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A megújult
városközpont

Úgy látom, az új faluköz-
pontot – nagyon rájár még a
szám a régi kedves megneve-
zésre – kedvelik a városlakók.
Volt egy kis morgás (teljesen
jogos!) a körforgalmat sza-
bálytalanul használók ellen,
de amúgy minden rendben
van. Vásárcsarnok, elõtte a
tér, a piros iskola, a villany-
vezeték a föld alá, a járda-
építés, föld alatti parkoló, a
zeneiskola megújult épülete,
a városháza és elõtte a szép
tér (még szõlõt is ültettek!) –
nagyon nehezen tudnék bár-
mibe is belekötni.

Hát még ez az épület, ami-
be már beköltöztek az üzle-
tek. Nagyon belakták azt is a
vállalkozók. Élvezem ezt a
helyszínt. Van egy remek
könyvesbolt. Kicsi, de igé-
nyes, rossz könyv be sem fér-
ne ide. Ne is hozzon ide sze-
metet a tulaj, van azokból
bõven a nagy bolthálózatok-
ban. Egy szimpatikus gyógy-
szertár, ahol a hölgyek ked-
vesek, a látvány pedig meg-
nyugtató, itt még fájdalom-
csillapítót is jó lenyelni. Ott
van az a feliratáról elhíresült
bolt, pedig ez egy remek üz-
let, olcsó és választékgazdag.
Van egy ékszerüzlet, igen ha-
tásos belépõvel mutatta meg
magát az Anna-bálon. No és
a presszó! Mintha nem is egy
kisvárosban lennék! Dicsér-
tem már az arácsi teaházat,
az új cukrászdát ugyanott, s
most ez is melléjük csatlako-
zott. (A savanyúvizeiket nem
dicsérem, azok eredendõen s
régóta jók már!) De ez a kis
kávéház fiatalos, modern,
látványos, eredeti, színes – s
még a kávéja is jó. S irodal-
mi rendezvényeket is álmod-
nak oda, csak így tovább!
Csak csõdöt ne mondjanak,
mert hiszen kis város ez a
Füred, az év nagy részében
alig vagyunk tizennégyezren,
nekünk kellene eltartani vá-
sárlásainkkal õket. Még sze-
rencse, hogy a nehezen ki-
gazdálkodható bérleti díj he-
lyett zömében megvették az
üzleteket, s már csak rajtuk
múlik, hogyan nyerik meg
maguknak a füredi vásárló-
közönséget.

Már csak ide kellene köl-
töznie az okmányirodának.
Végre méltó körülmények kö-
zött mûködne az ügyintézés,
amit egyaránt megérdemelne
már a közönség és megérde-
melnének a munkatársak is.
De úgy hallom, valami gond
van ezzel a költözéssel, raj-
tunk kívül álló okokból. Kár,
mert az emberek nemcsak azt
szeretik, ha kívülrõl van rend,
hanem, ha belülrõl is. Fõleg,
ha egy új épületrõl van szó.
(Ez képletes beszéd volt, ért-
se ki-ki, ahogy akarja!)

Praznovszky Mihály

Félmilliárd forintos költségve-
téssel, pályázati forrásból átfogó
fejlesztés zajlik az Állami Szívkór-
házban. Közel harminc éve nem
volt ilyen jelentõs beruházás az in-
tézményben, teljesen megújul a ház
energiaellátása. A tervek szerint a
közeljövõben a patinás épület
Gyógy térre nézõ homlokzatát is
felújítják.

Pályázati forrásból jelentõs
energetikai fejlesztés zajlik az in-
tézményben. Mintegy ötszáz abla-
kot cserélnek ki az épületben, kor-

Idén a Piros templom elõtti
téren állították fel Vargha
Mihály fafaragó mûvész
A szent család és a három-
királyok címû betlehemi
szoborcsoportját, ezzel
elkezdõdött Füreden az
advent. A Reformkori
Hagyományõrzõk Társasága
ünnepségén ezúttal is volt
szeretetvendégség és adventi
mûsor.

Az erdélyi alkotó életnagyságú
szoborcsoportját immár kilencedik
alkalommal állították fel a város-
ban adventkor. A Kerek templom
alatti terület felújítása miatt költö-
zött ezúttal az ünnepség a felsõ

Advent betlehemmel

Modernizálják a szívkórházat
szerûsítik a fûtés- és  klímarend-
szert, valamint 600 négyzetméter
napelemet telepítenek, amely a
szívkórház éves fogyasztásának
15 százalékát fedezi majd. Az át-
építés várhatóan jövõ februárra
készül el, addig is a négyszáz fek-
võ beteg ellátására alkalmas in-
tézményben zavartalanul folyik a
gyógyítás.

A tervek szerint hamarosan a
Gyógy térre nézõ fõépület hom-
lokzatát is felújítják majd.

balatonfured.hu

A városban elsõként egész év-
ben mûködõ hangulatvilágítást
kap az Anna Grand Hotel. A mû-
emléki épületet a tervek szerint a
különbözõ évszakokban illetve
ünnepek esetén más-más fény-
effektekkel teszik még hangsúlyo-
sabbá. Stílusos, egyedi látványt
ígér a hotel tulajdonosa.

– Évek óta gondolkodtunk
azon, hogy tervezett megvilágítás-
sal még látványosabbá tegyük az
épületet. Bizonyos rendezvények-
nél, a színházi elõadásoknál már
alkalmaztunk úgynevezett lát-
ványmegvilágítást, ami sokat tesz
hozzá az épülethez. Most azonban
felkértünk egy szakértõi csoportot,
akik megtervezték az épület egész
éves hangulatvilágítását, amelybõl
több verzió készül, tudunk tehát
majd alkalmazkodni az évszakok-

Fényárban az Anna Grand Hotel

hoz, illetve az egyes ünnepekhez
is. Természetesen a megvilágítás
illik majd a mûemléki környezet-
hez, a cél az, hogy kiemeljük az
épület szépségét, felhívjuk a fi-
gyelmet a kétszáz éves ornamen-
tikára. Látványos, a klasszikus
eleganciát erõsítõ, stílusos meg-
világítást kap az épület – nyilat-
kozta a város honlapjának, a
balatonfured.hu-nak Lengyel
Ernõ, az Anna Grand Hotel tulaj-
donosa.

A többmilliós beruházást sza-
kaszosan hajtják végre. Jövõ év
tavaszára elkészül a fõépület és a
bálterem homlokzatának, vala-
mint a díszkertnek a megvilágí-
tása, a következõ lépésben a bel-
sõ udvar, majd karácsonyra a ho-
tel Blaha Lujza utcai frontjának
hangulatvilágítása is megvalósul.

A modern ledtechnikához
szükséges szinte valamennyi esz-
közt elrejtik, a világítótestek, a
vezetékek észrevehetetlenek lesz-
nek majd.

A tervek szerint lehet majd
változtatni a fény erejét, színét és
irányát, a kiemelt ünnepekre spe-
ciális effektek is készülnek, ám
jellemzõen nem festik meg
fénnyel az épületet, inkább csak
kiemelik annak adottságait.

– A vendégek kedvelik az
ilyen látványos megoldásokat,
már az is jó, ha csak megállnak
este a parton és rácsodálkoznak
az épület szépségére. Nem titkol-
tan bízom abban, hogy akár a ho-
tel marketingjét is erõsítheti a lát-
ványvilágítás – fogalmazott Len-
gyel Ernõ.

Jövõ karácsonyra elkészül az Anna Grand Hotel stílusos díszkivilágítása

Gulyás Lénáék külföldi példák alapján tervezték meg a kertjüket

Az idei Virágos Balatonfüre-
dért akcióba ezúttal hétszázan ne-
veztek, végül a versenyre jelentke-
zõk között hat kategóriában hirdet-
tek eredményt. Ezúttal is a kert, il-
letve a balkon ápoltsága, hangula-

Díjazták az év kertjét

(Folytatás a 3. oldalon.)(Folytatás a 3. oldalon.)

ta és összhangja volt a legfõbb
szempont.

Az év kertje díjat Gulyás Léna
kapta a Balassi Bálint utcai udva-
ráért.

városrészbe, amihez a késõbbi-
ekben is ragaszkodnának a szer-
vezõk.

– Nagyon jól mutat a Piros
templom terén a szoborcsoport,
szeretnénk, ha ezentúl mindig itt

ünnepelhetnénk advent kezdetét.
Annyi minden történik a parton,
megérdemli a szépen felújított fel-
sõ városrész, hogy itt is legyenek
ünnepi események – mondta
Schindele Györgyné, a hagyo-
mányõrzõ társaság elnöke.

A betlehemi szoborcsoport ja-
nuár 6-ig áll majd a Piros temp-
lom elõtti téren.

mt

Negyvenéves
a  vegyes kar

Pileczky Erzsébet karnagy
lelkesedésének köszönhetõ-
en sok élmény, siker fûzi
össze a városi kórus tagjait.

5. oldal

Késõ õszi
kiállítások

A Múzsa egyesület tagjai
Újbudán és Vasváron
mutatkoztak be, a Veszpré-
mi Mûvész Céh – köztük
füredi alkotó – pedig a
Kisfaludy Galériában.

6. oldal

Borongolás
Ausztriában
Szõlészek-borászok jár-
tak ismét nyugati szom-
szédainknál tanulmány-
úton, hogy megnézzék,
mit csinálnak jobban az
osztrák borászok.

10. oldal
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Hatodik alkalommal jelent
meg az a kiadvány, amely
az elõzõ év nettó árbevéte-
lei alapján elemzi Veszprém
megye gazdasági folyama-
tait és rangsorolja a cégek,
vállalkozások listáját. A top
200-ban több füredi cég is
található, a legelõkelõbb
19. helyen a TLC Kft.

A Veszprém Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara, a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal Közép-du-
nántúli Regionális Adó Fõigazga-
tósága, a KSH és a megyei napi-
lap idén is közös kiadványban tet-
te közzé a legsikeresebb vállalko-
zások listáját a 2011-es év nettó
árbevételei alapján.

A top 10-ben alig van válto-
zás 2010-hez képest. Idén is a péti
Nitrogénmûvek Vegyipari Zrt.
vezeti a listát, második a veszp-
rémi Continental Automotive
Hungary Kft., harmadik a szintén
veszprémi Valeo Auto-Electric
Magyarország Kft.

A balatonfüredi székelyû cé-
gek közül a Termelés-Logistic
Centrum Kft. a 19. helyet foglal-
ja el. A top 100-ban találjuk még
a Vivamus Bt. és a Fazekas-
Insped Kft. nevét. A top 200-ba
pedig bekerült a Bradimpex Kft.,

Top 100+100
A megye legsikeresebb vállalkozásai

a Probio Zrt., az Anna Grand Ho-
tel Kft. és a Czigle-Flamingó
Hotel Kft.

A magyar–angol kétnyelvû ki-
adványt bemutató rendezvényen
elhangzott, hogy Veszprém me-
gye gazdasága 2011-ben az orszá-
gos átlag felett teljesített, de még
mindig jelentõsen lemarad a ré-
gió másik két megyéjéhez képest.
Ez fõként a rossz infrastruktúrá-
nak tudható be.

Ennek ellenére a foglalkozta-
tottság 7 százalékkal, az értéke-
sítések nettó árbevétele pedig 30
százalékkal növekedett.

A rendezvény keretén belül a
Veszprém Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara együttmûködési
megállapodást kötött a Pannon
Egyetemmel, annak érdekében,
hogy a piaci igények és a kutatá-
sok minél jobban összhangba ke-
rüljenek.

A top 100-ból az elsõ 20 cég
már ma is élõ egyetemi kapcsola-
tokkal és K+F kapcsolatokkal
rendelkezik. Az együttmûködõ
felek szerint a 21. században csak
így tud igazán versenyképes és si-
keres maradni egy vállalkozás,
ugyanakkor az egyetemistáknak
is érdekük, hogy piaci gyakorla-
tot szerezzenek.

Bambek

A Sopron Bank Zrt. idén
ünnepelte balatonfüredi
fiókjának ötéves fennállá-
sát. Az osztrák Grawe
biztosítási és pénzügyi
csoport tagja Nyugat-
Magyarországon és
Budapesten rendelkezik
bankfiókokkal. A bank
ügyfelei közé fõként
magánszemélyek, mikro-
és középvállalkozások
tartoznak.

A füredi ünnepségen a meghí-
vott vendégeket  Andrea Maller-
Weiß, a Sopron Bank igazgatósá-
gának elnöke köszöntötte, majd
Vizl Tamás, a veszprémi régió
vezetõje beszélt az eddigi tevé-
kenységrõl. Vizl Tamás elmond-
ta, a bank igyekszik mindig egyé-
ni, személyre szabott pénzügyi
megoldásokat kínálni az ügyfele-
inek. A  Sopron Banknak  a vál-
ság ellenére sem kellett stratégiát
váltania, nem hagyták abba  a hi-
telezést – köszönhetõen a bank
biztos tulajdonosi hátterének, a
184 éve mûködõ ausztriai Grawe
csoportnak –, csak a kockázati
elemzéseken változtattak. Az el-
múlt öt év igazolta, jó döntés volt
itt bankfiókot nyitni, Balatonfü-
red egy élhetõ város, amely jelen-
tõs fejlõdésen ment keresztül és

Jubilál Füreden
a Sopron Bank
Ötéves a Balaton-parti bankfiók

jelentõs fejlõdés elé néz. A Sop-
ron Bank – folytatva eddigi tevé-
kenységét – a családok bankja is
kíván lenni, igyekszik a jövõben
is minden generációnak és a hoz-
zájuk forduló vállalkozásoknak
megfelelõ pénzügyi lehetõsége-
ket biztosítani, foglalta össze a
bank céljait a veszprémi régió ve-
zetõje.

A Vitorlás étteremben megtar-
tott ünnepségen a meghívott ügy-
felek mellett részt vett dr. Bóka
István, Balatonfüred polgármes-
tere, Radetzky Jenõ miniszteri
biztos, a Fejér Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara elnöke, dr.
Kovács Levente, a Magyar Bank-
szövetség fõtitkára, dr. Horváth

A képen balról jobbra: Bak Andrea (vezetõ ügyfélmenedzser), Pesti Beáta (ügyfélmenedzser), Békefi Antal (vállalati üzletágvezetõ), Mag.
Andrea Maller-Weiß (a Sopron Bank Zrt. igazgatóságának elnöke), Eiler Tünde (ügyfélfelelõs), Takács Adrienn (ügyfélfelelõs-pénztá-
ros), Vizl Tamás (régióvezetõ), dr. Hochmann András (a Grawe Életbiztosító Zrt. vezérigazgatója) és dr. Horváth Tamás (a Sopron Bank
felügyelõbizottságának elnöke)

A Sopron Bank Zrt.-t 2003-ban az oszt-
rák Bank Burgenland alapította, amely ve-
zetõ szerepet játszik Burgenland Szövetségi
Tartományban.

2006-ban a Bank Burgenlandot privati-
zálták; ennek köszönhetõen a Sopron Bank
a Grawe (Grazer Wechselseitige Versi-
cherung AG) csoport tagjává vált. Az oszt-
rák Grawe a biztosítási és pénzügyi szolgál-
tatási piac meghatározó szereplõje a kelet-
európai régióban.

Magyarország egyedülálló történelmi
helyzete és nem utolsósorban a növekvõ,
határokon átnyúló gazdasági kapcsolatai mi-

Tamás, a Sopron Bank felügye-
lõbizottságának elnöke és dr.
Hochmann András, a Grawe Élet-
biztosító Zrt. vezérigazgatója. Dr.
Bóka István a bank és a város ki-
tûnõ kapcsolatáról tájékoztatta a
vendégeket, és kiemelte a Sopron
Bank számára legfontosabb érté-
keit, melyek a személyesség, ru-
galmasság és gyorsaság.  

Az díszvendégek köszöntõi
után a Csopak Táncegyüttes szó-
rakoztatta a vendégeket, majd a
rendezvény kötetlen beszélgetés
keretében folytatódott. (x)

BFN

att a Sopron Bank Zrt. olyan nyugat-magyar-
országi fiókhálózat kialakítására törekedett,
mely közös gyökerekkel rendelkezõ terüle-
teket ölel fel.

A regionális bank Sopronban, Gyõrben,
Szombathelyen, Veszprémben, Keszthelyen,
Zalaegerszegen, Székesfehérváron, Kõsze-
gen, Balatonfüreden, Mosonmagyaróváron
és Budapesten két fiókban áll az ügyfelek
rendelkezésére.

Az intézménynél megtalálhatók az alap-
vetõ pénzügyi szolgáltatások: az egyéni igé-
nyekhez illeszkedõ finanszírozásra való
összpontosítás mellett egyre nagyobb teret

nyernek a folyószámla-vezetési szolgáltatá-
sok és a megtakarítási termékek.

A Grawe nemzetközi biztosítási kon-
szernhez történõ csatlakozással a bank szol-
gáltatásai között a biztosítási termékek is sze-
repelnek. A Sopron Bank Burgenland Zrt.
elsõsorban a regionális jelenlétre koncent-
rál; könnyen áttekinthetõ szervezetével és az
anyacég közelségével rugalmasan és gyor-
san tejesíti az ügyfelek kívánságát. Az oszt-
rák know-how és a konszern biztonsága ga-
rantálja, hogy a Sopron Bank Burgenland
Zrt. megbízható pénzügyi partner Magyaror-
szágon.

Mint ahogy arról korábban
már beszámoltunk, a Mau-Bau-
Ker Kft. kétállásos kamionszer-
vizt épített fel Füreden, amely al-
kalmas személygépkocsik javítá-
sára is. A beruházással hat-nyolc
embernek biztosítanak egész éves
munkahelyet, amire nagy szükség
van a városban. A 8400 négyzet-
méteres területen egy olyan szer-
vizbázis valósult meg, amely a

kor legmodernebb mûszaki beren-
dezéseit használja és szinte min-
den gépjármûtípus javításra alkal-
mas. A kerékszerelést például a
személyautóktól kezdve a trakto-
rokon át a kamionokig meg tud-
ják oldani, egészen 56 col kerék-
méretig. A téligumi-cserére már
várják a lakosságot.

Ugyancsak az AVIA benzinkút
mellett nyit meg hamarosan az új

Megnyitott a szerviz
az AVIA benzinkút mellett

gépi mosó, melynek épülete már
áll, jelenleg a korszerû mosóbe-
rendezést várják. A mosó külön-
legessége, hogy az alkalmas lesz
290 cm magasságú és 270 cm szé-
lességû haszongépjármûvek mo-
sására is. Az új létesítmények az
AVIA benzinkút felõl közelíthe-
tõk meg személygépkocsival, te-
herautóval pedig az épület mögöt-
ti új úton érhetik el az ügyfelek.

Az épületeket a balatonfüredi
Németh Építészeti Kft., személy
szerint Németh Balázs és Tévald
Szilárd tervezték, a létesítmények
jól illenek a terület ipari park jel-
legéhez. Várják autószerelõ, au-
tóvillamossági-szerelõ és gumi-
szerelésben jártas munkatársak je-
lentkezését az info@mau-bau.hu
email címen. (x)

BFN
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– Veszprémbõl költöztünk Ba-
latonfüredre családommal. Több
országban rövidebb-hosszabb
idõt töltöttünk el, érdeklõdve néz-
tük a házak kertjeit, rengeteg fo-
tót is készítettünk ezekrõl. Tetszett
az a fajta igényesség és gondos-
ság, ahogy a környezetükhöz vi-
szonyulnak. A francia bukszus-
kertek, a holland platánkordonok
vagy a geometriai rend szerint el-
készített elõkertek nagy hatással
voltak ránk, ezek valamilyen for-
mában vissza is köszönnek a fü-
redi házunk kertjében – válaszol-
ta érdeklõdésünkre Gulyás Léna,
a díjnyertes kert tulajdonosa.

A nyertes elõször nevezett a
versenyre, mint mondta, nagyon
meg is lepte a díj, nem számított
rá, hiszen csak a szomszédságá-
ban ismer néhány olyan udvart,
ami szintén megérdemelte volna
az elismerést.

– A füredi házat 2002-ben vet-
tük meg, szörnyû állapotban volt

Virágos Balatonfüredért
(Folytatás az 1. oldalról.)

Az év kertje díjat
Gulyás Anetta vette át. Terveik

megvalósításához kertépítész
segítségét kérték, õ adott formát

az elképzeléseiknek

évben. Tulajdonképpen kész a
kert, most már csak gondozni kell.
Még néhány mediterrán növényt
szeretnénk ültetni, a meglévõ fü-
gefánk mellé egy gránátalmát, il-
letve kivit – vélekedett Gulyás
Léna, aki hozzátette: Füred köz-
területei, parkjai szépek és gon-
dozottak, a város megállná a he-
lyét bármelyik holland vagy más
európai településsel szemben, rá-
adásul egyre több magánház ud-
varán is látszik a gondos tervezés.

A város idén is több mint két
millió forinttal támogatta a moz-
galmat, minden jelentkezõ egy-
egy háromezer forintos virágvá-
sárlási utalványt kapott. A Szent
István téren rendezett ünnepségen

Hári Lenke alpolgármester hang-
súlyozta a mozgalom fontosságát,
mondván: a versenyen résztvevõk
évrõl évre példát mutatnak arra,
hogyan kezeljük környezetünket.

A versenyre végül 160 magán-
személy, 16 intézmény és néhány
szolgáltató nevezett be. A zsûri
véleménye szerint a versenyben
induló kertek és balkonok egyre
stílusosabbak, tudatos kertépítés-
rõl tanúskodnak, külön kiemelték,
hogy szolgáltatók is csatlakoztak
a versenyhez.  Az pedig már kü-
lön kuriózum, hogy egy kerékpár-
szerviz annyi figyelmet fordít a
kertjére, amivel végül még díjat
is kaphatott.
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az udvar, méteres gazzal, beteg
fákkal. Kertépítész segítségét kér-
tük, elmondtuk neki, milyen jel-
legû udvart álmodtunk meg, õ
pedig formát adott az elképzelé-
seinknek. Így alakítottuk ki a 36
darab bukszusból álló, geometri-
ai formát követõ elõkertet, a fu-
tórózsákkal beültetett emelt ágyas
hátsó kertet. Minden munkát mi
magunk csináltunk, kellett hozzá
5–7 év, mire beérett az udvar. Ez
egy díszkert, de van benne füves
terület, az egykori fák közül egye-
düliként meghagyott öreg mandu-
lafa alatt pedig egy székekkel,
asztallal ellátott meghitt sarok is.
A kert hangulatát egynyári növé-
nyek pompázása fokozza minden

Az év kertje díj:
Gulyás Léna
Kertjével elismerésben
részesült:
Tömösvári Imréné
Vászolyi Árpád
Fritz Béla
Horváth Éva
Erkélyével, teraszával
elismerésben részesült:
Wacháné Nagy Edit
Takácsné Vetro Katalin
Gyimóthi Sándor
Társasház kategória
gyõztese:
Viktória társasház
Kereskedelmi, szolgáltató-
és vendéglátóhely kategória
gyõztese:
Bike Extrém Kerékpár-
szaküzlet és -szerviz
Intézmény kategória
gyõztese:
I/B Mesevilág Tagóvoda

A nyertesek
névsora:

Elkészült a Horváth ház
történelmi, kétszáz éves
pincéjében kialakított
borgaléria. A Balaton egész
partján kuriózumnak
számító, egyedi hangulatú,
elsõsorban a borkultúra
bemutatására koncentráló
központ egyelõre csak
rendezvényeknek ad helyet,
jövõ tavasszal indul a teljes
üzem.

Formabontó szolgáltatások,
átfogó balatoni borkínálat és sem-
mivel sem összetéveszthetõ pati-
nás hangulat. A Horváth ház alatt
húzódó, 1798-ban épült, 300
négyzetméteres boltíves, kiemelt
mûemléknek számító, hosszú év-
tizedeken át kihasználatlanul ve-
getáló pincében tavaly áprilisban
kezdõdtek a munkálatok. A felújí-
tás során megõrizték a kétszáz
éves falakat és boltíveket, elvé-
gezték a mûködtetéshez szüksé-
ges korszerûsítéseket, kialakítot-
tak egy modern konyhát, egy
negyven férõhelyes vendégteret,
amit egy szeparált kisebb tér egé-
szít ki, a mozgáskorlátozottak
számára pedig lift is üzemel.

– Mindenképpen szerettük
volna megõrizni a pince patináját
és rusztikus hatását. A berende-
zést belsõépítész tervezte, boros-
hordók anyagát használtuk fel,
minden bútor tölgybõl készült, a
hordó mint motívum mindegyi-
ken visszaköszön. Külön figyel-
tünk az ódon falak megvilágítá-

sára is. Ilyen hely nincs még egy
a Balatonnál, erõs, de egyben in-
tim atmoszférája van a pincének.
Borkulturális központot, borgalé-
riát képzeltünk ide, ugyan van
konyha, de elsõsorban a borkós-
tolásra, a gasztronómiai rendez-
vényekre, borbemutatókra szeret-
nénk koncentrálni – válaszolta
kérdésünkre Köteles Zsolt, a be-
ruházást végzõ Potencial Con-
sulting Kft. ügyvezetõje, aki hoz-
zátette: egyelõre próbaüzem jel-
leggel nyitottak ki, különbözõ
rendezvények, összejövetelek le-
bonyolítására lehet kibérelni a
helyiséget, jövõ év tavaszától kez-
dõdik a teljes üzem.

– Éves nyitva tartást terve-
zünk. A hagyományos vendéglá-
táshoz képest formabontó üze-
meltetést képzeltünk el, a borral
kapcsolatos eseményeken, prog-
ramokon lesz a fõ hangsúly – fo-
galmazott Köteles Zsolt.

A térség borturisztikai fejlesz-
tése céljából a Közép-dunántúli
Regionális Fejlesztési tanács 99
millió forint támogatást adott a
konzorcium formájában induló
három borászatnak. A forrásból a
csopaki Jásdi, a füredi Figula pin-
cészet, illetve a Balaton Borgalé-
riát üzemeltetõ kft. egyenlõ rész-
ben osztozott. A Horváth ház pin-
céjében kialakított borgaléria,
amelyet a pályázat értelmében a
cég legalább öt évig köteles mû-
ködtetni, hat új munkahelyet te-
remt a városban.
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Patinás borgaléria
a Horváth házban

Új éves állások megterem-
tése, a közúti és vasúti
közlekedés fejlesztése, a
Balaton-törvény korlátozta
beruházási lehetõségek
szélesítése, a turizmus
mellett egy másik
megélhetési tevékenység
megtalálása – ezek a térség
legfontosabb céljai,
hangzott el a megye
területfejlesztési
koncepciójáról szóló
megbeszélésen.

Jövõ év áprilisáig valamennyi
megyének ki kell dolgoznia saját
területfejlesztési koncepcióját, az
így összeállított országos fejlesz-
tési stratégia alapján osztják majd
szét a 2014–2020 közötti idõszak-
ra szóló uniós forrásokat. A
Veszprém Megyei Önkormányzat
egy szakmai kollégium felállítá-
sával nyáron meg is kezdte a
program kidolgozását. November

elején a kistérség képviselõinek
részvételével partnerségi fórumot
tartottak.

– A térségi terveknek össz-
hangban kell lenniük az ezzel pár-
huzamosan készülõ országos fej-
lesztési koncepcióval. A megye,
a térség településeinek közös, ál-
talános céljait úgy kell megfogal-
maznunk, hogy azokból aztán
konkrét beruházások valósulhas-
sanak meg. Ez a legfontosabb cél.
Már javában zajlanak a tárgyalá-
sok, megkerestük a kamarákat. A
gazdaság és a foglalkoztatás fej-
lesztése, a biztonságos kerékpá-
rozás feltételeinek biztosítása, a
vízi közlekedés fejlesztése, a val-
lási turizmus erõsítése, a marke-
tingtevékenység, a turizmushoz
és az oktatáshoz kapcsolódó kul-
turális programok támogatása –
ezek az eddig megfogalmazott
fõbb célok – összegezte a polgár-
mesterek és szakemberek részvé-
telével rendezett füredi partnersé-

gi fórumon dr. Imre László me-
gyei fõjegyzõ.

A fõjegyzõ – ismertetve az or-
szágos tervezés alapelveit – hang-
súlyozta, hogy Balatonfürednek
Zirc, Veszprém és Balatonalmádi
járásokkal együtt kell kialakítania
egy koncepciót.

Dr. Bóka István, Balatonfüred
polgármestere aggályait fejezte ki
ezzel kapcsolatban, mondván: Fü-
rednek sokkal inkább Révfülöp-
pel, Tapolcával, Szigligettel van-
nak közös pontjai, mintsem az
említett járásokkal.

– A balatoni térséget kiemel-
ten, szerves egységként kell ke-
zelni. Ez egy gazdasági, ökológi-
ai egység, nagyon hasonló prob-
lémákkal. Az itt élõk életminõsé-
ge rendkívül fontos, hiszen a Ba-
laton a nemzeti imázs része. Küz-
dünk a foglalkoztatási nehézsé-
gekkel, éves munkahelyekre len-
ne szükség. A szigorú Balaton-
törvény miatt a tó körül csak kor-

látozottan valósulhattak meg be-
ruházások, ami hátrányos helyzet-
be sodorta a térséget. Muszáj a tu-
rizmus mellett egy másik megél-
hetési lehetõséget találni, mert lát-
juk, hogy önmagában ez már nem
elég. Új intézményeket kell léte-
síteni, Füreden például szívesen
látnánk a járási bíróságot. Létkér-
dés lenne a déli parthoz képest
elmaradott közlekedés fejleszté-
se, a tó körüli kerékpárút komp-
lex felújítása, és persze fontos a
kikötõk, a strandok, a tó medré-
nek kotrása, a gyógy-, borász-,
horgász- és vitorlásturizmus tá-
mogatása – vélekedett Bóka Ist-
ván. A polgármester kiemelte,
hogy korrekt, hosszú távú hitelek-
re lenne szüksége a kis- és közép-
vállalkozásoknak ahhoz, hogy
megvalósíthassák beruházásaikat
és lendítsenek a térség gazdasá-
gán.  A lassan elnéptelenedõ kis-
településeken támogatni kellene a
helyi termékek elõállítását és ér-

Hétszázan neveztek be – A város kétmillió forinttal támogatta az akciót

A felújítás során megõrizték a kétszáz éves falakat és boltíveket

tékesítését, ezzel is új munkale-
hetõségeket teremtve, sürgõsen
fejleszteni kellene a térségbe ve-
zetõ autópályát, és gondoskodni
kellene a megfelelõ csapadékel-
vezetésrõl is – hangzott még el a
fórumon.
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Készül a fejlesztési koncepció

Dr. Bóka István aggályosnak
tartja az új területi beosztást

Balatonfüred város
képviselõ-testülete köz-
meghallgatást tart

2012. december 11-én
(kedden) 18 órakor a Kö-
zösségi Házban (Balatonfü-
red, Kossuth u. 3.) és 2012.
december 12-én (szerdán)
18 órakor az Arácsi Nép-
házban  (Balatonfüred,
Lóczy Lajos utca 62.).

Fényárban a hotel
(Folytatás az 1. oldalról.)
 Kérdésünkre azt is elmondta:

igyekeznek minden évben fejlesz-
teni, tartani kell a színvonalat és
bõvíteni a szolgáltatásokat. Évrõl
évre nõ a hotel látogatottsága,
idén 42 ezer vendégéjszakát re-
gisztráltak, a nehéz gazdasági
helyzet ellenére a nyári hónapok-
ban telt házzal, az év többi részé-
ben pedig több mint hatvanszáza-
lékos kihasználtsággal mûködött
a négycsillagos szálló.

balatonfured.hu
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Csütörtök (nov. 15.): elõadás
a Veab irodalomtudományi mun-
kabizottsága rendezésében, A
végtelen ég alatt? Elmélkedés a
globális klímaváltozásról címmel.
Az elõadó dr. Gelencsér András
professzor, éghajlatkutató, a Min-
dentudás Egyeteme elõadója. Sor-
jáznak az adatok, a grafikonok.
Minden rosszabb, mint a várt, az
elõrejelzési modellek már nem
tudják körülírni a jövõt. A szá-
mokhoz nem szokott közönség
döbbenten hallgat. Az elõadás
utáni beszélgetés is nehezen in-
dul. Megragadom az alkalmat és
az elõadóhoz fordulok. Visszaidé-
zem pár évvel ezelõtti elõadása
utáni beszélgetésünket, amit
nyugtáz, majd következik kérdé-
sem: elõadása fényében hogyan
ítéli meg a Balaton helyzetét?
Sajnos sokkal rosszabb képet fest,
mint „borúlátó” elõrejelzéseim.
Ez a ború azután végig belengi a
beszélgetést, s a hozzászólók sû-
rûn idézik Madáchot, Pilinszkyt
és a többieket.

Péntek (nov. 16.): Kézbe ve-
szem a Balatonfüredi Naplót.
Címlapon egy glossza, méltán
neves irodalmárunk, Praznovszky

A vízszint és az irodalmár

Mihály tollából: „Vizet hozni a
Balatonba?” Jól megkapom a
magamét. „Függetlenként” fele-
lõtlenül riogatok, a tudománytól
vagyok független stb... Reagál-
nom kellene, de hogyan? Egy tel-
jes újság terjedelme is kevés len-
ne érveim sorolására, és ki lenne,
aki végigolvasná? Nem kell túl

mélyre ásnom emlékeimben,
hogy rábukkanjak a megoldásra.

2005–6 õsze-tele: a Balaton-
ba ömlik a víz, már nemcsak
visszatöltõdött, hanem a Siót is ki
kellett nyitni. Egyik napilapunk-
ban, ugyancsak a címlap bal ol-
dalán, ugyancsak egy glossza,
ugyancsak egy neves irodalmár-

tól: remélhetõleg az utolsó, Bala-
tonba vizet hozni kívánó is eltûnt
már a térképrõl. Gyors telefon, itt
vagyok és szeretnék személyesen
találkozni önnel. Mély csönd a
vonal végén, majd kifogások: sza-
badságra megyek, utána külföldi
út stb. Semmi baj, ráérek. Végül
két hónap múlva találkoztunk.

Feszengve, minden rosszra felké-
szülve érkezett. Vendéglõbe invi-
táltam, kávé-sütemény mellett
mintegy másfél órát beszélget-
tünk. Úgy váltunk el, hogy ha te-
heti, a segítségemre lesz. Két hó-
nap múlva egy cikket szerettem
volna megjelentetni az adott új-
ságban. Hozzá fordultam és a cikk

megjelent. Nekem, mint magá-
nyos „függetlennek”, a Balaton
érdekében, szükségem van a ki-
váló tollú Praznovszky Mihály
segítségére is, ezért ezennel meg-
hívom egy fehér asztal melletti,
négyszemközti beszélgetésre.
Remélem, elfogadja.

Fekete Péter
 független

Balaton-szakértõ

Válaszféle Fekete Péternek
Ezer örömmel megyek. De

elõre szólok: a meghívó fizeti a
cechet!

P. M.

Fekete Péter (balra) fehér
asztal melletti, négyszemközti
beszélgetésre invitálja
Praznovszky Mihályt (fent)

Szépen csengõ, búsan
bongó, katonásan pattogó,
felelgetõs népdalokat
szólaltattak meg azok a
kórusok, amelyek részt
vettek a Kék Balaton
Népdalkör 15 éves évfor-
dulója alkalmával meg-
rendezett ünnepségen az
Arácsi Népházban
november 23-án.

A Kék Balaton Népdalkört, az
Alsóörsi Népdalkört és a Tihanyi
Asszonykórust is Bónyai Mária
karnagy dirigálta. A karnagy
asszony nyugdíjba vonulása elõtt
a Bem József Általános Iskolában
mint pedagógus ismertette meg a

gyerekekkel az éneklés örömét.
Számos hazai és nemzetközi el-
ismerést szerzett az iskola min-
denkori gyerekkórusával. Mun-
kásságát a város Balatonfüred
Kultúrájáért kitüntetéssel jutal-
mazta. A Kék Balaton Népdalkör
évente általában húsz alkalommal
szerepel rendezvényeken, hirdet-
ve a népdal szeretetét. Nyék Sán-
dor, dr. Barcsi Ernõ, Horváth Ká-
roly, Békefy Antal népdalgyûjtõk
dalcsokraiból válogatnak legin-
kább. Fellépnek a füredi borhete-
ken és a környezõ falvak borün-
nepein egyaránt. A szívkórház be-
tegeinek népdaldélutánt tarta-
nak, az idõsek napja alkalmából
megrendezett ünnepségen is õk

Vendégeivel ünnepelt a népdalkör
énekelnek évek óta. Különféle
versenyeken is megméretik tudá-
sukat.

Az jubileumi ünnepségen részt
vett az Életet az Éveknek Veszp-
rém megyei elnöke Paulics István
és Horváth Magda elnökségi tag
is. Szárnyalt a népdal, a baráti
népdalkörök is együtt ünnepeltek
a fürediekkel. Az alsóörsi Sirály
Népdalkörtõl zalai dalcsokrot
hallhatott a közönség. A Csobánc
Népdalkör Tapolca-Diszelbõl
Szokoliné Kocs Ida vezetésével
énekelt. A Tihanyi Asszonykórus
székelyföldi népdalcsokrot muta-
tott be a közönségnek.

Az ünnepségen fellépett még
az Arácsi Vegyes Kórus is, akik

ebben az évben alakultak, így õk
voltak a „legfiatalabb” tagjai az
énekes közösségnek.

Radics Tibor tárogatómûvész
és zenekarának tagjai verbunkos-
zenével örvendeztették meg a
hallgatóságot. Radics Tibor táro-
gatón, Radics Béla gitáron, ifj.
Vass György hegedûn, Vass And-
rás nagybõgõn, id. Vass György
brácsán játszott.

A zenés program végén a kon-
certzenekar kíséretével, Radics
Tibor által hangszerelt Nyék Sán-
dor-gyûjtésbõl balatoni dalcsok-
rot, majd dunántúli katonadalokat
énekeltek közösen a jelen lévõ
kórusok tagjai.

Hanny Szabó Anikó

November 15-én a
városházán adták át a
Pedagógus-emlékdiplo-
mákat azoknak a
nyugdíjas tanároknak,
tanítóknak, óvónõknek,
akik 50, 65, illetve 70 éve
szerezték meg képesíté-
süket, és évtizedeken
keresztül Balatonfüreden
oktatták- nevelték a
felnövekvõ nemzedéket.

A kitüntetett pedagógusokat
elsõként dr. Bóka István pol-
gármester köszöntötte, aki
Victor Hugót idézve kiemelte:
„Legtöbb, amit gyermekeink-
nek adhatunk: gyökerek és
szárnyak”, majd hozzátette,
hogy az emlékdiplomák átadá-
sa csupán szerény eszköze a
köszönetnyilvání-tásnak.

Ebben az évben négy arany,
két vas és egy rubin oklevelet
osztottak ki.

Emlékdiplomát adtak  át
az idõs pedagógusoknak Balatonfüred város északi ré-

szén az elmúlt idõszakban több
lakás- és nyaralóbetörés történt.
A rendõrkapitányság külön nyo-
mozócsoportot állított fel az elkö-
vetõk elfogására. A gyalogos és
gépkocsizó járõrök jelenlétével a
város frekventált körzetében a
betörések megelõzését a rendõr-
kapitányság kiemelten kezeli.

Kérünk mindenkit, hogy aki
információval rendelkezik a be-
törésekkel kapcsolatban, hívja a
rendõrséget az ingyenesen hívha-
tó 107-es hívószámon!

*
A Balatonfüredi Rendõrkapi-

tányság nyomozói az elmúlt na-
pokban Komárom-Esztergom
megyében lefoglaltak egy 2011.
évben Balatonfüreden eltulajdo-
nított Audi A4 típusú személygép-
kocsit, amit a sértett részére át is
adtak.

A bûncselekmény elkövetésé-
vel kapcsolatosan egy fõ õrizetbe
vétele megtörtént, akinek elõze-
tes letartóztatását a Veszprémi Vá-
rosi Bíróság elrendelte.

Aranydiplomát kapott Bako-
nyi István, a Lóczy Lajos Gimná-
zium nyugdíjas tanára, aki 50 év-
vel ezelõtt, 1962-ben szerzett kö-
zépiskolai tanári oklevelet az Eöt-
vös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Karán.
Szintén arany oklevelet vehetett
át Vastagh György, a Lóczy gim-
názium nyugalmazott tanára, aki
a bukaresti Parhon Tudomány-
egyetemen kezdte meg felsõfokú
tanulmányait, de középiskolai ta-
nári oklevelet már az ELTE Ter-
mészettudományi Karán szerzett.
Ötven évvel ezelõtt diplomázott
még Tálos Imréné, a Bem József
Általános Iskola nyugdíjas taní-
tónõje, valamint Szalay Gáborné,
az Eötvös Loránd Általános Isko-
la nyugdíjas tanítónõje, aki a Deb-
receni Felsõfokú Tanítóképzõ In-
tézetben szerezte meg képesítését.

Vas oklevelet kapott Rozs
Elemérné, a Radnóti Miklós Ál-
talános Iskola nyugdíjas tanítónõ-

je, aki 65 évvel ezelõtt, 1947-
ben az angolkisasszonyok ró-
mai katolikus tanítóképzõ in-
tézetében szerzett képesítést,
illetve Sallai Istvánné, az Óvá-
rosi Óvoda nyugdíjas óvónõ-
je, aki szintén 65 éve az Álla-
mi Brunszvik Teréz Óvókép-
zõ Intézetben kapta meg okle-
velét.

Rubin oklevéllel ismerték
el Földessy Lajosné munkáját,
aki 70 évvel ezelõtt, 1942-ben
a Kálvineum Nyíregyházi Re-
formátus Tanítóképzõ Intéze-
tében szerzett tanítói oklevelet,
majd évtizedeken keresztül
Füreden a Bem József Általá-
nos Iskolában tanított.

Az emlékdiplomák átadása
után a Lóczy Lajos Gimnázi-
um és Két Tanítási Nyelvû Ide-
genforgalmi Szakközépiskola
10/C osztályos diákjai adtak
ünnepi mûsort.

Bambek

Rendõrségi hírek

Mindent
köszönünk, Sava

November 23-án Belgrád-
ban elhunyt Sava Babiæ
szerb író, költõ, mûfordí-
tó, egyetemi professzor,
aki több mint száznegyven
magyar könyvet fordított
le szerbre, többek között
Petõfi Sándor, Esterházy
Péter, Tolnai Ottó, Eörsi
István, Örkény István,
Kosztolányi Dezsõ
,Weöres Sándor és
Hamvas Béla mûveinek
fordítója. Sava Babiæot 78
évesen érte a halál.

Sava Babiæ 1934-ben szüle-
tett Palicson. Szülei Hercegovi-
nából érkeztek a Vajdaságba.
1941 õszétõl magyar nyelvû is-
kolába járt. A nyolcosztályos
gimnáziumot Szabadkán végez-
te. 1953-ban érettségizett, majd
a belgrádi egyetem bölcsészet-
tudományi karán jugoszláv iro-
dalmat tanult. Több könyvkiadó-
nál és kulturális intézménynél
dolgozott. 1974-tõl az újvidéki
egyetemen, majd a belgrádi
egyetemen tanított, ahol 1993-
ban létrehozta  értékes magyar
nyelvû könytárát is felajánlva a
magyar nyelv és irodalom tan-
széket, melynek 1999-ig, nyug-
díjazásáig vezetõje volt. 2007.
május 24-én megkapta a Magyar
Köztársaság Arany Érdemke-
reszt kitüntetését. Saját mûvei
mellett több mint száz magyar
mûvet fordított szerbre.

Balatonfüred városa  2003-
ban díszpolgárává avatta. Sava
Babiæ sokszor volt a füredi
Lipták-ház, Magyar Fordítóház
vendége, 1999-ben, Jugoszlávia
bombázása idején Hamvas hárs
címû naplójában Hamvas emlé-
kének ápolására tett javaslatait

is megfogalmazza. 2000-ben az
õ kezdeményezésére ültettek
Hamvas emlékére fát  a Tagore
sétányon, és  lett kulturális ese-
mény a Hamvas- napok rendez-
vény.

„Sava Babiæ, aki annyi szel-
lemi értéket segített napfényre,
itt él közöttünk a szerb és a ma-
gyar kultúrában. A közügyeknek
szentelt élete a magyar–szerb
kapcsolatok építésérõl szól. Az
õ ajtaja nyitva állt a magyar iro-
dalom számára. A mûfordításban
életének nagy feladatát találta
meg. Köszönet rendíthetetlen
emberségéért, alázatáért, a ma-
gyar irodalom fordításáért. Kö-
szönet, hogy nekünk, magyarok-
nak újra és újra felhívja a figyel-
münket Hamvas Béla munkás-
ságára és szellemi örökségére.
Köszönet megértõ humanizmu-
sáért és toleranciájáért. Egyszó-
val mindent köszönünk, Sava”
– írta róla készült füredi kiadá-
sú könyvében Fenyvesi Ottó
2005-ben.

(Rácz Péter nekrológját Sava
Babiæról következõ számunkban
olvashatják.)
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„A legszebb dal örökös
tûzszivárvány a szívetek
táján” – írta Nagy László,
amely idézet akár mottója
is lehetett volna a füredi
vegyes kar ünnepi hangver-
senyének, amelyet mûkö-
désük negyvenéves jubi-
leuma alkalmából rendez-
tek az Anna Grand Hotel
színháztermében, ahol Hári
Lenke alpolgármester kö-
szöntötte a kórustagokat és
a kórus vezetõjét.

Pileczky Erzsébet lelkesítõ
ereje viszi sikerre a negyven éve
mûködõ énekkart, mondta az al-
polgármester az alapító kar-
nagyról.  A kórusnak elõször ti-
zenhat tagja volt. Az alapítók
közül még ma is többen tagjai a
vegyes karnak.

mondta Hári Lenke a további
évekre, évtizedekre is eredményes
munkát és sikereket kívánva a
vegyes karnak.  Az ünnepi hang-
versenyen Tóth Anna Borbála
hegedûn, Tóth Ilona Rózsa hege-
dûn, Tóth András csellón, zongo-
rán Kántor Péter, Lõrincz Gyula,
Viola Erzsébet és Zemenné Hor-
váth Orsolya játszott. A fürediek
mellett fellépett még  a Rijekai
Orvosok Kórusa, akik Zoran
Bodjuk karnagy vezényletével
egyházi, majd horvát népzenei
mûveket adtak elõ. A Paloznaki
Kórus Szabó Lajos vezényletével,
Óriás Imréné zongorakíséretével
énekelt, így köszöntve a jubiláló
füredi kórust. A Siófoki Férfi Dal-
kör Egylet Lovrek Károly vezény-
letével, Milán Endre szólójával
igazi vidám hangulatot teremtett.

Hanny Szabó Anikó

Tûzszivárvány a szívek táján
Jubileumi koncertet adott Balatonfüred Város Vegyeskara

Alig öt héttel az arácsi
szüret után, november
10-én, Márton napjának
elõestéjén a városrész
lakói megkóstolták saját
termésükbõl készült új-
borukat. A kiváló minõségû
félszáraz nedû az „arácsi
soksoros” nevet kapta.

Aki Márton napján libát nem
eszik, az egész évben éhezik –
tartja a régi mondás, de hagyomá-
nyosan ehhez a naphoz kötõdik az
újborok mustrája is. Az arácsiak
idén már második alkalommal
rendezték meg szeptember végén
szüretüket, melynek alkalmával
mindenki a saját termésébõl ho-
zott egy-egy fürtöt. Felnõttek és
gyerekek közösen darálták le a
szõlõt és préselték ki a finom ne-
dût, majd a must a Széchényi Fe-
renc Szakképzõ Iskola pincéjében
érett borrá.

– Idén kiváló minõségû, fél-
száraz borunk lett, így remény-
kedhetünk benne, hogy a hölgyek
és az urak ízlésének is megfelel.
A körülbelül 90 liternyi mennyi-
ség pont arra elegendõ, hogy az

év folyamán rendezvényeinken
eliszogassuk, illetve a meghívott
vendégeinknek ajándékba adjunk
egy-egy üveggel – mondta Faba-
csovics Zoltán, az Arácsért Ala-
pítvány kuratóriumi elnöke.

Az újbor persze nem marad-
hatott név nélkül. A mulatság
résztvevõi titkos szavazás útján az
„arácsi soksoros” nevet adták a
nedûnek. Az ötletgazda házaspár
fia egyébként grafikus, így õ fog-
ja megtervezni a borosüveg cím-
kéjét.

Az est folyamán Tarnai Kata-
lin a borral kapcsolatos irodalmi
szemelvényeket olvasott fel, Ber-
kes Péter káplán pedig Szent Már-
ton püspök életérõl és legendájá-
ról beszélt. Hangsúlyozta azt is,
hogy a Jóisten nem szereti a „sa-
vanyú szenteket”, fontos, hogy az
ember örömmel élje meg a hitét.

Szintén ezen az eseményen
mutatkozott be a Bónyai Mária
irányításával nemrég alakult
Arácsi Dalkör, elõadásukban ka-
tonadalokat, bordalokat és bala-
toni népdalokat hallhatott a kö-
zönség.

Bambek

Márton-napi újbormustra
kóstolóval Arácson

A Nõk a Balatonért
Egyesület november 17-én
Arácson a népházban
tartotta meg éves közgyû-
lését. Tizenhét év alatt,
húsz helyi csoportban
immár ezer balatoni nõ
tette le a kézjegyét amellé,
hogy azonosuljon a Nõk
a Balatonért Közhasznú
Egyesület céljaival.

A civil szervezethez a Balaton
környezete és a természet védel-
méért tevékenykedõ, a régió kul-
turális életében is jelentõs szere-
pet vállaló nõk csatlakoztak. Ez-
redikként Sebestyén Judit bala-
tonföldvári lakos lépett be, akit a
novemberben megtartott küldött-
gyûlésen ünnepélyesen köszön-
töttek a tagsági igazolvány átvé-
tele alkalmából.

Szauer Rózsa, a Nõk a Bala-
tonért Egyesület elnöke örömét
fejezte ki, hogy egyre több fiatal
csatlakozott szervezetükhöz, így
minden remény megvan arra,
hogy az alapító tagok örökségét,
a Balaton védelmét lesz, aki to-
vábbviszi. A NABE a Balaton
környezetére fokozattan odafi-
gyel, tanulmányozza az élõvilá-
gát és elõadások keretében tájé-
koztatásokat is tartanak a lakos-
ságnak, éppen ezért a Balatont
körülölelõ 19 csoport és a buda-
pesti csoport tagjai is szeretettel
hívják körükbe a fiatalokat.

Az  elnök asszony tájékoztat-
ta a küldöttgyûlés résztvevõit ar-
ról is, hogy a NABE több más ci-
vil szervezethez hasonlóan a
Nemzeti Együttmûködési Alap
pályázatából nem kapta meg a
kért támogatást, így a civil szer-
vezet komoly gond elé néz. Az
elmúlt években a pályázatoknak
köszönhetõen több sikeres elõ-
adást, rendezvényt tartottak, de a
támogatás hiányában rövidesen

fel kell számolniuk az Arácsi Nép-
házban mûködõ irodát. Nagyon
nagy gond ez, mert ebben az iro-
dában tartják a NABE korábbi pá-
lyázati anyagait, kiadványait,
könyveit, társasjátékait. Hosszú
évek után eljutottak odáig, hogy
titkárt alkalmazhatnak. A titkár
készíti a honlapukat és a Balatont
körülölelõ 19 csoporttal és más
civil szervezetekkel is õ tartja a
kapcsolatot. Egyelõre a tavaszi
pályázat elbírálásáig az egyéb
pénzügyi alapokból fent tudják
tartani az irodát, mondta Szauer
Rózsa, és a küldöttgyûlésen kez-
deményezte, hogy minden Bala-
ton körüli országgyûlési képvise-
lõt keressenek meg levélben, és
kérjék fel õket arra, hogy támo-
gatásukkal képviseljék az egyesü-
letet és más civil szervezeteket is.

 Szauer Rózsa a Nõk a Bala-
tonért Egyesület négy európai ta-
vat érintõ EUlakes projektben vál-
lalt szerepérõl is beszámolt. Az
EUlakes program részeként a
Zöld Forrás pályázaton elnyert tá-
mogatásnak köszönhetõen a
NABE öt iskolában indíthatott
már el Balaton-szakkört. Idén
õsztõl további négy balatoni isko-
la diákjai is részt vehetnek ingye-
nes kémiai, biológiai és egyéb
vízminõség-vizsgálaton. A diákok
madármegfigyeléseken, interak-
tív játékot tartalmazó gyakorlati
órákon, gyakorlati és elméleti kör-
nyezetvédelmi elõadásokon is-
merhetik meg közelebbrõl a Ba-
laton élõvilágát.

Minden nehézségük ellenére,
mondta Szauer Rózsa, nem ma-
rad el a következõ idõszakban
sem a  NABE két egyedülálló
programsorozata: a tó körül szá-
mos helyszínen megrendezik a
Balatoni Téli Esték elõadás-soro-
zatát, és márciusban megtartják a
víznapi Balcsi-partit is.

Hanny Szabó Anikó

NABE: balatoni nõk
– egyelõre pénz nélkül

A kórus létszáma egyre bõvült,
körülbelül háromszázra tehetõ
azok száma, akik az évek folya-
mán énekeltek Balatonfüred Vá-
ros Vegyeskarában.  Pileczky Er-
zsébet elhivatott szakember, szá-
mos kitüntetés, többek között a
Pro Urbe-díj birtokosa. Valószí-
nûleg maga sem gondolta annak
idején, hogy ma, negyven évvel
késõbb ilyen nagy létszámban
ünnepélyes keretek között fog-
nak visszaemlékezni az elmúlt
évekre. Kodály Zoltán azt mond-
ta, hogy a kóruséneklés a lelki
gazdagodás egyik leghatalmasabb
erõforrása. A siker második pillé-
re a zene szeretete. Balatonfüred
Város Vegyeskara határokon át-
ívelõ tevékenységet végzett, vé-
gez. A városi, megyei, országos
fellépések mellett az elmúlt  évek
alatt közel harminc országban jár-

tak, így vitték hírét a magyar kó-
ruskultúrának.  A harmadik oka a
kórus sikerének az igényesen
összeállított repertoár. Pileczky
Erzsébet karnagy változatos mû-
sor összeállításával gondoskodik
arról, hogy a közönség a magyar
folklórtól a nemzetközi énekkari
mûvekig sokféle zenei mûfajba,
stílusba bepillantást nyerhessen.
Olyan sok szép élménnyel gazda-
gították a hallgatóságot és a szak-
mai zsûrit, hogy több alkalommal
aranyérmet, kétszer egymás után
fesztiválkórus, majd hangver-
senykórus minõsítést kaptak. A
Füredi Éneket Balatonfüred vá-
rossá alakulásának évfordulójára
hozták létre. Balatonfüred Város
Ve-gyeskarának teljesítményét
1980-ban Pro Urbe-díjjal, 1985-
ben Kiváló Együttes-díjjal, 1992-
ben Nívódíjjal jutalmazták –

A kórus létszáma egyre bõvült, körülbelül háromszázra tehetõ azok száma, akik az évek folyamán énekeltek a vegyes karban

Bizonytalan helyzetbe
került a füredi Fordítóház.
A minisztérium – az ígére-
tekkel ellentétben – jelentõ-
sen csökkentette a Lipták-
ház támogatását, amely
akár a megszûnést is ered-
ményezheti. Rácz Péter, a
Fordítóházat mûködtetõ
alapítvány elnöke szerint
az állam nem vonulhat ki
a finanszírozásból.

A Fordítóházat a két alkalma-
zottal rendelkezõ Magyar Fordí-
tóház Alapítvány mûködteti a kez-
detek óta. Az évi 12 millió forin-
tos mûködési költséget a füredi
önkormányzat (kétmillió), a mi-
nisztérium, illetve magánszpon-
zorok biztosították eddig. A ma-
gántámogatás – amelynek mérté-
ke megegyezett az állami támo-
gatással – ebben az évben azon-
ban megszûnt, így veszélybe ke-
rült a ház mûködése. A kulturális
államtitkárság ígéretet is tett arra,
hogy az idei év mûködési költsé-
geit tízmillió forinttal támogatja,
de októberig semmi nem történt

az ügyben, majd értesítették az
alapítványt, hogy mindössze
hárommillió forint támogatást
kapnak.

– A Fordítóház a magyar iro-
dalom külföldön való megismer-
tetése érdekében mûködik. Nem-
csak mûveket fordítanak itt, ha-
nem különbözõ szemináriumok-
kal az új fordítók képzésében is
részt veszünk. A ház léte orszá-
gos kulturális érdek. Az év köze-
pén a minisztériumban ígéretet
kaptunk arra, hogy az ez évi mû-
ködésünkre 10 millió forint támo-
gatást kapunk, leadtam az ehhez
szükséges költségvetési tervet, és
a folyamat el is indult a maga hi-
vatalos útján. Ehhez képest várat-
lanul ért minket a jelentõsen csök-
kentett támogatásról szóló döntés,
ami a ház megszûnéséhez vezet-
ne, hiszen 12 millió forint helyett
ötmillióból képtelenség a fenn-
maradás. Ekkor részletes levelet
írtam L. Simon László államtitkár-
nak és személyes találkozót kér-
tem. A találkozó nem jött létre,
viszont azt mondták, a hárommil-
lió forint még nem végleges dön-

tés, várjunk. Október végén azon-
ban megkaptuk a hivatalos érte-
sítést: marad a hárommilliós tá-
mogatás. Úgy döntöttem, a nyil-
vánossághoz fordulok, hiszen
még egyszer hangsúlyozom: az itt
zajló munka kihat a magyar iro-
dalom ismertségére a világban –
összegzett Rácz Péter író, az ala-
pítvány kuratóriumának elnöke.

Rácz Péter hangsúlyozta: a
füredi önkormányzat hosszú évek
óta támogatja a Fordítóház mûkö-
dését, sõt jelentõs összeggel hoz-
zájárult a mozgáskorlátozott iro-
dalmárok fogadására alkalmas, a
régióban kuriózumnak számító
kis ház tavalyi felújításához is.

Bezár a Fordítóház?

A Magyar Fordítóház immár tizenöt éve a hazai irodalom egyik
kedvelt és fontos helyszíne, évente ötven mûfordító dolgozik itt,
hogy a magyar szépirodalmi, bölcseleti, társadalomtudományi
mûveket saját nyelvükre fordítsák. Évente hetvenen vesznek részt a
különbözõ szemináriumokon, és a Balassi Intézettel együttmûköd-
ve mûfordítóképzés is zajlik itt. Az elmúlt években több magyar
könyv fordítása készült a füredi házban. A villát tulajdonosa, Lipták
Gábor író a nyolcvanas években a Mûvészeti Alapnak adományoz-
ta, azzal a megkötéssel, hogy azt irodalmi célra lehet csak hasz-
nálni. A Lipták-villát, amely Közép-Kelet-Európa elsõ fordítóhá-
za, 2021-ig a Magyar Fordítóház Alapítvány kapta használatba.

Civilek is rendszeresen támogat-
ják a Fordítóházat, és tíz éven át
szinte példátlan módon egy ma-
gánszponzor is jelentõs összeggel
járult hozzá a költségek finanszí-
rozásához.

– Eljött az idõ, hogy az állam
jobban besegítsen, meglátásom
szerint nem hagyhat magára egy
ilyen országos kulturális érdeket
kiszolgáló tevékenységet. De-
cember elején várhatóan fogad az
államtitkár, igyekszem majd na-
gyon konstruktív lenni. Szorít az
idõ, de még hiszek benne, hogy
nem kell bezárni a Fordítóházat –
tette hozzá Rácz Péter.

Martinovics

A Fordítóház
a hazai irodalmi

élet kedvelt és
fontos helyszíne
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„…manapság sajnos egyre in-
kább a fogyásnak, a devalválódás-
nak, az erodálódásnak vagyunk
szemtanúi az élet minden terüle-
tén, ugyanakkor a füredi Múzsa
Mûvészeti Egyesület él és virul,
dolgozik, s egyre jobb közössé-
get alkot. Fontos ez a tagok szem-
pontjából, mert mindenki tudja,
hogy milyen jó érzés, ha tudom,
hogy tartozom valahová, egy kö-
zösség tagja lehetek, ahol elfo-
gadnak, szeretnek és segítenek a
mindennapok sûrûsödõ zûrzava-
rában.” Többek között ez hang-
zott el november 2-án Újbudán,
az Ecsed utcai Tetõ Galériában, a
balatonfüredi Múzsa Egyesület
kiállításának megnyitóján.

A kapcsolat régi, az idei ren-
dezvény immáron a hetedik alka-
lom, hogy a füredi és Füred kör-
nyéki alkotók megmutatkozhattak
munkáikkal a fõvárosi közönség
elõtt. A múzsásokra jellemzõ sok-
színûség ismét teret kapott: a ki-
állított anyagban szerepeltek fes-
tõk, fotósok, keramikusok, szö-
võk, hímzõk munkái, emellett fer-
geteges mûsorral – a már megszo-
kott színvonalon – föllépett a Cso-
pak Táncegyüttes, valamint egy
ifjú szalontáncos pár is. A mûsort
színesítendõ, egy Múzsa-alkotó-
tól néhány vers felolvasására is
sor került.

A mûvészeti csoport novem-
berben a szomszédos Vas megyé-
ben, pontosabban a történelmi
múltjáról nevezetes, 4700 lakosú
kisvárosban, Vasváron szerepelt.
November 17-én a  minden igényt

kielégítõ Nagy Gáspár Kulturális
Központ Castrum Galériájába vit-
ték magukkal a múzsások Füred
és környéke kultúrájának egy sze-
letét. A társaság az egész napot a
városban töltötte, ismerkedtek a
nevezetes helyekkel és pompás,
régi épületekkel, majd délután 5-
kor következett a kiállítás hivata-
los megnyitója, melyhez Hamvas
Béla szavai adták meg az alaphan-
got: „A borivásnak ugyan nincs
múzsája, de ha nincs is, helyesen

Késõ õszi kiállításokon
a Múzsa Egyesület
A fõvárosban és Vas megyében jártak az alkotók

Öt mûvész közös kiállítása
látható a Kisfaludy
Galériában december
közepéig. Beretvás Csanád
szobrász, a füredi Gaál
Ágnes festõ, Kis Németh
Ferenc festõ, Kulcsár
Ágnes festõ és Szabó László
szobrász közös kiállítását
a Veszprémi Mûvész Céh
és a Városi Mûvelõdési
Központ szervezte.

 A tárlatot Ács Anna irodalmi
muzeológus nyitotta meg. A kiál-
lító mûvészek egy olyan közös-

Közös tárlat a Kisfaludyban

jó bort csak az tud inni, aki mú-
zsai nevelésben részesült, állan-
dóan költõket olvas, muzsikát leg-
alább hallgat, ha maga nem is csi-
nál, és képekben gyönyörködik.”
A megnyitót a társasággal tartó dr.
Ács Anna muzeológus mondta,
majd Fukszberger Imre, az ottani
kistérségi társulás elnöke köszön-
tötte a megjelenteket. Ezután egy
Múzsa-tag olvasott föl verseket a
legújabb kötetébõl, majd a csopa-
ki táncosok gondoskodtak a re-

mek hangulatról. A mûsort a
Mógor Pincészet borkóstolója
zárta, ez nyitott kaput a kötetlen
beszélgetésnek, amely során fü-
rediek és vasváriak ismerkedhet-
tek egymással. A kiállításon szá-
mos alkotó mûve szerepelt: 4 fo-
tós, 15 festõ, 3 kézi szövõ és 2
keramikus mellett egy-egy  faze-
kas, hímzõ, grafikus és textilmû-
vész alkotásait csodálhatták meg
a helybeliek.

Gaál Antal

A címben szereplõ kérdés általánosításnak tûnhet, de én nem
annak szánom: nyilvánvalóan vannak, akik egészen másféle vé-
leményt formálnak magukban, gondolok itt azokra a sötét öltö-
nyös, nyakkendõs urakra és Chanel-kosztümökben tetszelgõ höl-
gyekre, akik a pénzvilág eszmeiségét képviselik stílusban és élet-
vitelben egyaránt. Én a magamfajta polgárokról beszélek, akik
valamiért belesétáltak egy olyan csapdába, amibõl a menekülés
szinte lehetetlennek tûnik, ennek következtében egzisztenciák hull-
nak szét, sorsok mennek tönkre, emberi életek válnak kilátásta-
lanná, és gyarapodik az öngyilkosok eddig sem alacsony száma.

Nyilvánvalóan a Kedves Olvasó is számos olyan történetet is-
mer, mint amit én most itt megfogalmazok, de ez az eset olyan
abszurd, hogy a rám törõ dühroham után kínomban már csak
röhögtem az egészen, azt gondolván, ha ilyen van, akkor itt már
bármi megtörténhet. És egyre inkább tapasztaljuk, hogy meg is
történik.

Egy társasház felújításáról van szó, amelyhez igénybe szeret-
nénk venni egy bank agyonreklámozott, s állami támogatással is
megspékelt hitelét. Ha a Kedves Olvasó még nem járt el ilyen
ügyben, akkor felelõsségem teljes tudatában kijelenthetem: fo-
galma sem lehet róla, hogy ez mivel jár! Papírhalmazok tömkele-
gét kell benyújtani, igazolásokat, jegyzõkönyveket, feljegyzéseket
és különbözõ kimutatások ezreit, éppen csak arról nem kérnek
tájékoztatást, napjában hányszor látogatjuk meg azt a bizonyos
helyiséget. Aztán amikor többhetes rohangálás és idegeskedés után
összeáll az anyag, egy nagy sóhajtás keretében átnyújtom a bank
– egyébként kedves és rendkívül segítõkész – külsõ képviselõjé-
nek. És itt csap át abszurdba a történet: nevezett hölgy figyelmez-
tet, hogy a földhivatali tulajdoni lapot és az adóigazolást csak az
utolsó pillanatban kérjem ki, mert azok érvényességi ideje egy
hónap. Így tettem. Augusztus második felében az anyag a bank
kezében volt. Ezután néhány héttel még bekértek pár hiánypót-
lást és módosítást, erre ilyen papírmennyiség esetén számítot-
tam. De arra már nem, hogy másfél hónap(!) elteltével, (ponto-
san emlékszem, október 8.-a volt) kapom a felszólítást, hogy ad-
jak le adóigazolást és tulajdoni lapot! De hiszen leadtam! – volt
a válaszom, mire õk közölték: igen, de azoknak közben lejárt az
érvényességi idejük.

Tetszik ezt érteni? Bekérik a papírokat, ülnek rajtuk, aztán újra
kérik az egyszer már leadottat, mert közben lejárt az érvényessé-
gi idõ. Én meg megyek, mert mit tehetek mást, ki vagyok szolgál-
tatva. Újra földhivatal, újra adóhivatal, és persze mindezért újra
kõkeményen fizetni!

Most ülök a szobámban és várok. Valójában már azon sem
fogok meglepõdni, ha ismét kérik az említett papírokat, mert is-
mét eltelt egy hónap. A felújítási munkák közben elkészültek, a
kivitelezõ benyújtaná a számlát, de a banknak közel három hó-
nap sem volt elég arra, hogy rendezze azt, ami rá tartozik. Érde-
kes módon a részleteknek a számlánkról való leemelését azonnal
sikerült nekik egyenesbe hozni, az már szeptember óta szigorúan
megtörténik.

Igen, tudom, vannak sokkal kétségbeejtõbb esetek is; közeli
ismerõsömé például, aki 6 évvel ezelõtt vett föl 4,4 milliót lakás-
vásárlásra, azóta közel 2 milliót már törlesztett, s most ott tart,
hogy majdnem 7 millióra rúg a tartozása, miközben a törlesz-
tõrészlet is a duplájára emelkedett. Ha mindezt végiggondolom,
akkor az az érzésem, hogy teljesen meghülyült a világ, olyan ab-
normális dolgok történnek, amelyek józan ésszel már fölfogha-
tatlanok. Itt szó sincs arról, hogy kettõ meg kettõ az négy. Vajon
akkor mirõl lehet szó?

Gaál Antal

Miért utáljuk általában
a bankokat?

Levél az olvasónak

Esti fergeteg
Tombol a szél java, fákat kicsavar,
Tépi a lombokat, élénk az avar.
Táncol a nádas a parton cudarul,
Lázad a tó vize, el nem szabadul.

Kóborol egy kutya, gyorsan menekül.
Kergeti nagy vihar: ázik, beterül.
Fölborul egy kuka, alszik betonon,
Nyugszik a városom, ám nincs nyugalom.

Kong üres utcai járdák pereme,
Jajdul a szélvihar, elszáll ereje.
Véges a fergeteg orkán-vihara:
így marad, íme  tisztán a haza.

Írta Lõwenberger Patrik, diák
2011. május 16–17.

ség tagjai, amit mindannyian
nagyra tartanak, ez a céh. A kiál-
lítás összeállításánál igyekeztek
egy közös mondanivalót megfo-
galmazni, de természetesen az
egyéni stílusok elõtérben ma-
radnak.

– Nagyon örülök, hogy beke-
rültem ide, mert ez egy fantaszti-
kus közösség. Egy professzioná-
lis szintû alkotótársaság, gyak-
ran tartunk céhgyûléseket, céhla-
komákat, átbeszéljük a mûvészet-
tel kapcsolatos problémákat,
emellett természetesen gyakran
állítunk ki együtt – mondta Gaál
Ágnes, aki a tárlat szervezésében
is oroszlánrészt vállalt. Tihany-
ban, Kõszegen és Fûzfõn volt leg-
utóbb bemutatkozási lehetõségük.
Mindannyian a legújabb alkotá-
saikat hozták el a Kisfaludy Ga-
lériába. Beretvás Csanád például
az utóbbi két-három év szobrai-
ból válogatott a kollektív kiállí-
tásra, régen több faalkotást készí-
tett, jelenleg kõvel dolgozik szí-
vesebben. Ezeket a kõszobrokat
is láthatják a látogatók.

Bán László

A tárlat összeállításánál a
mûvészek igyekeztek egy közös
mondanivalót megfogalmazni,
de természetesen az egyéni
stílusok elõtérben maradnak

A fürediek Újbudán és Vasváron mutatkoztak be. Gaál Antal legújabb kötetébõl olvasott fel (fent)

Postaládánkból
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A Magyar Államkincstár
Veszprém Megyei Igazgatósága a
takarékossági világnap alkalmá-
ból rajzpályázatot hirdetett a me-
gye általános iskolás tanulói ré-
szére. A rajzverseny célja az volt,
hogy a gyerekekben tudatosítsa a
takarékosság, illetve a megtaka-
rítások jelentõségét.

Elsõsorban az 1–4. osztályo-
sok körében volt nagy érdeklõdés,
tõlük érkezett be az alkotások
többsége, de néhány felsõ tago-
zatos is pályázott. Összesen 32
iskolából 554 rajzot küldtek be a
tanulók, amelyeken különbözõ
ötletekkel mutatták be, hogyan
takarékoskodnak otthon. A malac-
persely szinte minden rajzon
megjelent, de nagyon sokan áb-
rázolták a vízzel való takarékos-
ságot, a szelektív hulladékgyûj-
tést, a napelem használatát és még
sok egyéb takarékossági formát.

A díjátadó ünnepséget novem-
ber 8-án tartották a Magyar Ál-
lamkincstár Veszprém Megyei
Igazgatóságán. Az ünnepséget
Somlai Józsefné igazgató nyitot-
ta meg, aki köszöntötte a megje-
lenteket, majd bemutatta a zsûrit.
Az alkotásokat öttagú zsûri bírál-
ta el, amelynek tagja volt Hegyes-
halmi László, a Veszprémi Mûvé-
szetek Háza igazgatója, festõmû-
vész, Kallai Sándor tanár, festõ-
mûvész, továbbá a Magyar Ál-
lamkincstár Veszprém Megyei
Igazgatóságának három vezetõje.

Az igazgató asszony elmond-
ta, külön örömükre szolgált, hogy

ilyen sok iskola és tanuló tartotta
fontosnak a rajzpályázatra törté-
nõ nevezését.

Gratulált mind az iskolák ta-
nárainak, mind pedig a gyerme-
keknek. Bízik abban, hogy ezzel
a pályázattal is erõsítették a taka-
rékosságra nevelés fontosságát
mind a családban, mind az isko-
lákban.

Ezután került sor a díjak átadá-
sára.

– I. helyezést Andrási Móni-
ka, az Õsi Általános Iskola 5. osz-
tályos tanulója,

– II. helyezést Andó Júlia, a
Radnóti Miklós Általános Iskola,
Balatonfüred 4. osztályos tanu-
lója,

– III. helyezést pedig Varga
Kornél, a Vásárhelyi András Tag-
iskola, Várpalota 1. osztályos ta-
nulója ért el.

A díjazottak jutalmul értékes
rajzeszközcsomagokat vehettek
át.

Különdíjat kapott további ki-
lenc tanuló, köztük fürediek is:

– Sándor Beáta, Eötvös Lo-
ránd Általános Iskola, Balatonfü-
red, 1. osztály,

– Török-Vida Zsombor, Eötvös
Loránd Általános Iskola, Balaton-
füred, 3. osztály;

– Nagy Gergely, Eötvös Lo-
ránd Általános Iskola, Balatonfü-
red, 3. osztály;

– Reinfart Kata, Radnóti Mik-
lós Általános Iskola, Balatonfü-
red, 4. osztály.

BFN

Takarékosság rajzban is

A Bradimpex Kft. két
füredi üzletében most sem
fog csalódni, mert az
ünnepekre is friss, kiváló
minõségû húskészítmé-
nyeket kínálnak. A Dózsa
György utcában és a
vásárcsarnokban találha-
tó húsüzletekben tágas
kiszolgálótér, korszerû
hûtõberendezések garan-
tálják a minõséget.

Az ünnepekre a Bradimpexnél
a hagyományos disznótoros kíná-
lat legfinomabbja a kellõen fûsze-
rezett, de nem túlsózott, túlborso-
zott házias véres, májas és húsos
hurka. Változatlanul kapható a
karcsú, zamatos grillkolbász és
sütõkolbász, ami még a finnyá-
sabb gyerekeknek is ízlik.

Ha valaki házi  „áldozati” disz-
nóvágásra adja a fejét, ahhoz is
van kellõ alapanyag: apróhús a
kolbászhoz, füstölt sonka, hátsó
sonka és kolozsvári szalonnának
való. És a kitûnõ karácsonyi
pulyka, ha valaki akár pulykaap-
rólék-levest, akár pulykapecse-
nyét szeretne kínálni az ünne-
pekre!

A felújított üzletekben folya-
matos akciókkal és a városban
egyedülálló módon élõ hallal is
szolgálnak. A balatoni halak
(ponty, keszeg, harcsa, süllõ) mel-
lett persze számtalan más halfaj
is megtalálható.

Ha fontos nekünk a kényelmes
vásárlás és látni is szeretnénk,
hogy mit vásárolunk, jó válasz-
tás a Bradimpex Kft. két üzlete.
A közelmúltban nyílt a vásárcsar-
nokban a cég Delikátesz üzlete,

Új gyártóüzem létesül a La-
postelki utcában. Az Adexgo Kft.
közel 132 millió forint európai
uniós támogatást nyert. A GOP-
1.3.1-11/B-2011-0033 számú pro-
jekt keretében megépülõ gyártó-
üzemben innovatív takarmány-
kiegészítõk fejlesztése és gyártá-
sa zajlik majd prémium szintû ál-
lati eredetû funkcionális élelmi-
szerek elõállításához. A cég ed-
digi tevékenységeit Mosonma-
gyaróváron egy bérleményben
folytatatta. Jelen pályázat lehetõ-
séget biztosít arra, hogy az elmúlt
évek során megnövekedett keres-
letet az Adexgo Kft. a Balatonfü-
reden most épülõ saját gyártóüze-
mében elégítse ki, ahol többek
között alapanyag- és készárurak-
tár, valamint laborhelyiségek biz-
tosítják a magas színvonalú, ha-
tékony munkavégzést. A projekt
másik eleme az Adexgo Kft.
takarmánykiegészítõ termékcsa-
ládjának bõvítése és egy konju-
gált linolsav (CLA) tartalmú ada-
lékanyag fejlesztése a gazdasági
haszonállatok számára. Bõvebben
a cégrõl a www.adexgo.hu hon-
lapon lehet olvasni.

* Új bemutató-fejlesztõ köz-
ponttal bõvül az Adware Research
Kft. a Völgy utcában. A GOP-
1.3.1-11/B-2012-0007 számú
projekt közel 84 millió forint eu-
rópai uniós támogatással valósul
meg. A bemutatóközpont a leg-
modernebb informatikai interak-
tív, multimédiás bemutatóeszkö-
zökkel lesz felszerelve, ezzel nö-
velve az AdWare Research Kft.
versenyképességét a nemzetközi
adatmenedzsment-piacon. A cég
által továbbfejleszteni kívánt

Ünnepi  hal- és húskínálat
a Bradimpex Kft. üzleteiben

Mythos adatmenedzsment-rend-
szer alkalmas lesz kérdõívszerû
adatok elektronikus gyûjtésére és
azok exportálására statisztikai
rendszerek felé. Fõ céljuk napra-
kész validált adatokat, biztonsá-
gos információt szolgáltatni.
Hosszú ideig tartó adatgyûjtés
esetében a rendszer képes lesz az
adatok kiértékelésére és jelenté-
sek készítésére, amely eredmé-
nyek befolyásolhatják a további
adatgyûjtés menetét, így az adat-
gyûjtési folyamatban lehetõség
nyílik idõben változtatható adat-
struktúra megvalósítására. A rend-
szert fõként a gyógyszeripar al-
kalmazza klinikai vizsgálatok so-
rán, de alkalmazható az egészség-
ügyben pl. a páciens terápiás ke-
zelésének otthoni nyomon köve-
tésére, valamint bármely kutatás-
fejlesztési projekt adatainak
hosszú távú gyûjtésére és mérõ-
rendszerek adatainak importálá-
sára. Bõvebben a cégrõl a
www.adwareresearch.com honla-
pon lehet olvasni.

* Sikeres fejlesztésekkel és
egy balatonfüredi kutatócentrum
megnyitásával zárta a GOP 1.2.1-
08-2009-0015 számú pályázatát
Balatonfüreden a Diemag-C Kft.
A projekt 287 millió forint euró-
pai uniós támogatással valósult
meg. A pályázatban részt vevõ

Receptötlet  a Bradimpex ajánlásával

Töltött hal
A megtisztított, megmosott hal belsejét megtöltjük tejbe áztatott, áttört zsemlé-

bõl, vajból, marhacsontvelõbõl, reszelt sajtból, apróra vagdalt párolt gombából, só-
ból, borsból és néhány tojássárgájából kevert töltelékkel, aztán vagy vajon, vagy zsí-
ron a sütõben megsütjük.

Más tölteléknek keverjünk össze egy tejbe áztatott, áttört zsemlét kevés zsíron,
vajon megpárolt ikrával, amihez hozzáteszünk két apróra vágott szardellát vagy en-
nek megfelelõ szardellapasztát, kevés reszelt hagymát, apróra vagdalt zöldpetrezsely-
met, kevés reszelt citrom héját és két tojást. Sózzuk, borsozzuk és beletömjük a hal
belsejébe, amit összetûzünk vagy összeöltünk, és zsírral vagy vajjal alaposan kikent
tepsibe teszünk. Fél óráig sütjük és közben olvasztott zsírral, vajjal öntözgetjük.

ahol kávét, teát, üdítõket, szeszes
italokat, szendvicset és hidegtá-
lat kínálnak a betérõknek.

Ezenfelül ugyanitt különleges
füstölt árukat is vásárolhatunk.
Mangalicából, szürke marhából,
szarvasból és lóból készült fi-
nomságok igazi ínyenceknek az
ünnepi asztalra is. Exkluzív sajt-
különlegességek széles válasz-
tékban szintén a Delikátesz üz-
letben.

A vásárcsarnokban lévõ hús-
üzletben nemcsak a vásárlókat,
de viszonteladókat is kiszolgál-
nak. Minden adott tehát, hogy ki-
zárjuk a tévedés lehetõségét, a
Bradimpex név egyenlõ a minõ-
séggel. Miért választana mást?
(x)

vállalkozások – amelyek a Die-
mag-C Kft.-t alapították – célja az
volt, hogy az elmúlt idõszakban
(2009–2012) egy olyan termék-
családot hozzanak létre, amely-
nek alapjait már a saját vállalko-
zásukban megvalósították és a
projekt keretein belül továbbfej-
lesszék és emeljék e termékek pi-
acképességét. A projekt keretein
belül létrejött Balatonfüreden a
Lapostelki utcában egy magas
színvonalú K+F bázis. A centru-
mon belül kialakításra kerültek az
SLE, IR diagnosztikai csipek, va-
lamint a kardiológiai és gaszt-
rointesztinális preklinikai, klini-
kai mérõrendszerek technológiai
továbbfejlesztését lehetõvé tevõ
rendszerek.

A bázis erõsége a finomme-
chanikai fejlesztés szerszám-gép
parkja, az elektronikai fejlesztés
és az ezekhez kapcsolódó fizikai
terhelést vizsgáló laboratórium. A
diagnosztikai csipek fejlesztésé-
hez a fejlesztõbázis laboratóriu-
ma is kialakult, amely felszerelt-
ségében alkalmas a termékek
gyártásához szükséges alaptech-
nológiák kidolgozására, valamint
azok sorozatgyártásakor fellépõ
technológiai problémák tisztázá-
sára. Bõvebben a cégrõl a
www.pharmagora.hu honlapon
lehet olvasni. (x)

Folynak a kutatás-fejlesztési beruházások
A PharmAgora Életminõség Klaszter sikeres pályázatai

Ha december, akkor
menetrendváltás a közös-
ségi közlekedésben. A
Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium közleményé-
ben azt írja, hogy a
december 9-én életbe lépõ
új menetrendek az utasok
számára jobb, versenyké-
pesebb kiszolgálást
eredményezõ változásokat
hoznak. Megvizsgáltuk, mit
jelent ez a tapolcai vonal
esetében.

 Az északi-balatoni vasútvona-
lon a téli menetrendi idõszakban
a jelenlegihez hasonló, de egy
órával eltolt menetrendi struktú-
rát alakítottak ki. Ez a gyakorlat-
ban azt jelenti, hogy ezután is
kétóránként járnak majd a sze-
mélyvonatok Tapolca és Székes-
fehérvár között, de az indulási/
érkezési idõk jelentõsen megvál-
toznak. December 9-tõl Balaton-
füredrõl Székesfehérvárra minden
páratlan óra 10 perckor indul majd
szerelvény, Tapolca felé pedig
minden páratlan óra 3 perckor. A
személyvonatok találkozása tehát
Balatonfüreden lesz, így egyazon
idõben mindkét irányba indulnak
majd járatok. Az eltolás eredmé-
nyeképpen a Székesfehérvár–
Balatonfüred/Tapolca személyvo-
natok a Budapest–Szombathely
vasútvonal gyorsvonataitól/-hoz
csatlakoznak. Eddig zömében a
füredi utasok a nagykanizsai vo-

natokat használták a fehérvári át-
szálláskor.

Változik a tapolcai vonatok
fehérvári indulási ideje, az eddi-
gi páros óra 21 perc helyett pá-
ratlan óra 21-kor futnak ki a vo-
natok. A hajnali Tapolca–Buda-
pest sebesvonat a téli idõszakban
nem közlekedik, így reggel leg-
korábban a 6.54-kor induló gyors-
vonattal lehet átszállás nélkül a
fõvárosba utazni Füredrõl. Meg-
marad a délutáni sebesvonat is a
Délibe, ez 15.01-kor indul Bala-
tonfüredrõl.

Lényeges változás ugyanak-
kor, hogy menetrendváltástól az
esti Tapolca–Budapest és Buda-
pest–Tapolca gyorsvonatok egy
órával korábban közlekednek.
Ennek értelmében 19.04 helyett
18 órakor indul gyorsvonat a fõ-
városban, míg a Délibõl érkezõ

szerelvény 20.53 helyett már
nyolc óra körül Balatonfüreden
lesz. Visszairányban is napi há-
rom közvetlen vonatos eljutási le-
hetõséget kínál a vasúttársaság.
7.30-kor, 12.30-kor és 17.30-kor
indulnak gyors-, illetve sebesvo-
natok a Délibõl Tapolcára. A me-
netidõ – a déli sebesvonatot leszá-
mítva – csökken, köszönhetõen
annak, hogy a Budapest–Székes-
fehérvár közötti szakasz felújítá-
sával gyorsabban közlekedhetnek
a szerelvények.

Egy jó és egy rossz hír a diá-
koknak. A rossz hír, hogy a Szé-
kesfehérvárról hajnalban induló
személyvonat ezután 7.02 helyett
már 6.45-kor beér Füredre, vagyis
hamarabb kell vonatra szállni és
több felesleges idõ keletkezik a
tanítás megkezdése elõtt.  A jó hír,
hogy kimondottan a diákok ked-

véért új járat közlekedik iskolai
napokon Fehérvár és Füred kö-
zött, 14.34-es indulással és 16.05-
ös érkezéssel.

 A Volán-társaságok is decem-
ber 9-én váltanak menetrendet. A
Balaton Volántól azt a tájékozta-
tást kaptuk, hogy a távolsági és
helyközi közlekedésben nagyobb
változások nem lesznek. A leg-
drasztikusabb lépés, hogy meg-
szûnik a csütörtöki, pénteki és
vasárnapi napokon közlekedõ
Veszprém–Balatonfüred–Siófok–
Dombóvár–Pécs járat. A busz alig
másfél évig közlekedett, az uta-
sok már kezdték megszeretni, rá-
adásul ez az egy közvetlen kap-
csolat volt a baranyai megyeszék-
hely és Balatonfüred között. Nyil-
ván a társaságnak veszteséget je-
lentett a vonal fenntartása.

Bán László

Új vasúti és buszmenetrend

Fotó: Hinger Ádám
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Vegyük elõször a baloldali
nagycsaládos hívõket, akik szá-
mára nyilván fontos értéket jelent
a sok gyermek, de talán a család
kapcsán kevésbé hangsúlyozzák
politikai hovatartozásukat (na-
gyon helyesen), és így meglehe-
tõsen alulreprezentáltak.

Azt az indoklást sem hallottam
még, hogy a szülõk azért vállal-
tak például egyetlen gyermeket,
mert az általuk követett politikai
értékrend ezt sugallta volna. Sok-
kal inkább és egyre jobban a szü-
lõk anyagi lehetõségei szabnak
ennek határt. Nem azt állítom,
hogy a sok gyermek kizárólag
anyagi kérdés, hanem csak azt,
hogy sokan tulajdonítanak neki
meghatározó jelentõséget.

A baloldali gondolkodás egyik
alapértéke a szolidaritás, vagyis
a másokkal való közösségválla-
lás. Közösségvállalás a társsal, az
utódokkal, a felmenõkkel, vagyis
a szélesebb értelemben vett csa-
láddal, de az emberi méltóságot
és az emberi szabadságot priori-
tásként  tekintõ  embertársaink-
kal is.

Csizmazia: – Ne haragudj, de
azt nem is értem, hogy a család
hogyan állhat szemben az emberi
méltósággal.

Szalai: – Ilyet nem állítottam,
nem írtam le, és nem is gondo-
lom, hogy így van. Sõt! Amit ál-
lítottam, az az, hogy egy balol-
dali ember gondolkodásának kö-
zéppontjában a szolidaritás, az
emberi méltóság és az emberi sza-
badság áll. A család fontossága
pedig a szolidaritás érzésébõl
könnyen levezethetõ, vagyis a
család, a nagy család a baloldali
ember értékrendjével teljes mér-
tékben összhangban van.

 Csizmazia: – Az viszont va-
lóban gondolati különbség köz-
tünk, hogy szerintem a család fon-
tosabb, mint az emberi szabadság,
különösen, hogy most nem a

Ez a barátságos, de nagyon
önálló kutyafiú terhére lett a tu-
lajdonosának. Eddig csak láncon
tartották. Ha egyszer elengedték,
azonnal elfutott és csak órákkal
késõbb tért vissza. Új otthont  ke-
resünk neki kennel és lánc nélkül.

Név: Morzsa, fajta: keverék,
kor:  3 éves,  nem: kan,  méret:
kb. 57 cm,  nem  ivartalanított,
tartózkodási helye: állatmenhely,
Balatonfüred

 Inga Wagner
elnök

Észak-balatoni Ebmentõ
Egyesület

telefon: 30/509-3564
inga@hundehilfenordbalaton.eu

Gazdit keresünk 

Aki kérdez: Csizmazia
Szilveszter képviselõ
(Fidesz–KDNP), aki
válaszol: dr. Szalai Gábor
képviselõ (MSZP)

Csizmazia: – Úgy vettem ész-
re, neked is nagyon fontos a csa-
lád, a gyermekek, a család harmó-
niája. Jól látom?

Szalai: – A család számomra
nagyon sokat jelent. Úgy is, mint
a szûkebb család a feleségemmel
és a gyerekeinkkel, vagy a bõvebb
család, ideértve már a szüleimet,
a feleségem szüleit, illetve fele-
ségem húgának a szûkebb család-
ját is. Ugyanakkor a család sze-
mantikai kérdés is: ki és mit ért a
család fogalmán. Számomra a
(szûkebb értelemben vett) család
egyetlen feltétele a szülõ(k) és a
gyerek(ek) harmonikus közössé-
ge. Ezért közömbös, hogy a szü-
lõk között létezik-e formális jog-
viszony, hogy a gyermekük vér
szerinti leszármazottjuk-e, hogy a
szülõ egyedül neveli-e a gyereke-
ket. Nézzünk körül, hogy a kör-
nyezetünkben hány és hány olyan
boldog családot látunk, ahol a
szülõket nem köti össze a házas-
ság intézménye, vagy ahol a szü-
lõk magukra vállalták az örökbe-
fogadást, vagy ahol a szülõ el-
vesztette a társát! Ugye, mind-
annyian tudnánk nevesíteni eze-
ket az eseteket? Egyetlen olyan
indok sincs, amiért ne tekinthet-
nénk õket családnak.

Csizmazia: – Természetesen
õk is családok, még akár jól mû-
ködõk is lehetnek, még talán azt
is elfogadom, hogy nem a „for-
mális jogviszony” számít, azon-
ban meggyõzõdésem, ha nincs
egy örök életre szóló, s „Fent-
rõl” megpecsételt szövetség,
könnyen zsákutcába futhat a há-
zasság. Mi, keresztények tudni-
illik azt tartjuk, nagyon gyarlók
vagyunk mi, emberek, s lehet-
nek az életnek nehezebb pilla-

natai is, amikor ez viszont átse-
gíthet.

Szalai: – Ebben nincs vita köz-
tünk. Annak idején úgy döntöt-
tünk, hogy „Isten színe elõtt” a
református templomban és a pol-
gári esküvõ szabályai szerint is
megpecsételjük a kapcsolatunkat.
Az a határozott véleményem,
hogy mindenkinek ezt az utat kel-
lene követni (nyilván a saját val-
lásának megfelelõen). Azonban
azoknak a döntését is ezzel egyen-
értékûnek tudom elfogadni, akik
csak „papírnak” tekintik a házas-
ság intézményét.

Csizmazia: – Nektek két gyer-
meketek van, felmerült-e a na-
gyobb család lehetõsége?

Szalai:– Úgy gondolom, hogy
a család értékét nem a gyerekek
száma határozza meg, hanem a
családot alkotó szülõ-gyerek(ek)
kapcsolatok milyensége és ezen
kapcsolatok összességének mi-
lyensége. De ezek a kapcsolati
milyenségek nagyban függnek a
családtagok egyediségétõl, a szû-
kebb és bõvebb (társadalmi) kör-
nyezettõl is. Ezért tévedés azt ál-
lítani, hogy létezik bármiféle
egyedüli üdvözítõ családmodell.
Az pedig éppen családromboló
hatású, ha szülõket próbálnak
ideológiai, anyagi vagy admi-
nisztratív nyomás alá helyezni a
mindenkori (nem csak az aktuá-
lis!) hatalom által üdvözítõ mo-
dell követése érdekében.

Számunkra az adott élethely-
zetben a kétgyermekes családmo-
dell volt vonzó, így tudtuk össze-
hangolni a fent említett egyedisé-
geket, kapcsolatokat. Például a
gyerekek születése körül voltam
pályakezdõ mérnök, írtam a dok-
tori disszertációmat, miközben a
feleségem gyógypedagógusi pá-
lyára készült, és a nagyszülõktõl
távol, vállalati lakásban, egy jö-
vedelembõl éltünk. Két gyerek
mellett tudtuk fenntartani azt a

Családról és gyermekvállalásról
kényes egyensúlyt, ahol a család
egyik tagjának (ideértve a gyere-
keket is!) sem kellett magát „fel-
áldoznia” a többiek boldogulásá-
nak oltárán.

Csizmazia:– Abban talán
azért egyetérthetünk, hogy a tár-
sadalom (a nagy család) számá-
ra hasznosabb a több gyermek,
s ilyenformán a pozitív diszkri-
mináció (a segítésük) elfogad-
ható. Egyébként nagycsaládo-
sakkal beszélgetve soha nem
annyira az áldozatot, inkább az
örömöt éreztem.

Szalai: – Naponta hozunk ki-
sebb-nagyobb áldozatokat a csa-
ládtagjaink, a nekünk fontos em-
berek számára. Hadd mondjak
egy egyszerû példát. Amikor a
gyerek beteg és egész éjjel ott ülsz
az ágya mellett, vigasztalod, ápo-
lod, akkor a tested azt mondja,
hogy az éjszaka az alvás ideje,
elálmosodsz, tompulsz. De a sze-
retet azt mondja, hogy minden
pillanatban vigyáznod kell a gye-
rekedre, ezért a legtermészete-
sebb, hogy vele virrasztasz. Ez
egyben áldozat és öröm is, de
egyensúlyban vannak. Ha hete-
ket vagy hónapokat kellene egy-
folytában a gyereked mellett al-
vás nélkül eltölteni (mert a szere-
tet ezt mondja), akkor ebbe a fi-
zikai én belerokkan. Itt már fel-
borul az áldozat és az öröm
egyensúlya.

Csizmazia: – Tapasztalatom
szerint többen vannak nagycsalá-
dosok a hívõk között, cáfolj meg,
ha nem így van.

Szalai:– Úgy vélem, hogy a
család, illetve a nagy család je-
lentõsége nem politikai és hitbéli
hovatartozás kérdése. Nem is hi-
szem, hogy erre pontos statiszti-
kák állnának rendelkezésünkre,
hiszen a gyerek fontosságát mérõ
objektív skála nem létezik. Külö-
nösen nem eszmei áramlatok al-
kotta alapon.

szabadságunk, hanem a család in-
tézménye van veszélyben.

Szalai: – Nem gondolom,
hogy az emberi szabadság és a
család egymással versengõ érté-
kek volnának. Az emberi szabad-
ság eléggé új keletû intézmény. Ez
tette lehetõvé, hogy az emberek
szabadon megválaszthassák azt,
akivel leélik az életüket, akinek
örök hûséget fogadnak, akivel kö-
zösen vállalnak gyerekeket és
akivel közösen alapítanak csalá-
dot. Mindenki döntse el maga,
hogy azt a világot szeretné-e, ahol
a házastárs személyét anyagi,
rangbéli, vallási szempontok alap-
ján a szülõk, rokonok határozzák
meg, vagy inkább azt, ahol a há-
zastárs személyét a vonzalmunk,
a szerelmünk alapján mi magunk
választhatjuk. Én az utóbbit mint
az emberi szabadságból fakadót
választanám.

Nyilván a családtervezésnél
szempont az anyagi lehetõség is,
de a gyakorló keresztények szá-
mára, különösen a már megfogant
gyermek elfogadása nem ideoló-
giai és remélhetõen nem is pénz-
ügyi kérdés, hanem hitbeli meg-
gyõzõdésbõl fakad.

A gyermek elfogadása szerin-
tem nem csak hitbéli (keresztény)
meggyõzõdésbõl fakadhat, mert
ha így lenne, akkor ezzel például
pogány (nem keresztény) õseink
vagy a nem keresztény vallású
emberek gyermekvállalási moti-
vációja hitbéliségét kérdõjelez-
nénk meg.

Végeztül képviselõtársadként
gratulálok azokhoz az írásaid-
hoz, interjúidhoz, amelyekkel
bemutattad a köztünk élõ nagy-
családosokat, ráirányítottad
mindannyiunk figyelmét az õ
boldogságukra, és amelyekben
egyértelmû hitet tettél a sokgyer-
mekes családmodell mellett. A
nagycsaládosokat érintõ önkor-
mányzati döntések során támo-
gató szavazatomra biztosan szá-
míthatsz!

Örömeink
Október 11-én megszülettek
Kézér Éva és
Gacza Krisztián
hármas ikrei:
Gacza Kitti, 43 cm, 1775 g
Gacza Kristóf, 41 cm,
1980 g és
Gacza Katinka, 39 cm,
1380 g

2006 óta káplán a Füredi
Katolikus Egyházközség-
ben, és igyekszik nagyon
lelkiismeretesen segíteni
Gyûrû Géza atya munká-
ját. Viktor atya így vall
magáról.

„A Felvidékrõl érkeztem. Az
egykori Abaúj-Torna vármegye
székhelyében, Kassán láttam meg
a napvilágot, az Úr 1978. évében.
Szüleim kassai polgárok, akik
hála Istennek még élnek. Édes-
apám mûszaki felelõs volt egy
vállalatnál, édesanyám zeneisko-
lai zongoraoktató. Jelenleg nyug-
díjasok. Húgom, Diána már csa-
ládanya.

Sajnos megtapasztaltuk a
csehszlovák típusú kommuniz-
mus utolsó rúgásait, ennek elle-
nére szüleink akkor is, késõbb is
hitre, tisztességre, emberségre
neveltek minket. A hittan nem
maradhatott ki az életünkbõl. Hit-
beli fejlõdésünket illetõen kulcs-
szerepe volt édesapám nagybáty-
jának, fõtisztelendõ Kenedich Já-
nosnak, aki nagyidai plébános
volt 54 éven át. Feddhetetlen pap
és kiváló ember volt, akire ma is

csak tisztelettel és szeretettel gon-
dolunk. Hittanra és imádságra ta-
nított, szüntelenül a jóra buzdított
minket.

Középiskolás voltam, amikor
személyesen is megérintett Jézus
Krisztus személye és evangéliu-
ma. Szûz Máriában anyai oltalma-
zóra találtam. Figyelemmel kísér-
tem Boldog II. János Pál pápa
életpéldáját. Ezután kamasz éve-
im alatt erõteljesen megtapasztal-
tam Isten kegyelmi jelenlétét az
életemben, mely mérhetetlen bé-
kével töltött el. Ettõl kezdve min-
den nehézség könnyûnek tûnt, sõt
megoldódott.

Bár ekkor költözött el a túlsó
partra szeretett nagybátyánk, de
Isten továbbsegített: szerzetesek
oltalmába kerültem. Ministrálni
kezdtem a kassai premontrei
templomban, ahol a fiatal szerze-
tespapok lelkesítõen hatottak rám.
Nagyszerû ifjúsági csoportot ala-
pítottak, ahová szívesen jártam.
Kapcsolatba kerültem még a kas-
sai domonkosokkal és a bécsi
verbitákkal (missziósokkal) is. S
ezek alatt az ifjú évek alatt ismer-
tem fel szívemben a Jó Pásztor
hívó hangját, hogy kövessem õt
az apostoli szolgálatban. Bár csak
egy hajszál választott el attól,
hogy papságomat a szerzetesség-
ben éljem meg, lelki atyám taná-
csára mégis az egyházmegyés
papság felé irányultam. Miután
Isten segítségével kiálltam a pró-
batételeket, átkerültem az anya-
országba, és 1997-ben felvételt
nyertem a veszprémi fõegyház-
megyébe. Máris a veszprémi Bol-
dog Gizella Szemináriumban ta-
láltam magam, ahol megkezdhet-
tem kispapi éveimet. Ezért hálás
vagyok az akkori érsek úrnak, dr.
Szendi Józsefnek és Mons. Gyûrû
Géza pápai prelátus, nagyprépost,

általános érseki helynök, fões-
peres, balatonfüredi plébános úr-
nak, aki nagy gonddal fogadott és
járt közben az érdekemben. A je-
lenlegi érsek atya, dr. Márfi Gyu-
la szentelt pappá 2003-ban. Elsõ
kápláni állomáshelyem az ajkai
Jézus Szíve-plébánia volt. Onnét
hívott Géza atya 2006 márciusá-
ban Balatonfüredre, amikor szív-
mûtétjét végezték.

Azóta is, minden gyengesé-
gem ellenére, igyekszem lelkiis-
meretességgel és szeretettel helyt-
állni lelkipásztori hivatásomban.
S bár sok-sok áldozattal jár ez az
út, de ki merem jelenteni: nem
bántam meg, hogy az Úr nyomá-
ba indultam. Jézusért mindezt
megteszem. Ha még egyszer le-
hetne választani, akkor is a pap-
ság mellett döntenék, ennek min-
den áldozatával együtt. Hiszen Is-
ten és népének szolgálatánál nincs
nagyszerûbb hivatás: „Hálát adok
annak, aki erõt adott nekem,
Krisztus Jézusnak, a mi Urunk-
nak, hogy megbízhatónak ítélt, és
erre a szolgálatra rendelt engem”
(1 Tim 1,12) – mondja Szent Pál
apostol.

Csizmazia Szilveszter

Viktor atya a papi hivatásról

Elhunyt
Lõrincz
Zsigmond

November 23-án, pénteken
reggel tragikus hirtelenséggel el-
hunyt Lõrincz Zsigmond, Bala-
tonfüred  erdélyi testvérvárosa,
Kovászna polgármestere. A bala-
tonfürediek nevében dr. Bóka Ist-
ván polgármester nyilvánította
részvétét Thiesz János kovásznai
alpolgármesternek, aki ideiglene-
sen vezeti a székelyföldi várost.

Lõrincz Zsigmond 1964-ben
született az erdõvidéki Bardócon.
Mielõtt polgármester lett, közis-
mert és sikeres vállalkozó volt.
Elõször 2008-ban választották
meg, majd 2012-ben újabb pol-
gármesteri mandátumot szerzett.
Nagy fölénnyel, 81 százalékos
eredménnyel  nyerte meg a hely-
hatósági választásokat.  Vezetése
alatt jelentõs infrastrukturális fej-
lesztéseket végeztek, és számos,
a lakosságot és az idegenforgal-
mat szolgáló újabb beruházást
indítottak el. Lõrincz Zsigmondot
a  kétharmad részben magyarok
által  lakott fürdõvárosban  sze-
rették és tisztelték. Kovászna
megye, az Orbaiszék közéleté-
nek elismert szereplõje volt.
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Jelfy Gyula (1863–1945)
fényképész az elsõk közé
tartozott, akik megterem-
tették Magyarországon a
riportfotográfia mûfaját
és azt az írott szó rangjára
emelték az újságírásban.

Az 1890-es években még mint
„fényképész” hirdeti mûtermét

Jelfy Gyula, a riportfotó
mûfajának megteremtõje

Budapesten a Szervita téren. Az
1900-as években már a „fotóri-
porter” megjelölés szerepel képei
hátoldalán. Elsõ felvétele 1902-
ben jelent meg a Vasárnapi Újság-
ban. Számos képére ismerhetünk
a Tolnai Világlapjában, az Új
Idõkben és az Érdekes Újságban
is. Politikai eseményeken mûkö-
dött,  sportfelvételeket készített,

mûvészportrék, az uralkodócsalá-
dok, írók, képzõmûvészek portréi,
színházi események szerepelnek
több ezer felvétele között. Az I.
világháború hadszíntereirõl is tu-
dósított képeivel.

A Magyar Nemzeti Múzeum
Történeti Fényképtára több száz
eredeti darabot õriz képeibõl. A
Balatonról, Balatonfüredrõl ké-
szített fényképei sajnos hiányoz-
nak, amint Tomsics Emõkétõl, a
múzeum tudományos kutatójától
tudjuk. Ezért fontosak azok a
fényképek, amelyek 100 évvel
ezelõtt a Vasárnapi Újságban Fü-
redrõl megjelentek.

Dr. Honti József

A Magyar
Nemzeti
Múzeum
Történeti
Fényképtára
több száz
darabot õriz
Jelfy képeibõl

Közel 100 évvel ezelõtt külö-
nös esemény borzolta fel a füre-
diek lelki nyugalmát. Egy pesti
gyáros a tó közepén körülláncol-
ta és fõbe lõtte magát – amint er-
rõl beszámolt a Hétfõi Napló
1920 októberében.

A budapesti ekegyáros, Mar-
git körúti lakos Budapestrõl Ba-
latonfüredre utazott. Délben érke-
zett meg és az állomásról egye-
nesen a Királyi Yacht Klub csó-
nakházához ment. Csónakot bé-
relt. Gyors tempóban evezni kez-
dett befelé a Balatonba. A klub
intézõje látta, hogy a férfi levet-
kõzött és így evezett tovább. Az
intézõ felszaladt a klubház tete-
jére és messzelátóval nézte végig
a történteket. A férfi 3–4 kilomé-
terre lehetett a parttól, amikor cso-
magjából három hosszú láncot
(szekérláncot ) vett elõ. Körüllán-
colta magát, de két keze szabadon
maradt. Két kezéhez revolvert
kötött. A parton is lehetett a dör-
dülést hallani. Két lövéssel véget
vetett életének. Egyik golyó a fe-
jébe ment, másik a szívébe. Egy
szempillantás alatt bevágódott a
Balatonba és eltûnt a hullámok
között.  Az intézõ parancsot adott,
hogy a klub csónakján azonnal
menjenek utána. Az esetet a
Tramontana vitorlás is észrevet-
te, de már nem tudtak segíteni.  A
csónakot kivontatták a partra, ahol
megtalálták a férfi összes ruháját,
pénztárcáját és iratait, búcsúleve-
let azonban nem találtak. A Bala-
tonnak az a sajátsága, hogy har-
madnapra minden hullát felvet.
Ez esetben a vasláncok miatt csak
a nyolcadik napon került a víz szí-
nére a tetem. A Helka hajó utasai
vették észre a holttestet, amit az-
tán kivittek a Balaton partjára.
                                                                              HJ

Különös
öngyilkosság

A Vasút utca elején ma egy
emeletes ház van, lakásokkal, az
Ady Endre utcai oldalán Máthé
János- és Bányai Erzsébet-emlék-
táblával. Fél  évszázaddal ezelõtt,
a háború után egy földszintes
épület állt itt üzletekkel. Az Ady
Endre utcai végen egy hentes volt,
amit – emlékezetem szerint – ál-
talános iskolai osztálytársam,
Molnár Gábor szülei üzemeltet-
tek. Mellette  egy belföldi szállí-
tási iroda, a Belsped mûködött, a
Veszprémi Belföldi Szállítmányo-
zási Vállalat Balatonfüredi Kiren-
deltsége. Itt volt Juhász úr órás-
mester boltja, mûhelye is. Az épü-
let hátsó részén  lakások voltak.
A családi fénykép 1960 karácso-
nyán készült. A háttérben a Vasút
utca eleje látható. Az utca közép-
sõ részén egy nagy udvarban a
Mezõker Vállalat lerakata. Itt ha-
talmas hegyekben a szabadban
farekeszek voltak,  tele paradi-
csommal, paprikával, gyü-
mölccsel. A környékrõl hozták
ide a gazdák a terményeiket. Sok
füredi talált itt nyáron munkaal-
kalmat, magam is dolgoztam a
vállalatnál szünidõben rövid ide-
ig mint árumozgató. Édesanyám
pedig egy idõben adminisztrátor-
ként dolgozott a vállalatnál.

Az udvar hátsó részén lakások
voltak és egy szikvízüzemre is
emlékszem. A keresztutca után
(ma Hunyadi János utca ) a Vasút
utca  kiszélesedik, itt volt a Hanák
vendéglõ, falán a jellegzetes
nagyméretû bádog Zwack
Unicum-reklámmal. Alkalman-
ként meleg ételt is lehetett kapni,
de inkább  kocsmaként mûködött.
Néhány szállodai szoba is volt,
vasutasok,  vasutas családok  ide-
iglenesen laktak itt.

Idõutazás a Vasút utcában

Ebben a házban lakott egy idõs
bácsi, a tulajdonos családtagja,
aki már  nehezen járt. Ha rossz
gyerekek voltunk, azt mondtuk
neki: „Fater, nem a tied a kocs-
ma, ott neked csak egy széked
van.” Ilyenkor dühös lett, kiabált
és megkergetett bennünket, de
már alig tudott futni. El tudtunk
szaladni  elõle. Érdekes módon a
családja nem haragudott ránk, úgy
ítélték meg, hogy kicsit foglalkoz-
tunk az öreggel. Majd egy gazda-
sági udvar következett, és itt vé-
get is ért a Vasút utca. Egy hatal-
mas vaskapun át, ami mindig tár-
va volt, a teherpályaudvarra lehe-
tett jutni. Visszafordulva a másik
oldalon egy fehérre meszelt be-
tonkerítés választott el egy kis te-
rületet, az állomás ún. felvételi
épületének hátsó részét, ahol  pos-

takocsi, hordárok talicskája és
más hasonló eszközök voltak. A
kocsik  arra szolgáltak, hogy
ezekkel a vasúti peronra lehetett
szállítani a csomagokat. Jól meg
lehetett közelíteni a vonatokat és
az áruk viszonylag könnyen be-
rakhatók voltak. Ide nyílt az állo-
más szertára is, benne nagy fém-
edényben, hordóban  petróleum-
mal, a váltók lámpáinak  tartozé-
kaival, üvegburákkal, széles ka-
nóccal és más hasonló alkatré-
szekkel. Kenõolaj, repceolaj is
volt a vasúti  váltók kenésére, si-
kamlóssá tételére. Ezután a lép-
csõház következett, ahol az eme-
leti két lakásba lehetett feljutni.
A lakások Vasút utca 3. postai cí-
met viselték. A következõ bejárat
a jegypénztárak csarnokába és a
várótermekhez vezetett, az ún.

szélfogón át, az épület északi ré-
sze elég huzatos volt. Az állomás
hatalmas épülete reggel és délelõtt
árnyékot vetett a kiszélesedõ Vas-
út utca egy részére, itt a hûvös-
ben várakoztak a taxik az érkezõ
utasokra. Innen indult el annak
idején végzetes útjára  a bérautó,
Pethõ Sándor újságíróval és kísé-
retével. Majd az állomás kijárata
következett, ahol az érkezõ uta-
sok tömege érte el a Vasút utcát.

A Vasút utca sínek felõli olda-
lán az úttestet és a járdát egy kõ-
beton és magas vaskerítés válasz-
totta el az állomás melletti virá-
goskerttõl, fás  ligettõl. Itt vissza-
értünk az Ady Endre utcához, ahol
a vasúti átjáró, sorompó, õrház és
két vasúti szolgálati lakás volt, a
váltókezelõk laktak itt  családjuk-
kal. Takács Andrásra emlékszem,

õ egyébként a vasútállomás párt-
titkára is volt, lelkes futballrajon-
gó. Emlékszem, talán 1947-ben
Budapesten jártunk együtt, Pus-
kás Öcsit megnézni. Vonattal
utaztunk fel egy vasárnap délelõtt
Bandi bácsival. Egy NB I-es
meccset néztünk meg, talán
Szombathely volt az ellenfél.
Nagy élmény volt ez nekem mint
fiatal gyereknek. A vasúti átjáró-
val szemben a  hentesnél Józsi a
segéd, híres volt humoráról. Állí-
tólag amikor kiszolgálta idõs
hölgy vásárlóját, áthajolt a pulton
és bizalmason súgta: „Naccságos
asszony, tetszik tudni, mi volt teg-
nap este Veszprémben? – Mond-
ja csak, Józsikám, mi volt? – kér-
dezte a hölgy.  –  Sötét! – hang-
zott a válasz.

Dr. Honti József

A Vasút utca 1946-ban a Hanák vendéglõvel, ahol alkalmanként meleg ételt is lehetett kapni, de jobbára kocsmaként mûködött

Hordár (közszolga) az a sze-
mély, aki vasútállomásokon, re-
pülõtereken az arra igényt tartó
utasoknak a poggyászát az utas
kívánsága szerint díjfizetés elle-
nében továbbítja – írja a lexikon.
Az elöljáróságok mint iparható-
ságok adták ki az engedélyt az
egykori vállalkozóknak.

Rendszerint egyenruhát vagy
sapkát viseltek, amely számmal
voltak ellátva. Ma már ez a szol-
gáltatás is átalakult, amióta kere-
keken guruló bõröndök és a taxik
léteznek. A klasszikus értelemben
vett hordárok, akik Füreden is
mûködtek, ma már csak a hely-
történet részei.

A füredi állomáson még a 40-
es, 50-es években is voltak hor-
dárok. Legnagyobb forgalmuk a
délelõtti budapesti vonatok érke-
zése idején volt, amikor a pero-
non hangos kiabálásokkal kínál-
ták fel az érkezõ utasoknak szol-
gáltatásaikat. Belügyi üdüllõ, vas-
utas üdüllõ, pedagógus üdüllõ és
ehhez hasonló kiáltásoktól volt
hangos a peron – az üdülõ szót
sajátosan  elnyújtották. Természe-
tesen magánházakhoz is vállaltak
fuvart.Gyorsan kocsira, talicská-
ra helyezték a bõröndöket, vastag
spárgával vagy hevederrel lekö-
tötték azokat, és máris indultak
céljuk felé. Rendszerint a sínek és
a platánsor között érték el a so-
rompót, és nem kívül mentek, a
Vasút utcában. A bakterháznál

meg kellett kerülni egy váltót, és
irány a fürdõtelep, a kocsival a
sorompó alatt. A gyalogosoknak
volt ott egy „forgó” átkelõ, ami
biztosította, hogy egyszerre csak
egy személy jusson át, ott nem le-
hetett a poggyászokkal átkelni. A
poggyászok tulajdonosai rendsze-
rint kísérték a szállítmányt. A fi-
zetség nem volt magas, 100 fo-
rint alatt vagy kicsit felette.

A hordárok közül Bóna bácsi-
ra és Máté bácsira emlékszem. A
vonatok közti idõben beszélget-
tek velünk, ott lebzselõ gyerekek-
kel. Ha rosszak voltunk, megkér-
deztük: Bóna bácsi, mi lesz a va-
csora ? Mire õ: Vörös Peti vala-
ga. Kaptok hozzá nokedlit, salá-
tával (sic!). És ezt naponta több-
ször kérdeztük. Ez volt a társasá-
gi életünk Bóna bácsival. Máté
bácsi kedvesen, hosszan elbeszél-
getett velünk, õ idõsebb volt, ki-
csit nehezen járt, talán egyik lá-
bát még az elsõ háborúban elve-
szítette, de összeszorította fogát
és türelmesen tolta talicskáját
poggyászrakományával.

Természetesen a hordárok
szolgáltatása visszautazáskor is
mûködött, amikor az üdülõkbõl
hozták a hordárok a poggyászo-
kat az állomásra. A holt idõben
sem vitték haza a hordárok a ta-
licskát. Az állomás úgynevezett
felvételi épülete és a hatalmas
zöld faraktár között parkoltak.

hj

Hordárok az állomáson
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Cégünk évek óta szervez
tanulmányutakat hazai
szõlészek-borászok szá-
mára. Európa számos or-
szágában jártunk már, s
mindig augusztusban,
amikor már zsendül a szõlõ
a tõkéken, s a nyári mun-
kákat – csonkázás, növény-
védelem – is magunk
mögött tudhatjuk már.

Nemegyszer fárasztó, 2–3000
km-es utakat tettünk meg Francia-
ország, Olaszország vagy éppen
Svájc borvidékeit járva. A gazda-
sági visszaesés a szõlõ-bor ága-
zatot sem kerülte el, ezért néhány
éve rövidebbek lettek és elsõsor-
ban a szomszédos országokba irá-
nyultak tapasztalatszerzõ tanul-
mányútjaink. A Felvidék, Erdély,
a Vajdaság és a Szerémség meg-
ismerése után idén Burgenland,
Dél-Stájerország és Szlovénia
borvidékeire látogattunk. A hat-
napos tanulmányutat a Balaton
Volán Utazási Irodával közösen
szerveztük.

Az út során szinte végig festõi
tájakon haladtunk. Megkerültük a
Fertõ tavat, majd az „osztrák Tos-
canának” is nevezett Dél-Stájer-
országba érkeztünk. Ez a lenyû-
gözõ vidék a szõlõ- és gyümölcs-
termesztés, a borturizmus igazi
hazája a Mura és a Dráva folyók
között. Végül a Szlovén-hegység
déli lejtõin haladtunk, hogy meg-
ismerkedjünk a Mura menti bor-
vidék bûbájos településével,
Alsólendvával és szõlõhegyével.

Szakmai programunk elsõ ál-
lomáshelye a Fertõ tó keleti part-
ján, Andauban volt. Scheiblhofer
úr családi vállalkozását 1976-ban
alapította. A szõlõoltvány elõállí-
tásával foglalkozó vállalkozás ma
Ausztria legmodernebb és legna-
gyobb oltványkészítõ üzeme.
2004-ben készült el az új üzem-
csarnokuk, melybe egy mestersé-
ges tavon átívelõ hídon át lehet
bejutni. 2 millió szõlõoltványt ál-
lítanak elõ gépi oltással, fóliás
takarással, bakhát nélkül.

Szakmai programunk ezután a
csupán névrokon Scheiblhofer
Borászatban folytatódott. A Fer-
tõ tó térségének egyik legimpo-
zánsabb pincészetét Johann
Scheiblhofer alapította. Róla ne-
vezték el a borászati üzemük
büszkeségének számító borválo-
gatást (Big John) is. A 70 hektá-
ros gazdaság a modern borászati
üzem minden kellékével rendel-
kezik. Lenyûgözõ látványt nyújt
barrique-hordós érlelõpincéjük. A
borkóstolót már az unoka vezet-
te, aki jelenleg borászati szakis-
kolába jár, és szemmel láthatóan
méltó folytatója lesz a nagyapa
által elindított vállalkozásnak.

Ezt követõen egy hosszabb
utazás várt ránk elsõ szálláshe-
lyünkig, Leibnitzig. A mintegy öt-
órás utazás alatt tartottuk a már
hagyományos „guruló” borverse-
nyünket. Erre minden résztvevõ
két borral jogosult benevezni. A
termelõ maga tölti ki a bort a bí-
rálók (utastársak) poharába, vi-
szont a bírálati lapra nem írja rá a
nevét. Így elérhetõ, hogy objek-
tív értékítélet szülessen minden
borról. Összesen 14 bor került
megmérettetésre ezúttal. Kelle-
mesen telt az idõ a borok kóstol-

Borongolás szomszédainknál
gatásával és a tovasuhanó táj cso-
dálatával. Az eredményhirdetés-
re azonban csak késõbb, a haza-
utazáskor került sor. Az elsõ he-
lyet ezúttal Szabó Gyula 6 putto-
nyos tokaji aszú borával nyerte el.
Ehhez díszoklevél, egy játékbusz,
valamint egy szakkönyv is dukált
a sikeres tokaji borásznak.

Elsõ szálláshelyünk a festõi
Silberberg lábánál található borá-
szati szakközépiskola kollégiu-
mában volt. Az iskola igazgató-
jától Anton Gumpltól megtudtuk,
hogy 25 ha szõlõültetvénnyel és
gyümölcsössel is rendelkeznek.
Modern tanpincéjük, szeszlepár-
ló üzemük, borkóstoló termük és

szõlõt kíméletesen zúzzák, a cef-
rét hûtik 10 Celsius-fokra, és faj-
tától függõen 4–24 órát macerál-
ják. A préselés után a must gravi-
tációval kerül a pincébe, majd üle-
pítik és különválasztják a víztisz-
ta mustot az üledéktõl. Az erjesz-
tés irányítottan történik acéltartá-
lyokban vagy tölgyfa hordóban a
fajtától, érettségtõl, termõhelytõl
függõen. Boraikat bizonyos ide-
ig tartó érlelés után palackozzák
és forgalmazzák. Értékesítésük-
ben jelentõs a saját éttermi bor-
forgalom (Buschenschank), ill. a
pincénél lebonyolított borturiz-
mus. A nagy nemzetközi borver-
senyeken rendszeresen részt vesz-
nek (Falstaff, Decanter, Vinaria,
Japan Wine Challenge), kimagas-
ló eredményekkel. A mi csopor-
tunkat is elbûvölte korszerû pin-
cészetük, gyönyörû tölgyfa hor-
dós érlelõpincéjük, valamint kor-
rekt boraik.

Másnap is gazdag program
várt ránk. A dél-stájeri borúton
haladva elõször a Gross család
föld alá rejtett birodalmába láto-
gattunk el. Vendéglátónk elõször
a borászati üzem köré telepített
ültetvényeit mutatta meg. A 300–
600 m tengerszint feletti magas-
ságokban található ültetvényeik-
ben az Alpok és Adria együttes
hatása speciális klímát jelent a
szõlõnek. A Ratscherben találha-
tó Nussberg Dél-Stájerország
egyik legjobb terroire-jának szá-
mít. Boraik elegánsak, teltek, il-
latosak és tüzesek is egyben. Az
olaszrizling, pinot blanc, muscat
lunel, sauvignon blanc és
chardonnay szõlõfajták szépen
díszlenek a meredek dombolda-
lakon. Boraikat egy, a környék

gazdáival közösen megvásárolt
mobil töltõsoron palackozzák. A
palackokat szinte kizárólag csa-
varzárral látják el.

Vogauban meglátogattuk a
Vinofakturnak nevezett borászati
„élményközpontot”. A térség 70
mezõgazdasági termelõjének
összefogásával épült szolgáltató-
ház nemcsak bevásárlóközpont,
de kulináris élménycentrum is.
300 féle bor, sajtok, sonkák, hi-
degen sajtolt olajak, dió, méz,
csokoládé, lekvárok, üdítõitalok,
fûszerek között válogathat az ér-
deklõdõ. Ezek a termékek termé-
szetesen meg is kóstolhatók egy
szakmai vezetés keretében.

Másnap reggel aztán búcsút
intettünk Dél-Stájerországnak és
Szlovénia felé vettük utunkat. A
határtól néhány kilométerre,
Jareninában eljutottunk a „Béke
kapujába”. A Dveri Pax névre el-
keresztelt borászati üzem a 800
éves múlttal rendelkezõ Benedek-
rendi apátság tulajdonában van.
Az egykori gazdasági major tel-
jes felújításával létesült pincésze-
tet a legújabb borászati technoló-
giával szerelték fel. Felújították az
Admont-apátság régi boltíves pin-
céjét is, de itt exkluzív fogadások,
borkóstolók és esküvõi ceremó-
niák kapnak helyet. Házi múzeu-
mukban még egy 1848-ból szár-
mazó bálványprés is található. A
gazdaság 70 ha szõlõültetvénnyel
rendelkezik, a fajták között elõ-
kelõ helyet foglal el a furmint. Itt
Šipon a neve, s talán az egyik leg-
szebb bor volt a bemutatott téte-
lek között. Folytattuk utunkat
Mariborba, a második legna-
gyobb  szlovén városba. A Dráva
két partján elterülõ településen

példaértékû tanösvényük irigylés-
re méltó körülményeket teremt az
ott tanuló diákoknak. Az elõállí-
tott borokat, párlatokat, gyü-
mölcsleveket nemcsak saját
vinotékájukban, de kereskedelmi
csatornákon keresztül is forgal-
mazzák. Így az iskola éves költ-
ségvetésének 1/3-át saját gazdál-
kodásából teremti elõ. Az igazga-
tó úr által levezetett borbemutató
során kilenc kitûnõ bort ismerhet-
tünk meg, mely szép keresztmet-
szetét adta az általuk termesztett
szõlõfajtáknak.

 Ezután Dél-Stájerország
egyik legsikeresebb pincészeté-
ben, a Skoff családnál folytatódott
a program. A fiatal Joachim Skoff
már az ötödik generációt képvi-
seli a család történelmében, aki
borászattal foglalkozik. „A bor
élet és a mi életünk a bor” – vall-
ja õ is apjával és korábbi felme-
nõivel. Borászati tanulmányait
külföldi tapasztalatszerzéssel gaz-
dagította Új-Zéland, Chile és Dél-
Afrika borászataiban. Azon mun-
kálkodnak édesapjával, hogy a
stájerországi terroirokból a maxi-
mumot hozzák ki boraikban. 15
km sugarú körben 11 helyen ta-
lálható szõlõültetvényeiket gon-
dosan mûvelik, erõs terméskor-
látozással, kézi szüreteléssel. A

található a világ legöregebb –
mintegy 400 évesnek tartott – szõ-
lõtõkéje. A mellette lévõ házat
bortörténeti és kulturális központ-
tá alakították, és vinotékát is ren-
deztek be itt. Egy pohár pezsgõ
elfogyasztása után rövid város-
nézõ séta következett, melynek
végállomása egy hangulatos sö-
rözõ-étterem volt. (Egy bortúra
negyedik napján ez megbocsát-
ható?!)

Ezt követõen Szlovénia legré-
gebbi pincéjét is meglátogattuk a
rend kedvéért. Az öreg szõlõtõ-
kéhez hasonlóan ez a pince is 400
éves múltra tekint vissza, s egy-
kor a ptuji  minorita apátsághoz
tartozott. Itt tartják Szlovénia leg-
idõsebb évjáratú borait is, bele-
értve a híres 1917-es Cirfandlit is.
A pincészet egyébként évi 24 ezer
hektoliteres borforgalmával az
egyik legjelentõsebb borászati
üzem ma is.

Másnap a reggeli után a Szlo-
vén-hegység szerpentinjein ha-
ladtunk tovább, hogy egy csodás
pezsgõpincészetet ismerjünk
meg.

A Radgonske gorice Pezsgõ-
üzem 1852 óta mûködik. Palac-
kos erjesztéssel (method cham-
penois) készült pezsgõikkel or-
szágos és nemzetközi elismerést
szereztek. Látványos érle-
lõpincéjükben még egy vízesés is
elbûvöli a látogatókat, ahol az
elsõ pohár 6 fokra hûtött pezsgõt
kínálta csinos idegenvezetõnk.

Aznapi ebédünk már a
MAROF Borászati Üzemben várt
ránk. A Panvita befektetõcsoport
jelentõs élelmiszer-ipari kapaci-
tással rendelkezik. Húskészítmé-
nyeiket (szalámi, kolbász, húskré-
mek, sonkák és más finomságok)
áruházláncaikban értékesítik.

A borászati üzletáguk
Maèkovciban épült, zöldmezõs
beruházás formájában. Szlovénia
legmodernebb technológiájával
rendelkeznek mértékadó hírfor-
rások szerint is. 40 ha szõlõültet-
vény is tartozik az építészetileg is
egyedülálló borászati üzletághoz.
Nemzetközi borversenyeken is
számos kitüntetést értek el bora-
ikkal.

Három minõségi kategóriába
sorolják boraikat (basic, breg és
cru), ami egyben a fogyasztói ré-
tegek különbözõségére is utal. A
borászat alapjait a nemesi szárma-
zású Szápáry család rakta le több
mint száz évvel ezelõtt. A szépen
felújított fõúri kastély emlékeztet
a régi idõkre, melyet ma már exk-
luzív vendégeik fogadására hasz-
nálnak.

Az üzemlátogatás után érez-
tük, hogy a szakmai élményeket
fokozni már nem lehet tovább, de
erre érzésem szerint már senki
sem vágyott. Sokkal inkább vágy-
tunk arra, hogy megismerkedhes-
sünk a szlovéniai Alsólendván élõ
és gazdálkodó – amúgy magyar
– családi vállalkozással, Cuk La-
jossal, kedves feleségével, Irén-
kével, Évi lányukkal és Péter fi-
ukkal. A családi vállalkozás a több
lábon állás példás esete. Kertésze-
tükben hajtatott zöldségekkel és
virággal is foglalkoznak, melyet
saját virágboltjukban értékesíte-
nek. Állattartó telepükön ridegtar-
tásos marhatenyésztéssel, sertés-
tenyésztéssel és nyúltartással fog-
lalkoznak. A húst saját vágóhíd-
jukon dolgozzák fel, majd tartó-
sítják azokat. A 4 hektáros szõ-
lõskert és a gyümölcsös termése-
it vendégházaikban értékesítik
bor, rostos gyümölcslé és befõt-
tek formájában. Meleg- és hideg-
tálaik kínálata – hozzá a nagyma-
ma sütötte lendvai kifli és rétes –
ellenállhatatlan kalóriabombát je-
lent minden arra járó turistának.
A család apraja-nagyja egyaránt
megtalálja a munkát, elfoglaltsá-
got ebben a vállalkozásban. Mun-
kájukat ugyan nem napi nyolc
órában végzik, de mindig vidá-
mak, jókedvûek, ami jelzi, hogy
nem csak a munkájuknak, de hi-
vatásuknak és hobbijuknak is él-
nek, amikor a turistákat befogad-
ják vendégházukba, éttermükbe,
pincéjükbe, boltjukba.

Itt már tolmácsolni sem kellett,
s nyugodt szívvel állítom, hogy
tanulmányutunkat ezúttal is a
„csúcson” fejeztük be – a Lend-
va-hegyen, a magyar határ túlol-
dalán.

Müller István
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Balatonfüreden rendezték
meg november 24-én az
akrobatikus rock and roll
magyar bajnokságot,
melyen a házigazda Acro
Dance SE duója, a Rajnai
Barbara-Ihász Tibor páros
felnõtt B kategóriában
ezüstérmet nyert, és ezzel
jogot szerzett arra, hogy
2013-ban külföldi verse-
nyeken bizonyítson.

A balatonfüredi Acro Dance
SE idén ünnepli fennállásának 15.
évfordulóját. Az elmúlt években
számos megyei, dunántúli és or-
szágos bajnokságot rendezett már
nagy sikerrel, idén pedig kivívta
a magyar bajnokság rendezésé-
nek jogát.

A rangos eseményen 18 hazai
klub közel 600 táncosa mutatta be
tudását. 62 lányformáció 4 kate-
góriában, valamint 16 felnõtt pá-
ros 2 kategóriában versenyzett a
bajnoki címért és a ranglistapon-
tokért.

A rendezõ Acro Dance SE a
legmagasabb versenyzõi létszám-
mal, 9 formációval, egy felnõtt
párossal, összesen 87 fõvel kép-
viseltette magát a bajnokságon. A
rengeteg edzés, a felkészülés
meghozta az egyesület számára a
sikert. A  felnõtt B kategóriában
ezüst érmet szerzett a Rajnai Bar-
bara–Ihász Tibor páros.

A junior kisformációs csapat
a Párduc Rock (Bujáky Esz-ter,
Kulcsár Orsolya, Nagy Alexand-
ra, Németh Petra, Szõke Fanni
Tessza, Tromler Kata Rebeka)
hetedik helyével elnyerte a leg-
jobb vidéki formáció címet.

A Párduc Rock tagjai dupláz-
tak, ugyanis kiegészülve még öt
versenyzõvel (Koszorús Kitti,
Kovács Liza, Kovács Brigitta,
Kovács Petra, Vas Alexandra)

nagyformációs kategóriában is
elindultak.

A Space Jam formációval szin-
tén a döntõbe táncolták magukat
és a 7. helyen végeztek.

A bajnokság elején búcsúztat-
ták el a füredi egyesület eddigi
legsikeresebb felnõtt formációját
a Fevert (Ágoston Anna, Floidl
Krisztina, Madár Eszter, Rajnai
Barbara, Rozgonyi Ágnes, Tósoki
Fanni), amely az Acro Dance SE

TLC akrobatikus rock and roll
magyar bajnokság Füreden

eddigi legtöbb bajnoki kupáját
szerezte. A TLC akrobatikus rock
and roll magyar bajnokságra re-
kordszámú versenyzõ és nézõ ér-
kezett, szakmai berkekben azt
mondják, ez volt az év versenye.
Az egyesület decemberben még
egy nagy rendezvénnyel várja az
érdeklõdõket, 16-án tartják az
Acro Dance-karácsonyt, ahol az
óvodásoktól a felnõttekig vala-
mennyi formáció színpadra lép.

Az egyesület decemberben még egy nagy rendezvénnyel várja az érdeklõdõket: 16-án tartják az Acro
Dance-karácsonyt, ahol az óvodásoktól a felnõttekig valamennyi formáció színpadra lép

Javában folynak az
építkezések a füredi
sportpályán. Csákvári
Tamás elnök határozot-
tan cáfolta azokat a
kósza híreket, miszerint
egy gyorséttermi lánccal
megállapodtak volna.

– Jelenleg az új épület elsõ
ütemének a földszintjét készí-
tik, reményeink szerint január
közepére a teljes egyes ütem
elkészül, mely a rehabilitációs
központnak a nagyobbik épü-
lete. A teljes komplexumot jú-
nius közepére szeretnénk átad-
ni – vázolta az eddigi és jövõ-

Nem lesz gyorsétterem
a sportkomplexumban

Káprázatos õszt produkált
a Balatonfüred FC csapata
az NB III-as bajnokságban.
Petõ Tamás alakulata
tizenhárom mérkõzésbõl
tízszer gyõzött, és csupán
kétszer maradtak alul
ellenfelükkel szemben. Ami
örvendetes még, hogy
harmincöt gólt szereztek,
és mindösszesen hatszor
mattolták a füredi kaput az
ellenfelek.

– Örülök annak, hogy a csa-
pat így teljesített a bajnokság elsõ
felében, ugyanakkor még nagyon
sok munka vár ránk, sokat kell
tennünk azért, hogy a céljainkat
megvalósítsuk – foglalta össze
röviden az õszi szezont Petõ Ta-
más vezetõedzõ. A fiatal tréner
sajnálatát fejezte ki, hogy a takti-
kai elemeket még nem sikerült
úgy begyakorolniuk a játékosok-
kal, ahogy azt eltervezte. A téli
felkészülés során erre fektetnek
nagyobb hangsúlyt, hiszen fiziká-
lisan megfelelõ állapotban van
már a csapat.

Az elsõ hat mérkõzését zsinór-
ban megnyerte a BFC, majd jött
egy kis hullámvölgy, ekkor két
vereséget szenvedtek el egymás-
után. Ezután újból ötödikbe kap-
csoltak, és meg sem álltak a do-
bogó legfelsõ fokáig. Ami örven-
detes, hogy az utolsó három mér-
kõzésén tizenöt gólt szerzett és
egyet sem kapott a gárda.

Jelen pillanatban öt ponttal
vezetik a tabellát, így jó esélyük
van a füredieknek, hogy a kitû-

Ötösre vizsgáztak õsszel
zött célt megvalósítsák. – A ve-
zetõség által elsõdlegesen megfo-
galmazott terv az volt, hogy ki-
vívjuk a biztos bennmaradást. Ez
a tervezett átszervezés miatt az
elsõ két hely valamelyikét jelen-
ti. Így indultunk neki a felkészü-
lésnek és a keret kialakításának.

Várhatóan lesznek változások
a csapat életében. Két-három já-
tékos minden bizonnyal távozik,
helyettük minõségi labdarúgókat
kívánnak szerzõdtetni. Petõ Ta-
más az egyéni teljesítmények
alapján a góllövõlistát vezetõ
Kovács Gábort, a védõ Szabó At-
tilát, a középpályás Boromisza
Gábort és Tar Krisztiánt emelte
ki együttesébõl. Ugyanakkor
hangsúlyozta, hogy a csapat nem
egyéni játékosokból áll, szerinte
a siker titka, hogy jó közösség ala-
kult ki, és képesek egymásért har-
colni a labdarúgók.

Január 9-én kezdik meg a fel-
készülést a tavaszi idényre, igye-
keznek minél több edzõmérkõzést
lekötni, hogy azokat a taktikai ele-
meket, melyeket õsszel nem sike-
rült begyakorolni, a téli felkészü-
lés során beépítsék a játékukba.

Amennyiben a BFC a bajnok-
ság végén az elsõ helyen végez,
akkor jogot szerez arra, hogy egy
NB II-es csapattal osztályozót
vívjon. Petõ szerint a gárda ké-
pes lenne megállni a helyét a ma-
gasabb osztályban is. – A klub
megérett az NB II-re, bízom ben-
ne, hogy a város is, és akkor sok
kellemes percet szerezhetünk
majd szurkolóinknak.

Szendi Péter

beni fejlesztéseket a klub elsõ
embere.

Az elsõ épületegység költsé-
ge eléri a nettó 145 millió forin-
tot, a kiszolgáló épület, mely a
régi klubház helyén épül, számí-
tásaik szerint nettó 105 millió fo-
rintba kerül majd, melynek kivi-
telezését január végén kezdik
meg. A pályázati támogatás het-
venszázalékos, az önrész pedig
adott a beruházáshoz.

Csákvári Tamás határozottan
cáfolta, hogy McDonald’s is lesz
a rehabilitációs központban. –
Badarság mindez, hiszen a pályá-
zat ezt nem is engedélyezi, itt
komoly ellenõrzések lesznek. Az

Az alapszakasz a feléhez
érkezett a férfi kézilabda
NB I-ben. Bár még javá-
ban tart a bajnokság, de
Sótonyi László elégedett a
csapat eddigi teljesítmé-
nyével, fõleg annak tuda-
tában, hogy a felkészülés
nem úgy sikerült, ahogyan
azt eltervezték.

– A szezon elején már sejtet-
tük, hogy nem lesz könnyû a mos-
tani évad, hiszen három megha-
tározó játékos távozott tõlünk.
Sajnos Rio és Sandrk késõbb csat-

lakozott hozzánk – hangsúlyozta
a népszerû tréner, aki igyekszik
egyre több fiatalt beépíteni a csa-
patba. A cél továbbra is az, hogy
a gárda az elsõ hatban végezzen,
amihez a feltételek adottak.
Sótonyi szerint azért hullámzó a
teljesítményük, mert nincsen
olyan meghatározó húzóemberük,
aki mérkõzésrõl mérkõzésre sta-
bil, jó teljesítményt nyújt. A ke-
ret létszáma sem ideális, a fiata-
loknak is több fronton kell helyt-
állniuk, de erre egyelõre még nem
képesek. – Hosszú távon biztos
vagyok benne, hogy ez ideális

MLSZ és az önkormányzat
sem járulna mindehhez hozzá,
ahogy természetesen mi sem.

A kiszolgáló épületnek
nyilvánvalóan lesz vendéglátói
funkciója is, hiszen a rehabili-
tációs központban megfordu-
ló embereket ilyen módon is ki
kell szolgálnunk.

Az elnök örömét fejezte ki
a csapat õszi szerepléséhez.
Reméli, hogy jövõre már NB
II-es lesz a Balatonfüred FC,
mert a feltételek, a körülmé-
nyek adottak hozzá, még ha
éppen nem is lesz gyorsétterem
a sporttelepen.

Szendi Péter

lesz, beérnek majd a tehetségek,
akik szép jövõ elõtt állnak, de je-
lenleg ennyit képesek produkál-
ni. Apropó, fiatalok! Balatonfüre-
den már évek óta kitûnõ utánpót-
lás-nevelés folyik. Mindez az
eredményekben is megmutatko-
zik, köszönhetõ György László és
Igor Zubjuk áldozatos munkájá-
nak. A Balatonfüredi KSE decem-
ber 20-án 16.00 órai kezdettel ki-
választót tart az 1996 és utána
született fiúknak a Balaton Sza-
badidõ- és Konferencia-központ-
ban, amelyrõl részletek az egye-
sület honlapján olvashatók.

Szendi

Bíznak a fiatalokban
Böröcz Bence, a Balaton-
füredi Yacht Club fiatal,
tehetséges klubtagja és
versenybírója nemzetközi
versenybírói kinevezést
szerzett.

Bence beszámolója az elmúlt
évek kemény munkájáról:  „Nem-
zetközi versenybírónak lenni? Na,
az már egy szint – eddig ezt gon-
doltam róla. Még március elején
jártunk néhányan Essenben, hogy
a nemzetközi versenybírói minõ-
sítés legfontosabb kritériumát, a
tanfolyamot és az írásbeli vizsgát
teljesítsük.

Mint az április végén kiderült,
kiváló eredménnyel sikerült meg-
ugranom a részenként 80 száza-
lékos minimális szintet. Innentõl
az események felgyorsultak: azon
voltam, hogy akár a vizsgát meg-
elõzõ, akár az azt követõ kiemelt
nemzetközi versenyekrõl jó refe-
renciákat gyûjtsek a tapasztal-
tabb kollégáktól. A minõsítés pá-
lyázatának beadási határideje
minden évben szeptember elseje.
Persze megpróbáltam, még úgy
is, hogy ilyen fiatalon alig páran
kapták meg, hátha... A személyes
adatok mellett a fontosabb verse-
nyek listáját kérték részletes sta-
tisztikákkal, be kellett írni a helyi
szövetségben végzett tevékenysé-
get (oktatási, bizottsági) és mel-
lékelni kellett a referenciákat,
ajánlásokat. Ezután indult a kínos
várakozás, mert a pályázatokat a
november elején tartandó éves
konferenciáján bírálja el a Nem-
zetközi Vitorlás Szövetség
(ISAF). Elfoglaltságaim ellenére
hétrõl hétre eszembe jutott, hogy

bizony már nincs sok hátra az
eredményig. Már-már kórosan,
naponta többször csekkoltam az
ISAF-weboldalt az elmúlt napok-
ban, de nem a kite-szörf dilemma
vagy az Év vitorlázója díj érde-
kelt igazán. Meglepetésemre
egyik délután  SMS-ben gratulált
a kinevezésemhez szlovén bará-
tom, Bojan, aki kiutazott Írország-
ba a konferenciára. Mondani sem
kell, mennyire örültem! 

A komoly elismerést termé-
szetesen kemény munka elõzte
meg. Az utóbbi néhány év során
rengeteg idõt töltöttem mind el-
méleti, mind gyakorlati oldalról
a versenyszabályokkal. Sokak
szerint ez õrültség, de mégis él-
vezem. Az esetek végtelen száma
garantálja a változatosságot, a
versenyeken jó a társaság, világot
látni pedig szuper dolog. Az idén
kinevezett új nemzetközi verseny-
bírók és a meghosszabbított mi-
nõsítések listája az ISAF-oldalon
megtekinthetõ. Minden komoly
eredmény eléréséhez szüksége

van az embernek támogatókra,
így ez ebben az esetben sem volt
másképp. Elsõsorban köszönettel
tartozom egyesületemnek, a Ba-
latonfüredi Yacht Clubnak, hogy
a kiemelt versenyein lehetõséget
biztosított nemzetközi versenybí-
róságokban gyakorlat szerzésére
és kapcsolatépítésre. Köszönöm
emellett a Magyar Vitorlás Szö-
vetségnek, hogy anyagilag tá-
mogatta az elméleti képzésemet
és a külföldi cserekapcsolatos út-
jaimat.

Emellett 2009 óta biztosítja a
lehetõséget, hogy a versenybíró-
bizottság tagjaként tevékenyked-
jek, részt vegyek a hazai oktatás-
ban. Köszönöm Tusnai Gabinak
és Németh Miklósnak a szövetség
részérõl kiadott ajánlásokat és a
sok segítséget a versenybírói vi-
lágba való bevezetéshez. És ter-
mészetesen köszönöm a külföldi
kollégáknak a referenciákat, és
mindenki másnak a nyújtott se-
gítséget.” 

BYC

Nemzetközi szinten bíráskodik
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Könyv-, játék-
és téli

sporteszközbörze
az Arácsi

Népházban!

Hozd el
gyermeked
jó állapotú

„kiolvasott”
könyveit,

megunt játékait,
kinõtt korcsolyáit,

itt biztosan
gazdára találnak!

Idõpont: 2012. december 8.
szombat, 9–12 óráig

Helyszín: Arácsi Népház
Balatonfüred,

Lóczy Lajos u. 62.

Érdeklõdés, jelentkezés
2012. november 30-ig:
Városi Mûvelõdési Központ
06-30/378-1232
furedivmk@upcmail.hu
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