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Füredi gondok sokasága
Az ember csak csóválja a fejét, amikor a füredi gondokról hall, vagy olvas róluk a közösségi fórumokon.
Nem is tudom elképzelni, hogyan lehet ilyen körülmények között élni ebben a városban. Hogy az elektromos kisvonat hangosan dudál, trombitál vagy csilingel. Valamilyen erõszakos hangjelzést mindenképpen
ad. Felháborító! Valamint kitettek egy cégtáblát egy
épületre és az csúnya. Miért nincs a helyén a városi
fõépítész ilyenkor és intézkedik? És mindennek a csúcsa: a hajnalban érkezõ kukásautó zajt ad ki magából.
Folytathatnám a sort, de már így megállt bennem
az ütõ. És én ebbe a városba járok rendszeresen! Sétálok a sétányán, kiülök a teraszra, ezt azt szervezgetek,
besegítek itt-ott, élvezem a tömeget a parton, örülök az
új városközpontnak, a tûzoltó laktanyának, az arácsi
úti fél-járdának, a vasútállomás rekonstrukciójának.
De mindezt elrontja a kisvonat dudálása, vagy csengetése. Azért mindennek van határa! Valakinek már
intézkednie kellene!
Hát igen, nézek magam elé a szüreti fesztivál tömegében, ha látnám magamat persze. Minek jön ide a
sok ezer ember erre a színvonaltalan megmozdulásra.
És milyen vacak volt tízezer emberrel együtt nézni a
tûzijátékot. És egyharmaddal kevesebbet ittunk a borheteken, mint tavaly. Úristen, mi lesz ebbõl!
A tõlem szokatlan finom irónia sejteti: nincs tökéletes város és nincs tökéletes polgárság. De azért már
közeledünk feléjük. Nyilvánvaló, hogy a napi létezés
sehol sem zökkenõmentes. Az itt élõnek vannak munkahelyi gondjai, az adó õt is sújtja, a ki nem ürített
szemetes idegesíti. Szóvá is kell tenni mindent, ami
a közérzetünket rontja, vagy ami javítható. Csak hát
a lépték! A folyton ócsárolók ellen nem lehet semmit
tenni. Az még a kisvonaton is csomót keres. És aki
keres, az a hangos. Csak akkor érzi jól magát, ha kiabálhat s olyasmikrõl, ami másoknak fel sem tûnik. S
az ilyen szívesen ítélkezik végletesen, s a végsõ summája: itt nem érdemes élni, ide nem érdemes költözni,
eszedbe ne jusson idegen! Csak tudnám, miért irigylik
mások a füredieket, miért tartják mintának a várost?
Gondolom, mert felismerték: kétféle városlakó van
errefelé is. Az egyik mindennel elégedetlen, mert az
akar lenni. A másik meg csendben van. Nem ér rá kiabálni, mert dolgozik. Önmagáért és a városért. Pillanatnyilag õk vannak többen. Sokkal többen. És az õ
csendjük sokkal hangosabb.
Praznovszky Mihály

Új épületben a tûzoltók

Novemberben
elkezdõdnek a munkák. Az 560 milliós
fejlesztésbõl 395 milliót az uniós pályázat
fedez.

3.oldal

A magyar
gyász

Kiss Ernõt harmadikként végezték ki
Aradon. A tragikus
sorsú tábornok életének füredi vonatkozásai.

5.oldal
Átadták az új
tûzoltólaktanyát.
A 320 millió forintos beruházás révén
egy modern épületbe költözhet át a
tûzoltóság, a korábbinál gyorsabb és
színvonalasabb lesz
a szolgáltatás, javultak az itt dolgozók munkakörülményei, és jelentõsen
fejlõdtek a szakmai,
technikai feltételek is.
– A laktanya regionális feladatot lát el, az itt
dolgozó tûzoltók 13 település, több mint 20 ezer
lakosságának
biztonságáért felelnek – mondta
köszöntõjében Kiszely Pál
önkormányzati képviselõ.

Dr. Bakondi György, a
BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság
fõigazgatója hangsúlyozta:
az itt szolgálatot teljesítõ
tûzoltók személyes elkötelezettséggel, a helyi érdekek védelmében, nagy
szakértelemmel, méltó körülmények között végezhetik munkájukat.
– A biztonság és a rend a
két legfontosabb közösségi
érték, ezért nagyon fontos
ez az új, modern laktanya
átadása. Több önkormányzat, az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság
és a kormány együttes öszszefogásának eredménye
ez a beruházás – fogalmazott Kontrát Károly parlamenti államtitkár.
A fejlesztés keretében
egy kétszintes, 842 négyzet-

méteres új tûzoltólaktanya
épült fel egy év alatt a város nyugati részét elkerülõ
út mentén. A szolgálati és
személyzeti helyiségeket
is tartalmazó, négy szerállásos telephely a korábbiaknál gyorsabb kivonulást
biztosít az itt szolgálatot
teljesítõ 16 tûzoltónak. Az
ingatlanon lehetõség van
a gyakorlatozásra illetve
a laktanya késõbbi esetleges bõvítésére is. A közel 320 millióba kerülõ
beruházáshoz az Országos
Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság 233 millióval járult hozzá, 75 milliót pedig a belügyminisztérium adott. Az önkéntes
tûzoltóság mûködését továbbra is a köztestülethez
tartozó önkormányzatok,
illetve a központi költség-

vetési támogatások fedezik.
Balatonfüred ezzel a
fejlesztéssel még biztonságosabb várossá vált, hiszen egy gócpontban található meg a rendõrség,
a
mentõállomás
a
heliporttal és a tûzoltóság.
A város alapvetõ célja, az
élhetõ kisváros megteremtése és fenntartása, ennek
érdekében valósult meg ez
a beruházás is – hangzott
el az avató ünnepségen,
amelyen részt vett a német
testvérváros, Germering
hivatalos delegációja is.
A füredi önkormányzati
tûzoltóság egységei 2011ben 150 alkalommal, míg
idén, szeptember közepéig
110 alkalommal vonultak
ki káresethez.
Martinovics Tibor

Rodin tárlat
is lesz
a Vaszaryban

A Szépmûvészeti
Múzeumból
érkeznek a mûvek. Õsszel
csütörtöktõl vasárnapig vannak nyitva a
füredi múzeumok, de
ünnepeken és bejelentkezésre is várják
a látogatókat.

9.oldal

Az Anna-bál szépe Opatijában Új park épül
A világ több pontján
megrendezett bécsi
bál közül kétségtelen a legelõkelõbb
a horvátországi
Opatijában megtartott bál, ahol idén
nemcsak a többméteres Sacher torta
és a klasszikus bécsi
keringõ vonzotta a
tekinteteket, de a
füredi Anna-bál szépe, Bõr Viktória is.
(A képen balról a második udvarhölgyével: Albert
Zsuzsannával és jobbról
elsõ udvarhölgyével, Antal Dórával.) A közvetlenül a tenger partján fekvõ
patinás, kristálycsilláros
Kvarner Hotelben megtartott Bécs városával közösen megrendezett bál
csúcspontja a bécsi hétnek, amelyet ötödik éve
tartanak meg Balatonfüred testvérvárosában. Abbáziát, azaz Opatiját nem
kell bemutatni a füredieknek, hiszen az élõ testvérvárosi
kapcsolatnak
köszönhetõen szinte havonta indulnak külön buszok Füredrõl az Adria
partjára. Opatiját persze

nem nehéz szeretni, a csodálatos fekvésû városka,
tengerparti korzójával, virágos parkjaival, elõkelõ
hoteljeivel, kávéházaival
egész évben kellemes célpontja a turistáknak.
Viki, akit a füredi Anna-bálon személyesen Ivo
Dujmic, Opatija polgármes-

tere hívott meg, jól érezte
magát a bécsi héten, az egymást követõ osztrák gasztronómiai és borbemutatók,
koncertek, kiállítások felidézték a monarchia hangulatát. Az 1884-ben épült
Kvarner Hotel – amelyben
koronás fõk szálltak meg,
anno Ferenc Józsefnek is

ez volt a téli rezidenciája – õrzi az arisztokratikus
eleganciát- meséli a Lóczy
gimnázium egyébként nagyon szerény 18 éves diákja.
Bõr Viktóriának a horvát bál volt élete második
nagy bálja, de már alig
várja a 188. Anna-bált,
ahol jövõre, mint moso-

lyogva mondja, egész éjjel táncolni fog. Idén is
nagyszerûen érezte magát
az Anna – bálon, nemcsak
mert bálkirálynõ lett, hanem mint meghívott 18
éves füredi lány, találkozott barátnõivel és a többi
elsõ bálozóval is.
Folytatás a 3. oldalon.

lent a parton

Átépítik a Kerek
templom alatti területet, ezzel a megújított parti rész
utolsó elhanyagolt
része is eltûnik.
Az önkormányzati beruházás révén a jobbára
kihasználatlanul álló tér
új külsõt kap, a jelenlegi gödröt feltöltik, füves,
lejtõs, rézsûket alakítanak
ki. Egy új parkkal bõvül az
alsó városrész. A munkálatok már javában zajlanak.

A jelenlegi szintkülönbséget megszüntetik, vagyis a
gödröt feltöltik az út szintjéig megtartva a terület
lejtését.
A gödör helyén egy füves, kisebb bokrokkal tagolt, rézsûs park lesz majd,
a Kerek templom altemplomának a bejáratánál pedig egy kisebb teret alakítanak ki.
Ezzel az alsó városrész
egyetlen még elhanyagolt
része is megújul.
balatonfured.hu
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Két Balatonfüredi díjazott
Átadták a kamarai védnöki táblákat
Idén tízedik alkalommal adták át a
kamarai védnöki
táblákat, amelyeket a vendéglátósok
vehettek át a Szent
Miklós hajó fedélzetén.
A Veszprém, Zala, Somogy megyei díjazottak
között voltak éttermek, büfék, csárdák és panziók is.
Balatonfüreden ketten érdemelték ki az elismerést,
a Koloska Csárda immár
tízedik éve, és Védnöki
táblát kapott a Vitorlás Étterem is.
– Ez az eredmény azt jelenti számunkra, hogy az
a hosszú út, amin elindul-

tunk, jó irány. Ez megerõsít
minket, de egyben kihívás
is, hogy ezt a táblát mi is
legalább tíz évig megtarthassuk. Ez jó lesz a vendégeknek, jó lesz nekünk, nagyon örülünk neki - mondta
Szöllõsi Tamás, a Vitorlás
étterem vezetõje.
Az országos kamara elnöke a díjátadón hangsúlyozta: még mindig nem
egységes a balatoni vendéglátás színvonala, de
javulás egyértelmûen tapasztalható. Parragh László szerint ha van egy roszszul mûködõ étterem,
ahol becsapják a vendéget, ott nem csak az az étterem lesz a vesztes, hanem az egész térség. Azt

fogja mondani a vendég,
hogy rosszul éreztem magam a Balatonnál és nem
jövök vissza. Egyformán
színvonalasnak kell lennie a szolgáltatásnak, mint
ahogy
Törökországban,
Ausztriába.
Dr. Markovszky György
megyei kamaraelnök szerint a ma vendége egyre
igényesebb, nem mindegy
mit kap a pénzéért, és a
rossz vélemény gyorsabban kap szárnyra, mint a
pozitív nyilatkozatok. Fontos, hogy a vendéglátósok
belássák, a folyamatos
minõségi szint meghozza
gyümölcsét. A díjazottak
egyébként nagyon szigorú
szempontrendszer

Kínai delegáció Taizhou-ból

alapján kerültek kiválasztásra. Kárpáti László,
Nagyatád
alpolgármestere kezdetektõl tagja a
szakértõi csoportnak. Véleménye szerint a védnöki tábla tulajdonképpen
egy márka:- Úgy gondolom, hogy olyan heterogén
a vendéglátó szakma, hogy
nem szabad egy kávézót
összehasonlítani egy étteremmel, mindenhol meg
kell találni azt ami jó.
A védnöki táblát jövõre
is el lehet majd nyerni, sõt
el is lehet veszíteni, hiszen
ez a díj nem örökre szól,
a folyamatos minõséget
évrõl-évre ellenõrzik a
szakemberek.
Bán László

Germeringi adomány
Ettõl a tanévtõl a
tanulásban akadályozott gyermekek
oktatása a Református Általános Iskola
épületében, de a
külön intézményként mûködõ Fekete
István Általános Iskolában zajlik.
17
gyermek
tanul
itt
gyógypedagógusok,
fejlesztõpedagógusok
és asszisztensek irányítása mellett. Az új iskola nemrég Füred németországi testvérvárosától,
Germeringtõl kapott adományt. A pontosan 2091
eurot
oktatástechnikai
eszközökre, fejlesztõ játékokra költik majd.
Balatonfüred testvérvárosi kapcsolatai közül a
germeringi az egyik legrégebbi és talán a leginten-

zívebb. A két város egyházközösségei,
iskolái,
tûzoltósága csaknem negyed évszázada mûködik
együtt.
Szeptember 14-én a Református Általános Iskolában és az idei tanévtõl
önálló intézményként, de
szintén ebben az épületben mûködõ, a tanulásban akadályozott gyermekek oktatását biztosító
Fekete István Általános
Iskolában tett látogatást a
germeringi küldöttség.
Andreas Haas polgármester és kísérõi nem
jöttek üres kézzel, a nemrég feloszlott germeringi
német-magyar egyesület
vagyonának
egyharmad
részét, 2091 eurót ajándékoztak az új füredi iskolának.
Andreas Haas hangsúlyozta, hogy a testvér-

városi kapcsolatok nem
a polgármesteri látogatásokból, hanem az emberek
együttmûködésébõl
állnak. Sajnálatos módon
a germeringi magyar egyesület feloszlott, mivel a
megüresedõ elnöki posztra nem találtak megfelelõ
jelöltet. A tagok úgy döntöttek, hogy a fennmaradt
vagyon harmadát közvetlenül a füredi iskolának
utalják, a másik kétharmadot is a két város közötti kapcsolat erõsítésére,
például utazásokra fogják
költeni.
A germeringi delegáció ellátogatott a Fekete István Általános Iskola
tanóráira és foglalkozásaira is. A gyerekek kézzel
készített ajándékokkal és
mûsorral köszönték meg
az adományt.
Bambek Gabi

Széchenyi a követendõ példa
Új Széchenyikre van
szükségünk! Hol vannak a
hozzá hasonló hazafiak? fogalmazott Kepli Lajos,
országgyûlési képviselõ,
a Széchenyi emlékünnepségen tartott beszédében,
aki a legnagyobb magyart
idézve hangsúlyozta: Tiszteld a múltat, hogy érthesd
a jelent, és munkálkodhass a jövõn.
– Széchenyi István a haladás reformkori motorja
volt. Általa hihetetlen mértékben fejlõdött az ország,
tevékenysége révén kiala-

kulhatott az öntudatos,
magyar, polgári osztály.
Számos, kiemelkedõ tette
közül kiemelném a hajózásért és vízügyért tett intézkedéseit. Ezek napjainkban is aktuális kérdések,
hiszen a Balaton vízszintje kritikus, a vízkincsünk
védelme nem megfelelõ.
Széchenyi szintû reformokra van szükség a vízgazdálkodásban – mondta
ünnepi beszédében Kepli
Lajos, aki úgy fogalmazott: a nemzetnek a múlt
a gyökere, a jelen a törzse

és a jövõ a lombkoronája.
Hinnünk kell az igazságban, Istenben, hazánkban,
Magyarország feltámadásában, csak ez vezethet a
nemzet felemelkedéséhez
– hangsúlyozta a képviselõ.
– Nemzetben gondolkodó magyarokra van szükség. Széchenyi példát mutat nekünk, fogadjuk meg
tanítását, hogy megérthessük a jelent és együtt építhessük a szebb jövõt – zárta beszédét Kepli Lajos, a
gróf Tagore sétányon álló
szobránál tartott megem-

lékezésen.
A
hagyományoknak
megfelelõen idén is átadták a Széchenyi István
vitorlás
emlékverseny
vándordíját. A versenyt,
amelyen ezúttal 183 hajó
vett részt, a Király Zsolt
kormányozta
Sponsor
Wanted nyerte.
A
rendezvényen
közremûködött
Kõrösi
Csaba, a Petõfi Színház
színmûvésze és az Ifjúsági
Fúvószenekar Rojtos Norbert karnagy vezetésével.
balatonfured.hu

Kevesebb jogsértés az idei nyáron
A kínai partok keleti
részén fekvõ hatmillió lakosú várossal,
2008 óta tart fent
kapcsolatot Balatonfüred dr. Kiszely
Pál tanácsnok szervezésében.
A kínaiak többször
küldtek már delegációt
Füredre, keresve az itteni vezetõkkel a lehetséges
együttmûködési
lehetõséget. A közelmúltban ismét õket fogadta a
Városházán dr. Bóka István polgármester, dr. Tárnoki Richárd jegyzõ, dr.
Kiszely Pál tanácsnok és
Nagy Gábor képviselõ.
A Wu Weirong polgármester által vezetett küldöttség elmélyítené az
eddigi diplomáciai kapcsolatot. Ezzel kapcsolatban dr. Bóka István
kifejtette, bár óriási különbség van a két város
mérete között, kész az

együttmûködésre a füredi
hivatal, legyen az kulturális vagy gazdasági. Kína
gazdasága óriási ütemben
növekszik, annak kis töredékével is megelégednénk
ma Magyarországon, - tette
hozzá a polgármester. Wu
Weirong
köszöntõjében
hangsúlyozta,
Füred
elbûvölte õket, és nagy
öröm számukra, hogy ezzel a csodálatos környezetben lévõ várossal van
lehetõségük partnerséget
ápolni. Az együttmûködést
elsõ körben az oktatás
területén tudja elképzelni, szorgalmazott egy
mielõbbi diákcsere programot, egyúttal viszont
látogatásra meghívta Kínába a füredi vezetõket.
Kifejezve a kínai város komoly szándékát, ajándékot
is hoztak Balatonfüredre,
tíz elektromos meghajtású
kerékpárt vehetett át dr.
Bóka István a Szent István téren megtartott ün-

nepségen. A Taizhou-ban
gyártott kétkerekûek egy
feltöltéssel akár ötven km
megtételére is alkalmasak,
kialakításuk is a kényelmet szolgálja.
Dr. Kiszely Pál tanácsnok elmondta: tudtuk, hogy
komoly ajándékra számíthatunk, hiszen elõzetesen
megkérdezték, mire lenne
szükségünk. A környezetvédelem jegyében úgy gondoltuk, ezeket a kerékpárokat megfelelõen tudjuk
majd hasznosítani. Biztosan lesznek olyan hivatali dolgozók, akik ezentúl
autó helyett ezzel mennek
majd ügyeket intézni a város különbözõ pontjaira,
de egyéb hasznosításban
is gondolkodunk. Kínában
sok a gazdasági lehetõség
és nagy az érdeklõdés Magyarország iránt, amit ki
kell használnunk. Most
rajtunk a sor - tette hozzá
a város tanácsnoka.
Bán László

A nyári fõszezonban kiemelt ellenõrzéseket végeztek a Veszprém Megyei
Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelõsége
munkatársai. A fõ céluknak
tekintették a fogyasztók
anyagi érdekeinek védelmét, a méréssel értékesített
termékek visszamérését,
valamint az árfeltüntetés,
árfelszámítás és a nyugtaadás ellenõrzését. Vizsgálták továbbá a fiatalkorúak
dohány-, illetve alkoholtermékkel történõ kiszolgálását, a dohánytermékek értékesítésének körülményeit.
Az ellenõrzések színterei a vízparti nyaralóhelyek, fesztiválok valamint
kevésbé frekventált területen mûködõ vendéglátó
üzletek, kitelepülések voltak- számolt be a sajtónak
a Veszprém megyei kormánymegbízott.
Dr. Kovács Zoltán elmondta, a prevenciós
munkának köszönhetõen
megyénkben csökkenõben

van az elkövetett jogsértések száma. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a
vállalkozók egyre inkább
igyekeznek megfelelni a
jogszabályi elõírásoknak,
az esetleges hibákat pedig
lehetõség szerint azonnal
pótolják. Ezt igazolja az
ellenõrzések tavalyi évhez
képest mintegy 13.67 %-kal
alacsonyabb, 33,33 %-os kifogásolási aránya.
Az intézkedések során 15 kötelezésre szóló határozatot adtak ki a
felügyelõk,
fogyasztóvédelmi bírságot nem szabtak ki ill. szabálysértési
eljárást az idegenforgalmi fõszezonban nem folytatott le a hatóság. A nyári idõszakban összesen 55
vendéglátó egységet (45
üzletet és 10 kitelepült
kereskedõt) ellenõriztek,
és 20-ban merült fel kifogás. A legfõbb hiányosságok között említhetõ a
többletszámolás, a nem
vagy csak részben hitele-

sített ûrmértékek, az ártájékoztatás hiánya illetve,
hogy több próbavásárolt
termék eladási ára nem
volt feltüntetve.
Fiatalkorú
alkohollal vagy dohányáruval
történõ kiszolgálását egy
esetben sem tapasztalták
a felügyelõk, de nem találtak szabálytalanságot a
személy-taxik ellenõrzése
során sem. A Felügyelõség
munkatársai jelen voltak a
megye nagyrendezvényein, így a Mûvészetek Völgyében és a Veszprémi
Utcazene Fesztiválon is,
a füredi és az almádi borhetek alkalmával pedig
fogyasztóvédelmi totó kitöltésével „vizsgáztatták”
a kereskedõket, vendéglátósokat.
Dr.
Vakli
Károly
felügyelõségvezetõ
kiemelte, a nyár folyamán
újabb 20 Veszprém megyei
vállalkozást terjesztett fel
a hatóság az NFH pozitív
listájára.

Bemutatták az Európai Fogyasztói Központot,
amelynek igazgatója elmondta a magyar emberek
is érvényesíthetik jogaikat
az Európai Unióban, hiszen
a központ feladata a határon átnyúló egyedi fogyasztói panaszok és jogviták
rendezésében való ingyenes érdemi közremûködés.
Dr. Kriesch Attila hangsúlyozta, jellemzõen légi közlekedéssel, internetes vásárlásokkal, autóbérléssel,
határmenti vásárlásokkal
és turisztikai szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszokkal
fordulnak segítségért az ügyfelek, de bármely esetben amikor külföldi vállalkozás
áll a magyar fogyasztóval
szemben- tudnak segíteni
külföldi társszervezetük útján. Az Európai Fogyasztói
Központ tevékenységérõl,
szolgáltatásairól
még
több információt találnak az érdeklõdõk a www.
magyarefk.hu oldalon.
BFN
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KÖZLEMÉNY
Tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi
Igazgatósága 2012. október 1-jétõl
új telephelyen folytatja mûködését.
Csopak, Kishegyi u. 13. szám alól
a Veszprém, József Attila u. 36.
szám alá költözik. 2012. október
1-jétõl az Igazgatóság telefon és
fax elérhetõsége: Telefon: 88/550000. Fax: 88/326-415. Az Igazgatóság e-mail elérhetõsége változatlan marad: veszprem-nti@nebih.
gov.hu
A Csopak, Kishegyi u. 13. szám
alatt az utolsó ügyfélfogadási nap:
2012. szeptember 27. (csütörtök.)
2012. szeptember 28-án (pénteken)
az ügyfélfogadás szünetel.

Kitüntetés az Annabellának
A Nyugdíjasklubok és
Idõsek Életet az éveknek
Szövetsége kezdeményezésére a Magyar Szállodaszövetség megalapította az
Idõsbarát Szálláshely díjat,
melyet 2005 óta azoknak a
szálláshelyeknek ítélnek
oda, amelyek idõsbarát
szolgáltatásokat, programokat biztosítanak. A díjakat minden évben az

Idõsek Világnapja alkalmából tartott rendezvényen
osztják ki. Az idei évben a
kitüntetést a Hotel Annabellának ítélték oda, ahol
idén már második alkalommal rendezték meg az
Életet az éveknek nyugdíjas fesztivált. A megtisztelõ
elismerést Vászolyi Judit
igazgatónõ vette át a Belvárosi Színházban tartott

ünnepségen. A Danubius
képviseletében Fodor-Kassai Mónika PR igazgató is
jelen volt a rendezvényen.
Az idõsek egészségvédelme
terén végzett munkájuk elismeréséért az Annabella
mellett a Richter Gedeon
Nyrt. és a Pannon Halláscentrumok kaptak díszoklevelet.
BFN
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Az Anna-bál szépe Opatijában
Folytatás az 1. oldalról.
Nagyon fontosak neki a
barátai, akik nagyon aranyosak, mindenhol büszkélkednek vele – meséli –, és elmondják, hogy õ
a füredi bál szépe. Viki
egyébként nagyon természetes,
rokonszenves
gimnazista, imádja az állatokat, a lovakat, az osztálytársaival az iskolai
kirándulásokat,és egyáltalán nem szeretne a szépségszakmában dolgozni.
Angol–informatika szakon
tanul, és még ma is nehezen hiszi el, hogy az Annabál szépe lett. Különleges
érzés volt a nem mindennapi báli ruhát felvenni,
amibe azonnal beleszeretett, amint meglátta egy fehérvári kölcsönzõben. Az
elõkészületet azért nem
vitte túlzásba – meséli –,
hiszen még a bál napján
délelõtt is inkább tortát sütött a születésnapját
ünneplõ
nagynénjének,
mint hogy pihent volna a
nagy este elõtt, ahogy sokan tanácsolták. Õ tényleg
csak jól akarta érezni magát a bálon, és a füredi önkormányzat vendégeként,
õszinte kíváncsiság vitte el a híres bálra, amirõl
gyerekkora óta meséltek
neki. Persze nagyon jól
esik neki a szeretet, ami
azóta is felé irányul, ahogy
még most is többen gratulálnak neki, megismerik az utcán, és mint egy
tündérmesérõl, kérdezgetik az Anna-bálról.
Opatijában a kristályterem, ahol a bécsi bált
tartották
csillárjaival,
kristály gyertyatartóival
meseszép kulisszát nyújtott a négyszáz fõs bál-

nak- folytatja Viki, ahol
miután mint a 187. füredi Anna-bál szépét bemutatták a báli közönségnek,
Opatija polgármesterével
keringõzött.. Nem esett
ez nehezére, meséli tovább élményeit a füredi
bálkirálynõ, nem kellett a
keringõt gyakorolnia sem,
hiszen kisgyerek kora óta
tanult táncolni Balogh Erzsébet tánciskolájában, és
többször fellépett a mazsorettek rendezvényein
és más bemutatókon is.
Vikit mint díszvendéget
mindenhol megkülönböztetett szeretettel fogadták,
és együtt vágta fel az óriási Sacher tortát a bál prominens vendégeivel, köztük Bécs alpolgármester
asszonyával és az osztrák
szociális miniszterrel. A
jótékonysági célú bál bevételét, a bécsi, rijekai és
opatijai Lions klub szer-

13-dik lakótelepi nap

vezésében, a rászoruló
horvát családoknak ajánlják fel már hagyományosan. A bécsi bálon, ahol
szintén kötelezõ az estélyi ruha és a szmoking,
a híres bécsi Strauss zenekar, az Original Wiener Strauss Capelle, koncertezett, fellépett egy
ismert
operaénekesnõ,
bécsi táncosok mutatták
be a keringõt, és éjfélkor
tûzijáték ragyogott a tenger felett.
A füredi Anna-bál szépe Opatijában mint díszvendég részt vett még a
Bécs-Abbázia vasútvonal
155 éves évfordulójára
rendezett kiállítás megnyitóján is. Örömmel emlékszik a horvátországi három
napra, ahová elkísérte az
édesanyja is, hiszen Opatijában utoljára kisgyerekként járt.
Csorba Kata

Hamarosan megújul a buszpályaudvar
Hamarosan
elkezdõdhet a busz-,
illetve a vasútállomás régóta húzódó modernizálása, ezzel együtt a
lehangoló állapotú
Castricum tér átépítése.
A városi uszoda létesítése is napirenden van,
amennyiben
elfogadják
a város kétütemû építési kérelmét, még az idén
elkezdõdhet ez a beruházás is.
A város kapujának is
nevezett elhanyagolt állapotú busz-, és vasútállomás felújítása már évek
óta napirenden volt, most
végre hosszú egyeztetések után az önkormány-

Szombaton a szórakozásé volt a fõszerep, a hagyományos programok mellett számos újdonság is várta az érdeklõdõket. Vasárnap az egészség, a prevenció került fókuszba, az Eötvös iskolában ingyenes
szûrõvizsgálatokat végeztek.

zat megállapodott a MÁVval és a Balaton Volánnal,
így az Európai Unió támogatása mellett közösen
finanszírozzák a fejlesztést. Októberben lezajlik
a közbeszerzési eljárás, a
tervek szerint november
elején elkezdõdnek a munkálatok, jövõ õszre pedig
elkészül a teljes felújítás –
hangzott el a legutóbbi testületi ülésen.
A tervek szerint teljesen
átalakítják az állomás szerkezetét valamint modernizálják a mûködését, a szolgáltatások is bõvülnek, két
új vendéglátó hely épül.
Új fedett peron készül, a
jelenlegi autóbusz indulóállások a vasútállomástól
nyugatra kapnak helyet a
buszparkolókkal
együtt.

Közös helyiségben lehet
majd megváltani a vonat-,
illetve a buszjegyeket, egységes, a korábbinál átláthatóbb
utastájékoztató
rendszert alakítanak ki,
megújulnak a forgalmi irodák és a kiszolgáló helyiségek. Az épületek homlokzatát is átalakítják, a város
arculatához illeszkedõ központot létesítenek itt.
A Castricum tér is átalakul, sétányt építenek,
újra burkolják a tereket és
járdákat, új P+R parkoló
létesül, a jelenlegi vendéglátóhelyeket pedig lebontják és korszerû épületek
kerülnek helyükre.
A beruházás mintegy
560 millió forintba kerül,
amelynek jelentõs részét,
395 milliót uniós pályázati

forrás fedez.
Hamarosan eldõl a másik jelentõs városfejlesztési program, a városi uszoda építése is.
- Az eredetileg tervezett
500 milliós beruházásnál
lényegesen többe kerülne az uszoda megépítése,
mintegy 800-900 millió forintba. Sikeres pályázat
esetén a beruházás hetven
százalékát az állam fedezné a társasági adóból, a
maradék harminc százalékot viszont az önkormányzatnak kell állnia. Ezért
kértük, hogy két ütemben
valósíthassuk meg a fejlesztést. Ha erre engedélyt
kapunk, aminek rövidesen
ki kell derülnie, akkor elkezdjük a beruházást – válaszolta a balatonfured.hu

kérdésére dr. Bóka István
polgármester.
Mint arról már korábban írtunk, a tervek szerint a Balaton Szabadidõ
Központ melletti, a sportcsarnok és a patak közötti,
egyhektáros önkormányzati tulajdonban lévõ ingatlanon építenék fel az
uszodát. A többfunkciós
épületben a tanuszoda
mellett lenne egy 25 méteres úszómedence.
Az önkormányzat hamarosan dönt arról, hogy
beadja-e pályázatát a Tagore sétányra tervezett látogatóközpont létesítésére
illetve támogatja-e a jelenlegi bringaparkban kialakítandó kalandpark megépítését.
Martinovics Tibor
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Balatonfüred, a hagyományok kikötõje
Szeptember végén
immár hetedik alkalommal nagyszabású
rendezvény várta az
érdeklõdõket. A Romantikus Reformkor színes program
kínálatából mindenki találhatott az
érdeklõdési körének
megfelelõ rendezvényt.
Egyik ilyen program a
Balatoni Borok Házában A
magyar csipke címû kiállítás volt, ahol az Alsóõrsi
Csipkemûhely ügyes kezû
asszonyainak a munkáiban lehetett gyönyörködni. A kiállítást dr. Ács
Anna muzeológus nyitotta meg, aki emlékeztette a hallgatóságot arra,
hogy a megfilmesített Jókai regények filmkockáin is találkozhattunk finom nõi csipkekendõkkel,
napernyõkkel, amelyekrõl
sugárzik a könnyedség, a
légiesség, az egyediség, a
finomság.
A Romantikus Reformkor rendezvény leglátványosabb része a felvonulás, amelyen a reformkori
ruhában öltözöttek a Szent
István térrõl indulva sétálnak le a Balaton partra. A
menet idén is Csincsi Ferenc karnagy vezényletével a Városi Fúvószenekar
zenéjére vonult végig a városon.
A felvonulók élen a rendezvény fõvédnöke, gróf
Bethlen István, Vászolyiné
Dobrosi Ágnes a Balatonfüredi Turisztika Egyesület elnöke és Antal Bernadett sétáltak. A fesztivál
díszvendége, Kovács István színmûvész, - Kárpáthy
Zoltán megszemélyesítõje
- hintón haladt végig az
úton.
A Kisfaludy Színpadnál tartott megnyitón Vászolyiné Dobrosi
Ágnes, elmondta, hogy
az idei fesztiválon a
MikulásGyárral közösen
szervezett
jótékonysági
programba összegyûjtött
ajándékokat a füredi nagycsaládosoknak szánják. Így
arra kért mindenkit, hogy
ajándékaikkal, adományaikkal segítsék továbbvinni a már a reformkorban
is létezõ hagyományt. Dr.
Bóka István polgármester

köszöntõje után a fesztivált Bethlen István nyitotta meg.
Dr. gróf Bethlen István, a Magyar Páneurópai
Unió elnöke, a rendezvény

fõvédnöke megnyitó beszédében utalt dédnagyapjára, Wesselényi Miklósra, aki elõször úszta át
a Balatont. Ezt azért tette,
hogy bebizonyítsa a nem

magyar érzelmû uraknak,
hogy a Balaton vize nem
mérgezõ. Most is elkelnek a „Wesselényik” mert,
ma sincs ez másképpen,
nem kell külföldre men-

nie a magyar embereknek nyaralni, mert a hazai táj is van olyan szép és
jó, mint bármely külhoni
fürdõhely- folytatta Bethlen István, majd dicsérte
a füredi fejlõdést, ami láthatóan a városi összefogásnak köszönhetõ. Végül
további sikeres fejlõdést, a

érdeklõdõket. Dr. Bakonyi
Elvira értõ elõadásában a
közönség megismerkedhetett a reformkori viseletekkel, amelyeket a Balatonfüredi
Reformkori
Hagyományõrzõ Egyesület
tagjai mutattak be. Az esti
órákban, az Anna Grand
Hotel impozáns épületé-

nyokat vasárnap délután
a Balatonfüredi Nagycsaládosok „Szivárvány”
Egyesületének
elnöke,
Csirkéné Sándor Katalin vette át a MikulásGyár
képviselõjétõl. A vasárnapi mûsorból pár programot kiemelve: a Blaha
étterem különtermében

rendezvénynek pedig sikeres éveket kívánva nyitotta
meg a fesztivált.
A megnyitót követõen a
Kisfaludy színpadon egymást követték a látványos
programok. A délután folyamán a nézõk hallgathattak koncerteket, táncokkal, musicallel, valamint
a Szerenád cigányzenekar
térzenéje szórakoztatta az

nek éttermében reformkori bál zárta a napot. A bálon fellépet Pitti Katalin
Liszt Ferenc-díjas operaénekes, érdemes mûvész.
A mûvésznõ Balatonfüredhez kötõdõ szerzõk
dalaiból válogatta össze
változatos mûsorát. A jó
hangulatú báli zenét a Rulett együttes szolgáltatta.
A jótékonysági adomá-

„Dérinétõl Blaha Lujzáig” Csomor Csilla zenés
összeállítását hallhatták
az érdeklõdök. „A reformkor dalban és prózában”
- címû mûsorban a Kisfaludy színpadon fellépett
Kovács István, Pápai Erika, Sajgál Erika és Tahi
Tóth László, majd Malek
Andrea énekelt.
Hanny Szabó Anikó

a kiváló minõség érdekében idén a szokásosnál is
nagyobb gondot fordít az
utókezelésre. Varaga Zoltán, a Balatonfüred-Csopak Borvidéki Hegyközségi Tanács elnöke is úgy
véli, hogy október közepén
a Balaton-felvidéken véget

ér a szüret. Aggodalomra
azonban nincs ok, hiszen
az erjedõ mustok illata és
zamata azt mutatja, hogy
jövõre is remek borokat
kóstolhatunk.
A szüreti fesztiválozók
népes menete a megnyitó ünnepség után a Városi

Fúvószenekar vezetésével
vonult a Kovászna parkba.
Útközben több állomáson
kóstolhattak tavalyi borokat. A vásárcsarnok mögötti rendezvénysátorban
azután hajnalig tartott a
mulatság.
Bambek

Borivók a szüreti fesztiválon
Fúvóstalálkozóval, gyermekprogramokkal, utcabállal és persze a
hagyományos felvonulással várta az
érdeklõdõket szeptember közepén a
nagy múltú szüreti
fesztivál a városban. Ebben az évben
elõször a Balaton
vizén, a Klára hajó
fedélzetén avattak
új borlovagokat.
A szélsõséges idõjárás
miatt évrõl-évre korábban kezdõdik a szüret, ráadásul a nagy szárazság
következményeként
az
idén sajnálatos módon kevesebb nedû préselhetõ
a
szõlõszemekbõl,
a
minõségre azonban várhatóan nem lesz panasz.

Balatonfüreden szeptember 14-én és 15-én rendezték meg a szüreti fesztivált, melyen szinte az
ország valamennyi történelmi borvidéke képviseltette magát. A házigazda
Balatonvin Borlovagrend
Egyesület ezúttal is fogadott új borlovagokat

soraiba. Bujtor Judit,
dr.Somogyi Istvánné és
dr. Bõsze Ferenc a Balaton vizén, a Klára hajó fedélzetén tett esküt, hogy
többé nem lép vissza a
vízivók táborába, s hogy
népszerûsíti Balatonfüred
és Csopak térségének borait.

A borlovagok avatása
után a zászlóvivõk a Kisfaludy Színpadon sorakoztak fel. A fesztivált dr.
Bóka István nyitotta meg.
A polgármester beszédében hangsúlyozta, hogy
nagyon nehéz év az idei a
mezõgazdaság, így a borászat számára, ezért különösen fontos a támogatásuk.
„Helyzetbe kell hoznunk
a helyi borászokat, hiszen
rendkívüli szerepet töltenek be életünkbe”- tette
hozzá a polgármester.
A borászok többsége a
nehézségek ellenére optimistán várja az új bort.
Koczor Kálmán kérdésünkre elmondta, hogy az
idõjárás miatt szinte öszszeértek az egyes fajták,
mindet majdnem egyszerre kellett leszedni. A borász azt is elárulta, hogy
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Akit harmadikként végeztek ki
A szabadságharc megtorlásaként a kivégzések már 1849 januárjában
megkezdõdtek, októberig
hadbírósági ítélet alapján
összesen 81 fõt akasztottak fel vagy lõttek fõbe, de
Haynau fõvezérségével a
megtorlásban is új korszak
kezdõdött. Már nem az elrettentés, hanem a politikai, katonai elit likvidálása
lett a cél. Pozsonyban felakasztatta báró Mednyánszky László honvédõrnagyot,
ami valósággal sokkolta a
magyar közvéleményt, mert
ilyen magas társadalmi állású tisztet eddig legfeljebb
börtönre ítéltek. A meg-

torlás legerõsebb hulláma
októberben kezdõdött el.
Október 6-án Pesten kivégezték gróf Batthyány Lajos
miniszterelnököt, Aradon
a honvédség három tábornoka és egy ezredese lõpor
és golyó, kilenc tábornoka kötél általi halállal végezte. Október végéig még
tizenkét személyt, köztük
külföldi tiszteket is kivégeztek, de ezt követõen akkora
lett a nemzetközi felháborodás, hogy az osztrák kormány mérsékletre intette
Haynaut. Születtek még halálos ítéletek, de csoportosan nem hajtották már végre õket. 1850-ben 15 embert

Kiss Ernõ leszármazottjai

Kiss Ernõ bár elveszítette feleségét és kislányát, lettek más utódai is, sõt egyik leszármazottjának sorsa újra Balatonfüredhez kötötte a családot.
Róza és Auguszta nevû leányai házasságon kívül
(valószínûsíthetõen egy Turák Anna nevû hölggyel létesített kapcsolatából) születtek 1822-ben vagy 1823ban, akiket késõbb Ferenc József törvényesíttetett.
Auguszta nevû leányának szamosújvár-némethi
Dániel János Torontál vármegyei alispánnal kötött házasságából született Eleméren 1843-ban Dániel Ernõ nevû fia. Kiss Ernõ unokája a millenniumot
követõen bárói rangot kapott az uralkodótól, egyébként szintén õ járta ki az uralkodónál Kiss Ernõ leányainak utólagos törvényesíttetését is. Dániel Ernõ
Balatonfüreden hunyt el 1923-ban. A Dániel család
1905 körül vásárolt nyaralót Füreden. A füredi nyaraló az államosítás idején Dániel Tibor és Marietta
tulajdonában volt. Augusztának még egy leánya is
született Dániel Jánostól, Ilka. Kiss Augusztának ét
gyermekétõl három fiú és egy leányunokája született.
Auguszta 1900. március 18-án 78 éves korában hunyt
el. Róza hajniki Bobor György földbirtokoshoz ment
feleségül, két lányuk és két fiuk született, és 1879-ben
kilenc unokájuk volt. Róza 1900. január 22-én, 77
éves korában hunyt el. Kiss Ernõ két lányát Eleméren
helyezték végsõ nyugalomra, a családi sírboltban.
Kiss Ernõnek – információim szerint – egy N. Turati
nevû olasz arisztokrata asszonytól született egy fiú
gyermeke is, aki (természetesen) az Ernesto, azaz Ernõ
nevet kapta keresztségben. Kiss Ernõnek ma is élnek
még (részben oldalági) leszármazottai, közülük egy az
egyik, Kiss János, az USA-ban, Philadelphiában.
Tóth Bencze Tamás

G

aray János életrajza meglehetõsen jól
ismert az irodalom
kedvelõi között. Tudjuk,
hogy jó családban született
Szekszárdon, Pécsett járt
gimnáziumba, majd Pestre
ment, ahol elõbb orvosnövendék lett, majd bölcsészetet tanult. Egyre több
verse jelent meg, és egyre
ismertebb lett a versolvasók körében.
Munkásságának nagy
része mégis feledésbe merült, pedig Garay igen termékeny költõ volt.
Rövid élete során (41
évet élt) szinte minden
irodalmi mûfajban kipróbálta magát, és jelentõset
alkotott. Kevéssé ismert,
hogy a kor jelentõs újságírója volt, sõt néhány lapot maga is kiadott. Versei
között találunk hazafias
költeményeket, szerelmes
dalokat éppúgy mint sírverseket, de megjelennek
életmûvében a népies költészet alkotásai is.
Szerette
a
természetet. Sok verse szól
szülõvárosáról,
Szekszárdról, és a nekünk oly

végeztek ki, 1853-54-ben 21
személyt, köztük Noszlopy
Gáspárt, összeesküvésben
való részvételért.
1849-50-ben összesen
legalább 128 embert végeztek ki, több százan kerültek börtönbe, több ezren álltak vizsgálat alatt és
több tízezer honvédot soroztak be büntetésül a császári-királyi hadseregbe.
Forrás: Hermann Róbert: Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
vértanúi
***
Eleméri és ittebei Kiss
Ernõ (Temesvár, 1799. június 13. – Arad, 1849. október 6.) honvéd altábornagy,
az aradi vértanúk egyike.
Kiss Ernõ dúsgazdag,
örmény családban született. Katonai pályafutását a bécsi Theresianum
elvégzése után, 1818-ban
a császári hadsereg egy
dzsidásezredében kezdte.
1845-ben a 2. hannoveri
huszárezred parancsnoka
volt. A késõbbi aradi vértanúk közül parancsnoksága
alatt szolgált Nagysándor
József és Vécsey Károly is..
A pákozdi csata elõtt
Batthyány Lajos õt kívánta
megbízni a magyar fõsereg
vezetésével, de kinevezésére végül nem került sor,
mert a sukorói haditanácson Móga János vállalkozott a horvátok elleni
harcra. Kiss Ernõ így csak
megfigyelõként vett részt a
csatában, majd ott volt abban a küldöttségben, amely
megkötötte Jellasiccsal a
fegyverszünetet. Október
12-én – a honvéd hadseregben elsõként – honvéd
vezérõrnaggyá nevezték ki
és átvette a bánsági hadtest
parancsnokságát. Decem-

ber 12-én – ismét elsõként
– honvéd altábornaggyá nevezték ki, de az 1849. január 2-ai pancsovai ütközet
után a tisztikar követelésére lemondott és január 9-én
átadta a hadtest parancsnokságát Damjanich Jánosnak. „Kárpótlásul” Debrecenben az adminisztratív
feladatokat ellátó Országos Fõhadparancsnokság
vezetõjévé nevezték ki. A
szabadságharc végéig több
alkalommal is helyettesítette a hadügyminisztert.
A világosi fegyverletétellel került orosz cári, majd
osztrák császári fogságba.
Kiss Ernõ a kivégzésekor már özvegy ember volt.
Feleségével, az akkor húsz
éves Szentgyörgyi Horváth
Krisztinával, az elsõ füredi Anna-bálon 1825-ben találkozott a 26 éves huszár
fõhadnagy. A következõ
évben házasságot is kötöttek, de Krisztina kilenc
hónap múlva kislánya születése után elhunyt, Répceszentgyörgyön nyugszik.
Lányuk, Ernesztin, hétévesen halt meg, aki édesapjával Eleméren van eltemetve.
Forrás: Elek Miklós:
Az elsõ füredi Anna-bál,
Szentgyörgyi
Horváth
Krisztina legendája,
***
Kiss Ernõ, az Aradon
kivégzettek egyike halálos ítéletét kötél általi halálról golyó általi halálra
módosították, mert császári csapatok ellen harcoló
csapatokat nem vezényelt.
Nem engedte bekötni a szemét. Az elsõ lövés a vállába
hatolt, ekkor saját maga vezényelt újra tüzet a tanácstalan
kivégzõosztagnak.
Ezután a halálos ítéletet
közvetlen közelrõl egy tiszt
hajtotta rajta végre. A golyó által kivégzettek négyes csoportjában õ volt
a harmadik. A kivégzést
követõen
tisztiszolgája
hantolta ki és álnéven eltemette az aradi temetõben.
Késõbb Katalinfán újratemetik, itt 16 évig nyugodott.
Ezután a családi kriptába
vitték át, azóta a szerbiai
eleméri katolikus templomban, amit õ építtetett,
nyugossza örök álmát.
Csorba Kata

A magyar gyászruha
„Véghez viszi a
csöndes erõ, amit
nem tud az erõszak
megtenni” – írták a
Toldy Ferenc által
szerkesztett Új Magyar Múzeum címû
1850–1860 között
megjelent lap mottójaként.
A régebbi idõk magyar
gyászruhája nem volt teljesen fekete, a kötény és
az ingváll mindig fehér
volt. Az 1848-49-es szabadságharc bukása után viselték az úgynevezett magyar
gyászt, amikor a hazájukat
szeretõ asszonyok a magyaros szabású ruhájukat
fekete selyembõl készítették. Így fejezték ki bánatukat a szabadságharc bukása miatt. (A fenti képen
Gróf Batthyány Lajos miniszterelnök hitvese, Zichy

Antónia grófnõ.) A forradalom leverése utáni, 1850es báli idõszakban a báloktól való távolmaradás
volt a bécsi udvar elleni

Az 1848–49-es szabadságharc vértanúi október
5-én az aradi vértanúk parkjában emlékeztek meg. A
mûsorban a Radnóti Miklós általános iskola diákjai,
valamint a Reformkori Hagyományõrzõk Társaságának tagjai vettek részt. Az ünnepségen közremûködött
Rojtos Norbert vezényletével. A Ferencsik János Zeneiskola Ifjúsági Fúvószenekara. Az ünnepi mûsort
szerkesztették és betanították Bognár Ferencné és
Molnár Judit a Radnóti iskola tanárnõi, és dr. Bakonyi Elvira a Reformkori Társaság tagja. Az ünnepi beszédet Molnár Judit a Humán Erõforrás Bizottságának az elnöke mondta. A reformkoriak tagjai fekete
ruhában jelentek meg az ünnepségen, a férfiak fekete
bocskaiban, a hölgyek az úgynevezett magyar gyászruhát viselték.

tiltakozás kifejezése. Míg
a következõ báli szezontól
kezdve, a sûrûn egymást
követõ „zajos nemzeti vigadás” jelentette az ellenállás formáját. Általában
a betiltott magyar csárdás
hosszantartó táncolása jelentette a politikai-kulturális ellenállást.
A színházak és a báltermek lettek a politikai
találkozások színterei, a
nemzeti kultúra továbbélésének és a nemzeti nyelv
használatának társas alkalmai. A színházi darabok kiválasztásával üzentek a közönségnek, ami
szintén a passzív ellenállás egyik formája volt.
Hanny Szabó Anikó

Kétszáz éve született Garay János
li nagy népszerûségét talán ezeknek a verseknek
köszönhette elsõsorban.
1848 márciusától fogva
szenvedélyes hangvételû
énekekben éleszti a harci kedvet, a lelkesedést. A
bukás után csak egy hajszálon múlik, hogy elkerüli a megtorlást, de
állását elveszíti, és
sorsa nehézre forHa itten is, e’ kút körött,
dul. Ekkor születHová azért sereglenek,
nek legszebb hazaHogy enyhet, írt találjanak,
fias versei.
Egymást sebzik az emberek:
Garay
költéVigasztalódj, ’s gondold meg
szete sem maradt
Hogy gyarló e’ világ!
mentes az akkor
’S elég volt mindig és lesz
még nagyon új,
Közöttünk balgaság.
népszerû
népies
irányzattól. Több
versében is találHa pávalépéssel megy el
kozhatunk ezzel,
Elõtted a’ gõg és negéd,
de a legnépszerûbb
S’ lenéz, mert nemzetsége tán
közülük a „Mátyás
Tegnappal régibb mint tiéd:
király Gömörben”
Vigasztalódj ’s gondold meg,
volt, amelyben az
Hogy régibb itt e’ kut;
igazságos királyt
S Ádám’ figefájából
és népét dicséri a
Mindnyájunknak kijut.
költõ.

kedves Balatoni kagylók
c. versciklusában Füredet, Tihanyt, a Balatont
örökítette meg. (Egy rövid és némiképp humoros részlet keretben a Balatoni kagylókból.) Igen
jelentõs Garay János hazafias költészete. Korabe-

A legsikerültebb Garay
népies költeményei közül
az 1843-ban keletkezett
Obsitos. Garay népies humora, amellyel életre kelti
Háry János alakját nagy sikert aratott. Hõse állítólag
élt Tolna megyében, bár az
egész világon ismerik a
hetvenkedõ, nagyotmondó
katona alakját.
A sok munkától Garay egészsége meggyengült, és rohamosan hanyatlott.
Mindeközben
népszerûsége,
tekintélye nõttön-nõtt. A Tudományos Akadémia és a
Kisfaludy Társaság tagjává választották, elnyerte az Akadémia Nagydíját. Korának közkedvelt,
és népszerû költõje volt.
1853.
november
5-én
hunyt el. Árván maradt
családjáról nem feledkezett meg a nemzet, munkái több kiadásban, nagy
példányszámban
jelentek halála után is, ezek

jövedelmébõl támogatták
õket. Szülõvárosa, Szekszárd szép szoborral tisztelgett emléke elõtt..
Balatonfüreden 55 évvel ezelõtt dr. Zákonyi Ferenc kezdeményezésére
helyezték el a mai Pantheonban látható szép emléktáblát, méghozzá a legelsõt
ezen a helyen. Ezzel egyben szép hagyományt teremtettek, amelynek mára
Füredi Panteon néven vált
híressé.
Garay emléke nem csak
szoborban, nem csak márványtáblán él tovább. A
hatvanas években a Tihanyba látogató turistákat kecskekörmöt áruló és
hozzá verset kántáló gyerekek fogadták, a vers pedig nem volt más, mint Garay költeménye a Balatoni
kagylókból, a Rege a tihanyi visszhangról
A régi szép idõkben
Egy szép királyleány
Aranyszõrû kecskéket

Õrzött Tihany fokán.
Így kezdõdött a rege,
amelyet akkoriban szinte minden tihanyi gyerek kívülrõl fújt, mint egy
népdalt, bár valószínûleg
nem is tudták, ki volt az
igazi szerzõ. A rege szövegét képeslapokra nyomtatták, cukrászdát neveztek
el róla, része lett Tihany
múltjának, turisztikai nevezetességeinek.
Itt Füreden, a látogatók, a gyógyulni vágyók,a
fürdõvendégek
örömé-

re a szívkórház elõtti
Kossuth forrás épületének egyik oszlopán még
nemrégen is olvashatták
egyik kútversét a Balatoni Kagylókból. Nevét a
fürdõtelep egyik szép utcája õrzi.
Háry János, az obsitos
katona alakja már-már
népmesei hõsként lett része a magyar kultúrának,
Kodály Zoltán zenemûve
révén pedig egyenesen világhírre tett szert.
Takács Miklós
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Nemzetközi kutatói minõsítés

Nemzetközi
minõsítést kapott a
füredi kutató központban kifejlesztett adatkommunikációs rendszer, a
Hiscom. A nemzetközi piacon is kuriózumnak számító
egészségügyi informatikai rendszert
eddig a veszprémi
kórházban tesztelték, – több ország is
érdeklõdik iránta.
A Bernben tartott IHE
minõsítõ rendezvényen,
amelyen 14 országból 350
szoftverfejlesztõ mutatkozott be, egyedüli magyar
termékként volt jelen a füredi fejlesztésû rendszer,
amely zökkenõmenetesen
kezeli és közvetíti az egészségügyi információkat, leleteket, vizsgálati eredményeket, a különbözõ
felhasználási
helyekre,
mint például a háziorvosi,

szakorvosi, magánorvosi
rendelõkbe, kórházakba,
laboratóriumokba, illetve
szanatóriumokba.
Az IHE (Integrating the
Healthcare Enterprise) az
Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett nonprofit szervezet. Céljuk, hogy
az általuk minõsített informatikai rendszerek javítsák az egészségügyi információk megosztását. Ennek
érdekében olyan ajánlásokat hoznak létre, amik segítik az összehangolt adatfelhasználást, vagyis az
egészségügyi ellátást jobbá, egyszerûbbé és hatékonyabbá teszik. A szervezetnek jelenleg 510 tagja van
a világban. Megtalálható itt
minden számottevõ orvosszakmai társaság, kormányzati szervek, szolgáltatók,
szakmai szövetségek, és az
egészségügyi informatikai
rendszerek fejlesztõi.
Az IHE tehát egy
minõsítési rendszer: a

Diagnosztikai chip
a cukorbetegségre
Uniós támogatásból
elindult a cukorbetegség korai kimutatására alkalmas
mérõrendszer kifejlesztése
A Diagnosticum Zrt.balatonfüredi fiókhelyén az
Új Széchenyi Terv keretében megnyert uniós támogatással elkezdte a kutatás-fejlesztési munkát,
melynek célja az inzulin
rezisztencia diagnosztizálása.
A felnõttkori cukorbetegség napjaink népbetegsége, nagy mértékben
nõ az érintettek száma a
felnõttek és már a gyerekek körében is. Ez a betegség
gyógyíthatatlan,
gyógyszerekkel kizárólag
karbantartható. Azonban
korai kimutatás esetén étrend és életmód változással megállítható ennek a
kórképnek a kialakulása.
A Diagnosticum Zrt.
ezért célul tûzte ki, hogy

Kutatás-Fejlesztési részlegében kifejleszt egy diagnosztikai chip-et, mely
lehetõvé teszi a cukorbetegség legkorábbi állapotának, az inzulin rezisztenciának a kimutatását.
A munka során kifejlesztésre kerülõ mérõrendszer
egy vérvételi mintából teszi lehetõvé az inzulin rezisztencia diagnosztizálását.
A
kutatás-fejlesztési
munka a balatonfüredi fióktelep K+F laboratóriumában kezdõdött el. Az
uniós támogatás nemcsak
a fejlesztési munka elkezdését biztosította, hanem
a K+F részleg alkalmazottainak megtartása mellett
új alkalmazottak felvételét biztosította Balatonfüreden.
Cég honlapja: www.
diagnosticum.hu

gyártók egészségügyi informatikai rendszereiket
szemtõl szembe állíthatják, és bizonyíthatják azok
átjárhatóságát. A szervezet
nyilvántartása szerint eddig a világon összesen 250
gyártó terméke felelt meg
a szigorú minõsítésnek.
Az egészségügyi kutatásfejlesztésben résztvevõk
minden évben három helyszínen - Európában, ÉszakAmerikában és Ázsiában –
lehetõséget kapnak, hogy
az általuk létrehozott
rendszereket az IHE bizottsága elõtt teszteljék.
Bernben a Connectathonnak („kapcsolat-maraton”)
nevezett egyhetes rendezvényen rekordot döntöttek: a maratoni kapcsolatteszthez 600 méter optikai
kábelt és két kilométer
rézdrótot használtak fel.
A balatonfüredi PanInform munkatársainak 16
helyszíni tesztet kellett elvégezniük a minõsítéshez.

Ebbõl volt olyan teszt, amit
az egy hét alatt bármikor
el lehetett végezni, de volt
olyan is, ahol szigorúan
szabályozták a végrehajtási és a ráfordítható idõt.
Öt nap alatt a HISCOM
majdnem 17.500 üzenetet
mozgatott meg, és a rendezvény végére minden
felvállalt profil esetén sikeresen teljesített.
– A Hiscom nemcsak az
egészségügyi szolgáltatókat köti össze, hanem az
Országos Egészségbiztosítási Pénztár adatbázisát
is a rendszer használóival.
Lengyelország, Románia
már érdeklõdik iránta, a
T-Systems Magyarország
anyavállalata, a Deutsche
Telekom pedig felvette a
portfóliójába, és NyugatEurópába is kiajánlja –
hangsúlyozta Náray Gábor
Zsolt ügyvezetõ igazgató, a
kutató-központban tartott
sajtótájékoztatón.
BFN

Mi lesz a szemétteleppel?
A
hulladéklerakók
közül talán a legszebb
fekvésû a valamikor murvabányaként
üzemelõ
erdõs, gyepes balatonfüredi, amelyet a tervek
szerint az uniós projekt
keretében (lásd az Északbalatoni térség szilárdhulladék-lerakóinak rekultivációja) nettó 470 millió
forintból állítanak helyre,
pontosabban két ütemben
zárják majd le- tudtuk meg

a devecseri sajtótájékoztatón.
2014 nyarára úgynevezett átmeneti záró réteget kap az Aszófõi út
felett1969-ben
megnyitott ma már nem mûködõ
szeméttelep, ami egy
kiegyenlítõ, majd egy fedõ,
végül egy vegetációs réteget jelent. A rekultiváció során a meglévõ depóniagáz kezelõ rendszert
is átalakítják a 119 400

négyzetméteren 1 300 000
köbméter hulladékot tároló területen. A települési
és bontási hulladékot tartalmazó füredi szeméttelepen a végleges felsõ
záró réteget tíz év múlva
kell kialakítani, amikor
a biológiai lebomlás már
befejezõdött. Az átmeneti
záró réteg kialakítását az
ütemezés szerint jövõre
kezdik meg.
Csorba Kata

GAZDIT KERESÜNK

Winnetou, a németjuhász gazdát keres
Ez a kimondottan kedves, barátságos juhászkutya nagyon emberbarát és szeret dolgozni. Kifejezetten okos,
intelligens kutyus. Részt vett alapszintû kutyakiképzésen is, és láthatóan hihetetlenül figyelmes, ha vele foglalkoznak. A szukákkal jól kijön, a kan kutyákat viszont
nem szereti. Neve: Winnetou. Fajtája: német juhász kutya. Kora: 3 év. Neme: fiú. Nem ivartalanított. Tartózkodás helye: Állatmenhely Balatonfüred. Érdeklõdni :
Inga Wagnernél, az Észak-Balatoni Ebmentõ Egyesület
elnökénél lehet. Inga-Verena Wagner Vorsitzende der
Hundehilfe Nordbalaton e.V.
Web: www.hundehilfe-nordbalaton.eu
Elnök Észak-Balatoni Ebmentõ Egyesület
Web: www.ebmentö.eu
H-8248 Veszprémfajsz (Hungary), Fö.u. 27.
Mobil: +36 30 509 35 64 oder Skype: ingaverena
E-Mail: inga@hundehilfe-nordbalaton.eu
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Egy kis édes semmittevés...

LEVÉL AZ OLVASÓHOZ

A leárazásokról
Rögtön az elején szeretném fölvilágosítani a Kedves Olvasót, hogy nem azokról a leárazási dömpingekrõl szeretnék
írni, amik tülekedõ tömegeket vonzanak
a bevásárlóközpontok ajtajához már nyitás elõtt egy órával. Errõl is megvan a véleményem, de most másfajta leárazásról
szeretnék beszélni, bár kétségtelen: itt is
vásárlásról van szó. Mégpedig könyvek
vásárlásáról.
Kedvenc foglalatosságaim közé tartozik árleszállításkor betérni a füredi bevásárlóközpont emeletén mûködõ könyvesboltba, ahol hosszú idõt el tudok tölteni a
könyvek között, izgalommal kutakodva a
polcokon, s néha még az ott sorba rakott
könyvek mögé is benyúlok, mert – nyilván a könyvet kevésbé tisztelõ vevõk jóvoltából – néha oda becsúszva bukkanok
igazi kincsekre. Az árleszállítás alkalmanként igen komoly mértékû is lehet,
elõfordul, hogy néhány könyvet az eredeti árhoz mérten 80 százalékos kedvezménnyel lehet megvásárolni, s ez bizony
csábító! Sokat tûnõdtem azon, vajon minek alapján döntik el a kedvezmény mértékét, s egyáltalán, mikor jut egy könyv
arra a sorsra, hogy az „Aktuális ajánlataink” polcról átkerül a rangban leghátrább sorolt „Leárazott könyvek”-hez?
Attól tartok, hogy a vezérlõ szempontoknak semmi közük a könyv írójához vagy
a mû tartalmához, pusztán egyetlen motiváció létezik: nem tudták eladni. Így
aztán akár érdemleges következtetése-

ket is le lehet vonni mindebbõl szellemi
igényeink és kulturális érdeklõdésünk
milyenségérõl és színvonaláról.
A láthatóan a fajsúlytalan kategóriába sorolandó kötetek (erre gyakran lehet következtetni az ízléstelen és hivalkodó borítókból) külön állványra kerültek,
dicsérendõ az üzlet dolgozóinak igényességét. Nagy ívben elkerülve ezt a helyet,
belemerülhettem az intellektuális kalandozásba. Korábbi évek árleszállításai
alkalmával így fedeztem föl magamnak
több, azóta kedvenccé vált írót (Álvaro
Mutis, Hugo Claus, Juan Carlos Onetti,
Niccolo Ammaniti, Urs Widmer – és a sor
folytatható), akiknek azóta már céltudatosan keresem a könyveit. Ugyanakkor
nagy szomorúsággal tölt el, hogy a leértékelt könyvek polcára kerülnek olyan
mûvek is, amiknek inkább a kirakatban
kellene, hogy bérelt helyük legyen – mint
például Móricz Zsigmond, Márai Sándor
vagy Szabó Magda számos kötete, de említhetném a külföldiek közül a világhírû,
osztrák író, Stefan Zweig kitûnõ könyveit
is, akinek öt regénye is a leértékeltek között szomorkodott. Ez bizony lehangoló!
Mindettõl rosszkedvûen mormolom magamban a klasszikus, latin mondást: Sic
transit gloria mundi, vagyis így múlik el
a világ dicsõsége – mégis azzal az érzéssel sétálok kifelé a boltból, hogy valami
azért nagyon nincs a helyén ebben az értékrendben.
Gaál Antal

Kossuth Tivadar kiállítása
az Anna Grand Hotelben
Bensõséges ünnepség keretében nyitották meg szeptember 7-én Kossuth
Tivadar festészeti
csemegének számító
kiállítását az Anna
Grand Hotelben.
A Vajdaságból származó, Magyarországon élõ
és nemzetközileg ismert
festõmûvész közel negyven
alkotása került néhány hónapra a földszinti társalgó
és az étterem falaira.
Lengyel Ernõ, a szálloda tulajdonosa megnyitójában kiemelte, hogy az
Anna Grand küldetésének
tekinti a mûvészetek pártolását és ezzel a kiállítással az eddigi támogatott
mûvészeti ágak, a színház
és a zene után a festészet
is megjelenik repertoárjukban.
Nagy Károly, a veszprémi
Szent
Miklós
Fõszékesegyház
kanonokja laudációjában elemezte a mûvész kettõs
kötõdését. Az ószövetségi és az újszövetségi vallásos témák jelentik az
egyik irányt, a hétköznapi szépség különlegesen
finom ábrázolása a másikat. És mindkettõt áthatja
az életvidámság, a témák
ismertek és érthetõek, a
nem szakértõ nézõ számára is élvezhetõek. A megszólaló mûvész saját életpályájáról,
gyökereirõl,
sikereirõl,
dilemmáiról
és a külföldi kihívásokról,
lehetõségekrõl
beszélt,
megemlítve, hogy mindig
visszatér választott otthonába, a Szeged melletti
Szatymazra.
Témáinak megkomponálása engem, az amatõr
mûélvezõt Marc Chagall-ra
emlékeztet néhol lebegõ,
elmerengõ
figuráival.
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Ugyanakkor az erõteljes
színek használata, témaválasztásai legyen szó vallásos, vagy profán tárgyról,
figuráinak elhelyezése és
sajátos, hol valósághû, hol
absztrakt, néhol naiv, de
mindenkor figuratív ábrázolása teljesen egyéni
karakterrõl tanúskodik.
A megnyitónak keretet adott Payer Sára és
Zsilinszky Cecília csellóbillentyûs duója.
Kossuth Tivadarnak az
Anna Grand számára való
„felfedezése” Lengyelné,
Vali asszony kifinomult ízlését és szervezõkészségét
dicséri. A kiállítás 2013.
március végéig látogatható. Javasolom megtekintését mindenkinek, aki lelki
felüdülésre és egy kis jó
hangulatra vágyik.
Olti Ferenc

Megnyílt a Koffe | in Balatonfüreden a városházával szemben
Balatonfüred dinamikus fejlõdése
újabb és újabb magánberuházások
megjelenését is magával hozza, ami azt
bizonyítja, hogy az
önkormányzat szándékát a vállalkozói
szektor is befogadja, sõt lekövetni
igyekszik azt.
A megújult felsõ városrész egy új központtá válik,
sorra nyitnak az új üzletek ezen a területen. A Városházával szemben az új
épületek egyikében nyílt
meg szeptember elején a
Koffe | in Kávézó és Ételbár. A tulajdonossal, Nagy
Tímeával beszélgettünk.
– Az ember azt gondolná, hogy Füreden sikeres
vállalkozást, pláne kávé,
tea, szendvics, saláta profillal csak a Balaton parton
lehet üzemeltetni, te mégis a felsõ városrészt favorizáltad, miért?
– Amikor a reformkori városrész elkezdett kiépülni, én már ott ezzel a
kínálattal szerettem volna
egy hasonló üzletet nyitni, de akkor arról lemaradtam, maradt hát a fotózás. Viszont máig úgy
érzem, hogy a helyi embereknek is szüksége van egy
minõségi, kulturált helyre,
ahová beülhetnek. Találkoztam Erdõs Miklóssal,
az újonnan épült házak
kivitelezõjével és õ mondta, hogy lenne lehetõség
egy kávézó nyitására. Nekivágtam, kicsi a bors, de
erõs alapon. A helyiekre
akartam támaszkodni, már
nem volt érdekem a parton
nyitni. Meg a part speciális
nyitva tartást is megkíván,
nem akartam éjszakába
nyúló üzletet.
– Az ember bejön és
elsõre valami olyasmit lát,
amit eddig Füreden nagyon
nem szokott meg, minden
olyan különleges és elegáns, de ugyanakkor nem
hivalkodó. Hiánypótló ez
az beruházás, van erre ma
igény?
– Rövid ideje vagyunk
nyitva és a visszajelzés nagyon pozitív. Az emberek
azt mondják, hogy hiánypótló a hely, hiánypótló a
kínálat. A dizájn valóban
egyedi. Egy belsõépítész
barátnõmmel
dolgoztunk
együtt.
Gyorsan
rámhangolódott,
érezte
mit is szeretnék létrehozni. Nem tagadom, hogy az
én egyéniségemet tükrözi
az egész belsõ építészet.
– A belsõ dizájnhoz
és az üzlet hangulatához illeszkedõ képek vannak a falon. Ezek a fotós
idõszakból, a mûtermedbõl
valók?
– Igen ezek mind az én
mûveim. Az egyik falon
hét darab ételmakrót lehet felfedezni, amelyek
kiválasztása és sorrendje
szintén tudatos volt, mert
a csakra színek jelennek
meg benne. A másik kép
egy vízcseppes, színesen
megvilágított kép, amely a
vizesblokkba vezetõ ajtóra van felragasztva. Ezzel
is próbáltam minél többet
hozzátenni az arculathoz.
– Szép üzlethez nyilván
különleges kínálat dukál.
Mit talál itt meg az, aki betér hozzátok?
– Mivel én is ínyenc vagyok, a kínálat is elég kü-

lönleges. Ha valaki bejön
egy kávéra, akkor nyolc
féle, 100 százalékos, frissen pörkölt és õrölt arabica
kávéból válaszhat. Indiai, kenyai, etióp, kolumbiai, brazil, bio, koffeinmentes és egy napi blend,
azaz egy napi keverék kávéból választhat a vendég. Ezen kivül különbözõ
fûszerezéssel lehet kávét
kérni, mint pl. szerecsendió, fahéj, kardamon. Vagy
akár egyedi ízesítéssel
mint pl. vanília, karamell,
mogyoró. 26-féle szálas
teát tartunk, fekete, zöld,
zöld-fehér prémium, vörös, gyümölcs, wellness és
gyógynövény teák is megtalálhatók. Házikészítésû
italok, szörpök is oltják a
szomjat.
– A bejárattal szemben
mindjárt egy ufóalakú, nagyon guszta ételvitrint látok, ezek szerint enni is lehet az üzletben?
– Nap mint nap 4-5-féle
pástétomból lehet választani, azon kívül nagy választék van a salátákból
is. Az egyszerû kukorica
és
paradicsomsalátától
kezdve, az összetettebb
egzotikus salátákon át
próbálunk minden igényt
kielégíteni. Van egy szendvicsbár részleg, ahol a
vendég ki tudja választani
a péksüteményt, vagy hogy
mit kér a szendvicsébe, mi
pedig elkészítjük neki. El
tudja dönteni, hogy mindezt hidegen vagy melegen
fogyasztja el. Desszerként
házi készítésû süteményekkel várjuk a vendégeinket. Mindezt elvitelre is.
– Látok a polcon egy
kitünõ Vesszõs-t a Horváth

Borház kínálatából, illetve egy levendulaszörpöt a
Tamás Pincészettõl. Törekedtél arra, hogy füredi és
környékbeli õstermelõktõl
és gazdáktól szerezd be a
termékeket?
– Igen, ez nálam
kezdettõl tudatosan úgy
mûködött, hogy minél több
terméket a helyiektõl szerezzek be, mint pl. a borok,
a méz, a sajtok, a szörpök.
Fontos, hogy a környezetben élõ vállalkozókat részesítsem elõnyben a multik helyett, még akkor is,
ha kicsit többe kerül, mert
úgy gondolom, hogy hoszszútávon ez úgyis meg fog
térülni számomra.
– A fotós életedbõl tudom, hogy nagyon igényes
vagy a saját munkádra,
mennyire volt nehéz feladat a Koffe i in csapatát
összeválogatnod?
– Hat-hét személybõl
kellett volna választanom és annak ellenére,
hogy mindig hallgatok az
intuíciómra, most ötbõl
nem tudtam kiválasztani azt a hármat, aki a
kezdõcsapatba került, így
hát grafológus segítségét
kértem a választásban.
– Ez volt nálad az állásinterjú?
– Részben igen és nem
bántam meg, ajánlom mindenkinek.
– Az emberek rohannak,
nincs idejük saját magukra
sem, nem hogy egy finom
kávét nyugodt körülmények között meginni.
– Szerintem már mindenki érezte úgy, hogy
kikapcsolódásra, egy kis
édes semmittevésre van
szüksége. Ezek olyan pilla-

natok a feltöltõdésre, amelyeknek fontos szerepük
van életünkben, hogy aztán újult erõvel tudjunk ismét nekilátni a munkának.
Szerintem ennyit mindenki megtehet önmagáért és
nagyon örülök, hogy egyre
több visszatérõ vendégünk
így gondolja, miután megízlelte az üzlet hangultát,
a kiszolgálás kedvességét.
– Sokáig a Múzsa
Mûvészeti Egyesület elnöke voltál, így a neved szorosan összeforrt a kultúrával. Viszontlátjuk ezt az
üzletedben is?
– Igen készülünk programokkal, rendszeresen
minden hónap második
péntekjén 19 órától kulináris esteket tartunk, és minden hónap 4. péntekjén 18
órától spirit est lesz nálunk. Október 27-én a Nyitott Mûtermet szervezzük
meg az új városközpontban, amikor is 11–12 óráig
a Zeneiskola dísztermében
St. Martin ad koncertet,
aki az ismerettségünkre
való tekintettel a bevételt
egy helyi jó cél érdekében
ajánlotta fel. Itt az üzlet
elõtti kerthelyiségben pedig Magyarország leghíresebb festõmûvészei fognak
alkotni, akiket már a Vaszary Villa kiállításaiból
is ismerhet a füredi közönség. Velük lehet találkozni, beszélgetni, alkotás
közben megnézni. A további programokat itt a Balatonfüredi Napló hasábjain, a Koffe | in Facebook
oldalán, valamint honlapján
(www.koffe-in.com)
megtalálhatják. Mindenkit
szeretettel várunk! (x)
Bán László
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A zene mindenkit körülvesz
Sokunknak feltûnt,
hogy július elsõ felében élettel telt meg
a Balaton Királynõje
Közösségi Ház, egykori nevén a Piros
iskola.
Két
zenepedagógus,
akik a Fiatal Balatonfüredi Muzsikusok Egyesületének tagjai – Bánó Veronika
zongoratanár, a Balatonfüredi Református Egyházközség kántora, gyermekés felnõtt énekkarának
vezetõje, valamint Rábaközi Rita magán énektanár, ének-kamaramûvész,
Ringató-foglalkozásvezetõ
– különbözõ zenei foglalkozásokkal tette színesebbé az óvodáskorú és a nagyobb gyermekek nyári
élményeit.
– Rita, miért tartod fontosnak a gyermekek zenei
nevelését?
– „Egy gyermek zenei nevelése a születése elõtti kilenc hónapban
kezdõdik”- vallotta Kodály
Zoltán, és valóban ma már
számos kutatás bebizonyítja, hogy egy ember életében milyen meghatározó
az anyaméhben eltöltött
idõ minõsége. Bebizonyították, hogy az ismert, az
anya hangján elhangzó dalokkal, a klasszikus zenével áthidalhatóak azok a
kezdeti nehézségek, amelyekkel egy újszülöttnek
meg kell küzdenie a világrajövetelekor.
Hadd
idézzem egy lelkipásztor
szavait: „Amikor megszületünk, a lélek sír, a környezet örül, amikor meghalunk, a lélek örül, mert
ez a mennyei születésnapja, s a környezetünk sír.
Ezeket az ünnepnapokat
és szomorúnapokat, egy
valami mindig körülveszi:
a zene”. Úgy gondolom,
hogy napjaink felelõssége,

hogy a gyermekek és a
szülõk lelkét formáljuk az
értékek felé, adott esetben az értékes zene felé.
Nem szabad, hogy kihaljanak népdalaink, népi játékaink, a templomokban
pedig ma is szükség van
Bach, Handel, Vivaldi zenéjére.
– Hogy jött létre az óvodásoknak szóló zenei tábor?
– A Ringató Zenei Alapítvány, (vezetõje dr. Gállné Gróh Ilona), kezdetben
a 0-3 éves korú babáknak és szüleiknek kínált
lehetõséget, hogy heti
rendszerességgel
találkozzunk, énekeljünk, és
életben tartsuk, tanuljuk,
néha már elfelejtett nemzeti zenei kincseinket.
Balatonfüreden 2007 óta
mûködik ez a program és
a 3 évet betöltött gyermekek szülei kérdezgettek a
folytatásról. Elvégeztem az
alapítvány Ringató Énekes
Óvoda módszertani iskoláját, ami egy különleges, a
drámapedagógia és zeneterápia eszközeit használó módszertan, és a heti
egy alkalmon túl, igény
lett a szülõk körében egy
nyári intenzív zeneóvodai hétre is, amit Rompos
Patrícia és Ilyés Mária
Daniella kolléganõimmel
valósítottunk meg. A gyerekek délelõtt két zenei
foglalkozáson és kézmûves
foglalkozásokon
vettek
részt. Rengeteg hangszerrel ismerkedtek meg, és
õk maguk is zenéltek, és
készítettek is hangszereket. Nagyon sokat játszottunk és énekeltünk együtt.
Szeptember végétõl, pedig újra heti egy alkalommal találkozunk a Városi
Könyvtárban, amire sok
szeretettel várjuk a csatlakozni kívánó gyerekeket,
hiszen ez a komplex zenei

fejlesztés az érzelmi intelligencián túl az értelmi képességekre is nagymértékben hat.
– Ez nekem se ártana,
én annak idején csak azért
kaptam kettest énekbõl,
mert tudtam a szöveget.
Belõlem is tudtál volna,
vagy tudnál operaénekest
faragni?
– Bármikor állok rendelkezésedre, van olyan
felnõtt növendékem, aki
ötven év felett kezdett énekelni, és a kezdeti hangjához képest, ma már tisztán, hallgathatóan adja
elõ kedvenc dalait, magának, magáért, a lelki
egyensúlyáért. Természetesen vannak korlátok,
amiket egy bizonyos kor
felett már nem lehet átlépni, de úgy gondolom, hacsak nem valami betegség áll a háttérben, - amit
Kodály is vallott: „nincsenek dörmögõ és botfülû
gyerekek”, hiszen az óvodás életkor befejezéséig a gyermek utánozva tanul.
Az
embernek
egyszerûen szüksége van
a zenére. Ma már számos
mûvészetterápiával, köztük a zeneterápiával is sikeresen gyógyítanak. Azért
persze nem mernélek elküldeni a korunkban divatos tehetségkutató verseny
valamelyikére!
– A feleségem és a menyem szerint, akik már jártak rá, a Ringató összehozza az egyébként néha
bezártságban
szenvedõ
kismamákat.
– Ez valóban nagyon jó
„mellékhatása”! Balatonfüreden szerdánként találkozom a gyerekekkel a Városi
Könyvtárban. Délelõtt a 0-3
éves korú gyerekekkel foglalkozom, délután, pedig az
óvodáskorú gyerekeket várom sok szeretettel. Csatlakozni bármikor lehet.

– Veronika, július 2–14.
között szerveztél ökumenikus
orgonatábort,
különbözõ felekezetekhez
tartozó hívõ, zongorista
gyermekek számára.
– Gyülekezeti munkám során rengeteg alkalmam nyílik – ökumenikus alkalmak, nemzeti
ünnepek, városi kulturális rendezvények – a közös szolgálatra katolikus
és evangélikus testvéreinkkel együtt. A szolgálatban egy cél által vezérelve, az Úr dicsõségét
hirdetve alkothatunk egy
nagy lelki közösséget és
tevékenykedhetünk
az
Õ dicsõségére. Ezt látva és megérezve eddig
is arra törekedtem, hogy
különbözõ felekezetû keresztény gyülekezeteink
között a hangsúlyt arra
helyezzem, ami összeköt,
nem pedig arra, ami elválaszt minket egymástól.
Ezeket az élményeimet
szerettem volna megosztani azokkal a gyermekekkel, akikrõl tudtam, hogy
hitben élnek és aktív zeneiskolai tanulók.
– Kik segítették a munkádat?
– Ezúton is szeretnék
köszönetet mondani azoknak, akik a kezdetektõl
felkarolták, és áldozatos
munkájukkal
segítették
munkámat. Katolikus testvéreinknek a volt Piros
iskola egyik termét, ahol
a foglalkozásokat tarthattam, Korzenszky Richárd
OSB perjel atyának, hogy
rendelkezésünkre bocsátotta a Tihanyi Bencés
Apátság kísérõ orgonáját,
melyen a gyermekek két
héten át tanulhattak, Varró Krisztinának az apátsági orgona bemutatását,
Miklós Ferencnek, egyházközségünk lelkipásztorának, hogy helyet adott a

záró koncertnek, és mindenkinek, aki bármely módon hozzájárult a tábor
megvalósításához.
– Mi volt a tábor programja?
– Egyéni orgonaórákból, közös elméleti órákból és énekkari próbákból
állt. Az elméleti órákon a
különbözõ felekezetek liturgiáját, szokásait tanultuk meg, néhány a felekezetre leginkább jellemzõ
énekkel együtt. A tábor végén egy tesztet írattam a
gyermekekkel a tanultakról, melyet szinte kivétel
nélkül hibátlan eredménynyel írtak meg.
– Azt hallottam igen
nagy volt a sikere a záró
koncertnek…
– Igen, az utolsó napon egy kis záró koncerttel
kedveskedtünk
a
szülõknek,
érdeklõdõknek,
ahol
mindenki játszott szólóban orgonán, kísért egy
gyülekezeti éneket, egy
szólistát, valamint az
énekkar is elõadott több
produkciót. Külön öröm
volt számomra, hogy a
szülõk is csatlakoztak
hozzánk és a kamaraprodukciókban tevékenyen
részt is vettek.
– Elérted a célodat?
– Erre is azt tudom mondani, hogy igen. Egymás
egyházának, liturgiájának
megismertetése, olyan kölcsönös tiszteletet ébreszt,
olyan
szemléletmódot,
szellemiséget
közvetítalakít ki a gyermekekben,
mely az összetartozást tudja képviselni és a zene
által megvalósítani. Az
együtt töltött két hét úgy
érzem
mindnyájunkat
megerõsített hitünkben,
szolgálatunkban és egységes közös nyelvünkben, a
zenében.
Csizmazia Szilveszter

ÖRÖMEINK, BÁNATAINK

Kedves Olvasók!
Sajnos nagyon kevesen jelentkeznek családi hírekkel
Örömeink, bánataink rovatunkba! Itt ingyen tehetik közzé jó (születés, házasság, évforduló, szülinapok ) és rossz
(haláleset, gyász-évforduló) híreiket. Várjuk a leveleket!
Csizmazia Szilveszter
telefon: 30 /9161703
bfn@furedtv.hu

Megszülett Ay Petike 2012 szeptember 24-én, 3670 gr
és 56 cm.

GYEREKSZÁJ
Jaj nagyon sajnálom, de elfogyott a lekváros palacsinta - mondom.
Gyerek, milyent kértek -kérdezem, amikor újra készítek.
Megszólal Katikánk:
Jajdesajnosat!
Lejegyezte: Csizmazia Szilveszterné
Második gyerekkor
Egy 85 éves néni hív minket telefonon gratulálni:
- Anyucikád otthon van?
- Az már sajnos meghalt, én egy majd 60 éves, 11 unokás nagypapa vagyok – mondom meglepõdve.
- Jól van édesem, én az anyukáddal akarok beszélni!
- Az a feleségem….most nincs itthon.
- Ö..Ö…Én a Katikával akarok beszélni…
- Jól van, este szólok az anyucikámnak….. mondom
megadóan.
Lejegyezte: Csizmazia Szilveszter

Lugossy Máriára emlékezve
Kerülni akarom
a nagy szavakat.
mégis azt kell mondanom, a kortárs
magyar szobrászat
egyik legjobb alakja volt. Ebbõl a volt
a legfájdalmasabb.
Augusztusban ment
el, egy valóban méltósággal viselt és
sok szenvedéssel
járó betegség vitte
el.
Legalább
harminc
éve ismertem. Dolgoztunk együtt, rendeztem,
nyitottam meg kiállítását. Sokszor jártam a
mûtermében,–
férjével
együtt, Bohus Zolán, hatalmas mûvész õ is - beszélgettünk
mûvekrõl,
tervekrõl,
kortársakról.
Mindez múlt idõ.
S egyszer csak az
útjaink
Füreden
is
keresztezõdtek. Valaki a
helyismereti egyesülettõl
figyelmeztetett rá, hogy a
vasútállomáson lévõ óra az
õ ifjúkori munkája. Az ember az órát nem nézi, csak
az idõt rajta. Fel sem tûnt,
csak ezután, hogy milyen
szép szerkezet. Volt idõ,
amikor mûvészek terveztek ilyeneket. Hogy szebb
legyen a környezetünk. Így

lett õ számomra füredi is.
És
korábban
székesfehérvári,
hiszen
megrendítõ második világháborús emlékmûve (az a
bizonyos lezuhant, földbe tört harang) elõtt sokat
álldogáltam. És veszprémi is, hiszen az Óváros téren álló millenniumi mûve

örök érvényû. Elneveztem
idõkapunak, amin, ha átnézünk, a város ezer éves
idõ messzeségébe látunk,
s a két cseppkõ soha nem
fog összeérni, miként a létezés sem zárul be soha.
Kivéve az övé most,
2012 nyarán. Élt 63 évet.
Magyar szobrászmûvész.

Most a legfájdalmasabb
munkája, a parlament
elõtti örökmécses, a forradalom lángja õ érte is fellobban majd. De szívesen
láttam volna egy nagy kiállítását itt Füreden! Most
már csak az óra az övé, a
miénk…
(y.y.)
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Rodin tárlat lesz a Vaszaryban
Idén eddig közel
harmincezer fizetõ
látogató fordult
meg a város három
meghatározó múzeumában, a Vaszary
Villában, a Jókai Emlékházban illetve a
Városi Múzeumban.

Volt egyszer egy vincellérház
Egy éve nyitott meg
az Arácsi cukrászda
a városrész központjában. A régi,
romos, az elvadult
növényzet mögül
szinte alig kilátszó
egykori vincellérház megújítva ismét
életre kelt.
Az új épületben a
fõvárosból ideköltözõ értelmiségi házaspár saját készítésû süteményeit
árulja, most pedig a patinás épület múltját is szeretnék minél alaposabban
feltárni.
– Elkeserítõ állapotban volt az épület, látszott
rajta, hogy húsz éve biztos nem nyúlt hozzá senki.
Ugyanakkor vonzott minket az épület patinája, a
múltja, láttuk a lehetõséget
az elvadult udvarban, ezért
döntöttünk úgy néhány évvel ezelõtt, hogy megveszszük az ingatlant. Az eredeti épületbõl csak a pince
maradt meg, a korabeli
ház olyan rossz állapotban
volt, hogy teljesen le kellett
bontani. Azonban amennyire csak lehetett az eredeti
állapotnak megfelelõen,
a helyi jellegzetességeket
tiszteletben tartva és ápolva építettük újjá a házat.
A bontásból származó öszszes megmenthetõ téglát,
terméskövet visszaépítettük, igyekeztünk minden
részletre odafigyelni – idézi fel a közelmúltat Fekete
Zsolt, aki hozzáteszi: felesége gyerekkori vágya vált
valóra a saját készítésû
süteményeket kínáló cuk-

rászda megnyitásával, de
most az üzlet útra indítása
után itt az ideje, hogy megismerjék, felkutassák és a
lehetõségek szerint be is
mutassák a korábban helyi
védelem alatt álló épület
múltját.
– Itt van ez a régi ház,
bizonyára sok-sok történetet rejtve és mi nem tudunk igazán róla semmit.
Úgy hallottam valaha paplak is volt, nagy szõlõbirtok
tartozott hozzá, a helyiek
kedvelték és nagy becsben
tartották, de ennél többet
nem sikerült eddig megtudnom. Egyszer bejött
hozzánk egy idõs hölgy,
és láthatóan meghatódva,
könnybe lábadt szemmel
nézett körül. Kiderült, a
háborúban néhány társával együtt itt a pincében
töltött több hetet. Megindító volt, ahogy felidézte az
akkori eseményeket, mesélt az akkori állapotokról, volt benne fájdalom is,
mégis felejthetetlen volt
ez a találkozás.
Fekete Zsolt és felesége most szeretnék

összegyûjteni a vincellérház történetéhez kapcsolható emlékeket. Ezért várják az épületrõl, az utcáról
és a környékrõl készült korabeli képeket, a házhoz
valahogy kötõdõ tárgyakat,
és szívesen meghallgatják,
lejegyzik a helyi anekdotákat.
– Szeretnénk minél többet megtudni, hiszen fontos a múlt, fontos tudni és
ismerni. Ez volt az eredeti
szándékunk: a ház ne csak
egy cukrászda legyen, hanem egy olyan hely, aminek lelke van, ahova jó
betérni. Nagyon bízom
benne, hogy sikerül felkutatni az épülethez tartozó
tárgyi illetve személyes
emlékeket. Azt tervezzük,
hogy itt a cukrászdában
helyet is találunk mindannak, ami összegyûlik
– fogalmazott végül Fekete Zsolt, aki az Arácsi út
132-ben várja mindazokat,
akik valamivel hozzá tudnának járulni a vincellérház történetének felelevenítéséhez.
mt

Ezúttal a legnépszerûbb
eseménynek a Vaszary Galéria kiállításai bizonyultak. A jövõ évi tervekrõl
kérdeztük a Füredkult
igazgatóját.
– A márciusi nyitás
óta a három múzeumban
több mint 28 ezer fizetõs
látogató fordult meg. Sikere volt az idén bevezetett kombinált jegynek,
amellyel mindegyik intézmény kiállításai három napig tekinthetõk
meg, de továbbra is a
kedvezményes belépõk a
legnépszerûbbek. A csoportok száma csökkent,
érezhetõ, hogy kevesebb
pénz jut a kultúrára. A külföldi látogatók száma viszont nõtt, de látjuk, hogy
õket a nyelvtudással és a
színvonalas
szolgáltatásokkal lehet megszólítani.
A kiállításokhoz kapcsolódó kísérõprogramok mindegyike szinte telt házas
volt és sokan érdeklõdtek
a tárlatvezetések iránt is.
Továbbra is fontosak tartjuk az együttmûködést a
város többi kulturális intézményével, de a programok
összehangolásán
azért még mindig van mit
finomítani – válaszolta a

balatonfured.hu
kérdésére Dallos Krisztina, a
Füredkult ügyvezetõje.
Jövõre több neves galériával is rendez közös kiállításokat a Füredkult. A
Szépmûvészeti Múzeumtól Auguste Rodin szobrok,
grafikák és rajzok érkeznek
majd tavasszal, a Magyar
Nemzeti Galériával közösen pedig Ferenczy Károly
bibliai témájú festményeit mutatják be a Vaszary
Villában. A klasszikus tárlatok mellett a kortárs
mûvészet is helyet kap,
a tihanyi ARTplacc-cal
együttmûködve júliusban
fiatal tehetséges mûvészek
mutatkoznak be a galéria
parkjában. A tervek szerint
jövõ augusztusban is lesz
Pintér Aukció illetve jótékonysági est és zenei programokat is kínálnak majd:
a Snétberger Zenei Tehetség Központ fiataljai adnak
komoly és könnyûzenei
koncerteket a villában.
– Végre szeretnénk
megvalósítani az állandó Vaszary-kiállítást, így
megelevenedne a villa és
a hercegprímás története,
a látogatók bepillantást
nyerhetnének a Vaszary
család életébe és néhány
Vaszary János képet is
kapnánk tartós letétbe neves közgyûjteményektõl.
Az olasz év jegyében
jövõre
a
Quasimodo
Költõversenyhez kapcsolódóan, olasz kortárs kiállítás megszervezésére
is pályázunk – tette hozzá
Dallos Krisztina.

– Személyi változások is történtek: dr. Ács
Anna szakmai igazgatónk
nyugdíjba ment, helyét
Tóth Györgyi vette át, aki
évek óta lelkiismeretes
gazdája a helytörténeti
gyûjteménynek, kiállításokat rendez és sikeres szakmai pályázatokat ír. A pályázatok nagyon fontosak,
hiszen az önkormányzat
támogatása és a rendezvények bevétele mellett nagy
szükségünk van rájuk. A
programokra és a kiállí-

tásokra szakmai fórumokon pályázunk, rengeteget
kell spórolnunk az elmúlt
két évhez képest, de azt hiszem, ez most mindenhol
így van – fogalmazott Dallos Krisztina, aki elmondta: az élénk érdeklõdés miatt a Csók István Édes élet
címû tárlat nyitva tartását
december 30-ig meghoszszabbították, így Kõ Pál
(képünkön Kõ Pál dedikál
a Vaszary-villában) életmû
kiállításával együtt a Vaszary Villában jelenleg két
átfogó kiállítás látogatható.
December 30-ig csütörtök-vasárnap 10–18 óráig
várják a látogatókat a múzeumok. Az október 23-i
hosszú hétvégén hétfõn és
kedden is nyitva lesznek a
házak. A fentiektõl eltérõ
idõben elõre egyeztetett
idõpontban, elõzetes bejelentkezéssel minimum 6 fõ
esetén kinyitják a házakat.
A reformkori sétákon is
elõzetes jelentkezés alapján lehet részt venni.
A Vaszary Villában januártól ismét karbantartási munkákat végeznek,
tervezett nyitás március
15-én lesz, már új kiállításokkal.
Martinovics Tibor

elsõ alkalommal az Arácsi
Óvoda gyermekei adtak
mûsort.
A jó hangulathoz az
alapítvány zsíros kenyérrel, a háziasszonyok süteményekkel, a bortermelõk
a tavalyi borukkal járultak
hozzá. Este a Népházban

Gál Helgával, a Külügyminisztérium bor és gasztronómia tanácsadójával
Csorba Kata, a Füred Tv
fõszerkesztõje beszélgetett. (Gál Helga a képen
jobbról, Fabacsovics Zoltánnéval.)
Hanny Szabó Anikó

Az arácsiak közös bora
Az Arácsért Közhasznú Alapítvány,
mint minden évben
arra kérte az arácsi
lakosokat, hogy
lehetõségük szerint
hozzanak magukkal, ha csak egy fürt
szõlõt is az arácsi
szüretre, amin elkészítik a helyiek közös borát.
A parkban felállított
darálónál és a présnél lelkesen segítettek a gyerekek is, a finom must kóstolása volt a jutalmuk.
A mintegy száz liternyi must a szakképzõ iskola hordóiba került, és ott
forr várhatóan hetven liter finom borrá, amit Márton napján, a november
10-i ünnepségen kóstolnak meg és neveznek el az
arácsiak. A munka végeztével az ünnepségen idén
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NYÍLT LEVÉL

Tisztelt Walter Sennebogen Úr!

Gyõztek az arácsiak
Balatonfüreden a
Romantikus Reformkor hétvégéjén a megszokott
programok mellett
egy játékos történelmi vetélkedõt is
szerveztek szeptember 22-én szombat
délelõtt a Vaszaryvillában.

A balatonfüredi óvodák gyermekei és
dolgozói nevében
szeretnénk kifejezni
Önnek köszönetünket a városi óvodák alapítványainak
nyújtott anyagi támogatásért.
Az Önök által felajánlott összeggel az Óvárosi
Óvodában lehetõvé vált és
megvalósult az udvari homokozó feletti árnyékoló
létesítése, a Mesevilág tagóvodában mozgásfejlesztõ
eszközök kerültek beszerzésre, a Kiserdei Óvoda kiscsoportja pedig új
öltözõszekrényekkel gazdagodott, a Tündérkert
Óvodában az udvari-és
mozgásfejlesztõ
eszközpark bõvült.
Ez a támogatás lehetõvé
tette olyan fejlesztõ játékok, eszközök beszerzését, melyek hozzájárulnak
gyermekeink
örömteli,
érzelem gazdagító, ismeret-és tapasztalatszerzõ,
társas kapcsolatok, viselkedési szabályok kialakulását is befolyásoló játékához, valamint elõsegítik
az óvoda felszereltségének folyamatos bõvítését
és korszerûsítését. Támo-

A játékban öt csapat
vett részt: a Szent Benedek
Gimnázium, Szakképzõ Iskola és Kollégium Balatonfüredi Széchényi Fe-

A hosszú út monotóniáját megszakítva Ausztriában
megtekinthettük a Melki Apátságot,
amely már az autópálya
felõl hívogatóan csalogatott bennünket a reggeli
verõfényben. A délutáni
órákban megérkezve, az
iskola kertjében egy kis
állófogadás keretében köszöntött bennünket az intézmény igazgatója, Rudolf
Nerl, igazgatóhelyettese,
a program fõszervezõje:
Wolfgang Reiter, valamint Ursula Mairinger és
Gertrud Brunnbauer.
A szállodánk a város
fölé emelkedõ dombon he-

zad elsõ felének jeles
személyiségeit, a fejlõdés
állomásait felidézzék a
versenyzõk játékos formában. A vetélkedõt a
Szent Benedek Gimnázium, Szakképzõ Iskola és
Kollégium Balatonfüredi
Széchényi Ferenc Tagintézménye iskola csapata
nyerte a következõ összeállítással: Both Imre 11/R,
Varga Júlia 11/R, Dõry
Ádám 12/R, Tánczos Nikolett 12/R, Torma József
13/E.
BFN

Kirándulás az Õrségben

gatását ismételten megköszönve, bízva további támogató együttmûködésében,

kívánunk munkájához sok
sikert és jó egészséget!
Köszönettel:
Czunamné

Szabó Ágnes, Pungor Éva,
Tóthné Kovács Alíz, Tiszkó
Anita óvodavezetõk.

Eötvös iskolások Passauba látogattak
A tantestület
õszi kirándulását
követõen, most a
diákok látogathattak el a három folyó
városába. Július elsõ
hetében iskolánk tanulói és kísérõi (35
fõ) a passaui Boldog
Gizella Reáliskola
vendégei voltak.

renc Tagintézménye, a
Lóczy Lajos Gimnázium
kettõ csapata, a Nagycsaládosok Egyesülete és az
arácsi közösség is képviseltette magát egy csapattal.
A szórakoztató és érdekes játék mûsorvezetõje
egy ismert televíziós személyiség, Lovas György
volt, a zsûri, Fónagy Zoltánból, az MTA történészébõl
és Szabó Lajos úrból, a
Városi Mûvelõdési Osztály vezetõjébõl állt. A játék célja, hogy a 19. szá-

lyezkedett el. A kényelmes
alvás és a bõséges reggelik
után jól indult a napunk.
A délelõttöt az iskola tanóráin töltöttük, a tanulóink saját évfolyamuknak
megfelelõ
osztályokba
lettek besorolva. Így módunk nyílt betekinteni az
ott folyó iskolai életbe, a
tanórák rendjébe. A szünetekben lehetõség nyílt
ismeretségek, barátságok
kötésére, amelyek hazatérve az internet segítségével életben maradtak,
lehetõséget adva az idegen
nyelven folytatott kommunikációra.
A délutánok az iskola
és város történetének, nevezetességeinek megismerésével teltek.
A német precizitással
megszervezett
program
legtöbbjét ingyenesen tekinthettük meg: Vármúzeum, Dom és az orgonahangverseny, s a forróságban az
aquaparki fürdõzés jelentett igazi felüdülést. De
nem hagyhattuk ki a város

fölé emelkedõ Mariahilfe
pálos kolostor megtekintését sem. Sétahajóztunk a
három folyó torkolatában,
s nem gyõztük csodálni a
„bajor Velencét”.
Csoportunkat az a nagy
megtiszteltetés érte, hogy
a városháza megtekintésekor a város polgármestere,
Urban Mangold köszöntött bennünket. A díszteremben röviden bemutatta
Passau város kialakulásának, meggazdagodásának
történetét, s röviden vázolta a város jövõre vonatkozó
terveit. A látogatók elõl elzárt kisterem ajtajai is feltárultak elõttünk. Így lett
az Eötvös iskolások látogatása hír a helyi lapban.
Fakultatív program keretében sétálgattunk az óváros kisutcáiban, be-benéztünk az illatos aprócska
üzletekbe, megcsodáltuk a
mûvészek utcáját.
A
festõi
szépségû
„Donauschliengen” kanyarulatánál vettünk búcsút
Passautól és a tábortól.

Valamennyien
élményekkel gazdagon tértünk
haza, és ízelítõt kaptunk
a szívélyes, barátságos
vendéglátásból, a precíz
programszervezésrõl,
önzetlenségbõl, hiszen az
iskolát mûködtetõ rendi
nõvérek ingyen vállalták
csoportunk ebédeltetését.
Köszönjük az Eötvös
Loránd Általános Iskola
támogatóinak, hogy hozzájárulásukkal segítették
utunkat, a szülõknek, hogy
apró ajándékaikkal módunkban állt megköszönni
vendéglátóink kedvességét. Köszönjük a Passauban élõ Andrea és Jürgen
Magernek az elõkészületek
és a lebonyolítás során
nyújtott
támogatásukat.
Reméljük, hogy módunk
lesz a passaui Boldog Gizella iskola növendékeinek és tanárainak itt Balatonfüreden viszonozni a
kedves vendéglátást.
Eötvös iskola

Augusztus elején, egy
meleg nyári napon indultunk táborozni az Õrségbe
a könyvtár szervezésében.
Már az elsõ nap is élményekkel teli volt. Úton a táborhely felé kirándultunk a
Zalaszántói sztupához (ami
egy buddhista szentély),
egy római kori ásatáshoz,
és megnéztük Zalaegerszeget. A második napon tollas, ping-pong és sakk versenyen indulhattunk. Én
a sakk versenyre neveztem

be, amit meg is nyertem. Ki
lehetett próbálni az üvegcsiszolást és a nemezelést
is. Az utána következõ napokban sokat kirándultunk. Voltunk Szlovéniában egy orchideafarmon,
és megnéztük a nagytótlaki
rotundát, ami egy kerek
alakú templom. Egy másik napon elgyalogoltunk a
Vadása – tóhoz, ahol fürödni is lehetett. Velemérre is
elmentünk megnézni egy
Árpád – kori templomot. Az

utolsó elõtti napon vicces
címeket osztottunk ki egymásnak. Megszavaztuk a
legbarátságosabb, legcsendesebb, legszebb szemû
fiút és lányt. Hazafelé még
megálltunk Göcsejen a falumúzeumnál, ami nekem
nagyon tetszett. A táborban
új élményeket, és új barátokat szereztünk, jövõre is
nagyon szeretnék elmenni.
Pálfi Zsolt
Eötvös Loránd
Általános Iskola 5/a
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Valós cél lehet az NB II?
Villámrajtot vett a Balatonfüredi FC
Fantasztikusan
kezdte az idei szezont a Balatonfüred
FC csapata. Az elsõ
öt mérkõzés után
száz százalékos
teljesítménnyel 15
rúgott és mindössze
három kapott góllal
vezetik az NB III-as
tabellát. Petõ Tamás edzõt nem lepte meg a társaság jó
szereplése.
Bár a felkészülés felemásra sikeredett, mégis a
BFC villámrajtot vett, sorba rugdossa a gólokat, és
nagy esély van rá, hogy a
kitûzött célt teljesítsék. –
Sajnos fizikálisan egy leépült társaság fogadott a
nyáron. Az elsõ néhány
hétben nagy hangsúlyt
fektettünk az erõnlétre,
ekkor a taktikai és technikai elemeket nem gyakoroltuk. Jobb lett volna,

ha egy héttel elõbb kezdjük meg a felkészülést, de
magam sem gondoltam
arra, hogy ennyire erõtlen
a csapat – tekintett viszsza Petõ Tamás, aki tizennégy alkalommal szerepelt
a válogatottban, ráadásul
nyolcvanhárom
holland
bajnoki mérkõzésen is
részt vett.
A felkészülés utolsó hetében már a taktikai utasításokat is elsajátították
a labdarúgók, melyet folyamatosan csiszolnak az
idényközben. Petõ számított arra, hogy jól kezdik a
bajnokságot. Nem szeretne sem játékost, sem csapatrészt kiemelni a gárdából, mert õ a csapatmunka
híve. Kétségtelen azonban,
hogy kellenek az egyéniségek az eredményes szerepléshez, és ez szerencsére a
BFC-nél adott.
Továbbra is a cél, hogy
a bajnokság végén az elsõ

vagy a második helyen végezzen a csapat, ezzel automatikusan jogot szerezve
az NB III-ra. Amennyiben
megnyerik a bajnokságot,
akkor egy másodosztályú
társaság ellen osztályozó mérkõzést játszanak az
NB II-ért. –Úgy érzem a
feltételek, a körülmények
adottak ahhoz, hogy Balatonfürednek másodosztályú csapata legyen. De ne
menjünk ennyire elõre, hiszen sok forduló van még
hátra! Ami örvendetes
még, ha az NB II-ben szerepelnénk, akkor az MLSZ
jóval nagyobb támogatást
biztosítana, ráadásul részt
vehetnénk a stadionrekonstrukciós programban.
Szokták mondani, hogy
evés után jön meg az étvágy. Reméljük, hogy a füredi labdarúgók nem csapják el a hasukat.
Szendi Péter
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Bíznak a tehetségekben
Megkezdõdött a
bajnoki szezon a
férfi kézilabda elsõ
osztályban. A BKSE
ráadásul a nemzetközi kupaporondon
is megmérettette magát. Sótonyi
László reméli, hogy
az egyre összeszokottabb csapat szép
eredményeket ér el
a közeljövõben.
– Milyennek ítélted meg
a felkészülést a mostani
szezonra?
– Lehetett volna ideálisabb, úgy mint tavaly, amikor teljes kerettel készültünk. Több mérkõzésünkön
megmutatkozott az összeszokottság hiánya, hiszen
Sandrk és Rio késõbb csat-

lakoztak hozzánk. Mindezek döntõen befolyásolták néhány mérkõzés
végeredményét.
– Hogyan értékeled a
csapat eddigi teljesítményét a bajnokságban?
–
Nagyon
nehéz
mérkõzéseken vagyunk túl,
amennyiben kellõképpen
összerázódik a társaság,
akár bravúrokra is képesek leszünk. Ugyanakkor
kétségtelen tény, hogy a
kötelezõmérkõzéseket sem
tudtuk eddig mindig hozni.
Idõ kérdése, hogy a tehetséges fiataljaink felvegyék
a ritmust, és a rutinos játékosokkal kiegészülve, ha
nem is néhány héten belül,
de pár hónap múlva egyre
szebb eredményeket produkáljunk.

– Felemásra sikeredett a
nemzetközi kupaszereplés,
hiszen vereséggel kezdett
a csapat. Mi ennek az oka?
– Az elsõ mérkõzésen
számtalan helyzetet dolgoztunk ki, és sajnos ki is
hagytuk, az ellenfelünk
megbüntetett minket. Hidegzuhanyként ért bennünket a találkozó, de
biztos voltam abban, hogy
másnap korrigálunk az
észt csapat ellen. Így is
lett, hiszen öt góllal nyertünk és továbbjutottunk.
Motiváltan léptünk pályára, egy nehéz, kellemetlen
stílusú ellenfelet gyõztünk
le. Következõ ellenfelünk
a szerb Vojvodina lesz, nagyobb játékerõt képvisel,
mint az észt HC Kehra.
– Az elõzõ idényhez ké-

pest gyengült a csapat kerete, mi a célkitûzés a
mostani szezonban?
– Rövidtávon lehet,
hogy gyengültünk egy kicsit, de hosszútávon biztos vagyok benne, hogy
erõsödtünk.
Igyekszünk
egyre több lehetõséget
adni tehetséges fiataljainknak. Ráadásul õk a spanyol Riotól és Sandrktól
sokat tanulhatnak. Célunk,
hogy az elsõ hatban végezzünk, úgy érzem most ez a
realitás. Árgus szemekkel
figyelünk a fiatalokra, szeretnénk, ha a füredi középiskolákba egyre több
tehetséges
kézilabdázó
iratkozna be, ezáltal még
inkább biztosítva lenne az
utánpótlás nevelés.
Szendi Péter

Katamarán országos bajnokság

Verhetetlen magyarok
Az Egyesült Államokban Santa
Cruzban A Repülõ
Hollandi vébén
Majthényi SzabolcsDomokos András
magyar páros megvédte világbajnoki
címét. Ez a kilencedik aranyérmük,
amihez még négy
Európa-bajnoki
elsõséget tettek az
elmúlt másfél évtizedben.
Süli András és Papp
Dávid a 10. helyen végzett
a tíz nemzet 46 csapatát
felvonultató világbajnokságon.
Majthényi Szabolcs és
Domokos András elsõ világbajnoki aranyukat 1995
januárjában Ausztráliában nyerték. Azóta szinte
minden évben szállítják a
gyõzelmeket, de ha netán
valami közbejön, hiszen a
sportban ez így normális,
akkor is ott voltak az esélyesek között, és általában
a dobogón.
Majthényi
Szabolcs
1978-ban
Balatonfüreden kezdett vitorlázni az

MTK-ban, ahol édesapja
Majthényi Zsombor volt
edzõ. Elõször a következõ
szezonban versenyzett, természetesen Optimistben
a Traubi Kupán. Optimist
után már a kétszemélyes
osztályokban fejlõdött tovább. Rövidesen Balatonföldvárra a Spartacusba
került. Domokos Andrással Cadetban még egymás
ellen versenyeztek, majd
420-asban kerültek egy
hajóba
Másfél évnyi
470-esezés után (amibe túl
nehezek voltak) 1992-ben
megérkeztek az adottságaiknak legalkalmasabb
Repülõ Hollandiba.
Elsõ hajójuk a Detretestvérek Tallinni Olimpián bronzérmes Madere
volt majd a Barcelonai Játékok után a korábbi FD
Európa-bajnok
Pomucz
Tamás hajójába ültek és
1994-ben már egy Európa-bajnoki negyedik helylyel hívták fel magukra a
figyelmet. Nagy kár, hogy
a Repülõ Hollandi olimpiai státusza megszûnt, mert
õk ketten a Sydney Olimpiára ideális életkorban lettek volna és addigra már

a jó olimpiai szerepléshez
szükséges rutinjuk is meglett.
1995 januárjában az
ausztráliai
világbajnokságon a legnagyobb riválisuk, Ian MacCrossin
által szervezett hétéves
kölcsönhajóval versenyeztek. Annak ellenére, hogy
sorra nyerik az aranyakat
nem dúskálnak a szponzorokban. Új hajót elõször
1998-ban tudtak csak vásárolni, pedig akkor már
világ- és Európa-bajnokok
voltak. Jelenleg folyamatosan harmadik éve világbajnokok.
Domokosnak a Repülõ
Hollandi mellett nincs
ideje egyéb, például nagyhajós versenyzésre, lévén fõállásban pilóta.
Majthényi az FD mellett
természetesen nagyhajózik is, állandó résztvevõje
az Asso99 és a 8M OD
osztály
versenyeinek.
Elõzõben is háromszoros
magyar bajnok és csapatával 2007-ben a KeneseKeszthely sebességi rekordot is megdöntötte ilyen
hajóval.
MVSZ

Ami a meteorológiát illeti, az idei
katamarán országos
bajnokság valódi
szélsõségeket tartogatott a résztvevõk
számára.
A két napon 30-34 csomós szélben mindössze
egy-egy futamot rendeztek. Az idõjárást nem minden vitorlázó és hajó úszta
meg sértetlenül, rengeteg
– néha szerencsétlenül
végzõdött - borulás tette

izgalmassá a versenyt. A
második, harmadik napon
meg tudták rendezni mind
a négy-négy futamot, de
az utolsó napon nem fújt
a szél, így az egész napos
halasztás miatt a végeredmény már korábban eldõlt.
A M3 nyílt osztályban
tavaly a résztvevõk alacsony létszáma miatt nem
indítottak
bajnokságot,
idén hat hajó nevezett. A
flottabajnokságot
nyolc
futamgyõzelemmel a 20
lábas carbon katamarán

nyerte, Bakonyi József
kormányossal és Forgács
Zoltán mancsafttal a fedélzetén. A második helyen minden futamban kiszámíthatóan egyenletes
teljesítménnyel
Marton
Balázs és Székely András
párosa futott be, a harmadik helyen pedig Ádám
Gábor és dr. László Dániel
végeztek.
Az F18 osztályban
Váradi-Szabó János és
Petheõ Tamás sikerei töretlenek, az immáron

négyszeres magyar bajnok
párost senki sem tudta komolyan megszorongatni. A
második helyen Kelemen
Tamás és Majthény Mátyás, a harmadik helyen
pedig Kasuba István és
Jafcsák Szabolcs végeztek.
Az osztály népszerûségérõl
tanúskodik,
hogy
a
mezõnyben feltûntek új
egységek, és – talán már a
riói olimpia hívószava miatt - négy vegyespáros is
indult.
Csepregi Panka

Kevés halat fogtak a Balatonon
Hosszútávúszó Európa-kupa Füreden
Az Európai Úszószövetség döntése értelmében
jövõ júniusban Füreden
rendezik meg a hosszútávúszó Európa-kupa-sorozat
második viadalát. A szakág
több sztárjának fellépését
ígérõ viadal a versenynaptárban az utolsó nemzetközi nyílt vízi verseny lesz

a júliusi barcelonai világbajnokság elõtt.
Gyárfás Tamás a Magyar Úszószövetség elnöke
hangsúlyozta: Bóka István
polgármesterrel a sikeres
pályázat kapcsán megállapodtak abban, hogy szándékaik szerint nem csupán
„egynyári" esemény lesz a

balatoni Ek-forduló, hanem
a következõ években szeretnék a Balatonra hozni a sorozat egyik állomását.
A döntés értelmében tehát a 2013-as, hatfordulós
Európa Kupa-sorozat június 8-i, második állomása
lesz Balatonfüreden.
balatonfured.hu

Huszadik alkalommal rendezték meg
az örökös elnökrõl,
Kutassy Lászlóról
elnevezett nyíltvízi,
éjszakai süllõfogó
versenyt. A verseny
ezúttal is nemzetközi volt, hiszen Balatonfüred horvát és
német testvérvárosaiból is eljöttek a
pecások a Balatonhoz.
Opatijából már hagyományosan
érkeztek résztvevõk, de idén
Germerin horgászai is
csatlakoztak a versenyhez.
Az idõjárás nem fogadta

kegyeibe a versenyzõket,
talán ennek is köszönhetõ,
hogy minden idõk leggyengébb fogásait jegyezhették
fel a szervezõk.
Kovács István, a Balatonfüredi Horgász Egyesület elnöke szerint a nagy
szél nagyban hátráltatta az
eredményes horgászást.
–A délutáni órákban még
szélcsend volt, így a viharjelzés sem mûködött, engedélyt kaptunk a versenyhez. Este mikor kimentünk
a nyílt vízre, feltámadt a
szél, de szerencsére baleset nem történt.
Véleménye
szerint,
hogy a Balaton most sekélyebb az elmúlt évekhez

képest, nem befolyásolta az eredményes horgászást. Örömét fejezte ki,
hogy a magyar pecásokon
kívül nyolc német és hat
horvát is megmérettette
magát. Összesen harminchat versenyzõ gondolta
úgy, hogy a zord idõjárás
ellenére hódol szeretett
sportágának. Mindösszesen 21.2 kilogramm halat
fogtak, ami jelentõs viszszaesés az elmúlt évekhez
képest.
A legnagyobb süllõt a
balatonfüredi
Klement
László fogta. A küszfogó
verseny elsõ helyezettje
Horváth Bence lett. Major Imre több mint 4 kilo-

grammos balinja az egyéb
ragadozó halak kategóriájában lett az elsõ. Csapatban Pénzes László, Darko
Pocskar és Milos Deklava
diadalmaskodott. A horvát versenyzõk egyéniben
a második, illetve a harmadik helyet szerezték
meg.
A szervezõk elmondása szerint jövõre késõbbi
idõpontban
rendezik
meg a horgászversenyt,
elõreláthatólag szeptember végén-október elején, bízva abban, hogy
az idõjárás kegyes lesz a
versenyzõkhöz, és több hal
akad majd a horogra.
Szendi Péter
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