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Most a hírös város jön!
Vagyis Debrecen után (inkább mellett, hiszen a

cívis város továbbra is jelen lesz nálunk 2011-ben)
Kecskemét lesz a következő város, amely fontosnak
találta, hogy egy esztendőn át művészeti, kulturális
stb. életének értékeit településünkön bemutassa, il-
letve a mienket fogadja a „hírős városban”. Mert
Debrecen példája mutatta, mennyi értékkel, színnel,
élménnyel gazdagodott Füred kulturális élete, amely
már önmagában is kiemelkedővé vált az eltelt évti-
zedben a saját erőnkre, igényeinkre és teljesítmé-
nyünkre alapozva.

Kecskemétet nézve azt keresem, mi minden köt-
heti össze ezt a két várost. Hát persze, hogy Jókait
látom elsőként, aki Pápáról távozva, két évig itt élvén
fejezte be jogi tanulmányait. Aztán van a városnak
színháza, nem is akármilyen. S ha nem is olyan régi,
mint a miénk (ami nincs, de mégis van), ám Katona
József és Kisfaludy Sándor e vonatkozásban is kapocs
a két város között.

Rendkívül látványos múzeumai vannak Kecske-
métnek. Ebben ugyan nagyobb a tradíciója, de most
már nekünk is van néhány, egyre izgalmasabb ala-
kuló, gyarapodó közgyűjteményünk.

S ott van a szőlőkultúra is, amely sajátos alföldi
tájkarakterű boraival ugyan nem ér fel a mi rizlin-
günkkel (óh, szent elfogultság!), de hát mégiscsak al-
kalmas lesz arra, hogy bőven kipróbáljuk egymást
ezen a téren is. Legfeljebb kajsziból készült barack-
pálinkát iszunk többet. De már várom, hogy a Jókai-
bablevesfőző versenyen az alföldi város delegációja
is megjelenjen s óriási kondér birkapörköltet főzzön.
Ki-ki hozza a maga értékeit…

Kitűnő zenei élete van a városnak, lásd Kodály
Zoltán, s most a Liszt-évben igencsak jó lesz igénybe
venni zenei életünk gazdagítására a remek kecske-
méti zenei együtteseket. (Majd bemutatkozhatnak a
most megújuló gyönyörű zeneiskolánkban is, hadd
csodálkozzanak egy kicsit, mink van nekünk!)

Van folyóiratuk, a Forrás a magyar irodalom,
művészet meghatározó fóruma lett az eltelt évtize-
dekben, lesz mit tanulnia a Tempevölgynek tőle.

S a közösségeink is sok és hasznos kapcsolatra te-
hetnek majd szert, hiszen a különböző civil körök,
polgári egyesületek, alkotó körök közös tevékenysége,
egymás megismerése egész éven át tart. Hiszen ez a
lényeg. Nem a városok, hanem polgárai kerülnek így
közelebb egymáshoz.

Praznovszky Mihály

A Magyar Kultúra
Napján írta alá Balaton-
füred Kecskeméttel és
Paloznakkal azt az
együttműködési megálla-
podást, amelyben a tele-
pülések szorosabbra
vonják kulturális és ide-
genforgalmi kapcsolatu-
kat. A megállapodás sze-
rint együttműködnek a
nyári programok kialakí-
tásában, irodalmi és tu-
risztikai kiadványok
megjelentetésében, kö-
zösen indulnak pályáza-
tokon, és együtt jelennek
meg az idegenforgalmi
vásárokon is.

A következő évtizednek
a kultúráról kell szólnia Eu-
rópában, nemcsak a szavak
szintjén, de ennek meg kell
jelennie a költségvetésben
is. Kecskemét városa is a
kulturális befektetést tartja
a jövőben megtérülő leg-
jobb befektetésnek, ez köti
össze Balatonfüreddel –
emelte ki az ünnepségen dr.
Bóka István Balatonfüred
polgármestere. Mindkét vá-
rosnak pozitív a jövőképe
és elől jár az értékmegőr-
zésben. Katona József és
Kodály Zoltán szülővárosá-
ban nagy kultusza van
Jókai Mórnak, aki mint jog-
hallgató több évig tanult
Kecskeméten, ahol később
házat is vásárolt. Ez is ösz-
szeköti a két várost, csatla-
kozott a gondolatmenethez

dr. Zombor Gábor, Kecske-
mét polgármestere, aki elis-
meréssel szólt Balatonfüred
gyors fejlődéséről is. Kecs-
kemét életében a következő
lépés lesz a turizmus fej-
lesztése, míg a város eddig
a gazdaság megerősítésén
fáradozott, tette hozzá dr.
Zombor Gábor.

A Balatonfüreddel eddig is
közös programokat szer-
vező közeli Paloznak pol-
gármestere, Czeglédy Ákos
szerint Balatonfüred min-
dig egyenrangú partnerként
tekintett a környező telepü-
lésekre. A város és a falu
jól kiegészítve egymást

méltóképpen képviseli a
magyar kultúrát. A két tele-
pülés eddig is együtt szer-
vezett programokat, a
paloznakiak részt vettek a
Jókai Napok, a Hal- és
Borünnep rendezvényein,

mindkét település Hild-
díjas és kategóriájában első
helyezettje a Virágos Ma-
gyarországért versenynek
is. Paloznakot és Füredet
összeköti a táj és a közös
kultúrtörténet, aki Füredre
látogat, remélhetően az
együttműködésnek is kö-

szönhetően, felkeresi a
csendesebb Paloznakot is.
Az Anna Grand Hotel
dísztermében tartott ün-
nepségen bemutatkozott
Kecskemét Kodály Zoltán
Ének-Zenei Iskolájának

világhírű Aurin leánykara,
amely Kodály, Bartók és
Karai kórusműveket éne-
kelt és kecskeméti tánco-
kat adott elő, Paloznak
kórusa pedig zenei kísé-
rettel a Harmonia Caeles-
tist énekelte.

Csorba Kata

Együttműködés
Kecskeméttel
és Paloznakkal

A kecskeméti Kodály iskolában világszínvonalú művészeti nevelés folyik

Czeglédy Ákos, dr. Zombor Gábor és dr. Bóka István aláír-
ják a szerződést

A Magyar Kultúra Napján adták át a Balatonfüred Kultúrájáért kitüntetést, amelyet Molnár
Sándor, a Lóczy Lajos Gimnázium tanára vehetett át, aki 1996-óta vezeti az iskola diák-
színpadát. A Lóczy Diákszínpad eddig több mint negyven művet mutatott be, és mintegy
húsz megyei valamint országos helyezést ért el a diákszínházi találkozókon. Bemutattak
már Shakespeare, Molnár Ferenc műveket, színpadra tűzték Az arany embert, jelenleg a
Veszprémi Petőfi Színházban Az ember tragédiája egyik színét mutatják be.

Kitüntették Molnár Sándort

Balatonfüreden ápri-
lisban és májusban öt
uniós találkozót tarta-
nak. A legrangosabb a
távközlési miniszterek
tanácskozása, amelynek
üléseit az Anna Grand
Hotelben rendezik április
13-a és 15-e között. A ho-
telbe ekkor 120 főre szá-
mítanak a hivatalos de-
legáció tagjaiként, de kö-
zel ennyi diplomata érke-
zik május 5-e és 8-a és
13-a és 15-e között a
nagyköveti találkozókra,
amelyeknek szintén az
Anna Grand Hotel lesz a
helyszíne.

Az EU elnökség alatti ren-
dezvények a Katonai Bi-
zottság elszállásolásával
kezdődnek március 30-án

és április 1-én, hiszen a
delegáció programja nap-
közben Várpalotán és
Veszprémben zajlik. Az
elnöki félév utolsó uniós
rendezvényként a város-
ban a természetvédelmi
igazgatók ülését rendezik
meg június 7-e és 10-e kö-
zött.
A helyszíneket és a prog-
ramot a külügyminiszté-
rium választotta ki, Bala-

tonfüred a kulturális kísé-
rőrendezvényekkel igyek-
szik felhívni magára a

figyelmet, amellyel nem-
zetközi sajtótájékoztatón
is bemutatkozik majd.
Ekkor tartják a Jókai Na-
pokat, a látványos Vitorla-

bontót és a város nyolc-
száz éves fennállásának
ünnepségeit is, amely a

Liszt-emlékévhez kapcso-
lódóan hangversennyel
veszi kezdetét. Hogy tu-
risztikai szempontból
mennyire tud a figyelem
középpontjába kerülni a
város, az csak a helyi szer-
vezésen múlik – tájékoz-
tatta lapunkat Doncsev
András alpolgármester,
hozzátéve, a minisztérium
szakembereivel a progra-
mokat részletesen február
második felében egyezte-
tik majd.

Csorba Kata

Miniszterek, nagykövetek Füreden
Tavasszal EU elnökségi rendezvények lesznek a városban

A miniszteri tanácskozás során ideig-
lenes nemzetközi sajtóközpontot
működtetnek majd Balatonfüreden is

A TARTALOMBÓL

BALATON
FEJLESZTÉSI

TANÁCS

3. OLDAL

Dr. Bóka István elnöktől
újra sokan sokat várnak

ÚJ TURISZTIKAI
LÁTOGATÓ-
KÖZPONT

3. OLDAL

A Balatoni Borok Há-
zába költözött a Turisz-
tikai Egyesület és a
Tourinform Iroda

GLATZ LACI BÁCSI
85 ÉVES

5. OLDAL

Az Anna-bál örökös fő-
rendezőjének  kifogyha-
tatlan történetei 

TEST ÉS LÉLEK

9. OLDAL

Fitness, kozmetikum,
gyógyászat, hogy ta-
vasszal jobb kedvünk le-
gyen
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Kiemelt kormányzati
figyelmet kap a Balaton
az Új Széchenyi Tervben,
mondta dr. Bóka István
elnök a Balaton Fejlesz-
tési Tanács siófoki rend-
kívüli ülésén.

Az Új Széchenyi Terv-
ben alprogramként szere-
pel a tó és térsége. 2011 és
2013 között 6 milliárd fo-
rint uniós forrás jut turiz-
musra, ezért 2012-től
hazai forrás kiegészítést
javasolt a Tanács, amely
elkészítette ötéves közép-
távú fejlesztési program-
ját. A javaslatok között
szerepelnek nagy ívű tu-
risztikai attrakciók és a
szálláshelyek fejlesztése a
tónál. A Nemzeti Fejlesz-
tési Minisztérium márci-
ustól indítja útjára az
infrastruktúra fejlesztését
célzó programot, de ta-
vasszal a turisztikai pályá-
zatok is megjelennek.
Az ülésen, ahol elfogadták
a kistelepülések szenny-
vízkezelésére kiírt pályá-
zatok szövegét, dr. Gruber
Attila országgyűlési képvi-
selő a Sió-zsilip romló ál-
lapotára hívta fel a fi-

gyelmet. A hajózó kapu
már használhatatlan, de a
vízleeresztő főzsilipet is
megnyomta a Balaton déli

irányban, mondta Gruber
Attila. A Balaton Fejlesz-
tési Tanács a Balatoni Víz-
ügyi Kirendeltséghez for-

dul, hogy felhívják a fi-
gyelmet a zsilip állapotára,
hangzott el Siófokon.

csk

Önálló program a Balaton

Időközben a Somogyi Hírlap megtudta: a zsilip rendben üzemel – cáfolta a kép-
viselőt a lapnak nyilatkozva Pécseli Péter, a Balatoni Vízügyi Kirendeltség szakasz-
mérnöke. – Figyelemmel kísérjük a zsilip állapotát, magunk is mérjük az
elmozdulást, ami természetes kilendülés. Nem csak egy irányban tapasztalható
és maximum néhány tízmilliméternyi. Nem dől tehát a zsilip déli irányba, fogal-
mazott a mérnök.

Felszámolás alatt áll
a Sundance Parkot mű-
ködtető cég. A vállalko-
zás vezetője szerint
egyelőre teljesen bizony-
talan mi lesz a további
sorsa a szórakoztató
központnak. A város pol-
gármestere úgy véli, Ba-
latonfüred szempont-
jából az lenne a legsze-
rencsésebb, ha új funk-
ciót kapna a terület. 

A Sundance Park Kft.
igazgatója, Serényi Gábor
kérdésünkre elismerte: va-
lóban felszámolás alatt áll

a cég, de mint megje-
gyezte: a cég nem azonos
a Sundance Parkkal, így
jelenleg bizonytalan mi
lesz a szórakoztató cent-
rum további sorsa. Arról,
hogy mi vezetett a cég fel-
számolásához, egyelőre
nem kívánt nyilatkozni.

– A szórakozató köz-
pont eddigi működésének

folytatása nem áll érdeké-
ben a városnak, sok pa-
nasz érkezett ezzel kap-
csolatban. Vélhetően más
célú hasznosítása lesz az
ingatlannak – válaszolta
érdeklődésünkre dr. Bóka
István polgármester, aki
hozzátette: reményei sze-
rint mindenképpen megfe-
lelő önkormányzati sze-
repvállalással rendezik
majd a területet. 
A hányatott sorsú görög
falu üzemeltetését három
évvel ezelőtt két cég, a
Sundance Park Kft. illetve
az IconBuild Kft. vette át,

előbbi szervezte a progra-
mokat és üzemeltette a he-
lyet, míg a másik az
ingatlanokat vásárolta fel.
A két társvállalkozás több
százmillió forintos fej-
lesztést hajtott végre, több
a területen lévő ingatlant
felvásároltak és egy étter-
meket, bárokat, zenés klu-
bokat felölelő szórakoz-

tatóközpontot alakítottak
ki. Az üzemeltetéssel
azonban voltak problé-
mák, a park működését
pedig többször kifogásol-
ták a városban élők.
A Sundance Park jelenleg
több mint nyolcvan tulaj-
donossal társasházi for-
mában működik. Kiske-
reskedők épp úgy vannak
az érdekeltek között, mint
tőkeerős nagy vállalatok.
Információink szerint a
park bezárása mintegy
harminc füredi kisvállal-
kozót érintene, akik kü-
lönböző funkciójú üzle-

teket működtetnek itt.
A kft. felszámolása azon-
ban nem befolyásolja a
Masped csoport működ-
tette, a tavalyi évben
végre jelentős forgalmat
bonyolító Annagora
Aquapark üzemeltetését,
az a szezon kezdetekor
újra kinyit.

balatonfured.hu

Felszámolják a Sundance Parkot?

Január 1-jétől többet
kell fizetni a helyi járati
buszokon a menetjegyért
és a bérletekért is. A téli
időszakban 180 forintba
kerül a jegy, májustól
szeptemberig azonban
280 Ft-ot kell fizetni
annak, aki a tömegközle-
kedést választja Balaton-
füreden.

A bérletek ára is kö-
veti az inflációt, emellett
azonban az új évben keve-
sebb járat közlekedik a
város útjain. A járatritkítás
a téli, hétvégi időszakban
jelentős. A Balaton Volán
által kigondolt koncepció
alapján szombaton és va-
sárnap jól meg kell vizs-
gálni a menetrendet,
mielőtt bárki útnak in-
dulna. Az idén különösen
bonyolultra sikerült me-
netrendi tábla tele van jel-
magyarázattal, ami még
egy szakember számára is
megnehezíti az eligazo-
dást, az egyszerű utasról

nem is beszélve. 
Számos járat eleve csak a
nyári időszámítás alatt köz-
lekedik, de sok csak mun-
kanapokon. Így aztán a téli
időszámítás alatt hétvégen-
ként 19 autóbuszjáratra
hiába várunk, ezek meg-
szűntek. Mit jelent ez konk-
rétan? Az Óvárosból a
Balaton-partra szombaton
és vasárnap nem közleked-
nek a 10:40, 11:40, 12:40,
14:40, 15:40, 16:40, 17:40-
es helyi buszok, a Balaton-
partról az Óvárosba pedig
az 5:50, 6:35, 10:12, 11:12,
12:12, 13:12, 15:10, 16:15,
17:12, 18:15-ös járatokat
kell nélkülözni. Az arácsia-
kat is érinti a változás, már-
cius végéig ugyanis nem jár
a 19:05-ös busz sem. Jó hír
azonban, hogy a nyári bor-
hetek ideje alatt közlekedő
késő esti járatok, ezentúl a
Köztársaság úti lakótelepen
át közlekednek. Sokan tet-
ték szóvá szerkesztősé-
günkben is és jelezték a
városi weboldalon, hogy a

Budapestről Tapolcáig köz-
lekedő esti gyorsvonatról
sincs helyi járatú buszcsat-
lakozás Balatonfüreden,
így aki ezzel a vonattal ér-
kezik a városba, 20:53-kor
már nem talál helyi járatot.
Utánanézve kiderült, hogy
a 21:15-kor a vasútállomás-
ról induló nagyvázsonyi
busz munkanapokon meg-
oldást jelenthet, de csak
azoknak, akik az Óváros
felé igyekeznek csomagja-
ikkal. 
Hazánkban a volántársasá-
gok állami cégekként per-
sze nem jótékonysági szol-
gálatok, a költségvetési
normatíva és a beszedett
tarifa együttesen fedezni,
vagy nem fedezi a műkö-
dés költségeit, így ott spó-
rolnak, ahol tudnak.  Míg
az egyik oldalon meghatá-
rozzák, hogy mennyiből
kell közszolgáltatást, kö-
zösségi közlekedést csi-
nálni, a másikon ott van-
nak az utasok állandó elvá-
rásai. Azt is meg kell azon-

ban érteni, hogy a Volán
csak akkor indít járatot, ha
arra valós igény van, és
számára az megéri, ellen-
kező esetben csak a veszte-
sége nő. Szinte nincs olyan
volán vállalat Magyaror-
szágon, ahol ne csökkentet-
ték volna a futott kilo-
méterek mennyiségét, mi-
közben eszközbeszerzésre
is alig futja, így az utasok
nem mindig utazhatnak a
kor követelményeinek
megfelelő minőségű autó-
busszal. Bár a Balaton
Volán buszai országos át-
lagban is nagyon jó állapo-
túak, a helyi járatokban al-
kalmazott piros MAN bu-
szokat lassan cserélni kell.
Ezeket az ezredforduló kör-
nyékén, akkor 5-7 évesen
vásárolta a társaság Német-
országból, zömében ma is
ezekkel utazunk. A kor-
mány februárra ígéri az új
közösségi közlekedés alap-
koncepciójának kidolgozá-
sát, reméljük a legjobbakat.

bán

Kevesebb szolgáltatás, drágábban

Dr. Bóka István elnök, Fekete-Páris Judit gazdasági igazgató és dr. Gruber Attila somogyi
képviselő az ülésen

Még alig kezdődött el
a 2011-es év, ennek elle-
nére olyan eset történt,
ami hihetetlen, de mégis
igaz. Január 6-án 14 óra
körül telefonon egy isme-
retlen felhívott egy bala-
tonfüredi 65 éves höl-
gyet, hogy nyert egy au-
tót, amelyet aznap átve-
het, ha mobiltelefonos fel-
töltő kártyát vásárol 40
ezer Ft értékben, és a kár-
tyák számát bediktálja. Az

akkor még sajnos óvatlan
sértett így is tett.
Ezt követően azonban
még a telefonos utasítá-
soknak megfelelően vásá-
rolt újabb 3 db 10 ezer
Ft-os feltöltő kártyát, azok
számait is bediktálta, majd
ismét 20 ezer Ft értékben
feltöltő kártyát vásárolt,
hogy átvehesse a nyere-
ményét.
Ezután a telefonos csaló
annyit kért áldozatától,

hogy ezt ne mesélje el
senkinek, ameddig a nye-
reménye meg nem érke-
zik. Természetesen az au-
tó egyáltalán nem érkezett
meg, így a sértett feljelen-
tést tett a rendőrségen,
ahol csalás bűncselekmé-
nyének elkövetése miatt
ismeretlen tettessel szem-
ben büntetőeljárást ren-
deltek el. 

Szekeres Kornél 
rendőr százados

Drága hiszékenység

Málló vakolat a csődbe ment Sundance Parkban, amit sokan, mint a fiatalok szórakozóhe-
lyét, meg szeretnének menteni

Balatonfüredi Napló
Balatonfüred Város
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A veszprémi Kitten-
berger Kálmán Növény- és
Vadaspark immár hagyo-
mányos évértékelő és év-
nyitó rendezvényén le-
zárták a A mi Állatker-
tünk: közös értékünk, kö-
zös élményünk című uniós
támogatású projektjét.

2009 tavaszán elkészült
a modern állatkertészeti és
turisztikai igényeknek
megfelelő Csimpánzvilág,
amely jelenleg 8 embersza-
básúnak ad otthont. A be-
ruházás egyúttal megte-
remtette a lehetőségét kü-
lönböző egyetemi, tudomá-
nyos együttműködések-
nek is.

2010 szeptemberében
nyitotta meg kapuit az afri-
kai szavannák élővilágát
bemutató kifutóhoz kap-
csolódó létesítmény, az Af-
rika-Ház. Az Állatkert 52
éves történelmében elő-
ször, itt végre helyet kap-
hattak a fekete kontinens
állatvilágának hosszú nya-
kú képviselői, a zsiráfok is.
Az épület előnye ezen
felül, hogy a látogatók a
mostoha időjárási viszo-
nyok között is megtekint-
hetik kedvenceiket egy
biztonsági üvegfallal elvá-
lasztott látogatói térből.

Kifejezetten a csalá-
doknak szól a márciusban
átadott Kölyök-dzsungel,

ahol nemcsak a 300 négy-
zetméteren elterülő, egye-
dileg tervezett és kivite-

lezett játszótér ragadja ma-
gával a látogatót; itt kaptak
helyet a hüllők is, összesen
10 faj 35 egyede. 

A korábbi Madárház
lakóinak a Kölyök-dzsun-
gelbe költöztetése, és az

épület átalakítása után
vég-re becsengethettek
Böbe Majom Tanodájába

is. Az oktatóház 40 fős au-
diovizuális rendszerrel és
számítógéppel ellátott ter-
mében a „megismerni,
megszeretni, megvédeni”
jegyében a nebulók izgal-
mas foglalkozásokon ke-

rülhetnek közelebb az
anyatermészethez. Az Ál-
latkert oktató-nevelő,
szemléletformáló munká-
jának helyszínéül szolgáló
központ alkalmas továbbá
kisebb konferenciák és
nyári „Zootáboros” prog-
ramok lebonyolítására is.

Az Erdei Mesterségek
Tanösvénynek otthont adó
Fejes-völgy országosan
egyedülálló természeti ér-
téket képvisel. A látogatók
közelebbről is megismer-
kedhetnek a Bakony vidé-
kének régi mesterségei-
vel, úgymint a mészége-
tés, faszénégetés, gyanta-
termelés,  fazsindelyké-
szítés.

Uniós segítséggel újult meg a veszprémi állatkert

Rendőrségi hírek

A régió egyik legismertebb turisztikai célpontja 216 millió
forint uniós segítséggel, több mint 500 millió forintból újult
meg, hogy modern környezetben, kibővült szolgáltatásokkal
és új állatfajokkal kedveskedhessen a látogatóknak. A Csim-
pánzvilág és a szeptemberben elkészült Afrika-Ház több
lakója, így Cider, Kibo, Nioro és Kombukó – a négy zsiráf –
is a fejlesztésnek köszönheti „magyar állampolgárságát”.
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Nagy a várakozás dr.
Bóka Istvánnal, a Balaton
Fejlesztési Tanács elnö-
kével szemben, hiszen a
Balatonnál élők, az ön-
kormányzatok, a vállal-
kozók és a közéleti
szereplők egyaránt jól
emlékeznek arra a négy
évre, amikor az első
Orbán-kormány idején,
1999 és 2002 között dr.
Bóka már betöltötte ezt
a tisztséget és jelentős
központi támogatást
szerzett a térségnek.

A fejlesztési tanács
munkaszervezetének, a
Balatoni Integrációs Köz-
hasznú Kft.-nek a kialakí-
tása is az ő nevéhez
fűződik. Korábbi elnök-
sége alatt a munkaszerve-
zet több hazai és nem-
zetközi támogatást meg-
szerezve folyamatosan ké-
szítette a különböző
programokat és projekte-
ket a balatoni térségnek.
Nagy tehát a bizalom és
nagy az elvárás, hogy
most újra markánsan
megfogalmazódjon a Ba-
latonnál élők érdeke, fel-
vázolja a tanács a fej-
lesztési irányt, és nem
utolsó sorban megsze-
rezze ehhez a forrásokat.

− Mivel nagyon későn
történt meg az elnökké ki-
nevezésem, a 2010-11-es
költségvetés előkészítése
során nem tudtam pozício-
nálni a Balatont. Így 2011-
re biztosítani kell a mun-
kaszervezet működtetését,
de nincs forrás egyéb fel-
adatokra, mint például
közbiztonsági keret a vízi-
mentés támogatására, ami-
re 2009-ig még volt elkü-
lönített forrás, azután a
nagyrendezvényekre il-
letve a balatoni, főként
helybeli marketingre.

Összeállítottunk egy
öt évre szóló fejlesztési
tervet, ami a korábbi stra-
tégiából levezethető, ilyen
például a szállásférőhely
fejlesztés, a termékfejlesz-

tés. A szinte állandó fel-
adatokat, mint a strand-
fejlesztés, kikötő építés,
kulturális turizmus, egy-
házi turizmus, számba
vettük és megnéztük
mennyi forrás van ezekre.
A Balatont szűken érintő
turisztikai fejlesztésekre
összesen hat milliárd fo-
rint áll rendelkezésre a
három régióban 2013-ig,
ami nagyon kevés. Így

igazán nagy balatoni fej-
lesztésekről beszélni csak
uniós forrásokra hagyat-
kozva nem lehet, ez alap-
ján nem lesz egy koherens
balatoni program. Ezért

letettünk – beleértve
2011-et is, mint az előké-
szítés évét – egy ötéves
programot a kormány asz-
talára, hazai forrás kiegé-
szítéssel 2012-től, amely-
hez évente legalább 10
milliárd forintos támoga-
tásra van szükség a bala-
toni turizmus területén,
hogy a fontosnak tartott
fejlesztések elinduljanak.
Ezzel összesen 140-150

milliárdos fejlesztés jele-
nik meg a régióban a négy
év alatt, beleértve az SCD
tervezett fejlesztéseit és a
három Balatont körülvevő
régió balatoni fejlesztéseit
is.

Az Új Széchenyi Terv-
ben mint alprogram a BFT
fejlesztési terve meg is je-
lent, és már kérték a fej-
lesztési programmal
kapcsolatos prioritásokat
is, hogy milyen sürgős
források kellenek a bala-
toni programhoz, így re-
méljük reálisak az el-
képzeléseink.

– Segítene-e a balatoni
térség fejlesztése szem-
pontjából, ha önálló régió
lenne a Balaton? Látjuk, fo-
lyamatos erre szándék a
tónál, úton-útfélen megfo-
galmazzák ezt.

− Hogy önálló fejlesz-
tési régió legyen, az min-
denképpen fontos, de arra,
hogy önálló tervezési-sta-
tisztikai régió legyen,
most nem látok esélyt.
Nekünk nem is erre van
szükségünk, hanem, hogy
a tájegység önálló fejlesz-
tési régióként önálló prog-
rammal rendelkezzen a
vízminőség-, a környezet-
védelem, a turizmus és az
ideillő szolgáltató ipar
terén. Önálló programunk
és önálló végrehajtási jog-
körünk legyen a többi ré-
gióhoz hasonlóan. 2014-
től, a következő uniós ter-
vezési ciklusban, ha meg-
van a politikai döntés,
ugyanolyan régió lehe-
tünk, mint az összes többi.
Ahogy első elnöklésem
alatt is nyolcadik régió-
ként működött a balatoni
régió, most az uniós forrá-
soknak is ugyanúgy ala-
nyai lehetünk, mint a
többi magyar régió.

CsK

Balaton fejlesztés – újra

Dr. Bóka István 2010 decembere óta újra a Balaton Fejlesz-
tési Tanács elnöke

Tisza-kutató csoport
alakult a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Bala-
toni Limnológiai Kutató
Intézetben, Tihanyban. A
hat fős csoport létreho-
zásáról tavaly, a 180. ju-
bileumi közgyűlésen
döntött az akadémia ve-
zetése, amellyel a szak-
emberek szerint több
évtizedes hiányt pótol-
nak. Az új munkatársa-
kat az elmúlt napokban
köszöntötték a limnoló-
gián, ők egyébként mun-
kájukat tiszafüredi köz-
ponttal látják majd el. 

Dr. Bíró Péter, az inté-
zet igazgatója a Bala-
tonfüredi Naplónak el-
mondta:

− Tisza-kutató osztály
eddig Magyarországon
nem létezett, ugyanakkor
nagyon fontos, hogy a
Duna legnagyobb mellék-
folyójának nagyobb fi-
gyelmet szenteljen a
szakma. Azt gondolom,
hogy egy nagyon jó csapat
jött össze, egy nagyon jól
képzett, nem kezdő társa-
ság, már sok mindenben
kipróbálták erejüket és tu-
dásukat. A debreceni hid-
robiológiai képzés ered-
ményeként lettek ők en-
nek a területnek a szakem-
berei, az elkövetkező né-
hány évben nagyon ko-
moly hazai és nemzetközi
hírnevet szerezhetnek.
A Magyar Tudományos
Akadémia saját forrásából
százmillió forintot biztosít
a Tisza-kutató osztály fel-
állításához, ezt korszerű
műszerekre, számítástech-
nikai fejlesztésre és a te-
repjárásra alkalmas gép-
kocsi beszerzésére fordít-
ják. A szakemberek a tiha-

nyi intézetnek tartoznak
beszámolóval és ezen ke-
resztül jelentetik meg
publicisztikáikat, kutatási
eredményeiket is. Szak-
mailag sok izgalmat és új-
donságot jelent az intéz-
ménynek, hogy a Balaton
után, egy nagy folyóvíz
hidrobiológiáját is kutat-
hatják − mondta G. Tóth
László, a limnológia tudo-
mányos tanácsadója.

− Ez egy nagy kihívás.
Nagy folyókkal ténylege-
sen a limnológián eddig
nem foglalkoztunk, vi-
szont a Balaton befolyó
vizeivel annál több ta-
pasztalatra tettünk szert,
elég ha csak a Zala-folyót
említem. Egy tó nincs
meg a befolyói nélkül,
ilyen értelemben tehát
azért mégiscsak foglalko-
zunk folyóvizekkel. A
Tisza persze egy óriási
folyó, Európa 13. leghosz-
szabb folyója, azzal
együtt, hogy az 1800-as
években kb. 450 km-rel
csökkent a hossza a szabá-
lyozásnak köszönhetően.
Ha a Duna-stratégiát em-
lítjük, amit most az unió is
preferál, akkor ebbe a

Tisza is vastagon benne
van, olyan értelemben is,
hogy az Európai Unió
Duna-stratégiáján belül,
van egy saját Tisza-cso-
port, amely magába fog-
lalja azoknak az államok-
nak a kutatóit, akik a Tisza
vízgyűjtő területén mű-
ködnek. Mi igyekeztünk
világszínvonalú műszere-
ket betervezni, azt a néhá-
nyat, amivel versenyképe-

sek tudunk lenni a nem-
zetközi porondon. Szeret-
nénk a Magyarországon
és tőlünk távolabb meg-
lévő Tisza kutatást koordi-
nálni és összefogni és
eredményesebbé tenni.
A Tisza-kutató csoport
megalapítása csak az első
lépés, hiszen a szakma ter-
vei között szerepel, egy
Duna-kutató csoport létre-
hozása is, amely később –
mint most megszületett
elődje – intézményi for-
mában működik majd. Így
a Balatonnal, valamint a
két nagy folyóval foglal-
kozó intézetek összegyú-
rásával három-négy éven
belül létrejöhet a Magyar
Hidrobiológiai Centrum.

Bán László

Önálló Tisza-kutató osztály
indult a tihanyi limnológián

Január 19-étől új
helyre, a Balatoni Borok
Házába (Blaha u. 5.) köl-
tözött a Balatonfüredi
Turisztikai Egyesület és a
Tourinform Iroda. 

A város turisztikai ar-
culata visszaköszön a bel-
sőépítészeti elemekben. A

tágas tárolók még több
prospektusnak adnak he-
lyet, a szolgáltatók részére
lehetőség nyílik digitális
kép és film reklámanya-
gok megjelenítésére. A ki-
adványok tanulmányo-
zásához leülhetünk a ké-
nyelmesen kialakított ol-
vasósarokba  vagy éppen

egy pohár bort is kóstol-
hatunk, hiszen az épület-
ben továbbra is megmarad
a balatonfüredi és kör-
nyéki borok értékesítése.
A jövőben a tourinform
irodában a vendégek még
több ajándéktárgyhoz jut-
hatnak, valamint az alsó
szinten kialakított tárgya-

lók alkalmasak kisebb lét-
számú rendezvények, ér-
tekezletek lebonyolítására
is. Az iroda jelenleg pró-
baüzemmel működik, a
hivatalos megnyitója feb-
ruár 17-én 15 órakor lesz.

Balatonfüredi
Turisztikai Egyesület

A Balatonfüredi Tu-
risztikai Egyesület – az
MT Zrt.-vel közösen –
részt vett a hagyományo-
san megrendezett Ferien
Messe Wien szakmai és
közönségvásáron, ame-
lyet január 13-16-a között
rendeztek a bécsi vásár-
központban. Magyaror-
szág soros EU-elnöksége
és a jubileumi Liszt-év
apropóján idén  díszven-
dégként szerepelt.

A rangos turisztikai
seregszemlén a Magyar
Turizmus Zrt. 18 hazai
társkiállítójával összesen

14 szakmai és a nagykö-
zönségnek szóló  kísérő-
programon, valamint az új
arculat szerint kialakított,
150 m2-es nemzeti stand-
ján keresztül prezentálta
hazánk gazdag turisztikai
és kulturális kínálatát.
A vásárt valamint a vele
együtt megrendezett Wi-
enna Autoshow-t 150 ezer
látogató kereste fel.
Az egyesület a saját kiad-
ványai mellett (Balatonfü-
red és környéke, Balaton-
füred Guide, Balatonfüred
szállás és gasztronómiai
kalauz, Kiemelt rendezvé-
nyek 2011-ben, Garantált

programok borús időben)
a Balaton Golf, Német
egység a Balatonnál, Ba-
laton-felvidéki Nemzeti
Park ajánlatait, valamint
szálláshelyek csomagjait
kínálta.
A kiállítás valamint a
stand sikere alapján idén
remélhetően emelkedik a
Balatonfüredre látogató
osztrák turisták száma,
akik közül a legtöbb ven-
dég a golf, lovaglás és ke-
rékpározási lehetőségek
valamint a wellness hote-
lek iránt érdeklődött.

TDM

Balatonfüred a bécsi
utazás kiállításon

Tisza-kutatók, mellettük balról dr. Bíró Péter, a tihanyi lim-
nológia igazgatója, jobbról G. Tóth László tudományos ta-
nácsadó

Új helyen a turisztikai irodák. Nagyobb tér, több tájékoztató anyag, kellemesebb környezet

Megnyitotta kapuit az új Turisztikai Látogatóközpont

„Ne feledd, hogy két kezed van.
Az elsőt Isten azért adta, hogy 
magadon segíts, a másikat pedig,
hogy másokon.”

(Teréz anya)

Köszönjük az adományokat
a rászorulók nevében is!

Magyar Máltai Szeretetszolgálat balatonfüredi csoportja
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A 93 éves szőlőneme-
sítő dr. Csizmazia Darab
József, Balatonfüred
Díszpolgárának újabb el-
ismeréseihez lehet gra-
tulálni. Az elmúlt hetek-
ben több örvendetes
eseménynek örülhetett a
Budapesten élő idős
szakember.

2010. november 25-
én, a Kunsági Borvidék
Hegyközségi Tanácsa, a
borvidék szőlőtermesztése
érdekében, a borvidék
adottságaihoz jól alkal-
mazkodó szőlőfajták
megalkotásáért szerzett
elévülhetetlen érdemeiért
a Kocsis Pál-díjat adomá-
nyozta Csizmazia Darab
Józsefnek.
Kocsis Pál (1884–1967)
szőlőnemesítő, több mint
180 új szőlőfajta előállí-
tója, köztük a ma legnép-
szerűbb Irsai Olivér nem
ismeretlen Balatonfüreden

sem. Szívbetegsége miatt
az 1960-as évek elején
kétszer is volt az Állami
Szívkórház lakója. A
gyógykezelés mellett hó-
dolt festő szenvedélyének
is. Megörökítette a Kerek-
templomot. Továbbá taní-
totta beteg társait a szőlő-
oltás tudományára.

Dr. Csizmazia Darab Jó-
zsef számára a kitüntetés
nemcsak szakmai elisme-
rés, hanem egykori tanító
mesterének maradandó
emlékezete.
Az Irsai Olivér szőlőfajta
révén, Balatonfüredhez
szintén szorosan kötődő
szőlőnemesítő, dr. Bako-

nyi Károly is ért el sikere-
ket. Az általa nemesített
Cserszegi fűszeres szőlő-
fajta szülőpárjaként alkal-
mazta Kocsis Pál szőlő-
fajtáját.
Dr. Csizmazia Darab József
további sikere nem Ma-
gyarországról, hanem a
szomszédos Ausztriából ér-
kezett. Franz Schruiff bur-
genlandi szőlősgazda, a
Csizmazia szőlőfajták
ausztriai honosításáért ka-
pott magas állami kitünte-
tést. Ausztria Köztársasági
Elnöke, Heinz Fischer az
Oszt rák  Köztársaság
Aranykereszt kitűntetést
adományozta, a környezet-
kímélő, betegségeknek el-
lenálló Bianca szőlőfajta
meghonosításáért.
A Bianca szőlőfajta (Eger
2 és a Bouvier kereszte-
zése) ma már félévszáza-
dos múlttal rendelkezik. A
keresztezés éve: 1962, az
állami elismerésre történt

bejelentés éve: 1978, a kí-
sérleti-megfigyelési idő
16 év volt. Ezt követte az
újabb időhúzás, és a fajta
1982-ben kapott állami el-
ismerést. Összesen 20 év
kellett, hogy termelésbe
kerülhessen.
A Bianca szőlőfajta borá-
val Franz Schruiff több
nemzetközi borversenyen
nyert aranyérmet. 1994-
ben Zágrábban a Nemzet-
közi Borversenyen 900
minta között már az elő-
kelő Nagy Aranyérmet ér-
demelte ki.
Talán példátlan ez a törté-
net, hogy egy magyar ne-
mesítésű szőlőfajta kül-
honban nagyobb megbe-
csülésben részesült és ott
a legmagasabb állami ki-
tűntetést kapott, mint sem
hazájában. Magyarorszá-
gon jelenleg a Bianca sző-
lőfajtát 1846 ha-on ter-
mesztik.

F. L.

Újabb elismerések dr. Csizmazia Darab Józsefnek

Schneider Ferenc nyu-
galmazott erdőmérnök,
Balatonfüred Város Dísz-
polgára jóvoltából már
az elmúlt években is sok
értékkel gyarapodott vá-
rosunk. Ajándékként
könyvtárából 2008-
2009-ben 410 kötet ke-
rült a Városi Könyvtárba.

2008-ban a Jókai Mór
Emlékháznak adományo-
zott 75 kötetet, Jókai Mór
1915-ben kiadott soroza-
tának 57 kötetét és Mik-
száth Kálmán a harmincas
években kiadott sorozatá-
nak 18 kötetét.
2009-ben a Városi Hely-
történeti Gyűjtemény szá-
mára 210 kötetet ajándé-
kozott. Ezek mindegyike
díszkiadású könyv, törté-
net- és természettudomá-
nyi, művészeti tartalmú,
illetve szépirodalmi mű-
vek az 1800-as, 1900-as
évekből.
Listázásra került – beleltá-
rozásra és tartalmi feldol-
gozásra vár – a Városi
Könyvtár állományába
még 125 kötet vegyes tar-
talmú könyv.
Átadtunk – az adomá-
nyozó hozzájárulásával –
az Országos Széchényi
Könyvtár restaurátorkép-
ző tanfolyamaihoz 4 db
igen rossz állapotú, ide-
gen nyelvű könyvet.
Az adomány-könyveket
elláttuk egyedi, beragasz-
tott „Ex Libris”-ekkel,
mely grafikát Pálffy Ká-
roly balatonfüredi festő-
művész készítette önzet-
len ajándékként. 
A könyvek elhelyezésére
egy gyönyörű, resteurá-
lásra váró szecessziós
könyvesszekrényt ajándé-
kozott Feri bácsi a Hely-
történeti Gyűjteménynek
– amely pénz hiányában
három éve vár felújításra
egy restaurátorműhely-
ben.
Több évvel ezelőtt java-
solta Schneider Ferenc,
hogy a városnak ajándé-
kozná ásvány- és trófea-
gyűjteményeit is, és sze-
retné, ha ezek méltó helyen,
a nagyközönség számára is

elérhető módon kerülnének
kiállításra.
Az eddig a lakásában őrzött
gyűjtemények már eddig is
sok ezer látogatót vonzot-
tak. A „szájhagyomány út-
ján” terjedő kiállítás-láto-
gatási lehetőségnek első-

sorban a füredi és kör-
nyékbeli pedagógusok
örültek. Osztályok, napkö-
zis csoportok, táborozó
gyermekek keresték fel a
lakás-kiállítást, s hallgatták
élvezettel Feri bácsi tárlat-
vezetését az ásványok, kő-
zetek kialakulásáról, vadá-
szati élményeiről.
Tavaly ősszel a régen
megálmodott kiállítás el-
érhető közelségbe került. 
Az arácsi Népház felújí-
tása a norvég pályázat se-
gítségével lehetőséget
teremt arra, hogy a két
gyűjtemény is helyet kap-
jon az épületben, s külön-
leges látnivalóval szolgál-
jon a helybelieknek, s az
erre kirándulóknak. Az
egykori posta-épületrész-
ben tervezték meg az épí-
tészek az emeletre a
geológiai gyűjteményt, a
földszintre a vadászati ki-
állítást.
A zirci Bakony Termé-
szettudományi Múzeum
munkatársai – Kasper
Ágota igazgató-zoológus,
Katona Lajos geológus és
Szurgyi Zsuzsa preparátor
hosszú hónapokon át tisz-
tították, rendszerezték az

ásványokat, s tervezték,
majd berendezték a kiállí-
tást. (A trófeákat: az őz- és
szarvasagancsokat, vad-
disznóagyarakat, valamint
a vadászati eszközöket és
vadász-felszereléseket ja-
nuártól „veszik kezelés-

be” a muzeológusok, s ta-
lán március közepére-vé-
gére elkészülhet a vadá-
szati kiállítás is!)
A geológiai kiállítás
Schneider Ferenc adomá-
nyából elkészült, s talán
néhány héten belül láto-
gatható lesz a nagyközön-
ség számára is. 
Az ajándékozásról szóló
szerződést 2010. decem-
ber 21-én írta alá a Polgár-
mesteri Hivatalban az
adományozó, és a meg-
ajándékozottak: dr. Bóka
István polgármester a
város nevében és Sárkö-
ziné Sárovits Hajnalka, a
Városi Könyvtár igazga-
tója mint a gyűjtemény
kezelője.
A 673 db ásvány átadásá-
ról szóló Ajándékozási
szerződés az alábbi köte-
lezettségvállalást is tartal-
mazza: 
„Az Ajándékozott vál-
lalja, hogy lehetősége sze-
rint az egész gyűjteményt,
vagy annak legnagyobb
részét állandó jelleggel
bemutatja, a helyi adottsá-
gok figyelembe vétele
mellett együtt tartja, és
különös tekintettel az ifjú-

ság tudásának és termé-
szetszeretetének gyarapí-
tása céljából időnként
szakvezetéseket, előadá-
sokat szervez a gyűjte-
mény megismertetésére”
Az arácsi karácsonyi ün-
nepségen dr. Bóka István
polgármester meleg sza-
vakkal köszönte meg
Schneider Ferencnek
nagylelkűségét, majd a
képviselőkkel együtt
megtekintették a kiállítást. 
A látvány felülmúlta min-
den elképzelésüket: gyö-
nyörűen kivitelezett üve-
ges, rejtett világítású tár-
lókban sorakoztak – a
geológusok által felira-
tozva – a szebbnél szebb
ásványok, melyeket Feri
bácsi évtizedekkel ezelőtt
a Keleti-Kárpátokban, a
Radnai-havasokban gyűj-
tött.
A kiállítóteremben Schnei-
der Ferenc életútját, mun-
kásságát bemutató képe-
ket, könyveket, térképe-
ket, tárgyi emlékeket is
l á tha tunk ,
v a l a m i n t
díszpolgári
ok l eve l é t ,
amelyet a
v á r o s é r t
végzett ön-
zetlen mun-
kájáért ka-
pott 1995-
ben.
Ha akkor
nem kapta
volna meg a
várostól ezt
az elisme-
rést, most
b i z o n y á r a
sokan java-
solnák erre –
gyű j t emé-
nyei díszé-
re válnak
Arácsnak, a
városnak; a geológiai és a
hamarosan elkészülő va-
dászati kiállítással ismét
büszkélkedhetünk!

Köszönjük Feri bácsi a
nagylelkű adományt!

Megbecsüljük, vigyázunk
rá, s ígéretünkhöz híven
hírét visszük szerte az or-

szágban. Jó erőt, egészsé-
get kívánunk, s azt, hogy
még sokáig gyönyörköd-
hess az általad megálmo-
dott szép kiállításokban.

Sárköziné
Sárovits Hajnalka

igazgató,
Városi Könyvtár

Balatonfüred

Adományok a városnak, Arácsnak

A szőlőnemesítő nagy erénye a türelem, legalább húsz év,
mire termelésbe kerül egy fajta

673 darab ásványt ajándékozott Schneider Ferenc Balaton-
fürednek

Balatonfüreden első
alkalommal köszöntöt-
ték az év első napját
újévi koncerttel. A Grazi-
oso Budapest Vonósné-
gyes koncertjére zsú-
folásig telt a Vaszary-villa
Széchenyi terme. A vo-
nósnégyes tagjai – Ba-
logh Ferenc, Detvay M.
Marcella, Rudolf András,
Migróczi Tamás – Mozart,
Haydn és Werner Leó
klasszikus műveit hozták
el a Balaton-parti vá-
rosba.

A bensőséges hangu-
latú délutánon lélekemelő
muzsikát hallgathatott a
zenekedvelő közönség. A
koncert előtt Doncsev
András alpolgármester
mondott köszöntőt. „Kik
messze voltak, most mind
összejönnek, a percet édes

szóval ütni el, amíg a tél a
megfagyott mezőket kar-
colja éles kék jégkörmei-
vel” – idézte Kosztolányi
Dezső szavait. Az óév vé-
ge mindig a meghitt be-
szélgetések, a befelé for-
dulás, a visszatekintés,
számvetés és az új foga-
dalmak, fogadkozások
időszaka. Valamennyien
elhatározzuk, mit teszünk
másképp, hogyan válunk
jobbá, hiszen az újesz-
tendő számunkra mindig
új kezdetet ígér. 
Az alpolgármester ünnepi
beszédében kiemelte: erő-
síteni kell magunkban a
hitet, hogy mindannak,
ami történik, felsőbb ér-
telme van. Hinnünk kell
abban, hogy életünk törté-
néseit megvilágítják az
égi fények. Hinnünk kell
abban, hogy az egymás-

hoz tartozás érzése erőt ad
a hétköznapok emberpró-
báló küzdelmeihez, erőt
ad kudarcaink feldolgozá-
sához és erőt ad a győzel-
meinkhez szükséges alá-
zathoz. És hinnünk kell
abban, hogy bárhogyan is
alakult és alakul az embe-
riség és hazánk törté-
nelme, bármilyen bukta-
tókkal és vargabetűkkel,
anyagi nehézségekkel teli
az életünk, az emberi lélek
felemelkedése igenis le-
hetséges, és csak rajtunk
múlik –zárta gondolatait
Doncsev András.
Az újévi koncert hagyo-
mányteremtő szándékkal
indult. A szervezők az idei
évtől kezdve színvonalas
zenei rendezvényekkel
nyitják majd az esztendőt
a Vaszary Villában.

Sz. Zs.

Újévi koncert Füreden –
első alkalommal

Szent Vince, a korai
keresztény idők azon
szentjei közé tartozik, aki-
nek történeti valósága két-
ségtelen, de életéről és
haláláról alig van megbíz-
ható információ. Ennek
ellenére a szőlősgazdák és
borászok védőszentjüknek
tekintik és ma is él az a
régi paraszti mondás: „Ha
megcsordul a Vince, tele
lesz a pince”. Neve napját
szerte Európában megün-
neplik, Franciaországtól,
Németországon, Auszt-
rián keresztül Magyaror-
szágon is.
Balatonfüreden immár a
XI. Vince napi borünnep-
nek adhatott otthont az
Anna Grand Hotel. A fő-
szervező, a Balatonfüred-
Csopaki Borvidék Hegy-
községi Tanácsa elnöke
Varga Zoltán, ezt a ren-
dezvényt nemcsak az év
első összejövetelének,
hanem egyúttal egy fontos
szakmai továbbképzésnek
tartja. A teltházas progra-
mot dr. Bóka István pol-
gármester nyitotta meg,
majd kezdődtek a szakmai
előadások.
Elsőként Bodnár Péter,
Mezőgazdasági és Vidék-
fejlesztési Hivatal munka-
társa a szerkezet-átala-
kítás 2011. évi pályázati
lehetőségeiről beszélt. A
támogatások a szőlőültet-
vények korszerűsítését
akkor szolgálják elsősor-
ban, ha azok megegyez-
nek a borvidéki tervekkel.
A pályázatokat februárban
hirdetik meg, a jól elkészí-
tett pályázatok jó eséllyel
várhatják kedvező elbírá-
lásukat. Nem közömbös,
hogy egy hektár ültetvény
telepítési költségéhez,
melynek összege napja-
inkban több mint négy
millió forint, mekkora tá-
mogatás nyerhető.
A Vince napi ünnepség-
nek már elmaradhatatlan
résztvevője dr. Májer Já-
nos, a Pannon Egyetem
Agrártudományi Centrum
Szőlészeti és Borászati
Kutató Intézet badacsonyi
igazgatója, aki ezúttal az
Olaszrizling szőlőfajta

eredetéről, helyzetéről és
a Balaton Borrégióban be-
töltött szerepéről beszél.
Magyarországon a fehér-
szőlőfajták közül a legna-
gyobb területen termesz-
tik, megelőzve a Furmint
és a Zalagyöngye fajtákat.
Miért az első? A válasz
egyszerű, mivel magyar
lelkületű fajta. Magyaror-
szágon a filoxéra vész
után terjedt el. Későn
fakad, jól termékenyül.
Megbízhatóan terem és
alacsony mustfok estén is
képes jó minőségű bort
adni, még akkor is, ha az
évjárat nem éppen ked-
vező. Nagyon jól nyomon
követhető a termőhely ha-
tása, másképp ízlik egy
Olaszrizling Badacsony-
ból, Csopakról és a Szent
György-hegyről, mint Ba-
latonfüredről. Ez a sokszí-
nűség viszont nem hát-
rány. Hátrány viszont
egyesek szerint a neve. Az
olasz név, jóllehet a fajta
származását jelöli, még-
sem Olaszországból került
hazánkba. Dr. Májer János
Márai Sándort idézte:
„Mikor a Rizlinggel is baj
lesz Magyarországon, én
már nem akarok élni”.
Hogy az Olaszrizlinggel
egyelőre nincs baj, erről
szerezhettek tanúbizony-
ságot a borünnep résztve-
vői, hiszen a rendezvény
kísérő programjaként a
borvidék szőlősgazdáinak
borait kóstolhatták.
Szakmai előadások köz-
ben kulturális program ol-
dotta a hangulatot. Bánó
Veronika zongora kísére-
tében Rábaközi Rita is-
mert bordalokat adott elő.
A további szakmai előadá-
sokban a rendezvényt tá-
mogató növényvédelmi
cégek ajánlották termékei-
ket a gazdáknak. A záró
programról ezúttal is az
Anna Grand Hotel szaká-
csai gondoskodtak. A sok
finomsághoz jól illet volna
a szőlősgazdák bora. Kár,
hogy a kedvezőtlen időjárás
miatti tavalyi rossz termés
a borkínálatban is megmu-
tatkozott.

dr. Fülöp Lajos

Vince-napi várakozások
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Vízkereszt elmúlt
már, a sarokban álló
földíszített karácsonyfa
mégis ünnepi hangulatot
áraszt a Kinizsi utcai csa-
ládi ház ebédlőjében. Itt
ülünk le Laci bácsival,
akit nem nagyon kell
kérdezni, az elmúlt, él-
ményekben gazdag nyolc
és fél évtized kimeríthe-
tetlen forrása az anekdo-
tázásnak.

Apám volt a vendég-
lős Pápa mellett, Lovász-
patonán, gyakran jöttünk
a Balaton felvidékére –
jobbára Badacsony kör-
nyékére – borért. Én még
gyerek voltam, de szíve-
sen jöttem vele, egy napig
tartott az út a csézával.
Otthon mindig voltak lo-
vaink, általában a katona-
ságtól vásároltuk őket
olcsón, ha a lovasságnál
már nem voltak alkalma-
sak a szolgálatra, s ezért
leselejtezték őket. Nekünk
a fogatba megfeleltek,
igaz, hátaslovak lévén
még át kellett szoktatni
őket. Számomra mindig
nagy élmény volt egy
ilyen út. Apám természe-
tesen kóstolót tartott a vá-
sárlás előtt, s amikor
megízlelte a bort, egy ré-
szét mindig kiköpte. A
gazda ilyenkor mindig
megrökönyödött: de hát
miért köpi ki a bort az úr?
Mire apám: nem a bort
köpöm ki, hanem a benne
lévő vizet. Ezután mindig
könnyebben ment az alku-
dozás.
Apám egész életében
vidám és viccelődős ter-
mészetű volt, valószínű-
leg tőle örököltem az élet
szeretetét és tiszteletét,
így juthattam el ide, a 85.
esztendőig.
A feleségem füredi
óvónő volt, ezért vállal-
tam el a veszprémi test-
nevelési szakfelügye-
lőség után 1957-ben a
tanári állást a Radnóti
Miklós Általános Isko-
lában, ahol aztán kitar-
tottam a nyugdíjig.
Büszke vagyok rá,
hogy amikor mások
csak három évente uta-
zhattak nyugatra, én
testnevelő tanárként és
edzőként szinte minden
évben vittem a gyere-
keket külföldi verse-
nyekre. Örülök, hogy
ezt én tehettem meg
először Balatonfüre-
den. Nem volt az anna-
kidején egyszerű,
mégsem volt soha semmi
gond, még a határon sem,
pedig igen nagy volt a szi-
gorúság. Igaz, ennek is
megvolt az oka, de ez –
bármennyire is meglepő –
már Anna-báli történet.
Már a 60-as, 70-es évek-
ben gyakran látogattak
külföldiek is erre az orszá-
gos hírnévre szert tett ese-
ményre, sikk lett a füredi
Anna-bál. S ha már jöttek
a külföldiek, akkor termé-
szetesen itt voltak az úgy-
nevezett KEOK-osok is, a
belügy emberei. Egy alka-
lommal odajött hozzám
egy német úr, megkért,
hogy mint főrendező, in-
tézzem el, hogy a lánya a

szépségversenyen a dobo-
gón végezzen. Amikor til-
takoztam, elővett egy 100
dollárost – hatalmas pénz
volt az akkortájt – és azt a
szivarzsebembe próbálta
beledugni, ami nem tűnt

egyszerű feladatnak, mi-
vel a feleségem előtte be-
lefércelte a díszzsebken-
dőt. Ott álltam a zsebem-
ből kilógó bankóval, csak
az nem látta, hogy mi fo-
lyik itt, aki nem akarta.
Dühös lettem, a pénzt
visszagyűrtem a zakójába
és otthagytam a társasá-
got. Valamivel később vé-
letlenül(?) összefutottunk
a mellékhelyiségben, ek-
kor az illető tiszta ma-
gyarsággal közölte velem:
helyesen viselkedett, fő-
rendező úr! Én persze til-
takoztam az ilyen pro-
vokáció miatt, mire meg-
vonta a vállát: nekem ez a
munkám.
Azt gondolom, talán en-
nek is volt köszönhető,
hogy a sportolókkal tör-
tént külföldi utazásaim

során soha nem voltak
gondjaink még a határát-
lépéskor sem. No meg
annak is, hogy nálunk
mindig rend és fegyelem
uralkodott. Szeretem a
verseket, ezért kitaláltam
számukra egy játékot: én
mondok egy idézetet, s
aki tudja a költő nevét és
a vers címét, az kap a
neve mellé egy strigulát,
amit a hazaérkezés után
beválthat nálam egy
sportszeletre. A nehezebb
versekért persze két stri-
gula járt. Aztán ha ebbe
belefáradtunk, jött az
éneklés, azoknak is járt a
csokoládé, akik velem
együtt tudták énekelni a

népdalokat.
Győrben jártunk egyszer
kézilabda-mérkőzésen,
akkortájt még viselni kel-
lett a piros úttörőnyakken-
dőt. Odafelé, a meccsre
készülődve nem lehetett

lazítani, de a hazaút már
mindig hosszabbra sikere-
dett. Megmutattam nekik
a győrszabadhegyi, Napó-
leon elleni utolsó nemesi
felkelés emlékművét,
majd tettünk egy kis kité-
rőt Pannonhalmára is,
megnézni a bazilikát, a
monostort, illetve – ami a
gyerekeknek különösen
érdekes volt – az úgyne-
vezett forgó Krisztus ké-
pet. Az udvaron a piros
nyakkendők miatt az
egyik páter meglehetősen
indolens módon fogadott
bennünket. Később aztán
sikerült tisztázni, hogy
testnevelő tanár vagyok,
ezek itt füredi kézilabdás
gyerekek, én pedig Pápán
diákoskodtam, ahol egy
lelkigyakorlat során igen
nagy hatással volt rám a

jelenleg Pannonhalmán
élő Mécs László két el-
hangzott verse. Erre aztán
a páter is elmosolyodott:
ez a Mécs László most itt
áll előtted – mondta. Ösz-
szebarátkoztunk. Azóta,
ha arra járok, egy szál vi-
rágot mindig viszek a már
évtizedekkel ezelőtt el-
hunyt, híres papköltő sír-
jára.
Az Anna-báli főrendező-
ség tisztsége váratlanul
ért. Addig Sarkadi József
kollégámé volt ez a meg-
tisztelő, bár igencsak ösz-
szetett feladat, de az ő
elhunytával megüresedett
a hely. Rosta Sándor szólt
nekem, nem vinném-e to-

vább ezt a megbízatást.
Rövid gondolkodási idő
után – bevallom, a felesé-
gem kapacitálása is szere-
pet játszott ebben – igent
mondtam. Akkor még
nem is sejtettem, hogy mit
vállalok az elkövetke-
zendő húsz esztendőre,
ami miatt még a Guiness
rekordok könyvébe is be-
kerültem. Minden lehető-
séget megkaptam ahhoz,
hogy az egyre inkább a fi-
gyelem központjába ke-
rülő bálon zökkenőmen-
tesen történjenek az ese-
mények, ennek ellenére
számos alkalommal elő-
fordult, hogy a váratlan
helyzet miatt az összes is-
meretségemet és kapcso-
latomat igénybe kellett
vennem, hogy ne legyen
fennakadás. Volt rá példa,
hogy rövid időn belül –
ami ott, akkor azt jelen-
tette, hogy azonnal – kel-
lett az éttermi részbe
cigányzenekart kerítenem,
mivel az eredetileg szer-
ződött bandát a minősíthe-
tetlen hozzáállása és
követelődzése miatt akkor
este kellett elzavarnom.
Fölhívtam a barátomat a
Baricskában, a tehertaxi
percek alatt áthozta a ze-
nészeket a hangszereikkel
együtt – pedig egy cimba-
lom nem könnyű darab –,
a közönség semmit nem
vett észre az egészből.
Amikor a szerződött ban-
da reklamált, mondván,
hogy az a mi helyünk ott,
mindössze annyit közöl-
tem velük: csak volt!
Nézd, az orvosokkal jól
megvagyok, tudomásul
veszem, hogy a 85 év az
bizony 85 év, bárhonnan
is nézzük. Szeretem a
bort, ezért meg szoktam
kérdezni tőlük, fogyaszt-

hatok-e, és ha igen,
mennyit? Az első azt
mondja, 1-2 decit nyu-
godtan, a második,
majd a harmadik is így
nyilatkozik, hamar ösz-
szejöhetne akár egy
liter is…
A minap köszöntött a
polgármester úr, nagyon
jólesett. Nem a hatalmas
ajándékkosár, amit kap-
tam – persze annak is
örültem –, hanem amit
mondott: hogy nyomot
hagytam magam után a
város társasági, sport és
kulturális életében, s
ebben nagy szerepe van
annak, hogy könnyen
tudok kapcsolatokat te-
remteni, hamar megtalá-

lom a hangot a környe-
zetemmel. Azt szoktam
mondani, a boldogságot
senki sem kapja ajándékba,
azért sokat kell tenni, sokat
kell adni másoknak: hitet,
megbecsülést és szeretetet.
Tudod, az én szívemnek
négy csücske van: a család,
az iskola, a sport és az
Anna-bál.

Kedves Laci bácsi,
Isten éltessen ezen a neve-
zetes évfordulón, maradj
közöttünk még nagyon so-
káig, hogy érezhessük azt
a derűt és életszeretetet,
ami belőled árad mind-
nyájunk felé.

Gaál Antal

Laci bácsi 85 éves
Egy tisztelt füredi polgár, Glatz László visszaemlékezéseiből

Több mint fél évszá-
zada Balatonfüreden, a
hajóállomásra vezető be-
tonmólótól, a hídtól
balra, egy kis nyíltvízi
versenyuszoda volt a Ba-
latonban, ahol a „fiatal
úszókat edzik a szakkép-
zett úszómesterek” –
mint Lipták Gábor írja az
1950-es évek közepén a
Panoráma Könyvkiadó-
nál megjelent útikönyvé-
ben.

Abban az időben
Pásztor János híres Ré-
vész és Halász szobra,
amely ma is Füred egyik
szimbóluma, még köze-
lebb állt a móló bejáratá-
hoz, amint a fényképen is
látható. Volt ott egy csó-
nak, kisvitorlás kikötő,
egy betonjárda „bikákkal”
a vízi járművek kikötésé-
hez.
Ezen betonjárda – ami
közel volt a víz felszíné-
hez – előtt volt egy 25 mé-
teres uszoda, a parttal
párhuzamosan, négy pá-
lyával és a két végén fából
készült fallal, fából ké-
szült „rajtkövekkel”. A
falak mélyen nyúltak a
vízbe, annyira, hogy pél-
dául gyorsúszásnál szabá-
lyos fordulót lehetett
rajtuk végrehajtani. Ké-
sőbb zöld moszatok ra-
kódtak le a fa lapokra és
csúszóssá, sikamlóssá vál-
tak.

Természetesen az uszoda
csak nyáron, 3-4 hónapon
át üzemelt, a Balaton hő-
foka határozta meg, hogy
meddig tudtunk ott gyako-
rolni, edzeni. Mi füredi fi-
atalok, főként tizenévesek
jártunk oda úszni. Al-
mássy Béla bácsi volt az
edzőnk, aki fiatal korában
versenyúszó volt, a Füred-

Siófok közötti Balaton át-
úszó versenyen is részt
vett. Egyébként a Balaton
Étterem főpincéreként
dolgozott.
A fáma szerint fiatalon
több huncutságot is csi-
nált, például fogadásból,
az elültetés után nem sok-
kal, kicserélte a Rabindra-
nath Tagore emlékfát, a
csínytevésre senki nem

jött rá. De előttünk, gyere-
kek előtt az ötvenes évek
közepén igen nagy tekin-
télye volt Béla bácsinak !
Emlékezetem szerint az
uszodát a balatonfüredi
Vasas Sportklub építette
és üzemeltette, és néhány
évig volt meg csupán.
A szünidőben nem volt
gond edzésre járni, ami-

kor pedig az iskolában
megkezdődött a tanítás
(vonatos diákok voltunk,
Veszprémbe jártunk, ak-
kor még Füreden nem volt
gimnázium) délután négy
óra körül érkeztünk haza a
vonattal, siettünk le a Ba-
latonra, hogy még sötéte-
dés előtt legyen egy kis
időnk az edzésre.

Honti József

Nyíltvízi versenyuszoda Füreden
az ötvenes években

A balatonfüredi Mű-
vészklub időről-időre be-
mutatkozik a nagykö-
zönség előtt, ezúttal a
Polgármesteri Hivatal
Folyosó Galériájában lát-
hatóak öt fotós képei.

Gazsi József, Fritz
Béla, Nagy Sándor, Nagy
Tímea és Szabó Miklós
saját egyedi stílusát hozta
el magával. A tárlat meg-
nyitóján Hári Lenke alpol-
gármester úgy fogalma-
zott, a művészek mindazt
az értéket megörökítik
számunkra, amit csak ők
látnak meg egy adott pil-
lanatban. Bár naponta
több millió fotó készül a
világban – gondoljunk
csak a családi esemé-
nyekre – a művészek ké-
peit a sajátos gondolkodás

teszi még értékesebbé, a
közönség által is befogad-
ható alkotássá.
Minden fotó egy megis-
mételhetetlen pillanatot
örökít meg és ez a pillanat
akkor válik igazán kifeje-
zővé, ha egy művész sze-
mén át látjuk a világot,

fogalmazott az alpolgár-
mester.
A Művészklub kollektív ki-
állítását február elejéig le-
het megtekinteni, a füredi
Polgármesteri Hivatal Fo-
lyosó Galériájában, a hiva-
tal nyitvatartási idejében.

bambek

Fotósok kiállítása a Polgármesteri Hivatalban

MEGHÍVÓ
Az 5 éves jubileumát ünneplő balatonfüredi MÚZSA Művészeti Egyesület

tisztelettel meghívja Önt és barátait a MŰVÉSZFARSANGRA

2011. február 5-én 19.00 órára

a balatonfüredi Hotel Blaha Lujza éttermébe.

19.00   Farsangi bál megnyitója
19.30   Vacsora

Mulatni éjjel 3-ig lehet.

Ehhez a zenét és a hangulatot biztosítja: Jehoda Ferenc
Az est folyamán jelmezverseny, tombola.

Jelentkezés: 2011. január 31-ig
Telefon: 06-20/286-0950 Héhn Zsuzsanna

06-20/579-1733 Nagy Sándor

Mindenkit szeretettel vár a rendezőség.

Dr. Bóka István polgármester gratulál a születésnap alkalmából

A fénykép a Panoráma Kiadónál 1958-ban megjelent Ba-
latonfüred és környéke c. útikönyvből való. Jól látszik a
szobrok között és mögött a rajtkövek közül három. Egy
fiatal éppen a rajtkő mellett áll

Nagy Tímea: Téli árnyék

Glatz László az Anna-bálok örökös főrendezője
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Sűrű év volt. Megnyílt
az enyészetből előkapart
Vaszary-villa, hogy aztán
több, országos szinten is
figyelemre méltó tárlat-
nak adjon helyet, meg-
újult a Jókai Emlékház,
lett Városi Múzeum és
Tesco. Városimázs díj
harmadszor, első hely a
Virágos Magyarországért
versenyen.

Márciusban átadták az
Ipolyt, a város talán leg-
jobb adottságú szállóját. A
felújítás évekig húzódott,
a végösszeg mintegy hét-
száz millió forint. Az ek-
lektikus műemlék épület a
fáradt sárgájával, a tovább
szőhető izgalmas múltjá-
val, a Balatonra néző tera-
szaival, és a Szép Ernő
szobájával tagadhatatlanul
az egyik kedvencünk.
Még ebben a hónapban
megnyílt az új üzletház is,
mégpedig Tesco Marina
Center néven, amit azóta
sem nevezett soha senki
így. Bár saját műfajában
kétségkívül az ország
egyik legszebb épületét si-
került a városban megva-
lósítani, az üzletház jelen-
léte és működése azóta is
beszédtéma, sikk szapul-
ni, a parkolóháza mégis
szinte mindig tele van.
Tavasszal bejelentik: a
Központi Statisztikai Hi-
vatal adatai szerint az or-
szág leglátogatottabb vá-
rosainak élmezőnyében
van Balatonfüred, 2009-
ben félmillió vendégéjsza-
kát regisztráltak itt, így
számos nagyvárost és
népszerű úti célpontot
megelőzve a belföldi, kül-
földi turizmust együttvéve
az ország hatodik legnép-
szerűbb települése Füred.
Mind a külföldi, mind a
magyar turisták körében
kiemelkedően népszerű a
város. Miközben a be-
utazó turizmust figye-
lembe véve a mintegy 240
ezer vendégéjszakájával,
még a térségi nagy rivá-
list, Siófokot is meg-
előzve az ország ötödik
leglátogatottabb helye
Füred, addig a statisztika
szerint a belföldi vendég-

forgalom is nőtt a város-
ban, tavaly közel 260 ezer
magyar szállásfoglalást
regisztráltak.
Májusban jönnek az ékkö-
vek. Be lehet költözni Jó-
kaihoz, van Városi Múze-
um és elkészül a Vaszary-
villa. A visszafogott szá-
mításaink szerint is
minimum háromszor át-
adott képtár és az ott he-
lyet kapó szellemiség
szintén közel áll a szí-
vünkhöz, annál is inkább,
mert itt járt Nádler István,

Hegyi Lóránd, zenélt itt
Binder Károly, Snétberger
Ferenc és mindenekelőtt
Bach Goldberg-variációi
is itt szólaltak meg. Voltak
itt klasszikusok, mint Va-
szary János és Márffy
Ödön, egy kis Csinszka
mítosz, már csak arra vá-
runk, hogy az egykori her-
cegprímás parkjában vég-
re legyenek igazi szabad-
téri koncertek. (Ez volt
egyébként Füred eddigi
legnagyobb, mintegy két-
milliárdos városfejlesztési
programja. Új kulturális
intézmények létesültek,
utcák, parkok, épületek
újultak meg.)
Május első hétvégéjén
már teltház Füreden. Sor-
ban állás a fagyiért. Lepi-
rult arcok. Szemlélődés a
sétányon napszemüvegek
mögül. Apukák a parkoló-
ban piros Ferrarit néznek.
Nincs hely a kávézókban.
Évődés a szökőkútnál, ki
legyen a fotón. Heverés a
stégen. Néhányan a strand
felől érdeklődnek. Az első
igazi roham és vonulás.

Motorral, cangával, luxus
autóval. Gondosan ki-
kenve, gyerekkel, kutyá-
val, elegánsan vagy éppen
szandálban mezítláb - úgy
tűnt, mindenki lent van a
parton. 
Aztán ez nem volt mindig
így, érkezett a meglett
fákat kicsavaró, tetőket
megrongáló irdatlan vihar
és szinte a végeláthatatlan
esőzés. Ennek ellenére ce-
lebek sárkányhajókkal
versenyeztek a Balatonon,
megújult a Kisfaludy

strand, mi több, a gyep-
szőnyegének állapota iga-
zi városi bestseller lett,
mint ahogy hetekig izga-
lomban tartotta a várost az
is, hogy mi lesz a sorsa a
Kiserdőben apró cetlikkel
megjelölt fáknak. Volt
trónfosztás a Kékszala-
gon, romantikus reform-
kori felvonulás, borhét
háromszáz borral a par-
ton, és persze Anna-bál.
Nyíltvízi Úszó Eb, kézi-
labdások sikere a KEK-
ben, Szálinger Balázs si-
kere a Quasimodo Költő-
versenyen.
Közben Füred harmad-
szor is Városimázs díjat
kapott, a Virágos Magyar-
országért környezetszé-
pítő versenyen a három-
százötvenegy település
közül a városok kategóri-
ájában első lett. Megvol-
tak a választások is, a
város polgármestere or-
szágos szinten is kiemel-
kedő eredménnyel újra
bizalmat kapott. Nem
mellesleg elkezdődött a
városközpont felújítása,

először volt adventi vásár
és közben szép csendben
befagyott a Balaton.
Ja és Füred komoly pozí-
ciókat vívott ki magának
az internetes portálokon, a
Facebookon össze is gyűj-
töttek néhány érvet arra:
mit lehet szeretni Füre-
den? Íme néhány válasz a
hosszú listából:
Az igazi hullámot, a kikö-
tőt, a régi épületeket, a
naplementét, a velős pirí-
tóst a hatlépcsősben, a vi-
torlásokat, a borvidéket, a
krémest a Bergmannban,
a felújított városrészt a
szívkórház környékén,
hogy itt soha nincs mun-
ka, csak szabadság, nyá-
ron a pörgést, télen a nyu-
galmat, a Karolinát, a Ló-
czyt, a Tagore sétányt, a
hekket, az Anna-bált, a
Peront, a mólót, a naple-
mentét, a régi villákat,
amikről nem lehet tudni,
lakják őket vagy sem, Ba-
latonfüred színét, a ki-
hívó, félig pucér, nyári
Füredet és az őszi melan-
kolikus dámát, a jég rop-
panásainak hangját, a
Balatonba lógatott lába-
mat, a Kisfaludy strandot,
a klímát, a hattyúkat, hogy
itt él az édesanyám, az
arácsi állomást, a tihanyi
panorámát a partról, a ha-
józást, a fehér templom
esti fényeit, a Seklit, a ki-
látást a Tamás-hegyről, az
esténként a partról felszű-
rődő hangokat, a Fla-
mingo diszkót, a Kossuth-
forrás vizét, azt, ha vége
az Anna-bálnak, a munka
közbeni hideg sört a szál-
lodában, a hatlépcsőst, a
vadkacsákat, a kilátást a
teraszomról, az óriás csa-
varos csoki-vanília-eper
fagyit, a Kedvest, a pálin-
kaházat, a Borhetet, a
görög falut, a strandolást a
kisbarátokkal, bandázást
otthon, családdal bandáz-
ni, vitorlázni, mindenhova
gyalog menni, Figuláékat,
a virágillatot, a csendet,
azt, hogy a legszebb város
az északi parton, hogy
egyszerűen a legjobb itt
lakni.

balatonfured.hu

Balatonfüred 2010

Nagy Tímea: Téli fa

Január 16-án rendez-
ték meg a hagyományos
újévi hangversenyt a Ba-
laton Szabadidő és Kon-
ferencia Központban. A
közönség ezúttal is a Fe-
rencsik János Zeneiskola
két zenekarának műso-
rát hallgathatta meg, el-
sőként a 14 tagú Vonós-
zenekar játékát.

Szabó Csilla koncert-
mester a Balatonfüredi
Naplónak elmondta, a
világ minden táján szoro-
san kötődik a komolyzene
az újév kezdethez. Nincs
olyan jelentősebb város,
ahol ne rendeznének ha-
sonló hangversenyt. Az
idén kicsit újítottunk is, hi-
szen egy szám erejéig ki-
egészül a zenekar a fúvós-
zenekar tagjaival. Reperto-
árunkat is úgy állí- tottuk
össze, hogy az elején a ko-
molyzene domináljon, ké-

sőbb fokoza- tosan oldódik
a stílus. Két Bach művel
indítottuk a koncertünket,
aztán jöttek a filmzenék,
melyek fülbemászó dalla-
muk miatt igen kedveltek
a közönség körében, vé-
gül egy izgalmas tangó-
muzsikát hallhattak tőlünk
a jelenlévők – tette hozzá
Szabó Csilla.
A második részben az Ifjú-
sági Fúvószenekar lépett
fel, akik Szuk Má- tyás:
Isaszegi indulójával ala-
pozták meg a jó hangula-
tot. Később felcsendült a
One Moment in Time cí-
mű Grammy-díjas dal is,
amelyet először Whitney
Houston amerikai éne-
kesnő adott elő az 1988-as
los angelesi olimpián.

Angyal Boglárka a zene-
kar tagja nyilatkozott a kon-
cert előtt lapunknak.

– Fél évvel ezelőtt
kezdtünk el készülni a mai

koncertre, hetente több-
ször is összejött a zenekar.
A repertoár képviseli a ko-
molyságot, de újévkö-
szöntő lévén, természete-
sen a slágeresebb dalokat
is. A próbák nálunk mindig
nagyon jó hangulatúak,
persze azért van bennünk
izgalom is, feszültségről
azonban nem beszélhe-
tünk. Csincsi igazgató úr
mindig oldja az esetleges
konfliktusokat, rá mindig
lehet számítani.
Az Ifjúsági Fúvószenekar
is megszólaltatott filmslá-
gereket, a hangverseny zá-
rásaként Ron Sebregts:
Végső visszaszámlálás cí-
mű szerzeményét hallhat-
ták a lelátón ülők, akik
között természetesen leg-
nagyobb számban azok
foglaltak helyet, akiknek
tehetséges gyermekük va-
lamelyik zenekarban ját-
szott.

Újévköszöntő koncert a
Szabadidő Központban

Amikor 150 évvel ez-
előtt Madách Imre (aki,
megjegyzem, januári szü-
letésű!), július 6-án,
szombaton megérkezett
Füredre, a tragédia kéz-
irata már Arany Jánosnál
lehetett.

Madách 1860 márciu-
sában fejezte be a művet,
s azóta csak egy-két barát-
jának mutatta meg. Első
műves szerző. Aki már
volt ebben az állapotban,
tudja, milyen idegesítő ki-
engedni kezünkből a
munkát s rábízni azt a
visszafordíthatatlan sorsra
és az örök emberi ítéletre.
Madách ráadásul tele volt
gátlásokkal, kész csoda,
hogy elmerte küldeni
(netán átadni) a magyar
irodalom akkori elsőjé-
nek, Arany Jánosnak a
kéziratot. És aztán várta,
várta, talán hónapokig a
választ. Közben zajlott az
1849 utáni első ország-
gyűlés, ahol Madách kép-
viselő volt.
Ekkor szakított időt arra,
hogy meglátogassa Füre-
den pihenő néhány család-
tagját. Politikus- és kép-
viselőtársa, a későbbi
pénzügyminiszter majd
miniszterelnök, Lónyay
Menyhért ezt írta napló-
jába az 1861. július 8-i
napról, midőn megérke-
zett Balatonfüredre: „Sok
esmerőst találtam ott.
Révay Simi családjával,
Eszterházi István nejével,
Lopreszti Lajos nejével,
ifjuszép leányával, Ma-
dáts Imre tetsvérjével, Hu-
szárnéval és leányával,
idősebb testvérje leány-
ával, Károlyinéval…”. Ér-
demes amúgy a további
pár sort is a füredieknek
megismerni, mert a város
akkor is élő vonzerejéről
ír érdekes sorokat a napló-
író ifjú politikus, Lónyay
Menyhért.
Lónyay Madách diákkori
barátja volt, húgába, Etel-

kába bele is szeretett a
gyorsan hevülő ifjú költő.
Lónyay naplója nemrég
került elő, onnan az adat,
hogy néhány napot Ma-
dách is töltött Füreden.
Akiket felkeresett a ro-
konságából, mind Annák
voltak s így nem kizárt,
hogy az Anna-bál kedvé-
ért jöttek, utaztak a ked-
velt fürdőhelyre.
Mindez történt 150 évvel
ezelőtt, 1861 júliusának
első napjaiban. Közben
teltek a hetek, a sokat
akaró országgyűlést Fe-
renc József feloszlatta,
Madách hazatért Nóg-
rádba. És szeptember ele-
jén levelet hozott a posta
Alsósztregovára. Feladója
Arany János. A teljes elis-
merés hangján írt a tragé-
diáról, azonnal kijelölve
annak helyét a magyar
irodalom panteonjában.
És a siker folytatódik.
Pesten a szalonokban csak
erről beszélnek, van, ahol
a kéziratból részleteket ol-
vasnak fel. A Kisfaludy

Társaság elhatározza
azonnali, soron kívüli ki-
nyomtatását. Mindenkit a
titok érdekel. Ki lehet ez a
szerző, a nevét sem hallot-
ták addig. Mindenki talál-
gat, Madách pedig Sztre-
gován élvezi sikert, a siker
visszhangját. Gyakorlati-
lag nem volt magyar
újság, ahol ne emlegették
volna az ősz szenzációját,
egy új magyar remekmű
megszületését.
A nyomdagépek pedig
gyorsan dolgoztak és 1861
decemberére már el is ké-
szült a kötet. Könyvesbol-
tokba nem került, ez a
Kisfaludy Társaság illet-
ménykötete volt, de egy év
múltán jött az új kiadás is.
Igaz, a kézbevétel átcsú-
szott a következő évre, de
ott a könyv borítólapján a
dátum: Az ember tragédi-
ája. Drámai költemény.
Írta Madách Imre. Kiadja a
Kisfaludy Társaság. Pest.
1861. Ennek éppen 150
esztendeje.

(pm)

150 éve jelent meg Az ember tragédiája

Madách Imre egy évvel Az ember tragédiája megírása után
jár Füreden

A Veszprémi Petőfi Színház
Paradicsomtól a pokolig – Di-
ákszemmel Az ember tra-
gédiája című előadásában
Veszprém megye 15 iskolájá-
nak 260 diákja játssza el Ma-
dách Imre klasszikus művét.

Jeles évfordulók 2011

v
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Általános iskolák elsős évfolyama 2010/2011
Bem József Általános Iskola 1. osztály
Felső sor: Mátyás Attila, Őry Ákos, Gergely Richárd, Török Márk, Kozák levente, Kóvári
Ádám, Farkas Tamás, Takó Szabolcs, Deli Gergő, Kiss Dominik. Alsó sor: Dél Zsuzsanna,
Tóth Brigitta, Udvari Csenge, Takács Fanni, Varga Lili, Varga Anna, Mercs Lea, Farkas
Anna, Egervári Anna, Nagy Zselyke, Sipos Zsófia, Deczki Regina, Lázár Viktória. Osz-
tályfőnök: Schmidt Gabriella.

Radnóti Miklós Általános Iskola 1.a
Felső sor: Péter Gergő, Bathó Marcell, Lipták Gábor, Giczi Richárd, Láng Erik, Karli
Ádám, Hideghéti Mátyás, Kurbély Áron, Krempánszky Richárd, Szekrényes Dávid, Ke-
resztes Dániel, Poráczki Roland, Fehér Zsombor. Alsó sor: Bende Szonja, Zoller Anett,
Veingartner Emma, Pető Rozi, Nagy Ivett, Pap Leticia, Bárczy Melitta, Molnár Zsófi, Sa-
lamon Réka, Nagy Nikol, Fazekas Titanilla, Szakálas Patricia, Pető Luca, Bujdosó Bog-

lárka. Hiányzik: Kötél Bence. Osztályfőnök: Pozsonyi Edit. Tanító: Gombos János.

Eötvös Loránd Általános Iskola 1.a
Felső sor: Perger Zoltánné, Török-Vida Zsombor, Zemen Mátyás, Nyikos Bálint, Allacher
Zoltán, Szalai Hunor, Újhelyi Gergő, Rauch Richárd, Csőgör Kristóf, Szakonyi Levente,
Kovácsné Gáspár Magdolna, Ocskóné Zöld Andrea. Alsó sor: Egyed Kata, Radics Sára,
Herold Lili, Inhóf Luca, Makki Flóra, Kramli Kinga, Kozák Anikó, Freund Noémi, Balogh
Júlia, Löwenberger Csepke, Dervalics Vanessza, Varga Lili, Petrőtei Vivien, Slemmer Re-
beka. Pedagógiai asszisztens: Perger Zoltánné. Osztályfőnök: Kovácsné Gáspár Magdolna.
Napközis nevelő: Ocskóné Zöld Andrea.

Radnóti Miklós Általános Iskola 1.b
Felső sor: Papp Áron, Berényi Marcel, Balogh Máté, Csákvári Marcell, Vassányi Hunor,
Meretei Csongor, Kiss Máté, Hódos Bence, Szabó Péter, Grósz Alex, Stegura Benedek,
Kis Botond, Kenyeres Bálint, Csontos András. Alsó sor: Vázsonyi Virág, Spándli Virág,
Isztl Orsolya, Lévai Denisa, Vida Róza, Felber Sára, Maszlag Fanni, Micskó Kira, Rózsa

Dorottya. Hiányzik: Navratyil Benedek. Osztályfőnök: Dr. Hargitai Zsoltné.

Eötvös Loránd Általános Iskola 1.b
Felső sor: Száva Milán, Czire Farkas, Zsemle Máté, Hermán Péter, Péntek Zoltán, Szabó
Bendegúz, Pálfi Máté, Fekete Ádám, Leidl Ákos, Egyed Barnabás, Bauer Olivér. Középső
sor: Varga Arnold, Sigmond Sára, Molnár Liza, Zemen Szabina, Koncz Kata, Degovics
Laura, Király Fanni, Kaszap Kamilla, Horváth Sára, Mohos Dominika. Első sor: Orbán
Balázs, Balogh Ádám, Szepessy Anna, Korompai Ákos, Balázs Dávid. Osztályfőnök: Csá-
kiné Ernek Katalin. Pedagógiai asszisztens: Végh Bianka.
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A Banki és Végrehaj-
tási Károsultak Informá-
ciós Irodája az alábbi
tájékoztatást adja ki a la-
kosság eladósodottságát
reprezentáló adatokról,
amely Veszprém megye
helyzetét kívánja bemu-
tatni. A megismert hely-
zetkép birtokában a
döntéshozók hatékony
lépéseket tudnak meg-
hozni és időben fel tud-
nak készülni a megnö-
vekedett szociális prob-
lémák elhárítására.

Az adatok tájékoztató
jellegűek, részben azért,
mert folyamatosan változ-
nak, így egyes elemeiben
becsléseken alapulnak. A
becsléseknél az alsó érté-
keket vesszük figyelembe.
Ettől 10%-os eltérés első-
sorban felfelé elképzel-
hető.
A megye lakossága 358
ezer fő körül alakul. A hi-
teleket 90 napnál régeb-
ben nem fizetők száma
megközelíti a 4 200-at
Nagyjából ugyanennyi a
már régebben felmondott

hitelszerződések száma is.
Ez egy átlagos négyfős
családot figyelembe véve
33 600 főt érinthet. Ennek
kb. a kétszerese, akik más
egyéb hiteltartozások
vagy közüzemi tartozások
miatt nehéz helyzetbe ke-
rültek vagy végrehajtás
alatt állnak. Számokra le-
fordítva ez kb. Pápa és Ta-
polca összlakosságát érin-
tő problémát jelent. A
közvetlen veszélyben le-
vők száma megyei szinten
a lakosság kb. 15%-át je-
lenti.
Veszprém megye így is a
jobb helyzetben levő me-
gyék közé tartozik. A
munkahelyek aránylag
magas száma miatt keve-
sebben vannak érintve.
Elsősorban a közüzemi
tartozásokkal való elmara-
dás mérsékeltebb az or-
szág többi részéhez képest
a lakótelepeken lakók ese-
tében.
Az ingatlanok jobb általá-
nos állapota miatt a me-
gyében élők magas arány-
ban kaptak jelzáloghitele-
ket. Sok a Balaton-parti

nyaraló, amelynek nincs
állandó lakója, ennek kö-
vetkeztében a kilakoltatá-
sok száma alacsonyabb
lesz az országos átlagnál.
Az idegenforgalom idény
jellege miatt nagyon sok
embernek nem kiszámít-
ható a jövedelme, ez első
sorban Tapolca, Balato-
nalmádi lakosságának je-
lent problémát, emellett
Veszprémben és Pápán a
lakótelepeken élők a le-
ginkább veszélyeztetettek.
A megyének valószínűleg
helyi szinten kell megbir-
kózni a kérdéssel, további
jelentősebb intézkedésre a
kormány erejéből nem
telik. A problémát tovább
súlyosbítja, hogy az ön-
kormányzatok még nem
építették ki információs
hálózatukat, helyi szinten
nem megoldott a bajba ju-
tott ügyfelek tájékozta-
tása, illetve segítése. Az
önkormányzatokat ezért
valószínűleg meglepetés-
ként fogja érni az árveré-
sek és kilakoltatások ma-
gas száma, Már most
számba kellene venni az

önkormányzati ingatlano-
kat, szociális bérlakáso-
kat, hogy a bajba jutottak
elhelyezéséről gondos-
kodjanak. Áprilisban, a
kilakoltatások megkezdé-
sekor a helyi önkormány-
zatoknál megnövekednek
a tennivalók, és mivel az
Eszközkezelő létrehozása
nagyon sok embernek
nem lesz megoldás, gon-
doskodni kell a lakás nél-
kül maradt adósok elhe-
lyezéséről.
A Banki és Végrehajtási
Károsultak Információs
Irodája április végéig
adósmentő tavasz néven
akciót szervez, mely in-
gyenes tanácsadást bizto-
sít mindazok számára,
akik interneten vagy tele-
fonon jelzik problémáju-
kat az iroda felé.

További információk a
www.bankikarosultak.hu
honlapon érhetőek el.

Kovács László
ügyvezető

telefon:
06-70/253-2910

Lakossági eladósodottsági
mutatók Veszprém megyében

A 2011-es adóév vo-
natkozásában elmond-
ható, hogy a Személyi
jövedelemadóról szóló
1995. évi CXVII. törvényt
érintően jelentős változ-
tatásokat fogadott el a
Parlament. Ezek közül az
adózókat szélesebb kör-
ben érintő adómódosító
rendelkezések – a teljes-
ségi igénye nélkül – az
alábbiakban foglalhatóak
össze.

2011-ben az adó mér-
téke 16 százalék, ezt az
adómértéket kell alkal-
mazni az összevont adó-
alapra, továbbá vala-
mennyi külön adózó jöve-
delemre, köztük az ingó
és ingatlan értékesítésé-
ből, béren kívüli juttatá-
sokból, kamatjövedel-
mekből, osztalékból, árfo-
lyamnyereségből kelet-
kező, valamint a kamat-
kedvezményből, nyere-
ményből származó jöve-
delmekre, vállalkozói osz-
talék alapra is.
Módosult az adójóváírás
mértéke és nagysága,
2011-től a bruttósított bér
16 százaléka vehető
igénybe adójóváírásként,
jogosultsági hónaponként
legfeljebb 12.100 Ft, ez
évente 145.200 Ft-ot je-
lent. Ezen összeg azonban
teljes egészében akkor ér-
vényesíthető, ha az éves
összes jövedelem nem ha-
ladja meg a 2 millió 750
ezer forintot. Amennyiben
meghaladja, úgy csökken-
tett összegben, de legfel-
jebb 3 millió 960 ezer fo-
rintig lehet érvényesíteni
adójóváírást.
Módosult a családi ked-

vezmény rendszere. 2011-
től nem mint adókedvez-
mény, hanem adóalap
csökkentő tételként ve-
hető figyelembe azon adó-
zónál, aki családi pótlékra
jogosult gyermeket nevel.
Egy és két eltartott esetén
havonta és kedvezménye-
zett eltartottakként 62 500
forinttal, legalább három
eltartott esetén pedig ha-
vonta és kedvezményezett
eltartottakként 206 250
forinttal csökkenthető a
bruttósított összevont adó-
alap. Családi kedvezmény
jövedelemkorlát nélkül ér-
vényesíthető, s már az
adóelőleg megállapításá-
nál is figyelembe vehető.
Fontos tudni, hogy az
egykulcsos adórendszer
bevezetése következtében
megszűnik az adóterhet
nem viselő járandóság fo-
galma, és ezen juttatások
adómentessé válnak. Ezek
körébe tartozik például:
nyugdíj, jövedelempótló
kártérítési járadék, bal-
eseti járadék, gyes, anya-
sági támogatás, gyermek-
nevelési támogatás, neve-
lőszülői díj, ápolási díj.
További fontos változás-
ként említendő, miszerint
a természetbeni juttatás,
mint adójogi kategória a
jövő évtől megszűnik, he-
lyette béren kívüli juttatá-
sokról (például évente az
üdülési csekk minimálbért
meg nem haladó része, is-
kolakezdési támogatás
gyermekenként a mini-
málbér 30 százalékáig,
munkavállaló helyi utazá-
sára szolgáló bérlet), bé-
ren kívülinek nem minő-
sülő egyes meghatározott
juttatásokról, valamint

béren kívülinek nem mi-
nősülő egyes meg nem
határozott juttatásokról
beszélünk.
Fentieken túl érdemes
tudni, hogy az ingatan-
bérbeadásból származó
jövedelem minden eset-
ben a magánszemély ösz-
szevont adóalapjának ré-
szét képezi majd 2011-
ben, tehát ezzel megszű-
nik a választási lehetőség
e jövedelem külön adózá-
sára.
További lényeges változás
az ún. adónyilatkozat in-
tézményének bevezetése,

mint az önadózás egyik
lehetséges formája, me-
lyet a törvényben megha-
tározott feltételekkel ren-
delkező magánszemély
adózó választhat.
A sok változtatás mellett
továbbra is megmaradó
jogintézményként érde-
mes megemlíteni misze-
rint 2011-ben megmarad
az ún. szuperbruttósítás,
tehát az adóalap-kiegészí-
tés, 27%-os változatlan
mértékben.

APEH KDRF
Veszprém Megyei

Igazgatósága

Fontosabb adóváltozások 2011-ben
a személyi jövedelemadót érintően

Megváltozott nyitvatartási rend 
a balatonfüredi kirendeltségen

2011. február 17. napjától 
a korábbi szerdai napok helyett 

csütörtökönként várjuk adózóinkat 
8-12 és 13-15 óráig.

Utolsó szerdai nyitvatartási nap:
2011. február 9.

A kirendeltség címe és az ott elérhető
szolgáltatásaink változatlanok maradnak.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Veszprém Megyei Adóigazgatósága

Veszprém megyében
először Balatonfüreden a
Városi Könyvtárban lát-
hatták az érdeklődők Pa-
lisca Mária fazekas ipar-
művész alkotásait, me-
lyek mindegyike kézzel
készített egyedi darab.

Palisca Mária tavaly
májusban költözött a
Heves megyei Feldebről
Balatonfüredre. Férje egy
infarktus után a szívkór-
házban lábadozott. A há-
zaspárnak annyira meg-
tetszett a város, az itteni
táj, hogy gondoltak egy
nagyot, felszámolták ad-
digi életüket és itt vásárol-
tak házat. Mária már egy
kis műhelyt is berendezett
új otthonukban, ahol foly-
tatni tudja alkotói munká-
ját.
A magát szerényen csak
fazekasnak nevező kera-
mikus gyermekkora óta
korongozik. Sokáig a fes-
tészet és a szobrászat is
foglalkoztatta, de az
agyagművesség lett az
igazi szereleme. Magyar-
ország akkori legjobb is-
kolájában, a
hódmezővásárhelyi Majo-
lika gyárban tanulta meg a
kerámia készítés alapjait,
majd az Egri Tanárképző
Főiskola rajz szakán szer-
zett diplomát. Számos
műhelyben, híres meste-

rek mellett képezte magát,
mire kialakult saját,
egyedi stílusa. Fő témája
az ember. Fazekas agyag-
ból korongozza az alapot,
erre építi fel figuráit. Mi-
után megszáradtak, kié-
geti őket, ezután követ-
kezik a festés és végül egy
újabb égetés, így nyerik el
a figurák végső formáju-
kat. Valamennyi alkotás
egyedi, hasonlót bármi-
kor, de ugyanolyat soha
nem készít. Úgy tekint fi-
guráira, mintha élőlények
lennének, néha még be-
szél is hozzájuk. Alkotásai
anatómiailag teljesen hite-
lesek és olyannyira egye-
diek, hogy az arcvoná-
sokról felismerhetők.
Palisca Mária szereti a ki-

hívásokat, az emberábrá-
zolás mellett virágokat, ál-
latokat, sőt formatervezett
lakberendezési tárgyakat,
személyre szabott ajándé-
kokat is készít. Persze az
agyagnak vannak korlátai,
mondja, de ha a megren-
delők egészen különös öt-
letekkel állnak elő, me-
lyek első hallásra megva-
lósíthatatlannak tűnnek,
aztán mégiscsak elkészül-
nek. Honlapján a követke-
zőket írja: „Ez a szakma
örök küzdelem az ősi
elemmel, a földdel. Az
agyag saját külön életet él.
Minden nap meg kell vele
vívni a harcot és sosem
tudni ki fog győzni.”
www.paliscamaria.hu

Bambek Gabriella

Agyagba zárt emlékek
Palisca Mária keramikus kiállítása

Tanár-diák kiállításnak ad otthont
az arácsi népház február 10-ig. A Szé-
chényi Ferenc Kertészeti Szakképző Is-
kola diákjai, a legutóbbi Múzsa Művé-
szeti Egyesület tárlata után gondolták
úgy, hogy ők is megrendezik saját kiál-
lításukat, bizonyítva, hogy tehetségből
náluk sincs hiány. 

A kollektív bemutatón az iskola
több mint tíz diákja és öt pedagógusa
mutatkozott be, a művészet minden
ágát képviselve. 
A felújított és impozáns arácsi népház-

ban megtartott ünnepélyes megnyitón
Ács Anna irodalomtörténész elmondta,
nagy öröm látni, hogy a fiatalok ismét
elkezdtek a művészetek felé fordulni,
nem a számítógépet bámulják, hanem
egyedi látásmódjukat megmutatják a
kiállított fotókon, rajzokon és festmé-
nyeken. A kiállító tanulók kiválasztásá-
ban Kovács Adrienn, a tárlat ötletadója
segédkezett, akit Vinczéné Doroszi Má-
ria pedagógus segített a megvalósítás-
ban. A képeket és tárgyi alkotásokat a
népház nyitvatartási idejében lehet
megtekinteni.

Tanár-diák kollektív
kiállítás Arácson

Bármit meg tud formálni agyagból Palisca Mária
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A Füred Fitness edző-
terem évek óta nagy si-
kerrel működik Balaton-
füreden. A régi terem
azonban már szűknek bi-
zonyult, s a napokban
költöztek új helyre, a
Köztársaság út 8. szám
alá, az egykori Heuréka
Pizzéria helyére.

Tizennégy évig fogá-
szati asszisztensként dol-
goztam, s abban az időben
a füredi spinning terembe
jártam edzeni. Váltani
szerettem volna, és min-
denképp a sport irányá-
ban, éreztem magamban
valami belső késztetést
arra, hogy ez az utam –
avatott be a kezdetekbe
Weszely Erzsébet, a Füred
Fitness vezetője. Aerobik
edzői képesítést szerez-
tem, majd 2009-ben átvet-
tem a már működő spin-
ning termet. Bár a vendé-
gek körében nagyon köz-
kedvelt volt ez a sport,
mégis éreztem, hogy már
nem elég, mindenki vá-
gyik a változatosságra.
Ekkor jött a hot iron öt-
lete, ami akkoriban – és
még most is – nagy újdon-
ság Magyarországon.
2009 decemberében Tóth
Zoltán edző vezetésével
elkezdtünk hot iron edzé-
seket tartani, óriási – és
azóta is töretlen – sikerrel.

A Füred Fitness a na-
pokban költözött új helyre,
a Köztársaság u. 8. szám
alá, de nemcsak a tér,
hanem a sportágak köre is
bővült.

− Kinőttük a termet, és
egy szép nagy helyre köl-
töztünk. Itt párhuzamosan
két teremben zajlanak az
órák, és mára már ötféle
mozgásforma közül válo-
gathatnak vendégeink. A
kisteremben kapott helyet
a spinning, ami egy cso-
portos zenés kerékpáro-
zás. Bárki számára köny-
nyedén elvégezhető moz-
gásforma. Nem igényel
sportmúltat, kíméli az ízü-
leteket, javítja az erőnlé-
tet, állóképességet. A nagy
teremben pedig hot iron,
aerobik, bodyART és
cross training edzések
folynak.

Sokak számára ezek
közül talán csak az aero-
bik ismert, ugyanakkor a
hot iront a legdurvább zsí-
régetőként emlegetik. A
zenés, csoportos súlyzóru-
das edzés Németországból
tört be Magyarországra,
rendkívüli zsírégető és
utózsírégető hatásában
rejlik a titka. Az edzést
követően a szervezet még
23 órán keresztül dolgozik
a zsírsejtek lebontásán.
Azoknak ajánljuk, akik
szálkás izmokra, formá-
sabb alakra vágynak, s a
túlsúlyosak számára gyors
fogyást eredményez. A le-
gújabb edzésforma a cross
training, amikor köredzés
formájában egyesül az
alakformáló és a zsírégető
órák hatékonysága. Figye-
lembe veszi az egyéni
kondíciókat, mindenki sa-
ját erőnléti szintjéhez mér-
ten végezheti a gyakor-
latokat.

Az előbbi edzéseken
kívül a Füred Fitnessben
aerobik órák is indultak, a
vendégek kívánságától
függ, éppen milyen jel-
legű az óra. A zene, a jó-
kedv, a mozgás garantált
ezen az edzésen is. Aki
pedig egy lassúbb tem-
póra vágyik, a bodyART
tréningen formálhatja
alakját. A bodyART a jóga
alapgyakorlataira épít,
gyógytornászok által ki-
dolgozott mozgáselemek-
kel teli edzés. Fő célja az
erő és hajlékonyság fej-
lesztése, a megfelelő lég-
zéstechnika elsajátítása, s
nem utolsósorban a men-
tális ellazulás.

Aki fogyni szeretne,
érdemes kombinálnia a
különböző edzésformákat,
hiszen a testnek szüksége
van új impulzusokra. Eb-
ben szívesen nyújtanak
segítséget a Füred Fitness-
ben személyre szabott ta-
nácsokkal. Csodát azért
nem várhatunk, a mozgás-
formák mellett nagyon
fontos a megfelelő táplál-
kozás. Edzés előtt szén-
hidrátot kell fogyasztani,
edzés után pedig fehérjét,
zöldséget. A szervezetnek
szüksége van a zsírra is,
mindig meg kell találni az
arany középutat, éhezni
tilos, sokszor, keveset kell
enni. Törekedjünk a mi-
nőségi táplálkozásra a
megfelelő mozgás mel-
lett!

Az órákra a nap bár-
mely szakaszában lehet
jönni, reggel, délután, és
esti időpontokban hétfőtől
szombatig előzetes beje-
lentkezés alapján. Az ed-
zőteremben jelenleg 13
éves a legfiatalabb és 60
fölötti a legidősebb ven-
dégünk. Azt mondhatom
tehát, hogy nálunk kortól,
nemtől függetlenül, min-
denki megtalálja a hozzá
közel álló edzésformát.
Hamarosan indítjuk a gye-
rek hot iron edzéseket, így
amíg a szülő az egyik te-
remben edz, addig a gyer-
mek is mozoghat. Így az
egész család jól érzi
magát egy helyen −
ajánlja mindenkinek az
edzéseket Weszely Erzsé-
bet. Az edzésekre minden-
kit várnak súlyra való
tekintet nélkül. Nem kell
attól tartani, ha valaki nem
nádszál karcsúan érkezik.

− Az edzőterembe
nemcsak vékony lányok

és fiúk járnak, túlsúllyal
küzdők is rendszeresen
mozognak. Itt senki nem
érzi magát kirekesztett-
nek, mert jó a csapat, jó a
hangulat, mindenki a saját
mértékéhez képest végzi
az edzéseket, nincsenek
kötelező penzumok. Azt a
sportot kell megtalálni,
amit szívesen csinálsz,
amiben örömödet leled.
Mindehhez nagyban hoz-
zájárulnak szakképzett ed-
zőink – Zsuzsi, Réka, Zo-
li, István –, akik szívesen
adnak személyre szabott
tanácsot mindenkinek.

Mivel sokak problé-
mája a túlsúly, rövid időn
belül szeretnénk elindítani

a fogyi-klubot. Az élet-
módklubbal egy átfogó
programot szeretnénk
nyújtani, mind mozgás-
ban, mind életmódban.
Neves szakembereket hí-
vunk meg, akiknek elő-
adásaiból mindenki profi-
tálhat. Szeretnénk nyitni a
cégek felé is, számukra
csapatépítő jellegű sport
tréningeket szervezünk
igény szerint, valamint
várjuk a sportklubok je-
lentkezését a téli alapozó-
erősítő edzések lebonyolí-
tásához.

A Füred Fitnessben
sokak barátkoznak össze,
nem ritka a közös összejö-
vetel.

− A csapatépítést na-
gyon fontosnak tartom,
évek óta rendszeresen ren-
dezünk olyan hétvégéket,
összejöveteleket, amikor a
sportoláson kívül egy kis
beszélgetésre, falatozásra
is sor kerül. Ilyenkor, aki-
nek kedve van, elhozza
családját is, és egy kis
házi sütemény és üdítő
mellett jól érezzük ma-
gunkat együtt. Tavasszal,
nyáron pedig a szabadban
szeretnénk közös progra-
mokat szervezni, bicikli-
túrákat, szalonnasütést
tervezünk. A mai világban
nagyon fontos valahova
tartozni. Az ember társas
lény, és ez az egyik cé-
lunk, hogy ebbe a csa-
patba jól érezze magát
mindenki.
A Füred Fitness hamaro-
san az interneten is elér-
hető lesz, a www.fured-
sport.hu oldalon. Beje-
lentkezés, helyfoglalás:
06-20/990-7776-os tele-
fonszámon.

(X)
Szücs Zsuzsanna

Új helyen a Füred Fitness
Öt mozgásforma a nap minden szakában

A Balaton környéki
hölgyek örömére ez év
januárjában Balatonfüre-
den megnyílt a térség
első professzionális
smink stúdiója. A Karaja
(ejtsd: karaja) Make Up
Stúdió magas színvonalú
szolgáltatásaival és
sminktermékeivel fo-
gadja azokat a hölgyeket,
akik szeretnék elsajátí-
tani az egyéniségüknek
megfelelő smink készítés
fortélyait.

Az olasz Karaja Make
Up Központban profi
sminkes segítségével
megtanulhatják a tökéle-
tes hétköznapi „láthatat-
lan”, valamint az alkalmi
sminkek elkészítését. A
stúdió örömmel várja
azon kedves vendégeket
is, akik korábban bizony-
talanul vagy akár egyálta-
lán nem is sminkelték ma-
gukat.
Minden kornak megvan a
maga szépsége, éppen
ezért a stúdióban a tinéd-
zser korú lányoktól kezd-
ve, a 30-40-50 éves kor-
osztály, valamint a nyug-
díjas korú hölgyek szá-
mára is hasznos tippeket
adnak.
A stúdióban segítenek
egyéni sminkcsomagok
összeállításában is a Ka-
raja Make Up professzio-
nális termékeiből és mind-
ezt kedvező áron. A Ka-
raja Make Up olyan ma-
gas minőségű olasz smink
termékcsalád, amelyet a
dekorkozmetikai ipar ve-
zetői közt tartanak szá-
mon. A magas hatóanyag
tartalmú termékekkel, a

legújabb trendeket folya-
matosan követő ragyogó
színekkel rendkívül tartós
és egyedi sminkek készít-
hetők. A termékek bőr-
gyógyászatilag teszteltek,
kozmetikai szempontból
mindennapos használtra is
ajánlottak, mert használa-
tuktól a bőr napról-napra
szebb lesz.

Az újonnan megnyílt Ka-
raja Make Up oktató- és
bemutató központ szere-
tettel várja az érdeklődő-
ket. További információt a
központ internetes olda-
lán, a www.karaja.hu ol-
dalon található.

Báli smink tipp
a Karaja Make Up-tól

Alapozó és korrektor

A profi smink első és leg-
fontosabb lépése az alapo-
zás. A Karaja Make Up
bőrfeszesítő, lifting hatású
alapozóval igazán szép és
egyenletes bőrszínt tu-
dunk biztosítani. Arcunk-
nak bársonyosságot köl-

csönöz, pára, hő- és
stressz-álló, hatása egész
napon át élvezhető.
A szemek alatt megjelenő
karikák ellen az alapozás
után ajánlott a szemkör-
nyéken a korrektor hasz-
nálata, amelytől fiatalo-
sabb tekintetet kapunk. A
Karaja narancs flavonoi-
dot tartalmazó korrektora

nemcsak elfedi, hanem a
mikrocirkulációt is befo-
lyásolja és az ödémát is
javítja. A lealapozott bőrt
a Karaja Make Up por-
alapú vadrózsát tartal-
mazó fixálópúderével te-
hetjük még ellenállóbbá.

Színek

A fekete és a bor színek
együttese a szemhéjakon is
remekül mutat, így kiváló
választás a téli ünnepi idő-
szakban. A szemeket kívül-
ről befelé haladva éles for-
mában árnyaljuk. Alulra a
füstös hatás érdekében a
Karaja Make Up ezüst-
színű krémes fémes gyön-
gyös árnyalóját satírozzuk,

valamint ezüst szemhéjtus-
sal emeljük ki az alsó
szemhéjvonalat. A szemhé-
jak ragyogását tovább fo-
kozhatjuk a Karaja Make
Up intenzív csillogású se-
lyemporával. A szemhéjak
kifestése után elengedhe-
tetlen a szempillák hangsú-
lyozása, amelyek a Karaja
Make Up egyben göndörítő
és hosszabbító spiráljától
természetes módon olyan
gyönyörűek lesznek, mint-
ha műszempillát viselnénk.
A pillákat mégsem ron-
csolja, mert mandula olajat
és B5 provitamint tartal-
maz, extraként pedig szem-
pillanövesztő hatással ren-
delkezik. A spirálozást kö-
vetően a Karaja Make Up
lágy, krémes, ápolóanya-
gokkal teli szemceruzájá-
val íveljük a szemöldököt.
Ennek a szemöldökceruzá-
nak különleges hatása,
hogy használatával a sze-
möldök napról-napra fé-
nyesebbé válik. Az orcákat
először a Karaja Make Up
barackos-rózsaszínes, sza-
ténhatású pirosítójával ár-
nyaljuk, majd helyezzük a
Karaja Make Up bronzo-
sító púderét az arccsont alá,
amellyel az arccsontot szé-
pen ki tudjuk emelni. Az
ajkak hangsúlyozására
ideális választás a Karaja
Make Up ultramagas fé-
nyű briliáns ragyogású
szájfénye. Sminkünk elké-
szítése után használhatjuk a
Karaja Make Up sminkfi-
xáló-sprayet, amely látha-
tatlan filmréteget képez a
bőrön, ezáltal sminkünk
még tartósabb lesz.

(X)

Profi kozmetikumok, nemcsak profiknak
Olasz Karaja kozmetikumok Füreden

Bárki, bármikor elkezdheti az edzést a Füred Fitnessben,
ahol személyre szólóan segítenek megtalálni a legjobb moz-
gásformát

Igényes, de elérhető árú kozmetikumokat kínál a füredi
Karaja a sminktanfolyam keretében

Kedves Barátaim, Ismerőseim!

Már nagyon sokan közületek kértétek, hogy mondjak
el több mindent a hameri öt természettörvényről, a beteg-
ségek mechanikai lefutásáról, a konfliktusok feloldásáról.
Most eleget téve ennek a kérésnek, leszerveztem februárra
egy profit, Polgár Ágnes Aneila, életmód tanácsadót.

Szeretettel várunk mindenkit 2011. február 12-13-án, aki
megismerkedne a betegségek biológiai összefüggéseivel,
közelebbről belenézne a lélek- és az orvostudomány legú-
jabb és leghasznosabb felfedezéseibe, egy izgalmas multi-
médiás előadás, valamint sok-sok gyakorlat keretében. 
Kiknek ajánljuk az előadást?
Akik szeretnék elkerülni, hogy megbetegedjenek, vagy
meglévő betegségeikből szeretnének kigyógyulni egysze-
rűen, veszteség nélkül; és akik segíteni kívánják szerettei-
ket, barátaikat a gyógyulás útján. Természetgyógyászok-
nak, orvosoknak, akik szeretnék hasznát venni Hamer dok-
tor felfedezéseinek.

Február 12. szombat, 10-18 óráig
Az előadáson több képet és ábrát bemutatok, amelyek meg-
könnyítik és érthetővé teszik az eddigi értetlenségeket,
megszüntetik a kétségeket, és egyértelmű, világos válaszo-
kat adnak arra, hogyan tudunk kilábalni (és kigyógyulni)
akár gyógyíthatatlannak hitt betegségeinkből is.
Az előadás során megismerkedünk a felfedezés előzmé-
nyeivel, eseményeivel, az öt biológiai természettörvénnyel.
A leggyakoribb megbetegedéseken túl, a jelenlévők ma-
gyarázatokat kapnak a megbetegedések kialakulására és le-
futására, a betegségek szervi–agyi–lelki összefüggéseire
vonatkozóan, hogy adott esetben vagy megelőzésképpen,
hogyan fordíthatjuk ezt javunkra.
Ha ismerjük a megbetegedések pontos kiváltó okát, lefo-
lyását, vajon van-e értelme szélmalomharcot vívni a tüne-
tekkel? Megbeszéljük a leggyakoribb megbetegedések
kiváltó okait, azok lelki eredetét.
Sok-sok esettörténettel támasztjuk alá az öt biológiai tör-
vény működését.

Február 13. vasárnap, 9-17 óráig
Ez a nap egy gyakorlati nap, ahol a főszerep a konfliktusok
feloldásán van. Ha fel tudod oldani fizikai vagy lelki szin-
ten konfliktusaidat, el sem kerülheted a gyógyulást. A gya-

korlatok a tudatossá válás néhány lehetséges útját mutatja
be, hisz annyi lehetőség van a kezünkben, csak élnünk kell
vele.
Nem vagyunk egyformák. Máshonnan jövünk, mind más-
hol tartunk (tudatosságban) - de szerintem egy a cél - a
konfliktusok megoldása. Azért, hogy objektívek (széleslá-
tókörűek) legyünk, és mindenki megtalálja magának meg-
felelő “szerszámot” a konfliktus megoldásához.

Kis ízelítő a tematikából:
- GNM-ÉBK: a test a lélek tükörképe
- Kvantumfizika – Életenergia – Rezgés elvű világ
- M. Emoto: A víz rejtett bölcsessége
- A vonzás törvénye
- Örömlista
- Érzelmi létra 
- Tolle: a felébredt cselekvés három módja
- A világ mint tükör
- Legnagyobb hátráltatónk: a félelem
- EFT alapismeretek: egyszerűségében nagyszerű
- EFT trükkök, tapasztalatok
- EFT gyakorlati alkalmazása önmagunkon

Aneila: ”Mindig arra vágytam, hogy egy olyan módszer le-
gyen a kezemben, ami könnyen elsajátítható, másoknak is
megtanítható, jól működő és hatékony segítség a gyógyu-
lásban, a tudatossá válásban. A GNM megismerése óta állt
teljesen össze a kép bennem, s erre felfűzve már hatéko-
nyan működik a Lélek Létrán való felfelé lépdelés, mert
„Alattad a föld, feletted az ég, benned a létra.” (Weöres
Sándor) 

Helyszín:
Balatonfüred, Fotogén Stúdió, Horváth Mihály u. 8.

Időpont: 2011. február 12-13.

Előadó: Polgár Ágnes Aneila, életmód tanácsadó
Részvételi díj: 10 000 Ft/nap, segédanyagokkal együtt

Jelentkezés: Nagy Tímea, 06-70/6204188
Előleg befizetés: 5000 Ft.

(Ha több, mint 8 személy jelentkezik, s befizeti az előleget,
a helyszín változik, melyről telefonos értesítést küldök.)

(X)

Orvoslás másképp
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2010 novemberében
részt vehettem egy pro-
jektben, amely lehetővé
tette, hogy pár napot
Oristanoban, Szardínia
szigetén töltsek el, egy
ottani olasz diáknál, il-
letve családjánál. Az
angol nyelvű pályázat le-
hetőséget adott, hogy
végre használjam a
nyelvi tudásomat, és rá-
adásul még világot is lát-
hattam.

Egy hűvös őszi regge-
len mind a 13-an (tíz diák,
Pintér Lajos tanár úr, Gaál
Julianna tanárnő, illetve a
sofőr) beszálltunk egy kis-
buszba, és elindultunk
Szardínia felé. Két nap telt
el míg odaértünk, de ezalatt
a két nap alatt is rengeteg
dolog történt velünk. 
Az első éjszakát Padová-
ban töltöttük, ahol meg-
kóstolhattuk az út első
igazi olasz pizzáját. A má-
sodik éjszakát már nem
ilyen „földhözragadt” mó-
don töltöttük, ugyanis a
Mega Smeralda nevű
kompon aludtunk. Eny-
hébb tengeribetegség után

kikötöttünk a szigeten.
Oristanoba körülbelül dél-
ben érkeztünk meg, ahol a
vendéglátó családjaink egy
óra múlva találkoztak ve-
lünk. Az én cserepartne-

rem neve Matteo volt,
akivel az út végére nagyon
jól összebarátkoztam, és
már alig várom, hogy fo-
gadhassam őt Balatonfüre-
den. A program első napja
az összeismerkedésről

szólt, különböző játékok
és bemutatók segítségével.
Ezután jöttek a worksho-
pok, ahol elkezdtünk fiúk
táncot, a lányok pedig
focit tanulni. Az estéket a

családoknál töltöttük, itt
ehettünk igazi olasz pastát,
és megkóstolhattunk min-
denféle tipikus szardíniai
ételt.
A napok nagyon gyorsan
elrepültek, alig hogy meg-

ismertük a családot, máris
indulhattunk haza. Szeren-
csére 2011 tavaszán Ma-
gyarországon a sor, hogy
vendégül lássa a projekt
résztvevőit. Sok új élmény-

nyel lettem gazdagabb e
néhány nap után. Egyálta-
lán nem bántam meg, hogy
jelentkeztem, sőt; akár
most is elindulnék egy
újabb utazásra.

Harmat Krisztián 11.C

Élménybeszámoló Szardíniából Idén egy fontos év-
fordulóhoz ért a balaton-
füredi judo sport. A
városban több mint 10
éve tartják edzéseiket és
nyugodtan kijelenthet-
jük, hogy a szakmai
eredményeket és a spor-
tolói létszámot tekintve
a Balatonfüred egyik
meghatározó sportjává
vált a judo.

A 2010-es év is a dina-
mikus fejlődésről szólt,
hiszen már közel száz fő
bekapcsolódott a külön-
böző helyeken tartott ed-
zésekbe. A már megszo-
kott központi hely az Eöt-
vös általános iskola, és
KaM családi napközi mel-
lett új helyeken is indultak
edzések – avat be a rész-
letekbe Bartus István, a
Balatonfüredi Judo Ala-
pítvány elnöke.
A Lóczy Lajos Gimnázi-
umban egy speciális erő
és állóképességi edzés in-
dult, ahol változatos kor-
osztályok képviseltetik
magukat. Az egyesület a
tavalyi évben növelte a tö-
megbázisát, a környező
települések közül Tótvá-
zsonyban kezdő csoportot
indítottak. Céljuk, hogy
ne csak a városban, ha-
nem a környező kistérség-
ben is jelen legyenek.
Sikeres volt az elmúlt
évben megszervezett nyá-
ri szabadidő és sporttábor,
mely bőséges programok-
kal várta a gyerekeket. Az
idei tábor szervezése már
megkezdődött, amire
meglepetés vendégek ér-
keznek Németországból.
De térjünk rá a tavalyi
eredményekre, amire mél-
tán büszkék lehetnek a fü-
redi judozók. Nyolc ver-
senyzőjük tudott a korosz-
tályos magyar bajnoksá-
gokon érmet illetve helye-
zést elérni. Névszerint:
Bartus Melinda, Fehér
Olivér, Sárközi Gergely,

Kovács Márton, Nagy-
Rácz Kornél, Farkas Bá-
lint, Bartus Gergő, Geipl
Nikolett.
A Lóczy gimnázium és az
Eötvös iskola az alapít-
vány sportolóit olyan mér-
tékben támogatja, hogy

igazolt hiányzásnak tekin-
tik, amennyiben a ver-
senyző felkészülési tá-
borban vesz részt. To-
vábbá a Lóczy Lajos gim-
názium felvételi pont-
egyenlőségnél a Balaton-
füredei JKA sportolóját
részesíti előnyben.
A rendezvényen Duna Ka-
talin, a Lóczy Gimnázium

igazgatónője, Diószeghy
Leopoldina, az Eötvös is-
kola igazgatónője, vala-
mint Bartus István, a
Balatonfüredi Judo Alapít-
vány elnöke a megjelent
szülők és sportolók előtt
írták alá a megállapodást.

Ezt követően az alapítvány
támogatói és segítői ré-
szére elismerő plaketteket
adtak át, megköszönve
többek között Diószeghy
Leopoldina igazgatónőnek
a tíz éves együttműködést.
A rendezvény kötetlen
hangulatú állófogadással
ért véget.

szepe

Évzáró a füredi judósoknál

Tavaly év végén
sűrűn következtek egy-
más után a füredi vívók-
nak a különböző verse-
nyek: Regionális Kupa
Tapolcán, Mikulás Kupa
Budapesten a legifjabb
korosztálynak, korosz-
tályos Vidék Bajnokság
Szolnokon, majd pedig
Országos Olimpici ver-
senysorozat szintén Szol-
nokon.

A Korosztályos Vidék
Bajnokságon a 11 induló
csapat közül az Sz-L BA-
LATON Kft. csapata a
harmadik helyen végzett.
A csapat tagjai: Balaton-
füredről Csima Szabina és
Rakk Laura (edzőik Né-
methné Szkalla Ilona és
Keszler Dávid). Tapolcá-
ról Monostori Sára és Sif-
fer Klaudia (edzőjük
Horváthné Szalay Gyön-
gyi). Különösen szép a
teljesítmény Csima Szabi-
nától, mert egy korosz-
tállyal feljebb versenyzett,
ami azt jelenti, hogy nála
egy évvel idősebbek ellen
kellett vívnia.
A tapolcai Regionális
Kupán a fiúk versenyében
Csere Bence első, Kauker
Dominik hetedik, Tóth
Dominik pedig a kilence-
dik helyen végzett. Kau-
ker Dominiktól különösen
jónak számít ez az ered-
mény, mert a nála két
évvel idősebbek között
versenyzett. A lányok ver-
senyében a szintén két
évvel fiatalabb Grossber-
ger Liza negyedik lett, így
tőle is nagyon szép ez a
teljesítmény.
A budapesti Mikulás Ku-
pán mindhárom fiú ver-
senyzőnk (mindannyian
az Eötvös iskola diákjai)
tudása legjavát nyújtotta:

Csere Bence harmadik,
Baranyai Barnabás nyol-
cadik (ő éppen csak fel-
épült a betegségből),
mindketten egy évvel idő-
sebbek között, Kauker
Dominik, aki pedig a
három évvel idősebbek
között végül is a 11. he-
lyen végzett. Valamennyi
versenyzővel Némethné
Szkalla Ilona és Keszler
Dávid edző foglalkozik.
Az országos Olimpici pár-
bajtőr versenysorozat ke-
retében Szolnokon kie-
melkedő eredményt ért el
Csima Szabina (edzője
Némethné Szkalla Ilona) a
gyermek korcsoport
egyéni versenyén, hiszen
nagyszerű vívással a 74
induló közül a negyedik
helyen végzett s így a
ranglista előkelő 5. hely-
ére került. Szabina a Rad-
nóti Miklós Általános

Iskola tanulója. Követ-
kező napon volt a serdülő
korosztály versenye, ahol
87 induló közül az egy
évvel fiatalabb Csima
Szabina 25. lett (ez is di-
cséretes teljesítmény, fő-

leg, hogy az előző napon
is hat órán keresztül ver-
senyzett). 
Rakk Laura, aki Almádi-
ból (Györgyi Dénes Álta-
lános Iskola) jár a füredi
szakosztályba edzésekre
és serdülő korosztályú

versenyző a 87 induló
közül a 29. helyen vég-
zett. Laura 2009. októbe-
rében kezdett vívni, elő-
ször 2010 májusában ver-
senyzett, így ez az ered-
mény is jó, és még jobb az

előzőekben megemlített
csapatverseny Szolnokon,
ahol klubtársaival harma-
dik helyet szerezték meg a
Korosztályos Vidék Baj-
nokságon.
Egy kis „üröm” azért ve-
gyült a sok örömbe. Több
család már nem tudja vál-
lalni gyermeke versenyez-
tetését, ezért szakosztá-
lyunk nagy örömmel fo-
gadná azon szponzorokat
vagy segítőket, akik felka-
rolnák a balatonfüredi ví-
vópalántákat, hogy az
eredmények száma növe-
kedhessen, a vívók foly-
tathassák a sikeres ver-
senyzést. Az edzők, a ver-
senyzők továbbra is vár-
ják azoknak a jelentke-
zését, akik ezzel a nagyon
szép sportággal, a vívással
meg szeretnének ismer-
kedni, meg akarják ta-
nulni vagy valamikor
vívtak és kedvet éreznek a
folytatásához.
Információ, jelentkezés
hétköznapokon 16 órától
az Eötvös iskola Zrínyi
utcai bejárata felől meg-
közelíthető, korszerűen
felszerelt vívótermében.

az edzők

Sikeresen szerepeltek a füredi vívók

FELHÍVÁS
főiskolai, egyetemi hallgatók figyelmébe

A Polgármesteri Hivatal  Művelődési, Oktatási, Sport és Idegenforgalmi
Osztálya felhívja a felsőoktatásban tanuló tehetséges balatonfüredi fi-
atalok figyelmét Balatonfüred Város Önkormányzatának 2000. február
24-én alapított városi ösztöndíjának következő fordulójára.

Az ösztöndíj elbíráló bizottság döntése alapján félévente, tíz – kiváló
eredményével kitűnő – legalább 5 éve életvitel szerint Balatonfüreden
tartózkodó, első diplomája megszerzése céljából egyazon felsőoktatási
intézményben tanuló főiskolai ill. egyetemi hallgató kaphatja meg az
ösztöndíjat.
Az ösztöndíj többször elnyerhető, de egymást követő félévben nem.

A hallgatók a pályázatokat a kérelemmel, a hozzátartozó adatlappal és
mellékletekkel együtt 2011. március 1-ig nyújthatják be a Művelődési,
Oktatási, Sport és Idegenforgalmi Osztályra.

A pályázatokat – a 14/2002. (VI.27.) Kr. sz. rendelet 2.§ (1) bekezdé-
sében meghatározott szempontok alapján – 2011. március  31-ig bírálja
el a bizottság. A döntésről a pályázók értesítést kapnak.

Tájékoztató a melléklettel a Polgármesteri Hivatalban a Művelődési,
Oktatási, Sport és Idegenforgalmi Osztályon (emelet 20-as iroda) kér-
hető.

Polgármesteri Hivatal
Művelődési, Oktatási, Sport és Idegenforgalmi Osztály

A tízfős diákcsapat és a két kísérő tanár útban Szardínia felé megállt Firenzében is

Diószeghy Leopoldina, Bartus István és Duna Katalin meg-
állapodást írnak alá

Az Alapítvány minden évben a legtehetsé-
gesebb versenyzőket elismerésben része-
síti, melyre most is sor került. Az évzáró
ünnepségen aláírtak két együttműködési
szerződést is. Az alapítványnál tevékeny-
kedő és dolgozó szakemberek részére fon-
tos, hogy a gyerekek motiválva legyenek a
rendszeres mozgásra és az egészséges
életre. Ennek okán egy általános és egy kö-
zépiskolával kölcsönös támogatási szerző-
désre került sor. Az alapítvány vállalja, hogy
minden évben az adott iskola legeredmé-
nyesebb sportolóját elismerő díjban része-
síti. Ezt a díjat SPORTAKUSZ díjnak ne-
veztük el.

Regionális Versenyen szerepelt versenyzők: Tóth Dominik,
Grossberger Liza, Csere Bence, Kauker Dominik és edzőik:
Némethné Szkalla Ilona, Keszler Dávid 

Vidék Bajnokság III. helyezett csapat tagjai: Monostori Sára,
Rakk Laura, Siffer Klaudia és Csima Szabina, valamint az
edző Némethné Szkalla Ilona 

Diákok írták
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Egy rövid megtorpa-
nás után folytatódott a
munka a Balatonfüred FC
klubházánál. Fülöp Zol-
tán szakosztályvezető
beszélgetésünk idején el-
mondta, hogy a felső ko-
szorú betonozása után
hamarosan a tetőszerke-
zetet építik meg. 

– Sajnos a pályázattal
kapcsolatos problémák
még mindig fennállnak.
Első pályázatunk nem
nyert, 2010 áprilisában
beadott átdolgozott máso-
dik pályázatunk sorsa még
kérdéses. Jelenleg jogor-
voslati elbírálás alatt áll a
beadványunk. 

– Milyen stádiumban áll
az épület?

– Éppen most beto-
nozta a legfelső koszorút a
kivitelező, így az ott elha-
ladók már egy monumen-
tális épületegységet lát-
hatnak. Időben aránylag
jól állunk, reményeink
szerint hamarosan a tető-
szerkezet is megépül,
amennyiben az időjárás is
engedélyezi. Utána a belső
munkálatok megkezdőd-
nek, így április végén átad-
hatjuk a székházat. 

– A pályaavatóra az Új-
pest csapatát hívták meg,
lesz esetleg klubház avató
is?

– Igen lesz klubház
avató. Terveink között sze-
repel, hogy a leghíresebb
magyar csapatot, neveze-

tesen a Ferencvárost lát-
nánk vendégül. Hamaro-
san felvesszük velük a
kapcsolatot. Tavalyelőtt is
szerettük volna őket meg-

hívni, de idén nagyobb
esélyt látok a mérkőzésre.
Büszkén mondhatom,
hogy a BFC-nek és az ala-
kuló létesítménynek jó
híre van, pozitív visszajel-
zéseket kapunk amerre já-
runk.

– Beszéljünk egy kicsit
a csapat őszi szerepléséről!
Várakozásoknak megfele-
lően szerepel a Balatonfü-
red FC az NB III-ban?

– Újonc csapat létére a
tizedik helyen állunk, ami

úgy gondolom nem rossz
eredmény, bár a csapatban
néhány pont mindenkép-
pen bennmaradt. A kő-
szegi vereség nagyon fájó,

ráadásul csak minket sike-
rült megverniük ősszel.
Ha hat ponttal több lenne,
akkor az előkelő hatodik
helyen állnánk. Tavasszal
próbálunk javítani, amire
szerintem minden esé-
lyünk meg van. A védel-
münkkel nem volt semmi-
féle probléma, hiszen ti-
zenöt mérkőzésen tizenöt
gólt kaptunk, de sajnos
kevés gólt lőttünk. Ka-
tasztrofális a helyzetki-
használásunk, hiszen

mindössze tizenhárom
gólt szereztünk, melyből
Marosvölgyi Tamás egy-
maga nyolcat. Ezen min-
denképpen javítani kell!

– Várhatóak változások
a játékoskeretben vagy
erről még korai beszélni?

– Valószínű, de konk-
rétumokkal, nevekkel
még nem szolgálhatok. Jó
lenne még egy gólerős tá-
madó Marosvölgyi mellé.
Szükségünk lenne egy irá-
nyító középpályásra, aki
meghatározó lenne a csa-
patban, de télvíz idején
nem könnyű megfelelő já-
tékosokat szerezni. 

szepe

Épül a klubház – tavasszal jön a Fradi?

Egyre népszerűbbé
válik Balatonfüreden a
kispályás labdarúgás.
Mező Béla, a BKLSZ el-
nöke szerint télen a fel-
tételek adottak a spor-
toláshoz, de tavasszal
problémák merülnek fel. 

– Úgy, ahogy már
évek óta mindig, most is
novemberben rendezték
meg a szenior terembaj-
nokságot. Itt az előzőek-
hez képest annyi változás
történt, hogy újabb ko-
rosztállyal bővítettük a
népszerű rendezvényt. A
korábbi plusz 35 mellé a
45 év felettiek is felsora-
koztak, és hál’ Istennek
erre is egyre nagyobb az
igény. 

– Január másodikától
megkezdődött a hagyomá-
nyos 5+1-es teremlabdarúgó
bajnokság. Bár még korai
mérleget vonni, de hogyan
vélekedik erről?

– Óriási érdeklődés
előzte meg a bajnokságot,
hiszen a nevezési határidő
lejárta előtt három héttel
már telített lett a létszám,
amely harminchat csapa-
tot jelent. Csak a honla-
punkon tettük közzé a
hirdetést, mégis hamar el-
kapkodták a nevezéseket.
Sajnos a nevezési határidő
lejárta után a Balatonfüred
FC nagypályás labdarú-
gócsapata egyéb indokra
hivatkozva „visszavonulót
fújt”, így csupán harminc-
öt csapat mérkőzik meg
egymással. 

– A sorsolást milyen
módon készítették el?

– A tavalyi erőviszo-
nyokat vettük figyelembe.
Az első osztályban sze-
replő csapatok kerültek az
első kalapba, ami az je-
lenti, hogy a selejtezők fo-
lyamán ők nem mérkőz-
nek meg egymással. A
másodosztályban játszók
a másodikba és így to-
vább. Kilenc csoportban
körmérkőzést játszanak

egymással a klubok. A
csoportban elfoglalt he-
lyezés dönti el, hogy ki
melyik osztályban szere-
pel a későbbiekben. Így
alakul ki a négy osztály,
mint az elmúlt években
már megszokhattuk. Van-
nak olyan csoportok, ahol
ádáz harcokra van kilátás,
nehéz megjósolni, hogy ki
melyik osztályban foly-

tatja. Március 13-án va-
sárnap az első- és másod-
osztályban, míg 14-én
hétfőn a harmad- és ne-
gyedosztályban lesz a
záró forduló, hogy aztán
másnap a Március 15.
Kupán, szabadtéren csap-
hassanak össze a csapa-
tok. Reményeim szerint
sok izgalmas, színvonalas
mérkőzéssel. Kuriózum-

nak számít a környéken ez
a bajnoki rendszer és
mindemellett mi két és fél
hónapon keresztül biztosí-
tunk sportolási lehetősé-
get az egyesületeknek,
hétvégi programot, kikap-
csolódást a szurkolóknak,
családtagoknak. Ami ör-
vendetes, hogy nemcsak
füredi klubok, hanem cso-
paki, balatonszőlősi, pé-

cselyi, tihanyi, alsóőrsi,
felsőörsi, zánkai, szentan-
talfai, szepezdi, peremar-
toni egyesületek is képvi-
seltetik magukat. Mindez
bizonyítja a bajnokság si-
kerességét. 

– A feltételek mennyire
adottak?

– Büszkén mondha-
tom, hogy a sportcsarnok-
ban minden rendelkezésre

áll ahhoz, hogy minőségi
körülmények között játsz-
hassanak a csapatok és iz-
galmas mérkőzéseket lát-
hasson a rendezvényekre
kilátogató szépszámú kö-
zönség. Négy játékos, egy
bírói öltöző, egy orvosi
szoba, kitűnő talajú pálya,
eredményjelző tábla, me-
lyek úgy gondolom elen-
gedhetetlenek egy ilyen

szintű bajnoksághoz. NB
II-es futsal és NB III-as
nagypályás játékvezetőket
kértünk fel, így a bírásko-
dás színvonalával sem le-
het gond. Sajnos ezek a
megfelelő körülmények a
szabadtéri bajnokság ese-
tében nem mondhatóak el,
hiszen továbbra is har-
minc-negyven éve épült
bitumenes pályán kell a
csapatoknak egymással
játszaniuk, ami nem csak
az ízületekre ártalmas,
hanem már meglehetősen
balesetveszélyes is. Ennek
is köszönhető, hogy a sza-
badtéri bajnokság már
nem annyira népszerű,
mint évekkel ezelőtt. Re-
ményeink szerint azonban
itt is pozitív változás állhat
be. Épp a minap folytattam
beszélgetést dr. Bóka Ist-
ván polgármester úrral. A
terembajnokság esemé-
nyei mellett tájékoztattam
a szabadtéri bajnokság kö-
rülményeiről és az iskolák
sportpályáinak állapotáról.
Azzal biztatott, hogy terv-
ben van Balatonfüreden
több, multifunkcionális
borítású pálya építése, ami
szerencsés esetben már az
idén ősszel megvalósulhat.
Nagy szükség lenne rá!
Nemcsak a Balatonfüredi
Kispályás Labdarúgó Szö-
vetség csapatainak, hanem
Balatonfüred minden mo-
zogni és sportolni vágyó
polgárának, különös tekin-
tettel a fiatal korosztályra,
akiket amúgy is nehéz ki-
mozdítani a számítógép
mellől. 

Szendi P.

Megkezdődött a teremlabdarúgó bajnokság

Róka Gábor, a BSC
sakk szakosztályának a
vezetője a tavalyi évet az
egyik legeredményesebb-
nek tartja. Történelmi
tettet hajtottak végre a
fürediek azzal, hogy
megnyerték az NB II-es
bajnokságot.

– A Balatonfüredi SC
2009-2010-es bajnoki
idényben az NB II CSB
Széchenyi csoportjában
veretlenül az első helyen
végzett 99 ponttal, és ez a
helyezés lehetőséget adott
arra, hogy a szakosztály
fennállása óta először az
NB I/B CSB-ben szerepel-
jen – szögezi le Róka
Gábor, aki bizakodó a
jövőt illetően is. 
Az NB I/B első mérkőzé-
sén 6,5-5,5 arányú bravú-
ros győzelmet arattak a
fürediek Zalaegerszegen,
de ezután a következő öt
mérkőzést elvesztették.
Jelenleg 25 ponttal a ti-
zenkettedik helyen állnak.
A csoport rendkívül erős,
hiszen itt szerepel a három
sakk fellegvár, Nagykani-
zsa, Zalaegerszeg és Paks
NB I-es erősségű, máso-
dik csapata. De nem sza-
bad megfeledkezni a több
nemzetközi nagymestert
soraiban tudó Tatai Hon-
védról sem, akik vezetik a
tabellát. – 2010-ben több
nemzetközi és egyéni ver-
senyen értünk el sikereket.
Márciusban megrendeztük

a hagyományos dr. Dibusz
László Emlékversenyün-
ket, szeptemberben máso-
dik alkalommal a
Széchenyi Sakk Emlékver-
senyt. Mindkét sportese-
ményen döntő többségben
általános és középiskolás
diákok szerepeltek. Büsz-
kék vagyunk arra, hogy
tavaly Für Katinka részt
vett Grúziában a női ifjú-
sági Eb-n. Ő egyébként
meghívást kapott a 20
éven aluli magyar női baj-
nokság döntőjére, ami
februárban lesz.

A bajnokság március 27-
én folytatódik. A bennma-
radáshoz 32-35 pontot
kellene szerezniük a hát-
ralévő öt mérkőzésen, ami
ugyan nem lehetetlen, de
nagyon nehéz feladatnak
ígérkezik. Róka Gábor
szerint a feltételek az NB
II-es szerepléshez adottak
voltak, munkájukhoz
nagy segítséget nyújtott a
város önkormányzata. Az
NB I/B-ben történő sike-
res szerepléshez több kell,
ezért a csapatban csak a
feltétlen szükséges változ-

tatásokat tudták megtenni,
ami nem biztos, hogy ele-
gendő a bennmaradáshoz.
Március második felében
rendezik meg Balatonfü-
reden a hagyományos Dr.
Dibusz László Emlékver-
senyt, ahol várhatóan az
előző évekhez hasonlóan
nagyszámú résztvevőre
számítanak. 

– Hasonlóan a többi
sportágakhoz, nálunk is
gondot okoz az utánpótlás
helyzete, csak a sportág
jellegéből adódóan ná-
lunk másképp jelentkezik

ez a probléma. Mint isme-
retes a sakkozás egy éle-
ten át űzhető, és a sakk-
csapatokban a fiatalok
mellett megtalálhatóak jó
szellemi képességű senior
játékosok is. A balatonfü-
redi Bem József Általános
Iskolában Papp Károly
csapatunk egyik idősebb
versenyzője már több éve
hetente tart foglalkozáso-
kat az érdeklődő diákok-
nak – tesz említést az
utánpótlás helyzetére
Róka Gábor. 

Szendi Péter

Bíznak a bennmaradásban

Gőzerővel készül a
tavaszi idényre a füredi
kézilabdacsapat. Pászto-
réknak ráadásul még a
nemzetközi porondon is
helyt kell állniuk. 

– Meglehetősen sűrű
lesz a február, hiszen
ekkor játszunk a KEK-ben
is. Hamarosan megkapom
a Tremblayról is a hasz-
nos információkat. Annyit
már látatlanban is mond-
hatok, hogy a francia baj-
nokság nagyon erős, a
francia kézilabdát nem
kell különösképpen bemu-
tatnom. Kellemetlen, erős
ellenfélre számítok, fon-
tos, hogy Franciaország-
ban egy jó mérkőzést
vívjunk – tesz egy rövid
helyzetelemzést Sótonyi
László. A népszerű tréner
szerint ebben az esetben
reális esély mutatkozna a
továbbjutásra, hiszen a
második mérkőzést hazai
környezetben, minden bi-
zonnyal telt ház előtt ját-
szanák a fürediek. A
visszavágót február 27-én
18.00 órai kezdettel ren-
dezik, és aki nem tudja
élőben megtekinteni a ta-
lálkozót, ne csüggedjen,
mert a Sportklub Televízió
műsorára tűzte. Sótonyi
szerint mindenképpen
előny, hogy idegenben
kezdenek, persze nem
mindegy, hogyan zárul a
kinti találkozó. 
Beszélgetésünk idején
kezdte meg a felkészülést
a BKSE. Két edzőmérkő-
zéssel hangolódtak a tava-
szi idényre. Az Érsekújvár

csapatát magabiztos játék-
kal, kettős győzelemmel
verték meg. Az első két
hét a fizikális felkészíté-
sen alapszik, de muszáj
csúcsponton lenniük feb-
ruárban taktikailag és
technikailag is, hiszen a
bajnokságban a Tatabá-
nyával és a Veszprémmel
is megmérkőznek. Egyet-
len hiányzójuk van, Szöl-
lősi Bence, aki nemrég
kezdte meg a könnyített
edzéseket. 

Ősszel az előkelő ötödik
helyen végzett a füredi
csapat. A negyedik helye-
zett Ferencvárostól mind-
össze három ponttal
vannak leszakadva, de Só-
tonyi szerint a reális esély
az 5-6. hely megszerzé-
sére van. Sok bravúros
mérkőzést hoztak ősszel,
egyetlen egy találkozón
teljesítettek alul, ez pedig
a PLER elleni vereség. –
A negyedik hely megszer-
zéséhez további bravú-
rokra lenne szükség,
illetve az ellenfeleinknek
botlaniuk kell. A játékos-
keretben nem lesz válto-
zás, továbbra is azokkal
kívánunk sikereket elérni,
akik ősszel is tolták a csa-
pat szekerét.

Sz.P

Franciákra várva

Mező Béla, a BKLSZ elnöke jobb pályákat remél, ami nem teszi tönkre az ízületeket

A klubház avatón a Fradit szeretné Füreden látni Fülöp Zoltán, a BFC szakosztályvezetője

A párizsi együt-
tes tavaly a KEK-
ben a negyed-
döntőig jutott

Az ismert mese szerint egy indiai brah-
min találta fel a sakkot 500 körül. A
játék arab közvetítéssel került Euró-
pába, ahol 1283-ban jelent meg az első
sakk-könyv Franciaországban




