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Szabó József Az Év
Bortermelõje. 49 borászat indult a városi
borversenyen.
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Motorosok Füreden
Akinek nem bukósisakja, ne vegye fejére- kezdhetném stílszerûen, utalva arra hogy nem a szelíd motorosokra haragszom. Illetve azokra sem, akikrõl írok.
Mert az nem harag, amit irántuk érzek. Csak csodálat. Csodálom, hogyan tudják megérezni, mikor kell
süvöltõ motorjukkal Füredre jönni. Mikor kell az
elõírt és engedett sebességhatárt jelentõsen túllépve (becslés alapján mondom), a lehetõ legnagyobb
hangerõvel felhúzni a Jókai utca kis emelkedõjén.
Természetesen akkor, amikor a Kisfaludy színpadon
rendezvény van. Vagy bent a Galériában megnyitó.
Vagy koszorúzás valamelyik emléktáblánál. Netán
csendes pihenõ a szívkórházban.
Szóval, nem értem, honnan tudják kiválasztani a
legalkalmasabb idõpontot. mármint nekik a legalkalmasabb, nekem kevésbé az. Illetve a motorozási technikájuknak van egy varázsa is. Azt is megérzik, mikor
nincs arrafelé rendõr. Aki megállítaná õket, megkopogtatná a sisakjukat (ezt persze képletesen) s csak
annyit mondana: ha ön tisztelt vadmotoros barátom,
nem is idevalósi, csak sejti, mely városban van? És
miért okoz az önnek örömet, hogy másokat bosszant?
Hogy megzavarja egy ünnepi esemény rendjét, meghittségét? Higgye el - folytathatná a rendõr, ha éppen
arra járna - nekem sem okoz örömet, hogy megzavarom az ön motorozási kedvét ezzel a tetemes összeget
tartalmazó feljelentési cédulával.
Nos, a motoros tudja, hogy ott és akkor ilyen atrocitásban nem lesz része. E feletti örömében megy
még egy gyorsabb és hangosabb kört a maga megelégedésére. Szerintem súg nekik valaki, hogy: most gyertek, itt most lehet balhét csinálni, polgárpukkasztást,
fürdõhely nyugalomzavarást.
Súg nekik valaki, mint a lomtalanításnál, ahogy
a jó érzékû gyûjtõk – honnan tudják, meg hogy éppen most van Füreden lomtalanítás - néhány napra
szemétprérit varázsolnak az utcákra, keményen guberálva a már amúgy is kiértékelt lomok között. Ezt,
mármint a lomtalanítást lehetne úgy csinálni, ahogyan egy közeli faluban magam is láttam, hogy a lakosok viszik egy helyre a lomjaikat, ott vigyázzák azt s
majd egy napon elviszik az egészet.
Higgye el az olvasó, semmi összefüggés nincs a két
gondolat között: a megvadult motoros és a szemét között. Csak mindkettõnek most van a szezonja. Az egyik
már el is múlt. A másik még marad.
Praznovszky Mihály

Okostelefonon a város

Már fizetni
kell

Bedekker a zsebben
Balatonfüred, minden, ami Balaton
névvel kulturálisturisztikai útikalauzként használható
modern alkalmazást
készített a város.
Az
okostelefonokon
elérhetõ modern program
hasznos útitárs, amely
virtuálisan
megeleveníti a várost és a térségben
elsõként egy tágabb balatoni kínálatot is nyújt.
– Ez egy igen jelentõs
fejlesztés a város életében, amely a Balaton régióban teljesen újnak számít. Megmutatja Füred
értékeit, kínálja a fontos
programokat, eseményeket valamint a balatoni
térség látnivalóit. Bízom
benne, hogy egyre többen
csatlakoznak majd hozzá
– mondta dr. Bóka István
polgármester a Vaszary
Villában tartott sajtótájékoztatón.
Az új virtuális kalauzt
Nyírõ András, az Appsters
Kft. igazgatója mutatta be
a jelenlévõknek, hangsúlyozva, a hamarosan angolul és németül is elérhetõ
alkalmazás egy újfajta
kommunikációs lehetõség,
amelybõl sokat profitálhat a város illetve a balatoni térség. – Magyarországon jelenleg 2,5 millió
okostelefont használnak,
a készülékek értékesítése

Idén fizetni kell a
Huray és a Park utcában is a parkolásért,
de a volt Huray piacon ingyenes.
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Fekete-vörös

még mindig nõ. A felmérések azt mutatják, hogy
a felhasználók egyre szívesebben és gyakrabban
használják az internetet
az úgynevezett töredék
idõkben mobiltelefonjuk,
iPadjuk segítségével. Az

okostelefonokon elérhetõ
információknak így egyre nagyobb jelentõségük
lesz – fogalmazott Nyírõ
András. Az alkalmazás elkészítését a város finanszírozta, a szoftvert az
Appsters Mobiltartalom-

fejlesztõ Kft. biztosította, a megjelenõ tartalmat
pedig a balatonfured.hu
szerkesztõsége készítette,
a Füred tévé videóival és
hanganyagaival kiegészítve.
Folytatás a 2. oldalon.

Mit viseltek a reformkorban, és mit
viselhetnek a füredi hagyományõrzõk a
Korok Fesztiválján?
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Korok Fesztiválja
A balatonfüredi Reformkori
Hagyományõrzõk
Társasága 2007. óta
nagy sikerrel rendezi meg május hónap
utolsó hétvégéjén
a Korok Fesztiválja
rendezvényét.
Színvonalas,
élmény
dús kulturális és gyermek
programokkal, a már megszokott színes felvonulással és gazdag kirakodó vásárral várják a vendégeket
2012. május 26-28. között
Balatonfüreden. Idén a
pünkösdi hétvége egyes
napjain más-más téma kap
hangsúlyt.

Május 26-án „Honfoglalástól a Reformkorig” címmel színes felvonulással és
az egyes korokat bemutató
kulturális programokkal
várják a vendégeket, ahol
hagyományõrzõ társaságok
korhû ruhákban vonulnak
fel és változatos bemutatók keretében ismertetik
meg azt a korszakot, melyet képviselnek.
Május 27-én Balatonfüredre Alsóörsrõl hajón
megérkezik a Szent Korona másolata, amelyet a
Kerek templom altemplomában nézhetnek meg
a látogatók. A koronáról
szóló elõadások és kulturális programok minden

korosztályt érdekelhetnek.
Május 28-án a gyermekeké
a fõszerep, akik egy különleges mesejátékot is – Andersen Az elgurult varázstallér címû mesejátékát
nézhetik meg a Kisfaludy
színpadon.
A péntektõl hétfõig tartó fesztivál során a Tagore sétányon kirakodóvásár, csak magyar kézmûves
termékekbõl, tájékoztatta
lapunkat az egyesület elnöke, Schindele Györgyné.
Minden program ingyenes,
amelyre több ezer látogatót várnak a szervezõk.
Részletes program a 12.
oldalon olvasható.
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Simon János idén az Év Rendõre Okostelefonon Füred
Folytatás az 1. oldalról.
Összesen 130 nevezetességet, intézményt, vendéglátóhelyet, turisztikai
látványosságot,
szolgáltatást mutat be ez a modernkori bedekker. Több
száz fénykép, köztük archív felvételek illetve tucatnyi videó illusztrálja a
város kínálatát és folyamatosan a programjait is.
Mûemlékek, strandok, szórakozóhelyek, borászatok
egy helyen. Az adatbázis
28 balatoni turisztikai látványosságot is kínál.
A
nevezetességeket,
vendéglátóhelyeket megnézhetjük térképen, és
aktuális pozíciónktól útvonalat is tervezhetünk.

Az egyes helyeket elmenthetjük a kedvencek közé,
és a legnépszerûbb, mások által kedvencnek jelölt helyeket is láthatjuk.
Kereshetünk szállást, válogathatunk a sport és
szabadidõs
tevékenységek között, kiválaszthatjuk
kedvenc kávézónkat, éttermünket, vagy egyszerûen
csak tájékozódhatunk a
város kínálatában.
Az adatokban rákereshetünk bármilyen szóra,
vagy kategóriák szerint
böngészhetünk. Egy kattintással elérhetõk a látnivalók weboldalai, adataik
(cím, telefonszám, e-mail)
elmenthetõk a telefonkönyvbe.

Balatonfüred Facebook
oldala révén egyetlen kattintással a város legfrissebb híreit is olvashatjuk,
megnézhetjük a legújabb
fényképeket és videókat
illetve az aktuális programokat.
A Balatonfüredet bemutató,
folyamatosan
bõvülõ alkalmazás valamennyi okostelefonra ingyen letölthetõ Balatonfüred néven a Google Play
áruházban, az AppStoreon, a Windows Market
Place-en keresztül és a
balatonfured.hu
oldalon is. A címlapon mellékelt QR-kóddal szintén
elérhetõ az alkalmazás.
Martinovics Tibor

13. Harley Davidson Open Road Fest

Simon János rendõr fõtörzszászlós (képen a feleségével), a füredi kapitányság szolgálatparancsnoka vette át dr. Bóka
István polgármestertõl Az év rendõre kitüntetést, a Rendõrség napja alkalmából tartott ünnepi állománygyûlésen. Simon János 1992-ben került a Veszprém Megyei Rendõr fõkapitánysághoz járõrnek, 2008 óta dolgozik a balatonfüredi
kapitányságon szolgálatparancsnokként. Feladatai közé tartozik a napi szolgálatban lévõ állomány eligazítása, koordinálása, de a járõri munkából és az ügyeletbõl is kiveszi a részét. Simon János szerint, a díjat állandó, kiegyensúlyozott
teljesítményének köszönheti, melyhez kollégái is hozzájárulnak.
Bambek

Országos találkozó
A Magyar Szív Egyesület Konferenciáját
és a XXIII. Országos
Sporttalálkozóját
április végén Balatonfüreden, a Konferencia Központban
rendezték meg.
1989-ben alakult egyesületnek, országosan 22
szervezete van. Az egyesület a szívbetegségek
megelõzését a szív- és érrendszeri
betegségekben szenvedõk rehabilitációját, az életbe történõ
visszavezetésüket,
illetve az érbetegségek
megelõzését tûzte ki céljául. A konferencia többéves
hagyományok folytatásaként jött létre, amelyen
részt vettek az országban
mûködõ, valamint a holland Oldenzaal városából
érkezõ szív egyesület tagjai is.
Az ünnepi megnyitójában dr. Sziebert Dávid,
az Állami Szívkórház kardiológusa, a Füredi Szív
Egyesület elnöke az egyesületek fontos feladatáról beszélt. Arról, hogy a
hazánkban vezetõ szere-

pet játszó szív- és érrendszeri betegségek visszaszorítása, az egészségünk
megõrzése érdekében az
egyesületek oktató- felvilágosító elõadásokat és
szûrõvizsgálatokat, betegségeket megelõzõ kampányokat szerveznek. Az
egyesületek nagy hangsúlyt fektetnek a mozgásra, illetve a fizikailag aktív életmód kialakítására.
Az egészséges életmód kialakításának nagy szerepe
van a másodlagos szívbetegségek megelõzésében
is. A konferencia, mondta dr. Sziebert Dávid, abban is segíteni kíván minden résztvevõnek, hogy
az egészségünket ne hanyagoljuk el. Ez a találkozó arra is szolgál, hogy a
résztvevõk egymás között
kicserélhessék tapasztalataikat.
Dr. Bóka István polgármester köszöntõjében
hangsúlyozta, hogy Balatonfüred a kultúra, a szõlõ
és a bor városa, de a szív
városának is lehetne nevezni. Mindannyian tudjuk, hogy itt van a híres
szívkórház, amelynek az

orvosai és egészségügyi
dolgozói sok embernek
adták már vissza egészségét. Balatonfüred azért is
a szív városa, mert minden
ide látogatót meleg szívvel, szívélyesen fogad. Aki
egyszer itt járt, újra szeretne visszatérni a városba.
Dr. Tarján Jenõ a Magyar Szív Egyesület elnöke örömét fejezte ki, hogy
a konferencián és sporttalálkozón ilyen sokan részt
vesznek. Ez is bizonyítja,
hogy egyre többen érzik,
mennyire fontos a mozgás,
amely segít az egészségünk
megõrzésében.
A megnyitót követõen
a jelenlévõk felvilágosító elõadásokon vehettek részt, majd másnap az
egyesületi tagok különféle
sportágakban versenyezhettek. A záró ünnepségen
adták át a sporttalálkozók
gyõzteseinek a díjakat, valamint a vándorbot is gazdát cserélt.
A Magyar Szív Egyesület 2o13-ban a XXIV. Konferenciát és az Országos
Sporttalálkozót Miskolcon
rendezi meg.
Hanny Szabó Anikó
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Megszûnhet
az éjszakai
tivornyázás?
Az önkormányzat
legutóbbi testületi
ülésén ismét szóba
került a szórakozóhelyek ügye.
A városban sokan panaszkodtak, hogy szombat
és vasárnap éjszakánként
a fiatalok alkoholmámoros
állapotban, hangoskodva
vonulnak végig az utcákon,
sokszor a közterületeket is
megrongálják.
A probléma orvoslására a testület új jogszabályt
alkotott. Ennek értelmében a város valamennyi
üzletében tilos alkoholos
italokat árulni a „bulizási
idõszakban”, 22-tõl reggel
hatig, illetve elkülönítve,
gondosan elzárva kell tartani a szeszes italokat. Éjszaka tehát csak a szórakozóhelyeken lehet alkoholt
árulni.
Szintén jogszabály született arról, hogy minden
éjszaka is nyitva tartó szórakozóhelyen kötelezõ biztonsági õrt alkalmazni.

Június 6-án, szerdán
nyitja kapuit KözépEurópa legnagyobb
szezonnyitó motoros és zenei fesztiválja – a szokásoknak megfelelõen
– Alsóörsön, az Európa Kempingben.
Dobai Attila, a fesztivál
igazgatója bevezetõjében
elmondta, hogy évrõl évre
egyre több hazai és külföldi (különösen a környezõ
országokból) motoros és
nem motoros érkezik a Balaton partjára, hiszen ez a
fesztivál már nem csak a
motorosoknak szól, hanem
azoknak is akik különleges
zenei csemegére is vágynak. Mi sem bizonyítja ezt
jobban, minthogy 35 hazai
és külföldi sztárzenekar
lép fel két színpadon szerdától vasárnapig.
Többek között a 70es évek két kultikus
rockbandája, az angol The
Sweet és a skót Nazareth,
de szinte már „haza jár”
a Fesztiválra az Edda, a
Tankcsapda, Deák Bill
Gyula, vagy Ganxsta Zolee
és a Kartell.
Új fellépõnek számít.
a Magna Cum Laude, der
valószínû nem lesz gond a
fogadtatással. Az idei évtõl

a motorosok még kedvezményesebben vehetik meg
a belépõjegyeiket, sõt a
motoros klubok és a hazai
Chapterek tagjai további
kedvezményekben részesülnek. Május 31-ig pedig
a
www.openroadfest.hu
oldalon további elõnyöket
élvezhetnek azok, akik
elõvételben
vásárolják
meg jegyeiket.
A Fesztivál egyben
Szép-kártya és üdülési
csekk elfogadó hely is! A
tavalyi évhez hasonlóan,
az ország legnépszerûbb
kereskedelmi rádiója, a
Class Fm is együtt utazik
szerda reggel 7 órakor a
motorosokkal Alsóörsre.
Rákóczi Ferenc, a Morning
Show mûsorvezetõje elmondta, hogy a szerdai
napon reggeltõl estig a
Fesztivál
helyszínérõl
közvetítik az adást, a többi napokon pedig folyamatos tudósításokkal látják el a hallgatóikat. Buza
Sándor, a 13. Harley Davidson Open Road Fest
sajtófõnöke ezek után a
motoros programokról beszélt.
Már szerdától a Balaton-felvidék legszebb tájait bemotorozó túrákra
hívják a motorosokat, pénteken a Poker Run, szom-

baton pedig az igazi nagy
attrakció, a motoros felvonulás, a Parádé színes látványa szórakoztatja majd a
környéken lakókat.
Elõször a Harley Fesztiválok történetében itt,
Magyarországon mérhetik
össze tudásukat és ügyességüket a külföldi és a
hazai motoros klubok. A
klubok és a Chapterek Bajnokságának versenyszáma
lesz pl. a „lökd meg a Harley-t”, vagy olyan ügyességi motoros feladatok, ahol
az számít, ki hogyan üli
meg a „vasat”.
Ugyancsak újdonságnak számít a „Városok
Túrája” is, illetve az a
lehetõség is, hogy 22 hazai
városból – avatott motoros
vezetõk kalauzolásával –
érkezzenek csütörtöktõl
folyamatosan a helyszínre
akár a hódmezõvásárhelyi,
akár a zalaegerszegi motorosok.
A Fesztivál szlogenje
tehát mindenkihez szól, legyen az motoros, vagy motor nélküli fesztiválozó:
„Mindegy, mivel érkezel,
a lényeg, hogy ott legyél!
Mert mindenkiben van egy
kis Harley!”
Június 6–10 között Alsóörsön a 13. Harley Davidson Open Road Fest.

Hétköznap is csendes pihenõ!
Balatonfüred város
környezetvédelmi
rendeletét tavaly
áprilisban módosították.
Ennek értelmében hétköznap 20 órától reggel
7-ig, vasárnap és ünnepnapokon egész nap, a nyári idõszakban, vagyis jú-

nius 1-tõl augusztus 31-ig
minden nap 12-tõl 15 óráig
csendes pihenõt kell tartani. Ilyenkor tilos minden
olyan erõs zajjal járó tevékenységet folytatni, amely
zavarhatja környezetünket. Ide tartozik a motoros
és elektromos gépek használata, de a hangos kalapálás is.

A rendelet épp olyan
szigorral vonatkozik a városi beruházásokat végzõ
cégekre, mint a magánszemélyekre.
Aki figyelmen kívül
hagyja a szabályozást elsõ
körben figyelmeztetésre,
másodjára viszont már komoly pénzbírságra számíthat.

Egyszerûbb fakivágási jogszabály
Kevesen vannak
tisztában azzal a
szabályozással,
amely szerint Balatonfüreden engedélyt kell kérni
ahhoz, ha valaki fát
akar kivágatni saját
kertjébõl.
Az eddigi gyakorlat
meglehetõsen bonyolult
volt, egyrészt az Építési

Osztályhoz, másrészt a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztályhoz kellett kérelmet benyújtani.
A legutóbbi testületi ülésen a képviselõk
úgy
döntöttek,
hogy
egyszerûbbé, átláthatóbbá
teszik a jogszabályt: ezentúl elég a Városfejlesztési
Osztály bírálata, az engedélyezésre pedig a jegyzõ
kapott felhatalmazást.

Dr. Tárnoki Richárd a
BFN-nek elmondta, hogy
az elbírálásnál figyelembe veszik a fa fajtáját,
törzsátmérõjét és azt, hogy
a kivágott zöld helyett hol
lehet újat ültetni, hiszen
fontos szempont, hogy a
városban ne csökkenjen a
zöldterületek aránya.
A kérelmet minden
esetben írásban kell benyújtani, csatolni kell hoz-

zá egy helyszínrajzot, melyen jól látható a kivágásra
szánt fa helye. Fontos tudnivaló még, hogy a kérelmet 3000 Ft-os illetékbélyeggel kell ellátni.
A jegyzõ azt javasolja
az érintetteknek, hogy személyesen is menjenek be a
Városfejlesztési Osztályra,
hiszen sok esetben egyedi
elbírálás szükséges.
Bambek
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Balatoni Korona
A Balatonfüredi Turisztikai Egyesület tisztelettel
meghívja a város szolgáltatóit és minden kedves
érdeklõdõt az új térségi
fizetõeszköz, a BALATONI
KORONA bemutatására
szervezett tájékoztatóra.
A tájékoztató helye: Turisztikai Látogató Központ

(Tourinform), Balatonfüred, Blaha u. 5. Idõpont:
2012.06.01. 14:30
Elõadást tart: Leitold
László, a Balatoni Korona Zrt. elnök-vezérigazgatója. Az elõadást követõen
elfogadóhelyi szerzõdések
megkötésére lesz mód a
helyszínen.

Balatonfüred Város Önkormányzata

nyílt pályázatot
hirdet az Önkormányzat
2012. évi költségvetésében
civil szervezetek számára
elkülönített keret terhére.
Támogatási cél:
A)
mûködés költség finanszírozása (saját
forrás nem szükséges)
B)
a szervezet alapszabály szerinti tevékenységével összefüggõ, az általa szervezett
program, kiadvány költségeinek finanszírozása. A megvalósításhoz saját forrás megléte
szükséges; a program tervezett összköltségének min. 25%-a.
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Szabó József az Év Bortermelõje
A Szabó és Fia Pince
tulajdonosa Szabó
József nyerte el az
Év Bortermelõje címet. A XXI. Füredi Borversenyre az
idén több mint háromszáz bormintát
neveztek a környékbeli gazdák és pincészetek.
Amióta a borheteken való részvétel feltétele a borversenyen
való részvétel, megugrott a jelentkezõk száma,
felértékelõdött a rendezvény. A borokat két napig, négy bizottság bírálta
neves szakemberek bevonásával az Annabella Hotelben. A mustra alapján
elmondható, hogy a 2011es év a vörösborok évek
volt. A verseny abszolút
gyõztese a zánkai Horváth
Borház lett egy 2008-as
Olaszrizlinggel. Müller István fõszervezõ a versenyt
összegezve elmondta: Öszszesen 328 bormintát neveztek be a gazdák és ennek természetesen a zöme
A zánkai Horváth Borház
az abszolút gyõztes (fent).
Az Év Borásza Szabó József és fia Szabó Gergõ
(balra).
Müller István fõszervezõ
(középen)

A pályázati kiírás és adatlap, valamint
a kötelezõ mellékletek (Nyilatkozat civil szervezetek pályázatához; a ’Közzétételi
kérelem’, ’Nyilatkozat áfa-visszaigénylési jogosultságról’ és a ’Nyilatkozat csekély összegû
(de minimis) támogatásokról’ elnevezésû dokumentumok) letölthetõek a www.balatonfured.
hu honlapról (Városháza - Aktuális/Hirdetmények – Pályázatok menüpont), valamint beszerezhetõek a Polgármester Hivatalban (ügyfélfogadási idõben a 19-es irodában).

A pályázat benyújtásának
határideje:

2012. június 15.
(A postabélyegzõn olvasható dátum:
2012. június 15.)
Balatonfüred, 2012. május 14.
Balatonfüred Város Önkormányzata
Humán Erõforrás Bizottság

fehérbor volt, szám szerint
224, emellett 34 rose érkezett, míg a vörösborokból
70-et neveztek. 29 borfajtát
képviselt ez a borverseny,
49 borászat hozta el italait
a megmérettetésre. A 2011-

es évjárat összességében
egy nagyon jó évjárat volt,
de, és most jön a lényeg.
Biztos mindenki emlékszik rá tavaly nagyon sok
volt a napsütés, kevés az
esõ és nagyon meleg volt.

Ez ideális körülmények
között jó is a szõlõnek, de
ha valaki túlvárta a szüret
idõpontját, akkor egy-két
fajtánál elégtek a savak
és egy diszharmonikus,
lelágyult bor került a hor-

Fizetõs lett a parkolás újabb utcákban is
Indul a parkolási
szezon Balatonfüreden, a megszokott utcákon kívül
az idei évtõl fizetni
kell majd a Huray
utcában és a Park
utcában is.
A díjak az áfa mértékével nõnek, de az üzemeltetés költségeinek emelkedése is befolyásolta az
új tarifák kialakítását.
A képviselõ-testület foglalkozott azzal is, hogy a
jövõben a felsõ-városrész
bizonyos területeire is
kiterjesztenék a fizetõs
parkolási rendszert. Szeles Ákost, a parkolókat
üzemeltetõ Probio Zrt.
részlegvezetõjét kérdeztük.
– Mi indokolta azt, hogy
újabb két utcát fizetõssé
tegyenek?
– A Park utca esetében
az ott lakók keresték meg
az önkormányzatot azzal a
kéréssel, hogy valamilyen
módon szabályozni kellene az érintett utca forgal-
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mát, hiszen az különösen a bekerített füves részt, ez- bi zónába kerül a Huray és
nyári szezonban már-már zel csaknem megduplázó- Park utca is. A helyi lakosok, intézmények, vállalelviselhetetlen. Így megva- dik a kapacitás.
– Az övezetek változ- kozások az idén is válthatlósul, az amúgy védett természeti területnek számító nak-e, illetve számítani nak parkolóbérletet, ezt a
Probio székházában lehet
Kiserdõ védelme, hiszen kell-e tarifaemelésre?
–
Az
övezetek igényelni. A magánszeméezentúl a teljes kerületén
szabályozott a forgalom a alapvetõen nem változnak. lyeknek 2600 Ft-ba kerül
a bérlet, a vállalkofizetõssé tételnek
zók attól függõen,
köszönhetõen.
A
hogy hol üzemelHuray utcát a köz2600
Ft-ért
válthatnak
tetnek üzletet pielmúltban újította
ros és zöld bérletet
fel a város és elhaéves parkolóbérletet
válthatnak ki. A tutározta az önkora fürediek
ristákra is gondolt
mányzat, hogy ezt a
a város, õk öt napi
szépen kivitelezett
parkolás
áráért
utcát is megvédi a
jövõben a nagyobb autófor- A tarifák az áfa változás egyhetes bérletet vásárolgalomtól, itt ezért került és az üzemeltetés költsé- hatnak.
– A legutóbbi tesbevezetésre a fizetõs rend- geinek emelkedés miatt
szer. Hangsúlyozom, hogy nõnek. A reformkori város- tületi ülésen szó volt a
a volt piac területe tovább- rész két védett utcájában, fizetõs parkolási rendszer
ra is szabad parkolást biz- a Blaha illetve a Kisfalu- kibõvítésérõl, arról, hogy a
tosít. Ugyancsak ingyenes dy utcában nem változik a felsõ-városrészben is kelparkolásra javasoljuk a tarifa, 500 forintba kerül lene fizetni az autósoknak.
Kisfaludy strand parko- óránként a parkolás, míg a Mikortól indulhat ez?
A város elvi döntést holóját, amit egyébként az piros zónában, mint példáidén ki is bõvítünk. A Pak- ul a Zákonyi úti és a Hel- zott arról, hogy amint átsi Atomerõmû üdülõjével ka melletti parkolóban 220 adják a Szent István téri
történt megállapodás ér- Ft/óra helyett 240 forintot, mélygarázst, vele együtt
telmében a nyári nagy a zöld zónában pedig 120 néhány környékbeli parforgalmú hétvégéken ki- Ft/óra helyett 140 forintot kolót is fizetõssé tesznek.
nyitjuk az üdülõ melletti kell majd fizetni. Ez utób- Ilyen a Polgármesteri Hi-

vatal közvetlen szomszédságában lévõ, jelenleg sorompóval védett parkoló
és ilyen a házasságkötõ
teremmel szembeni terület. Az elképzelés szerint ezek a II. díjzónába
lennének besorolva, tehát az óránkénti 140 Ftos kategóriába esnének. A
mûködési idejük eltérne
az üdülõkörzetek parkolóitól, hiszen teljesen más
a funkciójuk. Ezek a parkolók reggel 8-tól délután
4-ig lennének nyitva, hétvégeken azonban ezeket
szabadon lehetne használni.
Május 15-étõl tehát senki se felejtsen el pénzt dobni a parkolóautomatákba,
vagy mobiltelefonnal kifizetni a díjat. A parkolási tarifák mellett ugyanis
emelkedtek a pótdíjak is,
vagyis aki bliccel és rajtakapják, a tavalyinál többet
fizethet.
A parkolási szezon
szeptember 15-ig tart Balatonfüreden.
Bán

dókba. Aki azonban nem
a mustfokra, hanem a savra szüretelt, az szép, friss,
harmonikus, karakteres
bort nyerhetett. A vörösboroknál azonban fordított
a helyzet, könnyebb dolga
volt a gazdáknak.
A Horváth Borházon kívül további két Nagy Arany
oklevelet is átadtak, ezeket a Szent Antal Pincészet
és Mészáros József vehette át. Az arany- ezüst- és
bronzérmek díjazottjai között olyan nevek szerepeltek mint a Feind Borház, a
Figula Pincészet, a Koczor
Pince, a Badacsonyi Pincegazdaság, a Múzsa Borház, Ódor József, Varga
Zoltán és Fodor Béla. Az
Év Bortermelõje Szabó Jó-

zsef, balatoncsicsói gazda
lett, akinek a családja kb.
300 éve borászkodik.
A díjat nagy örömmel
fogadták, és egyfajta viszszaigazolásnak
tartják,
hogy volt értelme a sok
munkának. Szabó József
fia, Szabó Gergõ is folytatja a borász szakmát.
A borversenyre Juhfark,
Olaszrizling, Szürkebarát,
Muskotály,
és Roseból
egy Kékfrankos fajtát hoztak, mutatta be a borokat Gergõ. A borosgazdák
izgalma nem ért véget a
borversennyel, hiszen a
következõ hetekben dõl
el, hogy az eredmények
alapján kik lehetnek ott
az augusztusi borheteken.
Eddig 33-an jelezték igényüket, de a sétányon csak
24 hely van. Nagyon fontos
a helyi gazdáknak a részvétel, hiszen a borhetek
óriási lehetõséget jelentenek az értékesítés és a
marketing szempontjából.
-BÁN-

Nincs sorbanállás az
ügyfélszolgálatokon
Évente több millió
adózó keresi fel személyesen a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal
ügyfélszolgálatait, akik mostantól
egyes adóügyeiket
elõre egyeztetett
idõpontban, sorban
állás nélkül intézhetik.
2012. április 16-tól
ugyanis új szolgáltatással jelentkezik az állami adóhatóság: ekkortól érhetõ el honlapján
az internetes ügyfélszolgálati
idõpontfoglalást
biztosító program. Az
ügyintézési idõpontok lefoglalására a NAV 22 központi ügyfélszolgálatán,
a NAV-honlap „Ügyfélszolgálatok”, „Kapcsolatfelvétel” és „Szolgáltatások” menüpontjai alatt,
a leggyakrabban intézett
ügytípusok esetében van
lehetõség. Ezek: adókártya

és adóigazolás igénylése,
illetõségigazolás kérése és
ügyfélkapunyitás.
Idõpontot foglalni legfeljebb két hétre elõre
lehet, és legkorábban az
idõpont lefoglalását követõ
második napra lehetséges ügyintézési idõpontot
elõjegyezni. Az ügyfélnek
elõször ki kell választania, hogy mely ügyfélszolgálaton mit kíván intézni,
majd meg kell adnia az
intézendõ ügy típusát, ezt
követõen választhatja ki
az ügyintézési idõpontot.
Nemcsak saját ügyben
van mód idõpont foglalásra, a meghatalmazottként,
képviselõként eljárók is
élhetnek a lehetõséggel.
Ha az idõpontfoglalás során az ügyfél megadja
e-mail címét, elektronikus
visszaigazolást kaphat az
idõpontfoglalás részletes
adatairól.
Nemzeti Adóés Vámhivatal

4

BALATONFÜREDI NAPLÓ

• XII. évfolyam, 2012. 4. szám

A Balatonfüred Város Koncert
Fúvószenekar Horvátországban

HELYTÖRTÉNET

Zenekarunk május 4. és 6. között a testvérváros
Opatija-Lovran meghívásának tett eleget. Az ott gyûjtött
élményeket szeretném az olvasókkal
és természetesen
Balatonfüred polgáraival megosztani.
Lovran Opatija második legjelentõsebb nyaralóhelye. Városi sétáink alkalmából az egykori
osztrák-magyar arisztokrácia fényûzõ villáit láttuk,
szálláshelyünkön az erdõk
sûrûje és a zúgó tenger
morajlása tárult elénk.
A gyönyörû májusi napsütésben
megrendezett
kelet-európai fesztiválon
lengyel, szlovén, a házigazda horvát és a balatonfüredi zenekar vett részt.

Jókai Mór Fiumében, 1888-ban unokája Róza és Feszty Árpád esküvõjén

A tenger-szerelmes Jókai
A Jókai napi kiskönyvek eljutott immár a 10. kötetéhez. Szép
szám, csak éppen közben eltelt tíz
esztendõ! De az sem baj, ha az ember
az éveit Jókaival tölti. A jubileumi
kötet Jókairól, a tenger kedvelõrõl,
a fiumei utazóról és az Abbáziában
pihenõrõl szól. Lévén, hogy ebben
az évben Abbázia a kulturális partnere a városnak, illendõ is volt ilyen
tematikájú könyvecskét kiadni. Íme,
néhány részlet az utószóból: Noha
nem teljes az összeállításunk, de
tudjuk, elõször talán 1876 áprilisában járt erre, amikor egy hosszabb
utazásra indult feleségével, Laborfalvi Rózával. Majd feltûnik 1881
õszén Fiumében egy kis vendégszereplésre (innen, a beszámoló szerint
Balatonfüredre jött haza: tengertõltengerig…). 1886 áprilisában szintén
ott jár. József fõherceg hívta meg, de
Jókai csak eltávozásuk után érkezett
ide családjával s töltött két hetet Fiumében (s tán Abbáziában is). 1888ban fogadott leánya, Róza esküvõjén
van Fiumében, majd utoljára 19011902 telén már az új feleséggel jár
Abbáziában kipihenni s elkerülni a
viharokat, amelyet most nem a bóra
követett el, hanem a rokonság vele
szemben.
Mint politikust (abban ugyan nem
alkotott kiemelkedõt) is érdekelte a
tenger. Már 1867-ben kisebb eszmefuttatást közölt Fiuméról, s ez a téma
képviselõi pályáján végig kísérte õt.
Balaton és a tenger – minden szálon
összefüggõ történet Jókai esetében
is.
De a tenger is szerette õt. Jogilag
is, hiszen az 1881-ben megalapított
Adria Magyar Királyi Tengerhajózási Rt. elsõ igazgatóságának a tagja lett õ is. Sõt, hamarosan egy hajó
oldalára is felfestették a nevét, 1882-

1897 között közlekedett a nevét viselõ
tengeri áruszállító gõzös, amely sajnos 1897-ben elsüllyedt. Sebaj, gyorsan építettek egy másikat 1899-ben s
ez már 1919-ig szelte a tengerek habjait. Érdekes érzés lehetett, ha látta,
hogy a fiumei kikötõbõl kifut az nevét viselõ gyönyörû hajó.
Akár akarja az ember akár nem,
a Tenger és a Balaton, Fiume, Abbázia és Füred megannyi szálon
kötõdik össze. Ezek közül persze az
elsõdleges maga Jókai és életmûve.
Az idevágó regénye mindenképpen a
fenti tételt igazolja. Az Egy játékos,
aki nyer, 1881-82-ben íródott, jelent
meg. Bár nem a legjobbak közül való,
de fiumei, abbáziai vonatkozásai miatt mindenképpen érdemes az olvasói figyelemre, gondolva arra, hogy
micsoda ízig-vérig jókais leírást kapunk a Kvarner öböl nagy viharai-

ról, a legendás nevû s hangulatú, de
annál kellemetlenebb hatású nagy
szélrõl, a bóráról.
S bár az Egy az isten nem itt játszódik, de Jókai himnikus vallomása
a tengerrõl pontosan fedi azon érzelmeit, amelyet e fenséges természeti
tünemény láttán átélt: „Ím, egy világrész, ahol az Isten egyedül maga
van. Egy világrész, mely nagyobb,
mint a többi öt együttvéve. Neve: a
tenger. Még az istenekkel bõvelkedõ
Olymp idejében sem volt itt több
úr, csak egy; ma is csak egy van…
Egyedül van. Nem osztozik senkivel. Nem tanít róla Mózes, Confucse,
Mahomed, az evangelisták; mégis
megismeri minden nemzet. Ez a minden színû és nyelvû emberek Istene.
Az Úr a vizek fölött. A föld változandó, a tenger örökké ugyanaz.”
y.y.

Jókai második feleségével s annak családjával Abbáziában 1901-1902 telén

ANNO: részletek a Zalai Közlöny 1930-as írásaiból

A horvátok kitûnõ szervezésének köszönhetõen
öröm volt most is részt vennünk a találkozón – habár
már nem elõször jártunk
ott, mégis mindig lenyûgöz
bennünket.
Zenekarunk remekül
szerepelt, sõt szívünket
melengetõ
meglepetésben is részünk volt: a horvát zenekar elõadott egy
zenemûvet, amit mindkét
zenekar barátja: Sarkady
Tamás (a füredi városi
mûvelõdési központ dolgozója) emlékére írtak.
Meghatottan hallgattuk, e
kedves gesztus örök emlék
marad zenekarunk minden tagjának.
A zene a lelkeket nyugtatja. Nem elhanyagolható, hogy barátságok
szövõdnek a zenekarok és
tagjaik között. Vidáman
utaztunk haza, mert ezek

a közös zenélések erõsítik
a zene iránti szeretetet is.
Örömmel várjuk majd,
ha a mi szervezésünkre
érkeznek Balatonfüredre
más országok zenekarai.
Felemelõ érzés egy nyelven, a zene nyelvén megértetni magunkat más népekkel.
Büszkék leszünk mi
is, ha megismertethetjük
õket gyönyörû városunk
épületeivel,
sétányával,
parkjaival és bízunk benne, hogy õk is hasonlóan
szép élményekkel gondolnak majd vissza az itt töltött napokra.
Az élmény még a cikk
írásakor is bennem él. Köszönöm a lehetõséget a zenekar minden tagja nevében; Zenélni öröm.
Kenyeres Gábor
a zenekar titkára

Nemzetközi orvoskongresszus
látogatása Balatonfüreden

A budapesti nemzetközi orvoskongresszus (1930. okt. 6–8.) füredi kirándulásáról készült fénykép. A jobb szélen jobbról a 3. – jól felismerhetõen – Schmidt Ferenc, akit idén száz éve bízott meg a tihanyi apát a szívszanatórium vezetésével.
Budapesten, a
Zenemûvészeti
Fõiskola hangversenytermében
1930. október 6–8
között kiemelkedõ
jelentõségû nemzetközi orvoskongreszszus volt, melynek
résztvevõi október
10-én Balatonfüredre utaztak.

és elhagyva Németország,
sõt a német nyelv határait,
Budapestre jön ülésezni”.
A kongresszus nyitó elõadását Klebersberg
Kuno vallás és közoktatásügyi miniszter tartotta,
Magyar kultúrtörekvések
címmel, német nyelven. A
miniszter és neje fogadást
adott az Országos Kaszinóban. (Ez a mai Kossuth
Lajos utca és Semmelweis
utca sarkán volt, a háború után a Szovjet Kultúra Háza , ma a Magyarok
Háza.) Opera elõadás,
hölgyprogram, kirándulások kísérték a jelentõs eseményt.
A Zalai Közlöny 1930.
október 11-i szombati
számában (70. évf. 231,
száma 1. oldalán) beszá-

zérigazgató. A szanatórium
A szanatórium és a
elõtt Schmidt Ferenc dr.
fürdõ vezetõsége és igazigazgató fõorvos, Brinczey
gatósága,
valamint
a
Aurél fürdõigazgató és
fürdõvendégek lelkesen
nagyszámú fürdõvendég
és tisztelettel fogadták a
várta a gyönyörû õszi
nagy hírû látogatókat.
napsütésben az illusztris
Az emésztési és anyagorvostársaságot. Schmidt
csere betegségek orvosaiFerenc üdvözlõ szavaira
nak nemzetközi társasága
W. Zinn dr. berlini profeszbudapesti kongresszusát
szor válaszolt.
Korányi Sándor báró elA vendégek benöklete alatt tartotjárták az egész
ták. A híres magyar
Budapestre Korányi
fürdõtelepet, megprofesszor iránti
a szatiszteletbõl
renprofesszor miatt került tekintették
natóriumot, annak
dezték meg Budaorvosi berendezépesten a korábban
az orvoskongresszus
seit, a fürdõházat,
felváltva Berlinben
a szénsavas forráés Bécsben tartott
sokat, az õsi parkot
kongresszust.
moltak arról, hogy pénteA korabeli Orvosi He- ken délben a nemzetközi és mindenrõl a legnagyobb
tilap írja: „az eseményt orvoskongresszus
tagjai elragadtatással nyilatkoza német kultúra újabb Balatonfüredre érkeztek, tak. A tiszteletükre rendezett díszebéd után meleelismerõ zászlóhajtásának vonattal , külön kocsiban.
kell tekintenünk a magyar
A vendégek tiszteleté- gen megköszönték a szíves
orvostudomány és annak re az egész fürdõtelepet vendéglátást és tovább
vezérei elõtt. Mert elég- nemzetiszínû és a kong- mentek Tihany nevezetesgé meg nem becsülhetõ resszuson résztvevõ kül- ségeinek megtekintésére.
az a kitüntetés, ami ben- földi
országok
zász- Meglátogatták többek könünket ér egy ily tekinté- lóival
díszítette
fel zött a Biológiai Intézetet,
Balatonkenesére
lyes német tudós társaság fürdõigazgatóság.
Bánó majd
részérõl, midõn az magyar Dezsõ kormányfõtanácsos utaztak.
dr. Honti József
elnököt választ magának volt abban az idõben a ve-
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Üzlet és bizalom
Ingatlanpiac a Balatonnál
Tavasztól õszig
pörög igazán az ingatlanpiac, amelynek Balatonfüred
továbbra is az egyik
legmarkánsabb
szereplõje. Igazi húzónév. Bár a városi
ingatlanok még a
balatoni térségen
belül is drágának
számítanak, egyre többen keresnek
itt nyaralót illetve
szeretnének letelepedni.
Miért
érdemes
ingatlanközvetítõ irodához fordulni? Mire figyeljen az eladó és mire a
vevõ? Mi mennyibe kerül?
Tanay Gabriellával, a füredi Aktív Ingatlaniroda
ügyvezetõjével beszélgettünk.
– A balatoni térségben
is visszaesett valamelyest
az ingatlanok iránti kereslet, de az országos átlaghoz képest lényegesen
jobb itt a helyzet, sõt, idén
egyértelmûen érzékelhetõ,
hogy erõsödik a kereslet.
A Balatonnál továbbra is
elsõsorban az északi parti települések ingatlanjai iránt van érdeklõdés,
a Tihany-Alsóörs határolta terület a legkeresettebb és értékesebb, itt
legalább 20 százalékkal
magasabbak az ingatlanárak. Tihany a legdrágább,
utána közvetlenül Balatonfüred következik. Füreden elsõsorban az igényes, panorámás vagy víz
közeli, az egyszintes, nem
túl nagy alapterületû házakat keresik, jellemzõen
nyaralónak, bár egyre többen szeretnének letelepedni a városban. Nagy az
érdeklõdés a 15-25 milliós
nyaralókra, ezt a keresletet sajnos nem is tudjuk
teljes mértékben kielégíteni, mert jellemzõen
Balatonfüreden nagyobb
– korábban szobakiadásra használt - házakat kínálnak eladásra. Keresik
a 40-50 millió feletti szép
házakat is, itt azonban már
nagyon erõs az elvárás a
minõség és az adottságok
terén. Telket is sokan vásárolnának szívesen, de jó

helyen alig-alig akad már
– válaszolta kérdésünkre
Tanay Gabriella, aki tizenhét éve dolgozik a városban ingatlanközvetítõként,
tevékenysége elsõsorban
Balatonfüred és húsz kilométeres vonzáskörzetére koncentrálódik illetve
a közvetlen Balaton-parti
ingatlanokra.
– Érzékelhetõ az ingatlanpiacon, hogy Füreden az
elmúlt években jelentõs városfejlesztés történt?
– Balatonfüred neve nagyon jó hívószó. Az elmúlt
években
egyértelmûen
érzékelhetõ, hogy a látványos városfejlesztés élénkítette a füredi ingatlanpiacot, nagy az érdeklõdés
a városi ingatlanok iránt,
annál is inkább, mert ezek
rövid és hosszú távú befektetésre is alkalmasak,
ami manapság elég fontos
szempont. Van is kínálat
bõven, ha valaki bejön az
irodánkba, azonnal tudok
neki mutatni kategóriánként 30-40 darab ingatlant.
– Bejönnek az irodába?
Már minden az interneten
zajlik, nem?
– Az ingatlankeresés
egyértelmûen
az
interneten
keresztül
történik, a világhálón megtalálható hirdetések mögött azonban jellemzõen
ingatlanközvetítõ irodák
állnak. Egyre inkább elfogadott itthon is, hogy az
eladni akarók ingatlanirodát vagy irodákat bíznak
meg a házuk értékesítésével. Érdekes, Európában
ez épp fordítva van, mint
nálunk, ott a vevõk kötnek
megbízási szerzõdést az
irodákkal, amiben van is
ráció, hiszen a vevõvel sok
esetben sokkal többet foglalkozunk.
Ha gyorsan eladom az
ingatlant, akkor elõfordul,
hogy a megbízó úgy érzi,
nem tettem az üzletért
semmit, ha viszont húzódik az eladás, akkor azt
gondolja, nem vagyok alkalmas a feladatra. Szóval
nem könnyû. Mindenképpen bizalmi viszonyt kell
kialakítani a vevõvel, eladóval egyaránt, másként
nem megy. Szimpátia nélkül ez nem mûködik.

– Miért érdemes ingatlanirodához fordulnia annak, aki eladni akar?
– Egy ingatlanközvetítõ,
ha minõségi szolgáltatást
nyújt, akkor mindenképpen nagy segítsége lehet
az eladónak, de gyorsan
hozzáteszem a vevõnek is.
Az ügylet így sokkal biztonságosabb és hatékonyabb. Hiteles információkat adunk a vevõnek, a
tulajdonosoknál sok esetben rugalmasabban tudjuk kínálni az ingatlant,
és pártatlanként segítjük
a megállapodást. Mi egy
ügyletet a birtokbaadásig
elkísérünk, tehát ha megállapodnak az ügyfelek,
elõkészítjük az adásvételt
az ügyvédnél, részt veszünk a szerzõdéskötésen,
segítünk a birtokbavételben, a közüzemi szolgáltatások
átírásában,
a lakcímváltozás bejelentésében. Mindez sok
félreértéstõl,
esetleges
bosszúságtól menti meg az
ügyfeleket.
– A vevõk nem tárgyalnak szívesebben egyenesen a tulajdonossal, mintsem a közvetítõ irodával?

– Pár évvel ezelõtt még
így volt ez talán, ma már
ez megfordult. Gyors, biztonságos, hatékony legyen a keresés és az eladás egyaránt – ezek a
legfontosabb szempontok,
márpedig egy jól mûködõ
ingatlanközvetítõ
iroda
mindezt nyújtani tudja. Én
akkor végeztem jól a munkámat, ha mindkét fél jó
érzéssel gondol az adásvételre. Korrekt tájékoztatást kell adnom a vevõnek
és persze képviselnem kell
az eladó érdekeit is. Hitelesnek kell lennem ahhoz,
hogy megbízást kapjak, és
ahhoz is, hogy a vevõ megbízzon bennem. Ezért mi
csak elõszemlézés után
fogadunk el egy-egy megbízást. Megnézzük az eladni kívánt ingatlan tulajdoni lapját, tájékozódunk
a ház állapotáról, az esetleges rejtett hibákról. Másik oldalról viszont biztonsági okokból mindenkit,
aki megnézi az ingatlant,
nyilvántartásba veszünk,
felvesszük az alapadatait.
Ez fõleg a nagyobb értékû
házak értékesítése során fontos szempont. Szó-

val komplett szolgáltatást
nyújtunk.
– Mennyi jutalékot kell
fizetni a közvetítésért?
– A kialkudott vételár
három százalékát kérjük
a megbízónktól. Ha valaki
exkluzív szerzõdést köt velünk, azaz kizárólagosan a
mi irodánk foglalkozik az
ingatlan értékesítésével,
akkor kedvezményesen 2,5
százalékot kérünk csak.
Ez meghatározott idõre
szól. Szerintem egyébként
ez a jövõ, mert így az iroda sokkal határozottabban tudja kínálni az ingatlant, ráadásul lényegesen
bizalomgerjesztõbb annál,
mint mikor ugyanazt a házat 6-8 helyen is hirdetik.
Az óhatatlanul azt sugallja, hogy valami gond van
az ingatlannal, ezért árulják sokan.
–- Ad tanácsot az ár kialakításában?
– Minden esetben segítünk az eladási ár meghatározásában. Ez egy kényes kérdés. A vevõk ma
már határozott elképzelésekkel rendelkeznek, naprakészek az árakban, nem
lehet arra számítani, hogy
majd jön egy nagylelkû
kuncsaft. Ugyanakkor az
alkunak nagy hagyománya
van Magyarországon, ez
hozzátartozik az ügylethez.
Az eladási árat tehát úgy
kell meghatározni, hogy

egy 5-8 százalékot még lehessen belõle engedni,
mert ez szinte elvárás. Ha
valaki irreálisan magas
árat kér az ingatlanáért,
és nem tudom lebeszélni
errõl, akkor nem is vállalom el a megbízást, mert
azt nem tudnám hitelesen
képviselni. Fontos, hogy
tetszetõs és informatív képek készüljenek az értékesíteni szánt ingatlanról,
hiszen nagyon lényeges,
hogy a vevõnek mi az elsõ
benyomása a kínált házról, lakásról. Ebben is segítünk, mert tudom, mire
kell odafigyelni, mit kell
kihangsúlyozni.
– Visszatérõ kérdés,
hogy eladás elõtt érdemes-e felújításba kezdeni
vagy sem? A vevõ hajlandó
kifizetni az ingatlanra ráköltött pénzt?
– Tapasztalatom szerint a kisebb javításokat
mindenképpen érdemes
megcsinálni, de nagyobb
felújításokra nem érdemes pénzt költeni, mert ez
részben már ízlés kérdése, és ezért az eladásnál a
befektetés nagyon nehezen érvényesíthetõ. Hiába
van az egész fürdõszoba
felújítva, újracsempézve,
ha az a leendõ vevõnek
nem tetszik, akkor nem
fog érte többet fizetni.
Egyébként legtöbben a jó
lehetõséget, a jó adottsá-

gú ingatlanokat keresik,
hiszen átalakítani bármit
lehet, de a rossz tájoláson, a településen belül
nem túl kedvezõ elhelyezkedésen nem lehet változtatni.
– Mi alapján válasszunk
ingatlanközvetítõt?
– Nagy a túlkínálat a piacon, sok az
ingatlanközvetítõ
iroda, így csak azok érvényesülhetnek,
amelyeknek jó híre van,
amelyeknek ajánlják a
szolgáltatásaikat.
Mindenképpen érdemes tehát elõre tájékozódni,
megnézni a referenciákat,
hogy mennyi ideje foglalkozik ezzel a cég, és mint
már említettem nagyon
fontos a szimpátia. Nekünk sok a visszatérõ ügyfelünk, van, aki a hatodik
ingatlan ügyletét bonyolította rajtunk keresztül,
eladott és vásárolt is, erre
büszke vagyok, ennél nagyobb elismerés nem kell.
(Folytatás a következõ
számban,
az
adókról,
illetékrõl, jogi buktatókról.)
Aktív
Ingatlaniroda,
Balatonfüred,
Csokonai
u.1.
www.aktivingatlan.com
e-mail:
info@
aktivingatlan.com
Tel:+36 87 481-798
(X)

Oldtimerek a parton
Ötödik születésnapját ünnepli a veterán-rali
Megint felbõgnek a
veterán járgányok
motorjai a Balaton Classic Ramada
Grand Prix versenyen!
Eddig mintegy száz
résztvevõ jelezte indulását a szervezõk felé, vagyis lesz mit megcsodálni a
fõbb nézõi pontokon, Balatonalmádiban, Tihanyban és Balatonfüreden.
Ebben az évben szülinapi felvonulás is lesz Füreden, rendhagyó módon
megnyitják az oldtimerek
elõtt a Tagore sétányt!
A versenyzõk eközben – a feledhetetlen hazai táj élvezete mellett –
kõkemény harcot vívnak

egymással a századmásodpercekért. A mezõny Balatonalmádi fõterérõl indul
és miután mintegy 200 kilométeres távot tesz meg
– a Káli medence és a Balaton-felvidék legszebb tájain, valamint érinti a leghíresebb Észak-balatoni
turistavárosokat – visszatér almádi csodás partjaira.
Miután közúti versenyrõl van szó, száguldásról
szó sem lehet, az Oldtimer
Szuperkupa® versenyein
a közlekedési szabályok
betartásával juthatnak el
a veterán autósok egyik
ellenõrzõ ponttól a másikig. Az idõmérõ szakaszokon századmásodpercre
elõírt idõket kell a lehetõ

legprecízebben teljesíteni. Aki pedig Füredrõl ki
se mozdulna, de érdeklik
a csodálatos állapotban
lévõ veterán járgányok,
elég elsétálnia a Tagore
sétányra, ahol június 2-án
szombaton, ebédidõ táján
az összes, a versenyben
szereplõ jármû végiggurul
az egyébként a gépkocsi
forgalom elõl lezárt parti
szakaszon.
A résztvevõ járgányok
csak 1980 elõtt gyártott,
eredeti autók lehetnek,
érvényes
forgalmival,
mûszaki vizsgával, biztosítással, de a szervezõk
egyéni elbírálása alapján,
youngtimerek is indulhatnak.
BFN

megemlékezéseket
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15 éves a Balatonfüred Városért Közalapítvány
A Balatonfüred Városért
Közalapítványt 1996ban hozta létre a város
képviselõ-testülete,
melynek tevékenysége elsõsorban a város múltját bemutató
könyvsorozat kiadásával
vált ismertté, nem csak
Veszprém megyében,
hanem szakmai körökben országos viszonylatban is.
Pedig a könyvsorozat mellett
több olyan tevékenységet végeztünk, amely a város értékeit
növelte, érdekeit hivatott szolgálni, ezekrõl is szükséges a 15
évre visszatekintve szólni.

latonfüred Város Önkormányzata feladat - és hatáskörébe
tartozó helyi érdekû közügyek
megoldásának
elõsegítését.
Így különösen a településfejlesztést, az épített és természetes környezet védelmét, az
alapfokú nevelést és oktatást,
egészségügyi, szociális ellátást, kulturális tevékenységet,
benne a helytörténethez kapcsolódó témák könyvkiadását
stb. Az önkormányzat vállalta,
hogy évi félmillió forint befizetésével segíti a közalapítvány
célkitûzéseinek magvalósítását.
Az alapítvány 1998-tól közhasznú szervezetként mûködik.
Létrehozásakor a polgármester
Úr felajánlotta a kuratórium el-

elfogadott. A könyvsorozat elsõ
köteteként az alapítvány által
kiadott monográfiát határoztuk meg. A második kötettõl,
2001-tõl már a közalapítvány
kiadásában jelentek meg a kiadványok, elsõként dr. Zákonyi
Ferenc a Balaton szolgálatában címmel, jelezve életének,
munkásságának
jelentõségét
a város életében. Ezt a Balatonfüred, lakóhelyünk ismerete címû könyv követte, melyet
Szenfnerné Varga Anikó írt már
korábban az általános iskola
alsó tagozata tanulói részére.
Sok érdekes ismeretanyagot
tartalmazott, igen csak kedvezõ
volt a visszhangja, jól szolgálta az oktatást. Terjedelmi okok

ken túl Matyikó Sebestyén József, Siófokon élõ költõ, aki a
második kötet írásával kezdte
és az Oh Füred, drága Helikon
címû két kötetével közel háromszáz olyan költõt, írót kutatott fel, akik Füredet dicsérték,
illetve Füreden készültek alkotásaik. Zatkalik András, dr. Fülöp Lajos, Katona Csaba, Bándi László, dr. Hudi József is az
elsõk között kezdték több kéziratos sikeres tevékenységüket.
Dr. Praznovszky Mihály 2005ben kapcsolódott az alapítvány
tevékenységéhez. Elkészítette
a Füredi halhatatlanok címû
könyv kéziratát, majd további
négy kézirat elkészítését valósította meg. A több kötetes szerzõk

nöki tisztségét, de ekkor csak a
kuratóriumi tagságot vállaltam
el, egyéb irányú elfoglaltságaim miatt. A kuratórium elsõ elnökének dr. Szalay Lászlót választották meg, majd rövid idõn
belül Glatz László lett a kuratórium elnöke. Vállaltam viszont
a könyvkiadáshoz szükséges
pénzfedezet támogatókon keresztüli összegyûjtését, így három év alatt több mint 200 személlyel tárgyaltam a támogatás
biztosítása céljából. A polgármester úr két vállalkozó támogatását szervezte meg, ami több
mint egymillió forintot jelentett. Az összes pénzkészletünk
meghaladta a 8 millió forintot
1999-ig. Így jelenhetett meg a
Balatonfüred–Balatonarács története címû könyv.
Lichtneckert András szerkesztõ, 23 szerzõ és más
közremûködõk munkája eredményeként, a Veszprém Megyei
Levéltár 14. kiadványaként Balatonfüred közel 6000 családjához jutott el ajándékként a
könyv az ezredforduló karácsonyán, Pálfy Sándor polgármester köszöntõjének kíséretében.
A megrendelt 8000 példány egy
része a városi és iskolai könyvtárakba, vetélkedõk díjazására,
a testvérvárosok részére került
átadásra városunk ismertségének növelése érdekében,
és természetesen értékesítésre is jutott belõlük az elmúlt
idõszakban.
Magyarországon
hasonló eset nem volt, amikor
ilyen nagy lélekszámú település ajándékba adta volna a
családok részére a város múltját bemutató könyvet. A könyv
megjelenése lelkesítette a város helytörténetével foglalkozó szakembereit és a Veszprém
Megyei Levéltár munkatársait
egyaránt. Ez adta az ötletet a
könyvsorozat megindítására.

miatt nincs lehetõségem arra,
hogy a könyvsorozat minden témáját és összes szerzõjét bemutassam, mivel már a 64. kötetet,
az OH Füred, drága Helikon!-t
is közreadtuk. Néhány kiemelést azért szükségesnek tartok.
A kéziratok elkészítésében ki
kell emelnem a Balatonfüreden
élõ helytörténeti kutatásokkal már korábban is foglalkozó személyek közremûködését,
akik nagy lelkesedéssel kezdeményezték az egyes témákat
és a kéziratok elkészítését, ebben nagy segítséget nyújtott az
1994-ben megalakult helytörténeti egyesület tevékenysége is.
Kapcsolódott ehhez a Veszprém
Megyei Levéltár munkatársainak segítõ közremûködése,
akiknek elhivatottságuk a történelmi múlt kutatása. Bevontam Budapesten és Siófokon
élõ kutatókat is a könyvsorozat
szerzõi közé.

közül ki kell még emelnem dr.
Rácz János, Z. Karkovány Judit, Tóth-Bence Tamás és dr.
Ács Anna tevékenységét. Szólnom kell még Bakonyi István
gimnáziumi tanár sok munkát
igénylõ sikeres és nehéz korrektori tevékenységérõl, Elek
Miklósról, aki a Helytörténeti Gyûjtemény vezetõjeként
hét éven át segítette munkánkat, Baán Beátáról, a Városi
Mûvelõdési Központ igazgatójáról, aki munkatársai segítségével a könyvbemutatók feltételeit biztosítják kitûnõen, az
Enterprint nyomdáról, amely
pályázatai eredményeként a
legtöbb megbízást kapta az alapítványtól a könyvek nyomdai
elkészítésére, szép munkát végeznek Klepeisz Zoltán vezetésével.

A kezdet
A közalapítvány létrehozása
összefügg azzal a körülménnyel,
hogy a nemesvámosi székhelyû
Balatonfüred-Csopak
Tája
Termelõszövetkezet 1985-ben
kezdeményezte a gazdálkodási területén lévõ települések
múltjának bemutatását. A szövetkezet elnökeként a Veszprém
Megyei Levéltár igazgatóját
kértem fel arra, hogy a szakembereik munkájával, kutatói,
írói tevékenységével készítsék
el a 11 község és Balatonfüred
város monográfiáját, melynek
anyagi fedezetét teljes mértékben biztosítja a szövetkezet.
Így a monográfiákat azokban
az években a kétezer fõs tagság
és az alkalmazottak részére karácsonyi ajándékként adtuk át
a korábbi palackosbor helyett.
Az 1990-es évek közepétõl a kiadványoknál felajánlottuk az
adott önkormányzatoknak, hogy
ha az ott élõ családok számának
arányában támogatják a könyvkiadást, biztosítjuk számukra a
szükséges példányokat. Ennek
eredményeként a települések
minden családja az önkormányzat ajándékaként egy községtörténetet kapott.

Kiadványok Füreden
E témában kerestem meg
Balatonfüred város polgármesterét, dr. Szalay Lászlót 1996
elején, amikor a balatonfüredi monográfia elkészítését terveztük. A Veszprém Megyei Levéltár szakembereinek az volt
a véleménye, hogy Balatonfüred-Balatonarács
történetét
egy vaskos kötetben célszerû
kiadni, tekintettel arra, hogy
a Balatonfüred Város Tanácsa által 1988-ban kiadott dr.
Zákonyi Ferenc Balatonfüred
címû könyve szakmailag sokoldalú, de a község életével kevesebbet, míg az üdülõkultúrával
nagyobb mértékben foglalkozott. Ez utóbbi témát a kiadásra
tervezett könyv ezért csak öszszefoglaló jelleggel tárgyalja.
Így e két könyv együtt mutatja
be Balatonfüred múltjának legfontosabb mozzanatait. Javasoltam a polgármester úrnak, hogy
a város családjai számára biztosítsák a szükséges példányok
anyagi fedezetét, a felkeresett
települések ezt meg is tették. A
számok pontosítása után azt a
választ kaptam, hogy ekkora öszszeget nem tud az önkormányzat erre a célra biztosítani.
Ekkor kezdeményeztem, hogy
az önkormányzat hozzon létre
egy alapítványt, s tekintettel
arra, hogy Balatonfüreden élek,
megpróbálom
összegyûjteni
magánszemélyektõl és vállalkozóktól szövetkezetünk anyagi
támogatásával együtt a szükséges összeget. Ebben egyetértés
volt.

Az alapítvány
Az önkormányzat így létrehozta a közalapítványt, széles
feladatkört meghatározva: Ba-

Könyvsorozat forrásértékû kötetekkel
2000-ben a kuratórium elnökeként kezdeményeztem Balatonfüred múltját és kitüntetettjeit bemutató könyvsorozat
indítását, melyet a kuratórium

Akiknek sokat
köszönhetünk
Legnagyobb teljesítményt a
könyvsorozat munkájában dr.
Lichtneckert András történész
levéltáros nyújtott, aki az elsõ
kötet összeállításánál már jelentkezett, de a közeljövõben
megjelenõ savanyúvíz és szívkórház történetével együtt hét
kötet kéziratát szerezte ill. készítette el, melyek levéltári
kutatásokra alapozva adnak
teljesen új információkat Balatonfüred gazdag történelmi
múltjáról.
Ki kell emelnem Némethné Rácz Lídia munkáját, aki
Lichtneckert Andrást követõen
a legtöbbet tette a könyvsorozat
célkitûzéseinek megvalósítása
érdekében kutató munkájával.
Összesen hat könyv elkészítésében vett részt. Balatonfüred
nevezetes épületei (2008) és a
Régi Balatonfüred (2011) címû
kötetei a legnépszerûbbek voltak a könyvsorozatban, fél éven
belül elfogytak, és a legnagyobb
bevételt biztosították egy-egy
kötet értékesítésére vetítve.
Több kötet munkájában vett
részt a már említett személye-

A példányszám
A kötetek ajánlását és könyvbemutatók köszöntõjének megtartását felkérésemre dr. Bóka
István polgármester úr végzi,
aki ezt minden esetben vállalja. A bemutatókon a támogatók
és a meghívóval rendelkezõk
ingyen példányt kapnak, amely
hozzájárul a 100-120 fõ körüli résztvevõi számhoz, de
már 150 érdeklõdõ is többször elõfordult. A köteteket
400-600 példányban rendeljük
meg, melybõl könyvbemutatókon 120 példányt adunk át. Minimum 100 példányt kap a Városi Könyvtár értékesítésre. 30
példányt a könyvtár állománya,
és a város általános és középiskolai könyvtárai kapnak meg.
Ezen túl még három könyvesboltban történik értékesítés. Az
Országos Széchényi Könyvtár
részére minden kötetbõl 6 példányt küldünk. Támogatók és
leendõ támogatók részére 80100 példányt adunk át. A könyvek értékesítésébõl egyre nagyobb a bevételünk, az elmúlt
esztendõben több mint 1,1 millió Ft értékû könyv értékesítése
történt meg. A legtöbb könyv értékesítése a Városi Könyvtár segítségével valósul meg, Sárköziné Sárovits Hajnalka igazgató

közremûködésével, amelyet külön köszönünk.

A költségek
A könyvkiadás költségeinek 75-80 %-át magánszemélyek és szervezetek támogatásaiból tudjuk biztosítani az
értékesítésbõl származó bevételekkel együtt. Ezt nagyon jó
eredménynek tartom. A szervezetek támogatásánál segítséget nyújt dr. Bóka István, ezáltal felhasználjuk a város és a
polgármester úr tekintélyét is.
Legnagyobb mértékû támogatást ezidáig a TLC Kft. nyújtotta az elmúlt idõszakban, amely
biztosította a Balatonfüredi
Hajógyár története 1881-1996
címû könyv három nyelven
történõ kiadásának teljes költségét is. A Szerencsejáték Zrt.
6 éven keresztül adott milliós
nagyságrendû támogatásokat,
amelyért természetesen reklám
feladatokat vállaltunk. Az egyéni támogatók közül dr. Sipos Árpád ügyvéd révén kaptuk a legnagyobb összeget.
A kuratórium 2007-ben érdemérmet alapított a Balatonfüred Városért Közalapítvány
Kulturális Nagykövete címmel
a sikeres közremûködõk részére, melyet eddig 18 személy kapott meg, akiknek több mint fele
Balatonfüreden él. Munkájuk
alapvetõen hozzájárult a könyvsorozat sikeréhez. Úgy gondolom, külön is büszkék lehetünk
arra az aktivitásra, amellyel a
városban találkozunk.
A könyvsorozat befejezéséhez közeledünk, de még a
következõ könyvünk is jelentõs
témát ölel fel, melyet dr.
Lichtneckert András dolgoz fel,
A balatonfüredi savanyúvízi
gyógyfürdõ és szívkórház három
évszázada címmel.

A Tempevölgy címû
folyóirat kiadása
A folyóirat 2009-ben indult,
melyet dr. Praznovszky Mihály
irodalomtörténész
alapított
kultúra-mûvészet-tudomány
témakörökben, és vállalta a
fõszerkesztõi, szervezési feladatokat. A kiadás fõ támogatója Balatonfüred Város Önkormányzata és a Nemzeti
Kulturális Alap. A folyóirat a
közalapítvány kiadásában jelenik meg évente négy lapszámmal. Az elmúlt három évben
sikerült a folyóiratot beépíteni
egyfelõl a város kulturális kínálatába, másfelõl a megyei kulturális jelenségek sorába, harmadrészt pedig elfogadott tagja
lett a magyar irodalmi folyóirat
kiadásnak.
Elindította a Tempevölgy
könyvek sorozatát is, mely
évente 2-3 könyv kiadását jelenti, az elsõ volt a sorban Bodosi
György: Curriculum címû könyve.

Szobrok, emlékhelyek, fejlesztés
E tevékenységek, ha lazán is,
de bizonyos mértékben kapcsolódnak egymáshoz, annyiban
mindenesetre, hogy nem kevés
összegbe kerülnek, és a város
értékeit nagy mértékben növelik. Nincs mód arra, hogy e körben végzett tevékenységünket
teljes mértékben bemutassam,
csupán kiemelni kívánom az általam fontosabbnak tartottakat.
Az elsõk között az egyik legfontosabb feladatunk volt a Katona a hóban címû emlékmû
felállításának támogatását biztosítani, mely a II. világháború
áldozatainak és hõseinek állít
emléket. Az emlékmû felállítását 2,6 millió forinttal támogattuk a célirányos befizetésekbõl

és a könyvkiadásnál megmaradt
összegbõl. Pálfy Sándor polgármester díszoklevéllel köszönte
meg a kuratórium tevékenységét.
2002-ben a legnagyobb teljesítmény a szívkórház melletti Zenepavilon teljes felújítása
volt, melyet Schneider Ferenc,
a város díszpolgára irányított
több mint 20 közremûködõ, támogató segítségével. Több mint
6 millió forint értékû munka került elvégzésre. Ennek kapcsán
a legnagyobb támogatást Kutas
Árpádtól, illetve a cégétõl kapta
az alapítvány.
Mûemlék szõlõprést helyeztünk el Balatonfüred belterületén a 71-es út körforgalmában
2003-ban, melybõl szinte mindenki látja, aki közúton jön a
városba, hogy a szõlõ és a bor
városába érkezett, ha ezt eddig
nem tudta volna.
Jelentõs szerepe volt a közalapítványnak a Deák Ferencemlékmû felállítása érdekében
végzett gyûjtésben, a Deák-emlékév alkalmából elhelyezett
emléktábla felállításának kezdeményezésében és támogatásában.
2009-ben fejezõdött be a
„Balatonfüred természeti környezetének, zöldterületeinek
fejlesztése, növelése” címû un.
norvég projekt, mely 50 millió
forint támogatást használt fel a
város zöldfelületeinek színvonalasabbá tétele érdekében. E
téren is szorosan összehangolva
végeztük a munkánkat az önkormányzattal.
Több festményt vásároltunk,
amelyek állandó kiállítások részei lesznek.
Legaktívabb kuratóriumi tagunk Schneider Ferenc díszpolgár volt, aki a természetvédelmi
és tanúfák megjelölésének megszervezésével, a Zenepavilon és
a mûemlékprés felállításának
munkái irányításával. Sokszor
saját kezûleg végezte a munkákat. Kezdeményezte és szervezte a Szent István téri kút díszburkolatának elhelyezését, a
Brázay-villa parkjának megjelölését. Az Emlékmúzeum részére felajánlotta nagy értékû
vadászati gyûjteményét stb.
Legnagyobb összeget azok a
támogatások jelentették, amelyeket az önkormányzat fejlesztési céljainak támogatására biztosítottak az egyes szervezetek.
Ezek összege esetenként a több
tízmilliós összeget is elérték.
Ezeket pénzeszközöket az önkormányzatnak adtuk át, és a
képviselõ-testület döntött a felhasználásukról a város fejlesztése érdekében.
Az elmúlt évbõl a balatonfüredi székhelyû Termelés
Logistic Centrum felajánlását
szükséges bemutatnom, mely
több mint 8 millió forinttal támogatta az arácsi óvoda felújítását. E szervezettõl rendszeresen nagyobb összegeket
kaptunk céljaink megvalósítására. Természetesen ezek a
felajánlások nem csak az alapítvány iránti elkötelezettséget
mutatják, hanem Balatonfüred
iránti tiszteletet és a város vezetése iránti bizalmat tükrözik.
Megköszönöm
mindenki
munkáját, aki az elmúlt másfél
évtizedben segítette az alapítvány célkitûzéseinek megvalósítását, külön köszönöm a kuratórium tagjainak, ezen belül
Horváth Zsoltnak, a kuratórium titkárának a munkáját, a támogatók rendszeres segítségét.
Számítok tevékenységükre és
mások segítségére a következõ
idõszakban is. Kérem, adójának 1%-ával is segítse munkánkat (az alapítvány adószáma:
18922651-2-19).
Gubicza Ferenc
kuratórium elnöke
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Kõrösi Csoma Sándor emlékére
Részletek Perlawi
Andor beszédébõl,
amelyet a világutazó, nyelvtudós balatonfüredi szobránál
a BalatonfüredKovászna Testvérvárosi Egyesület
megemlékezésén
mondott el.
A mellszobra elõtt állva, ámultan nézzük: ez a
fiús arcú férfi lenne, aki
ugyan soha nem volt beteg, de 12 ezer km-t utazott, fõleg gyalog? Õ lenne
az elsõ európai, aki megtanulta a tibeti nyelvet?
Honnan az erõ? Mitõl e
földöntúli kitartás? Csoda volt-e a székely Csoma
Sándor (1784–1842) élete,
akinek szülõhelyét már
száz éve Csomakõrösnek
jelzi a térkép?
„Õ nem tartozott a szerencsések közé, kiknek
családjuk százados érdeme, vagy szerencséje megkészíti magos alapokat...” –
mondta róla Eötvös József.
Csoma mint kisfiú, az
enyedi iskolába kerül,
ahol „állhatatos szorgalma” és ”nagy elmebeli tehetségek által tûnt ki társai felett” emlékezett rá

Hegedûs Sámuel. „Ha egyszer gyaloglásnak indult, a
cél elõtt soha nem pihent,
mint gyermekek nem versenyezhettünk vele gyaloglásban, ha egy domb tetejére feljutott, nem érte
többé be ezzel, kíváncsi
volt tudni, mi van a másik domb mögött, s azon is
túl...” idézi, a hõsünk testvérének, szavait - Csapkó
Krisztina, a nagy utazóról
szóló munkájában. Csomát, tanulmányai befejeztével /ott tartják tanítani
az enyedi kollégiumban.
Nem ismerjük a kutató lelkivilágát, de feltételezve a ma divatos
Compostela-Caminho-t,
látnunk kell, hogy a hit
óriási erõt ad! Mert Csoma
Sándornak hite volt: Tudta, hogy valakinek el kell
végeznie, azt a munkát,
ami hiányzó láncszem a jelen és a magyar õstörténet
között.
Csomát szorgalma, tudás-éhsége, pártoló kezek segítik egyetemre
Göttingába. Professzorától Eichorn-tól azt hallotta, hogy a ...középkori arab
íróknál sok található, a magyarok ázsiai történeteirõl
s vándorlásairól...” Azért

tölt hónapokat Zágrábban, a szláv nyelv tanulásával, hogy Oroszországon
keresztül eljusson a magyarok õshazájába. És a
székely fiatalember 1820ban így szól mentorához:
“Holnap indulok Tibetbe!”
És elindul, az éppen dúló
háborúk miatt nem Oroszországon keresztül, hanem
Törökországon és Iránon
át Tibetbe, ahol egy évtizedig lámakolostorban rizsen és teán él.
A magyarok – ötezer
évre
taksált
õstörténeténete – nagyrészt feltáratlan volt. Sejtések viszik az õsi kolostorok kincseihez, az arabok
kézíratos könyveihez, de
remélte, hogy a tibeti kolostorokban is talál jeleket.
Kõrösi Csoma õsi iratok
titkaiból nyert nyelvészeti
eredményeit, a tibeti-angol szótárt 1834-ben Kalkuttában adja ki, melyet
azóta három földrészen
forgatnak.
Két évig a bengáli nyelvet tanulta-tanulmányozta, majd az angolok Ázsia
Intézetében dolgozott, s
könyvtárának anyagát, 16
európai és keleti nyelven

írt szójegyzékkel látta el.
Csoma sejtése hibás volt
a nyelvet illetõen, de csa-

lódását azonnal kitörölte
szívébõl, a szanszkrit nyelv
tanulásával. És amit Csoma Sándor elkezd, azt be
is fejezi!
Megtanulta a szanszkrit nyelvet, melyet a
dzsumbur nép beszél,
Lhasszától É-K-re, a kínai
határnál, Cham tartományban. Ott az õshaza! Elhatározott szándéka, hogy odamegy. 1842 elején, miután
megkapta az utazási engedélyt, Lhassza felé indult a
Mahananda folyón.
Április elején – áthaladva egy mocsaras részen
–, érkezett Darjillingbe,
ahol az angol ügyvivõ

szivélyesen fogadta. Csoma jókedvû lett, életében
elõször beszélt életérõl,
titkos vágyairól, de közel
érezte a halált. 1842 április elején Csomát betegen
találták, a malária-láz õt is
elérte.
Április 11-én reggel
5 órakor Csoma Sándor
felszállt Kháron hajójára. Hagyatéka: 4 láda
könyv, egy kék öltöny, néhány fehérnemû és egy
fõzõedény volt. Temetésére 1000 rupiát adott
Darjiling városa.
De meghalt-e valójában? A test, porrá válik,
de ebbõl a marék szentelt

porból, a lélek, hatalmas
piramist emelve õrzi a
nevét, s amíg világ a világ,
amíg egy magyar magyarul
tud szólni egy másik magyarhoz, tudják ki volt! A
legnagyobb magyar döblingi íróasztalán is ott állt
a tudós sírkövét ábrázoló
festmény!
Tisztelt Emlékezõk!
A
könyvek
viszik
elõbbre a világot! A haladás országútján, óriás
kövek jelzik az újabb szakaszokat. Az útjelzõk egyikén e szavak olvashatók:
Kõrösi Csoma Sándor:
1784–1842. E szobornak faragott útjelzõnél állunk és

tisztelgünk, mert Csoma az
„...igazi dicsõséget (...) az
egyetemes tudomány egy
új aktájának megnyitásával szerezte!” Az utókor a
legnagyobbak közé emelte,
és a világnak minden táján
híre van!
„Az emberi nemnek
nemcsak nagy tettekre
(...) de egyszerû példákra is szüksége van, hogy a
serdülõ ivadék maga elõtt
látva a férfiút, (...), nemes
célokért lelkesedni tudjon” – mondta Eötvös József Csoma Sándorra emlékezve.
Perlawi Andor

sokat ugyanúgy emberek élik meg, mint a gazdagok világát, tehát nem
szabad elõítéletekkel terhelten, azonnal elutasítással közeledni feléjük.
Megkockáztatom, ha nem
lenne mögöttem egy biztos, anyagi háttér, minden
valószínûség szerint én is
hajléktalanként élném az
életem. Emellett az is célom volt, hogy megpróbáljak egy kicsit más képet
festeni errõl a világról,
megpróbáljam ezeket az
embereket egy kicsit közelebb hozni a mindennapjainkhoz, mert õk is a reális
valóságunk részei. Négyük
közül Susulyka a legintelligensebb, õ korábban végigutazott több földrészt,
gazdagként járta végig a
szegények világát Indiában – aztán átkerült a másik oldalra; hogy miért, azt
elmesélem a könyvben.
– Miért Bolond lélek lett
a könyv címe?
– Van egy hasonló címû
fejezete a regénynek,
amelyben
Csakrakirály
mondja a többieknek: „Bolond a lélek, amelyik ilyen
testeket vesz magának!”

Amikor a címen gondolkodtam, ez ugrott be, aztán
már nem akartam változtatni, mert kifejezõnek találtam.
– Manapság nagyon nehéz olyan kiadót találni,
aki fölvállalja a kiadással
járó kockázatokat is. Neked hogy sikerült?
– Legalább 25 kiadónak elküldtem a regényemet. Gyakran választ sem
kaptam, vagy ha igen, akkor magyarázkodó elutasítást. A Kaiser László vezette Hungarovox volt az
egyetlen, aki foglalkozni
kezdett az írásommal, bár
közölték, hogy a kiadásba nekem is be kell szállnom anyagilag, de emellett
mindent fölvállaltak, rendkívül szimpatikus volt a
hozzáállásuk, örülök, hogy
megtaláltam õket. Így kerülhetett az üzletek polcaira a második könyvem is.
Gaál Antal

Sárfi N. Adrienn: Bolond lélek
„Csakrakirály közelebb
húzta a székét az asztalhoz, a fejük szinte összeért
felette, így súgta a fülükbe,
hogy aztán az történt, hogy
a férfi mosolyra húzódó,
halovány ajkai közül borzalmas, zöldessárga ragadozó fogak villantak elõ.
Biccentett a földbe gyökerezett könyvtárosnak, s dudorászva ugrott a koromfekete, szõrös patáin az ajtó
felé, és akkor… sötét lett
minden…
Csakrakirály gondterhelten nézett a mennyezetre.
– É… és a… akkor? – dadogta Rozsdás Pityu felcsigázottan, mire Csirke Rudi
is elrikkantotta magát:
– Tovább, haver, tovább!
– Sötét lett és ennyi! –
vetette oda a mesélõ, majd
felpattant, magára terítette fülledt szõrmellényét,

és szó nélkül kisietett az
ajtón.
Csak néztek utána.
– A pokolba vele! – boszszankodott Susulyka.
Ott maradtak tanácstalanul, a világ egyik érthetetlen tüneménye elõtt,
megoldás nélkül, cél nélkül, és akkor hirtelen, szokatlan gyorsasággal Szúnyog Csabi felkapta a fejét,
és böffentett egy hatalmasat”
(részlet a regénybõl)
***
Sárfi N. Adrienn szobája tele van keleti relikviákkal: a falakat saját
készítésû, gyönyörû mandalák díszítik, szerte kagyló- és csigacsodák, apró
állatszobrok, a földön a
szõnyegen színes párnák.
Így már értem, hogy könyvének egyik szereplõje
–
talán
nevezhetem
fõszereplõnek is –, Susuly-

ka miért mesél olyan sokat Indiáról és Afrikáról
hajléktalan cimboráinak:
az írónõ saját utazásainak
élményeit adja egyik, kitalált szereplõjének a szájába.
– Honnan az affinitásod
a hajléktalanokhoz? Miért
épp ez a négy figura lett a
fõszereplõ?
– Számomra a hajléktalanság mást jelent, mint
általában az emberek számára. Úgy veszem észre,
hogy lenézik õket, elhúzódnak tõlük, huszadrangú
állampolgárként kezelik
ezeket az embereket. Valahol érthetõ és megmagyarázható, de én egészen
másképp közeledem feléjük. Egyenrangúnak tekintem õket, ha tehetem, minden további nélkül szóba
elegyedek velük, érdekel,
amit mondanak, érdekel
az a számunkra teljeség-

gel ismeretlen perspektíva, ahonnan õk látják a világot.
– Meg lehet érteni ennek a létformának a lényegét anélkül, hogy bármiféle ilyen jellegû tapasztalata
lenne az embernek?
– Nehezen, sõt, talán
sehogy. De én, ha csak átmenetileg is, többször átéltem a hajléktalanságot,
a kivetettséget, a teljes
nincs állapotát. Külföldi
kalandozásaim során több
alkalommal is elõfordult,
például
Dél-Angliában
vagy Ausztráliában, hogy
se pénzem, se ennivalóm,
se szállásom nem volt. Ott
álltam egy szál magamban
a Földgolyó túlsó végén,
egy hátizsákkal a hátamon,
abban volt mindenem. Fogalmam sem volt róla, mit
fogok enni aznap – és fogok-e egyáltalán, hol hajtom a fejem nyugovóra? A

nyüzsgõ élet közepette ott
voltam a Nagy Semmiben,
és bármennyire is ellentmondásosnak látszik, talán soha nem éreztem még
olyan boldogságot, mint
akkor és ott. Mindentõl
megszabadultam,
semmi sehová nem kötött, ez
minden nyomorúságával
együtt a végtelen szabadság állapota, amit képtelenség megérteni addig,
amíg át nem éli az ember.
– Ezek és az ehhez hasonló élmények inspiráltak
a könyv megírására?
– Igen, ezek dolgoztak
bennem, amikor megalkottam ezt a négy, bolondos
figurát. Nem akartam regényt írni, csak elkezdtem
a történeteket fölfûzni egymás után, aztán végül megszületett a Bolond lélek.
S ahogy haladtam elõre a
munkában, egyre jobban
megszerettem a magam alkotta szereplõket. Azt talán mondanom sem kell,
hogy az általuk képviselt
mentalitás a sajátom is;
egy kicsit én is kirekesztve érzem magam a társadalomból, kívülrõl nézek
mindent, ahogy teszi ezt Jó
Bandi vagy Rozsdás Pityu.
– Az egész könyvben
van valami könnyedség, s
bármilyen furcsán hangzik
is ebben az esetben, valamiféle tisztaság, mintha
egy másik dimenzió felé
közelednénk, kilépve ebbõl
az agyongyötört, anyagias
létbõl. Mi köze mindennek
az általunk lenézett hajléktalanok világhoz, amit sokan a bûnözéssel, az alvilággal azonosítanak?
– Nem korrajznak szántam a könyvemet, még
csak utalást sem teszek
rá, hogy mikor és hol játszódnak ezek a történetek.
Emberi sorsokat és érzéseket boncolgatok bennük,
mert rokonszenvet érzek
irántuk, és tudom, hogy
mindaz, amit leírtam, így
is történhet. Ezeket a sor-

***
Sárfi N. Adrienn június
10-én 1000-1200-ig dedikálja új könyvét a Vaszary Villában.
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A régi korok és a mai
Aki szeretne, de még nincs... csodás tájak festõje
NEM KELL A GYEREK? VAGY MÉGIS?

Valami arra késztette a szerkesztõt,
hogy ez alkalommal
a cikksorozat eddigi hagyományával
ellentétben, most
egy – ez idáig még
– gyermektelen nõ
véleményének adjon
helyet e kérdésben.
Ez lennék én, aki már
betöltöttem a 30. életévemet és pillanatnyilag még
hajadon vagyok. Hogy miért? Nem azért mert karrierista vagyok, vagy mert
nem vágyom családra,
vagy nem szeretnék gyereket, sõt gyerekeket.
Annak idején én is úgy
képzeltem el, hogy mire
ennyi idõs leszek, legalább
három gyönyörû gyermekkel fogok tudni büszkélkedni. Az élet nem ezt hozta…
Túl sok oldalról lehetne / kellene ezt a kérdést
megközelíteni, nem biztos,
hogy jut erre annyi hely az
újságban, hogy a végére
érjünk.
Aki fiatalon megtalálja
élete párját, aki aztán valóban társa jóban és rosszban, jól fizetõ állása van,
és osztja az elképzelését a
családalapításról, az szerintem nagyon szerencsés!
Hiszen mi más is kell a
gyermekvállaláshoz?!
Optimális feltételekbõl
kiindulva, egy társ, ugye,
feltétlenül. Ahogy az eskü
mondja:, sem egészségben, sem betegségben, míg
a halál el nem választ….
Nagyon fontos ez, mert a
gyermekvállalási
kedvvel fordított arányban
nõ a válások száma. Ha a
nõ – avagy a férfi - nem
érzi biztonságban magát
a kapcsolatában, akkor
nyilván nem kezd el komolyan foglalkozni a családalapítás
kérdésével.

K

Manapság elválni jóformán egyszerûbb, mint öszszeházasodni. Nem szeretném a házasság lényegét
boncolgatni, maradjunk
az összetartás, az összetartozás és az elkötelezettség
fontosságánál.
Amelyik olvasó a második kritériumnál esetleg
azzal vádolt, hogy anyagias
vagyok, és megkövetelem a
páromtól, hogy eltartson,
az téved. A hagyományos
családmodellben az anya
az, aki otthon marad a pici
babával. Ha többet keresett, mint a férfi – ami nagyon könnyen elõfordulhat
– akkor a bevételek bizony
jelentõsen megcsappannak, ami viszont komoly
konfliktusokhoz vezethet.
És ne felejtsük el azt sem,
hogy sajnos senki sem lehet biztos benne, hogy holnap még ugyanúgy lesz állása, mint ahogyan ma még
volt. Legyen az a csöppség
egy várva-várt csoda, vagy
egy földre szállt angyal, ha
nincs mibõl pelust venni
– pontosabban kenyeret,
hiszen a baba feltétlenül
az elsõ helyre kerül – az
azért szül némi feszültséget. Ha erre a válasz az,
hogy az apa két állást vállal, az sem megoldás hoszszú távra, hiszen keveset
van otthon, fáradt, nyûgös
és jószerivel nem látja
felnõni a babát, aki talán
azt sem veszi észre, hogy
apa is a családhoz tartozik.
De az apa keresete abból a
szempontból sem elhanyagolható, hogy az anyának
mennyire kell igyekeznie
vissza a munkahelyére –
ha még lesz hova igyekezni?!
De maradjunk az eredeti felállásnál; egy nõ és
egy férfi egymásra találnak, mindketten életük
párját látják a másikban,
és a fiatalembernek na-

öszönet a Mûvésznek,
hogy elvezet bennünket két olyan világba is,
amelyhez sokan és sokszor keressük az utat.
…Az elsõ út szeretett Balatonunkhoz vezet. Mert a füredi embert arról ismerik meg, hogy a Balaton mellett, a víz mellett él, sõt
a vízzel él együtt, melynek páratlan és káprázatos szépségét, lágy
vagy akár zord hullámait becsukott szemmel is képes visszaidézni akár közel, akár távol is van a
tótól.
… A második út a Bibliához, a
bibliai történetekhez vezet, a régmúlt idõhöz. Az IDÕ pergeti napjainkat, az elõdökét és a következõ
nemzedékét. Vallassuk az idõt kicsit, mert a képek megértéséhez a
mûvész féltve õrzött Bibliáját vette elõ nekünk, melynek története
van, mint ahogy a Kozma családnak is itt Balatonfüreden. Az említett Bibliát az édesapa-aki késõbb
az egyház kurátora is lett- kapta
konfirmációi emlékül 1917. május
19-én.
Segesdy Miklós esperes úr és
Szabó Károly református rektor
aláírásával a Balatonfüredi Református Lelkészi Hivatal pecsétje is
rajta díszeleg. Ebben a kis Bibliában képek is vannak, amelyek saját bibliai képek megalkotására
ösztönözték a mûvészt, aki 30 év
múlva, 1947-ben, 55 évvel ezelõtt
ugyanebben az egyházközségben

gyon jó állása van. Úgy
érzik mindketten, hogy
ideje lenne gyarapítani a
család létszámát, hiszen
mi más lenne az élet értelme, mint hogy életet
adjunk? Azonban ennek
ellenére sem könnyû a
döntés. Akárhova nézünk,
rengeteg szörnyûséget látunk. Mindenki szeretné hinni, és bízva bízik
benne, hogy egészséges,
szép és okos gyermeket
tud erre a világra hozni,
de hány meg hány történetet hallunk, amikor ez
nem így van! Mennyi borzalmat és nehézséget kell
megtapasztalnia az életben, pedig ha magunkat
nem is kíméljük, de õt aztán tényleg minden rossztól, gonosztól szeretnénk
megvédeni. Nem csoda,
ha elbizonytalanodik az
ember gyereke!
De biztos vagyok benne,
hogy lehet gyereket vállalni úgy is, ha az ember
egyik hónapról a másikra
él, ha a szüleivel egy fedél
alatt él, sõt, ha a körülmények úgy hozzák és nincs
más megoldás, akár még
egyedül is. És abban is
biztos vagyok, hogy legyen
bármilyen nehéz, mindig
elérkezik az a fordulópont,
ahonnan visszanézve már
mindez nem számít. Csak
az öröm, a boldogság és a
szép emlékek maradnak.
Azt is határozottan tudom
– még én is – hogy legyen
bármilyen nehéz, az ember a gyermekeitõl annyi
Szeretetet kap, amennyi
minden kellemetlenséget,
bizonytalanságot és nehézséget megér.
Nem mindegy, hogy ki,
kivel, hol, hogyan, miért és
miként, de igen, összességében én is úgy gondolom,
hogy mindenképp kell!
Mármint a gyerek!
B. E.

***
Köszönet, tiszteletet és
elismerés a hölgynek, hogy
vállalta ezt az írást. Bizony
sokszor látom én is, hogy
sokaknak kis kanállal mér
az élet. Valóban ma sokszor
bizonytalanabbnak
tûnik az anyagi egzisztencia, mint régen. Nyilván
sokan vannak, akiknél az
életkörülmények érthetõvé
és elfogadhatóvá teszik a
gyermekvállalás meggondolását.
Én mégis valahogy máshogy érzem. Mint az elõzõ
írásban olvashattuk: „ahova a Jóisten báránykát
adott, oda legelõt is ad!”
Igen a Jóisten! Lehetséges
ez?... Van valaki aki „gondoskodik” rólunk?
Hát igen, ez hit kérdése!
Hit legalább magunkban, a
társunkban, de leginkább
a Gondviselésben. Aki nem
feltétlenül azt adja, amit
kérünk, hanem amire szükségünk van.
Meg is értem, hogy ebben
a racionalista világunkban, ahol minden a pénzrõl
szól, a tudomány, a technika lehetõségeit végtelennek
gondoljuk, kevesen hiszik
ezt.
Hogyan tudnám vajon
59 évemnek a tapasztalatát átadni, ahogy a dal is
mondja:
„Nem lehet, nem lehet
értsétek meg, nem lehet
Hit nélkül sem alkotni
sem élni nem lehet „
(Szörényi, Bródy)
Továbbra is várjuk
mindenki véleményét,
s családok jelentkezését, akiket bemutathatunk a
bfn@furedtv.hu
és a Csizmazia Szilveszter +3630/916-1703-es elérhetõségen.

Kozma Imre, a Füreden jól ismert
festõmûvész élete
tele volt megpróbáltatásokkal.
Elõször
édesapjától
kellett elbúcsúznia, majd
fiatalon elvesztette feleségét, két gyermeke édesanyját. Búcsúznia kellett
édesanyjától, majd a fiatalabb lánya is követte õket.
Hogy nem roppant össze,
azt a gyermekkorában magába szívott szépségnek
köszönheti, amit ma mûvei
árasztanak.
Mûvészete
spontán
és friss, mindig újabb
meglepõ alkotások kerülnek ki keze alól. Kozma Imrét - ahogy mondta,
megérintette a Teremtõ,
hogy mûvészetében, az alkotásban lelje meg lelki
nyugalmát.
A Polgármesteri Hivatalban megrendezett ápri-

Örömeink, bánataink
Kedves
olvasóink,
fontosnak tartjuk hogy
a város lakói mindinkább egy olyan nagy közösséget
alkossanak,
ahol tudunk egymásról,
megosztjuk egymással
örömeinket, bánatainkat. Egy orosz kutató szerint, azok, akikrõl nem
tudunk, sokkal ellenszenvesebbek számunkra, mint akirõl tudunk.
Ezért indítjuk el új
rovatunkat örömeink és
bánataink címmel.
Várjuk egy-két soros
híreiket születésrõl, halálról, házasságról, kerek
születésnapokról
az alábbi címen: bfn@
furedtv.hu

Csizmazia Szilveszter

Kozma Imre kiállításán
(részletek Szekeresné Rózsa Etelka beszédébõl)
erõsítette meg hitét. Anyámtól is
tudom, hogy Vámos nagytiszteletû
úr szigorú penzumokat adott és
keményen visszakérdezte azokat.
Ha végigtekintünk ezeken a bibliai tárgyú képeken mi is elmondhatjuk, hogy most egy szép képes
Bibliát kaptunk.
A kiállításra készülve áttanulmányoztam minden régi és új
Balatonfüred történetérõl szóló
könyvben a református egyházközséget bemutató fejezeteket.
Jó érzéssel töltött el, hogy az akkor volt füredi reformátusok és
vezetõik sokat tettek ezért az akkor zömében református faluért.
Az említett Segesdy Miklós tiszteletes úr 1875-tõl 1921-ig szolgált Füreden. Lelkészsége idején és közremûködésével 1884.
szeptember 14-én avatták fel a
templom orgonáját. Igen sokoldalú tevékenysége közé tartozott az
Erzsébet Szeretetház pénztárnoki feladata, a veszprémi egyházmegye pénztárnoka, tanácsbírája
és 1903-tól 1918-ig esperese volt.
A Balaton vidékének felemelését
szõlõtelepítésekkel támogatta, vagyonának felét a pápai református

fõiskolára hagyta, hogy abból is
segélyezzék a szegény sorsú diákokat. Vámos Géza református esperes 1921 -tõl szolgált 1954-ben
bekövetkezett haláláig. Az elemi
és polgáriskolában tanította a hittant, megalapította a református
Nõegyletet, de számos közszereplést is vállalt a faluban. A templomunk elõtt álló Hõsi emlékmûnél
õ mondta az avató beszédet, a református kultúrház (ma Városi
Könyvtár) az õ közremûködésével
épült, õ irányította az itt folyó
közösségi tevékenységeket. Istennek hála, hogy a szolgálni tudás nemzedékrõl nemzedékre
öröklõdik Balatonfüreden.
Végezetül: Itt állt mellettünk
képeivel egy füredi szolgáló református ember, aki már megette
a kenyere javát. De tudja, hogy az
öregkor az életnek egy jól meghatározott szakasza, és nem érdemes
küzdeni ellene. Sokkal értelmesebb, sokkal emberibb, ha elfoglaljuk magunkat és próbálunk olyan
elfoglaltságot találni, amellyel
nemcsak magunknak, hanem környezetünk számára is tudunk örömet szerezni, értelmet adva ezzel

mindennapjainknak. Kozma Imre
egy ilyen emberibb ember, akinek
öröm volt az alkotás és most bennünket is részeltet benne.
Prof. Pataki László Gergely a
minap mondta a rádióban, hogy
«az istenhívõ ember azt gondolja magáról, hogy valamiért
engem ide küldtek és tenni kell
a dolgomat rendületlenül». Mert
van ott fenn egy «ország», ahol
el kell számolni a reánk bízott
tálentumokkal, a jónak és rossznak ítélt cselekedetekkel. Ha az
Isten gyereket adott, azzal el kell
számolni, még akkor is, ha sok
munkát el kell végezni, hogy ember legyen a gyerekbõl.
Kozma Imre lányaiból is ember lett. A nagyobbik már elment
a minden élõk útján, a kisebbik,
Andrea képzõmûvész lett, idézetet küldött a Bibliából az édesapjának.
Az eddigiekbõl is látszik, hogy
irigylésre méltó ember Kozma
Imre, mert megtalálta a kulcsot,
a kapcsot az elõdeihez, akik életet és hitet adtak. De vigyázza az
õt követõ leszármazottakat is féltõ
szeretettel.

lisi kiállításra nagyrészt új
balatoni tájképeket hozott.
A festmények szép tájakra
vagy a régi korokba viszik
el a szemlélõt.
Palettáján a szivárvány
színeinek néha világosabb
máskor sötétebb árnyalatait keveri ki. Jellemzõek
alkotásaira a finoman
áttetszõ párás csillogások,
az aranyló fény. Sötétebb
tónusokkal festett képei
között is kivillannak a világosabb színfoltok, amelyek
óhatatlanul oda vonzzák a
nézõk tekintetét.
Kozma Imrét az édesapja 1917-es Bibliájában
látható fekete-fehér rajzok ösztönözték, hogy megfesse õket. Az összesen 9
képbõl álló egységes sorozat meghatározó lehet további mûvészi tevékenységében.
Látható jelenet Eszter
könyvébõl, Jézus Krisztus,
amint Pilátus elõtt áll. Lát-

hatják a nézõk a Jordán
forrását, a halászokat, akik
a hálót kötözgetik. Egy falut Szamáriából, keleti teherhordót, a palesztinai
pásztort és még más bibliai szereplõket. A bibliai
tárgyú képei színskálája
tartózkodóbb, mint a tájképeké.
Petrõcz Lászlóné nyugalmazott református lelkészasszony kiállítás megnyitójában nem kisebb
személyiséghez,
mint
Michelangelohoz hasonlította Kozma Imrét.
A szerénység – mint
mondta – amely e hallatlanul nagy mûvész tulajdonsága volt, Kozma Imrében
is megvan. Szekeresné Rózsa Etelka tanár helytörténeti és egyháztörténeti
elõadása a képek tartalmának jobb megértését
szolgálta.
Hanny Szabó Anikó

Jankovits Gusztáv
festményei
A Magyar Kultúra Lovagjának,
Jankovits Gusztávnak az emlékkiállítása május 4-tõl az
Arácsi Népházban
látható.
Jankovits Gusztáv –
most lenne 65 éves – rajzkészségének köszönhetõen
az általános iskolái elvégzése után Budapesten
színpad-gépésznek tanulhatott. Munkája során több
színház felújításában részt
vethetett, többek között az
Operaházéban is.
Igazi pesti srác volt,
de gyermekkorától kezdve a Balaton mellett nyaralt szüleivel, és ez a táj
már akkor rabul ejtette.
Késõbb végképp Csopakon telepedett le, és így
lett hiteles festõje a balatoni tájnak” – írta visszaemlékezéseiben Magdi, a
mûvész felesége. Jankovits
Gusztáv ezdeményezésére
alakult meg a csopaki
mûvészeket tömörítõ Csopaki Alkotómûvészek Köre
(CSAK), segítségével hozták létre a Csopaki Galériát. Alapító tagja volt a
Független Magyar Szalon
Képzõmûvészeti Egyesületnek, a Bakony- Balaton
alkotókörnek. Tagja az
Adrianus Nemzetközi Alkotóközösségnek, a Veszprém megyei Fiók – Art
Egyesületnek, a Balatonfüredi Mûvészklubnak.
Jankovits Gusztáv, amikor 1983-ban megérkezett e tájra, még tanúja
lehetett a hagyományos
szõlõmûvelésnek, a puttonyos szüreteknek, a falusias
disznóöléseknek,
mûködõ vízimalmoknak.
Képein megörökítette ezeket a munkákat.
Ezek az alkotásai, nem
csupán mûalkotások, hanem helytörténeti dokumentumok is egyben. 1993tól közel 70 csoportos és
egyéni kiállításon vett

részt országszerte. Festményei nemzetközi kiállításokon is sikerrel szerepeltek. Számtalan festménye
magánkézben van, ezért
felesége, Jankovitsné Magdi felvételeket készítetett
ezekrõl a képekrõl.
Jankovits Gusztáv munkásságát több rangos kitüntetéssel jutalmazták,
2002-ben megkapta a Magyar Kultúra Lovagja kitüntetést. Az 1998-ban ala-

pított Kultúra Lovagja cím
komoly nemzeti elismerés,
amelyet a Magyar Kultúra
Napján adják át.
Jankovits Gusztávnak
több javaslata, elképzelése volt a csopaki és környékbeli kulturális életrõl.
Többek között a csopaki emlékfák ültetését,
mûvész táborok létrehozását szorgalmazta.
Születésének 60. évfordulóján, a Csopaki Galériában 2007 szeptemberében
kiállítással tisztelegtek a
mûvész emléke elõtt, aki
2005-ben hunyt el.
A kiállítás május 31-ig
látható az Arácsi Népházban.
Hanny Szabó Anikó
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LEVÉL AZ
OLVASÓHOZ
Tisztelt
ismeretlen
útitársam!
Április 25-én délután Tihanyban horgásztam. A halakkal nem sok dolgom
akadt, így szokásomhoz híven gyönyörködtem a szépséges környezetben, a
csendes, békés, nyugodt szinte idilli tájban.
Aztán a móló
felõl éktelen motordübörgés
zökkentett ki a békés
elmélkedésbõl…rövidesen fémes csattanást hallottam és
nem messze tõlem az
úton bukdácsolt egy
elszabadult
rendszámtábla.
A
sorra
megelõzött
autósok nem vették fel,
nem vitték utána,
gondolom így büntették! Tihany parti
részén ugyanis harminc és negyven kilométeres sebességkorlátozás érvényes.
Elképesztõ, egyben
vérforraló látni, amit
a kis és nagymotorosok mûvelnek.
A
kettes
kilométerkõ
utáni egyenesben már
jóval száz fölötti a
megszokott tempó,
aztán jön némi fék
ugyanis következik
a strand a nagyon is
fokozott veszélyekkel.
Elképzelni is borzasztó, hogy mi történhetne, ha váratlanul kiszaladna az
útra egy gyerek!
Tudom, szinte hihetetlen, de nemegyszer pontosan a
strand elõtt felemeli
elsõ kerekét egy-egy
fenegyerek és egy
keréken dönget át
néhány száz métert
az attrakció kedvéért.
Aki nem hiszi,
kérdezze meg a
gödrösi strand büféseit, miket látnak
nap mint nap! Azt is
kevesen tudják, hogy
az 50-es években hatalmas motorversenyeket
rendeztek
itt, aztán rájöttek,
hogy ez nem illik,
hiszen Tihany kiemelt tájvédelmi terület nagyon szigorú
elõírásokkal! Aki ma
Tihanyban száguldozik, jó lesz, ha átgondolja a fent leírtakat.
Ismeretlen motoros társam! Leadtam
a rendszámtábládat
a füredi Polgármesteri Hivatalban, abban a reményben,
hogy elgondolkodsz
a történteken!
Üdvözöl egy régi
motoros, akinek több
mint ötven éves a jogosítványa.
Dombi Lajos
Balatonfüred,
Csók u. 32.
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Fekete és vörös - a reformkor színei
A Reformkori
Hagyományõrzõk
Társasága 2005ben alakult, azzal
a szándékkal, hogy
Balatonfüred város
reformkori hagyományait felélessze,
ápolja és továbbörökítse.
A reformkori múlt kutatása a viselettörténet mellett kiterjed többek között
az akkori kultúrára, a borászatra és gasztronómiára, illetve az oktatásra is.
Ezeknek az ismeretanyagoknak továbbadása egyik
fõ feladata Társaságunknak.
De mit is takar pontosan az elnevezés reformkor? A reformkori elnevezés a 19. század elejére, a
nyugati országokhoz képest lemaradt magyar
társadalmi,
gazdasági,
vagyis, mai szóval élve modernizációs
szándékra
utal. A nemzeti öntudat újkori feltámadására. Amely
nem csak a politikában
nyilvánult meg, hanem az
öltözködésben is. Hiszen
a reformkori öltözetek színe, anyaga, szabásmintája, ruhatípusa a jelképek
egymásra épülõ rendszere. Egyértelmûen, szavak
nélkül is olvasható nyelv
volt a kortársak számára,
amely kifejezte viselõje
korát, ragját a társadalomban elfoglalt helyét.
A díszmagyar öltözetek kialakulása: A férfiak
viselete a dolmány, térdig vagy combközépig érõ,
testhezálló, felálló gallérú,
férfi posztó felsõruha. A
18. sz.-ban gazdag paraszti körökben a dolmány országszerte elterjedt, az úri
viseletben ekkor divatos
rövid formában. Az 1860-as
években a dolmány régebbi, hosszú formájában újra
jelentkezik az úri viseletben atilla, zrínyi néven.
A rávett felsõkabátot,
a mentét, a legbecsesebb
férfi és nõi posztóujjast,
férfiak és nõk egyaránt, télen felöltve, nyáron díszruhaként panyókára vetve viselték, ekkor mentekötõvel
erõsítették fel, amely a
vagyonosabb parasztság
körében ezüstlánc is lehetett. Ez hosszabb és
bõvebb volt, mint dolmány
a szõrmével bélelt változat
volt a téli viselet.
A fekete nyírott bár-

sonyból varrott mente a 19.
század jellegzetes vattázott hosszú kabátja a buda
volt. Hosszú, hasított ujját nyestprém szegélyezte.
A dolmány egyik típusa, a
19. században a díszöltözetek atillája volt. Az atilla derékban szabott volt,
az ujját íves karöltõvel illesztették be. Szûkítõ oldalvarrása tette karcsúsítottá. Teljessé akkor vált
a viselet, ha megvolt hozzá a „kis” vagy „nagy” ékszerkészlet. Ennek darabjai a mentekötõ, az öv, a
süvegre való forgó, különféle gombok, a sarkantyú,
és a „nagy” ékszerkészlet
elmaradhatatlan darabja a
díszszablya.
Az öltözékhez tartozó
nadrágból csak a két szûk,
lábra simuló szár látszott
ki. Gyakran ezt is takarta a térdig érõ sárga csizma, vagy a bõrkapca és a
vassarkú bõrpapucs. Forgós, tollbokrétás süveg,
nyakkendõ és sok esetben
a zsinóröv és a kardcsatlék
egészítette ki a színpompás öltözetet. A férfias
erõt, az elõkelõséget is
szimbolizálta a díszfegyver, az ékköves szablya
és az arany buzogány. A
gyászöltözeteknél elhagyták az ékszereket, ezeken
a ruhadarabokon gombok,
zsinórok, és paszományok
voltak, melyeket fekete
selyembõl,
teveszõrbõl,
vagy gyapjúfonalból készítettek.
A hölgyeknél a ruha
felsõ része úgynevezett
magyar váll volt. Ez ujjat-

Újra dübörögnek

13.

Harley találkozó
Június 6-án nyitja meg
kapuit Alsóörsön az ötnapos
motoros és zenei fesztivál.
35 hazai és külföldi zenekar
és szombaton
a szokásos motoros túra.

lan négyszögletes kivágással készült, a két összeérõ
eleje kapcsokkal záródott.
Alatta, finom patyolatból
varrott hímzett ingvállat
viseltek. A vállhoz hozzávarrták a szoknyát, amelynek a bõségét a viselõjére
igazították. A szoknya alján több sorban futó, többnyire bársony szalagra illesztett aranyfonalból vert
vagy fonott csipke díszítette. Az ingvállak és a kötények pompás hímzésekkel
voltak díszítve.
A hajviselet is mindenkor jelentéssel bírt. Az aszszonyok fõkötõt hordtak,

a lányok hajadonfõt jártak, hajfürtjeiket szalagok
gyöngyök díszítették. Némelykor kivarrott bársony
vagy ötvös mívû pártát viseltek.
Az öltözékek megkomponálásának
fontos forrása volt a magyar
népmûvészet is. A városi
szabók is szûrt varrtak.
Ezek a szûr gallérok, bekecsek felbukkantak még a
nõi öltözékekben is. A nõk
számára készített ruhadarabok is a fantázianeveikkel a magyar irodalmat
és az történelmet idézték.
Készítettek Széchenyirõl,

Kazinczyrõl, Erzsébet királynéról, Zrínyi Miklósról, sõt Melindáról, a Bánk
bán hõsnõjérõl elnevezett
öltözékeket is.
A Kazinczy nõi atilla,
formáját és nevét is a férfi
ruhadarabról kapta. A nõi
atilla is derékban karcsúsított volt bõ, hasított tölcsérujjára egy rövidebb
ujjrész borult.
A fekete viselet volt az
ellenállás jelképe.
A 19. század elsõ évtizedeiben
a
szorgos
jelentéstevõk a bécsi udvarban a magyar öltözetek
terjedésérõl számoltak be.
A magyarok „õsmagyart ’
viselnek szóltak a jelentések.
Mint például Veszprémben is, ahol azt határozták
el, hogy nyilvános üléseken ne jelenjenek meg német ruhában. Ez az õsi magyar viselet nem volt más,
mint az a derékban szabott
dolmány, amelyet a hun fejedelem után atillának neveztek el a hazafiak. Már
az 1825- s országgyûlésre is
sokan atillába mentek, ezzel a dísztelen fekete öltözékkel fejezték ki magyar
mivoltukat.
Az
öltözékekben
megjelenõ vörös és fekete
színösszeállítás a reformkor és a forradalom színe
volt. Talán Széchenyi István gróf volt az elsõ, aki
fekete- vörös színekben jelent meg. A reformkor ne-

ves mûvészei, politikusai
ebben az egyszerû, dísztelen öltözetben szerepeltek
a leggyakrabban.
Szívesen öltöztek a
nemzeti trikolór színeibe is, de a forradalmat
jelképezõ vörös szín elmaradhatatlan maradt. Orlai
Petrich Soma Petõfi Sándort, a fiatal költõt is fekete zsinóros dolmányban
örökítette meg. A dolmány
alól kivillan piros mellényének keskeny sávja és
a szíve fölé tûzött vörösezüst magyar címer.
A „magyar gyász” férfiviselet egyszerûségében
drámai erõ lakozik. Minden egyes darabját posztóból varrták. Viselõik
fekete tollat tûztek posztósüvegükbe, fekete rojtos
selyem nyakkendõt kötöttek és fekete bõrcsizmát
húztak. A nõk „magyar
gyász
„ruhája
fekete
atlaszselyembõl, bársonyból készült. Buggyos fehér
ujjára fekete csipke vagy
tüll borult.
Díszítése, ahogyan a
férfiruhákon is zsinór és
sujtásdísz volt. Az öltözéket, amely ruhaderékból,
bõ szoknyából, csipkés
fõkötõbõl állott gyakran
zsinóros mente is kiegészítette.
Forrás: Tompos Lilla: A
díszmagyar,
Magyar Néprajzi Lexikon
Hanny Szabó Anikó
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Bem iskolások Londonban
Az elsõ úti célunk Hollandia fõvárosa, Amszterdam volt, ahova 15 órás buszút után érkeztünk meg.
Egy egész napunk volt rá,
hogy ismerkedjünk a nevezetességekkel. Megnéztük
a város jelentõsebb tereit,
szobrai, piacait és múzeumait.
Este indultunk tovább
Franciaországba, ahol egy
tranzitszállóban szálltunk
meg, így nem kellett újra
a buszon aludnunk. Reggel egyenesen a komphoz
mentünk, amin találkoztunk európaiakkal, arabokkal, ázsiaiakkal, arabokkal, feketékkel.
Angliából elõször a nevezetes doveri fehér sziklákat pillantottuk meg. Míg
a komp a kikötõbe ért, volt
idõnk megcsodálni õket.
Bár felkészültünk Anglia
fordított közlekedésére,
mégis meglepõ volt szembesülni vele, hogy minden autó a „rossz” oldalon
halad. Eleinte nehéz volt
megszokni, hogy másfelé
kell nézni, ha át akarunk
kelni egy úton, vagy éppen
hogy máshová kell az autóba beszállni, mint otthon.
Doverbõl az utunk Canterbury-be vezetett, a sok
utcazenésznek és árusnak
köszönhetõen nagyon jó
volt a hangulat. Megnéztük
a Canterbury mesékbõl ismert székesegyházat, ahol
Becket Tamást meggyilkolták. Megkóstoltuk az
egyik legismertebb angol
nemzeti eledelt, a fish and
chips-et.
Greenwichben meglátogattuk a Királyi Obszerva-

tóriumot, ahol leolvastuk
az idõt „a világ legfontosabb órájáról”.
Este érkeztünk meg
Londonba, ahol megismerkedtünk házigazdáinkkal.
Meglepetésünkre nem angol, hanem indiai és pakisztáni családokhoz kerültünk. Nagyon kedvesen
fogadtak minket, mi pedig
örömmel adtuk át szerény
ajándékainkat.
Az elsõ londoni napon a
parlamentet és vele együtt
a Big Ben-t néztük meg. Izgalmas élmény volt személyesen is látni a tévébõl és
filmekbõl jól ismert helyszíneket. Délután tettünk
egy kört London fantasztikus kilátást biztosító óriáskerekén, a London Eye-on.
Itt tabletek segítettek a város épületeinek azonosításában.
Második nap a Hyde
parkban sétáltunk, ahol
sajnos hordószónokokkal
nem találkoztunk, viszont,

ha elkaptuk a pillanatot
(és a rágcsálót), akkor még
mókust is tudtunk simogatni. Utána London Váci
utcáján, az Oxford Streeten sétáltunk. Ez az angol
fõváros leghíresebb és
persze legdrágább sétálóutcája, így csak nagyon
visszafogottan
vásároltunk. A kétórás nézelõdés
után fáradtan tértünk viszsza a családokhoz.
Harmadnap
elõször
a Tower of London kiállításait tekintettük meg.
Itt a legemlékezetesebb
- a belépõ irreálisan magas ára mellett - a királyi
koronaékszerekbõl és koronázási jelképekbõl öszszeállított kiállítás volt. A
nap második felét Madame
Tussaud panoptikumában
töltöttük, ahol híres emberek élethû viaszmásai mellett 4D-s moziban is voltunk, ahol a film nemcsak
3D térélményt nyújtott,
hanem más érzékszervein-

ket is igénybe vette, például illatokat éreztünk, vagy
éppen arcunkba fröcskölt
a patak vize.
Az utolsó londoni napot a St. Péter székesegyház látogatásával kezdtük
meg, majd leszálltunk a
tenger alá, és a Csalagúton
keresztül ismét Franciaországba utaztunk.
Párizsban megint rengeteget sétáltunk. Megmásztuk az Eiffel- tornyot, amiben persze sokat
segített, hogy felfelé lifttel mentünk, hajóztunk
a Szajnán, megcsodáltuk
a Diadalívet és kívülrõl
a Louvre-t is. Ide sajnos egy rendezvény miatt
nem jutottunk be. Felejthetetlen utazás volt! Köszönjük a Bem iskolának,
hogy lehetõvé tette, és köszönjük Németh Anikó
tanárnõnek, hogy megszervezte, elkísért minket, és
gondoskodott rólunk.
Bemesek

Diákokat keresnek nyári szezonra
A Vízimentõk Magyarországi Szakszolgálata idén is
várja soraiba azokat
a diákokat, fiatalokat, akik szeretnék
a nyár egy részét
olyam munkával eltölteni, melynek kevés párja van a nyári
munkák sorában.
Azok a fiatalok, akik
elhatározták,
hogy
vízimentõk lesznek, s elvégezték a tanfolyamot,
majd egy-két szezont a há-

tuk mögött tudnak, olyan
tapasztalatokat
szereznek ezen idõszak alatt,
melyek az egész életükre kihatással van. Egy jó
társaságban,
kellemes
környezetben, de rendkívül
felelõsségteljesen
végezhetõ
munka
a
vízimentõké. Ezt kínáljuk mi, ráadásul még egy
kis jövedelmet is szerezhetnek a diákok a nálunk
végzett munkával. Ezek
mellett a vízimentõk a
munkavégzésük
idejére
szállást kapnak a VMSZ-

tõl, valamint a munkaruhát is biztosítjuk számukra.
Azt is el kell azonban

mondanunk, hogy nagyon
kemény feltételeknek kell
megfelelni azoknak, akik
a VMSZ csapatához szeretnének tartozni. El kell
végezniük egy tanfolyamot, melynek végén szigorú feltételek alapján kell
levizsgázniuk. Ez már az
elsõ szûrõ, ahol azok, akik
fizikailag, vagy szellemileg nem érik el az általunk
meghatározott
szintet,
azok sajnos kiesnek.
Vízimentõk Magyarországi Szakszolgálata
www.vizimentok.hu

Sikeres Víz Világnapja pályázat

A Magyar Hidrológiai Társaság és a Miskolci
Egyetem Mûszaki Földtudományi Kara versenyt
hirdetett a 2012-es Víz
Világnapjára. A feladat
fotóposzter készítése volt.
Két témát adtak meg:
I. A VÍZ szakmai szempontból (ivóvíz, fürdõvíz,

ásványvíz, gyógyvíz, termálvíz és beszerzésük, árvízvédelem, vízi energia
kihasználás, ökológiai vízfelhasználás stb.) történõ
bemutatása.
II. A VÍZ hangulati
szempontból (víz, hó, jég,
zúzmara, víznyelõ, barlang, cseppkövek, for-

rás, vízesés, vízi sportok, élõvilág a vízben és
a víz környezetében stb.)
történõ bemutatása.
A második témában saját fotóimból két fotómontázst készítettem. Az elsõ a
téli Balatont és élõvilágát
ábrázolja, a másik a Bakonyban, Jásd mellett ta-

lálható Római Fürdõt jeleníti meg.
A zsûrinek a téli Balatont ábrázoló kép nyerte
el a tetszését. Ezzel a poszterrel korosztályomban a
három díjazott közé kerültem.
Kazal Soma
Bem iskola 8.osztály

Tavaszi sikerek az énekkarral
Idén tavasszal nagyon
sok programra készültünk
az énekkarral, népdalversenyeken és minõsítõ
hangversenyen
vettünk
részt.
A minõsítõ hangversenyre próbáltunk a legtöbbet, amit az Arácsi Népházban tartottak. Örültünk
a lehetõségnek, hogy meghallgathattuk egymást .
Sok szép dalt hangzott el
az Eötvös és a Radnóti Iskola Kórusától is.
A hangverseny végén
nagyon izgatottan vártuk
az értékelést. A Kiskórus
Ezüst, a Fiúkórus Arany,
a Nagykórus pedig Arany

Diploma minõsítést kapott. Amikor a zsûri kimondta az eredményt ,
mindenki nagyon boldog
volt. Sok szabadidõnket elvett a próba, de érdemes
volt ezért a szép eredményért ennyit dolgozni. Köszönjük szépen Barbara
néni türelmét és segítségét!
Büszkék vagyunk a népdalverseny
eredményeire is. A 8. osztályos fiúk
/ Kardos Boldizsár, Szák
Roland, Nemes András /
az Országos Minõsítõ Népdalversenyen Ezüst fokozatot kaptak! A Pétfürdõi
Minõsítõ
Népdalverse-

nyen Kiváló Minõsítésben
részesültek: a 2. osztályosok csoportja, Kardos
Boldizsár 8. o. és a 8. osztályos fiúk / Kardos Boldizsár, Nemes András, Szák
Roland /.
Dicséretes Minõsítést
kaptak : Szolláth Eszter
1.osztály, Udvari Csenge 2.
osztályos, Kötél Alexandra – Kardos Boldizsár 7., 8.
osztályos, Mészáros Gábor
7. osztályos tanulóink.
Reméljük jövõre is
ilyen szép és virágzó tavaszunk lesz!
Kötél Alexandra
Bem József Ált. Isk.
7. osztály

Fedezd fel az Európai Uniót!
Tagok: Õry Fanni, Király
Kamilla, Jakab Viktor.
Felkészítõ: dr. Hullerné
Takács Ilona. Széchényi Ferenc Kertészeti
Szakképzõ Iskola és Kollégium Csapat neve: Szakikoll (középiskolás csapat)
Tagok: Bakonyvári Márk,
Kun Szabó József, Széll
Tamás. Felkészítõ: Rohály
János.
A zánkai résztvevõk:
A vetélkedõt a Városi
Iskola neve: Egry JóKönyvtár (Balatonfüred),
zsef Középiskola, Szaka Kultúrház és Könyviskola
és
Kollégium
tár (Berhida), a Pétfürdõi
Csapat neve: Egry BikaKözösségi Ház és Könyvvér (középiskolás csapat)
tár, a Szindbád NonproTagok: Hatos Viktória, Páfit Kft.-Krúdy Gyula Vádár Tamás, Fehér Mitica.
rosi Könyvtár (Várpalota)
Felkészítõ:
Tarnóczai
szervezte, saját honlapGéza.
pal, amelyet a várpalotai
Jutalmul minden csakönyvtár
informatikuspattag – és a felkészítõ
könyvtárosa, Volekné Tepedagógusok is – oklevemesi Zsuzsa tervezett.
let, értékes könyveket, és
Az interneten leboa Vanyolai Hajózási Kftnyolított
többfordulós
tõl sétahajózási utalványt
vetélkedõn 3 fõs csapatok
kapott.
vettek részt. A vetélkedõ
A vetélkedõrõl bõvebb
tematikája az Euanyag a
https://
rópai Unióval kapsites.google.com/
csolatos
játékos,
site/europajatek
A vetélkedõ az
kreatív feladatokoldalon található.
interneten keresztül
ból állt, melyek
A rendezvény
március
hónap
támogatója
Mazajlott, saját honlappal gyarország Külügyfolyamán
hetente jelentek meg
minisztériuma volt.
a webhelyen. A
(„A közkönyvtárak
megoldott
feladatokat talános iskolás csapat) uniós programjának 2011.
e-mailben kellett elkül- Tagok: Horváth Marcell, évi támogatása" címû pádeni a szervezõknek az Faragó Ákos, Burgess Do- lyázat keretében)
eu.jatek [at] gmail.com minik. Felkészítõ: MészáKöszönjük a diákok lelcímre.
rosné Poór Edit. Radnó- kesedését, a sok-sok felA vetélkedõ feladatai ti Miklós Általános Iskola adat megoldását, a pedaközött nagy hangsúlyt ka- Csapat neve: Balatonfü- gógusok ösztönzését és
pott Magyarország európai red (általános iskolás csa- segítõ munkáját.
uniós részvétele, az uniós pat) Tagok: Balogh Ákos,
elnökség idõszakának ér- László Luca, Tóth Ilona.
Rozgonyiné
tékelése, az európai uni- Felkészítõ: dr. Hullerné
Serfõzõ Orsolya
ós lehetõségek fiataloknak Takács Ilona. Radnóti
könyvtáros
(önkéntesség, ösztöndíjak, Miklós Általános Iskola
munkavállalás, utazás), az Csapat neve: Radisok (álBalatonfüred, Városi
európai integráció törté- talános iskolás csapat)
Könyvtár
Négy Veszprém megyei könyvtár összefogásával online európai uniós térségi
vetélkedõt szerveztünk 7–8. osztályos
és 9–12. osztályos
diákoknak Balatonfüred, Berhida,
Pétfürdõ, Várpalota
településekrõl március 1–31-e között.

nete és jövõje, az Európai
Unió intézményrendszere,
illetve az egyes európai
uniós országok megismerése.
A feladatokat az egyes
településeken felkért történelem szakos pedagógusok javították, természetesen mindenki egy másik
település csapatainak feladatlapjait.
A
vetélkedõ
résztvevõinek jutalmazása településenként külön
történt.
Az európai uniós térségi vetélkedõ balatonfüredi eredményhirdetése
április 23-án volt a füredi Városi Könyvtárban. A
résztvevõket
köszöntötte és a jutalmakat átadta
Rozgonyiné Serfõzõ Orsolya könyvtáros, a vetélkedõ
balatonfüredi szervezõje.
A
balatonfüredi
résztvevõk: Eötvös Loránd
Általános Iskola. Csapat
neve: Mesterhármas (ál-
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Csalódást keltõ Ott kezdték, ahol tavaly abbahagyták
menesztés
Lantai Balázs távozik a csapattól
Lantai Balázs nem
tagadja, hogy csalódott volt, amikor
a Balatonfüred FC
vezetõsége közös megegyezéssel
menesztette. Nem
kíván sárdobálásba kezdeni, mert ez
nem az õ stílusa,
igyekszik a szépre,
és a jóra emlékezni.
– Mikor és milyen körülmények között tudtad
meg, hogy közös megegyezéssel szerzõdést kíván veled bontani az egyesület?
–
A
Zalaegerszeg
mérkõzést követõ héten
az elnök úr az irodájába
hivatott, és közölte velem
a tényt, hogy felmentenek
a munkavégzés alól. Engem nagyon váratlanul ért
a dolog, úgy érzem, hogy a
vezetõség inkorrekt döntést hozott. Komoly indokot és magyarázatot nem
kaptam, de tudomásul vettem mindezt.
– A játékosok hogyan
fogadták a vezetõség döntését?
– Errõl õket kellene
megkérdezni, én nem ismerem az álláspontjukat.
Az elnök úr megtette az
öltözõben a bejelentést, elköszöntem a csapattól. Úgy

láttam, hogy több játékost
megviselt, õk is megdöbbentek a menesztésemen.
– Mivel kívánsz foglalkozni az elkövetkezendõ
hetekben, hónapokban?
– Egyelõre feldolgozom
magamban mindazt, ami
ért az utóbbi hetekben.
Sokkolt a döntés, hogy
már nem én vagyok a csapat edzõje, de tovább kell
lépnem. Elhamarkodott
ítéletet nem kívánok hozni, nem szeretnék egybõl
munkát vállalni, meglátom, hogy mit hoz a jövõ.
Remélem, hogy sikerül
mindenben megegyezni a
klubbal, nem kívánok sárdobálásba kezdeni, mert
az nem az én stílusom.
– Amint megérett benned ismét, hogy munkát
vállalj,
azt
egy
felnõttcsapatnál vagy az
utánpótlásban
képzeled
el?
– A mai viszonyokat ismerve nem igazán válogathat az ember. Amenynyiben jön egy olyan
felkérés, mely számomra
kihívással, perspektívával
jár, mindenképpen elfogadom. Szeretnék továbbra
is a szakmában maradni,
edzõként dolgozni.
Szendi Péter

Idei elsõ tereprally
versenyén, Hajdúszoboszlón vett
részt 2011 Magyar
Tereprally bajnok
párosa, a FazekasHorn páros, ahol
szintén az abszolút elsõ helyért járó
serleggel tértek
haza. Fazekas Károlyt kérdeztem a
versenyrõl.

– Az elsõ gyorsasági szakaszon, a prológon 10 másodpercet adtatok Kordáéknak, 20
másodpercet (a dakaros)
Szalayéknak, elég megnyugtatóan kezdtetek?
– Részben, második nap
végig esett, és az autónkat
száraz pályára állítottuk
be, a tulajdonságainak is
ez kedvez, és én is a száraz
pályákat kedvelem jobban.
Viszont ha ilyenek lesznek
az eredményeink, lehet,
hogy megszeretem a sáros
pályákat is.
– Úgy hallottam, azért
nem volt teljesen problémamentes versenyetek?
– Volt egy gumidefektünk, de így is megnyertük
azt a gyorsaságit, Szalay
Balázsék is defekteltek,
Korda Erikéket mûszaki
problémák hátráltatták.
Elég nagy idõkülönbség
alakult ki közöttünk, persze elõnyünkre.
– Én arra a bizonyos
orra esésetekre gondoltam, ami bejárta az internetes portálokat.

– Igen, volt azért kalandunk is, a második körben
visszafelé voltak a gyorsasági szakaszok. Az eredeti irányban semmi gondot
nem okozott az a bizonyos

Edzõváltás a labdarúgó csapatnál
A labdarúgó NB
III Bakony-csoportjában szereplõ
Balatonfüred FC
közös megegyezéssel szerzõdést
bontott a csapat
vezetõedzõjével,
Lantai Balázzsal.
A BFC vezetõsége az
idény végéig, a korábban
több élvonalbeli klubnál
is megforduló, és a magyar válogatott szövetségi
kapitányaként is dolgozó
Glázer Róbertet bízta meg.
– Mikor és milyen körülmények között tudtad
meg, hogy Te leszel a füredi klub edzõje?
– Csákvári Tamás elnök
úr felhívott és elmondta,
hogy közös megegyezéssel szerzõdést bontottak
Lantai Balázzsal. Ezután
én beszéltem Balázzsal,
aki mindezt megerõsítette.
Másnap egy személyes találkozóra került sor az
elnök úrral, akivel megegyeztünk abban, hogy a
hátralévõ két hónapban én
irányítom a csapatot.
– Könnyû volt az „átmenet”, hiszen Balázs egykor
a játékosod volt. Sikerült
mindent korrektül megbeszélnetek?
– Balázzsal kétszer is
egyeztettem,
nyilvánvaló rosszul esett neki, hogy
már nem õ a Balatonfüred edzõje. Mindenkinek az volt a kérése, hogy
zökkenõmentes legyen a
váltás, a klub érdekeit tartsuk szem elõtt.
– Mennyire tudod öszszeegyeztetni a BKLC-ben
és a Balatonfüred FC-ben
történõ munkádat?

– A BKLC-nél az
edzõknek adok instrukciókat és a tehetségek gondozásával
foglalkozom.
Bízom abban, hogy amit
elindítottunk néhány évvel ezelõtt, az egyre jobban körvonalazódik, és a
munkánk gyümölcse beérik. A két munkát össze
tudom egyeztetni, kimondottan jó érzés, hogy újra
egy felnõttcsapat kispadján ülhetek, hiszen közel
két éve mindezt nem tehettem meg.
– Mi a célkitûzésed a
hátralévõ fordulókban?
– A lehetõ legjobb
eredményt kell kihozni a
csapatból. Mindenki azt
mondja, hogy a BFC-nek
a 4. helyen kellene állnia.
Én ilyet nem szeretnék kijelenteni, de fegyelmet és
rendet követelek. Fontos,
hogy a játékosok minden

mérkõzéshez úgy álljanak
hozzá, hogy mindent megtettek a végsõ gyõzelemért.
– Mennyire tudtad feltérképezni az elmúlt hetekben a csapatot? Mi az,
amin mindenképpen változtatni kell?
– Azzal, hogy mi volt,
nem kívánok foglalkozni. Korábban nem kísértem figyelemmel a csapat szereplését, néhány
edzést megnéztem, de
nem több. Igyekszem a saját munkámat végezni, de
nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy ez egy
amatõrcsapat. Bízom abban, hogy idõvel az elképzeléseimet
elsajátítják
a játékosok. Támadóbb
szellemû játékot remélek,
szeretném
mindenkibe
belesulykolni, hogy ne legyen görcsös, felszabadultan játsszon.

– Egyenlõre két hónapig
szól a mandátumod. Várható folytatás?
– Korai errõl még beszélni, ez sok mindentõl
függ, az eredményektõl, az
együttes munkától. Nyilvánvaló, hogy a BKLCnél végzett munkám is
nagyban befolyásolja a
jövõbeni terveket. Nem tagadom, szívesen dolgoznék
a késõbbiek során is, de
ehhez megfelelõ célokat,
csapatot kell kiépítenünk.
Sajnálatos módon épp a
minap jelentette be a Molnár Peti, hogy befejezi a
labdarúgást, mely nem tagadom szíven ütött, hiszen
õ nálam játszott legelõször
felnõtt csapatban. A magyar labdarúgásban gyorsan változnak az események, az idõ majd eldönti,
hogyan tovább.
Szendi Péter

rész, de a fordított irányban ugrottunk egy hatalmas orrost az autóval. Az
itinerben elfelejtették jelezni ezt a tényt, majdnem átfordult az autó az

orrán keresztül, leszakadt
az autó has páncélja is, de
szerencsénkre más probléma nem adódott. A harmadik versenynapra a biztos
elõny megtartására kellett

csak igazán koncentrálnunk.
– Terveid között szerepel a Dakar rallye?
– Szerintem minden tereprallyes tervei, álmai
között szerepel a Dakar
rallye. Sajnos nagyon nehéz szponzorokat találni.
– Azt gondolnám, hogy
2011 Magyar Tereprallye
Bajnok párosának ez nem
jelenthet gondot.
– Mi is azt hittük, hogy
bajnokként ez sokkal könynyebb lesz, de általában
csak a nagy ígéretek találnak meg minket.
– Következõ versenyetek?
– Most májusban, Kapuváron.
Völcsey Zoltán

Bronzérmes a Balatonfüredi KSE
Történetének eddigi
legnagyobb sikerét
elérve a Balatonfüredi KSE kettõs
gyõzelemmel bronzérmes lett a férfi
NB I-es kézilabda
bajnokságban.

sa a két idegenlégiós volt,
Butenko 10, Sandrk 7 gólt
dobott. A füredi csapatban pályára léphetett valamennyi fiatal játékos.
A mérkõzés után a telt házas csarnokban a szurkolók hosszan ünnepeltek.

Sótonyi László: – Megkoronáztuk az egész éves
munkánkat. Olyan eredményt értünk el, amely
képességünk feletti, mert
mindvégig igazi csapatként küzdöttünk.
balatonfured.hu

A csapat az idegenbeli siker után ezúttal hazai
pályán, jó játékkal, 26:20
arányban gyõzte le a Csurgó együttesét. Nagy ünneplés volt a helyszínen.
A magyar bajnokság
harmadik helyéért játszott
hazai pályán a BKSE vasárnap, miután egy héttel ezelõtt idegenben egy
góllal 28:29 arányban
gyõzött Csurgón. A kínálkozó nagy esélyt, hogy hazai környezetben nyerheti
meg a bajnoki bronzérmet
a csapat, nem szalasztották el Pásztorék és a
mérkõzésen végig vezetve,
11:9-es félidõ után, végül
hat góllal gyõzték le ellenfelüket. A csapat két
legeredményesebb játéko-

Középiskolai röplabdaverseny
Újra röplabdatornát
tartottak a Széchényi iskola tornatermében. A szervezõk
remélik, hogy egy
régi-új sportág honosodik meg Balatonfüreden.
A két füredi középiskola tíz csapata vett részt
azon a sporteseményen,
melyet minden évben szeretnének
megrendezni.
A nyolcvanas években a

Lóczy iskola növendékei
szép sikereket értek el
megyei szinten, és talán
ez is motiválta az iskolák
testnevelõit, diákjait, hogy
ismét életre keltség ezt a
sportágat.
Sok fiatal lelkesen röplabdázott, ádáz csatákat
vívott egymással a tíz csapat. Jövõre, ha minden
igaz, az általános iskolásokat is bevonják a sporteseménybe, hogy ezzel is
népszerûsítsék Balatonfü-

reden a röplabdát.
A tornán érzõdött a hazai pálya elõnye, hiszen
mindhárom kategóriában
a Széchényi iskola diákjai állhattak a képzeletbeli dobogó legfelsõ fokára. Sokan viszont nem az
eredménnyel törõdtek, hanem azzal, hogy több órán
keresztül fiatalok sportolhattak, és jól érezték magukat játék közben.
Szendi Péter
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