniuk és új ismereteket szerezniük.
Nagyon szeretjük a kortárs irodalmat, s mindannyian nagyon
szeretünk olvasni. Molnár Judit
tanárnő pedig nagyon sokat segített nekünk – hangsúlyozták
a versenyzők. A magyar szak-

körön pedig rengeteg készségfejlesztő gyakorlatot végzünk,
vagy éppen gyakorolunk, illetve játékos feladatokat oldunk meg.
Nem csak magyarból jeleskedtek a 6.a osztály tanulói, dr. Kohutné Pintér Zsuzsanna angol
tanárnő felkészítésével országos
elsők lettek a Play & win elnevezésű levelező versenyen. A
négyfordulós verseny különlegessége az, hogy a diákok az
angol nyelv gyakorlása mellett
általános műveltségben és az internet használatában is gyarapíthatják tudásukat. A nyertes
csapat tagjai: Nagy Alexandra,
Király Kamilla, Jakab Viktor,
László Luca, Őry Fanni, Rácz
Fanni, Maneszes Renáta, akik
az angol versenyen azt szerették
a legjobban, hogy számos ismeretlen kifejezés és szó szerepelt
benne, így a felkészülés kapcsán
sokat bővült a szókincsük is. A
6.a osztály versenyzői az első
osztály második félévétől tanulják az angol nyelvet, a csoport
egyik fele emelt szinten jelenleg
heti öt órában tanulja azt.
Szücs Zs.

Hódélután az Eötvösben
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Ki tud többet az Európai Unióról?

Közép- és általános iskolások is versenyeztek a könyvtárban

Február 18-án a balatonfüredi Városi Könyvtárban
rendezték meg a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma
támogatásával A közkönyvtárak uniós programjának
2009. évi támogatása című
pályázat keretén belül a fiataloknak szóló kistérségi vetélkedőt.
A Ki tud többet az Európai
Unióról? vetélkedő feladatait
Serfőző Orsolya és Szabóné
Faragó Szilvia könyvtárosok

állították össze. A feladatok
között szerepeltek az Európai
Unió szervezeteire, felépítésükre, működésükre vonatkozó
kérdések, de a diákok számot
adhatattak Európával kapcsolatos térkép- és országismereteikről is. Az általános iskolások
hangulatos bemutatót tartottak
két, előre „kiosztott” országról:
Olaszországról és Spanyolországról.
A középiskolások között első
helyezést ért el a Lóczy Lajos
Gimnázium csapata: Mayer

Fruzsina, Rumi Márk, Zimán
Roland. Második lett a Lóczy
Lajos Gimnáziumból: Szabó
Bence, Nagy Gergő, Arany
Dávid, harmadik lett a zánkai
Egry József Középiskola,
Szakiskola és Kollégium csapata: Takács Dávid, Schwalem
Attila, Németh Kornél.
Az általános iskolák közül első
lett a Radnótiból Farkas Ákos,
Gerner Dorottya, Szalai Rebeka, második lett a Bemből:
Dávid Blanka, Nagy Tímea és
Somogyi Ida.

Anyád nyelvét bízták rád a századok

Február közepén még
mindig nagyon téliesnek mutatkozott Füreden az időjárás,
ezért az Eötvös Loránd Általános Iskola alsósai számára
vidám, sportos hódélutánt
szerveztek a tanító nénik.
A korcsolyákra – az ismételt havazás miatt – nem volt
ugyan szükség, de a szánkók-

nak igen nagy hasznát vették a
gyerekek. Először az iskola ud-

varán található dombokat, buckákat vették birtokba a lelkes
vállalkozó kedvűek, fergeteges
szánkózás vette kezdetét. Ezután kissé kipirulva jöhettek a
különféle próbatételek: célba
dobás hógolyóval, szánhúzó
verseny és az elmaradhatatlan
hószobrászat. A mókás hóembe-

rek mellett valóságos művészi
alkotások születtek a kreatív alkotóktól. Levezetésként még
egy tombolás következett a lurkók számára megunhatatlan
friss hóban. A barátságtalan,
zord hideg ellenére kellemesen
telt a délután, bár már mindanynyian a tavaszt várjuk.

Turánné Boros Mária

Óvodai beiratkozás
Balatonfüred Város Napközi Otthonos Óvodái várják a gyermekeik számára óvodai elhelyezést
igénylő szülőket. A beiratkozás helye: Polgármesteri Hivatal „B” épület I. em. kisterem. A
beiratkozás időpontja: 2010. március 8–10. (hétfőtől szerdáig) 8–17 óráig. Az óvodába az a gyermek vehető fel, aki a harmadik életévét 2010. december 31. napjáig betölti.

Általános iskolai beiratkozás
Balatonfüred Város Általános Iskoláiban. Az első osztályba lépők beiratkozásának helye: Polgármesteri Hivatal „B” épület I. emelet kisterem. A beiratkozás időpontja: 2010. április 13-14.
(kedd-szerda), 8–17 óráig. A pótbeiratkozás időpontja: 2010. április 21. (szerda) 13–17 óráig.
A szülőnek a beiratkozáskor be kell mutatnia: a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és a
szülő személyi igazolványát, valamint a gyermekről készült óvodai szakvéleményt.
Beiratkozáskor fizetendő a tanuló balesetbiztosítása is.
A nyílt napok időpontja:

A tájékoztató szülői értekezletek időpontja:

Radnóti iskola: 2010. március 29. 7:50 órától
Eötvös iskola: 2010. március 30. 7:45 órától
Bem iskola: 2010. március 31. 8:00 órától

Radnóti iskola: 2010. március 29. 17:00 órától
Eötvös iskola: 2010. március 30. 17:00 órától
Bem iskola: 2010. március 31. 17:00 órától

Iskolánkban, a Bem József
Általános Iskolában kiemelt
feladataink egyike az anyanyelvi nevelés.
Így van ez sok éve már, és
évről évre fontosabbá válik.
Hisz valamennyien tudjuk,
érezzük, hogy társadalmunk
morális válsága anyanyelvi
kultúránkat is jócskán megtépázta. Az iskola a társadalom
kicsiny tükre, nem csoda hát,
hogy gyermekeink nyelvhasználata egyre szürkül, satnyul,
sekélyesedik.
Kazinczy Ferenc már a 19. században figyelmeztetett: „A magyar nyelv tanítására különös
gond fordítandó, hisz ez tartja
fenn a nemzet jellemét (…)
Ennek segítségével kell munkálni a jövő nemzedék ízlését s
helyesebb gondolkodását is.”
Elmehetünk-e hát lemondó legyintéssel e szomorú jelenség
mellett a 21. században? Nem,
nem mehetünk el. Még ha törekvéseink néha szélmalomharcnak tűnnek is, anyanyelvünk ápolása mindannyiunk kötelessége az év minden
napján.
Szép hagyomány iskolánkban, hogy áprilisban a magyar nyelv hetén vetélkedősorozatra hívjuk diákjainkat. Anyanyelvi játékokban,
helyesírásban, szép beszédben, különböző gyűjtőmunkákban és nyelvhelyességi
feladatok megoldásában mérhetik össze erejüket. E programsorozat egyik kísérő rendezvénye a Kazinczy Ferencről elnevezett „Szép Magyar
Beszéd Verseny”, mely a beszédkultúra javítását hivatott
szolgálni. Az idén Kovácsfi
Barna 8.a osztályos tanuló

Kovácsfi Barna 8.a osztályos diák lett a Szép Magyar Beszéd Verseny
győztese
lett a győztes, s így ő képviselhette iskolánkat Veszprémben a kerületi fordulón. Barna
nagy izgalommal készült a
meg- mérettetésre, mint mondotta, titokban reménykedett
abban, hogy képes lesz követni “elődei” példáját, hiszen iskolánk egykori tanulói,
Telegdi Kamilla és Dobó
Enikő nemcsak a kerületi versenyt nyerték meg, hanem a
regionális fordulón átvehették
a Kazinczy – jelvény arany
fokozatát is. És sikerült! Kovácsfi Barna áprilisban utazhat Balatonboglárra, ahol

élménydús három nap vár rá,
kirándulásokkal, színvonalas
előadásokkal, reneszánsz táncházzal fűszerezve. Kívánjuk
neki, hogy a Kazinczy – jelvény boldog tulajdonosaként
térjen vissza.
Ha mégsem sikerülne, kesergésre akkor sincs oka, hiszen
már elmondhatja magáról,hogy
ő megfogadta Füst Milán 1930
körül írott intelmét: „Oh jól vigyázz, mert anyád nyelvét bízták rád a századok / S azt meg
kell védened.”
Tátrainé Tuska Edit
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Elismerték húsz év munkáját
Bradanovits Barnabás több
mint húsz éve aktív résztvevője a helyi kézilabdázásnak.
A képviselő-testület a Balatonfüred Sportjáért kitüntetésben részesítette a díjátadó
gálán az egykori népszerű kézilabdázót.

A tizennyolcadik alkalommal megrendezett ünnepségen
dr. Bóka István polgármester
értékelte az elmúlt évet. Nemcsak a vitorlázók és kézilabdázok sikereit emelte ki beszédében, hanem üdvözölte a futballkomplexum és a vívóterem
létrejöttét, a futsal egyesület

redre került, milyen volt a városban a kézilabda élet?

– Aszfaltos pályán játszottunk, nem éppen ideális körülmények között, de szerencsére
hamar bekerültem a csapatba,
hamar befogadtak. Akkor még
a megyei bajnokságban szerepeltünk, de ahogy jöttek az
eredmények, egyre több néző
lett kíváncsi ránk, és idővel feljutottunk az NB II-be. Ez később nagy hatással lett a füredi
kézilabdára.
– Minek tulajdonítható ez a

rendkívüli nagy fejlődés?

– A város vezetősége mindig is pozitívan állt hozzánk,
de nemcsak a kézilabdához,
hanem Füred valamennyi
sportágához. Ez alapfeltétele
volt az eredményes szereplésnek. Ahogy jöttek az eredmények, egyre több fiatalt sikerült
beépítenünk a csapatba, akiket
a nézők is elfogadtak.
– Az elmúlt évek során bizo-

nyára nagyon sok kellemes emléke van a sportágról. Mire
emlékszik vissza legszívesebben?
– Amikor megnyertük az
NB II-es bajnokságot, akkor én
még aktívan játszottam, részese lehettem annak a csapatnak, aki az NB I/B-be feljutott.
Ez egy szenzációs eredmény

Sportolók díjazása – sportbál nélkül
A hagyományoktól eltérően idén nem került sor a
sportbálra. Az önkormányzat
azonban gondolt a sportolókra, akiket méltán ünnepeltek a sportcsarnok konferenciatermében.

– Amikor 1988-ban Balatonfü-

X. évfolyam, 2010. 2. szám

megalakulását és a kölyöklabdarúgás sikereit.
Balatonfüreden tizenkilenc
sportegyesület működik, melyeket 60 millió forinttal támogatott tavaly az önkormányzat.
A város számos sikeres rendezvénynek biztosított helyet. Első
ízben rendezték meg a Balaton
Bike Fesztivált, mely sok érdeklődőt vonzott a Balaton
partjára.
A beszéd után a sportolók kitüntetésére került sor. Azt már
megszokhattuk, hogy a vitorlázók szép számmal képviseltették magukat a rendezvényen,

nekik dr. Kiszely Pál alpolgármester és Nagy Jenő országgyűlési képviselő adta át a
díjakat. Pálffy Károlyné, a
sportbizottság elnöke az egyéni
sportolók munkásságát jutalmazta.
A Balatonfüred Sportjáért kitüntetést Bradanovits Barnabás, a BKSE leköszönt elnöke
és az Acro Dance SE Acro
Sokk nagyformációja kapta.
Díszoklevélben Szűcs Károly,
a kispályás labdarúgó szövetség első elnöke részesült.
Sz.P

Betáncolták magukat
Bradanovits Barnabás huszonkét éve a füredi kézilabda meghatározó
alakja
volt akkor, mérföldkő a füredi
kézilabdázásban.
– Szerencsére az utánpótlás

is biztosítva van, hiszen a serdülő
korosztályban az országos bajnokság listavezetői.
Tovább fejlődhet-e még Balatonfüreden a kézilabda?
– Mindenképpen! Igor
Zubjuk fantasztikus munkát
produkál, az eredmények őt és
csapatát minősítik és igazolják.
Biztos vagyok benne, hogy
idővel sok fiatalt építenek be a
csapatba. Célunk változatlan,
tehát az első tízben kell végeznünk a bajnokságban. Nagyon
sok csapat megerősödött a ta-

valyi évhez képest, így az ötödik helyezést nagyon nehéz
lenne megismételni, de nem lehetetlen. Úgy vélem, hogy a
nyolcadik hely megszerzése reális célnak tűnik. Sajnos a gazdasági válság bennünket is sújt,
egyre nehezebb tehetős szponzorokat találni, így néhány vetélytársunk lépéselőnyben van.
–Mint korábban leköszönt

elnök, de aktív elnökségi tag,
mivel tölti a mindennapjait?

– A családi vállalkozásomban dolgozom és igyekszem a
családommal,
unokámmal
minél több időt együtt tölteni.
Szendi Péter

Idén az aktív sportolóknál
a Balatonfüred Sportjáért kitüntetést az Acro Dance SE
Acro Sokk felnőtt nemzeti
nagyformációja kapta. A gálán
a lányok bemutatták látványos koreográfiájukat, mely
méltán váltott ki elismerést a
vendégek körében.
A tánccsoport tavaly több
pontszerző bajnokságban ért el
dobogós helyezést. Az elmúlt
évek során számos hazai és
külföldi versenyen vettek részt.
Két évvel ezelőtt az előkelő 10.
helyezést érték el a világbajnokságon, míg az Eb-n éppen
csak lemaradtak a dobogóról. A
lányok többsége kicsi korától
tagja az egyesületnek. Rendszeresen tartanak látványos bemutatókat a városban szervezett hazai és nemzetközi

sporteseményeken.
– Ahhoz, hogy
nemzetközi versenyeken is szerepeljünk, fontos,
hogy az országos
ranglista első négy
helyezettje között legyünk. Ez
szerencsére megadatott, így
Ausztriában világbajnokságon,
míg Németországban Európabajnokságon vehettünk részt –
ismerteti a versenyek jelentőségét Benedek Dóra táncos.
A csapat magja már évek óta
együtt gyakorol, de évről-évre
új tagokkal egészül ki a formáció. Dóra szerint, amit ők képviselnek, az tánc és sport
egyben. Folyamatosan képezni
kell magukat, látványos technikai elemek sorát kell beépíteniük, hogy a közönség elisme-

rését kiváltsák. Jövőbeni terveik között szerepel, hogy a
következő Európa-bajnokságról már éremmel térjenek haza.
A tánccsoport tagjai: Ágoston
Anna, Benedek Dóra, Brandl
Tünde, Bóta Krisztina, Biermann Luca, Cseh Diána, Kozits Szabina, Tósoki Fanni,
Madár Eszter, Rajnai Barbara,
Rozgonyi Ágnes, Radnóti
Mária, Sánta Fanni, Floidl
Krisztina, Göndöcs Barbara,
Simon Krisztina. Edző: Tromlerné Rusz Rita.
szepe

Választás 2010
A Balatonfüredi Napló Választás 2010 címmel számol be a városban kampányolókról választási híreiben. Az újság a pártoknak egyenlő feltételekkel biztosítja a megjelenést.

Lehet Más a Politika
A Lehet Más a Politika Párt
környezetvédelmi és gazdasági
változásokkal járó zöld fordulatot
ígér. Meg akarják oldani a korrupciót, a mélyszegénységet és a
vidékfejlesztés elmaradását – fogalmazott február eleji sajtótájékoztatójukon majd február végi
lakossági fórumukon a térség országgyűlési képviselőjelöltje.
Lehet más a politika – állítja
Hajdu Mária, a budapesti angoltanárnő, aki gyermekkora óta Balatonakaliban tölti a nyarakat, így jól
ismeri a környék problémáit.
„Szeretnénk, hogy a hosszabb szezonban több munkalehetőséget találjanak azok, akik most kénytelenek
elutazva munkát vállalni, ehhez nem
gigaberuházásokra, hanem tájspecifikus, szelídebb, a kisebb pénzű magyar vendégeket is idecsalogató
turizmusra van szükség”.
Az LMP képviselőjelöltje Balatonfüreden elmondta még, a szabálytalan
építkezések miatt szigorítanák a Balaton törvényt, hogy ne lehessen jobban
beépíteni a partot, ne lehessen a tavat
feltöltve magánházakat építeni rá.
Szorgalmaznák a térségben a kulturált
távolsági és helyi vasúti közlekedést,
a kerékpár és a falusi turizmus fejlesztését és a helyi közösségi élet megerősítését. Az LMP támogatná, hogy a
helyi termékeket helyben adhassák el
a termelők, a helyi boroknak pedig
akár állami támogatással nagyobb
marketingje legyen.

A sajtótájékoztatón Ivády Gábor, az
LMP listájának 5. helyezettje, Ivád
község polgármestere szerint van
igény új színre a politikai palettán.„A jelöltjeink a politikában még
járatlanok, de foglalkozásukat tekintve mind felkészült és tapasztalt
szakember, akik közül nem is akart
mind politikával foglalkozni, de
elegük lett abból, hogy az elmúlt
húsz év hova jutatta az országot. Az
LMP programjához hozzáteszik tudásukat, így meggyőződésem, hogy
az egyik legerősebb szakmai háttérrel rendelkező párt a Lehet Más a
Politika.”
A fórumon Hajdu Mária elmondta,
a részvételi demokrácia hívei, minél
jobban láthassanak bele az emberek
az állami gazdálkodásba, annak szigorúbb ellenőrzése révén, hogy
mire is mennek el a pénzek a költségvetésben. Támogatják a kis- és
középvállalkozói szektort, olyan
adózási jogszabályokat követelve,
amelyek nem ellehetetlenítik a kisvállalkozókat, hanem megteremtik
a tisztességes adófizetés lehetőségét. Támogatják a szabad szoftver
használatot, és megreformálnák a
szerzői jogvédelmet, öt évre csökkentve le a szerzői jog utáni fizetési
kötelezettséget. Az ország valamennyi választókerületében jelöltet
állító LMP hangsúlyozta, az újfajta
politizálás része az átlátható kampányfinanszírozás is, ezért a párt
honlapján minden egyes forint bevétel és kiadás nyomon követhető.

Magyar Szocialista Párt
Kampányindító lakossági
fórumot tartott az MSZP Balatonfüreden. Nagy Jenő, a térség képviselője és országgyűlési képviselőjelölt elmondta:” A meccs még nincs
lefutva.” Az MSZP-nek tisztességes, jó elképzelései vannak
az ország jövőjét illetően, ezt
kell minél több helyen elmondaniuk az embereknek.
A kormányzást értékelve
hozzátette, nehéz helyzetben
volt a kormány mindvégig, hiszen a legitimitását vonta kétségbe az ellenzék, ennek
ellenére a reformokat, amelyeket bevezettek, előbb-utóbb
végig kell vinni az országban. A
kommunikációs hibák miatt,
sok mindent nem sikerült elfogadtatni az emberekkel, ami a
javukat szolgálta volna. Emellett a gazdasági válság menedzselése elvitte az energiákat,
amit, megmentve az országot az
összeomlástól, végül sikeresen
kezelt a legutóbbi kormány.
Az MSZP fórum vendégeként
Gőgös Zoltán, 2006-tól az
FVM szakállamtitkára, értékelte az agrárium helyzetét.
Európai szintű intézményrendszer van, tisztességes szakigazgatással és kifizető rendszerrel.
2009-ben a 2002-es támogatás
háromszorosát, 613 milliárd
forintot fizettek ki a gazdák-

nak. Nincs padlón a magyar
mezőgazdaság – mondta az államtitkár.
„Nyilván van a válság miatt
egy pesszimizmus, de most is
bent van a tárcánál egy 22 milliárdos borászati támogatási
igény a technológiák fejlesztésére, amit meg kell szorozni az
önrész miatt kettővel, ez egy
50 milliárdos fejlesztés. Ugyanennyi már megvalósult, tehát
nem mondhatnánk, hogy egy
100 milliárdos beruházási
szándékkal, amelynek a fele a
támogatás, ez az ágazat a padlón van.”
A jövőre vonatkozóan hozzátette: változtatni kell a magyar
mezőgazdaság szerkezetén.
Nem lehet olcsó, nyomott árakon csak alapanyagot termelni,
hiszen pl. a gabonapiacon is
már túl sok a versenytársa a
magyar gabonaféléknek, ezért
az élelmiszer alapú feldolgozó
ipart kell szorgalmazni, hogy
félkész termékekkel jelenhessünk meg az agrárpiacon. A
termőföld moratóriumról, vagyis, hogy külföldiek ezt követően se vehessenek termőföldet
Magyarországon, az államtitkár elmondta, a majd három
évvel meghosszabbított moratórium után olyan földtörvényt
szeretne, amely nem ad lehetőséget semmiféle földspekulációra.

Jobbik Magyarországért
Kepli Lajos, a Jobbik országgyűlési képviselője fórumon tájékoztatta a választókat a párt
országos és helyi programjáról és
a párt helyzetéről.
A Jobbik 2003 októberétől létezik mint párt, jelenleg nyolcezer
tagja van a 700 alapszervezetben.
Legutóbb 427 ezer szavazatot
kaptak az uniós választáson, ezért
bizakodóak a következő választást
tekintve, „nagy meglepetést fognak okozni” – mondta a képviselőjelölt Balatonfüreden. A Jobbik
radikális, mert radikális változást
akar, de nem szélsőséges párt –
hangsúlyozta az almádi környezetvédelmi mérnök a párt programját ismertetve.
Hogy a politikus bűnözést megszűntessék és felszámolják a korrupciót, el kívánják törölni a parlamenti képviselők mentelmi jogát,
bevezetnék a visszahívhatóságot,
és minősített esetnek tekintenék, ha
egy országgyűlési képviselő, azaz
törvényhozó politikus szegi meg a
törvényeket. Kisebb parlamentet
vezetne be a Jobbik, a képviselők
számát 386-ról 200-ra csökkentenék. Ha négy év után nem választanak újra egy képviselőt, a most
gyakorlatban lévő képviselői végkielégítéseket is eltörölnék, helyette a családtagokra is kiterjedő
vagyonosodási vizsgálatot vezetnének be – sorolta a párt 88 oldalas
programját Kepli Lajos. A nemré-

giben a két legnagyobb párt által
törvénymódosításokkal megszigorított titkosításokat feloldanák,
hogy ne az váljon törvénysértővé,
aki számonkérést szeretne – mondja a Jobbik.
Bevezetnék a családi adózást a
gyerekek, eltartottak számát is figyelembe véve, a rendvédelmi
programjuk részeként pedig felállítanák a helyi rendőrséget segítő
csendőrséget, amely több európai
országban ma is működik.
A mára az oktatás és a média segítségével leépített nemzettudat erősítése érdekében, a kereskedelmi
tévék helyett csak olyan televíziós
csatornáknak adna koncessziós
jogot a Jobbik, ahol színvonalas
szórakoztatás folyik.
Kepli Lajos mint a párt környezetvédelmi kabinetjének vezetője a
balatoni programot ismertetve kiemelte, hogy a munkahelyteremtés
miatt Balatonfűzfőn a királyszentistváni hulladéklerakóra épülő
három éven belül megtérülő környezetbarát ipart telepítenének. A
horgászturizmus fellendítése érdekében megsokszoroznák a halőrök
számát, az orvhalászok hajóit, műszereit pedig elkoboznák és börtönnel büntetnék az orvhalászoktól
halat felvásárlókat is. Támogatják
a csónakkikötők építését, és radikális követelményként egy hosszú
távú folyamatban, a teljes Balaton
partot hozzáférhetővé kívánják
tenni az itt élők számára.

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

VÁLASZTÁSI KÖZLEMÉNY
az országgyűlési képviselők általános választásáról
A Magyar Köztársaság Elnöke kitűzte az országgyűlési képviselők 2010. évi általános választásának
első fordulóját:
második fordulóját:

2010. április 11. napjára (vasárnap)
2010. április 25. napjára (vasárnap)
A szavazás helye:

Balatonfüred város szavazókörei:
1. számú szavazókör:
2. számú szavazókör:
3. számú szavazókör:
4. számú szavazókör:
5. számú szavazókör:
6. számú szavazókör:
7. számú szavazókör:
8. számú szavazókör:
9. számú szavazókör:
10. számú szavazókör:
11. számú szavazókör:

Annabella Munkásszálló Balatonfüred, Vadvirág u. 5.
Városi Művelődési Központ * Balatonfüred, Kisfaludy u. 1.
Eötvös Loránd Általános Iskola Balatonfüred, Noszlopy u. 2.
PROBIO ZRt. Balatonfüred, Fürdő u. 20.
Városi Könyvtár Balatonfüred, Kossuth u. 35.
Közösségi Ház Balatonfüred, Kossuth u. 3.
Piros iskola Balatonfüred, Arácsi u. 2.
Lóczy L. Gimnázium Balatonfüred, Ady E. u. 40.
Radnóti M. Általános Iskola Balatonfüred, Nádor u. 17.
Széchényi F. Kertészeti Szakképző Isk. B.füred, Hősök tere 1.
Eötvös Loránd Általános Iskola Balatonfüred, Noszlopy u. 2.

*igazolással szavazók számára kijelölt szavazókör
AJÁNLÁS
Ahhoz, hogy valaki egyéni választókerületi jelölt lehessen, legalább 750 választópolgár érvényes ajánlását kell összegyűjtenie. A választáson jelöltet ajánlani 2010. március 19-ig,
ajánlószelvényen lehet.
A SZAVAZÁS
A választópolgár személyesen, lakóhelyén, az Értesítőn feltüntetett szavazókörben szavazhat.
A szavazás napján lakóhelyétől távol lévő választópolgár belföldön igazolással, külföldön
a Magyar Köztársaság nagykövetségein és főkonzulátusain adhatja le szavazatát.
Igazolás kiadását ajánlott levélben 2010. április 6-ig,
személyesen vagy meghatalmazott útján 2010. április 9-én, 16.00 óráig,
a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2010. március 19-én 16.00 óráig
lehet kérni a lakóhely szerint illetékes jegyzőtől.
Fontos tudnivaló, hogy akár az első, akár a második fordulóra kér igazolást, azt a fenti időpontig kell megtenni.
Az első és a második választási forduló között lakóhelyet változtató választópolgár a
második fordulóban nem az új, hanem a korábbi lakóhelyén szavazhat. Ennek érdekében
az új lakcíme bejelentésekor az ügyintézőtől szavazásra szolgáló lakcímigazolást kap. Ezen
igazolás birtokában keresheti fel az Értesítőben megjelölt szavazóhelyiséget.
A mozgásában gátolt választópolgár a mozgóurnát írásban kérheti a helyi választási
iroda vezetőjétől, illetőleg a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól.
Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és egy területi listára lehet.
A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.
Szavazni csak személyesen lehet. Érvényesen szavazni a jelölt, illetőleg a lista neve alatti,
feletti vagy melletti körbe, tollal írt két egymást metsző vonallal lehet (x vagy +)
Egyéb információk
Veszprém megye 2. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület
Választási Bizottsága:
tagok:

Vecsei István elnök Bfüred, Köztársaság u. 3/A.
Dömsödi Albertné elnökhelyettes Bfüred, Szőlőkalja u. 19.
Szegvári László Bfüred, Arácsi u. 8.
póttagok: Szekeres Jenő Bfüred, Arácsi u. 68.
Szekrényes Tamás Bfüred, Arácsi u. 110/D.
A bizottság székhelye: Polgármesteri Hivatal Balatonfüred, Szent I. tér 1.

A Választási Iroda vezetője: Dr. Tárnoki Richárd jegyző
A Választási Iroda és a Választási Információs Szolgálat címe:
Balatonfüred, Szent István tér 1. fsz. 10. és 11. iroda
Telefon: 87/581-259, 87/581-228.
VÁLTOZÁSOK
Megváltozott a 2. számú szavazókör szavazóhelyiségének címe, az új cím: Városi Művelődési Központ, Kisfaludy u. 1. (volt mozi épülete).
Megváltozott a Séta utca, a Csók utca, és a Vaszary Gábor utca választókerületi besorolása, ezeket a választási értesítő és a Választási Iroda által kiküldött külön tájékoztató is
tartalmazza.
Balatonfüred, 2010. február 23.
Dr. Tárnoki Richárd
Választási Iroda vezető

