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1211. május 29. után
Így szól az az oklevél dátum, amelyet ugyan 

nem Füredrõl állítottak ki, hanem a tiha-
nyi apátság birtokait írták össze. És szerepel 
benne Füred neve, valamint Arács és Kék is. 
Mindez történt 800 éve. Vajon miért nem datál-
ták pontosan, mit jelent az után idõhatározó? 
Valamikor az év folyamán keletkezett, s így 
nekem ez azt jelenti, hogy egész évben 800 év 
van! Vagyis bármilyen program, esemény zaj-
lik a városban, azt úgy tekintem, mint e szép és 
egyedi évfordulóra való emlékezést. Mint egy 
nagy város-erõ felmutatást, vagy még szebben: 
megmutatkozást. Nem mintha Balatonfüre-
det nem látnák elegen élõben és a médiában, 
de egy ilyen ünnepi év elegendõ alkalom arra, 
hogy az ember megmerítkezzen a múlt távlatá-
ban. Képzavar a javából, de nagyjából azt je-
lenti, hogy ilyenkor különösen jó látni a múlt 
megtartó eseményeit. Fõleg annak, aki ízig-vé-
rig füredi s a neve is elõfordul a felmenõi révén 
valamelyik évszázados iratban, feljegyzésben. 
Ennél nagyobb idekötõ erõ, megtartó kapocs 
nem is létezik talán.

Persze nemcsak az õslakosok érzelmein mú-
lik ez az esztendõ. Mármint hogy kapnak-e 
megerõsítést lokálpatriotizmusukhoz. Bárki, 
aki az évszázadok alatt betelepült, érzi ennek a 
helyi asszimilációnak a varázsát. Na jó, ez per-
sze nem megy gyorsan, egy év alatt nem lehet 
senkibõl füredi, én magam is mint afféle jött-
ment, lassan negyedszázada próbálom a füre-
di lelket és magatartást megérteni. Van ebben 
a fürediségben valami titokzatos erõ. Eddig 
csak a táj varázsában hittem. A tó és hegyek 
mesés összefonódásában, a szõlõsorok látvá-
nyában, a pincék hangulatában, a megmaradt 
régi falu utcáiban, a Savanyúvíz megújulásá-
ban, de most már ide sorolom ezt is. A város 
történetét.

A város története az, amely ezt a fürediséget 
táplálja. A 800 esztendõ, amely nem különbö-
zik a nemzet históriájától, de mégis más. Más, 
mert személyes sorsok együttesébõl áll össze. A 
távolba veszõ múlt egyszer csak létezõ közös-
ségi erõvé válik, amely megtartja Füredet az 
idõben és az idõnek.

Praznovszky Mihály
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TARTALOM

„Úgy élvezem 
én a strandot”

Új lídók, homokos 
partszakaszok a fü-
redi strandokon

3.old.
 

A Kecskeméti 
Képtár Füreden

A Kecskeméti 
Képtár vendégki-
állítása Füreden. 
Mednyánszkytól 
Barcsayig, mûvek 
a 20. század elsõ 
felébõl

5.oldal
 

Arácsi polgár 
Ugandában

Igazi földi para-
dicsom, pirított 
szöcskével. Tarnai 
Balázs vendégpro-
fesszor úti jegyzete

9.oldal

A hónap végén láto-
gat Balatonfüredre 
az Európai Virágos 
Városok és Falvak 
(Entente Florale Eu-
rope) verseny nem-
zetközi zsûrije. 

A város több pont-
ján jelenleg is zajla-
nak a környezetszépítõ 
munkálatok, néhány 
kiemelt településfej-
lesztési program pe-

dig lassan befejezõdik. 
Parkok, sétányok, épü-
letek, sõt egész város-
részek újulnak meg, 
várhatóan a Kiserdõ re-
habilitációja, a  Gyógy 
térre vezetõ új korzó, 
a Vásárcsarnok és a 
Kovászna-park átépí-
tése a látogatás idejé-
re elkészül, mint ahogy 
a 71-es fõút és a Jókai 
utca rendezése is. A ze-
neiskola illetve a Piros 

iskola rekonstrukciója 
valamint a polgármes-
teri hivatal felújítása a 
zsûri látogatása idején 
is folyik majd. 

Dr. Bóka István pol-
gármester több fóru-
mon is hangsúlyozta: a 
felkészülésben kiemelt 
szerepet kell, hogy 
kapjanak a helyi lako-
sok, akiknek a támoga-
tására feltétlen számít 
az önkormányzat. 

(A Virágos Balaton-
füredért verseny ered-
ményhirdetését és az 
ünnepélyes díjátadó-
ját is a várost értékelõ 
nemzetközi zsûri prog-
ramjának keretén be-
lül június 30-án a Nagy 
Imre park – Vasút utca 
csomópontnál rende-
zik meg. Lásd Felhívás) 
- A sikeres részvétel ér-

F E L H Í V Á S
Tisztelt Balatonfüredi Lakosok és Nyaralóvendégek!

A 2010. évi Virágos Magyarországért Környezetszépítõ Verseny fõdíját  város kategóriában  
Balatonfüred nyerte el. Ez az elismerés feljogosítja városunkat, hogy a 2011. évi Európai 

Virágos Városok és Falvak versenyében egész Magyarországot képviselje.

A nemzetközi versenyben való részvétel tudatos elõkészítést igényel mind 
az Önkormányzat részérõl, mind a szakmai szervezetek, intézmények, vállalkozók 

és nem utolsó sorban a helyi lakosságtól. 

A nemzetközi zsûri 2011. június 30-án (csütörtökön) 8.30–16.30-ig tekinti meg a várost, 
és szigorú szempontok szerint pontoz.

A szakmai szempontokon túl fontos szerepet kap a környezettudatos oktatás 
és a lakosság bevonása, mozgósítása a megmérettetésbe. 

Ezúton is kérjük a lakosságot az alábbi programokon való aktív részvételre:

2011. június 30-án 10.00–14.00 óráig
az Eötvös L. Általános Iskola Zrínyi utca felõli bejáratánál

  ÖKO-Pannon Road Show,  szelektív hulladékgyûjtési akció.

Minden 3 kg papír, 10 db PET palack, vagy 5 db öblös fehér vagy színes üveg leadása 
után ajándékot adunk.

Szeretettel várjuk Önöket június 30-án 10.00 órakor a Vasút utcai szökõkútnál 
a Virágos Balatonfüredért verseny díjátadó ünnepségére.

Kérjük környezete szépítésével, tisztántartásával 
(elõkert, kerítés, kapubejáró, járda, zöldsáv) járuljon hozzá Balatonfüred sikeréhez 

e nemes, nemzetközi megmérettetésben.

       
Balatonfüred Város Önkormányzata

Virágos mustra Füreden
Nemzetközi zsûri véleményezi a városban található növényeket

Az Ünnepi 
könyvhét záró 
rendezvényeként 
Cholnoky Jenõ 
földrajztudós 
tiszteletére állí-
tottak emlékosz-
lopot Arácson, 
a Koloskába 
vezetõ út men-
tén. 

Cholnoky Jenõ 
a magyar geográfi a 
legnagyobb tudó-
sainak egyike, az 
elsõk között volt, 
akik részletesen 
kutatták a Balaton 
földrajzát. Az ava-
táson dr. Kubassek 
János, a Magyar 
Földrajzi Múze-
um igazgatója mél-
tatta a múltszázad 
kiemelkedõ tudó-
sát, Hári Lenke al-
polgármester pe-
dig az emlékmû 
l é t r e h o z á s á n a k 
elõzményeirõl be-
szélt. Balás Eszter 
képzõmûvész alko-
tását június 7-én 
avatták fel.

Emlékoszlop avatás Arácson 

Cholnoky Jenõ geográfusnak

Folytatás a 2. olda-
lon.
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dekében átgondolt és 
tervszerû munkát kell 
végeznünk. Az elmúlt 
évek gyakorlatához ké-
pest a költségvetésbõl 
többet áldozunk virá-
gosításra, a környezet-
rendezésre. Nagyon 
számítok a helyi lako-
sok együttmûködésére 
– fogalmazott a 
virágosítási verseny 
apropóján tartott leg-
utóbbi lakossági fóru-
mon dr. Bóka István.

Az Európai Virá-
gos Városok és Falvak 
versenye közel ötven 
millió embert mozgó-
sít minden évben a 
harmonikus környe-
zet megteremtésére, 
szépítésére. A ver-
seny immár mozga-
lommá nõtte ki magát, 
idén Ausztria, Belgi-
um, Cseh Köztársaság, 
Egyesült Királyság, 
Franciaország, Hollan-
dia, Írország, Németor-
szág, Olaszország, Szlo-
vénia és Magyarország 

települései csatlakoz-
tak a kezdeményezés-
hez. Mivel tavaly a Vi-
rágos Magyarországért 
Környezetszépítõ ver-
seny fõdíját város ka-
tegóriában Balatonfü-
red, falu kategóriában 
pedig Paloznak nyer-
te meg, e két település 
szerzett jogosultságot 
arra, hogy elinduljon a 
nemzetközi versenyen.

A 12 fõs, négy 
különbözõ nemzet 
szakmai képviselõibõl 
álló zsûri június 30-án 
egy elõre meghatáro-
zott útvonal alapján 
tekinti majd meg a vá-
rost. A polgármeste-
ri hivataltól indulva 
egyebek mellett meg-
nézik az arácsi falu-
központot, a Koloska- 
völgyet, a Kiserdõt, a 
Vitorlás- és Gyógy te-
ret, a Tagore sétányt és 
az Esterházy strandot. 
Ellátogatnak az Eötvös 
iskolába, a Jókai Mú-
zeumba és a Vaszary 
Villába. Több progra-
mon is részt vesznek, 

lesz kiállítás megnyi-
tó, lovas-íjász bemuta-
tó, zenés tárlatvezetés, 
savanyúvíz kóstolás és 
hajózás a Balatonon.

Szigorú kritériu-
mok alapján pontoz-
zák majd Füredet, az 
általános benyomások 
mellett, nézik a virág-
tartókban, virágágyak-
ban lévõ egynyári növé-
nyeket, a közterületek 
állandó növényzetének 
minõségét, mennyisé-
gét és fajtagazdagsá-
gát, a parkok, játszó-
terek rendezettségét. 
Figyelembe veszik a 
tájépítészetet, a hulla-
dékgazdálkodást, a vá-
ros infrastruktúráját, 
vonzerejét, a turizmus 
és a szabadidõ kap-
csolatát, vizsgálják a 
korosztályonkénti kör-
nyezettudatos oktatás 
milyenségét, valamint 
a lakosság és az intéz-
mények milyen mér-
tékben vesz részt a vá-
ros szépítésében. 

M.T.

Virágos mustra Füreden
Folytatás az 1. oldal-

ról.

A szezon alatt is 
folytatódik a vasút-
vonal felújítása Bu-
dapest és Székesfe-
hérvár között, ezért 
az eddigi puszta-
szabolcsi terelé-
sek megmaradnak 
a tapolcai vonatok 
esetében, sõt szá-
mos vonat Székes-
fehérvárt sem érinti 
majd. Újdonság, 
hogy több közvet-
len összeköttetés is 
létesül Sopron és a 
Balaton között.

A nyári menetrend 
értelmében a mosta-
ni 2 pár gyors és 3 pár 
sebesvonat helyett, 
nyáron 4 pár gyors és 
6 pár sebesvonat köz-
lekedik. A gyakorlat-
ban ez azt jelenti, hogy 
Tapolcáról Budapest-
re és vissza két órán-
ként járnak a szerelvé-
nyek, természetesen a 
meglévõ Székesfehér-
vár-Tapolca személy-
vonatok mellett. 

A tapolcai gyors- 
és sebesvonatokat a 
nyári idõszak alatt is 
Pusztaszabolcs felé 

terelik, azonban szá-
mos vonat még Szé-
kesfehérvárt sem fogja 
érinteni június 18-tól. 
Ilyen a Budapest Déli 
pu.-ról 8.16-kor, 10.26-
kor, 14.26-kor és 
16.16-kor, valamint a 
Balatonfüredrõl 9.00-
kor, 11.02-kor, 15.02-
kor és 17.02-kor induló 
szerelvény. Ezen jára-
tokat már Szabadbaty-
tyánnál elterelik,  így 
ezek esetében a 
székesfehérvári 
csatlakozásokat 
Szabadbattyán 
állomáson bizto-
sítják. 

Az idén nyá-
ron is jár majd 
a Záhony-Tapolca se-
besvonat, újdonság 
viszont, hogy az ed-
digi szombathelyi 
fürdõvonat Sopronból 
érkezik majd a Bala-
tonhoz és este oda is 
tér vissza. A vonat ér-
dekessége, hogy két 
GySEV személykocsit 
is továbbit az északi-
parton.

A légkondicionált 
Desiro motorvona-
tok a nyári menetrend 

ideje alatt napon-
ta közlekednek majd 
a Székesfehérvár-
Balatonfüred-Tapolca, 
sõt a Tapolca-Balaton-
szentgyörgy vonalon is. 
Ilyen jármû közleke-
dik a Balatonfüredrõl 
Tapolcára 5.53-kor, 
21.28-kor induló vo-
natokban, valamint a 
Balatonfüredrõl Szé-
kesfehérvárra 7.19-
kor, 12.10-kor, 14.10-

kor (csak hétvégén), 
16.16-kor, 20.10-kor 
(csak hétvégén) és 
22.31-kor induló jára-
tokban.

A MÁV-Start Zrt. 
kedvezményeket is kí-
nál a vonatozáshoz, 
a BalatonMix ajánlat 
azoknak szól, akik 2011. 
május 1. – szeptember 
30. között szabadide-
jüket tartalmasan és 
aktívan szeretnék el-
tölteni a Balatonon. A 

Balaton körüli vasút-
vonalakra és a Balato-
ni Hajózási Zrt. menet-
rend szerinti járataira 
szóló Balaton Mix jegy-
gyel bárki bejárhatja a 
magyar tengert és kör-
nyékét, akár kerékpár-
ral is. A kedvezményes 
utazási jegy kétféle 
idõtartamra váltható, a 
7 napos változat 2 sza-
badon választott na-
pon, a 3 napos változat 

pedig 1 szabadon 
választott napon 
0-24 óráig jogo-
sít korlátlan szá-
mú díjmentes 
utazásra a Bala-
ton körüli vasút-
vonalakon és a 

tavat átszelõ hajójára-
tokon. 

Ráadásul aki Ba-
laton Mix-el utazik és 
felmutatja azt a bala-
tonfüredi Annagora 
Aquaparkban, az a 
gyerek vagy felnõtt 
teljesárú napijegy 
árából 10%-os ked-
vezményt kap. A MÁV 
nyári menetrendje au-
gusztus 28-ig lesz ér-
vényben.

Vasutas

Hamarosan elkészül 
a város bringapark-
ja, amely az ország 
legnagyobb és leg-
komplexebb kerék-
páros pályája lesz. 
A másfél hektáros 
területen nemzetkö-
zi szintû versenypá-
lyákat alakítanak ki, 
de mindegyiket akár 
a koca kerékpárosok 
is használhatják, rá-
adásul térítésmen-
tesen.

A beruházás 110 mil-
lió forintba kerül, eh-
hez a parkot fenntartó 
Balaton Bike Fest Kft. 
uniós pályázaton mint-
egy 50 milliós támoga-
tást nyert. Szeptember 

óta tart az egykori ha-
jógyárral szembeni te-
rületen az építkezés, 
jelenleg már a pályák 
véglegesítése valamint 
a bicikli szerviznek, 
kölcsönzõnek, zuhany-
zónak és elsõsegély 
nyújtó részlegnek   
helyet adó épület 
befejezõ munkálatai 
zajlanak. A bringapark 
az idei Balaton Bike 
Fest (június 22–26.) 
egyik fontos helyszíne 
lesz, így a komplexum-
nak legkésõbb június 
közepére mindenkép-
pen el kell készülnie.

– Harmadik alka-
lommal hozzuk ide a 
fesztivált, nagyon sze-
retünk Füreden len-

ni, ideális és gyönyörû 
helyszín. Ezért is gon-
doltunk arra, hogy itt 
építjük meg az ország 
legjobb bringaparkját. 
A város nyitott volt és 
kedvezményes áron 
tíz évre bérbe adta ne-
künk a másfél hektá-
ros területet, ahol több 
ezer köbméter földet 
mozgattunk eddig  meg. 
Olyan parkot és pályá-
kat akartunk építeni, 
amelyek nemzetközi 
szinten is megállják a 
helyüket, ugyanakkor 
a bringapark nem csu-
pán a versenyzésrõl 
szól. A Balatonnál nagy 
igény van egy ilyen lé-
tesítményre, komoly 
létjogosultsága van a 

parknak, hiszen egy-
re népszerûbb az ak-
tív turizmus – válaszol-
ta érdeklõdésünkre 
a Balaton Bike Fest 
ügyvezetõje. 

Szalay Balázs hang-
súlyozta: négyfunk-
ciós lesz a park, a 
különbözõ szintû dirt 
(extrém, dombos, ugrá-
lós pálya) és triál (mes-
terséges akadályokat, 
sziklákat, farönköket 
tartalmazó nyomvonal) 
pályák mellett túra-, 
illetve kifejezetten a 
gyerekeknek készült 
pályák, valamint ját-
szótér is lesz a terüle-
ten.

Martinovics

Bringapark: a legjobb hazai pálya

Várhatóan már az 
õsszel bõvülhet 
a piac kínálata. 
Elkezdõdtek az 
egyeztetések és az 
engedélyezési eljá-
rások, jó esély van 
rá, hogy minõségi 
bio- és bolhapiac is 
helyet kapjon a vá-
sárcsarnokban.

A város honlap-
ján, a balatonfured.
hu oldalon egy hónap-
pal ezelõtt indult a 
szavazás arról, mivel 
bõvüljön a piac kínála-
ta. A több mint hatszáz 
válaszadó fele bioter-
mékek árusítását tá-
mogatná, a voksolók 
negyven százaléka bol-
hapiacot látna szíve-
sen és mindössze csak 
tíz százaléknyian véle-
kedtek úgy, hogy nincs 
szükség semmiféle vál-
toztatásra.

– Figyelemmel kí-
sértük a honlapon zaj-
ló szavazást, igazából 
nem lepett meg, hogy 
mindkét alternatíva, a 

bioélelmiszerek áru-
sítása illetve a bolha-
piac is népszerûnek 
bizonyult, magam is 
úgy vélem, Füreden 
mindkettõnek van lét-
jogosultsága. Eldön-
töttük, mindenképpen 
bõvítjük a piac kíná-
latát, egy szélesebb 
vevõkört célzunk meg, 
ezért egyelõre abban 
gondolkodunk, hogy 
várhatóan õsztõl, heti 
egy alkalommal, pén-
teken vagy szomba-
ton, bio- és bolhapiac 
napot tartunk. Persze 
nagyon fontos, hogy 
valóban színvonalas 
termékek kerüljenek 
ide, ennek érdekében 
kidolgozunk majd egy 
minõségellenõrzési 
szisztémát – válaszol-
ta érdeklõdésünkre 
a vásárcsarnokot 
üzemeltetõ Probio Zrt. 
vezérigazgatója.

Az új piac a tervek 
szerint a vásárcsar-
nok nyugati bejára-
tánál illetve a parko-
ló és a tárolók közötti 

füves részen kap majd 
helyet, egyelõre a hét 
egy napján, de a forga-
lomtól függõen ez még 
bõvülhet – tudtuk meg 
Somogyi Lászlótól, aki 
hozzátette: már elkezd-
ték az engedélyezési 
eljárást, egyeztetnek 
az önkormányzattal il-
letve a fõépítésszel és 
várják az árusok je-
lentkezését is. – Kul-
turált, a városhoz illõ 
környezetet szeret-
nénk biztosítani, mert 
csak így van értelme 
a kínálat bõvítésének. 
Sok minden függ attól 
is, hogy milyen árusok 
és milyen termékekkel 
jelentkeznek majd. Ha 
minden a tervek sze-
rint halad és lesznek 
megfelelõ jelentkezõk, 
akkor õsszel indulhat 
is az új piacnap – fogal-
mazott az igazgató.

Több hónapos szü-
net után, egy kétszáz 
milliós fejlesztést 
követõen, április végén 
nyitott ki újra a piac, 
akkor az új üzemeltetõ 

azt ígérte: világosabb, 
szebb, szerethetõbb, 
többféle szolgáltatást 
nyújtó, a korábbinál 
versenyképesebb lesz 
a csarnok. Nos, Somo-
gyi László szerint ezek 
zöme megvalósult, igaz 
a munkálatok még 
mindig nem fejezõdtek 
be, várhatóan június 
végére lesz kész tel-
jesen a vásárcsarnok. 
– Folyamatosan nõ a 
forgalom, lassan eléri 
a korábbi szintet. 

A visszajelzések sze-
rint is szebb és kul-
turáltabb lett a piac, 
ugyanakkor a kupola 
rész továbbra is prob-
lémás, túl sok fényt 
enged át, meleg van a 
csarnokban, ami nem 
tesz jót a zöldségáruk-
nak sem. Ezen minden-
képpen változtatunk, 
meg kell oldani a ku-
pola árnyékolását, már 
elkezdtük az egyezte-
tést a kivitelezõvel – 
mondta a vezérigazga-
tó.
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Õsztõl bõvül a piac kínálata

A Balatonfüredi 
Turisztikai Egyesü-
let kezdeményezésére 
kerekasztal beszélge-
tésre került sor Bala-
tonfüreden, melynek 
fõ témája a Balatoni 
régiós TDM megala-
pítása volt. Az esemé-
nyen részt vett Hor-
váth Gergely, az MT 
Zrt. vezérigazgatója és 
dr. Bóka István, a BFT 
elnöke is, valamint 
a Balaton környékei 
Turisztikai Egyesüle-
tek, TDM-szervezetek, 

Borút Egyesületek, 
Balatonbringa Club, 
B a l a t o n - f e l v i d é k i 
Nemzeti Park Igaz-
gatóság, a Balatoni 
Hajózási Zrt. is kép-
viseltették magukat.
Horváth Gergely ve-
zérigazgató tájékoztat-
ta a résztvevõket arról, 
hogy hamarosan indul 
a Magyar Turizmus 
Zrt. új szemléletfor-
máló kampánya, amely 
okot ad a belföldi uta-
zásra és élmény-alapú 
kommunikációval kö-

zelíti meg a lakosságot. 
A kerekasztal beszél-
getésen a résztvevõk 
többsége támogatta a 
Balatoni régiós TDM 
megalapítását. Meg-
szavazták a munkacso-
port létrehozását is, 
melyben minden Ba-
laton körüli TDM, il-
letve az MT Zrt, is kép-
viselteteti magát. Fõ 
feladatai: a szervezeti 
struktúra felállítása, 
a fi nanciális és a jogi 
háttér megállapítása.

TDM

TDM összefogás a Balatonnál

A magyarságot ért 
legnagyobb tragé-
dia, a trianoni béke-
diktátum aláírásá-
nak 91. évfordulóján 
Balatonfüreden  
idén is a Nyugdí-
jas Polgári Egyesü-
let szervezésében 
tartottak megemlé-
kezést a Kovászna 
Parkban.

– Lassan egy évszá-
zaddal Trianon után 
még mindig nem tu-
dunk megfelelõen vi-
szonyulni a kérdéshez. 
Pszichológiából tud-
juk, hogy minden tra-
uma torzulást okoz a 
lelkekben, és ha nem 
megfelelõ módon ke-
zelik, lelki problémák-
nak és további tragé-

diáknak lesz a forrása 
– mondta Somogyiné 
Berkes Szilvia, a 
Lóczy Lajos Gimnázi-
um tanárnõje a nem-
zeti összetartozás napi 
megemlékezésen a 
Kovászna Parkban. 

1920. június 4-én a 
versailles-i kis Tria-
non Palotában íratták 
alá a magyarokkal az 
elsõ világháborút le-
záró békediktátumot, 
melynek következté-
ben hazánk elveszítet-
te területének kéthar-
madát, lakosságának 
több mint egyharma-
dát, színmagyar lakta 
területek is az ország-
határon kívülre kerül-
tek. Magyarország a 
szuverén nemzetálla-
mok sorából a kis álla-

mok táborába került. 
A balatonfüredi meg-
emlékezés résztvevõit 
Schindele György, a 
szervezõ Nyugdíjas 
Polgári Egyesület el-
nöke köszöntötte, majd 
a rövid mûsorban  a 
Scola Kamara Kórus, 
Székely Lilla, Csiszár 
Kata és a Farkasok 
nemzeti rockzenekar.

A megemlékezés 
végén els ként dr. 
Bóka István polgár-
mester, országgyûlési 
képviselõ, majd a po-
litikai pártok, az intéz-
mények képviselõi és 
civilek helyezték el ko-
szorúikat, virágaikat a 
tavaly felavatott turul 
szobor lábánál.

Bambek

Még mindig nem hevertük ki a traumát

Június 18-ától nyári menetrend a vasúton

A kedvezményes 
Balaton Mix jegy vasútra 
és hajóra is szól
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„Úgy élvezem én a strandot”

Június elsõ hétvé-
géjén kinyitott a 
Sundance Park. Hó-
napokon át kétséges 
volt a sokat kritizált 
szórakoztató cent-
rum sorsa, most úgy 
tûnik, megoldód-
tak az üzemeltetési 
problémák, egyelõre 
az idei szezonban 
biztosan mûködik 
majd a park. Három 
nagy zenés buli lesz 
a nyáron, de itt lesz 
a BikeFest néhány 
rendezvénye is.

Hat bár, három disz-
kó, két étterem és egy 
35 szobás bulihotel 
várja a vendégeket, az 
üzletek mintegy het-
ven százaléka már az 
elsõ héten kinyitott. 
A kifogásolt üzleteket 
megszüntették, hang-
mérnökök segítségé-
vel csökkentették a 
hangerõt és a helyi 
rendõrséggel egyez-
tetve megszervezték a 
szórakoztató centrum 
vendégeinek kulturált 
hazajutását.

– Tízmillió forin-
tot költöttünk az épü-
letek felújítására, 
a külsõ munkálatok 

befejezõdtek, néhány 
épületben még kisebb-
nagyobb átalakítások 
zajlanak. Egyetlen egy 
üzlet van még, amely 
bérlõre vár, ezenkí-
vül mindegyiket sike-
rült kiadni, több helyi 
vállalkozó is érdekelt 
– válaszolta kérdé-
sünkre Zámbó Attila, 
a cégbíróságnál má-
jus elején bejegyzett, 
a park üzemelteté-
sét vállaló új cég, az 
S. D. Park Üzemeltetõ 
Kft. társtulajdonosa, 
aki hozzátette: a négy-
hektáros területen 46 
épületben 136 külön-
álló ingatlan mûködik 
83 tulajdonossal tár-
sasházi formában. 
– Igyekeztünk körülte-
kintõen eljárni, min-
den, korábban gon-
dot okozó problémára 
megoldást találni. Fo-
lyamatosan egyezte-
tünk a polgármester-
rel illetve a füredi 
rendõrkapitánysággal, 
bízom benne, hogy 
a park mûködése a 
vendégek és a város-
lakók számára egy-
aránt elfogadható lesz 
– mondta Zámbó At-
tila. Várhatóan  min-

den hónap végén lesz 
zenés buli is a szóra-
koztató centrumban, 
ezeket az Aquaparkot 
üzemeltetõ Masped-
del közösen ren-
dezik majd meg. 
Mint arról elõzõ lap-
számunkban már be-
számoltunk, az egyko-
ri görög falut korábban 
üzemeltetõ Sundance 
Park Kft. felszámolás 
alatt áll. A cég a név-
használatának a jogát, 
a weblapját és domain 

nevét, illetve az üze-
meltetéssel összefüggõ 
egyéb szellemi tulaj-
donjogokat átadta az 
új üzemeltetõnek, az 
S. D. Park Kft.-nek . 
Serényi Gábor, a zenés 
klubokkal rendelkezõ 
komplexum koráb-
bi üzemeltetõje el-
mondta: nem sike-
rült megegyezniük az 
önkormányzattal, így 
visszalépett a további 
üzemeltetéstõl. 
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Idén is beindult a Sundance Park

A napokban új ben-
zinkút kezdi meg 
mûködését Bala-
tonfüreden a tavaly 
átadott nyugati 
elkerülõ út mentén, 
a Tüzép mögötti te-
rületen. 

A töltõállomás a 
svájci érdekeltségû 
AVIA csoport színeit, 
arculatát viseli, azon-
ban a beruházást fü-
redi vállalkozó való-
sította meg. – Mivel az 
építõipar leállt, a la-
kás eladások nem men-
nek, bõvíteni kellett a 
profi lt, úgy gondoltuk 
benzinkutat építünk – 
mondta Maurer Mihály 
a töltõállomást meg-
álmodó vállalkozó. Mi 
ezt Füred lakosságá-
nak építettük, az ára-
ink is ehhez igazodnak. 
Shopunkban pl. nem a 
szokványos magasnak 
mondható benzinku-
tas árakkal dolgozunk, 
mi egy általános élel-
miszerüzlet árait kí-
náljuk a vásárlóknak 

– tette hozzá. Az AVIA 
kitûnõ partnert jelent 
számunkra, hiszen bár 
magánbenzinkútként 
mûködünk, a tradicio-
nális svájci minõséget 
tudjuk kínálni az au-
tósoknak. Az üzem-
anyagot a MOL és az 
OMV szállítja nekünk 
is, viszont saját már-
kás adalékkal javítjuk 

a minõséget – fogalma-
zott Maurer Mihály. 

Az új benzinkúton 
egyébként megtalál-
ható a 95-ös, az E85-
ös benzin és a dízel 
üzemanyag is, ezen 
túlmenõen PB gázpa-
lackot is árulnak. A 
shopban csokoládét, 
jégkrémet, kávét, va-
lamint üdítõket, sörö-

ket is árusítanak, ami 
fontos, behûtve. Az új 
kút valóban ötvözi egy 
multicég igényes meg-
jelenését és a csalá-
dias légkört. Késõbb 
továbbfejlesztik a ben-
zinkutat, hiszen ha-
marosan lesz porszí-
vó, keréknyomásmérõ 
és mindehhez külsõ 
kézmosási lehetõség. 
A nyitás alkalmából 
kedvezõ üzemanyag-
árakkal és a készlet 
erejéig ingyenes ká-
véval várják az autó-
sokat. Az új kút nyári 
idõszakban reggel 6-tól 
este tízig lesz nyit-
va, télen este 8-ig le-
het majd itt tankolni. 
Az üzemeltetõ Füred 
Diesel Kft-nél elmond-
ták, ha igény lesz rá, 
a reggeli nyitást haj-
nali 5-re módosítják 
majd. Az AVIA ben-
zinkút megépítésével 
a helyi vállalkozó 8 új, 
egész éves munkahe-
lyet is létrehozott, ami-
re nagy szüksége van a 
városnak.(x)

Új lídók a strandokonA strandolás állítólag egyidõs az 
emberiséggel, s bár Kézai Simon fel-
jegyzéseiben sehol nem tesz említést 
a túlzásba vitt napozás veszélyeirûl, 
jó okunk van feltételezni, hogy 
dicsõ eleink már Etelközben és Le-
védiában is megmártották habtes-
tüket a hõs vizenyõkben. A kalan-
dozások korában a magyar vitézek 
nem csupán zsákmányolás meg 
a rablás kedvéért jártak nyugat-
ra, hanem elsõsorban azért, hogy 
étkezési célból tenyésztett nyulai-
kat az ottani jó hírû uszodákban 
megfürdethessék. Innen ered a 
régi mondás is: „A magyarok nyu-
laitól ments meg Uram, minket!” 
Balatonfüredrõl ugyebár mindenki 
– no jó, nem mindenki, csak a jól 
értesült – tudja, hogy gyógyüdülõ 
és fürdõváros, 1971 óta. Aminek 
értékét, rangját külön emeli, hogy 
az országban elsõként nyilvánítot-
ták azzá. Ez persze nem azt jelenti, 
hogy a település lakói az országban 
legtöbbet és mindennap fürdenek 
– ami némileg érthetõ is, mert Fü-
reden a legmagasabb a víz-és csa-
tornadíj –, hanem azt, hogy minden 
magára valamit is adó útikönyv-
ben benne van, hogy mi fürdõváros 
vagyunk.

A strandolás – elnézést a hason-
latért, és az érzékenyebb lelkivilá-
gúak hunyják be szemüket – egy ki-

csit olyan, mint a szex: ha jó, akkor 
nagyon jó, de ha nem jó, egy kicsit 
akkor is jó. Régen persze még jobb 
volt, mert akkor sokkal fi atalabbak 
voltunk, és a társaságunkban lévõ 
hölgyek külsõ megjelenése is keve-
sebb kívánni valót hagyott maga 
után (Vagy éppen, hogy többet!). 
Persze, még ma is megéri strandra 
járni, fõként annak, aki meg tudja 
fi zetni. Egy háromgyermekes csa-
lád ugyanis akkora vagyonokat 
képes egyetlen nap leforgása alatt 
elkölteni a strandon, hogy nálunk 
nyaraló arab sejkek egy csoport-
ja nemrégiben heveny zokogásban 
tört ki a számukra ismeretlen és 
megengedhetetlen mértékû költe-
kezés láttán.

Strandra járni tehát egyfelõl 
jó, másfelõl meg kész ráfi zetés. Ezt 
úgy kell érteni, hogy nem csupán 
a vendégnek laposodik a pénztár-
cája, hanem a strand vállalat is 
ráfi zet, az állam úgyszintén, utób-
bi ugyanis állítólag támogatja a 
strandokat. (Ha az állam nem tá-
mogatná a strandokat, akkor még 
jobban ráfi zetne, mert a strandok 
még a mostaninál is gyorsabban 
tönkremennének, és az államnak 
még mélyebben kellene a zsebébe – 
vagyis a mi zsebünkbe – nyúlnia).

Régen a strand nemcsak hogy ol-
csó volt, de kifejezetten romantikus 
helynek számított. Az idõsebbek és 
az egészen középkorúak még bi-
zonyára emlékeznek a boldogult 
emlékezetõ nõi napozókra, ahol a 
serdülésben érdekelt ifjúság, egy 
kukkolásnak nevezett tevékeny-
ség révén, jó eséllyel szerezhette 
be alapvetõ anatómiai ismerete-

it. Ezek az ismeretek azután, leg-
alábbis ha az illetõ ifjú ember sze-
rencsés csillagzat alatt született, 
olyan alaposak voltak, hogy azok-
ból egy életre elegendõ muníciót si-
került merítenie. (Ha nem volt sze-
rencséje, akkor kapott egy akkora 
pofont, hogy csillagokat látott, de 
sokaknak állítólag így is megérte, 
mert a pofonok erõsségébõl a leg-
többször kiderült, hogy tulajdono-
saik nem mindig haragudtak iga-
zán az alkalmi leselkedõkre…) Ma 
már nincsenek külön nõi napozók, 
de nincs is rájuk szükség.

Elég csak nyitott szemmel járni: 
az egész strand egy nagy, össznépi 
napozó, akár ki is lehetne írni a be-
járatnál, hogy csak 18 éven felüli-
eknek! Igaz, ennek a táblának sem 
lenne sok értelme: ha valaki elmúlt 
18 éves, és még mindig tud neki 
újat nyújtani a strandon egy szál 
ózonlyukban napozók látványa, az 
jobban teszi, ha visszairatkozik a 
kisegítõ iskolába, és mindent elkö-
vet annak érdekében, hogy miha-
marabb befejezze az eléggé el nem 
ítélhetõ módon félbehagyott tanul-
mányait.

Azért persze vannak más vál-
tozások is. Míg régebben csak fa-
gyiért, lángosért és cigarettáért le-
hetett sorban állni, ma már ennél 
jóval szélesebb a választék: magyar 
ember magyar strandon azért áll 
sorba, amiért csak akar! És más 
persze az árnyék is. Ma ötös lottó-
val ér fel, ha sikerül kifognunk egy 
jó árnyékos helyet – ahol azért jó a 
rálátás az esetleges izgalmas tör-
ténésekre –, míg húsz-harminc év-
vel ezelõtt a strand egész területén 
volt árnyék. Meg volt nap is, ha 
arra volt szükség, és a szúnyogok is 
mintha kevésbé lettek volna agresz-
szívak. (Mindebbõl egyértelmûen 
következik, hogy akkoriban húsz-
harminc évvel fi atalabbak vol-
tunk.) Igaz, erre meg azt lehet 
mondani, hogy most meg alig van 
olyan strand, ahol ne lenne vala-
milyen élményfürdõ, alulról táma-
dó, buzgárként viselkedõ vízsugár, 
felnõtt ember számára infarktust 
okozó csúszda, valamint minden-
féle, váratlanul elõbukkanó alat-
tomos áramlások. De régen is volt 
izgalom, nem is kevés: nem volt 
mindegy ugyanis, hogy az ember a 
jobb vagy a bal lábával lépett bele 
a vízben egy kagylóba, a parton 
egy rossz helyre odavetett üvegcse-
répbe, barackmagba, netán egy de-
pressziós, és ezért szúrós kedvében 
lévõ darázsba. És az sem volt piskó-
ta, ha a kerítésbérlettel közlekedõ 
vendéget az úszómester úr netán 
lefülelte. A legtöbb úszómesternek 
ugyanis már akkoriban is hatal-
mas tenyere volt, minimum 48-as 
nyakkal, ami náluk valószínûleg 
szakmai alapkövetelménynek szá-
mított. Ebben tulajdonképpen ma 
sincs nagy változás, talán csak 
hogy a képzés már abba az irány-
ba is kezd kiteljesedni, hogy meg-
tanulják újraéleszteni a vendéget, 
ha az netán elájulna, amikor meg-
tudja, hogy mennyit kell fi zetnie a 
mûanyag tányérban felszolgált gu-
lyásért. További változás, hogy már 
van aquapark, élményfürdõ is.

A strandolásban az a legjobb, 
hogy amikor végeztünk, az ember 
elégedetten, a jól végzett lubicko-
lás örömével indulhat haza. Otthon 
beáll a tus alá, vagy elmerül a sa-
ját fürdõkádjában, ahol annyi vi-
zet enged a kádba, amennyi csak 
jólesik, és nem szól rá egy sípos 
ember, hogy ne tessék a medencé-
be ugrálni és labdázni, meg fröcs-
kölni sem tilos. (Igaz, nincs értel-
me, mert a kilöttyent vizet nekünk 
kell feltörölnünk, az asszony – már 
akinek van – ugyanis nagyon szú-
rósan tud nézni, ami a mértékadó 
álmoskönyvek szerint semmi jót 
nem jelent.) De azért egy hét múl-
va újból ott leszünk a strandon, kit 
érdekelnek az olajsejkek, kapjanak 
a szívükhöz, ha ahhoz van kedvük, 
és irigyeljenek bennünket, magya-
rokat, hogy milyen gazdagok va-
gyunk. 

Tóth-Bencze Tamás

Olcsóbb benzin

A hónap elején ki-
nyitottak a város 
fi zetõs strandjai, a 
Balaton egyik leg-
jobbjának tartott 
Esterházy és a tel-
jesen felújított Kis-
faludy. 

Új lídók és koktélbá-
ros napozóstég várja a 
vendégeket. Hangula-
tos miliõ, minõségi szol-
gáltatások, a fõszezonig 
tavalyi árakon. – Akár-
hogy is nézzük, a két 
strand a leglátogatot-
tabb a városban. Az Es-
terházy minõségi szol-
gáltatásokat nyújtó, 
exkluzív fürdõ, az észa-
ki part legjobb strand-
ja, a Kisfaludyn pedig 
200 milliós fejlesztés 

zajlott, ráadásul az 5 
hektáros területével az 
egyik legnagyobb strand 
a Balatonnál – véleke-
dett Somogyi László, a 
strandokat üzemeltetõ 
Probio Zrt. vezérigazga-
tója.

Kijavították a gyep 
hibáit, folytatták a par-
kosítást, a fürdõ kele-
ti oldalán kialakítottak 
egy új színpadot, és iga-
zodva az igényekhez, 
egy új harminc méter 
széles lídót is építettek. 
– Több fát is ültettünk, 
rendeztük a területet, 
úgy gondolom, nagyon 
szép és sok szolgálta-
tást nyújtó strand lett a 
Kisfaludy. Sportos, csa-
ládias, fi atalos strand, 
átlagos áron – mond-

ta Somogyi László. 
A strandnál a nagy par-
koló továbbra is ingye-
nesen vehetõ igény-
be, kuriózum a strand 
területén biztosított 
külön õrzött kerék-
pártároló, de van még 
egyebek mellett gyerek-
szoba, értékmegõrzõ, 
ingyenes internet 
elérhetõség és vízi 
sportszer kölcsönzõ. 
Júniusban minden hét-
végén sportnapok is 
várják a vendégeket. 
A fürediek a strandot 
500 forintos bérlet el-
lenében korlátlanul lá-
togathatják, a 4-18 éves 
korosztálynak ezért 350 
forintot kell fi zetnie, a 
turistáknak a napijegy 
550 forintba kerül.

– Az Esterházy 
strandon kétszeresé-
re, harminc méteres-
re bõvítettük a lídót,  a 
keleti mólónál pedig a 
szezonra elkészül egy 
új koktélbáros napo-
zó stég, ami vélemé-
nyem szerint nagyon 
népszerû lesz majd 
a vendégek körében. 
Tervezzük egy jegyau-
tomata beszerzését is, 
ez a zsúfolt napokon 
gyorsítaná a belépést. 
Este hat órától már in-
gyen be lehet menni 
a strandra, de egyéb-
ként is egész évben 
parkszerû nyitva tartás 
van, amivel nagyon so-
kan élnek is – mondta 
Somogyi László.

mt
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Az élõ klasszikus, a 
ma 83 évesen is al-
kotó Juhász Ferenc 
volt a díszvendé-
ge a balatonfüredi 
könyvhétnek.

Az erre az alka-
lomra írt Aranyserleg 
címû írását a nemrég 
elhunyt Hubay Mik-
lósra emlékezve olvas-
ta fel  a Kossuth-díjas 
költõ a Kisfaludy Galé-
riában.

Az  irodalmi beszél-
getésen – amelyhez 
csatlakozott Tarján 
Tamás, az ELTE iroda-
lomtörténésze, Aczél 
Géza, az Alföld címû fo-
lyóirat fõszerkesztõje – 
Baranyi Péter színész  
Juhász Ferenc és a 125 
éve született debre-
ceni költõ,Tóth Árpád 
verseit olvasta fel.

A  könyvheti  meg-
nyitón meglepetés-

ként, tisztelegve Ju-
hász Ferenc költészete 
elõtt, dr. Bóka István, 
Balatonfüred polgár-
mestere a költõ József 
Attiláról szóló írásai-
nak válogatását, a vá-
ros kiadásában   meg-
jelentetett Mit akart 
József Attila? címû 
könyv száz példányát  
adta át ajándékba a 
költõnek. 

Füred a könyvek vá-
rosa, hiszen a felvilá-
gosodástól a reform-
korig a teljes magyar 
irodalom, írók, költõk, 
színházi emberek vol-
tak jelen a városban, 
így volt ez a múlt szá-
zad hatvanas-hetvenes 
éveiben, a Lipták-ház-
ban is, gondoljunk Né-
meth Lászlóra, Illyés 
Gyulára, Déry Tibor-
ra és így van ez ma is, 
Fordítóház mûködik 
itt, és Füred irodalmi 

folyóiratot  és szinte 
kéthavonta könyvet je-
lentet meg- emelte ki 
dr. Bóka István.

Az irodalmi esten 
Juhász Ferenc, akit 

Spiró György nem rég 
az utóbbi száz év egyik 
legnagyobb lírikusá-
nak nevezett, hosszan 
dedikálta könyveit.

Csk

Elhunyt Hubay Mik-
lós! Vele elment 
egy nagy korszak 
nagy egyénisége. 
Élt 93 évet s bár 
látása megromlott, 
az utolsó percig ré-
szese volt a magyar 
irodalmi, sõt nyu-
godtan mondhatjuk, 
közéletnek.

Nekem személyes 
jó ismerõsöm, van em-
lékem, élményem róla 
bõségesen. S minden 
mûvelt magyar olva-
sónak lehet, s 
annak is, aki 
persze a szín-
házakban látta 
õt, azaz mûveit, 
amelyek most 
már évtizedek 
óta a magyar 
színpad állandó darab-
jai s a legnagyobb ma-
gyar színészek kedvelt 
szerepeit adták.

Õ maga volt a szel-
lem, az értelem, a 
megmaradt érték 
megtestesítõje. Hi-
hetetlenül gazdag az 
életmû, s az a nemzet-

közi szerepvállalás is, 
amit a magyar kultúra 
érdekében tett.

Mindez benne van a 
nekrológokban, köny-
vekben, emlékekben. 
Két éve járt Füreden 
talán. A szívkórházban 
pihent és kicsaltuk õt 
a Blaháné étterembe 
egy irodalmi estre. Úgy 
emlékszem, novemberi 
vasárnap délután volt, 
esõs, viharos s a nagy-
terem mégis megtelt 
fürediekkel. Mindenki 
érzete, hogy páratlan 

élményben lesz része. 
Így is történt. Hubay 
Miklós azzal kezdte, 
amivel a profi  elõadók: 
megnyerte a közönsé-
get. Élete egyik leg-
szebb emléke Füred-
hez kötõdik s ehhez 
az épülethez, mesélte. 
Édesanyja és édesapja 

nászútjukra Füredre 
jöttek, még a huszadik 
század elején. Amikor 
még Blaha Lujza itt élt 
és délutánonként csak 
úgy magának dalolga-
tott. És Hubay Miklós 
édesanyjában megma-
radtak ezek a dalok, 
aki séta közben hall-
gatta és a születendõ 
kisfi únak ezeket dalol-
ta tovább.

És aztán Hubay Mik-
lós mesélni kezdett. 
Száva Babics tett fel 
neki egy kérdést, de 

többre nem is ju-
tott ideje, mert 
az író elkezdte 
a választ és 45 
percig mondta, 
s a végén pon-
tosan ott fejez-
te be, hosszú 

szellemi kalandozások 
után, ahol szükséges 
volt. Memóriája egy 
pillanatra sem hagyta 
cserben, s mi ámulva 
hallgattuk a 20. század 
tanúját. Hiányozni fog 
nagyon ebben a talmi-
vá váló világban!

(y.y)

Május nyolcadikán hallottam 
a rádióban, hogy meghalt Hubay 
Miklós. Hatalmas mûveltségû nagy 
szellem volt, izgatott, félelmetes 
teremtõ, áldott és tiszta mûveket 
agyából és szívébõl kilángoló ember 
eben az embertelen világban. Azért 
kezdem könyvnapi megnyitómat 
vele, mert egyszer köszöntve õt, üd-
vözlésem címéül azt írtam: A Csönd 
Kelyhében. Hiszen az olvasás A 
Csönd Kelyhe! Abban ül az ember 
olvasáskor, mint egy gyönyörû vi-
rágban, tulipán-kehelyben, fehér li-
liomkehelyben, mint egy zöld szár-
nyon derengõ, merengõ illat-édes 
virág-kastélyban. Persze az olva-
sáshoz látó emberszem kell. Mert 
az igazi olvasást nem pótolhatja 
semmi! Sem a hang, sem hangot 
dobhártyájába gyûjtõ fülünk, sem 
a civilizáció és technika találmá-
nyainak mérhetetlen sokasága, 
semmi gépi eszköz, az emberi elme 
csoda-találmányai, a hangszalag, 
a hangoskönyv, a chipek és klipek 
hasznos vagy haszontalan árada-
ta, sem a számítógép, az internet, 
az egész könyvtárakat recegyûrés 
lapos gyomrába temetõ, árammal 
forgásra-mûködtetett lemezkorong, 
hangtányér. Ezek a dolgok csak se-
gítik az értelmes és szépségre éhes 
embert. Segítik magányát oldani, 
segítik a létezés-fölemelkedésben. 
Mint a lift, ami az emeletre visz. A 
Csönd Kelyhében ülõ olvasót csak 
a szem, csak a látás, csak a pupil-
lák fekete némaságába a szemfe-
nék bíbor üstjéig betóduló fény, az 
agyunkig zúduló idegünk-továb-
bított világosság oldja fel a Csönd 
Kelyhében ülõ sötét magányát- 
álomtalan türelmetlenségét. Ó, 
azok a Szent Házak, a Könyvtárak, 
a megváltás Jézusi hírhozói! Apá-
czai Csere Jánost említettem, a zse-
niális tudás-akaratról szóltam, azt 
is mondom vele, mert általa, hogy 
egyik mûvében csodálatos leírá-
sa van a szemnek! Az emberszem-
nek! Mert sokfajta szemet teremtett 
a Teremtõ: pontszemet, ciklon-fél-
gömb összetett szemet, csõszemet, 
golyószemet, merev szemet, 
kaméleon-bõrkürtbe rejtett szemet, 
bõragyagkorsóból látást, a bolhá-
tól, a hangyától a halig, bálnáig, a 
madárig, a sastól az elefántig. Még 
a növények levelének is van látást-
érzékelõ fényérzékeny idegsejt-lap-
ja. De a természetben csak az ember 
szeme tudja látásával összefoglalni, 
látásával érinteni a látható, vagy 

láthatatlan világ egyetemes való-
ságát. Az állat csak néz, nézve lát, 
de benne a látás célszerû üresség. 
Nekem a könyv a világegyetem! És 
a szem a világegyetembe merülõ vi-
lágosság. Mint a tengermély, óce-
ánsúly alján a világító lánghalak, 
a törékenyen is szilárd fénygöm-
bök, fénydobozok. Ezért is volt az, 
hogy amikor a rettenet-époszomat, 
ember utáni vágyakozás-hit verse-
met a Gyermekdalokat írtam, el-
mentem Budapesten A Mária ut-
cai Szemklinikára Dr. Weinstein 
Pál barátomhoz, aki egy ezerolda-
las könyvet adott kölcsön a szemrõl 
és a szemtörténetérõl. Ó, micsoda 
boldogság volt nézni, tanulni, ol-
vasni azt! Nekem az írott könyv, a 
kézzel írott könyv a tudásra vágyó 
emberiség legszentebb találmánya, 
az õs-eposzok, a kódexek, a Tal-
mud, a Biblia, a Korán, az õsmesék 
gyûjteménye, mert szent a betû, 
amivel azokat írták: a perzsa, a 
szanszkrit, a héber, a kínai, az arab, 
a japán, a gót, a görög, a latin. Ó, 
milyen gyönyörû ihlet-csodák, láto-
más-mítoszok, ihlet-megvalósulá-
sok a fenséges betû-halmazokban, 
a szentséges könyvekben. Hogy be-
léjük hullhatok, mint a meteoritok 
lángolva, elégve a szerelemben és a 
halálban! Ó, anyám méhének mi-
lyen áldása, hogy nem születtem 
vaknak, de emberszemûnek. Ezért 
is csodálom Miltont, aki vakon dik-
tálta eposzait! De a szem nem a lá-
tás, a látás bonyolult szerve csak, 
a világot-közvetítõ csodagolyó, 
ami az agyba lövi a látott valósá-
got. Hiszen nem a szem, de az agy 
lát embertársaim! Az állat, bár van 
szeme, nem tud olvasni. Csak néz-
ni tud, nézésével érzékelni. Az em-
ber legmámorosabb találmánya a 
könyvnyomtatás. S az ember leg-
szebb érzékelõje a szem! Áldjuk hát 
Teremtõnket szemünkért. S áldjuk 
a könyvet. Ó, könyvkiadók, könyv-
tárak, könyvesboltok, antikvári-
umok, könyvnapok ne hagyjatok 
el minket, ne hagyjatok el engem! 
Hadd hörböljünk, hadd igyunk az 
írott szó aranyserlegébõl! És ha 
már vele kezdtem, hadd fejezzem 
be Hubay Miklóssal: úgy repült 
át sötét éjszakákon, mint egy izzó 
nyári csillagkõ. Mint mámor-szép 
színmûvében: a Hová lett a rózsa 
lelkében, a tömegvonzást legyõzve 
a zseniális Nizsinszkij, a rózsatán-
cos a színpadi levegõben.

Juhász Ferenc

ARANYSERLEGFüred a könyvek városa
Juhász Ferenc a könyvhéten olvasta fel írását

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Balatonfüred Város Önkormányzata 
pályázat útján kívánja értékesíteni a 

Balatonfüred, Jókai u. 10. sz. alatti 679/1 
hrsz-ú „kivett lakóház, udvar” megnevezésû 

ingatlanát.

A megajánlható legalacsonyabb 
vételár nettó 28 000 000 Ft+áfa.

Részletfi zetés esetén a vételár teljes 
kiegyenlítéséig az eladó a tulajdonjogát 

fenntartja.

A pályázat eredményérõl a Képviselõ-
testülete dönt a megajánlott vételár és a 
fi zetési feltételek fi gyelembe vételével. 

Részletes pályázati kiírás, valamint 
egyéb információ a Polgármesteri 

Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán 
(Balatonfüred, Szent István tér 1. 25. szoba) 

beszerezhetõ. 

A pályázat benyújtásának helye: 
Polgármesteri Hivatal Balatonfüred, Szent 

István tér 1., Vagyongazdálkodási Osztály 25. 
sz. iroda.

A pályázatot zárt borítékban kérjük 
benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. 
június 29. szerda 16.00 óra.

Balatonfüred Város Önkormányzata

Személyes veszteség

Az idei Ünnepi 
Könyvhét – a sok 
szép könyves ren-
dezvény sikerén kí-
vül – ajándékokat is 
hozott a városba, a 
Városi Könyvtárba.

A „Mediterrán vi-
lág” címû folyóirat be-
mutatkozásán Garaczi 
Imre felelõs szerkesztõ 
átadta  a – folyóiratot 
is mûködtetõ – Veszp-
rémi Humán Tudo-
mányokért Alapítvány 
ajándékcsomagját.

A nagylelkû ado-
mány – melynek értéke 
170 000 Ft – folyóira-
tokat, szépirodalmi és 
szakkönyveket tartal-
maz. Beleltározás után 
a városi könyvtárban, 
az arácsi fi ókkönyvtár-
ban és a Helytörténeti 
Gyûjteményben olvas-
hatók a kiadványok.

Ezúton is köszönjük 
az ajándékot!

A lassan két éve 
meghirdetett – könyv-

kiadókat, könyvtárakat  
és szerzõket támogató 
– Márai-programban 
döntés született. Már 
megérkezett a hivata-
los értesítés is, amely-
ben olvasható, hogy 
melyik könyvtár mi-
lyen összegért válo-
gathat a klasszikus 
és a kortárs irodalom 
köteteibõl. 

Balatonfüred könyv-
tára 650 000 Ft érték-
ben juthat hozzá az ér-
tékes mûvekhez.

A könyvek listája 
megtekinthetõ a http://
www.kello.hu webol-
dalon.

A könyveket a 
könyvtár 2011. július 
31-ig rendelheti meg. 

Év végéig – a pá-
lyázat jóvoltából – a 
könyvtár olvasói több 
száz kötettel gazdagod-
nak.

Sárköziné Sárovits 
Hajnalka
igazgató

városi Könyvtár

Adományok és pályázati 

nyeremények a füredi 

városi könyvtárban

Hubay Milós a szerzõje 
az Egy szerelem három 
éjszakája darabnak is
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1983–ban nyitot-
ta meg kapuit a 
Kecskeméti Képtár 
a fõtéri Cifrapalo-
tában. Az 1902–
1903 között emelt 
rendkívül látványos 
szecessziós épület, 
színes majolikabe-
téteivel, pirogránit 
plasztikáival, melye-
ket a pécsi Zsolnay-
gyár kivitelezett, 
eredetileg a város 
elsõ bérháza volt az 
elsõ emeleten a Ke-
reskedelmi Kaszi-
nóval, a földszinten 
bérbe adható üzle-
tekkel.

A képtár fõ gyûjtési 
területe a 19–20. szá-
zadi, illetve a min-
denkori kortárs ma-
gyar képzõ- és 
iparmûvészet, 
s e kategóriá-
ban az egyik 
legnagyobb és 
legjelentõsebb 
M a g y a r o r s z á -
gon. A ma már 
több ezres gyûjtemény 
megalapítása Ne-
mes Marcellnek, a 
híres mûgyûjtõnek 
és mûkereskedõnek 
köszönhetõ, aki 1911-
ben 80 képet ajándé-
kozott a kecskeméti 
Városi Múzeum Kép-
tára megalapítására. 
Mivel Nemes a kor-
társ magyar mûvészet 
nagy támogatója volt, 
elsõsorban század eleji 
mesterek alkotásai ke-
rültek a gyûjteménybe. 
Szinte minden jelentõs 

iskola képviseltetve 
van: a nagybányaiak, a 
szolnoki mûvésztelep, 
a gödöllõiek, a Nyol-
cak. Az irányzatokhoz, 
iskolákhoz kevésbé be-
sorolható festõk közül 
megtalálhatjuk Rippl-
Rónai József, Vaszary 
János és Gulácsy Lajos 
mûveit is. 

Mûvészettörténeti 
szempontból igen 
jelentõs a Farkas Ist-
ván–Glücks Ferenc-
hagyaték, mely a 
nyolcvanas évek fo-
lyamán került a kép-
tár tulajdonába. A 
magyar mûvészet 
legjelentõsebbjei, nagy 
magányosai közül há-
romnak is (Mednyánsz-
ky László báró, Farkas 
István és Nagy István) 

életmûvet érzékeltetõ 
minõségû és nagysá-
gú anyaga tekinthetõ 
meg Kecskeméten a 
Cifrapalota állandó ki-
állításán, ahogy szin-
tén a gyûjteménnyel 
együtt kerültek a hírös 
városba többek kö-
zött Ámos Imre, Anna 
Margit, Barcsay Jenõ 
és Egry József alko-
tásai. A képtár leg-
nagyobb gyûjteményi 
egysége azonban 
a Képzõmûvészeti 
Fõiskolát elvégzõ, de a 

paraszti életvitelt soha 
el nem hagyó miskei 
festõmûvész, Tóth 
Menyhért életmûve. 

A Kecskeméti Kép-
tár balatonfüredi ven-
dégkiállítása a szá-
zadforduló és a II. 
világháború közöt-
ti magyar festésze-
tet igyekszik bemu-
tatni. Különösen sok 
kvalitásos alkotás, 
tankönyvekbõl is is-
mert fõmûvek képvi-
selik a századelõ fes-
tészetét (pl. Faragó 
Géza Tungsram-pla-
kát terve; Czigány 
Dezsõ sorozatindító 
Ady-portréja; Perlrott 
Csaba Vilmos: Kálvá-
ria). Emellett egyes 
kiemelkedõ egyedi tel-
jesítmények közismert 

opuszai képezik 
a kiállítás fény-
pontjait (Med-
nyánszky László: 
Ágrólszakadt ; 
Farkas István: 
Fiatal részeg 
költõ az anyjá-

val; Tóth Menyhért: 
Kereszten), köztük pél-
dául egy olyan külön-
legességgel, mint az 
építész Lechner Ödön 
akvarellje (A kecske-
méti víztorony terve).

A kiállítást, amely-
nek ünnepélyes meg-
nyitóját június 18-án 
16 órakor tartják a 
Vaszary Villában,  ifj. 
Gyergyádesz Lász-
ló mûvészettörténész 
és Kállói Judit 
mûvészettörténész vá-
logatta és rendezte. 

Kecskeméti vendégkiállítás
A magyar festészet klasszikusai Mednyánszkytól Barcsayig

A XX. század elsõ fele 
legnagyobb magyar 
festõinek képei Füreden

Mûvészeti árve-
rést rendeznek a 
nyáron a Vaszary 
Villában. A rendha-
gyó kiállítással és 
jótékonysági esttel 
egybekötött aukció 
kuriózumnak számít 
a Balaton partján. 
Rippl-Rónai József, 
Aba-Novák Vilmos, 
Vaszary János, Egry 
József, Márffy Ödön 
egy-egy festmé-
nye is kalapács alá 
kerül. 

– Gyerekkorom óta 
szinte minden nyarat a 
Balatonnál töltöm, Fü-
red különösen fontos a 
szívemnek, az elmúlt 
évek fejlesztései révén 
pedig igazán elegáns 
várossá vált. Sokszor 
gondoltam rá, hogy a 
két nagy szerelmemet, 
a mûkereskedést és a 
Balatont valahogy ösz-
szehozzam. A megújult 
város illetve a Va-
szary Villa erre kitûnõ 
helyszín lesz. Nem 
egyszerû ma Magyaror-
szágon egy mûvészeti 
aukciót vidékre vin-
ni, mégis bízom ben-

ne, hogy sikeres lehet 
a rendezvény, sõt ter-
veim szerint minden 
nyáron rendeznénk 
egy-egy ilyen akciót a 
villában – válaszolta 
érdeklõdésünkre Pin-
tér Péter, a mûvészeti 
árverést szervezõ 
Pintér Aukciósház 
vezetõje.

Mintegy 250 mûtárgy 
kerül majd július 15-
én a Vaszary Villában 
árverésre, köztük a 20. 
század nagy magyar 
festõmûvészei 
közül több al-
kotó munkája 
is. A szokások-
nak megfelelõen 
az egy neves 
közszereplõ ve-
zette aukció 
nyilvános lesz, azon 
bárki részt vehet, sõt 
licitálni nemcsak sze-
mélyesen, de telefo-
non is lehet majd.

– Az árverés tema-
tikája természetesen 
a Balaton, ami nekem 
az életigenlést, az élet-
örömöt jelenti. Sokféle 
mûtárgyat bocsátunk 
árverésre, lesz köztük 
pár ezer forintos ezüst 

ékszertõl kezdve, a tíz 
millió forintról indu-
ló Rippl-Rónai illet-
ve Aba-Novák festmé-
nyig, sok minden. Még 
gyûlik az anyag, lehet, 
hogy Munkácsy Mihály 
festményt is sikerül 
hoznunk. Elsõsorban 
klasszikus és 20. száza-
di modern festmények, 
szobrok, mûtárgyak, 
Zsolnai és Herendi 
porcelánok szerepel-
nek majd az aukción, 
de lesznek helytörté-

neti és balatoni relik-
viák is – fogalmazott 
Pintér Péter.

Az aukcióra bocsá-
tott mûtárgyak mind-
egyike július 8-15 kö-
zött megtekinthetõ 
lesz a Vaszary Vil-
lában, ahol az árve-
rést megelõzõen egy 
jótékonysági estet is 
rendeznek. Az állófo-
gadásra megváltha-

tó belépõjegyekbõl 
befolyt összeget tel-
jes egészében átutal-
ják egy alapítványnak, 
amely csángó gyerekek 
balatoni nyaraltatását 
szervezi.

– Elegáns estély 
lesz, neves fellépõ 
mûvészekkel, nívós ze-
nei programmal. Bí-
zunk benne, hogy a 
viszonylag drága támo-
gatói jegyek elkelnek 
és tudunk segíteni a 
gyerekek üdültetésé-

ben. A jótékony 
rendezvények-
nek Magyaror-
szágon még nem 
igazán alakult 
ki a kultúrája, 
de mivel már 
rendeztünk pár 

ilyen eseményt, úgy 
látom, még a jelenlegi 
nehéz gazdasági hely-
zetben is van erre fo-
gadókészség – mondta 
a galéria vezetõje, aki 
hozzátette: az árveré-
sen elkelt mûtárgyak 
õket illetõ jutalékának 
egy részét szintén fel-
ajánlják az alapítvány-
nak.

mt

Elsõ balatoni árverés

Kiállítás és jótékonysági 
est július közepén 
a Vaszary Villában

Programajánló
Június 3. Vajda Ka-

talin festõnõ kiállítá-
sa. Megtekinthetõ jú-
nius 24-ig. Június 18. 
szombat, 16 órakor: Si-
rály táncfesztivál fotó-
kiállításának megnyi-
tója. 17 órakor: Sirály 
táncfesztivál. Június 
19., vasárnap, 17 óra-
kor: Sirály táncfeszti-
vál gálamúsora. Június 
25. szombat, 21 órakor: 
Flamenco est. A gitár-
fesztivál záró program-
ja. Június 27-tõl, júli-
us 1-ig, hétfõ–péntek: 
Nemzetközi modern 
tánccsoport szakmai 
tábor és fesztivál.In-
formáció: Észak-Bala-
toni Regionális Kon-
ferencia Központ Kft., 
8230 Balatonfüred, 
Horváth Mihály u. Te-
lefon: +36-87-480-196. 

Parkolási díjak 
- helyesen

A Balatonfüredi 
Napló legutóbbi szá-
mában a parkolásról 
szóló cikkben az sze-
repelt, hogy a Blaha 
és Kisfaludy utcákhoz 
hasonlóan az Esterhá-
zy strandi parkolóban 
is 500 Ft/óra lesz a par-
kolás díja. Ez, sajnos 
téves információ. Az 
Esterházy strandi par-
koló az I. díjzónába (pi-
ros) tartozik, a Zákonyi 
utcához és a Szabadság 
úti körforgalomhoz ha-
sonlóan, ahol 220 Ft az 
óradíj. A kiemelt kör-
zetben (Kisfaludy és 
Blaha utcák) 500 Ft az 
óradíj. A tévedés oka 
az lehetett, hogy a la-
kossági bérlet (2600 Ft-
os) a Blaha és Kisfalu-
dy utcában, valamint 
az Esterházy strandi 
parkolóban nem érvé-
nyes. A tévedésért el-
nézést kérünk.

A pár ezer forintostól a többmilliós mûtárgyakig
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Édesapja, Oblatt 
Sándor Bala-
tonfüred híres 
szõlõsgazdája és 
borkereskedõje volt, 
aki családját, 13 
éves kislányát és 
szépséges felesé-
gét a II. világhábo-
rú során vesztette 
el. Zsidó származá-
suk miatt Füredrõl 
Auschwitzba depor-
tálták, majd gáz-
kamrában kivégez-
ték õket. 

Oblatt Sándor 
munkaszolgálat és 
mauthauseni koncent-
rációs tábor után tért 
haza Balatonfüred-
re. Édesanyja, Vadász 
Márta, akinek a család-
ja szintén Auschwitz-
ban pusztult el, szintén 
egyedüliként tért haza. 
õk újra házasodtak 
és kezdtek új életet. 
Ebbõl a házasságból 
született Olti Ferenc 
Balatonfüreden 1949-
ben. A Veszprémi 
Egyetemen  1974-ben 
végzett vegyészmér-
nökként. Pályafutá-
sát az ELTE tanár-
segédjeként kezdte, 
oktatott a Budapesti 
Mûszaki Egye-
temen valamint 
egyik alapítója 
és kidolgozója 
az egészségügyi 
informatikus-
képzésnek Nyír-
egyházán és Bu-
dapesten. 

1982-ben az Orszá-
gos Vértranszfúziós 
Intézet informatiku-
sa lett, egy év múlva 
fõigazgató-helyettese. 
A rendszerváltás után 
a pénzügyi szektor-
ban helyezkedett el. Õ 
volt az elsõ informati-
kai igazgatója az ala-
kuló NN Biztosítónak, 
ma ING. Késõbb vezér-
igazgatója és társtulaj-
donosa annak az IDOM 
Rt-nek, amely néhány 
éven belül piacvezetõ 
a banki informatikai 
és ügyviteli tanácsadás 
területén. 2007-ben a 
budapesti 4-es metró 
építésének szervezési 
feladatait vállalja el. 
Ma is aktív, egy külföl-
di bank tanácsadója-
ként tevékenykedik. 

Budakeszin van ál-
landó lakása, de egy-
re többet tartózkodik 
a füredi hétvégi házá-
ban. Szabad idejében 
szívesen teniszezik, 
szörfözik, színházba és 
koncertekre jár. Sok 
közéleti kezdeménye-
zése és funkciója van, 
nagyrészt a zsidó kö-
zösséghez kötõdõen. 
Három gyermeke van, 
Zoltán, Dávid és Sán-
dor. Párja Szeszler 
Anna, a budapesti Lau-
der Javne Zsidó Közös-
ségi Iskola igazgatója.

– Gyerekkora Balatonfü-

redhez köti, mi maradt meg 

az általános és középiskolai 

emlékekbõl?

– Az általános isko-
lát a református fehér 
templom mögötti suli-
ban kezdtem. Emlék-
szem, hogy ’56-ban szü-
netelt a tanítás, anyám 
a Dózsa György utcai 
házunk ebédlõjében 

szervezett osztályunk-
nak napközit, jó kis 
kaland volt, miközben 
úgy hírlett, a mûúton 
tankok nyomulnak. 
Aztán átkerültünk a 
katolikus vörös temp-
lom mögötti iskolába, 
késõbb a posta mellet-
ti nagy épületbe. Sze-
rettem iskolába járni, 
jó tanuló voltam. Em-
lékszem Országh tanár 
úrra, mindig elmesélte 
horgász élményeit, szi-
gorú, de igazságos volt. 
Tõle tanultam meg egy 
életre, hogy „tanár ne 
legyen elnézõ, az visz-
szaüt”.  Szerettem Ivá-
nyi tanár urat, Bakonyi 
Istvánnak és Horváth 
Ernõnek mi voltunk az 
elsõ osztálya. Horváth 
Ernõre én ragasztot-
tam a Beethoven ne-
vet, nem is kopott le 
szegényrõl haláláig. 
Középiskolába, Vesz-
prémbe, a Vegyipari 
Technikumba vettek 
fel, akkoriban tízszeres 
volt a túljelentkezés. 
Zenekart alapítottunk 
és a Lóczyba jártunk 
be próbálni. Játszot-
tunk füstös, hideg kul-
túrtermekben, italozó 
közönségnek kis fal-

vakban, vagy éppen a 
SZOT (ma Anna Grand) 
nagytermében szil-
veszteri bulin, a cso-
paki úttörõtáborban, 
gimnáziumi szalag-
avatón. A lányok kö-
rében népszerûek vol-
tunk, sok szerelmem is 
volt, akikre ma is me-
leg szívvel emlékszem. 
Aztán mesélhetnék a 
balatoni korcsolyázá-
sokról, addig kerget-
tük a lányokat, amíg 
meg nem adták ma-
gukat, a nyári kalan-
dokról a Vitorlásban. 
Volt olyan, hogy a til-
tott tvisztelés közben 
beleestünk a Balcsiba. 
Nagy kirándulások a 
Koloska - völgybe, haj-
nali horgászások, titok-
ban elkötött vitorlások, 
fi lmnézés a kertmo-
zi vetítõkunyhójának 
tetejérõl. Hogy szü-
leimnek milyen ko-
moly nehézségei vol-
tak eközben, arról csak 
már felnõtt fejjel hal-
lottam. 

– Oblattból, Olti család-

név lett, mi indokolta a név-

váltást?

– Középiskolás ko-
romban állt elõ apám 
azzal, hogy a mai vi-
lágban ezt a németes-
zsidós nevet meg kel-
lene változtatni, neki 
nagyon sok kellemet-
lensége volt miatta. Õ 
már nem akar változ-
tatni, de nekünk ezt 
tanácsolja. Kinyitot-
tam a telefonkönyvet 
az O betûnél és vakon 
ráböktem az oldal kö-
zepére. Így kaptunk 
öcsémmel új nevet, ma 
már sajnálom.

– Édesapja híres szõlõs-

gazda, borkereskedõ volt Ba-

latonfüreden, milyen emléke-

ket õriz róla?

– Életfelfogásban 
nem egy, de legalább 
három generáció volt 
közöttünk. E miatt az-
tán komoly konfl ik-
tusokra, lázadásokra 
emlékszem, miközben 
mindig éreztem, hogy 
nagyon szeret bennün-
ket. Apám soha nem 
beszélt háború elõtti 
családjáról, nekem 
felnõtt koromig fogal-
mam nem volt arról, 
hogy mi történt itt Fü-
reden ’44-ben, hogy ki 
volt és milyen volt Ju-
ditka, az õ szeretett 
kislánya, aki gázkam-
rában halt meg. A maga 
módján vallásos volt, 
igen mély zsidó és tör-
ténelmi tudással, amit 
szeretett volna rám is 
hagyományozni. Ez ak-
kor nekem nagyon nem 
kellett, ma meg nagyon 
hiányzik. Szerette a 
szõlõt, büszke volt a jól 
sikerült boraira, bár 
soha nem ivott bort. 
Én meg nem szeret-
tem sem a földdel való 
bíbelõdést, sem a pin-
cei munkát. Ugyanak-
kor megtanultam a bor 
készítését, kezelését, 

a szõlõmûvelés 
fortélyait, a ha-
gyományos mód-
szereket ma is 
ismerem. Sokat 
szenvedett attól, 
hogy egy évtized 
alatt kétszer ra-
bolták ki telje-

sen, a Horthy – Szálasi 
rendszer elvette min-
denét, mert zsidó volt, 
aztán a Rákosi rend-
szer újra, mert kulák 
volt. A hetvenes évek 
elején keserûen pró-
bálta menteni néhány 
telkét, mert bejött a 
tulajdont korlátozó 
rendelet. Testvérem 
Izraelbe távozása, 
anyánk korai halála 
nagyon megviselte. Én 
mondtam meg neki a 
hírt, hogy Csiszta el-
ment, akkor láttam 
másodszor könnyezni. 
Elõször akkor, amikor 
1967. szeptember 1-én 
felszálltam a buszra, a 
házunk elõtt az Ady ut-
cában, hogy bevonul-
jak katonának Kalo-
csára. Füredet nagyon 
szerette. Anyám 56-ban 
mindenáron disszidál-
ni akart, de apám csak 
állt a cserépkályhának 
támaszkodva és haj-
togatta, õ innen nem 
megy el, bárhol másutt 
a világon értelmetlen 
és tartalmatlan lenne 
az élete. 

– Z. Karkovány Judit: Hi-

ányjel címû könyvében ol-

vasható édesapjának visz-

szaemlékezése, Balatonfüred 

1930-as éveirõl:” gyermekka-

cajtól hangos, boldog családi 

élettel telitett, a szorgalmas 

munka eredményeit hirdetõ 

zsidó házak és otthonok” jel-

lemezték a várost.  Döbbenet 

ami azt követõen történt. Si-

került-e feldolgozniuk, mint 

túlélõk leszármazottainak a 

háború kegyetlen emlékeit?

– Ez nem csak a szü-
leimre volt jellemzõ, 
más zsidó családok tör-
téneteiben is visszakö-
szön, hogy a holokauszt 
túlélõk nagyon nehe-

zen nyíltak meg, inkább 
nem beszéltek az át-
élt szörnyûségekrõl. A 
szüleim kegyetlen em-
lékei nem elsõsorban 
a háborúhoz, hanem 
az azt megelõzõ és 
követõ zsidóüldözések-
hez kötõdnek. A Nume-
rus Clausus 1922-ben 
született törvény, ami 
korlátozta a zsidók ta-
nulási lehetõségeit, a 
Kamenyec podolszki 
zsidó mészárlás 1943-
ban történt, apámat 
munkaszolgálatra már 
szintén 1943-ban el-
vitték, mert Füreden 
voltak jóakarói, akik 
feljelentették. Aztán a 
deportálás, a szörnyû 
utazás és a végállo-
más, a kínhalál. Nem 
csoda, hogy a túlélõ 
az emlékekrõl nem 
beszélt, gondolom azt 
hitte, hogy ezek a dol-
gok eltemetõdnek a 
múlttal, az emberi-
ség tanult belõlük, az 
ismétlõdésre nincs 
esély. Ha körülnézünk 
a világban, azt gondo-
lom, ebben nem volt 
igazuk. A faji, vallá-
si gyûlölködés és ge-
nocídium ma is min-
dennapjaink része. 
Hogy a kérdésre visz-
szatérjek: a túlélõ le-
származottjának nincs 
más választása, mint 
így, vagy úgy feldol-

gozni a kegyetlen em-
lékeket. Itt vagyunk, 
élünk, dolgozunk, ne-
veljük a gyerekeinket, 
élvezzük unokáinkat, 
beilleszkedünk a tár-
sadalomba, igyekszünk 
hasznosnak lenni. De 
van bennünk gyanak-
vás, óvatosság, érzé-
kenység. A körülöttünk 
történõ dolgokat min-
dig egy kicsit abból a 
szempontból is nézzük, 
magyarázzuk, értékel-
jük, lehet, hogy néha 
tévesen, hogy az nem 
antiszemita hátterû 
történés e, nincs e zsi-
dóellenes oka, vagy 
célja a történésnek. 
Ezt látják mások túlér-
zékenységnek. De ta-
lán érthetõ mindez a 
közelmúlt történelmé-
nek ismeretében.  

– Pályafutását tekintve si-

keres ember. Kereste a kihí-

vásokat, vagy azok találták 

meg Önt?

– A kihívások min-
dig egy adott személy 
képében jelennek 
meg. Egyetemi profesz-
szoraim között volt né-
hány, aki felfi gyelt rám 
és fi gyelmébe ajánlott 
barátainak. Ilyen volt 
Pallai Iván és Almási 
Gedeon professzor 
vagy Hollán Zsuzsa. So-
kat köszönhetek nekik. 
Már volt egy kis nevem 
a szakmában, amikor a 
rendszerváltás hajna-
lán rájöttem, nem az 
egészségügy, hanem a 
pénzvilág az a terület, 
ahol az informatiká-
nak nagy lehetõségei 
vannak. Innentõl ma-
gam szerveztem az 

életemet. Kellettünk 
banknak, biztosítónak, 
egyetemnek, nemzet-
közi konzulens cégnek.

– Akadtak-e ellenzõi, akik 

sikeres pályafutását akadá-

lyozták?

– Percemberek, iri-
gyek mindenütt van-
nak. Amikor 2007-ben 
a metró projekthez, az 
állami szektorba beke-
rültem, ott nagy szám-
ban kerültem kapcso-
latba az ellenzõkkel. 
Mindegy volt, mi a 
téma, csak az volt a 
lényeg, hogy kereszt-
be kell tenni a másik-
nak. Nem a közös si-
ker elérése volt a cél, 
hanem, hogy ki tud 
több jó pontot sze-
rezni a fõnökségnél. 
Napi aktuál-politikai 
érdekek mozgatták a 
szálakat. A feladat el-
sikkadt, ezt nagyon ne-
hezen toleráltam.  

– Menedzserként, szívesen 

oktat, életpárja szintén peda-

gógus, egy jó nevû óvodától 

érettségiig tanító neves intéz-

mény fõigazgatója.  Véletlen, 

hogy egymásra találtak?

– Ez a második kap-
csolatom, kettõnknek 
öt gyereke és hét uno-
kája van. Az egymásra 
találás nem volt vélet-
len. Én annak idején 
a Magyarországi Zsi-
dó Hitközségek Szö-
vetsége alelnöke vol-
tam és szakterületem 
volt az oktatás. Õ meg 
a legnagyobb zsidó is-
kola igazgatójaként 
vett részt az általam 
szervezett megbeszé-
léseken. Okos és szép 
volt, sokat vitatkoztunk 
szakmai kérdésekrõl. 
Kell ennél több? 

– Vallja, hogy több gene-

rációs füredi, mennyiben lehet 

kapcsolatát a várossal fenn-

tartani?

– Szépapámról van-
nak feljegyzések a ti-
hanyi apátság irattá-
rában, bérlõ volt az 
1700-as évek közepén. 
A kapcsolat intenzív. 
Amikor csak tehetem, 
Füreden vagyok, nyá-
ron gyakorlatilag ál-
landóan. Azt tervez-
zük, hogy egyre többet 
töltünk itt a szép új 
házunkban, amit a Ta-
más-hegy lábánál a 
régi mandulásunkban 
építettünk nemrég. In-
nen gyönyörû a kilátás, 
kedvesek a szomszé-
dok, sok a gyerekkori 
ismerõs. Igyekszem a 
közösségi és a kulturá-
lis életbe is besegíteni, 
fõleg a régi zsidósággal 
kapcsolatos témákban, 
megemlékezésekben. 

– Hogy éli meg a város je-

lenlegi fejlõdését?

– Büszke vagyok rá 
és örülök minden új-
nak. Még tíz éve sem 
képzelhettük, hogy 
ilyen látványos és tar-
talmas lesz a fejlõdés. 
Ez a város vezetését di-
cséri. Persze kérdezés 
nélkül is elmondom a 
kritikai megjegyzése-
imet is. A város nyu-
gati részén szinte le-
hetetlen a Balatonhoz 
jutni, teljes a beépí-
tés és a vízpart elke-
rítése. És nem örülök 
annak, hogy turul 
emlékmûvet engedett 
állítani a város. A tu-
rul a zsidóüldözések 
óta az irredentizmust 
és az antiszemitizmust 
is szimbolizálja. Lehet, 
hogy akik kezdemé-
nyezték a szoborállí-
tást a régi jelentéstar-
talom miatt tették, de 
minket, zsidókat más-
ra, rosszra emlékeztet.

dr. Fülöp Lajos

Dr. Olti (Oblatt) Ferenc
Többgenerációs balatonfüredi család gyermeke

A Holokauszt Áldozatainak 
Emléknapján

1944. május 16-án a balatonfüredi vasút-
állomáson álló vonatra erõszakkal kényszerí-
tették fel a városban élõ zsidókat, akik a ta-
polcai elosztás után néhány napon belül az 
auschwitzi haláltáborban találták magukat. 
A Holokauszt Áldozatainak Emléknapján Ba-
latonfüreden évek óta megemlékeznek a II. vi-
lágháború zsidó áldozatairól.

 Idén az Arácsi Népházban Hári Len-
ke alpolgármester beszédében felidézte azo-
kat a mozzanatokat, amivel Balatonfüreden 
õrzik az áldozatok emlékét. Emléktáblák, 
botlókövek, Z. Karkovány Judit Hiányjel címû 
a füredi zsidóság sorsát összefoglaló könyve 
és a z évenkénti megemlékezés azt bizonyít-
ja, hogy Füred nem felejti el az áldozatokat 
mondta az alpolgármester. Olti Ferenc beszé-
dében kiemelte, minden nép életében vannak 
nehéz idõszakok, de a zsidóságot történelme 
során többször nemcsak legyõzni, de teljesen 
megsemmisíteni akarták ellenségei. Reméli, 
hogy ma azok vannak többen, akik elutasítják 
a diszkriminációt – hangsúlyozta a holokauszt 
túlélõk gyermeke, majd a Széchényi iskola kö-
zépiskolásai adtak mûsort.

Olti Ferenc soha nem 
szakadt el 
Balatonfüredtõl
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Az Európai Uniós 
támogatások  

a kis- és közép-
vállalkozóknak
A Toxi-Coop Zrt. uniós tá-

mogatásokat nyert a „Akkre-
ditált klaszterek vállalati in-
novációjának” címû pályázati 
kiíráson az Új Magyarország 
Fejlesztési Terv keretében. A 
két projekt eredményeként 
olyan innovatív szolgáltatá-
sok jönnek létre, amelyek 
hazai és nemzetközi téren is 
egyedülállóak.

A Toxi-Coop Zrt. a ha-
zai gyógyszerkutatási piac 
meghatározó szereplõje, 
aki kutató- és fejlesztû in-
tézetként a nemzetkö-
zi elõírásoknak megfelelõ 
(OECD, FDA, EMEA, ICH, 
GLP) preklinikai vizsgálatokat 
végez gyógyszerfejlesztõ cé-
geknek dunakeszi és balaton-
füredi telephelyén. 2009-tõl 
az Ökopolisz és a Pharmagora 
életminõség klaszter tagja. 

Az Európai Unió támoga-
tásával az alábbi kutatás-fej-
lesztési projekteket valósítja 
meg:

GOP-1.3.1.-08/2-2009-
0041: A vállalkozás meglévõ 
toxikológiai szolgáltatá-
si spektrumának bõvítése, 
REACH (Registration, 
Evaluation, Authorisation, 
and Restriction of Chemicals) 
UNIOS regisztrációs rendelet-
ben elõírt vizsgálatok elvég-
zéséhez.

G O P - 1 . 3 . 1 . -
09/B-2009-0010: A Toxicoop 
Zrt. szolgáltatási portfólió-
jának (toxikológia, bizton-
ság farmakológia, öko-és 
víztoxikológia) költség-haté-
kony bõvülése egy új, alterna-
tív species bevezetésével.

A projektek célja, hogy 
bõvüljön a vállalkozás portfo-
liója és ezen keresztül a piaci 
pozíciói erõsödjenek.

Bõvebb információt a 
www.trc.hu oldalon olvashat-
nak. (x)

„A Magyar Táv-
irati Iroda közli: a 
Pajtás nevû bala-
toni csavargõzös 
1954. május 30-án, 
délelõtt 11.45 óra-
kor Balatonfüreden 
felborult.”

Nõk a Balatonért 
Egyesület elnöke, 
Zákonyi Tünde 1998- 
tól majdnem egy évig 
tartó szisztematikus 
munkával számtalan 
dokumentumot, visz-
szaemlékezést, fény-
képet gyûjtött össze a 
tragédiáról. Munkáját 
sokan segítették, egye-
bek között a Balatoni 
Hajózási Rt., a bala-
tonfüredi önkormány-
zat, és a Nõk a Balato-
nért Egyesület tagjai. 
Munkájuk kapcsán egy 
emlékmû felavatása is 
szóba került, amihez 
Máté Ernõ önzetle-
nül, kõbányájából egy 
megfelelõ követ biz-
tosított. Raffay Béla 
szobrászmûvész ebbõl 
a kõbõl egy fi gyelem-
felhívó, ünnepélyes, a 
tragédiát szimbolizáló 
emlékmûvet alkotott.  

Az emlékmûvet 1999. 
május 3o-án a tragédia 
45 éves évfordulóján 
avatták fel a Tagore sé-
tányon, szemben azzal 
a hellyel, ahol a tragé-
dia történt. 

Idén dr. Lázár Já-
nosné, a NABE bala-
tonfüredi csoportjának 
a vezetõje emlékezett 
meg arról a bizonyos 
régi gyermeknapról, 
amely szépen indult, 
és sajnos pár perc múl-
va bekövetkezett a tra-
gédia, amely 23 életet 
követelt, és több mint 
5o-en sérültek meg sú-

lyosan. Hogy nem tör-
tént nagyobb tragédia, 
annak is köszönhetõ, 
hogy a hajó felboru-
lásának idején vitor-
lásverseny volt, így a 

hajósok a tragédiát 
követõen a helyszínre 
siettek, és segítettek a 
mentésben. 

A visszaemlékezést 
követõen a NABE tag-

jai, valamint Domján 
Tamás, a balatonfüre-
di hajóállomás fõnöke 
helyezett el koszorút.

Hanny Szabó Anikó  

Emlékezés egy tragédiáraBúcsú Istvántól
Oly sokan ismerték, szerették 

és tisztelték dr. Ungvári István 
fogszakorvos-fõorvost, oly sokan 
tápláltak iránta baráti érzéseket, 
hogy ebben a hangulati közegben 
indokoltnak találtam a keresztne-
vén szólítani.

Szegényebbek lettünk: István be-
fejezte gyötrelmes és hõsies, hosz-
szan tartó harcát a nagy ellenség-
gel. Elment közölünk. Távozását 
a legszeretõbb családi gondosko-
dás és a lehetséges orvosi terápiák 
alkalmazása sem akadályozhatta 
meg.

Megszegényedésünk fájóan ér-
zékletes, mert István jóval átlagon 
felül gazdagította környezetét: csa-
ládját, pacientúráját, baráti kö-
rét, városát. Mediterrán típus volt. 
Derûs, szeretet- osztó, segítõ szán-
dékú. Nyitott és kapcsolatteremtõ. 
Baráti kapcsolat fõzte az orvosi 
egyetem szakorvos tudás, európai 
hírû dékánjához, de szót értett a fü-
redi kukázó, elesett emberrel is.

Természetébõl fakadóan, spon-
tánul teljesítette a „ Szeresd Fele-
barátodat...” isteni normáját. Biz-
tosan szerette volna ellenségeit is, 
de szavamra mondom – ilyenrõl 
nem tudok.

Családközpontúság jellemezte, 
de minden közelébe esõ jó közössé-
gi ügynek is vagy kezdeményezõje 
vagy aktív részese volt.

Én a Széchenyi kultusz mûvelése 
kapcsán kerültem vele igazi bará-
ti kapcsolatba. Lelke volt Társasá-
gunknak. Fáradhatatlanul kutat-
ta és népszerûsítette a legnagyobb 
magyar életmûvét. Elismerés és kö-
szönet érte.

Istvánnak a közösségi ténykedés 
létszükséglet volt. Érdekelvû indí-
tatást nála sohasem érzékeltem. 
Egyszerûen szeretett hasznosnak 
lenni, másokért tenni.

Élete, emléke üzenet: így is lehet 
élni!

Dr. Kõvári Miklós

Hajófestés, 
polírozás, 
felújítás.
Fényezõ mûhelyünkben 

magas színvonalon
15 méterig, 

vagy kisebb helyreállítás akár 
a helyszínen is!

Autó Quality Kft. 
Veszprém, Láhner Gy. u. 12.

Tel:70 3342-976

www.hajopolir.hu

Fényezési 
Szaküzlet

– Autó festékek 
számítógépes színkeverése

– Spray töltés, Polírozó 
anyagok

– Alváz és üregvéd  anyagok
– Szaktanácsadás

Autó Quality Kft.,
www.autopolir.hu

8200 Veszprém, 
Lahner Gy. u. 12.

Tel: 88 783-785, 
70 3125-797
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Piros pünkösd 
Kozma Imre elhozta a kiállí-

tásra piros, rõt, kék, lila színek-
ben tobzódó képeit, ködbeveszõ 
hajnalaival valamint misztikus 
érzésvilágával. Sajátos hangu-
latú, egyéni megfogalmazású 
képein ölelkezik a múlt és je-
len. Az álom és a költészet ke-
veréke kölcsönöz egy kis örök-
kévalóságot földi utunkon, 
arasznyi létünkben. Festmé-
nyein olykor az eredetnek csak 
jelzése marad meg. Olyan dol-
gokat örökít meg, amelyek félõ, 
hogy elsüllyednek a múlt tenge-
rében.

Kozma Imre: „szeretném 
festményeimen keresztül és 
fantáziámmal valahogy vissza-
hozni a múltat. Füreden, ma 
már sajnos nem tudunk hozzá-
férni az igazi háborítatlan víz-
parthoz, így azokat a partszaka-
szokat festem meg, amelyeket 
még én ismertem, illetve más, 
kisebb településeken még meg-
találhatóak.” 

 
Fénnyel írott képek 

 A Balaton varázsa, a képeken 
e csodás vízhez való kötõdésrõl 
vallanak a Tóth család fotósai. 
Képeiken megjelenik a tó tün-
déri színpompája, szeszélyes 
változékonysága, a megnyug-
tató békét lehelõ, fodrozódó 
hullámverésbõl tükörré simuló, 
otthonos végtelene. A vitorlá-
kat megfeszítõ, röptetõ, mindig 
friss széljárás. De rácsodálkoz-
hattunk azokra a felvételekre is, 
ahol még a szürke ködök is szé-
pek, mert mint színes fátyol mö-
gül, már átsejlik a nap.

  A tó partján ülve, hátat for-
dít az ember parton létezõ hét-
köznapi gondoknak. A víz felé 
fordulva nagyobb, idõtlen és 
végtelennek tûnõ életmozgás 
részesévé válhat. Tiszta arc-
cal tekint az emberre a víztü-
kör és az égbolt is. A hajnal 
szépségétõl, a déli fehér fénye-
ken át, a naplemente utáni zöld 
égtõl az éjszaka fekete kárpitjá-
ig, ott ülhet az ember egy hatal-
mas varázslat részesévé válva.

Tóth Attila jó példával szol-
gált a gyermekeinek. A fényké-
pezés mellet mûvészi alkotások 
is kikerültek fotómûhelyébõl. A 
fekete- fehér fotókon át, külön-
leges technikákkal készített, ré-
ginek ható fényképek, Balaton-
arács régi fényképein látható 
helyszíneket végigjárva lefény-
képezte ugyanazokat a tereket. 
Ebbõl is látható, hogy mennyi 
változást hozott az elmúlt idõ. 

Tóth Mátyás a víz bõvöletében 
él. Boglárkát a mozgás, a sport, 
a víz a virágok, a víz közelében 
élõ állatok ejtik rabul. Mind-
ketten már évekkel ezelõtt mint 
diákok nyertesei lettek egy or-
szágos fotópályázatnak. A zsûri 
jó szemmel látta meg bennük a 
jövõ fotómûvészeit.  

Lovak és zsokék, póni és 
szabadon száguldó ménes

Simon Aliza magáról, és a 
festés kezdeteirõl így vallott: 

„2005-ben kezdtem el feste-
getni. Kezdetben színes ceru-
zával, majd temperával, késõbb 
akrillal festettem. Autodidakta 
módon, könyveket böngészve, 
egyre szenvedélyesebben fes-

tegettem, majd az olajfestésnél 
kötöttem ki.” 

Lovasra – stílusosan – 
elsõsorban a lovakat ábrázo-
ló képeit vitte el. „A lovakat 
nagyon tisztelem, a ló fensé-
ges kiállása csodálattal tölt el, 
szépségük lenyûgöz.” – vallotta 
Simon  Aliza. Huszárlovakat, 
versenylovakat, pónilovat, szá-
guldó ménest, szomorú szemû 
ló-portrékat  láthatunk festmé-
nyein. Más témájú képein a Ba-
laton, a vitorlások, madarak, a 
régi pincék a domboldalakon. 

Tavasz, nyár, õsz, tél  
Gazsi József a természet vál-

tozásait, a természet mikrovi-
lágát bemutató képei, portréi 
mást (is) jelentenek, mint pusz-
tán tájképeket, arcvonások, 
mozdulatok megörökítését. 

A fotós kedveli az ellent-
mondásos pillanatokat, jelen-
ségeket. Szereti megörökíteni 
az épített környezetben is a lí-
rai,  meghitt pillanatokat. Gyak-
ran fényképez idõs embereket: 
mûvészeket, barátokat vagy 
egyszerû, hétköznapi embere-
ket. Akármilyen tökéletesen ex-
ponált, éles képet állít is elõ egy 
automatikus fényképezõgép, 
nem tud különbséget tenni a 
közhelyes felvétel és a jól kom-
ponált kép között. Erre csak a 
fényképezõgép mögött álló em-
ber képes. 

A megnyitót Frank György 
Dániel szavalatával, Bónyai 
Mária citera játékával, a Kék 
Balaton Népdalkör énekével 
tette meghittebbé. 

Hanny Szabó Anikó

Hátizsákkal Veszprém megyében 
és azon túl

A  balatonfüredi Városi Mûvelõdési Központ, a Játszószoba és a  
Helytörténeti Egyesület
2011. július 4–augusztus 5-ig, 5 héten keresztül
túratábort szervez! Geoláda keresés!
Július 4. hétfõ:  Kilátótúra (Nagy-kõ orra, Csere-hegy, Somlyó-hegy)      
Július 5. kedd:  Túra Farkasgyepûn a Csurgó kút vízeséshez
Július 6. szerda: Kerékpártúra Balatonalmádiba (Remete-forrás,Vörösberény)
Július 7. csütörtök:  Túra Szentgálon (Tûzköves-hegyi barlang, Kõ-lik barlang)
Július 8. péntek: Túra Kapolcson a Király-kõhöz és a Pokol-likhoz
Július 11–július 15.: „TÁJ és EMBER”  HELYISMERETI TÁBOR
  hétfõ:  Tihany – Levendula Látogatóközpont (gyalog és hajó) 
  kedd:   Csopak – Pele körút  (esetleg bicajjal)
  szerda:  Baláca  (nem a csalánoson át)
  csütörtök: Arácsi kirándulás, geológiai gyûjtemény
  péntek:  Bográcsozás, vetélkedõ
Július 18. hétfõ: Túra Vászolyról Nagyvázsonyba
Július 19. kedd:   „Nézz körül!” körpanoráma a Bakonyból
Július 20. szerda:  Túra a Recsek-hegyre, majd Sárkány-lik
Július 21. csütörtök:  Kerékpárral a déli partra – Kõröshegy 
Július 22. péntek:   Túra a Padragi-szikláktól a Csárda-hegyi õskarsztig
Július 25. hétfõ:  Az Esseg-vár bevétele, márkói kálvária
Július 26. kedd:   Szigligeti barangolás
Július 27. szerda:  Kirándulás a Kõszegi-hegységben (Hétvezér-forrás, Írott-kõ) 

Kötelezõ elõre jelentkezés (július 20-ig)
Július 28. csütörtök:  Bicajtúra Paloznakra
Július 29. péntek:  Gyalogtúra Bakonybélben  (Bakonyi Gyilkos-tó)
Augusztus 1. hétfõ:  Túra a Keszthelyi-hegységben (Pad-kõ-kilátó)
Augusztus 2. kedd: Túra a Salföldi kolostorromhoz, majd a Bagolysziklához 
Augusztus 3. szerda: Kerékpártúra Keszthelytõl vissza a déli parton Füredre 75 

km, tehát csak kitartó bicajosoknak
Augusztus 4. csütörtök:  Szarvaskõ-várának bevétele
Augusztus 5. péntek: Burok-völgyi barlangtúra

A kirándulásokra hideg élelmet, innivalót, hozzatok magatokkal!
Esõ esetén játékok, kézmûves foglalkozások a Játszószobában.
Nagy kánikulában túra helyett strandolás  Zánkafürdõn!
A részvételi díjról, gyülekezõ helyrõl és egyéb részletekrõl érdeklõdni a 06/30-

378-1231-es telefonszámon lehet. 
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!Tartalmas nyarat mindenkinek! 

Füredi alkotók Lovason

Versenyfelhívás

A Kerekedi Öböl 
Balatoni Horgászegye-
sület május 21-én ren-
dezett ifjúsági horgász-
versenyén harmincan 
tették próbára tudá-
sukat. Mint tudjuk, a 
sikeres horgászathoz 
szerencse is kell, így 
joggal mondhatjuk a 
szerencse idén a gyer-
mek kategóriában szé-
kesfehérvári Nagy 
Attila, a budapesti 

Ádám Ágnes és a fóti 
Samu Dorina mellé 
szegõdött, mert elsõ, 
második és harmadik-
ként õk állhattak fel 
a képzeletbeli dobo-
góra. Ha dobogó nem 
is, de értékes jutalom 
annál több volt a ver-
senyen, köszönhetõen 
a támogatóknak, akik 
között fürediek, tiha-
nyiak, gyõriek, buda-
pestiek, de még pá-

kozdiak is voltak. Az 
ifjúsági kategóriában a 
fóti Kiss László, majd a 
dömsödi Ádám Bence 
és Béres Brigitta volt a 
legeredményesebb. A 
Tagore sétányon meg-
rendezett horgászver-
senyen a szabályok be-
tartásáról a háromfõs 
versenybíróság: Márta 
Béla, Kiss Ferenc és 
Szabó László gondos-
kodott.

Díszvendég: Kecske-
mét Megyei Jogú Város

Június 23. (csütör-
tök) Borbemutató és 
borvásár a legkiválóbb 
magyar borászok rész-
vételével a Tagore sé-
tányon felállított bor-
pavilonoknál, balatoni 
halak kóstolója (Tago-
re sétány).

18.30  A Söndörgõ 
Együttes mûsora a Ta-
gore sétányon felállí-
tott nagyszínpadon.

21.00 Celso Machado 
gitármûvész (Brazília) 
koncertje .

Június 24. (péntek)
15.00–20.00 Gyerek-

programok  a Tagore 
sétányon.

17.00 Vonulós utca-
zene a Balatonfüred 
Város Koncert Fúvós-
zenekar elõadásában a 
Tagore sétányon.

17.30 Ünnepélyes 
megnyitó a Tagore sé-
tány színpadán. Meg-
nyitó: Kovács Zoltán, a 
Veszprém Megyei Kor-
mányhivatal vezetõje. 
Köszöntõ beszédet 
mond: Dr. Bóka István 
országgyûlési képviselõ 
Balatonfüred polgár-
mestere Ünnepi áldást 
mond: Korzenszky Ri-
chárd tihanyi perjel 
Kecskemét Táncegyüt-
tes mûsora. Eötvös Jó-
zsef  Sajtódíjak átadása                  

19.00 Orosz Zoltán: 
„Ezerarcú harmoni-
ka” c. mûsora a Koczor 
Pincénél.

20.00 „Péntek 8” c. 
élõ adás a nagyszínpa-
don:  Navracsics Tibor 
miniszterelnök-helyet-
tessel beszélget Cser-

mely Péter és Gajdics 
Ottó. A Magyar Állami 
Népi Együttes mûsora 
– Verbunk és csárdás a 
nagyszínpadon. 

Június 25. (szombat) 
10.00–15.00 Gyer-

mekprogramok a Tago-
re sétányon. 

10.00–15.00 Lánchíd 
Rádió „Sétányshow”.

16.00 Lukács Csaba, 
a Magyar Nemzet új-
ságírója dedikálja Dik-
tátorok könyve címû 
kiadványát.

16.30 Ökumeni-
kus istentisztelet a 
Papsoka Templom-
romnál.

17.00 Magyar Nem-
zet közönségtalálkozó 

18.00 Hír TV Célpont 
közönségtalálkozó. 

19.00 Lánchíd Rádió 
közönségtalálkozó. 

20.00 Hír TV-est, Ci-
vil Kaszinó élõben a 
Vaszary-villa Széche-
nyi termében. 

21.00 Pr-Evolution 
Dance Company: Der 
Blumen Garten c. 
mûsora a nagyszínpa-
don.

21.00 Kajárpé-
ci Vizirevû: Drakula 
gróf Kajárpécen (vá-
sári horror) c. mûsor a  
Koczor Pincénél. 

22.00 Hauber Zsolt 
minimal dj set – Elekt-
ronikus zenei váloga-
tás.

Június 26. (vasárnap) 
10.00-15.00 Gyer-

mekprogramok a Tago-
re sétányon.

17.00        Tempevölgy 
c. folyóirat bemutatása 
a nagyszínpadon.

Horgássz és védd a természetet!

Balatoni Hal- és Borünnep
Balatonfüred- Csopak- Paloznak- Tihany

Várjuk városok, falvak, községek, cégek 
nevezését!

Július 2-án, betöltjük a Gulyáságyút!
Lehetõséget biztosítunk vállalkozó kedvû 

csapatoknak (3–6 fõ), hogy versenyszerûen 
(szakmai zsûri és közönség szavazat) 
fõzzenek, ha kell segítséggel! Mindent bizto-
sítunk a sikerhez! Jelentkezési lap letölthetõ 
weboldalunkon! www.harckocsik.hu

Míg készül az étel, csapatok versenyez-
hetnek egy 5 állomásos könnyített, de még-
is erõnlétet próbáló katonai akadálypályán! 
(sebesült szállítás, kézigránát dobás, telefon-
vonal építés, lövészet, fegyverismeret, kú-
szás, függeszkedés)

Egész nap különbözõ bemutatók: komman-
dósok, tûzoltók, katonák, ejtõernyõsök. 

Veterán  magyar, amerikai, német és orosz 
egyenruhák, fegyverek, jármûvek.

Délután a „Miss Rambó” szépségverseny, 
és más zenei programok!

Este nagy meglepetés koncert!
A rendezvény házigazdái:  Badár Sándor 

és  Szõke András!
Információ: www.harckocsik.hu
Helyszín: Balatonfüred, 71-es út Tihany 

felé (Hajógyári buszforduló).
A szervezõk
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Tarnai Balázs – bár 
Budapesten szüle-
tett- mióta nyol-
cadik esztendeje 
a család Arácsra 
költözött arácsi pol-
gárnak érzi és vallja 
magát. De nem csak 
õ érez így az itte-
ni közösség iránt. 
Büszkén õrzi azt az 
okiratot, amelyben 
2009 nyarán tisz-
teletbeli arácsivá 
fogadták. Bár jelen-
leg Amerikában él is 
dolgozok, ha haza-
álmodik, álmaiban 
mindig a Balaton 
jelenik meg elõtte. 
Munkája az elmúlt 
év végén Afrikába 
szólította. E nem 
mindennapi út élmé-
nyeit velünk is sze-
retné megosztani.

Ki ne vágyott volna 
már arra, hogy életé-
ben egyszer eljusson 
Afrikába, részt vegyen 
egy szafarin, hogy sa-
ját szemével láthas-
sa a fekete kontinens 
természeti és vadvilá-
gi csodáit? Számomra 
ez az álom az elmúlt év 
végén vált valóra. Ne-
gyedik éve gyógypeda-
gógus professzorként 
dolgozom Pennsyl-
vania állam egyik kato-
likus egyetemén, és az 
afrikai meghívás szak-
mai körökbõl érkezett. 

A TATS (Teach and 
Tour Sojourners), a 
közép-kelet afrikai ál-
lamszövetséget átfo-
gó oktatási alapítvány, 
immár ötödik éve szer-
vez és közvetít ven-
dég-tanárokat Uganda, 
Tanzánia, ill. Kenya 
egyetemeire és közok-
tatási intézményeibe. 
Ezek a Viktória tó-par-
ti, egyenlítõ-menti ál-
lamok hihetetlen el-
tökéltséggel kezdtek 
hozzá az iskolarend-
szer újjászervezésé-
hez: hisznek abban, 
hogy a tudás felemeli 
az embert, biztosítja az 
országok jövõjét.

Uganda élen jár: 
tekintve, hogy a köz-
elmúltban Idi Amin 
véres diktátor-rend-
szere tartotta rette-
gésben a gazdaságilag 
is tönkretett lakossá-
got – alig húsz év alatt 
szinte csodát mûveltek 
a mára békés, fejlõdõ 
országban! Minden el-
dugott faluban van is-
kola, az elsõ hét osz-
tályt állami költségen 
végezhetik a tanulók. 
Egyre több az álla-
mi és a magán-egye-
tem is, sok tanárképzõ 
programmal, de a hir-
telen létszám-növeke-
déssel nehezen bírnak 
lépést tartani az in-
tézmények. Ezért hív-
nak meg folyamatosan 
vendég professzoro-
kat, hogy az önkéntes 
rendszerben érkezõ 
szakemberektõl meg-
tanulhassák a hiányzó 
szakmai tartalmakat, 
módszereket, fogáso-
kat. 

Engem azért hívtak 
meg, hogy a különfé-
le tanulási nehézsé-
gekkel küzdõ gyerekek 
oktatásáról, az integ-
rált nevelésrõl, az au-
tizmusról és a problé-

más magatartásformák 
kezelésérõl tartsak 
elõadásokat – úgy a ta-
nárképzésben dolgo-
zó egyetemi tanárok 
és hallgatók, mint az 
általános és speciális 
iskolákban tanító pe-
dagógusok számára. 
Így viszont ungot-ber-
ket bejártam, Uganda 
minden szegletében 
megfordultam, megis-
merhettem ezt a ter-
mészetileg minden 
gyönyörrel megáldott 
országot, az ott élõ em-
bereket és kultúráju-
kat.

Igazi földi paradi-
csom az ország, gazdag 
trópusi növényzettel 
és rengeteg vízeséssel. 
Ahogy az ember elhagy-
ja a Viktória-tó partján 
épült modern fõvárost, 
Kampalát, köröskörül 
minden zöld, csak a ta-
laj jellegzetesen vörös, 
akárcsak otthon, a Ba-
laton-felvidéken. Ren-
geteg a banánfa – a ba-
nán az egyik fõ konyhai 
alapanyag. Mindenféle 

formában fogyasztják: 
nyersen, sülve, fõve, 
grillezve, pürésítve 
– ez a matooke püré 
volt az egyik kedven-
cem. A másik a banán 
sör, aminek fogyasztá-
sa társasági esemény: 
az emberek körbeülik 
a szabadtûz fölötti sör-
rel töltött bográcsot és 
ebbõl a közös bogrács-
ból hosszú gumicsö-
vecskéken szívogatják 
fel a langyos-kellemes 
bódító nedût. A har-
madik kedvencemet 
alig merem leírni – az 
ugyanis a grill-szöcs-
ke volt… A csupán 
ugró-lábaitól meg-
fosztott, olajban pi-
rított szöcskét csakis 
azért kóstoltam meg 
fényképezõgép elõtt, 
hogy legyen mivel di-
csekednem… Csakhogy 
kiderült: fantasztiku-
san fi nom! Ropogósra 
karamellizálódik, sok-
kal jobb, mint a chips, 
ráadásul roppant 
egészséges: tele van fe-
hérjével.

Imádtam piacra jár-
ni is, a helyi friss gyü-
mölcsöket össze sem 
lehet hasonlítani az 
otthoni áruházakba 
messzirõl, éretlenül 
szállítottakkal! Micso-
da háromszor nagyobb-
ra hízott avokádók, 
mézédes ananászok! 
No meg a korábban 

sohasem látott-ízlelt 
különlegességek mint 
például a Jackfruit, 
ami kétszer három-
szor akkora mint a mi 
görögdinnyénk, vi-
szont fán nõ ( közvet-
lenül a törzsön és nem 
a lombkoronában), és 
szó szerint életveszé-
lyes – gondolják el, ha 
földre huppan és va-
laki alatta áll; meg a 
kolbászgyümölcs,  ami 
formában is hasonlít 
névadójára, hosszú, 
madzagszerû száron 
csüng, mint a disznó-
toros a füstölõben. És 
ha már a hentesáruk-
nál tartunk: nem hagy-
hatom szó nélkül, ami 
megdöbbentett. Mi-
vel szegény az ország 
s a városokon kívül 
gyakorlatilag még az 
elektromosság is rit-
kaságszámba megy, a 
hentes kirakata sem-
miben sem különbö-
zik a zöldségesétõl. A 
hûtõpult ismeretlen 
lévén a nyers húsok 
csak ott lógnak a sza-
badban a – szó szerint – 
banánérlelõ hõségben, 
nemritkán legyekkel 
borítva. El nem tudom 
képzelni, hogy élnek 
túl a helyiek egy hús-
ételt,  de ezzel inkább 
nem is próbálkoztam.

A hûtõ mellett 
ugyancsak ismeret-
len fogalom a mosó-

gép. Ehhez nemcsak 
az áramforrás hiány-
zik, de a vezetékes 
ivóvizet annyira érté-
kes kincsnek tartják, 
hogy eszükbe nem jut-
na ilyen luxus dolgok-
ra pazarolni. Ott a sok 
folyó, abban szabadon 
lehet mosni. Hozzá kel-
lett szoknom, hogy kéz-
zel mossam és a napon 
szárítsam, „vasaljam”, 
a trópusi klímában na-
ponta l szükséges leg-
alább két ingemet. 

Vidéken az ivóvíz 
is szabad forrásokból 
ered, s az asszonyok 
hosszú kilométereket 
gyalogolnak a nagy sár-
ga ivóvizes kannákkal 
a fejükön. Egyébként 
is lenyûgözõ volt látni, 
mi mindent hordoznak 
az emberek a fejükön 

egyensúlyozva! Ami-
kor – ugyancsak egy 
fénykép kedvéért – a 
banánlevélbõl tekert 
párnán a fejemre akar-
tam tenni egy tûzifa-
csomagot, hát bizony 
meg sem bírtam emel-
ni …. A helyi asszonyok 
és gyerekek pedig me-
zítláb, sárban vagy he-
gyi terepen át minden 
erõlködés nélkül vitték 
a fejükön! Ezután ke-
vésbé lepett meg,  ami-
kor egy törzsi ünnep-
ségen a vérpezsdítõ 
dobolással kísért tán-
cok között az asszonyok 
egyszer csak elkezd-
tek vázákat tornyoz-
ni a fejükre. Nyolc-ki-
lenc cserépedényt is 
egymásra pakoltak a 

fejükön, egy idõ után 
székre kellett állniuk 
a vázarakodóknak. Így 
még le is kellett gug-
golniuk a táncosoknak 
a vázatoronnyal a fejü-
kön, azután könnyedén 
felálltak és ugyanúgy 
riszálták a csípõjüket 
a vad ritmusra, mintha 
„fedetlen fõvel” tán-
colnának!

Az állatvilág szin-
tén lenyûgözõ volt. 
Rengeteg kecses ga-
zella, impala, fensé-
ges elefánt-csordák, 
lustálkodó oroszlánok, 
érdeklõdõ és barátsá-
gos zsiráfok, hatalmas 
vízilovak, ijesztõ nílu-
si krokodilok, sárban 
fürdõzõ vízibivalyok 
a hátukon taxizó ma-
darakkal, csendesen 
dagonyázó varacskos 

disznók …egyre sike-
resen rá is léptem! 
Na nem szándékosan, 
hanem mert lépésen-
ként hátráltam egy jó 
fényképbeállításhoz, 
és nem vettem észre 
az árnyékban pihenõ 
varacskost, aki hirte-
len akkorát visított, 
mint én a rákövetkezõ 
pillanatban – szeren-
csére mindketten úgy 
meglepõdtünk, hogy 
csak bambán bámul-
tunk egymásra; más-
különben az agyarai 
csúnyán megleckéz-
tethettek volna. A pá-
viánok nem engedték 
közel magukhoz az em-
bert, pedig õk maguk 
minden zugba beme-
részkedtek, és éjjelen-
te nem hagytak aludni, 
ahogy ugatva vesze-
kedtek vagy a tetõn ug-
ráltak…

Persze ahhoz, hogy 
mindezt átélhesse az 
ember, el kell jutnia 
a nemzeti parkokba. 
Az erre használt, vi-
lágszerte ismert szó, 
a „szafari” a szuahéli 
nyelvben egyszerûen 
csak utazást jelent. Az 
utazás viszont egyál-
talán nem egyszerû a 
trópusi Afrika szívé-
ben: Kevés a kiépített 
út és nagyon kevés a 
magánautó. A néhány 
aszfaltozott fõút, amely 
összeköti Uganda 
fõcsomópontjait, egy-
szersmind a minden-
napi élet színtere is: az 
utak mentén vannak az 
üzletek – kint a szabad-
ban, hiszen az idõjárás 
mindig megengedi; az 
autók között rengeteg 
gyalogos kacsázik, ott 
ül kinn a szabó a varró-
gépe mellett, a butik-
kirakat a háta mögött, 
ott készülnek a búto-
rok, a koporsók … min-
den. 

A brit gyarmati 
rendszer maradványa-
ként hivatalosan „bal-
ra tarts” van, de a va-
lóságban mindenki az 
útnak azon az oldalán 
vezet, ahol éppen ke-
vesebb kátyú tátong, 
vagy kevesebb ember 
botorkál. Szerencse, 
hogy az engem meghí-

vó alapítvány sofõrt is 
biztosított hivatalos és 
szabadidõs program-
jainkhoz, így azután 
– ha vidámparkba illõ 
borzongások közepette 
is – Larry árkon-bok-
ron-vízen át eljuttatott 
bennünket céljaink-
hoz.

Az emberek min-
denütt nagy szeretet-
tel fogadtak. Szeren-
csére – szintén a brit 
gyarmat-rendszer ma-
radványaként – min-
denki beszél angolul, a 
gyerekek is; máskülön-
ben nehéz volna érte-
kezni a Magyarország-
nyi területû országban, 
ahol több mint ötven 
különbözõ törzsi közös-
ség él együtt!

 Az országot járva 
világos bõröm miatt 
mindig az érdeklõdés 
középpontjában vol-
tam. Roppant kevés 
turista jut el ennyire 
mélyre Afrika belsejé-
be, ezért kimondottan 
ritka látvány a fehér 
ember, a muzungu, 
akirõl sokakban le-
gendás kép él: a gye-
rekek meg vannak 
gyõzõdve arról, hogy 
egy muzungu sohasem 
lesz beteg, és nincs 
szüksége arra, hogy 
vécére járjon .. olyan, 
mint egy angyal! Vol-
tam olyan templom-
ban, ahol Krisztus és 
a szentek feketére 
voltak festve az iko-
nokon, de az angyalok 
fehérek – muzunguk – 
voltak. 

Az egyházi kultúra 
és buzgalom igen gaz-
dag. Ugandában szen-
telték XIII. Leó pápa 
idején az elsõ Szaha-
rán-túli püspököt Af-
rikában. Ma is sok az 
aktív egyházközség és 
egyházi fenntartású is-
kola. Erõs  érték-köz-
pontú nevelés folyik, 
ami egyre inkább hát-
térbe szorul a szaba-
dosság nevében. De az 
ugandai meggyõzõdést 
igazolja, hogy az álla-
milag fi nanszírozott or-
szágos kampány ered-
ményeként 5% köré 
csökkent az egykori 
14%-os felnõtt lakos-
sági HIV-fertõzöttség; 
ez az arány a futball vi-
lágbajnokságnak nem-
régiben otthont adó 
Dél-Afrikában 33% kö-
rül mozog!

Az országos si-
ker mellett sajnos  
megrendítõ látvány 
volt viszont az árva-
házban tett látogatá-
som, ahol olyan gyere-
kek élnek együtt, akik 
AIDS-ben veszítették 
el szüleiket. A legújab-
ban érkezett négyéves 
kisfi ú szülei tisztában 
voltak vele, hogy nem 
fogják tudni felnevel-
ni újszülöttjüket, aki-
nek ezért a Forgive, a 
Bocsáss meg nevet ad-
ták.

Hosszan lehetne 
mesélni, de talán így 
is sikerült némi ké-
pet adnom Afrika szí-
vében e hihetetlenül 
gazdag világról, és 
ama  melegszívû embe-
ri közösségrõl, amely 
egykor Telekit és Be-
nyovszkyt is lenyûgözte 
és rabul ejtette. 

Tarnai Balázs   

Arácsi polgár Teleki és Benyovszky nyomában…
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A balatonfüredi Sellõ Alapít-
vány Fortuna Ritmikus Gimnaszti-
ka és Twirling Stúdiója a Balaton 
Szabadidõ és Konferencia Központ-
ban tartotta évzáró gála mûsorát. 
Balatonfüred Város Koncert Fú-
vószenekara Csincsi Ferenc kar-
nagy vezényletével fogadta az est 
résztvevõit.

Molnár Judit, a Humán 
Erõforrás Bizottság elnöke 
köszöntõjében kiemelte: Balaton-
füred a kultúra városa, hagyomá-
nyaink õrzése mellet, kiemelt fi -
gyelmet kell fordítani a jövõnek 
is. A mai fi atalok alkotatják a jövõ 
nemzedékét, így azok életminõsége 
– a közmondás szerint is „ép testben 
ép lélek” – és a közösségé formáló-
dás, meghatározó alapja a jövõ tár-
sadalmának. Bóka István polgár-
mester megnyitójában csatlakozva 
a képviselõasszony gondolataihoz, 
hozzátette, már a Sellõsök bemu-
tatkozó fi lmjébõl is látszott, itt nem 
csupán a táncról, versenyzésrõl 
van szó, hanem közös élményekrõl, 
összeforrott közösségrõl, akik sza-
badidejükben is közös programo-
kon vesznek részt.  A polgármester 
elismeréssel szólt a számos díjról, 

eredményrõl, melyet a stúdió nö-
vendékei szereztek az elmúlt évben.  
A gálán az óvodás korosztálytól a 
senior korosztályig 86 növedék lát-
ványos közös tánca kápráztatta el 
a közönséget. A 18 éves Sellõ Ala-
pítvány tánccsoportjai hosszú éve-
ken át a mazsorettel jeleskedtek, 
nemrég tértek át az akrobatiku-
sabb elemeket tartalmazó twirling 
mûfajára. A twirling, a ritmikus 
gimnasztika bottal,  egy új mûfaj 
Magyarországon. Az elmúlt év-
ben számos twirling megmérette-
tésen vettek részt a csoportok és 
szép eredményekkel tértek haza a 
versenyekrõl.

Az évzáró elõadáson a három vá-
ros öt mûvészeti korcsoportja lépett 
fel. A dinamikus fi nálét követõen 
minden résztvevõ emléklapot vehe-
tett át.

„Ha táncunkat nézik, szívün-
ket hallgatják” – hirdette a gála-
est mottója. A növendékek minden 
jelenlévõ szívét megdobogtatták, 
különösen akkor, amikor egy nagy 
szívet formálva a színpadon, kö-
szönetet mondtak a felkészítõ 
edzõiknek  az esten.

Kis Virág

A Sellõ Alapít-
vány 18 éves lett . 
Most váltunk nagy-
korúvá - mondja  
Klósz- Rukk Hen-
riett az alapítvány 
mûvészeti vezetõje. 
Megalakulásuk óta, 
így ebben az évben 
is számos díjat és 
helyezést értek el. 

A balatonfüredi 
Sellõ Alapítvány For-
tuna Ritmikus Gim-
nasztika és Twirling 
Stúdió táncosai  már-
ciusban  Madocsán,  a 
Dunántúli Régi-
ós Twirling ver-
senyen Klósz- 
Rukk Henriett 
és Rukk Renáta 
vezetésével vet-
tek részt.  A 62 
versenyzõt fel-
vonultató régi-
ós versenyen a stúdió 
növendékei a kötelezõ 
versenyszámokban  
elsõ és második helyet 
értek el.

Elõkészítõ I.: 1. he-
lyezett Rummel Petra, 

Balatonfüred. 2. helye-
zett Molnár Izabella, 
Balatonfüred. 3. helye-
zett Pomykala Boglár-
ka, Balatonfüred. 4. 
helyezett Szabó Petra, 
Balatonfüred

Elõkészítõ II.: 1. he-
lyezett Pomykala Ka-
milla, Balatonfüred. 2. 
helyezett Ulrich Re-
beka, Balatonfüred. 7. 
helyezett Horváth Kla-
udia, Balatonfüred.

Alap I. Kadet: 1. he-
lyezett Babos Apolló-
nia, Veszprém. 2. he-
lyezett Árkosi Ramóna, 

Balatonfüred.
Alap I. Junior: 1. he-

lyezett Specziár Ale-
xandra, Balatonfüred. 
2. helyezett Groza Ad-
rienn, Balatonfüred

„D” szint Junior: 

3. helyezett Molnár 
Elizabet, Balatonfü-
red. 4. helyezett Né-
meth Anita, Balatonfü-
red. 5. helyezett Silye 
Kata, Balatonalmádi.

„D” szint Senior: 1. 
helyezett Révai Aliz                
, Balatonalmádi. 2. he-
lyezett Keczer Katalin 
, Balatonalmádi.

„C” szint Senior: 1. 
helyezett Lisztes Móni-
ka, Balatonalmádi. 2. 
helyezett Szabó Nóra, 
Veszprém.

Németh Anita a sza-
badon  választott kate-

góriában egyéni-
ben 3. helyezést 
ért el. Molnár 
Elizabet  és  Né-
meth Anita,  pá-
ros  táncaikért 
a r a n y é r m e t  
kaptak. Lisztes 
Mónika Free 

style-ban bronzérmet 
kapott.

A twirling, a botos 
ritmikus gimnasztika,  
új mûfaj Magyarorszá-
gon. A stúdió növendé-
kei 18-an  képviselték 

Balatonfüred, Vesz-
prém és Balatonal-
mádi városát a régiós 
megmérettetésen. Az 
országos májusi for-
dulóra „ D „ szinttõl 
az elsõ 6 helyezett 
versenyzõ jutott  to-
vább Gyálra. Madocsán  
a Fortuna Stúdió mind 
a 7 „ D „ és „ C „ szin-
ten induló versenyzõje 
bizonyíthatott,  a régi-
ós versenyen sikerrel 
kvalifi kálták magukat.

A Sellõ Alapítvány 
nagyszabású évzáróval  
várta az érdeklõdõket  
Balatonfüreden, ame-
lyen dr. Bóka Ist-
ván polgármester és 
Molnár Judit, a Hu-
mán Erõforrás Bizott-
ság elnöke mondott 
köszöntõt.  A gálán 85 
táncos, öt korcsoport 
mutatta be tánctudá-
sát. A már tíz éve tánco-
ló lányokat  is köszön-
tötték az est folyamán, 
emellett számos okle-
velet és ajándékot ad-
tak át a gyerekeknek. 

Hanny

Most váltak  nagykorúvá Színes produkciók,
az együtttáncolás öröme

A Twirlinget, a botos 
ritmikus gimnasztikát, 
még kevesen ismerik

Négy éve az Orszá-
gos Élelmezés- és 
Táplálkozástudomá-
nyi Intézet munka-
társai, az Egészség-
ügyi Világszervezet 
(WHO) támogatá-
sával kidolgozták a 
Happy (Hungarian 
Aqua Promoting 
Program in the 
Young – Magyaror-
szági vízfogyasztást 
népszerûsítõ prog-
ram a fi atalok köré-
ben) modellprogra-
mot. 

A program fõ célja 
a vízbevitel növelése, 
ezzel párhuzamosan 
a cukros, szénsavas 
üdítõk fogyasztásának 
csökkentése volt, ok-
tatás és az egészsé-
ges választék biztosí-
tása révén. A program 
eredményességére és 
a programban részt-
vevõ gyerekek, szü-
lõk és tanárok pozitív 

visszajelzéseire való 
tekintettel, az OÉTI 
2010-ben ismét élet-
re hívta a programot 
és megszervezte az 
évente megrendezésre 
kerülõ „HAPPY-he-
tet”.

A programban idén 
74 oktatási intézmé-
ny, közel 28 000 alsó 
és felsõ tagozatos tan-
ulója, illetve óvodása 
vett részt. A program 
kiemelt együttmûködõ 
partnere a Magyar Ás-
ványvíz Szövetség és 
Terméktanács. Víz-
barátokat toboroznak, 
a tanulók a Vízpróba 
keretében, sportverse-
nyeken mérhetik össze 
erejüket és számos 
egyéb szórakoztató 
program, illetve in-
teraktív oktatás során 
szervezhetnek is-
mereteket az egészsé-
ges folyadékpótlásról.

A Bem iskola máso-
dik éve szervezi meg 

a Happy-héthez kap-
csolódó programokat. 
A vízbárból minden 
tanulónk palackozott 
ásványvizet, ill. szûrt 
vizet kapott ingyen 
egy héten keresztül. 
A program keretében 
Juhász Mária, az is-
kola védõnõje interak-
tív tanórákat tartott a 
víz- illetve folyadékfo-
gyasztás fontosságáról 
az alsó tagozatos 
diákoknak. Rajz-
pályázatokon a Happy-
hét lógóját készítették 
el a gyerekek. A szü-
lõk fi gyelmét szóró-
lapokon hívták fel a 
megfelelõ mennyiségû 
folyadékbevitel fontos-
ságára. A hasznos és 
jó hangulatú hétvégén 
élõképben formálták 
meg a víz szó betûit. 
A faliújságokon pedig 
még hetekig látható a 
felhívás: Minden nap 
fogyasszatok bõsége-
sen ivóvizet. 

HAPPY-hét a Bemben 

a vízfogyasztásért

GYERE VELÜNK 

TÁBOROZNI!
G y e r m e k k ö n y v t á r u n k 

idén is szervez táborozást Ma-
gyarország egyik nagyon szép 
vidékére, a Mátrába,  július 
26-tól 30-ig (keddtõl szomba-
tig, 5 nap, 4 éjszaka).

Települések, amelyeket 
majd felkeresünk: Gödöllõ, 
Gyöngyös, Parád, Recsk, 
Galyatetõ, Pásztó. Hegyek, 
ahova felmászunk: Kékestetõ, 
Galyatetõ, Piszkéstetõ. Vizek, 
amiket meglábalunk vagy 
megkóstolunk: Csevice, Ilo-
na-vízesés, Tarna patak és 
emberek, akikkel megismer-
kedünk. 

Ha érdekel a program, 
és szeretnél idén velünk tá-
borozni, kérünk, gyere be a 
Gyermekkönyvtárba, ahol 
bõvebb felvilágosítást kap-
hatsz és jelentkezhetsz.

 Városi Könyvtár Bala-
tonfüred, Kossuth Lajos u. 
35. Telefon: 87/343-070/17-
es mellék. E-mail: gyermek.
konyvtar@enternet.hu

Tavaly a szociális 
és munkaügyi mi-
niszter április 21-ét 
– hivatalos szak-
mai ünnepként – a 
Bölcsõdék Napjává 
nyilvánította, kife-
jezve a társadalom 
megbecsülését a 
bölcsõdei dolgozók 
munkája iránt.

Hazánkban a 
bölcsõdei ellátás a 
gyermekjóléti szolgál-
tatások között a legré-
gibb, 159 éves múltra 
tekint vissza. Az elsõ 
bölcsõdét a Pesti Elsõ 
Bölcsõdei Egylet hoz-
ta létre 1852. április 
21-én Budapesten. A 
magyar bölcsõdékben 
folyó szakmai munka 
mára már nemzetközi-
leg is elismert.

A balatonfüredi Vá-
rosi Bölcsõde 1989 
szeptemberében nyi-
totta meg kapuit. A 
ma már 48 férõhelyes 
bölcsödében, ahogy 
kezdetekkor, most is 
nyolc gondozónõ lát-
ja el a kisgyerme-

kek gondozását, ne-
velését. A bölcsõde 
nyitásakor még nem 
mindenki rendelke-
zett kellõ szakképe-
sítéssel, jelenleg a 
csecsemõ- és kisgyer-
mek gondozónõk nagy 
többségének felsõfokú 
végzettsége van. A 
teljes kihasználtság-
gal mûködõ füredi 
bölcsõdében két pavi-
lonban négy játszószo-
ba áll a kisgyermekek 
rendelkezésére, a ma-
ximális csoportlétszám 
12 fõ. Az intézménybe 
20 hetes kortól 3 éves 
korig vehetõ fel gyer-
mek, de jellemzõen 
14–24 hónapos kortól 
íratják be a szülõk a ki-
csiket. 

Manapság a bölcsõ-
dei gondozás kérdése 
egyre több család éle-
tét érinti hazánkban. 
Egyrészt a társadal-
mi változások miatt, 
hiszen a nõk munká-
ba állása gazdasági 
szükségszerûség, más-
részt egyre több az 
egyszülõs család, ahol 

a gyermeket nevelõ 
szülõnek mindenkép-
pen dolgoznia kell.

– Én azt mondom, 
ha valaki vissza akar 
menni dolgozni, tegye 
meg nyugodtan. Egy 
napközben nem látott, 
de reggel, délután és 
este kiegyensúlyozott 
anyuka sokkal jobb a 
gyereknek, mint az, aki 
állandóan vele van, vi-
szont tele van elfoj-
tott indulattal. Nem a 
gyermekkel töltött idõ 
mennyisége, hanem in-
kább a minõsége szá-
mít – hangsúlyozta egy 
korábbi interjúban a 
nemrégiben elhunyt 
Ranschburg Jenõ gyer-
mekpszichológus. A 
bölcsõdés korosztály-
lyal való bánásmód 
személyesebb és na-
gyobb pedagógiai szak-
értelmet kíván, mint 
azt ma sokan hinnék. A 
bölcsõdei gondozónõk 
feladata összetettebb, 
mint az óvodáskorú 
gyerekekkel dolgozó 
kollégáiké. Tekintve, 
hogy a közeljövõben 

várhatóan még a mos-
taninál is nagyobb 
felelõsség hárul a 
gondozónõkre, szorgal-
mazom, hogy vizsgál-
ják felül a képzésüket, 
a végzettséget pedig 
valamilyen pedagó-
giai diplomához köt-
ném. Ez nem csupán a 
szakmai felkészültség 
színvonalát emelné, 
hanem a gondozónõk 
megbecsültségén is 
javítana. Kevesebb 
lenne a bölcsõdékkel 
kapcsolatos elõítélet, 
vagyis az emberek nem 
a gyermekmegõrzõt, 
hanem a fejlesztõ pe-
dagógiai intézményt 
látnák bennük – véle-
kedett dr. Ranschburg 
Jenõ. Remélhetõleg 
Füreden is, mint 
minden bölcsõdével 
rendelkezõ települé-
sen április 21-én meg-
emlékeznek az egyik 
legszebb és egyben leg-
nehezebb hivatás gya-
korlóiról, a bölcsõdei 
kisgyermekgondozók-
ról. 

Szücs Zs.

Másfél évszázada a gyermekekért

A lengyel-magyar 
összetartozás éve 
alkalmából hirde-
tettek általános- és 
középiskolai rajz-, 
illetve történelmi-
irodalmi pályázatot. 

A pályázat célja, 
hogy a lengyel - ma-
gyar összetartozás gon-
dolata és történelmi 
gyökere közelebb ke-
rülhessen a felnövõ ge-
nerációkhoz. A témák 
lehetõséget adtak arra, 
hogy a két nép múlt-
jában fontos történel-
mi személyiségeket, 
Magyarországgal való 
kapcsolatukat megis-
merhessék.

A pályamunkák 
szabadon választott 
tetszõleges techniká-

val készülhettek, az 
ügyes kezek színes ce-
ruzát, tust, zsírkrétát, 
temperát, vízfestéket, 
pasztellt, kollázst al-
kalmaztak. Az álta-
lános iskolák alsó és 
felsõ tagozatai számára 
meghirdetett rajzpá-
lyázatra 300 település 
több mint 500 magyar-
országi iskolájából 
9316 pályamunka ér-
kezett. A szakmai zsûri 
által bírált legjobb raj-
zokból, festményekbõl 
kiállítást rendeztek az 
Országgyûlés épületé-
ben, s ott adták át a dí-
jakat is.

A legjobb 200 közé 
bekerült négy balaton-
füredi Radnóti Miklós 
Általános iskolai ta-
nuló alkotása. Takács 

Ákos, 4.b osztályos ta-
nuló rajzával negye-
dik helyezést ért el, 
elismerõ oklevélben 
részesültek Kun Bo-
tond, Molnár Attila és 
Söptei Dávid 3. A. osz-
tályos tanulók.

A díjakat a lengyel-
magyar összetarto-
zás évének fõvédnöke, 
Kövér László házel-
nök, valamint Roman 
Kowalski, a Lengyel 
Köztársaság magyaror-
szági nagykövete adta 
át. A pályamûvek nagy 
száma bizonyítéka an-
nak, hogy ma is közel 
vagyunk egymáshoz, ez 
a barátság élõ dolog – 
értékelte a pályázatot 
Budapesten a nagykö-
vet.

Sz. Zs.

Radnótis alkotások az Országházban

A Bem iskola diákjai az udvaron formálták meg a víz szót. Minden nap fo-
gyasszunk bõségesen ivóvizet – szól az üzenet.
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Május 21-én rendez-
ték meg az Orszá-
gos Lányformációs 
Akrobatikus Rock 
and Roll Táncver-
senyt, amelynek 
Pécs városa adott 
otthont. A balaton-
füredi Acro Dance 
SE versenyzõi ha-
talmas sikert arat-
tak. Az egyesület 
vezetõje, Tromlerné 
Rusz Rita mutat-
ta be az egyesületi 
munkát.

– Ahhoz, hogy 
most elindulhassunk, 
elõzetesen négy nyu-
gat-magyarországi ver-
senyen kellett  eredmé-
nyeket felmutatnunk, 
hiszen az országos ver-
senyre kategóriánként 
a négy legjobb formá-
ció juthat ki. A pécsi 
országos versenyt négy 
nyugat-magyarorszá-
gi versenyen elért elsõ 
helyezéssel vívtuk ki. 

– Pécsre 17 sport-
tánc egyesület kö-
zel 800 táncosa, mint-
egy 90 lányformáció 
érkezett az ország 
különbözõ pontjairól, 
egyebek mellett Szom-
bathely, Balatonfüred, 
Eger, Debrecen, Bu-
dapest, Mosonmagyar-
óvár, Heves, Gyöngyös 
város táncosai képvi-
seltették magukat.

– Kis (4–6 fõ) és nagy-
formációs (7–12 fõ) ak-
robatikus rock and roll 
versenykategóriákban 
gyerek (12 éves ko-
rig), junior (8–15 éves 
korig) és felnõtt (14 
éves kortól) korosztály 
mérte össze a tudását, 
versenyzett a bajno-
ki címért és a ranglis-
ta pontokért. Az Acro 
Dance SE igen népes 
versenyzõi létszámmal 
vett részt a bajnoksá-
gon, 11 csapatunk vív-
ta ki az indulás jogát, 
így az egyesület szinte 
minden kategóriában 

versenyzett, néhol több 
formációval is.

– Childrenes tán-
cosaink egy arany- és 
egy bronzérmet is el-
hozhattak az országos 
versenyrõl. Children 
kisformációs kategóri-
ában a „Párduc Rock” 
csapat (Bujáky Eszter, 
Hável Zsófi a, Kovács 
Liza Kata, Kulcsár 
Orsolya, Szõke Fan-
ni,  Tessza, Tromler 
Kata Rebeka) a har-
madik helyet szerezte 
meg. A Children nagy-
formáció „Space Jam” 
(Bujáky Eszter, Hável 
Zsófi a, Kovács Brigitta, 
Kovács Liza Kata, Kul-
csár Orsolya, Savanyu 
Bettina, Székely Bar-
bara, Szõke Fanni 
Tessza, Tóth Csenge, 
Tromler Kata Rebeka, 
Vas Alexandra) az elsõ 
helyen végzett. Mind-

két csapat felkészítõ 
edzõje Benedek Dóra. 
Nagyon boldog és büsz-
ke vagyok, hogy tán-
cosaink az országos 
versenyen való telje-
sítményükkel a dobogó 
legfelsõ fokára állhat-
tak, ez volt számunk-
ra az Acro Dance ed-
digi legnagyobb sikere 
Children nagyformáci-
ós kategóriában.

– A pécsi országos 
aranyéremmel együtt 
a 2010/2011-es verseny-
szezont 19 aranyérem-
mel, 13 ezüst éremmel 
és 9 bronzéremmel 
zárhattuk. Ez mindany-
nyiunk számára óriási 
öröm, és lendületet ad 
a jövõre nézve is.

– Bár elsõ félévi ver-
senyeknek ezennel 
vége lett, de táncosaink 
továbbra sem pihen-
nek.  Nyári tánctábora-

inkban már új koreog-
ráfi ákkal készülnek a 
lányok a második fél-
évi versenyszezonra. 
A június 16–21-e kö-
zött a sportcsarnok-
ban megrendezendõ 
tábort rendezünk, két 
korosztályban (4–7 és 
8–12 éves) várjuk az 
érdeklõdõket, akik 
szeretik a mozgást, 
a zenét, a táncot. A 
kézmûves foglalkozá-
sokkal tarkított tábor-
ban játékos formában 
ismerkedhetnek meg 
a gyerekek a formációs 
és páros rock and rol-
lal, valamint látvány-
tánc koreográfi ákat is 
tanulhatnak.

Az egyesülettel kap-
csolatban további hí-
rek, aktualitások a 
www.acrodance.hu ol-
dalon olvashatók.

Szücs Zsuzsanna

Országosan is sikert arattak az

Acro Dance Egyesület táncosai
Május elején rendez-
ték meg a Balaton 
Szabadidõ Központ-
ban a dr. Dibusz 
László Sakk Emlék-
versenyt. A huszon-
nyolc évvel ezelõtt 
elkezdõdött Füredi 
Március Kupa foly-
tatásaként, idén 
hetedik alkalommal 
emlékeztek meg a 
fõorvos úrról. 

Dr. Dibusz László 
nemcsak kitûnõ já-
tékos, hanem kiváló 
sportvezetõ is volt. Az 
õ ötlete  az amatõr já-
tékosok és gyermekek 
évente megrendezett 
versenye. A sportese-
ményt dr. Bóka István 
polgármester nyitotta 
meg. A több mint ötven 
versenyzõ három cso-
portban mérte össze 
tudását. 

Örvendetes, hogy 
harminckét tizennégy 
év alatti játékos is in-
dult a sakkversenyen. 
Az értékes díjakat a 
névadó özvegye, dr. Di-
busz Lászlóné adta át. 

Valamennyi cso-
portban IX fordulós 
svájci szisztéma sze-
rint zajlott a verseny. 
A gyõzelmet az szer-
ezte meg, aki az olim-
piai pontszámítás sze-
rint a legtöbb pontot 
gyûjtötte, pontegyenlõ-
ség esetén a mezõnyér-
ték számítások döntöt-
tek. Az egész napos 
viadal végén a ver-
senyzõk és a szervezõk 
ígéretet tettek, hogy 
jövõre ismét ta-
lálkoznak, és közösen 
emlékeznek dr. Dibusz 
Lászlóra. 

Eredmények: Pöt-
töm csoport: (általános 

iskolák 1–4. osztálya). 
I. hely Bakos Balázs 
(Kõvágóörs), õ egyéb-
ként a legifjabbnak 
járó különdíjat is át-
vehette. II. hely Telek 
Zsigmond (Budapest). 
III. hely Szabó Benjá-
min (Csopak)

Ifjúsági csoport: (ál-
talános iskolák 5–8. 
osztálya). I. hely Mar-
kovics Dávid (Vesz-
prém). II. hely Egresi 
Kristóf ( Ajka). III. hely 
Halászi Csaba Péter 
(Herend).

Felnõtt cso-
port: I. hely Egresi 
Máté (Ajka), aki 12(!) 
évesen szerezte meg 
az aranyérmet, II. 
hely Domonkos József 
(Veszprém). III. hely 
Papp Károly (Balaton-
füred). 

Szendi P.

Emlékezés Dibusz Lászlóra

Befejezõdõ munkála-
tok, katamarán világbaj-
nokság, készülõdés az 
olimpiára – indul a nyár 
a Balatonfüredi Yacht 
Clubban. 

Június 15-ig szeret-
nék befejezni a hátralévõ-
munkálatokat a yacht 
kikötõben – tájékoztatta 
lapunkat Böröcz István, a 
BYC ügyvezetõ igazgató-
ja. Elmondása szerint az 
építkezés szinte zökkenõ-
mentesen zajlott, de a 
cölöpöket a vízbõl a várt-
nál nehezebben vették ki. 
-Mozgalmas, nehéz nyárra 
számítok. Az elmúlt éve-
khez képest nem csökkent 
a rendezvények száma, de 
sajnos a felmerülõ költ-
ségeket egyre nehezebb 
elõteremteni. Ráadásul 
megkezdõdtek az olimpiai 
kvalifi kációs versenyekre 
a felkészülések, mely sok 
pénzünkbe és energiánkba 
kerül. Reményeink szerint 
a londoni olimpián négy 

füredi versenyzõ képvisel-
heti hazánkat.

Böröcz István büszkén 
említi, hogy idén Balaton-
füred ad otthont az F18-as 
katamarán világbajnok-
ságnak. Közel 200 hajó, 
világklasszis versenyzõk, 
elképesztõ tempó, akció, 
lenyûgözõ látvány – min-
dez a katamarán vb, az 
év sporteseménye, ame-
lyet július 1–8. között ren-
deznek, bízva a megfelelõ 
széljárásban. Örvendetes, 
hogy a holland nemzetisé-
gû, kétszeres világbajnok, 
Coen de Koning, három na-
pos felkészítést tart az al-
sóörsi katamarán bázison, 
az F18-as vitorlázás ma-
gyar szerelmeseinek. 

A BYC vezetõje reméli, 
hogy hamarosan kiírnak 
egy olyan pályázatot, mely-
lyel a jelenlegi klubházat 
tovább növelhetik, és akkor 
ténylegesen elmondhatják, 
hogy minden adott az ered-
ményes sportoláshoz. 

Szendi Péter

Május 14-15-én a 
nemzetközi judo 
versenyen a 16 or-
szág közel 1000 
versenyzõje között 
indultak a füredi-
ek is.

A Balatonfüredi 
JKA-ból hat sportoló 
érkezett a versenyre és 
közülük kettõnek sike-
rült a jó szereplés.

Nagyon jól teljesí-
tett Nagy-Rácz Kor-
nél, aki elsõ nem-
zetközi versenyén 
indulva ezüstérmet 
tudott szerezni. Kor-
nél két gyõzelemmel 
verekedte magát be a 
döntõbe, ahol viszont 
nem bírt ellenfelével 
és meg kellett eléged-
nie a második hellyel.  

Valamint meg kell 
említeni Bartus Melin-
dát, aki a serdülõ kor-
osztályban az 5. helyig 
jutott.

A Balatonfüredi 
JKA a csapatverseny-
ben a 45. helyen vég-
zett megelõzve több jó 
nevû egyesületet is. 

Fürediek a judo tatamin

Eredményes éva-
dot zártak a füredi 
asztaliteniszezõk. 

– Az újonc nõi csa-
patunk, az NB I/B nyu-
gati csoportjában az 
elõkelõ negyedik he-
lyet szerezte meg. 
Négy férfi  csapatunkra 
is büszkék lehetünk, 
ráadásul az NB II-es 
PROBIO BFC kivívta a 
bennmaradást. Mindez 
az eredményes tavaszi 
szezonnak köszönhetõ, 
hiszen õsszel össze-
sen egy pontot szerez-
tünk. A tizennégy éves 
Kramarics Gergõ nagy 
erõsítés volt. Több gyõ-
zelmet aratott a felnõt-
teknél, õ a jövõ remé-
nysége – büszkélkedik 
joggal Burka Tibor sza-
kosztályvezetõ.

Az átszervezéseknek 
köszönhetõen valószí-
nûleg jöv re is az NB 
III-ban indulhat a 
PROBIO BFC második 
számú csapata, sõt a 

megyei bajnokság má-
sodik helyezett füredi 
alakulata is felkerül-
het a harmadosztály-
ba. A legfi atalabbakból 
álló, szintén a megyei 
bajnokságban induló 
asztaliteniszezõk a kö-
zépmezõnyben végez-
tek. 

Éremesõt könyvel-
hettek el az egyéni és 
páros bajnokságokban 
idén. A megyei szenior 
bajnokság döntõjében 
a füredi versenyzõk di-
adalmaskodtak, hiszen 
Tóth József, Szabó Atti-
la, Zalai István és Tóth 
Sándor tovább öreg-
bítették a füredi asz-
taliteniszezõk jó hírét. 

Burka Tibor örö-
mét fejezte ki, hogy 
sok tehetséges fi atal 
bontogatja a szárnyait 
Balatonfüreden. Nem-
régiben Csákváron ré-
giós viadalon vettek 
részt, ahol három 
arany, egy ezüst és két 
bronzérmet gyûjtöt-

tek be a tehetséges fi -
atalok. Elmondható 
tehát, hogy az utánpót-
lás biztosított ahhoz, 
hogy Balatonfüred 
továbbra is megyei 
hatalom legyen a ping-
pongozásban. 

Mindenképpen meg 
kell említeni Kra-
marics Gergõ egyéni 
produkcióját is, hiszen 
az országos bajnokság-
ban az elõkelõ hetedik 
helyet szerezte meg a 
serdülõ korosztályban, 
ráadásul hamarosan a 
magyar válogatottban 
is szerepelhet. 

– Bizakodva tekin-
tünk a következõ ba-
jnoki idény felé. Re-
mélem, hogy a város 
továbbra is támogat 
bennünket. Elmond-
hatjuk, hogy a megye 
legeredményesebb 
szakosztálya vagyunk – 
zárta szavait a szakosz-
tályvezetõ. 

szepe

Katamarán világbajnokság Eredményes pingpong évad
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termelõi 

piac langalló 
(kenyérlángos) 
sütésre keres 
vállalkozókat, 

továbbá 
kistermelõket, 
árusokat, akik 
szeretnék saját 

maguk által 
termelt, készített 

vagy gyûjtött 
portékáikat 
árusítani.

Tel.: 20/457-8940

Értesítjük tisztelt vásárlóinkat,
hogy a Bike Extrem kerékpárüzlet

 2011. június 30-án,
az Ady Endre u. 20. szám alatt bezár. 
Akcióinkról érdeklõdjön üzletünkben.

Ugyanitt üzlethelyiség kiadó!

Nyitás: 2011. július 1.


