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TARTALOM
A kikötõ
a miénk

Ne ijedjen meg senki, ez
még nem az a búcsú. Fõleg
úgy nem, ha a címet kiegé-
szítem ezzel: búcsú a fiúk-
tól is. Ez már lehetne teljes
ijedelem, de valójában ar-
ról van szó, hogy január 1-
jétõl felállt a járási hivatal,
és sok kedves kollegina és
kolléga a várostól átment
oda, ott folytatja pályafutá-
sát. Ismereteim szerint nem-
csak feladatok kerültek át a
járáshoz, hanem a munka-
társak, még talán a bútorai-
kat is vitték magukkal.

Nekem hiányozni fog-
nak, ámbár hivatali ügyem
tán egy sem volt az eltelt tíz
évben, amióta ismerem õket.
Igen, legalább tíz (húsz) éve
ott dolgoznak, mondhat-
nám, törzsgárdatagok, ha
ma ennek a szónak, hogy
munkahelyi hûség, lenne
még értelme. Mindannyian
profik, ebben a sûrûn vál-
tozó jogrendi világban min-
dig naprakészen tudták a
dolgukat. Erre mondják,
hogy jó kis csapat. És a köz-
hiedelemmel ellentétben
nincsenek túlfizetve! Meg-
fizetve is éppenhogy, de hát
ez is kortünet.

Ám az is meglepõ, hogy
évtizedes találkozásaink el-
lenére semmit sem változtak.
Csinosak és kedvesek. Úgy
látszik, a hivatali munka leg-
feljebb kiborítja az embert,
de nem engedi megöreged-
ni. Ámbár tíz esztendõ alatt
egy nõ semmit nem öregszik
(milyen csúnya szó!), csak
elõnyére változik. Szép lány-
ból szép asszony lesz.

Valójában azt fájlalom,
hogy egy jól mûködõ hiva-
tal rendje változik meg.
Igaz, csak ideig-óráig, hi-
szen a járási hivatal is ma-
gára talál, kiderülnek a ha-
táskörök, feladatkörök. De
õk már nem lesznek városi
alkalmazottak. Ugyan nincs
messze a két épület egymás-
tól (a földhivatal ad otthont
a járásnak), de azért annyi
munkájuk lesz ott, hogy nem
lesz idejük benézni az el-
hagyott házba hát miként
vagytok? kérdéssel. Késõbb
meg semennyi sem lesz, s
hiába egy városban dolgoz-
nak, a hivatal után örülnek,
ha hazamennek, a család
várja õket.

No, ne vegyem  már ilyen
tragikusra a dolgokat!
Örüljek, hogy a város gaz-
dagodott egy fontos köz-
igazgatási intézménnyel,
egy kicsit visszatért a törté-
nelem a hajdani históriai
járások létrehozásával, és
annak is örüljek: a mi vá-
rosházi dolgozóink nélkü-
lözhetetlenek!

      Praznovszky Mihály

Búcsú
a lányoktól

A Jobbik nyilatkozata több
tévedést is tartalmaz –
mondta dr. Bóka István.

3. oldal

Megújulnak
a strandok
Mintegy százharmincmillió
forintot költenek idén az
Esterházy, illetve a Kisfa-
ludy strand fejlesztésére.

3. oldal

Rodin Füreden
Márciusban igazi klasszikus-
sal, Auguste Rodin kiállításá-
val nyit a Vaszary Villa.

9. oldal

BKSE: cél
a felsõház
Új igazolás a kézilabdacsa-
patnál az orosz Grigoriew
Alex, a balkezes jobbátlövõ.

11. oldal

A magyar kultúra napja
alkalmából ünnepélyes
keretek között átadták a
Balatonfüred Kultúrájáért
kitüntetést, amelyet
Sárköziné Sárovits Hajnal-
ka, a Városi Könyvtár
igazgatója vehetett át. Füred
díszoklevelét a Pileczky
Erzsébet alapító karnagy
vezette Balatonfüred Város
Vegyeskara kapta.

– A kultúra a tudás és mûvelt-
ség mellett erkölcs is. Szellemi erõ,
amely összeköt minket. Felelõsség-
gel meg kell óvnunk örökségünket,
ápolnunk anyanyelvünket, tovább-
adnunk a népszokásokat és megta-
nítani gyermekeinket a tudásszer-
zés vágyára. Füred törekszik az
épített és a szellemi értékek meg-
õrzésére, és egyben új értékek te-
remtésére. Most a kultúra õreit ün-
nepeljük, azokat, akik élettel töltik
meg az intézményeket, értünk, fü-
rediekért tevékenykednek – mond-
ta ünnepi beszédében dr. Bóka Ist-
ván polgármester, aki Kodály Zol-
tánt idézte: Kultúrát nem lehet örö-

A kultúra erkölcs is

kölni... Csak az a miénk igazán,
amiért megdolgoztunk, esetleg
megszenvedtünk. Az Anna Grand

Hotel dísztermében rendezett ün-
nepségen fellépett a város vegyes
kara, illetve Korpás Éva és zene-

A kísérõrendezvények közül hagyományos, hogy a magyar kultúra napján a város diákjai, illetve
a kulturális intézmények és a város vezetõi megkoszorúzzák Kölcsey Ferenc szobrát

kara, akik erdélyi és felvidéki da-
lokat szólaltattak meg.

(Folytatás a 5. oldalon.)

Közel egymilliárd forint
pályázati pénzt nyert a
város a turisztikai attrak-
ciók fejlesztésére. A támo-
gatások révén felépül a
Balaton élõvilágát bemu-
tató ökoturisztikai látoga-
tóközpont, megvalósulhat a
Zákonyi, illetve az Arany-
híd sétány felújítása, és
fejlesztik a városi strando-
kat. Többségük már az idei
szezonra el is készül.

– Fontos, egymáshoz szerve-
sen kapcsolódó fejlesztések való-
sulnak meg a városban. Sokszor
ér minket a vád, hogy aránytala-

nul több a beruházás a parti ré-
szen, amiben biztos van igazság
is, de azt látni kell: a turisztikai
kínálat és az abból származó be-
vételek nagyon fontosak Füred-
nek, ezért koncentrálódnak a be-
ruházások elsõsorban a reformko-
ri városrészre. Az új fejlesztések
közül talán a legjelentõsebb a
Tagore sétányra épülõ ökotu-
risztikai látogatóközpont, amit
450 millió forint támogatással idén
szeptemberben kezdünk el építe-
ni. Legalább ilyen lényeges a vá-
rosi strandok fejlesztése, ezzel a
szezonra szeretnénk elkészülni –
vélekedett dr. Bóka István.  A pol-
gármester hozzátette: szintén a

szezonra felújítják az Aranyhíd
sétány, illetve a Füred Hotel elõt-
ti sétány egy-egy szakaszát, öt-
ezer négyzetméter területen meg-
újítják a parkokat, mintegy száz-
ötvenmillió forintból befejezik a
BYC telephelyének fejlesztését,
a Vitorlás étterem felsõ szintjén
pedig vitorlástörténeti múzeumot
alakítanak ki.

A Tagore sétányra épülõ, táj-
ba illõ, a Balaton élõvilágát, a
balatoni halakat bemutató öko-
turisztikai látogatóközpont tera-
szos épületében egyebek mellett
több látványos akváriumot és
foglalkoztatótermet alakítanak ki.

Tósoki Imre, Tihany polgármestere, dr. Bóka István polgármester, országgyûlési képviselõ, dr. Kontrát
Károly államtitkár és Szedlák Attila, Litér polgármestere, országgyûlési képviselõ a sajtótájékoztatón

Milliárdos fejlesztések

Új gyógyászati és kutató-
központ létesül a városban.
Az Anna Grand Hotelben
a tervek szerint tavaszra
elkészülõ központot
a legmodernebb diagnoszti-
kai eszközökkel látják el, a
ha-zai, illetve a külföldi
gyógy-turizmusban,
valamint a betegségmegelõ-
zésben egy-aránt fontos
szerepe lehet.

– Több verziója volt már a
gyógyközpont megvalósításának,
most úgy tûnik, hamarosan elindul-
hat a beruházás. Az eredeti tervek-
kel szemben nem épül új létesít-
mény, helyette a beruházók a vá-
rosban már meglévõ lehetõségeket
használják ki, ezáltal viszont egy
jelentõsebb eszközbeszerzés való-
sul meg és több munkahely is léte-
sül. A város támogatja a fejlesztést,
hiszen a gyógyturizmus Füred
egyik markáns része – mondta az
Anna Grand Hotelben rendezett
sajtótájékoztatón dr. Bóka István
polgármester.

Az új gyógyászati és kutatóköz-
pont kialakítása 1,7 milliárd forint-
ba kerül majd, amelyhez uniós for-
rásból 860 milliós támogatást kap-
tak a beruházók. Az Anna Grand
Hotel Blaha Lujza utcai szárnyá-
ban, mintegy ezer négyzetméteres
központban 35-en dolgoznak majd.
Amennyiben a Nemzeti Fejleszté-
si Ügynökség jóváhagyja a progra-
mot, már március végére el is ké-
szülhet a gyógyközpont.

– A legmodernebb diagnosztikai
eszközöket hozzuk ide, MR-, CT-
és ultrahangos vizsgálatokat vég-

zünk majd, amelyek elsõsorban a
szív- és érrendszeri, illetve a da-
ganatos betegségek feltárására al-
kalmasak. Szoros szakmai együtt-
mûködést tervezünk a szívkórház-
zal és a megyei kórházzal. Ez lesz
itthon a legmodernebb diagnosz-
tikai központ. A szûrõvizs-gála-
tok egész tárházát nyújtjuk majd,
de helyet kap itt egy spe-ciális,
Magyarországon még sehol nem
alkalmazott eljárás is, amely mû-
téti beavatkozás nélkül segít a rá-
kos sejtek elpusztításában –
összegzett dr. Lõrincz Sándor, a
beruházást végzõ cég ügyvezetõ-
je, aki kiemelte: a kutatásra is nagy
hangsúlyt fektetnek majd.

Dr. Rácz Jenõ, a megyei kór-
ház igazgatója is hangsúlyozta,
hogy nagy lehetõségek vannak a
gyógyturizmusban. A központ
magas színvonalú diagnosztikai
szolgáltatásai komoly segítséget
jelenthetnek a betegségmegelõ-
zésben, arról nem beszélve, hogy
egyre érzékelhetõbb az igény itt-
hon is a különbözõ szûrõvizsgá-
latok iránt – tette hozzá az igaz-
gató, aki együttmûködési megál-
lapodást írt alá a gyógyközpontot
létesítõ céggel.

– Hosszú távú bérleti szerzõ-
dést kötöttünk, hiszen a
gyógyközpont jól illeszkedik a
hotelünk gyógyturisztikai szolgál-
tatásaihoz. A Gyógyító Magyar-
ország programhoz ideális hely-
szín Füred, itt a turizmus és a
gyógyászat kitûnõen tudja támo-
gatni egymást – fogalmazott Len-
gyel Ernõ, az Anna Grand Hotel
ügyvezetõje.

martinovics

Gyógyközpont nyílik

(Folytatás a 3. oldalon.)
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Januárban megkezdte
mûködését a járási hivatal,
amely a földhivatal és
munkaügyi központ épü-
letében kapott helyet a
megyei kormányhivatal
kirendeltségeként. Az
önkormányzattól huszon-
egy köztisztviselõ került át
az államigazgatási ügye-
ket intézõ járáshoz,
amelynek vezetõje dr.
Bacsák-Kovács Éva, aki
tizenhét éve dolgozik a
közigazgatásban.

Takarékos, hatékony és ügy-
félbarát ügyintézés, ez volt a kor-
mány célja a járások kialakításá-
val. A járási hivatal az államigaz-
gatási ügyek intézését végzi. Ide
kerültek a gyám- és gyermekvé-
delmi, szociális igazgatási, csa-
ládtámogatási ügyek, a közneve-
lési és egyes építésigazgatási fel-
adatok, a menedékjog, az egyéni
vállalkozói tevékenység engedé-
lyezése, valamint kommunális,
állat-egészségügyi, vízügyi hatás-
körök, illetve a szabálysértési
ügyek és a helyi védelmi bizott-
ságok vezetése. Az okmányiroda

Megkezdte
mûködését
a járási hivatal

helyileg egyelõre maradt a polgár-
mesteri hivatalban. Jelenleg is
zajlik a hivatalon belüli füredi
kormányablak kialakítása, amely,
ha sikerül létrehozni, naponta reg-
gel 8 és este 8 óra között mûködõ
szolgáltatás lesz.

A megyében összesen tíz já-
rásközpontot állítottak fel. A Ba-
latonfüredi Járási Hivatalhoz tar-
tozó települések: Alsóörs, Aszó-
fõ, Balatonakali, Balatoncsicsó,
Balatonfüred, Balatonszepezd,
Balatonszõlõs, Balatonudvari,
Csopak, Dörgicse, Lovas, Mo-
noszló, Óbudavár, Örvényes,
Paloznak, Pécsely, Szentantalfa,
Szentjakabfa, Tagyon, Tihany,
Vászoly és Zánka.

A járások kialakításával a kor-
mány célja olyan modern hivata-
lok létrehozása volt, amelyek hoz-
zájárulnak az eddigi közigazga-
tásnál alacsonyabb társadalmi
költséggel, hatékonyabban és
ügyfélközpontúan mûködõ terü-
leti közigazgatás létrejöttéhez. A
járások felállításával megtörtént
az önkormányzat és államigazga-
tási feladatok, illetve hatáskörök
szétválasztása.

bfn

A város csatlakozott a
Szövetség az Életen Át
Tartó Tanulásért civil
szervezet programjához,
amelynek célja a foglalkoz-
tatottság javítása. A piros
iskolában nyíló Nyitott
Tanulási Központban
ingyenesen biztosítják
majd a rászorulók és a
munkanélküliek részére
a továbbképzést.

A program célja a foglalkoz-
tatottság, az oktatás, az esély-
egyenlõség és a szociális bizton-
ság területeit illetõen ingyenesen
biztosítani a rászorulók, a hátrá-
nyos helyzetû felnõttkorúak és a
munkahelyük elvesztésében fe-
nyegetettek számára az alapkom-
petencia-fejlesztés területén a ta-
nulási lehetõségeket. Ezek jelen-
tik többek között a foglalkoztat-
hatóságot javító, a mindennapi
életben való személyes eligazo-
dást és boldogulást segítõ alap-
készségek, kulcskompetenciák,
kiemelten a digitális írástudás, az
anyanyelvi és idegen nyelvi kom-
munikáció fejlesztését, minden
esetben igazodva az adott telepü-
lés speciális igényeihez és adott-
ságaihoz.

A Nyitott Tanulási Központok
kialakítása a helyi szereplõk (ön-
kormányzat, civil szervezetek,

Tanulási központ nyílik

helyi vállalkozások, egyházi szer-
vezetek stb.) bevonásával törté-
nik. A központnak a helyi közös-
ségi és gazdasági életbe beágya-
zottan, a helyi szükségletekre és
egyéni igényekre rugalmasan vá-
laszoló, alacsony belépési küszö-
bû és fenntartási költségû, nyitott
felnõttképzési infrastruktúrát biz-
tosítva kell mûködnie – áll a prog-
ram tájékoztatójában.

Az országban ötven települé-
sen létesül majd a gesztorszerve-
zetekkel való együttmûködés ke-

retében egy-egy Nyitott Tanulási
Központ. (A megyében Füred
mellett Pápán és Várpalotán lesz
még ilyen.) Balatonfüreden re-
gionális iroda is mûködik majd, a
továbbképzések pedig a piros is-
kola épületében lesznek. A köz-
pontban igény szerint egyéni és
csoportos képzési terveken alapu-
ló, a gazdasági és a társadalmi
szükségletekhez igazodó, ingye-
nes oktatás zajlik majd.

A számítógépekkel, internet-
eléréssel rendelkezõ, minimum 15

fõ egyidejû tanulását lehetõvé tevõ
Nyitott Tanulási Központok –
egy fõállású tanulásszervezõ és
egy félállású tanulási tanácsadó
vezetésével – hivatalosan idén
február 1-jétõl mûködnek majd,
a program 2016. január 31-ig szól.

(Amint kinyit a füredi köz-
pont, a város hivatalos honlapján,
a balatonfured.hu oldalon elérhe-
tõ lesz a képzésekrõl és a jelent-
kezési lehetõségekrõl szóló rész-
letes tájékoztató.)

balatonfured.hu

 A Nyitott Tanulási Központban a gazdasági, társadalmi szükségletekhez igazodó felnõttképzés indul

Hetven évvel ezelõtt, 1943.
január 12-én kezdõdött
meg a Vörös Hadsereg
ellentámadása a Don-ka-
nyarban, melynek követ-
keztében a közel kétszáz-
ezres 2. Magyar Hadsereg
vereséget szenvedett.

Az elesettek száma meghalad-
ta a százezer fõt, a hadifogságba
esettek számát nem lehet ponto-
san tudni. Magyarországon szin-
te nincs olyan család, amely köz-
vetve vagy közvetlenül ne lenne
érintett a tragédiában. Szüleink,
nagyszüleink közül sokan úgy
haltak meg, hogy életük utolsó

A doni tragédia áldozataira emlékeztek

napjáig reménykedtek abban,
hogy hazatér a Donnál eltûnt sze-
rettük.

Balatonfüreden a rossz idõ
miatt a református gyülekezeti
házban tartottak megemlékezést a
doni katasztrófa áldozatainak tisz-
teletére. A hetven évvel ezelõtti
eseményeket Ujhelyiné Károlyi
Krisztina önkormányzati képvi-
selõ, a Jobbik helyi szervezeté-
nek elnöke idézte fel. Beszédében
kiemelte, hogy akik túlélték a bor-
zalmakat, a testi sérüléseken kí-
vül hatalmas lelki sebeket hordoz-
tak. Sokan életük végéig nem be-
széltek a történtekrõl családtagja-

iknak, barátaiknak sem. Évtizede-
kig a szégyen bélyegével látták el
a Donról hazaérkezõket, bûnö-
söknek titulálták õket. Egy
oroszországi magyar temetõre ez
van írva: „Ha ti elfelejtetek minket,
az Isten felejtsen el titeket.” Ígér-
jük, nem felejtjük el õket soha, zár-
ta beszédét a képviselõ asszony.

A megemlékezés keretében
Berkes Péter káplán és Miklós
Ferenc református lelkész megál-
dották az egybegyûlteket, majd a
jelenlévõk megkoszorúzták a
templom szomszédságában álló
háborús emlékmûvet.

Bambek

1942 májusában több mint tízezer zalai (Füred 1946. január 5-ig
Zala megyéhez tartozott) honvéd érkezett Oroszországba a keleti
frontra. Haza azonban – egy évvel késõbb – csupán minden ötödik
térhetett közülük. A tragikus sorsú 2. Magyar Hadseregbõl a kani-
zsai 9. (késõbb 108-ra változott a hadrend szerinti elnevezése) könnyû
hadosztály zalai katonáit vetették be elsõként a nyári támadó had-
mûveletek során. Majd hídfõcsaták tizedelték õket, miközben fél
évet töltöttek el a Don partján. 1943 januárjában pedig – amikor az
egész front összeomlott – õk hagyták el utolsóként a Don menti
védõállásaikat. A fenti táblázatban a Városi Múzeum adatbázisában
meglévõ katonaáldozatok születési és halálozási adatait olvashatják.

Tóth-Bencze Tamás

Fürediek a Donnál

A doni áldozatok
balatonfüredi
emlékmûve:
Katona a hóban
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A tervek szerint az új turiszti-
kai bemutató- és látogatóközpont
a Tagore sétány északi oldalára
épülne, a jelenleg igen rossz álla-
potban lévõ vizesblokk helyére. A
balatoni kilátást nem akadályozó
épület pavilonszerû elemei egy
belsõ udvart ölelnének át. A tor-
nácos épület a Balaton jellegze-
tes pavilonépítészetét idézi majd,
nyugati részén igényes pihenõ-
park létesülne.

A központ egy komplex kör-
nyezetismereti bemutatóhely lesz,
ahol édesvízi akváriumokban
mutatják be a Balaton élõvilágát,
de lesz kültéri bemutatómedence,
valamint elõadó-, foglalkoztató-
és bemutatóterem is. A Balaton-
felvidéki hegyi patakoktól kiin-
dulva a Balaton jellegzetes élõvi-
lágának bemutatása a cél. A láto-
gatókat egységesen kialakított
akváriumok fogadnák, amelyek-
ben valamennyi, a tóban élõ hal
megtalálható lesz, kisebb akvári-
umokban pedig kagylókat, ritka
rákokat láthatnak majd az érdek-
lõdõk.

– A balatoni térségben másfél
milliárd forintnyi turisztikai fej-
lesztés valósulhat meg uniós és
állami forrásból. A turisztikai att-
rakciók és szolgáltatások kategó-
riában Füred négy nyertes pályá-
zattal 832 millió forint, Tihany

Milliárdos fejlesztések

kerékpárút létesítésére 350 millió
forint, Litér gesztorságával
Balatonfûzfõ és Szentkirálysza-
badja 300 millió forint támogatást
kapott.

Füreden egészségügyi szolgál-
tatásokat is végzõ négycsillagos
hotel épülhet, egymilliárd forin-
tos támogatással – jelentette be
Kontrát Károly belügyminiszté-
riumi államtitkár a városban tar-
tott sajtótájékoztatóján.

A turisztikai fejlesztések mel-
lett több olyan beruházás is elin-
dul a városban, amelyek jelentõ-
sen növelik majd a városlakók,
illetve az ideérkezõk komfortér-
zetét.

Hosszabb késlekedés után ha-
marosan végre elkezdõdhet a

buszállomás és pályaudvar teljes
átépítése, illetve korszerûsítése.
(A 400 millió forintos uniós tá-
mogatás mellett önerõbõl új üz-
letsor is létesül itt.) Szintén a sze-
zonra elkészül a felsõ városköz-
pontot a fürdõtelepi résszel össze-
kötõ kerékpárút is. A 2,5 km
hosszú út a postahivataltól indul,
majd a Kéki-patak mellett, illet-
ve a 71-es út mentén haladva csat-
lakozik a parti kerékpárúthoz.

A város kiírta a közbeszerzési
eljárást a városi uszoda megépí-
tésére, a tervek szerint a két ütem-
ben megvalósuló beruházás révén
egy 25 méteres uszoda és egy
sportakadémia épülhet fel. (Az
uszodához, amely a vízilabda
utánpótlás-nevelés területi bázisa-
ként is funkcionál majd, több mint
350 millió forint támogatást ka-
pott a város a látvány- és csapat-
sportok támogatására kiírt pályá-
zaton.)

Folytatódik a város egyik leg-
fontosabb útjának, az Arácsi út-
nak a felújítása is, idén a Tamási
Áron utcától a Lóczy Lajos úti
csomópontig terjedõ szakaszon
korszerûsítik az aszfaltot, csator-
nát, járdát, támfalakat építenek, és
földbe helyezik a légkábeleket.
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(Folytatás az 1. oldalról.)

180 nyertes pályázat kap uniós, illetve állami támogatást 61
milliárd forint értékben az Új Széchenyi-terv Regionális Fej-
lesztési Operatív Program keretében, így összesen 89 milliárd
forint értékû fejlesztés valósulhat meg. Három kategóriában le-
hetett pályázni: a turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesz-
tése keretében 89 nyertes pályázó összesen 37,5 milliárd forint
beruházást kezdhet meg 29 milliárdos támogatással, az egész-
ségügyi turizmus fejlesztése címén 31 nyertes pályázó 26,5 mil-
liárd forint beruházást valósíthat meg 16 milliárdos támogatás-
sal, míg üzleti célú szálláshelyek fejlesztése címén 60 projekt
16,5 milliárd forint támogatással 25 milliárdos fejlesztése kez-
dõdhet meg.

A Balaton élõvilágát bemutató látogatóközpont látványterve

Bújtatott privatizáció
történt a füredi vitorláski-
kötõ ügyében, az önkor-
mányzat döntésével anyagi
kár érte a várost, ezért a
Jobbik hûtlen kezelés miatt
feljelentést tesz az ügyben
– jelentették be január 23-
án sajtótájékoztatójukon
a párt képviselõi. Dr. Bóka
István polgármester cáfolja
a felhozott vádakat.

Szilágyi György és Kepli La-
jos országgyûlési képviselõk kö-
zölték: az állam tavaly õsszel adta

A kikötõ a miénk
Az alábbiakban dr. Bóka Ist-

ván polgármester a vádakkal kap-
csolatos reagálása olvasható.

– A nyilatkozat számtalan té-
vedést tartalmaz. A tárgyban alá-
írt szerzõdés még nincs, a feltéte-
lek pontosítása folyamatban van.
Sem a kikötõt, sem pedig az in-
gatlant nem idegenítettük el, még
bújtatott formában sem, hiszen a
kikötõt és a területet használatba
kívánjuk adni, azzal, hogy a Ma-
gyar Vitorlás Szövetséggel koráb-
ban kidolgozott koncepció szerint
a hasznosító köteles fejlesztése-
ket megvalósítani, mintegy há-

A korábbiaknál kedvezõbb feltételû vitorlásversenyek, színvo-
nalasabb szolgáltatások és magánpartnerek bevonásával megvaló-
suló jelentõs, többmilliárdos fejlesztés a Zákonyi utcai vitorlás-
sporttelepen – ebben állapodott meg egymással a Magyar Vitorlás
Szövetség és az önkormányzat. Az önkormányzat kikötötte, hogy
a vitorlástelepet a Magyar Vitorlás Szövetség mint tulajdonos, 15
éven keresztül köteles gyermek- és ifjúsági sportcélokra hasznosí-
tani. A felek megállapodtak abban is, hogy a korábbi gyakorlattól
eltérõen a továbbiakban is vitorlás sportközpontként mûködõ bá-
zisból befolyó bevételek a telep fejlesztését és a szolgáltatások ja-
vítását kell, hogy szolgálják. A Magyar Vitorlás Szövetséggel közö-
sen már évekkel ezelõtt kidolgozott koncepció magánpartnerek be-
vonásával valósulhat meg. A magánpartnereket pályázati úton vá-
lasztották ki, Magyarország talán két legjelentõsebb építõipari vál-
lalkozása, a Swietelsky Kft. és a Közgép Kft. a kivitelezõ.

mára. Durva tévedés a bevételt a
nyereséggel összekeverni, az in-
gatlanok várható nyeresége
nagyjából megegyezik a haszná-
lati díjjal.

Rendkívül fontos a telep vá-
rosépítészeti szempontból törté-
nõ megújítása, mert jelenleg ez a
rész nem méltó a városhoz. A fej-
lesztés eredményeként adókból és

Management-szerzõdést
kötött az Anna Grand
Hotel Kft. a több hazai
szálloda üzemeltetésében
részt vállaló Service4You
cégcsoporttal. A hotel
profilja nem változik, az
együttmûködéstõl haté-
konyabb értékesítést és
a vendégkör bõvülését
várják. Új igazgatót is
kapott a négycsillagos
hotel.

– Januártól Szíjártó Csaba vet-
te át a hotel igazgatását, aki je-
lentõs szakmai tapasztalattal ren-
delkezik, hiszen tizenhárom éven
át volt a balatonkenesei Hotel
Marina Port igazgatója. A koráb-
bi igazgatónk tavaly õsszel fel-
mondott, abban bízom, hogy az
új vezetéssel még jobban mûkö-
dik majd az Anna Grand Hotel. A
Service4You csoporttal is szerzõ-
dést kötöttünk, nagy reményeket
fûzök az együttmûködéshez. Há-
rom hónapos próbaidõn vagyunk
túl, novemberben és decemberben
is több vendégünk volt, mint 2011
hasonló idõszakában, és úgy tû-
nik a januári vendégszámunk is
jobban alakul. Sikeres volt tehát a

próbaidõszak, ezért döntöttünk a
szerzõdéskötés mellett. Marad az
arculat, maradnak a szolgáltatások,
sõt marad a mi önálló értékesítési
csoportunk is, a Service4You se-
gít hatékonyabbá tenni a mûkö-
désünket. Egyértelmûen a vendég-
kör bõvülését és nagyobb forgal-
mat várok az együttmûködéstõl –
válaszolta kérdésünkre Lengyel
Ernõ, az Anna Grand Hotel tulaj-
donosa.

Több évtizedes idegenforgal-
mi szakmai tapasztalattal rendel-
kezõ alapítói a Service4You Ho-
tel Management Companyt
2008-ban azzal a céllal hozták lét-
re, hogy professzionális szálloda-
üzemeltetési stratégiát nyújtsanak
független, láncokhoz nem tartó-
zó szállodák tulajdonosainak, és
a munkájuk során felmerülõ ne-
hézségeik megoldását tanácsadás-
sal segítsék. A jelenleg tíz hazai
szálloda tevékenységét segítõ cég
az Anna Grand Hotel esetében is
azt vállalta, hogy közremûködik
a szálló minél eredményesebb
üzemeltetésében, bevételnövelõ
és hatékonyságjavító szaktaná-
csokat ad, illetve erõsíti a marke-
ting-értékesítési területet.
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Új vezetés az Anna
Grand HotelbenMintegy százharminc-

millió forintot költenek
idén az Esterházy, illetve
 a Kisfaludy strand fej-
lesztésére. A részben
európai uniós támogatás-
ból homokkal töltik fel a
két fürdõ medrét, így aka-
dályozva meg a hínároso-
dást és iszaposodást, lídó,
valamint játszótér épül,
továbbá lesznek új na-
pozóteraszok is.

A turisztikai attrakciók fej-
lesztésére kiírt uniós pályázaton
81 millió forint támogatást nyert
a Probio Zrt., amelyhez még 51
millió forint önrészt tesz hozzá.
A Kisfaludy és az Esterházy
strand fejlesztése már tavasszal
elkezdõdik, és a Kisfaludy nyu-
gati oldalára szánt minigolfpálya
kialakításán kívül valamennyi be-
ruházással még a szezonra elké-
szülnek.

– 2000 óta több száz millió fo-
rintot költöttünk a két strandra, a
tervezett fejlesztések így elsõsor-
ban azt szolgálják, hogy továbbra
is lépéselõnyben legyünk a térség
fürdõihez képest, hiszen a stran-
dok látogatottsága turisztikai
szempontból nagyon fontos a vá-
rosnak. A legnagyobb költség a két

Megújulnak a város strandjai
strand medrének homokkal való
feltöltése lesz, legalább tizenöt éve
nem volt erre példa, úgyhogy el-
jött az ideje. A Kisfaludy strand
medrét a teljes vízfelület széles-
ségében újratöltjük homokkal,
mert itt az áramlások miatt na-
gyon elhínárosodott és eliszapo-
sodott a meder. Az Esterházy
strandon jobb a helyzet, ott csak
a két móló közötti területen vé-
gezzük el a munkát. Uszályokról

több ezer köbméter homokot szi-
vattyúznak majd a tóba még a ta-
vasszal, így a szezonra már jó ál-
lapotban lesznek a medrek, 92
millió forintot költünk erre –
mondta lapunknak Somogyi Lász-
ló, a Probio Zrt. vezérigazgatója.
A fejlesztések révén a Kisfaludy
strand keleti részén új lídót alakí-
tanak ki, parkosítanak, õsszel pe-
dig a terület nyugati felén egy
minigolfpályát létesítenek. Az Es-

terházy strandon a nyugati móló
térköves burkolatot kap, fából
készült, részben a víz fölé érõ na-
pozóteraszokat alakítanak ki, egy
speciális vizes-homokos új ját-
szótér létesül, a napkollektorok-
kal ellátott fõépület legfelsõ szint-
jére pedig két távcsövet helyez-
nek ki. Mindkét strandon kivág-
ták az elöregedett, beteg fákat, és
összesen mintegy 150 új fát ül-
tettek.

– Igyekszünk kielégíteni a für-
dõzõk igényeit, figyelembe
vesszük a javaslataikat, hiszen az
a fontos, hogy a vendégek jól
érezzék magukat a strandjainkon.
Minden évben kérdõíves közvé-
lemény-kutatást végzünk a stran-
dokon, és a város honlapjának
fórumára írt kritikákra, észrevé-
telekre is odafigyelünk. Ezért épí-
tünk például egy új, modern vi-
zesblokkot az Esterházy strand
fõépületében, egyértelmû igény
van erre – tette hozzá Somogyi
László.

2012-ben az elõzõ évhez ké-
pest az Esterházyn 23, míg a
Kisfaludy strandon 28 százalék-
kal több belépõt adtak el,
összességében mintegy 20 szá-
zalékkal növekedett a két strand
bevétele.

martinovicsAz Esterházy strand fõépületének felsõ szintjén két távcsõ kap helyet

át ingyenesen a füredi önkor-
mányzatnak a kikötõt, azzal a fel-
tétellel, hogy azt 15 évig nem ide-
genítheti el. Ezzel szemben az
önkormányzat évi 15 millió forin-
tért bérbe adta a kikötõt egy kon-
zorciumnak. Hangsúlyozták: az
önkormányzat ezzel a döntéssel,
ha jogilag nem is, de lényegében
egy földhasználati szerzõdéssel
elidegenítette az ingatlant. A több
mint egymilliárd értékû ingatla-
nokkal rendelkezõ és éves szin-
ten több mint 100 millió forint
nyereséget termelõ kikötõt évi 15
millió forintért átjátszották ma-
gánszemélyek kezébe – hangzott
el a Jobbik sajtótájékoztatóján.

rommilliárd forint értékben. Ez je-
lenti a kikötõ megújítását, egy 80
szobás, 4 csillagos szálloda meg-
építését, alatta mélygarázzsal, és
a vitorlássport érdekeit szolgáló
épületek megépítését.

A hasznosítót több kötelezett-
ség terheli, a ráépítés ellenértékén
túl köteles megvalósítani a vitor-
lássport érdekében azokat az épít-
ményeket, amelyekbõl semmifaj-
ta üzleti haszna nem származik,
az évente fizetendõ használati díj
mellett pedig nonporfit tevékeny-
ség révén további húszmillió fo-
rintot meghaladó kötelezettséget
vállal a vitorlásszövetség, annak
versenyei és a nyári táborok szá-

Légi fotó: Maradics Ágnes

ezzel kapcsolatos bevételekbõl a
városnak mintegy negyvenmillió
forintja származik évente, nem be-
szélve a munkahelyteremtésrõl,
éves állásokról, amelyeket egy tu-
rizmusból élõ városban tömege-
sen csak a kereskedelmi szállás-
férõhely-létesítés tud megterem-
teni.

A Magyar Vitorlás Szövetség-
gel egyeztetett fejlesztési célt
csak az tudja garantálni, hogy a
terület és a kikötõ örök idõkre
önkormányzati tulajdonban ma-
rad, a minõségi változást hozó fej-
lesztéshez azonban az önkor-
mányzat nem tud megfelelõ for-
rást biztosítani, ezért szükséges
a magánbefektetés. Mivel egy
meglehetõsen lelakott ingatlan-
ról van szó, rövid távon szüksé-
ges a kikötõhelyi díjak csökken-
tése és a szolgáltatás színvona-
lának  növelése, ez pedig költség-
növekedéssel jár – nyilatkozta
Bóka István.

mt



BALATONFÜREDI NAPLÓXIII. évfolyam, 2013. 1. szám4

Balatonfüreden is sokan
vannak, akik mint betegei
vagy jó barátai ismerik
és kedvelik a közismert
urológust, a veszprémi
Csolnoky Ferenc Megyei
Kórház fõorvosát. Hetente
egy alkalommal a bala-
tonfüredi szakorvosi
rendelõben is gyógyít.
Neve alapján sokak
könnyen következtetnek
származására, hazája
egykoron Bulgária volt.
Életérõl, Magyarországra
kerülésérõl beszélgettünk.

 – A bolgárok magyarországi
jelenléte több történelmi ese-
ménnyel kapcsolatos.

– Már a honfoglalás elõtt erre
jártak Cirill és Metód, Zalaváron
és Veszprémben is megszálltak,
amikor Rasztiszláv morva király-
nak vitték a szláv ABC-t és az
elsõ cirill betûkkel megírt Szent-
írást. Késõbb, amikor Bulgária 500
évig török uralom alatt volt, min-
den felkelés után a törökök által
leégetett falvakat hátrahagyva
menekült bolgár családok költöz-
tek magyar földre. Torontálon
például pontosan olyan mintájú
szõnyegeket szõnek, mint amit
nagymamámtól kaptam otthon. A
XIX. század végén és XX. szá-
zad elején sokan kertészkedni jöt-
tek és itt maradtak. Több bolgár
lakta település alakult ki, fõként
Budapest, Miskolc és Szeged kör-
nyékén, de Balatonfüredre is ke-
rült, például Mitev Milán család-

Ötven éve szolgálja
az egészségügyet
Beszélgetés dr. Sztojcsev Stefan urológus fõorvossal

gyam lesz nagyobb. Higgyem el,
hogy itt legalább annyi jó dolog
van, mint otthon. Ez sokat segí-
tett a beilleszkedésemben.

– Mi tudható a felmenõkrõl?
– Bulgária középsõ részében,

a Balkán-hegység északi lejtõjén
levõ, 12 ezer lakosú Tryavna vá-
rosában születtem. Ez egy csodá-
latos város, az ikonfestõ mûvé-
szei a 17. századtól kezdve fes-
tették az ortodox templomokat,
az ikonok egy része jelenleg lát-
ható a hegyoldalban levõ ikonmú-
zeumban. A tryavnai fafaragók a
Balkán-félsziget templomainak,
ikonosztázainak 90 százalékát fa-
ragták, jelenleg a fafaragási mûvé-
szi iskola az egyetlen az ország-
ban, a fafaragási múzeum pedig
csodálatos. A tryavnai kõmûve-
sek, építészek a leggyönyörûbb
templomokat építették ország-
szerte (leghíresebb a Nikola
Ficsev). A tryavnai tanító, Petko
R. Szlavejkov több mint 5000
közmondást és népdalt gyûjtött
és buzdította a bolgárokat a török
elleni harcra. Dédnagymamám
nõvére Kableskov forradalmár
menyasszonya volt. Eljegyzéskor
kapott tõle egy órát, amely nyak-
láncon volt. Ö hímezte az 1876-
os, törökök elleni forradalom
zászlaját, melyen „szabadság vagy
halál” felirat volt. Szülõvárosom
egyik terén ott van a szobra,
ahogy varrja a zászlót.

– Miért lett orvos?
– A középiskolát szülõváro-

somban végeztem. Eredetileg
mérnök szerettem volna lenni, de

az orvosi pálya is vonzott. A Vö-
röskereszt titkára voltam az isko-
lában és az elsõsegély-tanfolya-
mok szervezésében sokat tény-
kedtem. Érettségi után, a szófiai
orvosi egyetemen kitûnõen sike-
rült felvételi vizsga után Buda-
pestre jöttem tanulni. Itt élt dr.
Boikliev Dimó, a Pázmány Péter
Egyetem magántanára és felesé-
ge, unokanõvérem, Bogdana Sztaj-
kova, akik 22 könyvet fordítot-
tak magyarra és bolgárra (például
Egri csillagok, Puszták népe). Dr.
Boikliev Dimó 1938-ban Faludy
György segítségével szerkesztet-
te és kiadta az elsõ bolgár antoló-
giát. Egy évig tanultam magyarul,

majd 1957–1963 között a Buda-
pesti Orvosi Egyetemen tanultam,
Cum laude diplomával végeztem.

– Hol kezdõdött a szakmai
pályafutás?

– A veszprémi kórház patoló-
giáján dolgoztam 15 hónapig. A
patológiát dr. Tímár Károly vezet-
te. Az orvosi tevékenység mellett
fotómûvészetet is tanultam tõle.
Akkoriban minden orvosnak tár-
sadalmi munkát kellett végeznie.
Minden évben részt vettünk az
országos egészségügyi fotókiállí-
tásokon, továbbá a Bakony Fotó-
klubban is. 1973-ban a nemzet-
közi egészségügyi fotókiállításon
aranyérmet kaptam Vesekõanalizis
címû mikroszkópos fotósoroza-
tommal, melynek zenéjét dr. M.
Tóth Antal igazította hozzá. Utá-
na a honfitársam, dr. Penkov Iván
fõorvos úr által vezetett osztályon
dolgoztam három évig, majd 1967
decemberétõl a dr. Megyeri Ist-
ván fõorvos úr által vezetett uro-
lógiai osztályra kerültem és az óta
is itt dolgozom. Megyeri fõorvos
úr nagyon precíz és szerény em-
ber volt, sokat tanultam tõle. Na-
gyon szerencsés embernek tartom
magam, mert kitûnõ emberek és
orvosok voltak a késõbbi fõnöke-
im is, továbbá dr. Lukács Tibor és
dr. Gécs Sándor, a kollégáim is.
Az egészségügyben soha nem
esett a manna, mindig voltak fel-
szerelési és ellátási nehézségek, de
a mi osztályunkon a beteg volt a
fontos, nem volt irigység, és min-
den kolléga bármikor kész a má-
siknak segíteni, átadni a tudását,

asszisztálni vagy helyettesíteni,
ha kell.

– Mikor kapott magyar állam-
polgárságot?

– Magyar állampolgárságot
1991-ben szereztem. Akkor már
kétszer annyit éltem Magyaror-
szágon, mint Bulgáriában.

– Maradt-e kapcsolata Bulgá-
riával, ott maradt rokonsággal?

– Bulgáriában ma is sok ro-
konom él. Testvéreim gyerekei-
vel és unokáival szoros kapcso-
latban vagyok. Majdnem minden
évben meglátogatom õket vagy õk
engem.

– Az urológia az egészségügy
egy speciális ága, mi alapján dön-

tött, hogy erre a szakterületre kon-
centrál?

– Amikor az egyetemen, uro-
lógiai gyakorlaton a gyakorlatve-
zetõ megmutatott egy hólyagtük-
rözést, láttam a hólyagban az
ureterszájadékból hogyan jelenik
meg, hogy „füstöl” az indi-
gókarmin, nagyon tetszett. Má-
sik ok, hogy az urológiában na-
gyon sok mûszeres vizsgálat és
mûtét van, én pedig vonzódtam a
technikához. Amikor az urológia
indult, a sebészeti szakvizsga kö-
zelében voltam. Tanácsot kértem
az akkori fõnökömtõl, dr. Penkov
Ivántól. Mondtam neki, hogy ked-
vem van az urológiához, mit szól
hozzá? Azt mondta, hogy az uro-
lógia is sebészet, de ha sebészként
nyugdíjba megyek, nem tudnék
tovább dolgozni, mert a sebész-
nek mûtõasztalra, asszisztensek-
re, mûtõre van szüksége. A nyug-
díjas urológus pedig tovább gyó-
gyíthatja a betegeket rendelõben
ambulánsan is.

– Akik húgy-ivarszervi gon-
dokkal küszködnek, elsõsorban
az idõsebb generáció, vagy a prob-
léma kortól független?

– Az urológiai betegségek gye-
rekkorban más jellegûek, például
a fejlõdési rendellenességek ko-
moly mûtéti korrekciókat igényel-
nek. Fiatalabb és idõsebb korban
teljesen más szerveken jelentkez-
nek, de a vese-, illetve a húgykö-
vek minden korban ott vannak az
élet folyamán.

– A diagnosztikához ma már
korszerû mûszerek állnak ren-

delkezésre, ezek mennyiben köny-
nyítik meg az orvos munkáját?
Mindenkor szükség van sebészi
beavatkozásra, vagy elégségesek
a gyógyszeres kezelések?

– A gyógyszeripar fejlõdésé-
nek eredményeképpen sok eset-
ben  el lehet kerülni a mûtéteket:
például prosztatamegnagyob-
bodáskor, ha idõben kezdjük a
gyógyszeres kezelést. A kisebb
veseköveket már külsõ elektro-
hidraulikus hullámokkal zúzzuk,
de a nagyobbakat operáljuk. Osz-
tályunkon korán, 1987-ben, vidé-
ken harmadikok voltunk a per-
kután vesekõ-eltávolító mûtétek
bevezetésével.

– A veszprémi kórházban öt-
ven éve, 1963-ban kezdte segéd-
orvosként pályafutását. A szak-
mában is ritkaság a kitartó hûség
egy munkahelyhez.

– Nem vagyok egyedül. Még
két évfolyamtársam kitartóan dol-
gozik jelenleg is: dr. Csütörtöki
Vendel, aki szintén még operál és
dr. Akócsi Katalin, akinek jelen-
tõs szerepe van a nefrológia (ve-
segyógyászat) szervezésében és
indításában Veszprémben.

– Az új kormányhatározat sze-
rint az egészségügyben dolgozók-
nak, amennyiben elérték 70. élet-
évüket, január 31-tõl kötelezõen
meg kell szüntetni munkaviszo-
nyukat. Mennyiben érinti ez önt?

– Azt gondolom, hogy az
összes nyugdíjas orvos munkájá-
nak hirtelen megszüntetése az
egészségügyben nagy megráz-
kódtatáshoz vezetne. A nyugdíja-
sok elõbb vagy utóbb lassan úgy-

is elmennek, de addig a természe-
tes pótlásuk valahogy jobban
megoldódna. Ami engem illet,
nagyon jól érzem magam az uro-
lógiai csapatban, közösségben, és
amíg erõm engedi, szívesen dol-
goznék tovább részidõben. Gon-
dolom, hogy a kollégáim és a be-
tegeim is érzik, hogy én örömmel
foglalkozom velük.

– A mai magyarság  szintén
megél egy jelenkori exodust, ki-
vándorlást. Orvosként hogyan éli
meg ezt a kedvezõtlen helyzetet,
mármint, hogy orvoshiányról kell
beszélni Magyarországon?

– Az egészségügyben levõ sok
nehézség ellenére is a magyar
betegellátás még mindig jobb,
mint  sok vezetõ államban. Sze-
rencsére az osztályunkon most is
vannak fiatal orvosok, akik nem
szándékoznak elmenni. Remé-
lem, hogy egyre több hasonló
lesz.

– Gyermekei valószínûleg
büszkék édesapjukra. Akadt-e
közülük, aki édesapjuk pályafu-
tását követte?

– A gyerekeim nem lettek or-
vosok. Hogy mennyire büszkék
rám, nem tudom, de biztos va-
gyok abban, hogy a megyében
nem kell szégyellni a vezetékne-
vüket.

– Az orvosnak is nagy szük-
sége van a kikapcsolódásra – még
mindig fényképez?

– A fotózás változatlanul a
hobbim. Büszke vagyok az 1973-
ban a nemzetközi fotókiállításon
nyert elsõ díjra, az aranyéremre.
Most már digitális fotózással is
szórakozok, és néha még a Ba-
kony Fotóklubba is bemegyek.
Ott a csodálatos fotók készítését
tárgyaljuk meg.

– Balatonfüredhez, úgy tudom,
nem csak munkája révén kötõdik.
Miként sikerült nyomon követni a
város jelenkori fejlõdését?

– Balatonfüred majdnem me-
diterrán klímája, kisugárzása cso-
dálatos. Nemhiába tetszik min-
denkinek – nem véletlenül lelke-
sedett érte például Tagore is. Az
utóbbi években pedig különlege-
sen fejlõdik, másképp, mint a töb-
bi város. A Balaton partján sétál-
va majdnem az olasz Riviérán érzi
magát az ember. A rendelõben is
mások a balatonfüredi betegek:
egész nyáron dolgoznak reggel-
tõl estig, majd októberben eszük-
be jut, hogy ellenõriztetni kelle-
ne az egészségüket is.

Dr. Fülöp Lajos

A szülõváros, Tryavna fõtere

A dédnagynéni szobra
zászlóvarrás közben

Dr. Sztojcsev Stefan jól érzi magát kollégái körében. Amíg ereje és a
körülmények lehetõvé teszik, szívesen dolgozna tovább

ja. Fiai, Hriszto és Iván kitûnõen
tudnak bolgárul.

– Hogy sikerült a beilleszke-
dés, a magyar szokásokkal, men-
talitással való azonosulás?

– Amikor 1956. szeptember
30-án Budapestre érkeztem, még
mindig azt a 20 magyar szót pró-
báltam megtanulni, amit egy szó-
fiai ismerõsömtõl kaptam. Ezek
közül a viszontlátásra tûnt legne-
hezebbnek. Ha valamire azt mond-
tam, hogy otthon más és jobb,
akkor Bogdana, unokanõvérem azt
mondta, hogy mindenhol van jó
és nem annyira jó. Ha mindig arra
gondolok, mi jó otthon, csak ne-
kem lesz rossz és csak a honvá-
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A Balatonfüred Kultúrájáért
kitüntetést idén a Városi Könyv-
tár igazgatója kapta.

Sárköziné Sárovits Hajnalka
1981-ben, könyvtár és történelem
szakon végzett tanulmányai után
került elsõ és eddigi egyetlen
munkahelyére, a Városi Könyv-
tárba. Részt vett az önálló gyer-
mekkönyvtári részleg kialakításá-
ban, amelyet aztán hosszú évekig
vezetett. A ’90-es években az
összevont könyvtár és mûvelõdési
ház közmûvelõdési tevékenységét
irányította, 1997-tõl megbízott,
majd rá egy évre kinevezett igaz-
gatója. Egy átmeneti idõszakban
a Jókai Múzeum is az irányítása
alá tartozott. 2003-tól a Városi
Könyvtár és Helytörténeti Gyûj-
temény vezetõje, a Városi Múze-
um megalakulása után a Városi
Könyvtár igazgatója.

A város kulturális életének
egyik fontos szervezõje, tevé-
kenysége régóta meghatározó
Füreden, legyen az ünnepi könyv-
hét, színjátszófesztivál, irodalmi
est, könyvbemutató vagy kiállí-
tás-megnyitó. Kiemelten támo-
gatja a helyismereti, helytörténe-
ti kutatást. Aktív tagja több civil
szervezetnek, évek óta elnöke a
Magyar Könyvtárosok Egyesü-
lete Veszprém Megyei Szerveze-
tének.

Füred díszoklevelét a vegyes
kar vehette át. Balatonfüred Vá-
ros Vegyeskara 1972 szeptembe-

A kultúra erkölcs is
(Folytatás az 1. oldalról)

rében alakult Pileczky Erzsébet
gimnáziumi tanár, karnagy veze-
tésével. A kórus szellemi elõdje,
amelyet Pál Erzsébet, Zámbó Ist-
ván és Horváth Ernõ karnagyok
vezényeltek, 1967-ben szûnt meg.

A mindössze tizenhat fõvel in-
duló együttesben az idõk folya-
mán a legkülönbözõbb foglalko-
zású emberek találták meg a kö-
zös hangot, az éneklés és az iga-

zi közösség szeretetét. Az ének-
lés szükségletükké vált, amely át-
sugárzott a családokba is. A Fü-
reden élõ tizenhat alapító tag kö-
zül még ma is öten tagjai a 2012-

ben negyvenedik évét ünneplõ kó-
rusnak.

Belföldi sikerek, minõsítések,
rangos külföldi utak sora jelzi a
kórus fejlõdését. Repertoárjuk a
gregoriántól a 20. századi dara-
bokig terjed, az a capella mûvek
mellett több jelentõs oratorikus
mûvet is elõadtak. A kórus 1980-
ban Pro Urbe-díjat, 1985-ben Ki-
váló Együttes kitüntetést, 1992-
ben pedig Nívódíjat kapott. Ala-
pító karnagyuk, Pileczky Erzsé-
bet a város zenei életének kiemel-
kedõ alakja. Hatására több együt-
tes alakult Balatonfüreden.

mt

  Balatonfüred Város Vegyeskara
díszoklevelet kapott, Sárköziné

Sárovits Hajnalka munkáját
Balatonfüred Kultúrájáért

kitüntetéssel ismerték el

Egyszer találtam egy Jókai-mondást. Nem akartam elhinni,
hogy õ írta, hiszen amikor papírra vetette ezeket a sorokat, a
magyar közkönyvtárak még sehol sem voltak. Ezt írta a nagy
mesemondó: „Mik a csillagos ég minden csodái egy könyvtárhoz
képest!”  S ezt mindig is igaznak éreztem, amióta könyvtárba járó
vagyok...

S így érzem, amikor a füredi könyvtárba megyek, noha an-
nak állománya éppen hogy a csillagos égbolt kicsinyke kis részle-
tével lenne elegendõ. De nem a mennyiség számít ám! Mert könyv-
tárba járni Füreden jó. Igaz, lehetne egy kicsit nagyobb az épület
(lassan a sok egyéb jó dolog mellett építhetnénk már könyvtárat
is!), de egy kis épületbe is oly sok könyv és esemény belefér! A
füredi olvasókat nem kell emlékeztetnem, milyen sok program
várja õket évrõl évre. Száz mûvelõdési ház nem tud különbet
összerakni egy év alatt. Mennyi kiválóság, értelmet és értéket
átadó elõadó fordul meg itt! Kiállítások, zenei estek, a helyi érté-
kek megjelenítõi. Micsoda kínálat! S akkor ott vannak a gyere-
kek. Számukra a foglalkozások sora. Vetélkedõk, játékok, játékos
foglalkozások, kalandok télen-nyáron, akár a szünidõben is, mint
a honismereti nagy utazások. Na és persze jó könyvek, amelyeket
nem kis ügyességgel kell beszerezni, ami a mai könyvárak mellett
nem egyszerû. És a térségi kisebb-nagyobb feladatok!

Nem is fárasztom magam a felsorolással, tudja ezt mindenki.
S tudják a város döntéshozói, ezért ismerték el Sárovits Hajni
munkáját ezzel a szép kitüntetéssel: Balatonfüred város kultúrá-
jáért. Õ azt mondta, ez a munkahelyi közösség elismerése. Így
illik beszélni, s ez igaz is. De azért egy intézményt nagyon meg-
határoz a vezetõ személyisége. Õ pedig élete minden munkás per-
cét a könyvtárban, ebben a könyvtárban töltötte eddig. Egyedül-
álló hûsége nem a hivatalhoz, hanem a feladathoz kötötte. Régen
ezt úgy mondták: szolgálat. Ma már nevetnek érte, ha ilyesmit
állítunk. Márpedig Sárovits Hajni – nagyszerû igazgató elõdeivel
együtt – kicsit önmagát adja a könyvtárhoz. Igényességét, követ-
kezetességét, értékekbe vetett hitét, a város iránti szeretetét. S
persze a könyvek szeretetét is. Mert a közvélekedéssel ellentétben
a könyvtárosok nem érnek rá olvasni munkaidõ közben. Õk an-
nak örülnek, ha a fürediek olvasnak. Sokan és sokat.

(p. m.)

Most például ezt a hírt olvassák, hogy a könyvtárigazgató
asszonyt kitüntette a város. S azt mondják: ezt jó olvasni! Gratu-
lálunk!

A könyvtár az kedves hely

A tavalyi sikeren felbuz-
dulva újabb kiállítást
hozott el Balatonfüredre
a Magyar Fotómûvészek
Szövetségének Szenior
Alkotócsoportja.

– A magyar kultúra napjához
kapcsolódóan ezúttal olyan fotó-
kat tekinthet meg a közönség,

melyeken a mûvészvilág ábrá-
zolása jelenik meg. Így a színhá-
zak, fesztiválok egy-egy mozza-
nata is megelevenedik. A szenior
csoport a legaktívabb a szerveze-
ten belül, jelenleg körülbelül 30–
40 fotós tevékenykedik, igaz, õk
is egyre nehezebb körülmények
között, anyagilag sokuk nehéz
helyzetben van – fogalmazott a
megnyitón Módos Gábor fotó-
mûvész.

– Hoztunk hagyományos és
igazi avantgárd fotókat is, ugyan-
úgy, ahogy az emberek is külön-
böznek egymástól, ezek a képek
is igen sokszínûek, változatosak.
Ami alapvetõ különbség egy mai
fotós és egy 70 év feletti szenior
között, hogy mi még valóban
komponálunk. A képeken tehát
felfedezhetõ valamiféle kompozí-
ció, amit ma sokan tagadnak, mi
még hiszünk benne. A közel het-
ven tagunknak sajnos már csak a
fele dolgozik, anyagi okokból. Ar-
ra sem telik már sokuknak, hogy
lenagyíttassanak képeket. Álta-
lában nehéz helyzetben van a mû-
vészvilág, nagyon sok kollégánk
a szó szoros értelmében nyomo-
rog. Rendkívül örömteli szá-
munkra, hogy a nagy nehézsé-
gek ellenére Balatonfüreden kiál-
líthatunk, köszönjük a város se-
gítségét.

A tárlatot Kéri Kitty, a Kisfa-
ludy Színház igazgatója nyitotta
meg, felkészült beszédét a jelen
lévõ fotósok külön is elismerték,
megköszönték. A szenior fotósok
képeit március 3-ig lehet megnéz-
ni a Kisfaludy Galériában.

Bán László

A Múzsa Mûvészeti Egyesü-
let tagjai amellett, hogy folyama-
tosan képzik magukat és idõrõl
idõre a nagyközönség elõtt is be-
mutatkoznak, nagy hangsúlyt fek-
tetnek arra, hogy tudásukat to-
vábbadják az iskolás gyerekek-
nek. Ennek szellemében a téli hó-
napokban az Arácsi Népházban
tartanak klubdélutánokat, ahol az
egyes szekciók képviselõi inter-
aktív formában mutatják be az al-
kotás folyamatát.

Festõk délutánjaSzenior fotósok kiállítása

Módos Gábor és Kéri Kitty
a kiállítás megnyitásán.

A képeken a mûvészvilág,
a színházak, fesztiválok egy-egy

mozzanata elevenedik meg
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Céltudatosabban kezelt
megtakarítások, körülte-
kintõbb hiteldöntések – a
válság gyökeresen megvál-
toztatta a pénzügyekhez
való hozzáállásunkat.
Egyáltalán nem mellékes az
sem, kire bízzuk a pénzün-
ket: a vonzó kamatoknál
manapság fontosabb, hogy
a megtakarításainkat
biztonságban tudjuk.

A banki szolgáltatások nyújtá-
sának alapja a kölcsönös bizalom,
ám természetesen a szakmai hát-
tér sem mellékes – véli Vida Ju-
dit, az MKB balatonfüredi bank-
fiókjának vezetõje, aki közel négy
éve, az indulás óta vezeti a kiren-
deltséget. Ez idõ alatt a lakossági
számlavezetéstõl kezdve a lakos-
sági hitelek és megtakarítások
kezelésén át jelentõs tapasztala-
tokat szerzett a lakossági üzletág-
ban, emellett tovább bõvítette a
korábbi, egy másik pénzintézet-
nél megszerzett 15 éves vállalat-
finanszírozási gyakorlatát.

„Személyes tanácsadóink ré-
vén fokozott figyelmet fordítunk
ügyfeleink minõségi kiszolgálásá-
ra, a tartós és szilárd ügyfélkap-
csolatokra. Ehhez kellõ alapot
nyújt, hogy fiókjainkban a bank
összes terméke és szolgáltatása
hozzáférhetõ. Partnereink nem
csupán egy helyen intézhetik sze-
mélyes és céges teendõiket, ha-
nem személyes pénzügyi tanács-

MKB Bank: jó alap jól megalapozott döntésekhez

adójuk segítségével akár egy kéz-
ben is tudhatják a pénzügyeiket”
– mondja Vida Judit.

A fiókvezetõ szerint mindeh-
hez elengedhetetlen az MKB
Bank teljes és szerteágazó ter-
mék- és szolgáltatási skálája. Ez
a lakossági ügyfelek esetében a
számlavezetési, betéti és hitelter-
mékektõl kezdve az MKB befek-
tetési alapok, kötvények, bank- és
hitelkártyák teljes körén át az
MKB Csoport további tagjainak
kínálatáig terjed: önkéntes nyug-
díj-, egészség- vagy önsegélyezõ
pénztári megtakarításokig, bizto-
sításokig.

„Emellett komplex kisvállalati
megoldásokkal is állunk ügyfele-
ink rendelkezésére, amelyek kö-

zött mindenki megtalálhatja a cé-
gére szabott konstrukciót” – te-
szi hozzá Vida Judit. Személyes
pénzügyi tanácsadók segítenek a
vállalkozás számlavezetési költ-
ségeinek optimalizálásában, de
természetesen befektetésekkel és
hitelekkel kapcsolatos kérdések-
ben is rendelkezésre állnak. A la-
kossági ügyfelek mellett a kisvál-
lalkozások számára is elérhetõk a
referenciakamathoz kötött hitelek,
amelyek a csökkenõ kamatkör-
nyezetben automatikusan csök-
kentik a vállalkozások pénzügyi
terheit. A válság alatt is nagy nép-
szerûségnek örvend a kiemelkedõ-
en kedvezõ kamatozású Széche-
nyi-kártya folyószámlahitel-
konstrukció, amely a legégetõbb

likviditási gondokra kínál gyors és
rugalmas megoldást, magába fog-
lalva az állami kamattámogatás
elõnyeit. Szintén keresett forma a
cafeteriaelemek közé illeszthetõ,
munkavállalónak és munkaadónak
egyaránt kedvezõ adózási feltéte-
lû juttatási környezetet teremtõ
Szép-kártya.

„A pénzügyi válság körültekin-
tõbbé és óvatosabbá tett minden-
kit. Felértékelõdött az anyagi biz-
tonság jelentõsége, az öngondos-
kodás fontossága, és ezek elenged-
hetetlenek jelenünk és jövõnk
megalapozásában” – folytatja a
fiókvezetõ. Nem véletlenül élén-
kül az érdeklõdés a hosszú távú
megtakarítási formák iránt. A több-
éves idõtávlatban gondolkodók

A hideg téli hónapokban
Ön is úgy tapasztalja, hogy
a bõre még érzékenyebb?
Könnyen kipirosodik az
arca? Kellemetlen, esetleg
fájdalmas, amikor berepe-
dezik a bõre akár az arcán,
akár a kézfején? Ameny-
nyiben a válasza igen,
abban az esetben feltétle-
nül olvasson tovább, hogy
megismerjen egy-két
természetes téli bõrápoló
praktikát!

Testünk fedetlen részei rop-
pant módon ki vannak téve az idõ-
járás viszontagságainak. Télen
különösen az arcunk és a kézfe-
jünk bõrének kell felvennie a har-
cot a hideg, akár fogcsikorgató
levegõvel, a metszõ széllel, vagy
az esetenként szélsõséges hõmér-
séklet-ingadozással. Mindezek a
környezeti tényezõk nagy kihívás
elé állítják a szervezetünket, bõ-
rünket, így az sem mindegy, hogy
mivel ápoljuk magunkat.

Bõrtápláló vitaminok
– A-vitamin: regenerálja és

rugalmassá teszi a száraz, repe-
dezett bõrt; meggátolja a káros
UV-sugarak okozta ráncosodást

– D-vitamin: erõsíti a hajat és
a körmöket, valamint a bõr védõ-
köpenyét.

– E-vitamin: hidratál, lassítja
a bõr öregedését, segít a gyulla-
dáscsökkentésben, javítja a bõr
nedvességtartalmát, támogatja a
sejtek újraképzõdését

– F-vitamin: telítetlen zsírsav-
ként számon tartott vitamin, mely
szintén felel a bõr egészségéért,
kiegyensúlyozott állapotáért

Természetesen belsõleg
A bõrünk nagyon fontos sze-

repet játszik a méregtelenítésben,
hasonlóan a tüdõhöz, veséhez,

Téli bõrápolás természetesen

májhoz. Emiatt még a téli hóna-
pokban is lényeges a megfelelõ
mennyiségû folyadék fogyasztá-
sa. Egy átlagos testalkatú felnõtt
ember esetében ez hozzávetõleg
legalább napi 1,5–2 liter folyadé-
kot jelent. A bõr feszességéhez
nagyban hozzájárul az elfogyasz-
tott folyadék mennyisége. A hi-
degben jólesik a meleg tea, de akár
vizet, jó minõségû gyümölcslevet
is fogyaszthatunk.

Figyelem: a leves nem minõsül
folyadéknak, azt inkább az ételek
körébe sorolhatjuk!

Télen is fontos a vitaminokban
és ásványi anyagokban gazdag
táplálkozás. Érdemes mindig az
aktuálisan termõ zöldségek, gyü-
mölcsök között válogatni. Az éte-
leinket feldobhatjuk különféle csí-
rákkal is, melyek élõ élelmisze-
rek, és nagy mennyiségben tartal-
maznak vitaminokat, ásványi
anyagokat. Csírákat készen is le-
het vásárolni, de lehet próbálkoz-
ni a magok otthoni csíráztatásá-
val is.

Természetesen külsõleg
Ahogy nem mindegy, hogy a

szervezetünket milyen minõségû
ételekkel és italokkal tápláljuk,
úgy az sem mindegy, hogy mit
kenünk a bõrünkre. A bõrfelület-
rõl a tiszta hatóanyag vagy éppen
a méreganyag nagyon hamar be-
kerül a bõr mélyebb rétegeibe, így
a vérkeringésbe is. A véráram út-

ján pedig az egész szervezetet
érintheti a terhelõdés. Szerencsé-
re léteznek olyan kencék, gyógy-
növénytartalmú krémek, melyek
kíméletesek a szervezethez, ám
annál hatékonyabb bõrápolók. A
következõ sorokban megismerhe-
ti a shea-vaj és a körömvirág bõr-
tápláló hatását.

Mi fán terem a shea-vaj?
Akár szójáték is lehetne a fen-

ti kérdés, ám valóban fáról van
szó. A shea-vajat a Nyugat-Afri-
kában honos karitéfa termésébõl,
a csonthéjas shea-dióból állítják
elõ. A karitéfa húszéves korában
hozza elsõ terméseit, és akár 200
éven keresztül is terem. Évente
általában egy-két alkalommal
szüretelik a szilvához hasonló,
érett gyümölcsöket, melyeknek a
belsejét összetörik, apróra zúz-
zák, és vízzel összekeverve tûz
fölött óvatosan melegítik. A dió-
ból kicsapódó zsiradék összegyû-
lik a fõzet felszínén; az eredmény
egy törtfehér színû, édeskés illa-
tú, közepesen kemény növényi
zsiradék, a shea-vaj. E természe-
tes elkészítési módnak köszönhe-
tõen a shea vaj nem tartalmaz sem
kémiai vegyszereket, sem tartósí-
tószert, viszont gazdag A-, E- és
F-vitaminban. A shea-vaj nagy elõ-
nye, hogy nehezen avasodik, így
légmentesen tárolva még a trópusi
hõmérsékleten is négy évig meg-
õrzi a minõségét.

A shea-vaj bõrre gyakorolt jó-
tékony hatásai a következõk:

– bõrnyugtató hatású
– védi a bõrt a kiszáradástól,

azaz hidratáló, bõrtápláló hatású
– serkenti a sejtek regenerá-

cióját, gyógyulását

– az ekcémás bõrt is nyugtat-
ja, gyengéden ápolja

– a kötõszövetek rugalmasab-
bá válnak, így terhességi csíkok
megelõzésére is jó

– nem irritáló, gyengéden és
gyulladásmentesen ápolja a bõrt

– védi a bõrt az idõjárás vi-
szontagságai ellen

– napozáskor is használható,
mert az ember számára káros UV-
sugarakat is képes megszûrni

– csecsemõk bõrét is ápolhat-
juk vele, mert segít megelõzni az
irritációkat

– a merev, száraz, károsodott
hajat is ápolja

A shea-vajat kitûnõen használ-
hatjuk akár arckrémként, akár
testápoló krémként. Tökéletes
választás, ha kényeztetni szeret-
né a bõrét.

A káprázatos körömvirág
A gyógynövények közül a kö-

römvirágot ajánlom a téli bõrápo-
lásra. A mediterrán eredetû kö-
römvirágot több száz éve termesz-
tik Európában. Sejtvédõ tulajdon-
ságának köszönhetõen mind bel-
sõleg, mind külsõleg sikerrel al-
kalmazható gyulladások, nehezen
gyógyuló sebek, fekélyek esetén.

A valóban káprázatos, rikító
narancssárga szirmú virágot a
bõrre gyakorolt jótékony ható-
anyagai (flavonoidok, kartinoi-
dok, szaponinok, triterpének,
nyálkaanyag, E-vitamin) miatt
elõszeretettel használja a gyógy-
szer- és kozmetikai ipar. Bõrprob-
lémák esetén minden bõrtípusnál
segítséget tud nyújtani ez a szép-
séges virág, mivel nyugtató, hám-
képzõdést serkentõ tulajdonsá-
gokkal rendelkezik. Zsíros arcbõr

esetén a virág vizes kivonatával
készült krémek, a normál és szá-
raz bõr esetén pedig az olajos/zsí-
ros kivonatú krémek használata
javasolt. Az érzékeny, száraz, re-
pedezett vagy akár napégette bõrt
is a körömvirág olajos/zsíros ki-
vonatát tartalmazó krémmel érde-
mes kenegetni. Visszérproblémák
esetén szintén érdemes a köröm-
virágkrémhez vagy -balzsamhoz
folyamodni, mert gyulladáscsök-
kentõ hatóanyagai miatt nem-
csak a fájdalmat, égõ érzést ké-
pes enyhíteni, hanem esztétikai-
lag is szép eredményeket lehet
vele elérni.

Érdekesség: régebbi korokban
a körömvirágot idõjárásjósló nö-
vényként is számon tartották,
ugyanis, ha a virágok reggel hét
óra elõtt csukva vannak, akkor
aznap esõ várható.

Amennyiben további kérdések
merülnének fel Önben a gyógy-
növényekkel vagy a természetes,
alternatív gyógymódokkal kapcso-
latban, keressen bizalommal!

 (x)
Kelemen Lívia
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 Biotitok Gyógytéka,
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Érdeklõdés, bejelentkezés:
20/595-3062,

vagy személyesen az üzletben

számára kínálnak ideális lehetõ-
séget a már középtávon adó-
elõnyt biztosító MKB Trezor-
számlák.

Ezek elsõdleges vonzereje,
hogy a számlákon elért tartós be-
fektetésbõl származó jövedelem
adója a számlanyitás évét követõ
ötödik év utolsó napján 0 száza-
lék. Az ügyfél szabadon megvá-
laszthatja, hogy lekötött betétek-
ben szeretné kamatoztatni megta-
karítását az MKB Trezor tartós
megtakarítási számlán, és/vagy –
kockázatvállalási hajlandóságá-
nak megfelelõen – eltérõ idõtávú
és különbözõ kockázatú befekte-
tésekbe kívánja azokat elhelyezni
az MKB Trezor tartós befekteté-
si számlán.

„Legyen szó a családunkról
való, közép- vagy hosszú távú
gondoskodásról, álmaink lakásá-
nak megvásárlásáról, esetleg egy
váratlanul jött örökség jövedel-
mezõ és biztonságos lekötésérõl,
vagy egy kis-, közepes vagy
nagyméretû vállalkozás számla-
vezetési költségeinek optimalizá-
lásáról, szabad pénzeszközeinek
befektetésérõl, netán a kedvezõ
feltételrendszerû, államilag támo-
gatott hitelkonstrukciók igénybe-
vételérõl – a pénzügyi szolgálta-
tások teljes skáláját lefedõ MKB
Bank minden elképzelés megva-
lósításában támogató, segítõ part-
ner” – szögezi le Vida Judit. Sze-
rinte az MKB Bank több mint hat
évtizedes szakmai múltja, vala-
mint a minden igényt kielégítõ,
univerzális termék- és szolgálta-
táspaletta együttesen garantálják
azt, hogy az általa vezetett egy-
ségben testre szabott kiszolgálás-
ban részesüljenek mind a lakos-
sági, mind a vállalati ügyfelek.

A Balatonfüred, Kossuth u. 9.
szám alatti bankfiók személyes
pénzügyi tanácsadói készséggel
segítik az érdeklõdõket saját és
céges pénzügyeik kapcsán az
anyagi lehetõségeikhez, életcélja-
ikhoz, kockázattûrõ képességük-
höz és hozamelvárásaikhoz leg-
inkább igazodó megoldás megta-
lálásában. A banki konstrukciók-
ról és azok aktuális kondícióiról
további részletek találhatók a
www.mkb.hu honlapon. (x)

Vida Judit: Az MKB Bank
füredi fiókja szerteágazó

termék- és szolgáltatási skálával
várja mind a lakossági,

mind a vállalati ügyfeleket

Hódosné Regina Baján szüle-
tett, iskoláit is ott végezte. A
Frankel Leo német nyelvû közép-
iskolában érettségizett. Késõbb
Budapesten az idegenforgalmi
szakközépiskolát is elvégezte.
1967-ben férjével együtt Balaton-
füredre költözött. Lévén vendég-
látó-idegenforgalmi szakemberek,
a Hungar Hotelsnél helyezked-
tek el. Fiatal korától kezdve kézi-
munkázott, különféle technikákat
ismert meg. Szebbnél szebb kézi-
munkák kerültek ki a keze alól.
Viszonylag késõn ismerkedett meg
a gobelin varrásával, amely azon-
nal rabul ejtette.

A gobelinhímzés egy szövés-
technikát utánzó technika, amely
tulajdonképpen a keresztöltés
balról jobbra dõlõ felét használja
alapöltésként.

A szép elõnyomott gobelin-
mintákat mindenhol keresi, ahol
csak jár, így több mintát külföl-
dön vásárolt meg. Kedvenc motí-
vumai a virágok, gyümölcsök, há-
zak. A kiállításra változatos min-
tákat hozott el. Virágok közül szí-
nes tulipánok, margaréta, virág-
csokor, hóvirágok láthatóak. Sze-
reti a malmos mintákat is, kettõt
is látni belõlük, vízimalmot, szél-
malmot, de láthatunk horgászta-
nyát, városképet, parasztházat is.

Hódosné Regina a Balatonfü-
redi Mûvészklubnak és a Múzsa
Mûvészeti Egyesületnek a tagja,
így már több kollektív kiállításon
vett részt. Az arácsi kiállítást Szu-
per Miklósné népi iparmûvész, az
Örökségünk Hímzõmûhely veze-
tõje nyitotta meg. Közremûködött
a Schola Kamarakórus, valamint
az Arácsi Népdalkör.

Hanny

Gobelinkiállítás
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Vince-napi borünnep

Idén is Balatonfüreden, az Anna Grand Hotelben tartották a szõlész-borász szakma év eleji tanácsko-
zását, a Vince-napi borünnepet, amely nemcsak városi, hanem régiós rendezvény is. Vince napjához
számos népszokás kötõdik: hagyományosan az ilyenkor lemetszett szõlõvesszõbõl következtetnek arra,
hogy milyen termés várható ebben az esztendõben, és a szakavatottak szerint ezen a napon sok bort kell
inni. A képen balról jobbra Ferenc Vilmos, dr. Bóka István, Varga Zoltán, dr. Kiszely Pál, Gerwald
László és Kiss István látható, amint egy tavalyi bort kóstolnak

A szõlész-borász szakma
talán egyik legnagyobb
múltú rendezvényére
lapzártánkkor került sor
ismét Balatonfüreden.

A patinás Anna Grand Hotel-
ben február 5–8. között tartották
a 34. alkalommal meghirdetett or-
szágos szõlész-borász tovább-
képzõt.

Balatonfüred Város Önkor-
mányzata, a Balatonfüred–csopa-
ki Borvidék Hegyközségi Tanácsa
és a házigazda szerepét is felvál-
laló Pelsovin Trade közös szer-
vezésében rendezték meg a hazai
szõlész-borász szakma szokásos
téli továbbképzését.

A tanfolyami elõadásokat –
melyeket február 6-án és 7-én tar-
tottak – ismét számos kísérõren-

a borászatuk múltjáról, fiaik pe-
dig annak jövõjérõl. Természete-
sen megkóstolták a családi vállal-
kozások borait is, mégpedig egyet
az apa, egyet meg a fia kedvencei
közül.

Az elõadások a szálloda dísz-
termében zajlottak, melyeknek
keretében több mint húsz rangos
elõadó elemezte a szõlõ- és bor-
ágazat aktuális helyzetét, illetve
kilátásait.

A magyar gazdaság felemelke-
désének esélyeirõl egy neves köz-
gazdász adott elõ, majd az ag-
rárium jövõképét, nemzeti vidék-
stratégiánkat a Vidékfejlesztési
Minisztérium helyettes államtit-
kára vázolta fel.

Ezt követõen pedig már min-
den elõadás a szõlõrõl és a borról
szólt...

Szõlészet és borászat

dezvény gazdagította. Így a hely-
színre távolabbról érkezõknek is-
mét egy rövid városnézõ sétát tar-
tottak a tanfolyam-sorozat elões-
téjén, melyet  dr. Praznovszky
Mihály irodalomtörténész veze-
tett. Ezúttal a reformkori város-
rész jellegzetes épületeirõl, annak
egykori lakóiról, vendégeirõl és a
borhoz kapcsolható történetekrõl
anekdotázott az ismert irodalmár,
publicista.

A sétát követõen egy borva-
csora várta a résztvevõket, ahova
olyan családi alapon szervezõdõ
borászok kaptak meghívást, ahol
az ifjabb generáció már készen áll
a pincészet átvételére szüleitõl.
Ezért is kapta ez az esti program
a Staféta – Apák és fiúk a boros-
pincében címet. Négy borvidék
négy ismert termelõje mesélt a
családi vállalkozásukról. Az apák

Így részletesen hallhattunk a
törvényi változásokról, melyek a
szõlõ-, borgazdálkodást érintik.
Aprólékosan elemezték a magyar
szaporítóanyag-termesztés hely-
zetét, a biológiai szõlõtermesztés
lehetõségeit és az ágazat támoga-
tási programját.

Új helyzet állt elõ a magyar
borok piacra jutását segítõ bor-
marketing terén is – ezt is részle-
tesen megtárgyalták. Úgyszintén
fontos szerepe van a védjegyolta-
lomnak a borászatban. A hamisí-
tások elleni küzdelemben a Nem-
zeti Adó- és Vámhivatal is kive-
szi részét, melyrõl részletesen be
is számoltak a hallgatóságnak.

A kísérõ rendezvényekrõl ez-
úttal sem felejtkeztek meg a szer-
vezõk. Ismét ellátogattak a Fo-
lyosógalériához, ahol ez alkalom-
mal a Balatonfüredi Múzsa Egye-

sület tehetséges  alkotómûvészei
mutatkoztak be.

Most is volt gépkiállítás és ter-
mékbemutató, melyen hazai és
külföldi cégek vettek részt gépek-
kel, berendezésekkel, segédanya-
gokkal.

Az óraközi szünetekben bor-
kóstolókra, borbemutatókra került
sor. Itt kóstolhatta meg a tanfo-
lyami hallgatóság a Balatonfüred–
csopaki borvidék termelõinek bo-
rait, a  Badacsonyi  Szõlészeti-
borászati Kutatóintézet új fajtáit
és klónjait, valamint két ismert
biotermesztõ bioborait is.

Ismét volt tanfolyami borver-
seny is, ahová maguk a hallgatók
nevezhették be saját termelésû
boraikat.

A továbbképzõ most is ünne-
pi vacsorával zárult. Az ötfogá-

sos ételsorhoz a szálloda tulajdo-
nosának pincészetébõl válogatták
ki a borokat.

Hagyománnyá vált az elmúlt
években, hogy a továbbképzõ tan-
folyam külföldi tapasztalatszer-
zéssel zárul. Idén a hallgatók Kö-
zép-Burgenland legmodernebb
pinceszövetkezetébe látogattak el,
ahol megtekintették a pinceszö-
vetkezet közelmúltban nyílt lát-
ványpincéjét is, melyet az oszt-
rák borturizmus egyik fellegvárá-
nak tartanak.

S akik a hétvégét is a szállodá-
ban kívánják tölteni, azokra a
wellnessélményeken túl egy nagy-
szabású vadászbál is vár, további
ételkülönlegességekkel és kitûnõ
borokkal.

Müller István
tanfolyamvezetõ,

 Pelsovin Trade Bt.

A szõlész-borász szakma ismert és elismert rendezvénye a balatonfüredi tanfolyam

Szíves tájékoztatásul közlöm, hogy a 2011. évi szja 1% felajánlásokból alapítványunk 74 750 Ft
támogatásban részesült, melyet ezúton is köszönünk. Kérem, a 2012. évi adóbevalláskor is gon-
doljanak az Arácsért Közhasznú Alapítványra, az szja 1% felajánlásával idén is támogassák ala-
pítványunkat.  Adószámunk: 18934580–1–19

Az Arácsért Közhasznú Alapítvány 2013. évre tervezett programjai:
január 26. (szombat): Arácsi disznóölés
február 10. (vasárnap): Arácsi karnevál
márciusi rendezvényünk szervezés alatt
április 6. (szombat): Árpád-est
május: Tavaszköszöntõ a Koloskában
június 22. (szombat): Szent Iván-éjszaka Arácson
július 28. (vasárnap): Anna-báli kísérõ rendezvény
augusztusi rendezvényünk szervezés alatt
szeptember: Arácsi szüret
október: kulturális program
november 9. (szombat): Márton-napi újborkóstoló
december 22. (vasárnap): Arácsi karácsony
december 31.: Arácsi szilveszter

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
További részletek plakátjainkon, szórólapjainkon, valamint a honlapunkon:

www.balatonaracs.hu.
Rendezvényeinkre mindenkit szeretettel várunk!

Fabacsovics Zoltán, a kuratórium elnöke

Tisztelt Arácsi Polgárok!

A Nõk a Balatonért Egyesület ebben az évben is folytatja Téli
esték címû sorozatát. Legutóbb Hanny Szabó Anikó (balra) volt
a vendég, aki az Arácsi Népházban költõi esttel várta az
irodalom szerelmeseit. Hanny Szabó Anikó szinte gyermekkora
óta ír verseket, legszívesebben egy-egy tájról, saját érzelmeirõl
költ. Az esten Szauer Rózsa (a felsõ képen jobbra), a NABE
elnöke köszöntötte a vendégeket, az Eötvös iskola tanára,
Szûcsné Sallai Margit (jobbról a második) pedig énekével
emelte az összejövetel hangulatát

Költõi est a népházban

Disznóvágás Arácson
Január 26-án korán reggel vet-

te kezdetét Arácson a már hagyo-
mányosnak mondható disznóvá-
gás. Az „Arácsi vérengzést” an-
nak idején még Kutas Árpád indí-
totta útjára, az Arácsért Alapít-
vány pedig halála után is õrzi a
hagyományt. A résztvevõket zsí-
ros kenyér, tea, no meg az elma-
radhatatlan lélekerõsítõ pálinka fo-
gadta. A feldolgozás folyamataiba
nemcsak a férfiak, hanem az
asszonyok, sõt a gyerekek is be-
kapcsolódtak. A perzselés, a for-
rázás és a bontás erõs férfikeze-
ket igényelt, a hurka- és kolbász-
töltésnél azonban már a hölgyek
is kivették részüket a munkából.
Ahhoz, hogy a disznótoros igazán
finom legyen, a jó minõségû hú-
son kívül elengedhetetlen a meg-
felelõ fûszerezés. A helyes ará-
nyok betartását idén is szakava-

tott böllér, Tengeri Ferenc fel-
ügyelte. A munka eredményét dél-
után lehetett megkóstolni, hurkát,
kolbászt és pecsenyehúst ízlelhet-
tek, akik elõzõleg kóstolójegyet

A hangulatot fokozta a hurkához, kolbászhoz kortyolt lélekerõsítõ

vásároltak. A fárasztó nap után
késõ estig tartott a mulatság,
Boross Gábor harmonikás zenéje
nagyszerû hangulatot teremtett.

Bambek
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A Városi Könyvtár tavaly
õsszel új sorozatot indított,
ahol bemutatkozhatnak
azok a közéleti személyi-
ségek, akik életpályájuk-
kal elismerést vívtak ki
maguknak.

Legutóbb a tihanyi limnológia
tudományos tanácsadója, dr. Vö-
rös Lajos volt a vendég, akivel
Molnár Judit önkormányzati kép-
viselõ beszélgetett. Barátságuk
több évtizedre vezethetõ vissza.
Dr. Vörös Lajos a Balatonfüredi

Köztünk élnek: dr. Vörös Lajos

Naplónak szakmájáról, annak
szépségeirõl beszélt:

– Biológus, ökológus vagyok
és a vizek életét tanulmányozom,
elsõsorban a Balatonét. Három
évtizede a mikroszkopikus élõvi-
lágot kutatom, de a kémiai össze-
függéseket is vizsgálom. Mun-
kám során kicsit elkalandoztam a
halak felé is, a Kelet-Ázsiából
betelepített halak vizekre gyako-
rolt hatását vizsgálom.

A szakma  szépsége, hogy hoz-
zátartozik a vízen való munka: a
kutatás mindig ott kezdõdik és a

laboratóriumban végzõdik, amikor
a mikroszkópban nézzük a pará-
nyi lényeket, amelyek rendkívül
változatosak és érdekesek.

Van egy harmadik vonzó ré-
sze is a munkámnak, amikor sok-
sok laboratóriumi méréssel kü-
lönbözõ összefüggésekre buk-
kanunk. Ezek zöme tudományo-
san is új és gyakorlati hasznuk is
van.

Vörös Lajos kérdésünkre egy
aktuális témával kapcsolatban is
nyilatkozott. A Balaton alacsony
vízállása miatt sokan aggódnak, a

szakember szerint azonban nincs
ok a pánikra. Az elmúlt hetek-
ben lehullott jelentõs csapadék-
mennyiségnek köszönhetõen
máris húsz centiméterrel emel-
kedett a tó vízszintje a nyári mi-
nimális vízszinthez képest. Je-
lenleg a siófoki vízmércén 54 cen-
timéteren áll a Balaton, de még
55 centiméterrel magasabb víztö-
meg is elfér a mederben, remél-
jük, ez a tél további részében meg
is érkezik – tette hozzá a tudo-
mányos tanácsadó.

Bán László

Dr. Vörös Lajossal, a tihanyi limnológia tudományos tanácsadójával Molnár Judit önkormányzati képviselõ, bizottsági elnök beszélgetett

A csapadékos idõjárás
hatására végre elindult
a Balaton vízszintjének
emelkedése, az elmúlt
három hét alatt összesen
tíz centiméterrel nõtt a tó
vízszintje – adta hírül a
Közép-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság. Január vége
felé 60 centiméter volt a
vízállás, további húsz-
harminc centi téli feltöl-
tõdéssel számolnak a
szakemberek.

Még így is közel húsz centi-
méterrel alacsonyabb a vízszint,
mint amit tavaly ilyenkor mértek,
de a már lehullott és a várható
csapadékmennyiség bizakodásra
ad okot. Csak januárban mintegy
11 centit emelkedett a Balaton
vízszintje, a hirtelen olvadás mi-
att nagyjából 60 millió köbméter
víz érkezett a tóba, ami a Velen-
cei-tó másfélszeres víztömegé-
nek felel meg. Jó esély van arra,
hogy a május végéig tartó feltöl-
tõdési idõszak végére a Bala-
ton visszatér a normál szabályo-
zási sávjába, 70–90 centiméter
közé.

Egyre több szakember állítja,
túl vagyunk másfél év rendkívüli
szárazságán, aminek hatására a
Balaton vízszintje lényegesen
csökkent, tavaly például 38 cen-
timéter volt a mélypont.

– Most végre elindult a telítõ-
dés, húsz-harminc centi téli fel-
töltõdéssel számolunk, amihez
nem kell rendkívüli esemény, elég
az átlagot csak egy kicsit megha-
ladóan csapadékos tavasz, és a
Balaton visszatér a szabályozási
sávjába – mondta el több fóru-
mon is Csonki István, a Közép-
dunántúli Vízügyi Igazgatóság ve-
zetõje. Egy átlagos évben õsszel-
télen a Balaton vízszintje mint-
egy 30–35 centimétert emelkedik,
de már 2011-ben is csak alig 15

centimétert mértek, és most is
nagyon lassú az emelkedés, a víz-
szint január elején is csak 51 cen-
timéter volt.

– A tél a feltöltõdés idõszaka,
általában szeptember-októberben
kezdõdik és májusig tart. Ezt kö-
vetõen jelentõs párolgás indul el,
amelynek következtében közel
egy métert veszít a tó. Ezt a
mennyiséget kell pótolnia a csa-
padéknak és a hozzáfolyásnak.
Több mint tíz éve kiváló a Bala-
ton vízminõsége, a halak nem
pusztulnak, tehát nem rossz a
helyzet, de van egyfajta idõjárási
bizonytalanság. Egy csapadékos
tél és tavasz sokat segíthetne, de
attól nem félek, hogy a 2003-as
évhez hasonló állapotok alakul-
nak ki, hiszen ahhoz több egymást
követõ nagyon száraz év kell.
Gondozni kell azokat a létesítmé-
nyeket, amelyeket az ember mes-
terségesen telepített a tóhoz. Mi
alkalmazkodjunk a Balatonhoz,
ne pedig a tótól várjuk el, hogy
alkalmazkodjon a mi igényeink-
hez – fogalmazott a szakember,
aki kiemelte: az évközi vízszint-
ingadozást a Balatonon 40 centi-
méterre állították be, miközben a
természetes ennél jóval több, 70–
80 centiméter lenne. Példaként a
Boden- és a Genfi-tó szabályozá-
sát említette, amelyeknél a szak-
emberek több mint másfél méte-
res vízszintkülönbséggel számol-
nak az évszakok között. A stran-
dokat és a kikötõket ott ennek meg-
felelõen alakították ki.

A Balatoni Hajózási Zrt. köz-
leménye szerint már március vé-
gén megkezdik a kikötõk kotrá-
sát annak érdekében, hogy a ha-
józási idény zavartalanul elkez-
dõdhessen. Ha a várt csapadék-
mennyiség elmarad, és a Balaton
vízszintje májusra sem éri el a 75–
78 centimétert, akkor újabb me-
derkotrásokat végeznek majd el.

mt

Emelkedõ vízszint:
a havazás mentheti
meg a nyaralást

Praznovszky Mihály és Fekete Péter ígéretüknek megfelelõen a
közelmúltban találkoztak (Balatonfüredi Napló 2012/10 – „A
vízszint és az irodalmár”). Mintegy két órán át beszélgettek a
Balaton aktuális problémáiról, és megállapodtak: a jövõben együtt
munkálkodnak a tó érdekében

Megvan a közös nevezõ

A Balatonfüredi Turiszti-
kai Egyesület elnöksége
megtartotta 2013. évi elsõ
ülését, ahol többek között
döntés született financiá-
lis és egyéb kérdésekben,
illetve az elnökség egyhan-
gú döntésével a tagdíjak
mértéke nem változik a
2012-es évihez képest,
annak ellenére, hogy sokkal
nagyobb marketingeszkö-
zök lettek a háttérben.

 A Turisztikai Egyesület a ta-
valy megítélt turisztikai pályázat
megvalósítását nagy lendülettel
megkezdte. A majdnem 20 millió
forintos marketingbüdzsé felhasz-
nálására kiírt közbeszerzési ten-
der lezárult, amelyet a T-Cont
Kft. nyert el, a szerzõdés aláírása
a napokban megtörténik.

 A korábbi évek alatt megszo-
kott kiadványok ez évben is nyom-
dába kerülnek (rendezvénynaptár,
Guide, szállás- és gasztronómiai
kalauz), de a pályázatnak köszön-
hetõen újabb két kiadvánnyal bõ-
vül a paletta. Ismét összeállításra
kerül a Garantált programok bo-
rús idõben címû brosúra, ami az

Interaktív borászati
kiállítótér nyílik

idelátogató vendégeknek segít
programot találni a környéken,
amikor nincs strandidõ, valamint
a Balatonfüred és környéke image-
kiadvány. Ez az igényes tájékoz-
tató füzet a környezõ települések
fõbb látnivalóit is felsorolja, de
elsõsorban városunk szépségeit hi-
vatott a turistáknak bemutatni.

Az idei évben – e pályázatnak
köszönhetõen – nagyfokú támo-
gatottsága lesz az e-marketingnek,
amelyet az egyesület eddig is ki-
emelt feladatként kezelt.

A Blaha utca 5. szám alatt ta-
lálható látogatóközpont felújítási
munkálatai is elkezdõdnek janu-
árban. Az alagsorban kialakításra
kerül egy  interaktív borászati ki-
állítótér, ahol a szõlõhegyek tör-
ténetével, a borvidék szõlõfajtái-
val, valamint a borkészítés mene-
tével ismerkedhetnek meg a láto-
gatók.

Ezúton is szeretné a Turisz-
tikai Egyesület felkérni a
borosgazdákat, hogy a kiállítási
tárgyak összeállításában és be-
szerzésében segítségükkel támo-
gassák ennek a tárlatnak a létre-
jöttét.

Turisztikai Egyesület

Bácsi Gabriella, a Balaton-
füred Néptánc Együttes
oktatója az elmúlt év
decemberében vehette át a
Veszprém Megye Kultúrá-
jáért kitüntetést, a Pro
Comitatu-díjat Lasztovicza
Jenõtõl, a megyei közgyû-
lés elnökétõl.

A Balatonfüred Néptánc
Együttes 2000-ben alakult. Jelen-
leg a csoportban 130 gyermek 6
korcsoportban táncol. Az együt-
tes mûsorában a magyar nyelvte-
rület legszebb táncait, játékfûzé-
seit mutatja be. A csoport minden
évben jelen van a Veszprém me-
gyei gyermek-néptánctalálkozón,
ahol mindig elnyerik a zsûri és a
közönség tetszését. A felsõs cso-
port 2007-ben kiemelkedõen sze-
repelt Vastagh Richárd Kamarási
táncok címû koreográfiájával.
2008-ban Hahn-Kakas István Dél-
alföldi oláhos táncával jutottak to-
vább Ajkára a régiós fesztiválra.
2009-ben nagy sikert arattak Sze-
geden a XIX. országos gyermek-
és ifjúsági néptáncfesztiválon.
Külföldi fellépéseik Németország-
ban, Hollandiában, Horvátország-
ban, Törökországban és Olaszor-
szágban, Arpinóban voltak.

Az olaszországi úton Mezey
Katalin költõnõt is megihlették a
táncosok. A költõnõ Ha balaton-
füredi gyerek táncol egy arpinói
bolthajtásos pincében címû ver-
sében állít örök emléket az elröp-
penõ táncmûvészetnek.

Az elmúlt években elegendõ
anyagi támogatás hiányában nem
sikerült kijutniuk külföldre, holott

Kitüntették Bácsi Gabriellát
Törökországba ismételten meghív-
ták az együttest. Bácsi Gabriella
örömmel újságolta a jó hírt, hogy
ebben az évben valószínûleg is-
mét sikerül a török meghívásnak
eleget tenni.

A Balatonfüred Néptánc Egye-
sület tábort is szervez. Kezdet-
ben a néptánctáborokat Kápta-
lanfüreden tartották, azonban az
elmúlt években már közelebbi he-
lyen, Vászolyon rendezik, Janko-
vits Adriennék parasztházában
kaptak helyet. Reményeik szerint
a sokéves jó hangulatra való te-
kintettel idén ismét Vászoly lesz
a táncosok nyári felkészülésének
a helye.

Balatonfüred Néptánc Egyesü-
let újév-köszöntõ táncházprog-
ramját az Arácsi Népházban tar-
totta január 12-én. A hangulat fer-
geteges volt, a Tükrös zenekar
húzta a talpalóvalót, évek óta õk
kísérik az együttes fellépéseit.

Bácsi Gabriella nagy reménye-
ket fûz az ifjúsági csoporthoz.
Mint mondta: már nem kell õket
tanítani, a csoport tagjai tovább-
képzésekre, táncházakba járnak.
Örömmel venné, ha késõbb tánc-
tanítókká válnának, úgy, mint
Törõ Bence, aki a Koloska Szeni-
or Néptánccsoport oktatója. Mert
a tánc a kicsiknek, a nagyoknak és
az idõsebb korosztálynak is egy-
formán felüdülés, oldja a feszült-
séget, tisztítja a gondolatokat. A
népi tánc tanulása, tanítása azért
is nagyon fontos, hogy a jövõ
nemzedékének is átmentsük a
Kárpát-medence táncos öröksé-
gét – mondta Bácsi Gabriella.

Hanny Szabó Anikó
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Márciusban egy igazi
klasszikussal, Auguste
Rodin kiállításával nyit
majd a Vaszary Villa. A
Szépmûvészeti Múzeum-
tól érkezõ szobrok most
elõször lesznek láthatók
együtt a fõvárosi galérián
kívül. A grafikák és rajzok
mellett a mûvész kultúrtör-
téneti értékû levelezése is
látható lesz a villában.

A Szépmûvészeti Múzeum
1906-ban történt megnyitása elõt-
ti években a múzeum gyûjtemé-
nyeinek a kialakítására felhatal-
mazott szakértõ stáb nagy erõfe-
szítéseket tett annak érdekében,
hogy az új intézmény európai ran-
gú mûtárgyanyaggal álljon a nem-
zetközi közvélemény elé. Az ek-
kor megvalósított vásárlások kö-
zül fontosságában és nagyság-
rendjében is kiemelkedik a mo-
dern kor egyik legrangosabb
szobrásza, Auguste Rodin öt
szobrának a megszerzése, ame-
lyeket közvetlenül az akkor már
széles körben igen elismert mû-
vésztõl vettek meg.

Az 1901-ben véghezvitt vásár-
lás kezdeményezõje és lebonyo-
lítója a párizsi világkiállításon
hivatalos kiküldetésben lévõ ki-
váló muzeológus, Térey Gábor
volt. A szobrászhoz írt leveleit a
párizsi Rodin Múzeum archívu-
ma megõrizte. Ezek alapján, va-
lamint a Szépmûvészeti Múzeum
irattárában õrzött, eddig publiká-
latlan dokumentumok révén a
mûtárgyvásárlás lépésrõl lépésre
végigkövethetõ. Az anyagot ké-
sõbb az 1968-ban megvásárolt A

csók címû szobor egészítette ki.
A Szépmûvészeti Múzeum gyûj-
teményében lévõ valamennyi
Rodin-szobor egyszerre a múze-
umon kívül még sohasem volt ki-
állítva. A füredi tárlaton nemcsak
a szobrok, valamint néhány met-
szet és grafika, hanem a kiemel-
kedõ történeti értékû levelezés is
látható lesz.

A Szépmûvészeti Múzeum tu-
lajdonába került szobrok legújabb
technikai analízise segített abban,
hogy a lehetõ legtöbb részlet ki-
derülhessen egy-egy alkotás elké-
szítésének a körülményeirõl. Az
érckor címû gipszszobor röntgen-
felvételei például kimutatták: igen
különleges és ritka technikai el-
járással készült öntvényrõl van
szó. A Vaszary Villában is helyet
kapó alkotás egyediségét a ki-
emelkedõ minõségû patinázás is
emeli, ezzel beigazolódott, hogy
a mû az életmûben megkülönböz-

Rodin Füreden

tetett helyet foglal el. Sikerült fel-
kutatni egy felbecsülhetetlen ér-
tékû dokumentumot is, amelyet
mindeddig eltûntnek hittek. Térey
és Rodin levelezésében említés
történik arról, hogy a magyar
muzeológus javaslatára a szob-
rász egy nagyméretû dedikált fo-
tót küldött Az örök tavasz címû
mûvérõl az akkori kultuszminisz-
ternek, Wlassics Gyulának, hogy
ezzel felkeltsék az érdeklõdését a
szobor iránt, és rávehetõ legyen
annak megvásárlására. A fotót a
miniszter egyik késõi leszárma-
zottja megõrizte, így az most a
kiállítás része lehet.

A március 15-én nyíló Rodin-
kiállítás mellett ebben az évben
látható lesz még a Vaszary Villá-
ban a Ferenczy Károly bibliai té-
májú festményeit bemutató – a
Magyar Nemzeti Galériával kö-
zösen felállított – tárlat, õszre
pedig elkészül Vaszary János ál-

landó kiállítása, amely megeleve-
níti a villa és a hercegprímás tör-
ténetét. Emellett két irodalmi ki-
állítás is helyet kap a galériában.

A Nyugat-alapító Hatvany
Lajosra emlékezõ tárlat nyílik
márciusban, a Gárdonyi-emlék-
évhez kapcsolódóan pedig a Pe-
tõfi Irodalmi Múzeum Láthatat-
lan ember címû vándorkiállítása
költözik Füredre. A tervek szerint
a nyáron ismét lesz Pintér-auk-
ció, illetve jótékonysági est, és
zenei programokat is kínálnak
majd: a Snétberger Zenei Tehet-
ség Központ fiataljai adnak ko-
moly- és könnyûzenei koncerte-
ket a Vaszary Villában. Jelenleg is
folynak a tárgyalások arról, hogy
még idén a városba kerüljön a
Kondor Béla grafikáit tartalmazó
tárlat is – tudtuk meg Dallos
Krisztinától, a Füredkult ügyve-
zetõ igazgatójától.

martinovics

A Füredi Tavaszi Fesztivál részeként március közepén nyílik a Rodin-kiállítás

A magyar kultúra, külö-
nös tekintettel a hazai
irodalom népszerûsítése és
terjesztése érdekében vég-
zett kimagasló tevékenysé-
géért idén a füredi Magyar
Fordítóház Alapítvány
kapja a Janus Pannonius
mûfordítói díjat. A Magyar
PEN Club alapította iro-
dalmi díjat Márton László
író is átveheti.

Márton László Gottfried von
Strassburg Tristan címû verses
regényének fordításáért, a Ma-
gyar Fordítóház Alapítvány pedig
a magyar irodalmi tevékenysége
elismeréséért kapta a Magyar
PEN Club díját, amelyet január
végén a Petõfi Irodalmi Múzeum-
ban adtak át.

A Janus Pannonius-díjat 2012-
ben alapította a Magyar PEN
Club. Az elismerés keretében a
nemzetközi költészeti díj mellett
két mûfordítói elismerést is kiosz-
tanak, amelyek fejenként 3000
eurós díjazással járnak. A mûfor-
dítói díjat egyrészt idegen nyelv-
rõl magyarra fordított mûvek tol-
mácsolásáért, másrészt magyar

Díjat kapott
a Fordítóház

mûvek idegen nyelvre történõ for-
dításáért lehet megkapni.

A fõdíjra a nemzetközi PEN
minden tagszervezete jelölhet tag-
jai közül olyan jelentõs életmû-
vel rendelkezõ költõt, aki hozzá-
járult a nemzetek, kultúrák közötti
párbeszéd erõsítéséhez.

A Magyar Fordítóház immár
tizenöt éve a hazai irodalom egyik
kedvelt és fontos helyszíne, éven-
te ötven mûfordító dolgozik itt,
hogy a magyar szépirodalmi, böl-
cseleti, társadalomtudományi
mûveket saját nyelvükre fordít-
sák. Évente hetvenen vesznek
részt a különbözõ szemináriumo-
kon, és a Balassi Intézettel együtt-
mûködve mûfordítóképzés is zaj-
lik itt. Az elmúlt években több
magyar könyv fordítása készült a
füredi házban. A villát tulajdono-
sa, Lipták Gábor író a nyolcvanas
években a Mûvészeti Alapnak
adományozta, azzal a megkötés-
sel, hogy azt irodalmi célra lehet
csak használni.

A Lipták-villát, amely Közép-
Kelet-Európa elsõ fordítóháza,
2021-ig a Magyar Fordítóház
Alapítvány kapta használatba.
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A Balatonfüred Városért Közalapítvány könyvet jelentetett meg Boksay Györgyrõl. Zatkalik András szerkesztésében egykori munkatársak,
barátok mondják el visszaemlékezésüket a kitûnõ tanár, idegenforgalmi szakember, irodalmár munkásságáról, aki többek között Salva-
tore Quasimodo Nobel-díjas olasz költõ tolmácsa, kísérõje és fordítója is volt Füreden 1961-ben. A képen Zatkalik András, mellette Bánki
Éva, Boksay György özvegye, Navracsics Tibor, a gimnáziumban egykori tanártársa és Gubicza Ferenc

A Balaton Szabadidõ- és
Konferencia-központ sikeres
évet tudhat maga mögött, hi-
szen számtalan kulturális és
sporteseménynek, valamint

rendezték meg a korábban jól
bevált kézilabdatornát. Az Eu-
rópa elitjéhez tartozó egyesü-
letek naptárjába nem fért bele a
füredi torna, de Majer Tamás
bizakodik, hogy két év után is-
mét rendezhet kézilabdakupát
Balatonfüred.

Az ügyvezetõ továbbra is
fenntartja, hogy idén több szín-
házi eseménynek és koncertek-
nek ad otthont a szabadidõköz-
pont. Az egyik legnagyobb
durranás Demjén Ferenc au-
gusztusi koncertje lesz, melyen
minden bizonnyal telt ház lesz.
A további nyári programok
még egyeztetés alatt állnak.

Majer Tamás örömét fejez-
te ki, hogy komoly anyagi ne-
hézségei a sportcsarnoknak, de
természetesen õk is megérzik a
gazdasági válságot.

– Továbbra sem dúskálunk
az anyagi javakban, a téli idõ-
szak amúgy is nehéz, de önkor-
mányzati segítséggel szeren-
csére megoldódnak a problé-
máink. Várjuk a tavaszt, hogy
beinduljon nálunk is a nagy-
üzem.

Az ügyvezetõ üdvözölte,
hogy mellettük épül fel az
uszoda, mely minden bi-
zonnyal jó hatással lesz rájuk
is. Egyfajta sportkomplexum-
ban, edzõközpontban gondol-
kodnak, beleértve a füredi sta-
diont is, ahol jelenleg a rekre-
ációs központ építkezése fo-
lyik. Bízik abban, hogy idén
még többen keresik fel a sza-
badidõközpontot.

Szendi Péter

Ki volt Boksay György?

Demjén-koncert
a sportcsarnokban

konferenciáknak adott otthont.
Majer Tamás ügyvezetõ remé-
li, hogy idén még több színvo-
nalas programnak örülhet a
nagyérdemû.

– Sajnos némi visszaesés
volt tapasztalható a kulturális és
színházi rendezvényeket illetõ-
en 2012-ben, amivel az év ele-
jén nem kalkuláltunk. Szeret-
nénk ebben az évben elérni,
hogy a rendezvényeink száma
növekedjen. A közönség to-
vábbra is vevõ a nívós progra-
mokra. Hozzáteszem, a vissza-
esésnek nem gazdasági okai
vannak, sajnos a Pannon Vár-
színház és a Kisfaludy Színház
kevesebb elõadást tartott, mint
2011-ben – elemezte röviden a
tavalyi évet az ügyvezetõ.

Szintén nem az anyagiakon
múlt, hogy az elmúlt évben sem

Az egyik legnagyobb durra-
násnak Demjén Ferenc au-
gusztusi koncertje ígérkezik
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Egészségnap almával
a Radnóti iskolában

Felvételünk a Radnóti Miklós Általános Iskola egészségnapján készült, ahol az egészséges táplál-
kozásra, a mindennapos gyümölcsfogyasztásra való felhívásként egy közös kép készült az intézmény
tanulóiról, miközben minden diák egy-egy almát kapott, majd együtt el is fogyasztották azt a gyerekek

A Dóri Ház – hazánk elsõ
gyermekhospice-háza –
ápolói nap mint nap
megtapasztalják az
odafigyelés, az önzetlen
segítségnyújtás erejét.
Hogyan nyílik tágra a
súlyosan beteg gyermekek
szeme, ha egy kis beszélge-
tésre, játékra hívjuk õket,
hogyan képesek a szülõk is
egy kedves szó, egy elejtett
félmosoly hatására meg-
enyhülni, ellazulni.

A Szemem Fénye Alapítvány
harmadik Öltözz pirosba! akció-
jával ismét egy izgalmas, közös-
ségi, karitatív megmozdulásra és
egyszerû támogatási lehetõség
megvalósítására invitál minden-
kit. Magyarország ismét pirosba
öltözik, hogy egy vidám gesztus-
sal és 200 forint felajánlásával ki-
fejezze együttérzését a  beteg gyer-
mekek családjai számára.

Öltözz te is pirosba,
mutasd ki a szereteted!
Karitatív megmozdulást szerveznek február 15-re

Kik csatlakozhatnak az akció-
hoz? Bárki, aki február 15-én egy
piros kiegészítõ vagy ruhadarab
viselésével kívánja kifejezni
együttérzését a beteg gyermekek
felé, és kétszáz forintos pénzado-
mányával támogatja a pécsi Dóri
Házat. A rendezvény színhelye:
mindenki a maga környezetében
(családban, munkahelyen, baráti
társaságban, sportkörben) szer-
vezheti meg az akciót, de kapcso-
lódhat egyénileg is az országos
kampányhoz.

Mitõl izgalmas? Ez egy jó
buli, egy csapatépítõ élmény. Jól
érzed magad és a beteg gyerme-
keken segítesz. Kell ennél több?

Lehet ezt fokozni? Készíthet-
tek piros perselyt! Tervezhettek
különleges piros ruhákat, ehettek
piros színû ételeket, ihattok piros
színû italokat, létrehozhattok pi-
ros mûalkotásokat.

Hogy osszam meg az élmé-
nyeimet? Fotózzatok, majd küld-

jétek el a képeiteket nekünk is!
Közzétehetitek a közösségi olda-
lakon, talán más is kedvet kap.

Hogyan lesz ebbõl támogatás?
Akik összegyûjtik a kétszáz fo-
rintos felajánlásokat, elküldhetik
március 4 -ig a Szemem Fénye
Alapítvány bankszámlájára, vagy
más módon is eljuttathatják a szer-
vezethez.

Mire fordítják a pénzadomá-
nyokat? A kampány bevételét a
Szemem Fénye Alapítvány – Ma-
gyarország elsõ gyermekhospice-
háza – a Dóri Ház fenntartására
költi.

Kérünk benneteket, jelezzétek
részvételi szándékotokat intézmé-
nyetek, közösségetek nevének, cí-
mének, telefonszámának és e-
mail-címének elküldésével Vas
Krisztinánál a kapcsolat@sze-
memfenye.hu e-mail címen ke-
resztül.

A képeket mi is publikáljuk:
www.szememfenye.hu, http:/
/ w w w. f a c e b o o k . c o m /
szememfenyealapitvany
h t t p s : / / t w i t t e r . c o m /
Szememfenye

Címünk: Szemem Fénye Alapítvány, 7634 Pécs, Rácvárosi út
37.
Bankszámlaszámunk: Szigetvári Takarékszövetkezet, 50800111–
11083762. (Írjátok a közleménybe: Öltözz pirosba!)

Ma a növényvilág iránt
csökken az érdeklõdés,
növényismeretünk egyre
szegényesebb. Nem volt ez
mindig így, hiszen az em-
ber rászorult a növények-
re, ismernie kellett azok
gyógyhatását.

Valaha a „füves néni” ott volt
a piacokon, és árulta az orvosló
füveket. Ismerni kellett a gyökér,
szár, levél, virág, termés hatását
a szervezetre. Ám más okból is
gyûjtötték a rétek füveit, az erdõk
növényeit. Némelyiket ételek és
italok ízesítéséhez, fûszerezésé-
hez alkalmazták. Másokat fes-
tékanyagaik miatt használták.
Számos olyan cserje, bokor nõ,
amelyeknek bogyói ehetõ finom-
ságok, belõlük lekvár, kompót, tea
készül.

A bibircses kecskerágó az
Euonymus verrucosus. A papsap-
ka a kecskerágó négycsúcsú, ró-
zsaszínû termése. A kecskerágó
növénynév a magyar nyelvtörté-

Gazdit keresünk 

Nisha egy Jack Russel keverék szuka, született 2012 szeptemberé-
ben, játekos , kedves, élénk és barátságos kutyus. Csak benti tartás-
ra adjuk örökbe. Elérhetõség: Inga Wagner, egyesületi elnök,
telefonszáma: (30)509-3564

Neked csak az adód 1%-a, de nekünk 1%-kal nagyobb esély az
élethez. Kérünk, gondolj ránk, amikor adód 1%-ának sorsa felett
döntesz! Adószámunk: 19382278–1–19

Balatonfüred értékes növényei
net egyik igen korai fölbukkaná-
sú szava. Már az 1405 körül ke-
letkezett Schlägli Szójegyzékbõl
adatolható, majd 1500 k. a
Strassburgi Glosszákból. A név
kiindulási alapja az, hogy „a kecs-
ke rágja a bokrot”, ebbõl alakulha-
tott ki a kecskerágóbokor, -fa,
amelybõl tapadással keletkezett a
kecskerágó. A görög Theoph-
rasztosz, a „botanika atyja”
Euonymusz néven egy fát említ,
amely „Leszbosz szigetén az
Orcüniusz-hegyen nõ”, ebbõl az
ókori névbõl való a latin szaknyel-
vi nemzetségnév. A bibircses
kecskerágó Kelet-Európától Dél-
Ázsiáig tenyészik, a 2 méter ma-
gasra is megnövõ cserje hajtásait
fekete szemölcsök borítják. A
kecskerágók részben piros termé-
sük, részben lombozatuk pompás
õszi színezõdése miatt kedvelt
dísznövények. A régi idõkben a
kuruzslók titokzatos tulajdonsá-
gokat fûztek a kecskerágóhoz.
Gyümölcsébõl rüh elleni gyógy-
szer készült. Olajat is préseltek

belõle faluhelyen, a kéreg porá-
val pedig a gyermekek ótvaros fej-
kiütéseit gyógyították.

A sárga koronafürt (Coronilla
coronata) Balatonfüred felett a
karsztbokorerdõkben, mészked-
velõ tölgyesekben él, védett faj.
Hívták régebben – latin nemzet-
ségneve alapján – koronilla,
koronka néven is.

A nagyezerjófû (Dictamnus
albus) halványpiros szirmú, erõs
szagú, magas erdei növény. Ne-
vében a nagy jelzõ különbözteti
meg a szintén fontos gyógynö-
vénytõl, a más rendszertani cso-
portba tartozó ezerjófüvektõl
(Centaurium). Társneve a boszor-
kányfû, az erõsfû, a kõrislevelû
ezerjófû, továbbá a szarvasgyökér
és a szarvasfû. Clusius úgy ma-
gyarázza ez utóbbi elnevezést,
hogy „az nillal általlõttetett szar-
vas ezerjófûvel szokta magát or-
vosolni” (Stirpium nomenclator
pannonicus. Antverpiae, 1584). A
középlatin herba cervaria „külön-
bözõ vadnövények” elnevezésben

az állatnév, a latin cervarius (szar-
vas, cervus), szarvas szó találha-
tó. Alapja az a megfigyelés lehe-
tett, hogy a gyökeret a szarvasok
kiássák és eszik. A Dictamnus
albus latin szaknyelvi nemzetség-
neve a Kréta szigetén lévõ Dikté-
hegy földrajzi névre vezethetõ
vissza. A középkorban gyógynö-
vényként használták, és termesz-
tették kertekben is. Alkaloidokat,
szaponinokat és illóolajakat tar-
talmaz. Az illóolajok napsütés-
ben, hõségben olyan bõségesen
párolognak, hogy szélcsendben, a
növény fölötti légtérben párájuk
akár meg is gyújtható.

A magyar repcsény (Erysinum
odoratum) a Péter- és Tamás-hegy
sziklafüves lejtõsztyeppjein és
karsztbokorerdeiben található vé-
dett faj. Lándzsás levelû, keresz-
tes virágú gyomnövény. A rep-
csény szóra elõször 1590-bõl van
adatunk, Szikszai Fabricius Ba-
lázs Nomenclaturájában bukkan
fel: „Eruca: Repczin”. 1604-ben
Szenczi Molnár Albert szótárában
Reptsin.

Tájszólásainkban számos alak-
változata használatos, például
rapcsány, rapcsony, rapcsont,
repcsán, repcsin. Összefügg a rep-
ce névvel, szintén szláv eredetû,
az átkerült repica szó a rìpa ki-
csinyítése.

Az Erysimum nemzetségnév
antik eredetû, Pliniusnál szerepel
egy gyógynövény neveként az
ókori latin erysimum, amely
Theophrasztosz görög erüszi-
mon, eirüszimon „ua.” terminusá-
nak átvétele. Gyógynövényrõl lé-
vén szó, nyilván a gyógyít, meg-
ment jelentésû görög erüszthai
szóból való.

   Dr. Rácz JánosGyógyhatású növényeink: bibircses kecskerágó, sárga koronafürt és nagyezerjófû
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Január és február hónap-
ban csaknem négyszáz
gyermek lép pályára a
Balatoni Kölyök Labda-
rúgó Club (BKLC) téli
teremtorna-sorozatán,
amelynek a Balaton
Szabadidõ- és Konferencia-
központ ad otthont.

Az elsõ, január 13-i viadalra
Veszprém megyei klubok mellett
többek között Hévízrõl és Gyõr-
bõl is érkeztek fiatalok. Az U–7-
es korcsoportban a Balatonalmá-
di SE együttese bizonyult a leg-
jobbnak, az U–13-asoknál ajkai
gyõztest hirdettek. A házigazda
BKLC egy-egy harmadik és ne-
gyedik helyezéssel zárta a napot.

A jelentõs érdeklõdéssel kísért
mérkõzések színvonalasak és iz-
galmasak voltak, összesen 14 csa-
pat mérette meg magát.

– A több korosztályt is érintõ
sorozatra elsõsorban azokat az

Labdarúgó-palánták
téli utánpótlástornái

egyesületeket hívtuk meg, akiknél
hasonló megmérettetéseken ko-
rábban már vendégeskedtünk. Az
ehhez hasonló események mind-
mind hozzájárulnak a sportág kö-
zösségi népszerûsítéséhez, vala-
mint presztízsének növeléséhez.
Külön öröm számunkra, hogy
Balatonfüred sportinfrastruktúrá-
ja kiváló körülmények között te-
szi lehetõvé a Füred-kupa lebo-
nyolítását – foglalta össze tapasz-
talatait ifjabb Makó István, a Ba-
latoni Kölyök Labdarúgó Club el-
nöke.

Glázer Róbert korábbi szövet-
ségi kapitány, a BKLC jelenlegi
szakmai vezetõje hangsúlyozta:

az úgynevezett elõkészítõ korosz-
tályokban még nincs a bajnoksá-
gokhoz mérhetõ, rendszeres ver-
senyeztetés, amelynek követ-
keztében kiemelkedõ jelentõségû-
ek az ilyen tornák.

Az U–13-as nyitány legjobb
kapusa Csirke Sándor (FC Ajka)
lett, legjobb mezõnyjátékosnak
Bartók Balázst (BKLC) válasz-
tották, a gólkirályi címet a hévízi
Tóth Roland érdemelte ki.

A végeredmény, U–7-es kor-
csoport: 1. Balatonalmádi SE, 2.
Tapolcai IAC-HVSE, 3. Várpalo-
tai BSK, 4. BKLC-Balatonfüred,
5. Hévíz SK, 6. Gyõrszentiván
SE, 7. Szentantalfa-NVSE, 8.

Keszthelyi HSC. U–13-as korcso-
port: 1. FC Ajka, 2. Hévíz SK, 3.
BKLC-Balatonfüred, 4. Keszthe-
lyi HSC, 5. Várpalotai BSK, 6.
Tapolcai IAC-HVSE.

A sorozat január 20-án folyta-
tódott az U–9-es, illetve az U–
14-es korosztályok küzdelmével.
A nap füredi érmeket, valamint
több különdíjat is hozott: az U–
9-eseknél a képzeletbeli dobogó
második, amíg az U–14 korcso-
portban a legfelsõ fokára állhat-
tak a BKLC utánpótláskorú lab-
darúgói.

Végeredmény, U–9 korcso-
port: 1. FGSZ Siófok („sárga”),
2. BKLC-Balatonfüred, 3.

Gyõrszentiván SE, 4. Keszthelyi
HSC, 5. FGSZ Siófok („kék”), 6.
Várpalotai BSK. A második játék-
nap gólkirálya Kozári Norbert
(Gyõrszentiván SE), legjobb já-
tékosa Leidl Ákos (BKLC-Bala-
tonfüred), amíg legjobb kapusa
Markó Gergõ (FGSZ Siófok „sár-
ga”) lett.

Végeredmény, U–14 korcso-
port: 1. BKLC-Balatonfüred, 2.
Balatonalmádi SE, 3. Szentantalfa
NVSE, 4. Tapolcai IAC-HVSE, 5.
Várpalotai BSK. A legidõsebbek-
nél a gólkirályi címet Henn Márk
(BKLC-Balatonfüred) szerezte
meg, a verseny legjobb játékosa
Koltai Tibor (BKLC-Balatonfü-
red), legjobb kapusa pedig Ács
Márton (Tapolcai IAC-HVSE)
lett.

A BKLC által szervezett há-
rom megmérettetésen (az utol-
sót lapzártánkat követõen, febru-
ár harmadikán rendezik meg)
összesen hat korcsoport gyer-
meklabdarúgói mérik össze tudá-
sukat.

bfn

A nagy érdeklõdés mellett
zajló mérkõzések izgalmasan
alakultak. Összesen tizennégy
gyermekcsapat vett részt a téli
teremtorna-sorozaton

Alig múlt el két hét a
nagyon sikeres 2012-es
vidékbajnokság után,
amikor 6 füredi vívó 14
éremmel és egy kupával 
tért haza, újabb megméret-
tetés következett. Decem-
ber elején  Szolnok adott
otthont a 2012–2013-as
nemzetközi Olimpici
versenysorozat második
fordulójának.

A versenysorozat hat verseny-
bõl áll és az ország különbözõ
városaiban (Debrecen, Szolnok,
Budapest, Keszthely, Békéscsaba,
Szombathely) rendezik meg az
általános iskolás korú gyermekek
részére négy korcsoportban. Törpi
korcsoportnak nevezik a 2002.
január 1. után születetteket. Õk
még kisebb  fegyverrel verse-
nyeznek, és egy-egy asszó is rö-
videbb ideig tart, mint a többi
korosztályban. A következõ kor-
csoport a gyermek versenyzõk,
akik 2000-ben és 2001-ben szü-
lettek. Az újonc korcsoport az
1999-es születésûekbõl áll,  a ser-
dülõ pedig az 1998-ban születet-
tekbõl. Hetedik éve versenyeznek
ebben a rendszerben a párbajtõ-
rözõk. A népes magyar mezõny
mellett rendszeresen részt vesz-

Újabb füredi vívósiker
Nagy Tímea (középen) a gyõztes Kauker Dominikkal és edzõjével,
Némethné Szkalla Ilonával

nek  versenyeinken ukrán, román,
szlovén, szlovák, osztrák, német
versenyzõk is. 

A szolnoki versenyen minden
korosztályban rekordszámú ver-
senyzõ indult el, így nagy elisme-
rést érdemel két füredi versenyzõ
is. A törpi korcsoportban verseny-
zõ Kauker Dominik 38 induló
versenyzõ közül – végigverve a
mezõnyt – az elsõ helyen végzett.

A gyermek korcsoportban 108
induló közül Csere Bence a máso-
dik helyen végzett. Mindketten az
Eötvös iskola tanulói, Bence há-
rom éve kezdett edzésekre járni,
két éve versenyez, Dominik két
éve tanul vívni és egy éve jár rend-
szeresen versenyekre. Mindket-
ten a korosztályuk éves ranglistá-
ján a 2. helyen állnak.

A Szolnokon megrendezett
fordulón nagy megtiszteltetésben
volt részük a döntõbe jutott ver-
senyzõknek, mert a díjakat Nagy
Tímeától, a kétszeres olimpiai 
egyéni aranyérmes, ötszörös vi-
lágbajnoki csapataranyérmes,
egyéni világbajnoki aranyérmes 
párbajtõrözõtõl vehették át. (Tí-
mea egyébként gyerekkora óta 
kötõdik Balatonfüredhez, Arács-
hoz, ahol  – most már három gyer-
mekével – nyarait tölti.)

BFN

Megkezdte a tavaszi
szezonra a felkészülést a
Balatonfüred FC csapata,
igaz, az idõjárásnak
köszönhetõen egy héttel
késõbb. Petõ Tamás reméli,
hogy az eredményes õszt
virágzó tavasz követi majd.

– Az edzések a fizikai felké-
szítéssel kezdõdnek, melyet a
taktikai és technikai elemek gya-
korlása követ. Tizenegy edzõmér-
kõzést kötöttünk le szerda-szom-
bat ritmusban. A Füred-kupán
idén nem indulunk, illetve az ifjú-
sági alakulatunkat egészítjük azon
játékosokkal, akik kevesebb lehe-
tõséget kaptak õsszel. A szakmai
stáb úgy vélte, annak nincs sok
értelme, hogy alacsonyabb osztá-
lyú klubokkal mérkõzzünk, mert
azok nem annyira mérvadóak. In-
kább játszunk a Csákvárral, a
Szekszárddal, az Ajkával és a Sop-
ronnal – vázolta a felkészülési idõ-
szakot a fiatal tréner.

A hat hét pihenõt követõen a
labdarúgók megfelelõ edzettségi

állapotban érkeztek vissza, így
több idõ jut a taktikai elemek be-
gyakorlására.

A házi feladatot mindenki be-
tartotta, decemberben nemcsak
bejglit ettek a játékosok, hanem a
testüket is edzették.

Az edzõ elmondta még: ter-
veznek erõsítéseket, ám kizárólag
olyan labdarúgókat szeretnének
igazolni, akik valóban tudnak
pluszt hozzátenni a csapat játé-
kához. Ami a távozókat illeti, Ta-
tai József, Schneider József, vala-
mint Leonardo nem tagja már a
keretnek. Elõbbi két játékos más-
hová igazolt, utóbbi nem tért
vissza hazájából.

Komoly szerkezeti változás
nem várható tavasszal, Petõ Ta-
más továbbra is a támadó futball
híve, bízik abban, hogy a bajnok-
ságot az elsõ helyen zárják. Az
átszervezések által így is osztá-
lyozót kell játszaniuk a magasabb
osztályba lépéshez, de egyes hí-
rek szerint automatikusan is fel-
juthatnak az NB II-be.

Szendi Péter

Nem lesz jövés-menés
a BFC csapatánál

Sótonyi László reméli,
hogy a tavaszi szezonban
elkerülik a sérülések a
BKSE csapatát, és az új
szerzemény, az orosz
Grigoriew Alex igazolja
majd a hozzá fûzött
reményeket.

Az õsz végére kipukkadt a csa-
pat, de így is sikerült teljesíteniük
az elvárásokat, nevezetesen, hogy
az elsõ hatban teleljenek. Igaz, a
hetedik helyen álló Gyöngyösnek
ugyanannyi pontja van, mint a
füredieknek, ráadásul õk eggyel
kevesebb mérkõzést játszottak. A
BKSE játékosainak mindenképpen
fel kell kötniük azt a bizonyos al-

sónemût, hiszen a Csurgótól 13, a
Tatabányától hét, a PLER-tõl pe-
dig három ponttal van leszakad-
va. – A csapat az ünnepek alatt
megfelelõen teljesítette a kiosztott
házi feladatokat, jó erõállapotban
érkeztek vissza a fiúk. Január 7-
tõl napi két gyakorlással készü-
lünk. A két edzés lehetõséget ad
arra, hogy a fizikai, erõnléti álla-
potunkkal is foglalkozzunk, és a
labdás tréningek se szoruljanak
háttérbe – összegzett Sótonyi
László, a fürediek szakvezetõje.
Új igazolás a keretben az orosz

Grigoriew Alex balkezes jobbát-
lövõ, aki 1999-ben junior Euró-
pa-bajnokságot nyert az orosz
válogatottnak. A 30 éves, 196 cen-
tis, 103 kilós átlövõ legutóbb
Szentpétervárott kézilabdázott,
de korábban megfordult a Cse-
hovszki Medvegyiben és az uk-
rán Motor-ZNTU-ZAS-ban is,
amellyel a KEK-ben a negyeddön-
tõig jutott. Folynak még tárgyalá-
sok más játékosokkal is, de a mes-
ter egyelõre nem mondott neve-
ket. A tavaszi szezont a Veszp-
rémmel kezdik meg, majd ezután

következnek a csapat számára
sorsdöntõ csaták a Tatabánya, a
Gyöngyös és a Cegléd ellen, ahol
lehetõség szerint minél több pon-
tot kell gyûjtenünk. Sótonyi Lász-
ló reméli, hogy elkerülik a sérülé-
sek a csapatot, így sikerül meg-
szerezniük a felsõházba a jegyet.

Fontos hír még, hogy módo-
sult a Pick Szeged elleni idõpont.
Február 6. helyett március 6-án
látogat a Tisza-parti város csapa-
ta Balatonfüredre. A mérkõzés
este 6 órakor kezdõdik.

Szendi Péter

BKSE: cél a felsõház
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