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A zenekar él
és játszik!

TARTALOM
Füredi Tavaszi
Fesztivál
Harmadik alkalommal
rendezik meg március 15-e
ünnepéhez kötõdõen a
Füredi Tavaszi Fesztivált.

3. oldal

Capa fotói
a Vaszaryban
Robert Capa dinamikus
pillanatokat megörökítõ
képeit mutatja be a most
nyíló kiállítás, legyen
szó a hadszíntér vagy
a békeidõ jeleneteirõl.

5. oldal

Programok
a víz
világnapján
Víznapi Balcsi-parti
ismeretterjesztõ progra-
mokkal a tópart huszon-
két településén a Nõk a
Balatonért Egyesület
szervezésében.

6. oldal

Sportolókat
és edzõket
jutalmaztak
Sportoló kategóriában a
Balatonfüred Sportjáért
kitüntetést Gálfi Dalmá-
nak, edzõi kategóriában
Némethné Szkalla Ilona
vívószakedzõnek ado-
mányozta a képviselõ-
testület.

                      11. oldal

Ezt állapítottam meg azon
a február végi, fergeteges ta-
vaszköszöntõ hangversenyen,
amelyet a füredi koncert fú-
vószenekar adott.  Mi sem jel-
lemzõbb a hangulatra, hogy
a végén én is felpattantam a
helyemrõl, és a sorok között
roptam a táncot. Bár szívem
szerint lent a szabadidõköz-
pont parkettjén táncoltam
volna, olyan jól éreztem ma-
gam. S eközben folyton láttam
a feliratot: 80 esztendõs ez a
koncertzenekar, azaz a leg-
magasabb szakmai minõsí-
téssel rendelkezõ városi mû-
vészeti együttes. Nyolc évtized!
Hány és hány füredi család
van érintve ebben az elisme-
résre méltó mûvészeti múlt-
ban?! Hány fiatal indult el e
zenekar hatására is a zeneis-
kola, a zeneakadémia, majd
a világ zenekarai felé?!

S miközben ezen törtem a
fejem, eszembe jutott más is.
Az élet folytonosságának és
folytatandóságának a szép-
sége. Hogy semmi sem vész
el, minden továbbadható.
Amikor meghalt Lipták Gá-
bor, azt hittük, oda a híres iro-
dalmi ház. S ma az ország
egyik legfontosabb, nemzetkö-
zi hírnevünknek is rangot adó
intézménye, a fordítóház mû-
ködik benne. Amikor elhunyt
Zákonyi Ferenc, azt hittük,
nem lesz már többet Balaton-
tudósunk, s íme: az életútján
és példáján egy újabb hely-
történeti kutatónemzedék in-
dult el a városban, s ma már
a múzeum, a gyûjtemény, a fo-
lyóirat, a kiállítások, a könyv-
sorozat mind ezt a folytonos-
ságot dicsérik. S ahogy elment
váratlanul Csincsi Feri (min-
denki e becézett névalakban
õrzi emlékét), a zenekar már-
is megkezdte az általa is lét-
rehozott életmû folytatását.
Nem is akármilyen erõvel és
sikerrel! Hiszen ez az élet
rendje: mindig lép valaki a
helyünkre, mindig fontos, hogy
a közösségnek legyenek a lét-
rehozott értékeket felvállaló és
továbbvivõ személyiségei. Az
ember, az alkotó, a mûvész
valóban követõi tevékenysé-
gén keresztül él tovább. De jó
lenne halhatatlannak és pótol-
hatatlannak lenni, de hát az
élet nem engedi ezt meg. A foly-
tonosság részévé kell vál-
nunk: bennünk s általunk él-
jen tovább a létezés, az alko-
tás, a mûvészet csodája. És
mindig másként és mindig
magasabban!

Miközben fennkölt hangu-
latom támadt a hatalmas kon-
cert közben, még arra a pro-
fán dologra is gondoltam: de
jó lenne Fürednek egy szép
nagy hangversenyterem! Vol-
tak ilyen álmok, s tudom,
vannak is. Lassan minden
sürgõs gondunknak a végére
járunk, s akkor, mint a léte-
zés folytonosságában, kitalá-
lunk magunknak újabb fel-
adatokat. Hiszen ez éltet ben-
nünket: új feladatok, új kihí-
vások, új eredmények.

Praznovszky Mihály

Picasso és Cocteau kiállításán

Február 14-én, szombaton,
épp Valentin-napon színes
kavalkád helyszíne volt
Balatonarács. A telet
jelképezõ figurát égették
el máglyán az Arácsért
Alapítvány rendezésében
a hagyományos farsangi
mulatságon. A látványos
felvonulás a Kutas Árpád
emlékparktól a Hõsök
teréig tartott, ahol Hári
Lenke alpolgármester
nyitotta meg a programot.

– Bízom benne, hogy nem já-
runk úgy, mint két éve, amikor
március közepén a tél megmutatta
igazi arcát, és óriási hóvihar tom-
bolt az országban. Már mindenki-
nek elege van a hideg, zord télbõl,
nagyon várjuk a tavaszt – fogal-

Messze ûzték a telet az arácsiak

arácsi lakodalmas jelenetet, és egy
cirkuszi társulat is megjelent a
résztvevõk között, sokan öltöz-
tek be egyéni jelmezbe.  Aki kilá-
togatott az eseményre, sok vidám

mazott az alpolgármester asz-
szony. A máglya meggyújtása
után egyesével mutatkoztak be a
jelmezesek. A legjobbaknak Hári
Lenke, Molnár Judit önkormány-

zati képviselõ és Fabacsovics Zol-
tán, az Arácsért Alapítvány elnö-
ke adta át az ajándékokat. A fõdíj
egy harkányi wellnesshétvége
volt. A jelenlévõk végignéztek egy

pillanat részese volt, és nem kel-
lett sem éheznie, sem szomjaznia.
Forralt bort, teát és hagymás zsí-
ros kenyeret kínáltak a szervezõk.

Bán

Jean Cocteau fényképei-
bõl nyílt látványos kiállí-
tás a Vaszary Galériában.
A korszakos jelentõségû
francia alkotó felvételei
1916-ban készültek a pá-
rizsi Montparnasse mû-
vésznegyedében Picassóról
és a klasszikus avantgárd
néhány legendás alakjáról.
A tárlaton két részletben
Picasso mintegy hatvan
rajza is látható.

– Kivételes esemény ez a kiál-
lítás, a két zseniális mûvész talál-
kozása érdekes történet, amit most
megnézhetünk a bemutatott képe-
ken. Picasso géniusz volt, Cocteau
pedig a legsokoldalúbb mûvészek
egyike. Nagy öröm, hogy az or-
szág egyik legszebb városa, Füred
csatlakozott a francia kultúrát be-
mutató rendezvénysorozathoz.
Nagy lehetõség ez arra, hogy Ma-
gyarország nyitottabbá váljon a
világra – fogalmazott a Vaszary
Galéria kiállítás-megnyitóján Ro-
land Galharague, Franciaország
magyarországi nagykövete, aki
hangsúlyozta, a tárlat igazi kurió-

zum, hiszen eddig mindössze há-
rom országban volt látható a ki-
állítás anyaga.

A Találkozás Picassóval címû
kiállításon a fotók mellett a bu-

dapesti Szépmûvészeti Múzeum
gyûjteményében õrzött Picasso-
mûvek is láthatók, köztük a korai
Mutatványosok sorozat különle-
ges darabjai.

Az augusztus 9-ig látogatható
kiállítás egyik érdekessége az a ke-
resztelõkönyv, amelyben Picasso
dedikált köszöntése olvasható.

(Részletek a 3. oldalon.)

A kiállítást Roland Galharague, Franciaország magyarországi nagykövete (képünkön) nyitotta meg
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BALATONFÜREDI
NAPLÓ
Balatonfüred Város
Önkormányzatának
havilapja

Kiadja a Füred Stúdió Kft.,
8230 Balatonfüred, Kossuth u. 3.
Szerkeszti a szerkesztõbizottság
Felelõs kiadó: Csorba Kata ügyvezetõ-fõszerkesztõ
Telefon: +36(30)216-1768

Regdon László balaton-
füredi rendõrkapitány
február 25-én tartotta meg
a 2014-es év rendõri
tevékenységeirõl szóló
évértékelõ értekezletét,
amelyben többek közt
azt is elmondta, hogy a
rendõrség is igyekszik
évrõl évre megújulni, új
feladatokat találni, és az
új kihívásoknak megfelel-
ni, emellett a korábbi
években kitûzött felada-
tokat is megfelelõen
teljesíteni.

A füredi rendõrség hatékony-
ságát az is bizonyítja, hogy a Ba-
latonfüredi Rendõrkapitányság
bûnügyi osztálya nyerte el me-
gyei szinten a 2014-es év bûnügyi
kitüntetését, valamint többször
nyerte el füredi rendõr a hónap
rendõre kitüntetést is. A füredi
rendõrök 2014-ben is törekedtek
a kiválóságra, továbbra is igye-
keztek növelni az állampolgárok
biztonságérzetét Balatonfüreden,
amelyben kiemelt szerepe volt a
lakossággal való párbeszédnek,
együttmûködésnek. Többek kö-
zött ennek is köszönhetõ, hogy
szélsõséges bûncselekmény, rab-

A füredi rendõrség évértékelése

Új autókat kap a Balatonfüredi Rendõrkapitányság, és folytatják az épület felújítását is

lás, gyilkosság nem történt a tér-
ségben. A rendõrkapitány szerint
a szakmai irány jó, a tavalyi év-
ben is biztonságosan kerültek le-
bonyolításra például a parlamenti
és önkormányzati választások,
valamint a kapitányság eredmé-
nyesen átállt a 112-es segélyhívó
rendszerre. Az itt élõk megelége-
désére szolgál, hogy segélyhívás-
tól számított tíz percen belül a
helyszínre érnek az intézkedõ
rendõrök. 2015-ben is az egyik
legfontosabb célkitûzésük a biz-
tonságérzet megteremtése, illetve
fenntartása, valamint az eljárások
gyorsítása, vagyis, hogy a bûnel-

követõk minél elõbb megkapják az
ítéletet. Közlekedésbiztonság te-
rén új sebességmérõket és más
közlekedési jogsértést dokumen-
táló mûszereket kapott a rendõr-
kapitányság, amelyeket nem pol-
gárpukkasztó helyen, de ahol a
baleseti helyzet indokolja, napi
rendszerességgel fognak alkal-
mazni.

A nyári szezonra várható, fõ-
ként a kiemelt rendezvényeken, a
19. század végén használt rendõri
egyenruhába bújtatott rendõrnek
a foglalkoztatása, ezzel is vissza-
hozva a reformkori városrész ko-
rabeli hangulatát a Tagore sétá-
nyon. Emellett a turisztikai sze-
zonban ki fogják használni a ke-
rékpáros rendõri szolgálatban rej-
lõ lehetõségeket, valamint a diák-
járõröket is nagyobb számban
fogják alkalmazni. A rendõrkapi-
tány reméli, hogy a középiskola
elvégzéséhez szükséges kötele-
zõ közösségi szolgálatot minél
több diák a füredi közbiztonság
szolgálatában szeretné majd el-
tölteni.

Dr. Bóka István polgármester
a rendõrkapitány értékelésére
reagálva megjegyezte, hogy na-
gyon nehéz a rendõri jelenlét meg-
felelõ megszervezése a turisztikai
szezonban Balatonfüreden, hi-
szen a téli idõszakhoz képest akár
háromszor annyi ember is tartóz-
kodhat a városban, illetve 2014-
ben nõtt a vendégéjszakák száma
is, amely növelheti a bûncselek-
mények mértékét, ezért is szük-
séges több készenléti rendõr je-
lenléte a városban. Emellett a pol-
gármester külön kiemelte, hogy a
nyári idõszakban az illegális áru-
sok és produkciók ellen továbbra
is határozottan kell fellépnie a
rendõrségnek.

Dr. Töreki Sándor dandártá-
bornok, megyei fõkapitány la-
punknak elmondta, hogy az érke-
zõ új szolgálati gépjármûvekbõl
Balatonfüred is részesül, valamint
az önkormányzattal közösen a ka-
pitányság épületének további
korszerûsítése fog megvalósulni
2015-ben.

Deli Kitti

Egy Füreden mûködõ idõsott-
hon ápolónõje tett telefonon be-
jelentést a Balatonfüredi Rend-
õrkapitányságra, miszerint 2015.
február 13-án 16 óra körüli idõ-
ben egy 62 éves idõs hölgy az ott-
honból ismeretlen helyre távozott.
A bejelentést követõen a gyógy-
szeres kezelés alatt álló, magáról

Eltûnt egy idõs hölgy Füreden
gondoskodni képtelen idõs hölgy
keresését a rendõrök azonnal meg-
kezdték, mely eredményeként rö-
vid idõn belül a balatonfüredi
Castricum téren lévõ buszpálya-
udvaron a nénit az egyenruhások
megtalálták, és biztonsági intéz-
kedés keretében visszaszállították
az idõsotthonba.

Állampolgári bejelentés érke-
zett a Balatonfüredi Rendõrkapi-
tányságra, miszerint 2015. febru-
ár 6-án 23 óra 47 perckor ismeret-
len személyek Balatonfüreden a
buszpályaudvar építési területét
elhatároló kerítéseit ledöntötték.
A kiérkezõ járõröknek a bejelentõ
elmondta, hogy a négy fõ isme-
retlen személy a szeme láttára le-
döntötte az építési terület keríté-

sét, feldöntöttek egy ülõpadot,
majd gyalogosan távoztak egy
közeli utca irányába.

A járõrök a négyfõs, fiatalok-
ból álló csapatot perceken belül
megtalálták, igazoltatásukat köve-
tõen elõállították a Balatonfüredi
Rendõrkapitányságra. Ellenük ga-
rázdaság bûntette elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt indult
nyomozás.

Garázdálkodó fiatalok

Két férfi sietett a járõrözõ kör-
zeti megbízottakhoz 2015. febru-
ár 20-án a kora esti órákban, mi-
vel egy erdei földúton rosszul lett
egy 65 éves férfi. Az idõs embert
megtaláló balatonfüredi lakosok
elmondták, hogy a bácsi rosszul
van, nem tud mozogni, kommuni-
kálni.  A kiérkezõ Gerencsér Pé-
ter rendõr fõtörzszászlós körzeti
megbízott kollégáival stabil oldal-

Körzeti megbízottak segítettek
egy idõs, magatehetetlen férfin

fekvõ helyzetbe helyezte a férfit,
valamint a nála talált okmányok
alapján, miután megállapították
személyazonosságát, a hozzátar-
tozóit értesítették.

Az idõközben értesített és a
helyszínre kiérkezõ mentõszolgá-
lat munkatársai a férfit a Veszp-
rém megyei kórházba szállították
a szükséges egészségügyi ellátás
biztosítása érdekében.

Az ezredforduló óta február
25-e a kommunista diktatúrák ál-
dozatainak emléknapja. Azért épp
ez, mert 1947-ben ezen a napon
hurcolták el Kovács Bélát, a Füg-
getlen Kisgazdapárt fõtitkárát, aki
nyolc évet töltött szovjet fogság-
ban, elõször a Gulagon, majd
1951-tõl Moszkva központi bör-
tönében.

 A politikus letartóztatása az
elsõ lépés volt azon az úton,
amely során a kommunista párt
kiiktatta az ellenszegülõket és fel-
építette az egypárti diktatúrát.
Koncepciós perek, megannyi meg-

A kommunizmus
áldozatainak emléknapján

torlás következett, sok-sok értel-
metlen áldozattal. Balatonfüreden
is megemlékeztek az áldozatok-
ról, koszorúkat helyeztek el a Bata
Ferenc emlékligetben, Vaszary
Gábor és Kósa Pál emléktáblájá-
nál. Az érdeklõdök az Arácsi Nép-
házban hallgathatták meg dr.
Palasik Mária, a Történeti Levél-
tár osztályvezetõjének beszédét,
aki rögtönzött történelemórát tart-
va, Kovács Béla életérõl, politikai
pályafutásáról tartott elõadást. Az
esten a Lóczy gimnázium diákjai
adtak közel félórás emlékmûsort.

Bán

Február 26-i ülésén a balatonfüredi képviselõ-testület a követ-
kezõ határozatot fogadta el.

Az alsóvárosi szezonos parkolási rendszer üzemidejének kez-
dete április 1-jére, vége október 31-re módosul. A szezonos par-
kolási díjrendszer az alábbiak szerint módosul:

Kiemelt díjzóna: szezonban 500 Ft/óra/szgk., szezonon kívül
300 Ft/óra/szgk.

I. díjzóna: 240Ft/óra/szgk.-ról 300 Ft/óra/szgk.-ra
II. díjzóna: 140 Ft/óra/szgk.-ról 170 Ft/óra/szgk.-ra emelke-

dett.
A lakossági bérlet ára 2600 Ft-ról 2900 Ft-ra módosul.

BFN

A II. Magyar Hadsereg Don-
kanyarnál elszenvedett súlyos
vereségének áldozataira emlékez-
tek január 13-án a Katona a hóban
szobornál. A 207 ezer fõs magyar
hadsereg német parancsra indult
el keletre, ahol embertelen körül-
mények között, –40 fokos hideg-
ben harcoltak. Végül a túlerõben
lévõ orosz hadtest megsemmisítõ
csapást mért a magyar katonákra,
alig 60 ezren tértek haza.

Az áldozatokra a füredi önkor-
mányzat szervezésében, a helyi
Jobbik közremûködésével emlé-
keztek. Ünnepi beszédében Mol-
nár Sándor, a Lóczy gimnázium
nyugalmazott tanára feltette a kér-
dést, vajon volt-e értelme a ha-
talmas áldozatnak, a sok kiontott
vérnek, hiszen a tragédia – igaz,
más formában, de – ma is folyta-
tódik, utalva arra, hogy a magyar-
ság létszáma folyamatosan fogy.

– 1920 óta a Felvidéken és
Kárpátalján félmillióval csökkent
a magyarok száma. Szlovákiában
csak az utóbbi tíz évben százezer
magyar tûnt el, hála a még mindig
érvényben lévõ Benes-dekrétu-

Parkolási rend
április 1-jétõl

RENDÕRSÉGI HÍREK

Tisztelgés a doni katasztrófa
áldozatai elõtt

mok „magyarbarát” szellemének.
Erdélyben szintén ötszázezerrel
kevesebb magyar él, és jelentõsen
csökkent nemzetünk létszáma a
Délvidéken is. Rendkívül tragikus
az is, hogy a Kárpát-medencében
élõ fiatalok százai, ezrei keresik
boldogulásukat az anyaországon
kívül, ahol többségük elvész majd
a nagy olvasztótégelyben. Felhá-
borító az a Kárpát-medencei kül-
politika is, amelyet a megalkuvás,
a szomszédos országok érzékeny-
sége jellemez, miközben százez-
rével fogy a magyar. Az államkö-
zi tárgyalásokon fel sem merik
vetni a magyarság megmaradá-
sát elõsegítõ létkérdéseket. Addig,
ameddig a magyar politikai pár-
tok között a nemzeti érdekek
képviseletében nincs egyetértés,
ki jobbra, ki pedig balra tart, és
nem elõre, addig ez a folyamat
megállíthatatlan – hangsúlyozta a
szónok.

A megemlékezésen Miklós Fe-
renc református lelkész és Ri-
czinger József evangélikus lelkész
imádkozott a doni áldozatokért.

Bán László

Regdon László, Töreki Sándor és Bóka István polgármester



BALATONFÜREDI NAPLÓ XIV. évfolyam, 2015. 2. szám 3

Március 13. (péntek)
8.30–10.00: Játszóház 
10.00: Jókai és a franciák – Rendhagyó irodalomóra diákok-

nak a Jókai-emlékházban
17.00: Nádas József festõmûvész kiállítása. Megnyitja: Gaál

Antal költõ (Arácsi Népház)
18.00: Itt élned, halnod kell… – Hunyadkürti György Jászai

Mari-díjas, érdemes mûvész estje a Vaszary Villában. (Jegyár:
500 Ft.)

20.00: Vive la revolution! – Forradalmi jazzimprovizációk
francia dallamokra egy pohár magyar bor mellett (Figula Borbár,
Silver udvar)

Közremûködik Figula János ütõhangszeren

Március 14. (szombat) 
10.00–13.00: Francia mesék (Vaszary alkotómûhely)
11.00: Reformkori séta Szendrey Júliával és Jókai Mórral

(Gyülekezõ: Kisfaludy Színpad)
Közremûködik Kéri Kitty színmûvész és Praznovszky Mi-

hály irodalomtörténész (a séta rossz idõ esetén elmarad)
13.00: Pörköltészet (Blaha étterem)
Reformkori menü Petõfivel és Rousseau-val. Akik

fõznek: Kõrösi Csaba és Tóth Loon színmûvészek    
16.00: Francia mesék – A Lúdanyó meséi (Kisfaludy Galéria)
Játékos, interaktív mese tündérekrõl, szépségrõl és szörnye-

tegrõl, Hüvelyk Matyiról és a többiekrõl a tánc nyelvén.
Mesélõ: Haumann Petra színmûvész

A Kisfaludy Színház és a PR-Evolution Dance Company
közös bemutatója. Jegyár: 800 Ft, családi (4 fõre) 2600 Ft.

19.00: Berecz András és barátai estje – Csuvas és magyar
énekek, mesék. Közremûködnek: Navratil Andrea és Demeter
László (Anna Grand Hotel). Jegyár: 1200 Ft, nyugdíjas/diák:
600 Ft.

20.15: Fáklyás felvonulás az Anna Grand Hoteltõl a Vaszary
Galériáig

Történelmi felvonulás a Lóczy Diákszínpad és a Reformko-
ri  Hagyományõrzõk részvételével. A felvonulást vezeti Bala-
tonfüred Város Koncert Fúvószenekara, Tóth Loon és Máté P.
Gábor színmûvészek

20.45: Forradalmi hangulatban – Vaszary kávézó, Pilvax ká-
véház

Magyar költemények, francia ízek. Közremûködnek: Tóth
Loon és Máté P. Gábor színmûvészek

21.15: Picasso-vernisszázs – ingyenes tárlatvezetés (Vaszary
Galéria)

Március 15. (vasárnap) 
Nemzeti ünnep
11.00: Ünnepi megemlékezés  (Anna Grand Hotel)        
Beszédet mond: Császár Attila esperes, közremûkö-

dik: Baranyi Péter színmûvész, a Balatonfüred Néptáncegyüttes
mûsora    

15.00: Filmvetítés: Maria Callas, az örök díva (Vaszary ká-
vézó) 

16.00: Vásártér – bábtáncoltatás, vásári bábjáték és bábforga-
tás három részben (Kisfaludy Színpad)

A szombathelyi Mesebolt Bábszínház elõadása, amely fel-
eleveníti a hajdanvolt vásárok hangulatát. Amikor még mutatvá-
nyosok, csepûrágók, bábosok járták a vásártereket. Elõször elénk
tipeg, totyog a világ legkisebb táncospárja, hogy komikus cset-
lõ-botló táncával elszórakoztassa a nagyérdemût. Ezután követ-
kezik Vitéz László moldovai rokona, a nagyszájú Vasilache, aki
elõbb megküzd a feleségével, majd az Ördöggel és végezetül
magával a Halállal is. A harmadik részben Az aranyszõrû bárány
meséje forgolódik körbe-körbe egy bábforgató színpadocskán.
Az elõadást a kecskéjétõl megszabadított kecskebõr duda és
különbnél különb tilinkók kísérik.

17.00: Ünnepi koncert: Süvegemen nemzetiszín rózsa (Anna
Grand Hotel)

A Verbunk Veszprém Népi Koncertzenekar programja a ku-
ruc kor és az 1848–49-es szabadságharc dallamaiból, valamint a
19. század elsõ fele magyar komponistáinak verbunkos stílusú
mûveibõl. Mûvészeti vezetõ: Radics Tibor

Jegyár: 500 Ft.
Kísérõ programok:
10.00–13.00: „48-as Bütykölde” – Huszárcsákók, kokárdák

és zászlók készítése (Kisfaludy Galéria)
14.00: „Borozgatánk Petõfivel...” – A balatonfüredi Lóczy

Diákszínpad elõadása
„Szív-ügyek” – A veszprémi Lovassy Diákszínpad mûsora

(Kisfaludy Galéria)

III. Füredi
Tavaszi

Fesztivál

Picasso egyik grafikája a kiállításról

Picasso és szerelme Cocteau fotóján 1916 augusztusában a párizsi Montparnasse-on

Jean Cocteau fényképei-
bõl nyílt kiállítás a
Vaszary Galériában. A
korszakos jelentõségû
francia alkotó felvételei
1916-ban készültek a
párizsi Montparnasse
mûvésznegyedében
Picassóról és a klasszikus
avantgárd néhány legen-
dás alakjáról. A tárlaton
Picasso mintegy hatvan
rajza is látható.
 
A Találkozás Picassóval címû

kiállításon a fotók mellett a mû-
vész mintegy hatvan rajza is lát-
ható, köztük a korai Mutatvá-
nyosok sorozat különleges darab-
jai. A Szépmûvészeti Múzeum-
ból érkezõ alkotások a fényképek
készítésének idõszakából szár-
maznak. 

A tárlaton különbözõ tárgyak,
illetve korai videomunkák is lát-
hatók majd, köztük több olyan,
amelyet hazánkban még nem állí-
tottak ki. Kuriózumként Max
Jacob keresztkönyvét is kiállít-
ják, amelyben Picasso dedikált
köszöntése olvasható.

Huszonkilenc fényképet isme-
rünk abból a sorozatból, melyet
a francia költõ és filmrende-
zõ, Jean Cocteau az elsõ világhá-
ború idején Pablo Picassóról és
barátairól, a párizsi mûvészne-
gyedben élõ bohém asztaltársa-
ságról – köztük Amadeo Modig-
lianiról, Erik Satie-ról, Max Ja-
cobról és Kislingrõl, illetve Pi-
casso szinte kizárólag ezekrõl a
képekrõl ismert akkori szerel-
mérõl, egy  Pâquerette nevû mo-
dellrõl – készített egyetlen dél-
után alatt.

Cocteau ugyanis nem puszta
szemlélõdõként kattintgatott

Picasso és Cocteau Füreden
Nyáron is láthatók a világhírû spanyol festõmûvész mûvei a Vaszary Villában

1916. augusztus 12-én délután fél
egy és fél öt között Párizs nép-
szerû negyedében, hanem egyfaj-
ta dokumentaristaként egy barát-
ság kezdetének képeit rögzítette.
Hazatérve a belga frontról ezen a
délutánon találkozott elõször a
francia költõ az akkor még pályá-
ja elején járó, késõbb világhírûvé
lett festõvel, Pablo Picassóval. Itt
kérte fel Picassót az Erik Satie-val
közösen írt darab, a Parade vizuá-
lis arculatának a megtervezésére,
ami késõbb a spanyol mûvésznek
meghozta a végsõ elismerést.

– Cocteau 1916-ban készült
sorozata nem kívánt több lenni a
baráti társaságról készült amatõr

felvételeknél, mégis képei máig élõ
bája éppen a bennük rejlõ sponta-
neitásnak köszönhetõ, jelentõsé-
güket pedig aláhúzza készítõjük
személye, illetve az a fotótörté-
neti tény, hogy vélhetõen ez volt
az elsõ, egy adott témáról készült
olyan mûtárgyegyüttes, mely egy
történetet is el kívánt mesélni –
jegyezte meg Orosz Márton mû-
vészettörténész, a kiállítás kurá-
tora, aki kiemelte: a Balatonfüre-
den rendezett kiállítás Európában
a második alkalom, hogy a kor-
szakos jelentõségû sorozatot meg-
tekintheti a közönség.

A mára történelmi és mûvésze-
ti jelentõségûvé vált fotósorozat-
ra az elektronikus mûvészet út-
törõjeként számon tartott Billy
Klüver bukkant rá, aki rekonstru-
álta és szisztematikus kutatómun-
kával rendszerezte a fényképeket.
A mûvészet határterületeivel fog-
lalkozó Klüver a tudomány olda-
láról, villamosmérnökként köze-
lített a képzõmûvészeti alkotá-
sokhoz. Cocteau fényképeinek el-
mélyült tanulmányozása közben
a fotók hátterében látható épüle-
tek árnyékai alapján, idõjárási és
csillagászati térképek, illetve a
helyszínen végzett mérések segít-
ségével meghatározta a fényképek
készítésének pontos idõpontját is.

A Vaszary Galériában augusz-
tusig látható tárlat nem csupán a

századelõ bohém francia mûvész-
világának izgalmas képeit villant-
ja fel, de egy kevésbé ismert olda-
láról is megmutatja a huszadik
század egyik legnagyobb festõjét.
A rendszerint mûtermében, képei
elõtt pózoló Picasso itt civilben
látható, egyik fényképen Modig-
lianival még mosolyog is, ami igen
ritkán látható tõle képeken.

Jean Cocteau, bár elsõsorban
költõnek tartotta magát, filmesként
is maradandót alkotott. 1925 és
1965 között hat nagyjátékfilmet
és több kisfilmet rendezett, vala-
mint kilenc forgatókönyvet írt. 

A huszadik század egyik leg-
sokoldalúbb alkotómûvésze volt,
aki minden újdonságra, különösen
a technikai vívmányokra élén-
ken rezonált. Mellesleg a zené-
ben is igen jártas volt, kezdemé-
nyezõje, majd szóvivõje a Hatok
néven ismert francia zeneszerzõi
csoportnak. 

Nagy életet élt, kiterjedt, sok-
színû baráti körrel rendelke-
zett, Chaplin mondta róla: „Köl-
tõ, regényíró, balettszerzõ, dísz-
lettervezõ, kosztümtervezõ, drá-
maíró, filmíró, templomfestõ volt
egy személyben.” Jean Cocteau
1963. október 11-én halt meg, egy
nappal késõbb, mint Edith Piaf,
akihez régi barátság fûzte, még
monodrámát is írt neki.

Martinovics Tibor

Germering városa gyermekgondozási
intézményekbe keres sürgõsen pedagógus
kollégákat Magyarországról.

A 39 000 lakosú Germering városa köz-
vetlenül Münchentõl nyugatra helyezke-
dik el. Germeringben számos gyermekgon-
dozási egység található, úgy mint bölcsõ-
dék, óvodák, gyermekintézmények. Ezek-
ben a különbözõ tulajdonú (városi, közös-
ségi, egyházi) intézményekben több betöl-
tetlen nevelõi és gyermekgondozói állás van.

Tudjuk, hogy Magyarországon a peda-
gógiai szakemberek nagyon jól képzettek

Pedagógus kollégát keresnek
és egy részük jól beszél németül. Ameny-
nyiben önnek éppen nincs állása, vagy vál-
tani szeretne, és jól beszél németül, felajánl-
juk önnek a lehetõséget, hogy az egyik
germeringi gyermekgondozási intézmé-
nyünkben dolgozzon. A lakáskeresésben is
segítünk.

Küldje el jelentkezését Germreingbe
elektronikus útonWeinhart úrnak (tel. 089-
89419-244, e-mail:  Gerd.Weinhart@germe-
ring.bayern.de) vagy Didrichsons úrnak (tel.
089-89419-220, e-mail:  Bruno.Didrich-
sons@germering.bayern.de), akik további

információkkal is állnak rendelkezésükre.
Írásos jelentkezését postai úton is elküld-
heti a Germeringi Polgármesteri Hivatal sze-
mélyzeti osztályára, a Rathausplatz 1,
82110 Germering címre.

Amennyiben a jelentkezés elõtt szeret-
né megismerni Germeringet, meghívjuk önt
Germeringbe. Az utazási költséget és a szál-
lásköltséget két éjszakára mi vállaljuk.

Üdvözlettel:
Germering Város
Önkormányzata
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Páratlan könyvsorozattal büsz-
kélkedhet Balatonfüred. A képvi-
selõ-testület 1996-ban hozta lét-
re a Balatonfüred Városért Köz-
alapítványt, amely a közelmúlt-
ban jelentette meg 70. kiadványát.
A sorozat elindítását Zákonyi
Ferenc helytörténész 1988-ban
kiadott, Balatonfüred címû vaskos
monográfiája inspirálta. Zákonyi
mûve elsõsorban a település üdü-
lõkultúrájával foglalkozott, más
területeket csekély mértékben
érintett, és csupán 1945-ig dol-
gozta fel a múlt eseményeit. Ezért
késõbb felvetõdött egy átfogóbb
monográfia elkészítése.

Az ötlet az alapítvány kurató-
riumának tagjától, Gubicza Ferenc
agrármérnöktõl származott, aki
1976-tól 2010-ig a nemesvámosi
székhelyû Balatonfüred–Csopak
Tája Termelõszövetkezet elnöke
volt. Õ már ekkor nagy rutinnal
rendelkezett a könyvkiadás szer-
vezésében és lebonyolításában,
ugyanis elnöksége idején a szövet-
kezet kezdeményezésére és a
Veszprém Megyei Levéltár szak-
mai felügyeletével 14 kötet jelent
meg. Ebbõl 12 falumonográfia;
ezekben a termelõszövetkezet te-
rületén található községek törté-
netét és életét mutatják be. A kö-

teteket annak idején minden la-
koshoz eljuttatták.

A füredi alapítvány kuratóriu-
ma és az önkormányzat képvise-
lõ-testülete végül új, kibõvített
monográfia kiadása mellett dön-
tött. A Balatonfüred és Balaton-
arács története címû kötet
Lichtneckert András történész,
levéltáros szerkesztésében 1999
karácsonyára jelent meg. A mû 23
szerzõ terjedelmes tanulmányát
tartalmazza.

2000-ben Gubicza Ferenc lett
a kuratórium elnöke, és 12 éven
keresztül látta el feladatát. Irányí-
tásával sorjázni kezdtek a tartal-
mas, a város határain túl is kurió-
zumnak tekinthetõ honismereti
kiadványok. Szerkesztésüket, írá-
sukat gondos kutatások elõzték
meg, amelyek középpontjában az
értékek feltárása, megõrzése és
megismertetése állt. Ez az igényes
koncepció folyamatos, nem tört
meg az eltelt másfél évtizedben. A
fõbb témakörök Balatonfüred spe-
ciális helyzetébõl adódóan a vá-
ros történelmi, természeti, idegen-
forgalmi, gyógyászati és kulturá-
lis örökségét és jelenét ölelik fel. S
emellett jelentõs teret szentelnek
a település kitüntetettjeinek és az
ott élõ, illetve oda kötõdõ megha-
tározó személyiségeknek. A füre-
di halhatatlanokkal külön kötet
foglalkozik. A helyi díjazottakat
eddig négy kiadványban méltat-
ták. A díszpolgárok életútját és
munkásságát (a külföldiekét is)
önálló kötetekben dolgozták fel,
és továbbra is ezt a gyakorlatot
követik.

A fürdõélet és az 1702-ig
visszanyúló savanyúvízi gyógy-
fürdõ, valamint a szívgyógyászat
kiemelkedõ szerepet tölt be Fü-
red történetében és jelenében.
Mindezzel adekvát értékûnek kell
tekintenünk a szõlõ- és borkultú-
rát, amely szerves egységet alkot
az irodalommal és a különbözõ
mûvészeti ágakkal. Az alapítvány
könyvsorozatának szerzõgárdája
figyelemmel kísérte és megörökí-
tette a reformkor eseményeit, hi-
teles „tudósításokban” számolt be
az akkori életrõl, kiemelve a pan-

nonhalmi és a tihanyi bencés apát-
ság közremûködését a vonzó kör-
nyezet kialakításában. Olvasni- és
látnivaló egyaránt megtalálható a
kínálatban. A régi Füredet képes-
könyv tárja az érdeklõdõk elé,
akik többek között megismerked-
hetnek Écsy László fürdõigazga-
tó 1850-tõl 1892-ig vezetett nap-
lójával, egy fiatal hölgy 1841-es
társasági, reformkori élményeivel,
a helyi színházak és színészet
históriájával (1831–1861), a für-
dõbizottság (1855–1917) jegyzõ-
könyveivel és a város nevezetes
épületeivel. A Széchényi és a Szé-
chenyi család, valamint Deák Fe-
renc helyi kapcsolatára is kitér-
nek a sorozatban.

Széles körû az a választék is,
amely a szõlészet és borászat
máig tartó legendáját idézi fel. Az
alaphangot a híres szõlõnemesí-
tõrõl, Csizmazia Darab Józsefrõl
szóló összeállítás adja meg. Fü-
red kétségtelenül a szõlõ és a bor
nemzetközi városa, terménykiál-
lításai és borünnepei emlékezete-
sek. A 70 kötetbõl kettõ az arácsi,
illetve a füredi szõlõhegy és szõ-
lõhegyi önkormányzat történetét
foglalja össze. A sorozat darabjai
közé egyedi témájú munkák is
ékelõdnek. Ilyen például az észak-
balatoni vasút (1909–1999), a ha-
lászat, a polgári iskola (1906–
1948), a valamikor 1500 dolgo-
zót foglalkoztató hajógyár (1881–
1996), a füredi malmok, a zsidó
lakosok és a szívkórház (1913–
2013) története. De a Rákóczi-
szabadságharc Veszprém megyei
mozzanatai is megelevenednek
egy kötetben.

 A kiadványok közül több mint
tíz irodalmi, mûvészeti jellegû.
Ezek zömét Praznovszky Mihály
irodalomtörténész, Ács Anna iro-
dalmi muzeológus és a nemrég el-
hunyt Matyikó Sebestyén József
költõ, irodalmár írta, szerkesztet-
te. Az „Oh Füred, drága Heli-
kon...” (Füred a magyar irodalom-
ban I–II.) 1711-tõl 2011-ig válo-
gat a települést említõ mûvekbõl.
A Magyar Tenger Poétáját, Páló-
czi Horváth Ádámot, Keresztury
Dezsõt, Sava Babic mûfordítót,
Protiwinsky Ferenc festõmû-
vészt, Lipták Gábor írót, Balázs
Árpád zeneszerzõt, továbbá a
Salvatore Quasimodo nemzetkö-
zi költõversenyt és Déry Tibor
füredi életét, Illyés Gyula és Né-
meth László „jelenlétét” különál-
ló kötetek õrzik meg az utókor-
nak. Krúdy Gyula „füredi holdas
estéi” színesítik a palettát. A het-
venes listán (egy-egy mû 400–600
példányban jelent meg, a város
iskoláiban és a könyvtárban hoz-
záférhetõk) összefoglaló kötete-
ket is forgathatunk. A tájékozó-
dást segítik Bándi László Balaton-
füred emlékjelei, Baán Beáta Ba-
latonfüredi életrajzi lexikon címû
kötetei és Tóth-Bencze Tamás név-
mutatókat, évszámokat tartalma-
zó munkái. Két éve Molnár Judit
tanárnõ tölti be a kuratórium el-
nöki posztját. A könyvsorozat új
formát kapott, nagyobb méretben
és színes borítóval jelennek meg
a kiadványok. A közalapítvány
2008 óta Tempevölgy címmel fo-
lyóiratot és hasonló elnevezésû
sorozatában könyveket is kiad.

      Kellei György

Pályázat
a Magyar Turizmus
Minõségi Díjra

Elkezdõdött a jelentkezési idõ-
szak a Magyar Turizmus Zrt. egy
évtizede sikeresen mûködõ prog-
ramjára. A Magyar Turizmus Mi-
nõségi Díj elnyerésére 2015. már-
cius 31-ig lehet pályázni.

A védjegytulajdonos Magyar
Turizmus Zrt. pályázati program-
jának célja az, hogy a szolgáltató-
kat, kis- és középvállalkozásokat
segítse minõségi munkájukban,
igazodási pontokat kínáljon a mi-
nõségfejlesztéshez, és jobb piac-
ra jutási lehetõségeket biztosít-
son számukra, hiszen Magyaror-
szág pozitív imázsának építésé-
hez és a magyar turizmus verseny-
képességének fenntartásához, nö-
veléséhez nélkülözhetetlen a mi-
nõség.

A Magyar Turizmus Minõsé-
gi Díj egy évtizede sikeresen mû-
ködtetett program. Olyan önkén-
tes jelentkezésen alapuló tanúsí-
tórendszer, amely a – termékek
és szolgáltatások minõsége iránt
elkötelezett – turisztikai vállalko-
zások, éttermek és szállodák ré-
szére biztosít magas színvonalú,
európai minõségirányítási elvek
alapján mûködõ minõsítési lehe-
tõséget.

Jelentõs nemzetközi elisme-
rés, hogy 2007-ben a Hotrec (a
Szállodák és Vendéglátóhelyek
Európai Szövetsége) akkreditálta
a programot, az idei évben pedig
újabb öt évre hosszabbította meg
az akkreditációt.

Döntésük értelmében a díj-
nyertes éttermek és szállodák jo-
gosultak a European Hospitality
Quality (EHQ) minõsítési rend-
szer elismerését jelzõ Q jel hasz-
nálatára is.

A pályázaton sikeresen sze-
replõk elnyerik a Magyar Turiz-
mus Minõségi Díjat, ami három
évig érvényes. Ez idõ alatt a szol-
gáltató jogosult a Q logó és (a
Hotrec-akkreditáció révén) az
EHQ-logó, valamint a díjazotti
cím használatára, emellett a Ma-
gyar Turizmus Zrt. kiemelt
együttmûködési ajánlatainak
igénybevételére.

BFN

Füredi évszázadok hetven kötetben

A Balatonfüred Városért Közalapítvány kuratóriuma február
24-én Molnár Judit képviselõt, bizottsági elnököt újra megvá-
lasztotta elnökéül,  a titkár pedig továbbra is Csapó Péter. Új tag
a kuratóriumban Ludwig Éva építész, Dasek Viktor plébános és
Böröcz István, a BYC ügyvezetõje. Új tagokra azért volt szük-
ség a kuratóriumban, mert idõs korára való tekintettel lemondott
tagságáról Gyûrû Géza atya és Schneider Ferenc, Glatz László
pedig 2014-ben elhunyt. Praznovszky Mihálytól a Tempevölgy
folyóirat  szerkesztését Tóbiás Krisztián vette át, így õ is a ku-
ratórium tagja lett.

BFN

Nem telik el úgy hónap, hogy ne állna elõ valami újdonsággal a
város legnépszerûbb étkezdéje, a Brada Faloda. Most éppen
megújult étlappal, kibõvített desszert- és salátaválasztékkal vár-
ják a vendégeket. A déli házhoz szállítást is megreformálták. 

A Silver Bevásárlóközpontban (Arácsi út 16.) található csalá-
dias hangulatú étkezdében eddig is nagy volt a kínálat, naponta
legalább harmincféle ételbõl lehet választani, találnak kedvükre
valót a vegetáriánusok, a paleo étrendet követõk, a lisztérzékenyek
és a diétázók is. Most az igényekre reagálva naponta többféle
gyümölcsleves, friss saláta és új receptek alapján készült sütemé-
nyek is felkerültek a repertoárba. 

– Négy hónapja döntöttünk úgy, hogy a gyorsétterem kínála-
tából ételkiszállítást is vállalunk. Ebédet és vacsorát is lehet ren-
delni nálunk, változás a kezdetekhez képest, hogy most már az
ebédet is közvetlenül a rendelés után szállítjuk. Nagy az igény az
ételkiszállításra, idõsek, kismamák, munkahelyen ücsörgõk, csa-
ládosok egyaránt élnek a lehetõséggel. Az esti kiszállításnál a
pizzák, a saját készítésû hamburgereink és a frissensültek a leg-
népszerûbbek. Akárcsak az étkezdében, a házhoz szállításnál is a
legfontosabb szempont, hogy szállodai szintû, minõségi, mindig
friss ételeket készítsünk – így Rummel Ferenc szakács, a Brada
Faloda üzletvezetõje.

A mesterszakács feleségével együtt négy éve üzemelteti a gyors-
éttermet, amely az évek alatt a leglátogatottabb étkezde lett a
városban. Bõséges étlapjukkal, a többféle ízlést kielégítõ, idõrõl
idõre megújuló választékkal a fürediek és az idelátogatók kedven-
cévé váltak. Mint mondják: azt fõzik, amit maguk is megennének,
és nemcsak mondják, hanem teszik is, hiszen amolyan olaszosan,
a teljes stáb mindennap ott ebédel a gyorsétteremben.

– Nem lehet leállni az újításokkal, úgy gondolom, idõrõl idõre
meg kell újulnunk ahhoz, hogy érdekes és szerethetõ maradjon a
gyorsétterem. Fejlesztjük az éttermet, hol új pultot veszünk, hol
képernyõket, hogy kulturáltabban kínáljuk a napi menüt. Az étel-
soron is rendszeresen változtatunk, nemcsak szezonálisan, ha-
nem egyszerûen azért, hogy ne legyen unalmas az étlapunk. Ki-
próbálok új recepteket, süteményeket, figyelem, mi válik be kö-
zülük, azokat aztán felvesszük a repertoárba. Igyekszem a paleo
étrendet is, amennyire lehet, változatossá tenni. Az a tapasztala-
tom, hogyha hosszú távon minõségi szolgáltatást adunk, valóban
odafigyelünk a vendégek igényeire, akkor az mindenképpen ka-
matozik. Jót kell adni, és akkor szeretni fognak minket is és az
ételeinket is – mondja Rummelné Bubrik Judit mesterszakács, a
Brada Faloda üzletvezetõje.

A déli kiszállítást minden héten hétfõtõl szombatig 9 és 13.30
között lehet megrendelni a 87/787-806 telefonszámon. A teljes
étlapról szabad a választás, vagyis a paleo, a gluténmentes, a
zsírszegény és reformkonyhai ételeket is lehet kérni. A délutáni
kiszállítást hétfõtõl szombatig, délután négy órától este kilencig
lehet kérni. A kínálat mostantól már a város honlapjáról
(balatonfured.hu) is közvetlenül elérhetõ, illetve hozzáférhetõ a
bradafaloda.hu oldalon, valamint az étkezde Facebook-oldalán.

A Brada Faloda továbbra is vállalja torták, pogácsák, hidegtá-
lak elõrendelését, ételkészítést rendezvényekre, állófogadásokra,
valamint születésnapokra.     (x)

Vendéglátás jó szívvel
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A Mozgásban címû
kiállítás mintegy félszáz
képet mutat be – és több
vetített anyagra épít. A
tárlat a világhírû fotó-
riporter tekintetét követve
elsõsorban azt kívánja
szemléltetni, miféle
képeket tár elénk a múlt,
ha másképpen nézzük,
mint eddig.

Capa dinamikus pillanatokat
megörökítõ képeit mutatja be a
kiállítás, legyen szó a hadszíntér
vagy a békeidõ jeleneteirõl. Lát-
hatóak lesznek olyan felvételek is,
amelyek az ekkor már amerikai ál-
lampolgárságú fotóriporter 1947–

Képek az ikonikus
fotóriportertõl
Március 21-én nyílik Robert Capa kiállítása

48 során tett kelet-európai, rész-
ben magyarországi látogatása al-
kalmából készültek, sõt Capa ba-
latoni útját is megidézi a tárlat.
Március 21-én 17 órakor a Vasza-
ry Galériában a kiállítást Keleti
Éva, Balázs Béla-díjas fotográfus
nyitja meg. A kiállítás kurátora
Fisli Éva, a Magyar Nemzeti
Múzeum Történeti Fényképtárá-
nak történész-szakmuzeológus
munkatársa.

A Budapesten, 1913-ban szü-
letett  Friedmann Endre négy
kontinens huszonhárom országát
megjárt fotóriporter. A háborús
riport mûfajának egyik legkiemel-
kedõbb alakja, személyével meg-
teremtõdött a modern háborús fo-

A magyar származású Capa a Balatonnál is járt

Irodalom, életmû-kiállítás,
zene, borkultúra és per-
sze az elmaradhatatlan
ráolvasás a Tagore
sétányon álló hársra.
Kétnapos rendezvénnyel
emlékeznek az író,
filozófus Hamvas Bélára.

A Hamvas-napok keretében
elsõ alkalommal adják át a Sava
Babiæ (ejtsd: Bábity) mûfordítói
emlékdíjat, bemutatják az író kö-
zelmúltban megjelent Mûvészeti
írásait tartalmazó könyvének két

Hamvas-napok – Filozófia borral és kiállítással
Egyetemi Nyomda kis tanulmá-
nyai címû sorozatot szerkesztet-
te, de 1948-ban sorozatos bírála-
tai után felfüggesztették állásá-
ból. Fizikai munkásként nyugdí-
jazták 1964-ben. Négy évvel ké-
sõbb hunyt el. Életében csupán
két esszégyûjteménye jelent meg,
munkásságát agyonhallgatták.
Máig szélsõségesen ítélik meg az
életmûvét, rajonganak érte vagy
éppen elutasítják. 1983 után je-
lenhettek csak meg könyvei.
1990-ben posztumusz Kossuth-
díjat kapott.

kötetét, a Vaszary Galériában pe-
dig az életmûvét bemutató kiállí-
tás nyílik.

Az Utak a teljesség felé címû
kiállítás az életében mellõzött,
sokat nélkülözõ, csak halála után
elismert író máig élõ és erõsen ha-
tó életmûvét mutatja be. Szemé-
lyes tárgyai mellett jelentõs ma-
gyar képzõmûvészek alkotásai is
láthatók lesznek, közös bennük,
hogy mindannyian Hamvas kor-
társai voltak, s feleségével, Ke-
mény Katalinnal közösen Forra-
dalom a mûvészetben címû kötet-

ben tanulmányt is írt róluk Ham-
vas Béla. Így láthatjuk többek
között Ferenczy Károly, Vajda
Lajos, Anna Margit, Ámos Imre,
Bálint Endre és Gulácsi Lajos mû-
veit is. A Hamvas szellemiségé-
hez kötõdõ kortárs képzõmûvé-
szek munkái közül is bemutat né-
hányat a tárlat, itt lesz példá-
ul Nádler István és Klimó Kár-
oly egy-egy alkotása is.

– Sava Babic volt a füredi Ham-
vas-kultusz elindítója, a két éve
elhunyt mûfordító emlékét szeret-
nénk megõrizni a díjjal, amelyet

évente ítélünk oda egy negyven
év alatti, Hamvas gondolatiságá-
hoz közel álló mûfordítónak. A díj
egy Kõ Pál készítette ezüstözött
bronzérme, amely Sava Babic
portréját ábrázolja – válaszolta a
balatonfured.hu kérdésére Cse-
rép László, a rendezvény fõszer-
vezõje.

A rendezvény keretében bemu-
tatják továbbá Hammerstein
Judit és Szörényi László tanul-
mánykötetét, valamint a Tempe-
völgy legújabb számát. Nádas
Péter Egy vadkörtefa címû fotó-

ja is látható lesz, a rendez-
vényt Szakáll Norbert koncertje
zárja.

Hamvas Béla író, filozófus
1897-ben született Eperjesen.
1919-ben jelentek meg elsõ irodal-
mi tárgyú írásai. Bölcsészdiplo-
mája megszerzése után 1923-ban
a Budapesti Hírlap és a Szózat
újságírója lett. 1927-ben a Fõvá-
rosi Könyvtárban helyezkedett el
könyvtárosként, ott dolgozott
egészen 1948-ig. Ez életének
egyik legtermékenyebb idõszaka.
A II. világháború után egy ideig az

tóriporter prototípusa. A Robert
Capa néven világszerte ismertté
vált fotós írónak készült, riporto-
kat és regényeket akart írni. Fotó-
riporterré és tudósítóvá válását a
történelem alakulása, valamint a
fotográfia rohamos technikai fej-
lõdése tette. A Magyar Nemzeti
Múzeum 2008–2009 fordulóján
mintegy ezer Robert Capa-felvé-
telt vásárolt a mûvész hagyatékát
õrzõ New York-i International
Center of Photography gyûjtemé-
nyébõl. A felvételek négy föld-
rész huszonhárom országában
készültek, a spanyol polgárhábo-
rút, a normandiai partraszállást,
Izrael állam megalakulását és az
indokínai háborút örökítik meg.

Vaszary Galéria,
Balatonfüred,

 Honvéd utca 1.
Telefon:

+36(87)950-876
www.furedkult.hu

A kiállítás augusztus 9-ig
látható.

Capát 1954-ben, Indokínában
fényképezés közben érte utol a
halál. Életmûve világhírû, halha-

tatlan fotóriporterré tette. A kiál-
lítás augusztus 9-ig látogatható.

Martinovics

Március 20., péntek
15.00: Sava Babiæ-emlékdíj-átadó ünnepség. A díjat át-

adja: Navracsics Tibor EU-biztos, a díj fõvédnöke (Vaszary
Galéria).

Utak a teljesség felé – Hamvas Béla relikviáit bemutató
kiállítás megnyitója a Vaszary Galériában.

16.00: Emlékünnepség a Tagore sétányon álló Hamvas-
hársnál. Hamvas Béla Fák címû írásának ráolvasása ma-
gyar és orosz nyelven. Beszédet mond Prõhle Gergely
helyettes államtitkár, a rendezvény fõvédnöke.

Március 21., szombat
11.00: A Tempevölgy folyóirat legújabb számának és

dr. Szörényi László A nagy, a várt s rettegett jövendõ címû
tanulmánykötetének bemutatója, valamint Nádas Péter
Vadkörtefa címû fotójának kiállítása (Vaszary kávézó). A
márki és az orosz bárka – Hammerstein Judit, a Balassi
Intézet fõigazgatójának elõadása.

Közremûködik: dr. Szörényi László irodalomtörténész,
Tóbiás Krisztián, a Tempevölgy folyóirat fõszerkesztõje
és Cserép László, a folyóirat szerkesztõbizottságának el-
nöke.

Hamvas Béla: Mûvészeti írások I.–II. könyvbemutató.
Moderátor: Stamler Ábel (Kedves cukrászda).

A köteteket bemutatja: Palkovics Tibor és Szakács Gá-
bor. Közben Balaton-felvidéki borok kóstolója Dobai And-
rással. Közremûködik: Tóbiás Krisztián (gitár).

20.00: Szakáll Norbert szerzõi koncertje a Kisfaludy
Galériában. Belépõjegy: 1000/500 Ft.

Hamvas Béla író, filozófus hársfáját a balatonfüredi Tagore sétányon minden évben megkoszorúzzák

PROGRAM

A Sava Babic mûfordító tiszteletére alapított emlékdíjat is a rendezvény keretében adják át
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A Nõk a Balatonért
Egyesület, amely 20 éve
alakult a Balaton termé-
szeti, környezeti és
kulturális értékeinek
megóvására, idén már 9.
éve ünnepli a víz világnap-
ját a Víznapi Balcsi-parti
címû rendezvényével, 22
helyszínen a tó körül.

A NABE balatonfüredi és
balatonarácsi csoportjának tagjai
ebben az évben hagyományterem-
tõ céllal felkérték Balatonfüred
azon vállalatait, intézményeit,
egyesületeit, amelyek tevé-
kenysége szorosan kötõdik a víz-
hez, hogy mutassák be a város la-
kóinak, õk mit tesznek nap mint
nap annak érdekében, hogy váro-
sunkban és környékén a takaré-
kos vízhasználat, a víz tisztasá-
gának megõrzése megvalósuljon.
Nagy örömünkre sokan vállalták
a részvételt, így az elõzõ évek rö-
vid víz világnapi megemlékezése
a 2015-ös év kampányjelszava
értelmében – Víz és fenntartható
fejlõdés – egész hetes program-
sorozattá bõvült.

Március 16–22. között Nyi-
tott kapuk címmel az alábbi in-
gyenes programokra várjuk az ér-
deklõdõket:

– „Hogyan kerül a víz a füredi
és a környékbeli lakosok aszta-
lára?” – Üzemlátogatás a DRV
Germering úti üzemében március
16-án, hétfõn és 19-én, csütörtö-
kön. Az egyórás sétát vezeti Ber-
tók Balázs üzemvezetõ. Találko-
zás az üzem kapuja elõtt délelõtt
11 órakor.

–  „A strand mint üzem.” Be-
mutató séta az Esterházy stran-
don. A Probio Zrt. üzemeltetési
vezetõjének, Ágoston Ferencnek

Programok a víz világnapján

a kalauzolásával megtudhatjuk, mi
minden szükséges ahhoz, hogy a
pihenni vágyók télen és nyáron
kellemes környezetben tölthessék
el szabadidejüket. Találkozás a
Tagore sétányon, a Bodorka
Vízivilág Látogatóközpont elõtt
március 20-án, pénteken délután
17 órakor. Esõnap vagy nagy ér-
deklõdés esetén március 22-én,
vasárnap délután 17 órakor is.

– „A Balatonfüredi Yacht Club
hétköznapjai.” A látványos sport-
események mögött kemény mun-
ka húzódik meg. Bemutató láto-
gatás Böröcz István ügyvezetõ
igazgató vezetésével március  21-
én szombaton délelõtt. Találkozás
a Zákonyi úti bejárat elõtt.

– „Vízi mentés a Balatonon”.
Március 21-én, szombaton a fü-
redi kikötõben az Országos Vízi-
mentõ Szolgálat munkatársai men-
tõhajójukkal felvilágosító tevé-
kenységet folytatnak és bemuta-
tót tartanak.

– A víz világnapja alkalmá-
ból március 22-én, vasárnap a
Bodorka Vízivilág Látogatóköz-
pont a Tagore sétányon ingyene-
sen látogatható.

Balatonfüred és a víz címmel
március 21-én, szombaton délután
15 órai kezdettel a Balatonfüredi
Yacht Club klubszobájában
együttmûködõ partnereink rész-
vételével rövid, 15–20 perces elõ-
adásokra kerül sor (az elõadások
sorrendje változhat):

– Vers József: A Balaton a ter-
mészetvédõ szemével – Balaton-
felvidéki Nemzeti Park Igazgató-
ság, tájegységvezetõ

– Bertók Balázs: A Balaton
környezetterhelésnek csökken-
tése üzemeltetési szempontból
– DRV, Balatonfüredi Ivóvíz-
üzemeltetési Üzemvezetõség,
üzemvezetõ

– Gáspár Veronika–Pauer Ni-
kolett–Babai Noémi: Természet-
közeli szennyvíztisztítás Veszp-
rém megyében – a Lóczy Lajos
Gimnázium és Szakközépiskola
9. osztályos tanulói

– Pádár Tibor: A víz szerepe a
parkokban és a közterület-fenn-
tartásban – Probio Zrt., részleg-
vezetõ, kertészmérnök

– Dr. Kiszely Pál: A Balaton-
füredi Horgász Egyesület tevé-
kenységének bemutatása. A bala-
toni halak és környezetük – Bala-
tonfüred város önkormányzata,
képviselõ

– Böröcz István:  A Yacht Club
és Füred – Balatonfüredi Yacht
Club, ügyvezetõ igazgató

– Bagyó Sándor–dr. Kádár
Balázs PhD: A vízi mentés a Ba-
latonon – Vízimentõk Magyaror-
szági Szakszolgálata, elnök.

Jó idõ esetén a Bodorka elõtti
szabad téren március 20-án, pén-
teken délután, 21-én, szombaton
és 22-én, vasárnap egész nap a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park
munkatársai és a Nõk a Balato-

nért Egyesület füredi és arácsi
csoportjának tagjai környezetvé-
delmi és vízvédelmi ismeretter-
jesztést, a gyerekeknek foglal-
koztatót és játszóházat tartanak.
Értékes nyereményekkel várunk
kicsiket és nagyokat.

A hagyományos Víznapi
Balcsi-parti részeként március
22-én délután 15 órakor rövid
ünnepi beszéd és egy balatoni
népdal eléneklését követõen
megkoszorúzzuk a Balatont.

Mi, a Nõk a Balatonért Egye-
sület tagjai azt szeretnénk, ha a
Balaton partján a víz világnapja
mindenki ünnepévé válna. Az idei
víz világnapi kampányjelszó, a
„Víz és fenntartható fejlõdés” je-
gyében minden Balatont szeretõ
ember megértené, hogy az élet
fennmaradásához nélkülözhetet-
len tiszta vizek forrásait nem a
nagyszüleinktõl örököltük, ha-
nem unokáinktól kaptuk kölcsön.
Nem pazarolhatjuk és szennyez-
hetjük büntetlenül, mert ezzel
utódaink életfeltételeit veszélyez-
tetjük.

A március végi dátum sajnos
magában hordozza a hûvös, sze-
les, esõs idõjárás lehetõségét.
Ezért programjainkat igyekez-
tünk úgy szervezni, hogy kedve-
zõtlen idõjárás esetén se lehetet-
lenüljenek el. Mindenkit szeretet-
tel várunk!

A Nõk a Balatonért
Egyesület

füredi és arácsi
csoportjának tagjai

Hat elõadásból álló
programsorozat indult év
elején az Arácsi Szeniorok
Társasága és a Balatonfü-
red és Környéke Borút
Egyesület szervezésében,
Téli esték címmel.

Az Arácsi Népházban április
17-ig több érdekes elõadást hall-
gathatnak meg a szõlõrõl és bor-
ról, legyen szó történelemrõl, iro-

Elõadás-sorozat szõlõrõl, borról

Március 27., 15 óra, Arácsi Népház, elõadó: Balatonfüredi
Hagyományõrzõk

Szõlészet, borászat és ivászat a reformkori Füreden, borkósto-
ló: Fodorvin, Aszófõ

Április 17., 15 óra, Koloska: Hamvas Béla-emléktábla-állítás

dalomról vagy akár szépségápo-
lásról. A hangulatos estéket egy-
egy helyi gazda borai teszik még

színesebbé, elsõ alkalommal maga
a borút egyesület elnöke, Végh
Endre kínálta borait. Eddig négy

programot szerveztek, legköze-
lebb március 27-én  15 órakor
kezdõdik az elõadás az Arácsi
Népházban, ekkor a Balatonfü-
redi Hagyományõrzõket is láthat-
ja a közönség, a borokat az aszó-
fõi Fodorvin biztosítja majd. Vé-
gül április 17-én, a zárórendezvé-
nyen Hamvas Béla-emléktáblát
állítanak a Koloskában, ez a prog-
ram 15 órakor kezdõdik.

Bán

Mészáros József borász is bemutatta borait az arácsiaknak a borút egyesület szervezésében tartott esten

Az Arácsért Alapítvány a hagyományos Árpád-napi rendez-
vényét ez évben március 28-án tartja 17 órakor Kutas Árpád
sírjánál, hogy megemlékezzenek az alapítvány elsõ elnökérõl.

Ezt követõen az Arácsi Népházban dr. Sipos Árpád úti be-
számolóját hallhatják. A  hagyomány szerint ezen az esten  mu-
tatják be az alapítvány palackozott borát, az Arácsi Összehor-
dóst, melyet kóstolás követ.

Mindazok, akik a rendezvény napján  legalább 5000 forinttal
támogatják az alapítványt, egy palack ajándék  Arácsi Összehor-
dós borral térhetnek haza.

Minden érdeklõdõt szeretettel vár Fabacsovics Zoltán, a ku-
ratórium elnöke.

Árpád-napi meghívó

Budapesten, a Vajdahunyad várban tavaly év végén az újbor-
és sajtfesztiválon emléklapot adományoztak  a harmincéves
Balatonvin Borlovagrendnek, amit a rend képviseletében
dr. Sipos Árpád vett át

Elismerõ oklevél

Balatonfüred Város
Koncert Fúvószenekara
Indulóktól a szvingig
címmel mutatta be
hagyományos tavaszkö-
szöntõ koncertjét a
Balaton Szabadidõ- és
Konferencia-központban.

A február 22-i hangverseny
rendkívüli és formabontó volt ab-
ból a szempontból, hogy ezúttal

csatlakozott a zenekarhoz a Fûz-
fõ Bigband együttes és több szó-
lóénekes is. A Hégely Ákos kar-
nagy vezette balatonfüredi fúvó-
sok telt ház elõtt széles reperto-
árt vonultattak fel az est folya-
mán. A koncert elején a komo-
lyabb zenei mûvek csendültek
fel, a második részben vidámabb
szerzeményeket is hallhatott a kö-
zönség.

Bán László

Farsangi koncertet adott
a füredi fúvószenekar
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Kétszer jártam a veszp-
rémi városházán. Mind
a két alkalommal sírtam.
Elõször Richter Gábor
trombitamûvész
Primissima-díjának
átadóján könnyeztem az
örömtõl, másodszor régi
tanárának, Csincsi
Ferencnek posztumusz
kitüntetésén a bánattól.

Vannak, akik idõs koruk eléré-
séig oly sokat tesznek a közös-
ségnek, a településnek, ahol élnek,
hogy ezért elismerésben részesül-
nek. Vannak, akik már fiatalon
büszkélkedhetnek a jó cselekede-
tek hatalmas halmazával, de már
csak hirtelen haláluk után kaphat-
ják meg a nekik járó elismerést.
Ferivel is ez történt. Hirtelen  ha-
gyott itt bennünket, és személye-
sen nem vehette át a neki szánt
jutalmat.

Jelenléte a balatonfüredieknek
természetes volt. Minden rendez-
vényen találkozhattunk vele.

Mindig mindent igyekezett
megoldani. Bárkinek.

Nemcsak lakóhelyén ismerték
és kedvelték,  országszerte ismert
jelenség volt. Szándékosan írtam
jelenségként, hiszen ahol õ meg-
jelent, valami megváltozott, min-
den vidámabb lett. Számtalan eset-
ben fordultak hozzá panasszal,
bánattal, õ mindig megtalálta a
megfelelõ szavakat.

A Nyirettyû Népzenei
Együttes adott fergeteges
koncertet február 18-án a
Ferencsik János Alapfokú
Iskola dísztermében.

Az együttes 1980-ban alakult
a Badacsony Táncegyüttes kísé-
rõ zenekaraként. Jelenlegi tagjai a
megye három városában – Várpa-
lotán, Veszprémben és Tapolcán
– élõ zenetanárok: Farkas László
(hegedû) zenekarvezetõ, Szabó
Gábor (brácsa), Mozsdényi
György (nagybõgõ), Vecsey Ervin
(klarinét), Mózner Miklós (furu-
lya). A Nyirettyû zenekar a nevét
a kápaszerkezet nélküli népi vo-
nótól kölcsönözte, a népzenészek
ezzel szólaltatják meg a brácsát
és a bõgõt.

Az együttes számtalan itthoni
és külföldi szereplésen, minõsítõ
versenyen, falunapokon, tánchá-

Hetvenöt éves, és rendületle-
nül dolgozik. Igaz, most már csak
magának, hogy a tehetsége ne
lustuljon el. Most éppen egy szo-
borterven töpreng, legalább há-
rom változatát láttam a mûtermé-
ben, egyelõre agyagban megmin-
tázva. Ha minden jól megy, s a
döntéshozók is úgy akarják, egy
sikeres pályázat esetén ez Bala-
tonfüredre kerül, nagyjából a re-
formkori városrészbe. Azt a han-
gulatot akarja megfogni, ami az
idõkön átlengõ fürediséget jellem-
zi. Mindezt modern eszközökkel,
modern formákkal és különleges
anyagból.

Pedig nem is füredi, zánkai
születésû. De a nagyapja még
arácsi volt, s ki tudja, egy-egy ol-
dalági rokona tán még ma is
Arácson lehet, csak nem tudnak
egymásról. Õ amúgy éppen Arács
szélén lakik, a jó nevû Orzo-
venszky utcában. Meg lehet álla-
pítani, melyik az õ háza: mesebeli
varázskert veszi körül, a fák már
lassan benõnek az ablakokon, s
ezeket mind õk ültették nejével,
Vásárhelyi Emese iparmûvésszel
együtt. Hiszen ez mûvészetük él-
tetõ közege és anyaga: a termé-
szet s annak kincsei, amelyekbõl
mûvészetet lehet formálni. Mint
az agyag, amelyet csak látszólag
könnyû megformázni, és a növé-
nyek, fák, a szerves lét érdekes
alakzatai és a feltalált különleges
mázak és a színek, vagyis a cso-
dák világa. S hozzá a tûz teremtõ-
ereje.

Tudatom mindenkivel, hogy
jól van. Csendes, halk szavú, fi-
nom ember, mint amilyen egész
életében volt. Ha valaki egyszer

Csincsi Feri emlékére
Szakmai sikerei ellenére egy-

szerû, hétköznapi ember maradt,
aki reggel hatkor már a sós kifli-
vel igyekezett haza, hogy a csa-
ládjának a reggelihez biztosítsa a
harapnivalót.

A család volt a legfontosabb az
életében, munkája miatt mégis ve-
lük tudta a legkevesebb idõt töl-
teni. Saját maga megnyugtatásá-
ra mindig azt mondta, hogy még
néhány év, és ez az idõ is elkö-
vetkezik... Bár úgy lett volna!
Hiszen annyi terve volt! .Alig vár-
ta, hogy az oltár elé vezethesse
imádott lányát, és oly büszke volt
fiára, aki sikeres zenei karrierjét
kezdte.

25 éve ismerkedtünk össze. A
zeneiskola a maival összehason-
líthatatlan körülményei között, a
Bajcsy-Zsilinszky utcai épületé-
ben kezdtünk tanítani. A  szûkös,
hideg termekben folyt a munka,
de a hangulat kiváló volt. Az in-
tézményt akkor Nyitrai Endre
vezette. Akkor még nem is sejtet-
tük, hogy Feri veszi át majd egy-
szer az irányítást. Éjszakákat be-
szélgettünk át, hogyan lehetne
továbbfejleszteni az oktatást. A
tervezés és szervezés a „vérében”
volt. Soha nem volt gondolatok-
tól, tervektõl mentes pillanata.

Egyet nem lehetett tudni: va-
jon igaz-e, amit mond, gondol,
vagy viccel? Jól ismertem õt, de
sokszor engem is megtévesztett.
Mosolygásra késztettek nagy

tervei, ám elcsodálkozott min-
denki, amikor ezek a hihetetlen-
nek tûnõ tervek valóra váltak.
Nagy álmodozó volt. Álmok nél-
kül nem érdemes élni – mondta.
Bátorság, merészség és megértés
nélkül az intézményt sem lehet
vezetni.

Mindenkinek vannak hibái.
Neki is voltak. A legnagyobb az
volt, hogy képtelen volt leállni,
kicsit megpihenni, kicsit saját
magával törõdni, elhinni a bará-
tainak azt, hogy tényleg aggó-
dunk az egészségéért. Nem hitte,
nem akarta elhinni? Nem tudhat-
juk meg. Az idei tanév elsõ nap-
ján örökre elment.

Vezetés nélkül maradt sok em-
ber. A Városi Koncert Fúvós-
zenekar, a zeneiskola. Munkáját
lehet pótolni, mint bárkiét, sze-
mélyét nem. Eltemettük, elbú-
csúztunk.

Tudjuk-e mindannyian, mek-
kora veszteséget szenvedtünk?
Sok esetben csak akkor ismerjük
fel valakinek a fontosságát, ami-
kor már nem lehet többet velünk.
Szerencsére nem tartozom ezen
emberek közé, és remélem, sokan
érzik ugyanígy. Tervezek, szerve-
zek, döntök. Úgy tûnik, egyedül.
Csak én tudom, hogy „közösen”
dolgozunk. Így volt ez mindig, így
volt jó és így is marad. Mindent
köszönök.

Steguráné
Ormándi Barbara

Táncházi hangulatban

zakban nagy sikerrel lépett fel.
Pályafutásuk egyik fénypontja
volt a spanyolországi turné, ahol
a barcelonai magyar est vendég-
elõadói voltak. A nemzeti kultúra
megismertetéséért és ápolásáért
fennállásuk 25 éves jubileuma al-
kalmából Pro Comitatu-díjat kap-
tak a Veszprém Megyei Közgyû-
lés döntése alapján.

Repertoárjukban Erdélytõl
Rábaközig õrzik és ápolják az
összes magyar tájegység énekes-
hangszeres népi muzsikáját.  Han-
gulatos, vidám mûsorukkal ámu-
latba ejtették a füredi hallgatósá-
got. Remekül felépített zenei egy-
ségeket játszottak. A „blokkok”
elõtt színes, érdekes történetek-
kel mutatta be a tájegységek jel-
legzetességeit a zenekar vezetõje,
Farkas László.

Az est során Mózner Miklós
verseskötetét is megismerhette a

közönség. Rím egyszerû mor-
zsák címmel 2012-ben Szepesi
Katalin rajzaival a Visual.hu Kft.
nyomdájában látott napvilágot. A
könyv mosolyra fakasztó versek-
kel a zene hangszertáráról, jel-
rendszerérõl, táncokról, a jó gya-
korlás titkáról, koncertlátogatás-
ról az óvodáskorú gyermektõl a
nagyszülõkig mindenki számára
kiváló szórakoztató olvasmány.
(A második kötet megjelenése a
közeljövõben várható.) A szerzõ
a koncert végén dedikálta a kö-
zönség által megvásárolt példá-
nyokat.

A vastapssal és ráadásszám-
mal véget érõ népzenei est igazán
kuriózum a zeneiskola életében,
mivel még egész estét betöltõ ma-
gyar népzenét ilyen formában nem
hallhattunk. Köszönet a Nyirety-
tyû zenekarnak a különleges él-
ményért!

A Nyirettyû együttes tagjait külön-külön is jól ismerik a balatonfürediek

Szekeres Károly 75 éves!
A keramikusmûvész munkái az egész országban ismertek

A gratulációkat fogadja Szekeres Károly (jobbról)

magnóra rögzítené történeteit –
amelyekben keveredik az eltelt
háromnegyed évszázad magyar
valósága, a magyar mûvészeti
közélet megannyi furcsa esemé-
nye, na és persze a személyes sors
játékai, csetlések-botlások, sze-
rencsés fordulatok –, az igencsak
tanulságos lenne. S közben per-
sze hatalmas köztéri alkotások
megalkotása, még ha számuk nem
is sok. Mert õ aztán mindennek
nevezhetõ, csak tolakodó, törte-
tõ, megbízásokat harácsoló mû-
vésznek nem!

Szerte az országban, de Veszp-
rémben, Zánkán, Herenden is van-
nak szép alkotásai. S aki a veszp-
rémi Petõfi Színházban jár, simít-
sa meg a látványos kerámia fal-

burkolatot, az bizony az õ mun-
kája. Már ennyi is elég lenne a hal-
hatatlansághoz, de hát Szekeres
Károly él s dolgozik. Esze ágában
sincs halhatatlannak lenni, meg
van elégedve a halandóságával. Az
élettel, amelynek annyi szépséget
köszönhet, s amelynek annyi
szépséget adott át.

Nincs más hátra, várjuk az új
füredi szobrot, várjuk a nagy élet-
mû-katalógust, amely ilyenkor ki-
jár neki, és várjuk csendes, halk és
vidáman bölcs beszédét, amellyel
mûvészete mellett is megajándé-
koz bennünket. Isten éltesse a 75
esztendõs Szekeres Károly Mun-
kácsy-díjas keramikusmûvészt,
Balatonfüred polgárát!

(p. m.)
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Jeremiás  Siralmai 3: 17–25
alapján

Jeremiás próféta akkor írta ezt
a könyvet, amikor Krisztus elõtt
587-ben a Babiloni Birodalom le-
rohanta a júdai országrészt, porrá
égette a jeruzsálemi templomot,
az ország kincseit elvitte, és a nép
színe-javát fogságba hurcolta Ba-
bilonba. A virágzó városok helyén
romok maradtak, az emberek egy-
máshoz való viszonyában, a csa-
ládok és a társadalom életében
pedig az embertelenség és az is-
tentelenség sokféle formája kez-
dett meglátszani.

Mit tett Jeremiás, a próféta
ebben a helyzetben?

Sírt: õszintén megvallotta népe
bûneit. Nem ködösít, nem magya-
rázkodik, hanem nevén nevezve
népe vétkeit, a bûnbánat köny-
nyeivel letette isten kezébe.

Szólt az Úrnak, kitárva szívét
egészen elõtte, mindent elmond-
va, elismerve, megvallva. Nem hi-
báztatja a körülményeket, nem hi-
báztat senki kívülállót, sem az el-
lenséget. Vállalja népe helyzetét.

Rendíthetetlenül bízott abban,
hogy isten meghallgatja a bûnbá-
nó kiáltást. Bízott abban, hogy
Istennek célja van népével, meg-
bocsátja bûneit, jövendõt mutat
nekik, megszabadítván õket újjá-
építi kegyelmével, az õ bûnbánó
népét.

A böjti idõ arra hív minket,
hogy nézzünk szét életünkben, és
lássuk meg, hogy mennyi romba
dõlt élet van körülöttünk. A bûn,

a harag, a hitetlenség, a bosszú
hány emberi életet, családot és
közösséget kikezdett. Életromok
között járunk, és saját életünk
romjait hordozzuk magunkban.
Szétdarabol a hitetlenség, a gyû-
lölet, a hazugság, az önzés, elszi-
getel és elidegenít egymástól.
Romba dõlnek szép gondolatok,
kezdeményezések, érzések, re-
ménységek, békés állapotok.

Sírni kellene bûnbánattal,
õszintén. Nevén nevezni a vétket
és a bûnt. Nem vádaskodva, nem
mentegetõzve, nem fogadkozva,
leborulni a kegyelem Istene elõtt.
Hittel és bizalommal szólni, kérni
a Szabadító Isten bûnbocsátó ke-
gyelmét. Hinni gyermeki biza-
lommal, hogy az õszinte bûnval-
lásra és bûnbánatra Isten megbo-
csátó szeretete a válasz, melyet
Krisztus hozott el közénk. A Gol-
gotán ragyog a kereszt, mindnyá-
junkat hív, hogy bûnös életünk
terhét rakjuk le oda Krisztus lá-
baihoz, hogy megváltó halála által
bûnbocsánatunk és örök életünk
legyen. A böjt útja az õszinte bûn-
bánat és a hitbeli bizonyosság út-
ja, mely megváltó Urunkhoz, Jé-
zus Krisztushoz vezet. Együtt
menjünk ezen az úton húsvét fe-
lé! Más út nem vezet a feltáma-
dás mindent megoldó reggeléhez.

Jerikói virágvasárnap
Igemagyarázat Lukács evan-

géliuma 19: 1–10 alapján.
Jézus Krisztus úton van Jeri-

kón át, Jeruzsálem felé. Itt éli a

gazdag fõvámszedõ, Zákeus, min-
dennapi életét. Kívülrõl minden
szépnek, biztonságosnak, boldog-
nak tûnik életében. Senki nem

gondolta, hogy valami vagy vala-
ki hiányzik neki. A látszat csal.
Ezt igazolja Zákeus cselekedete:
meghallotta, hogy Jézus arra jön,

és mindent hátrahagyva szaladt,
hogy meglássa. Ez a belsõ fékez-
hetetlen vágy késztette arra,
hogy elõreszaladva egy vadfüge-
fára felmásszon, hogy láthassa
Jézust.

Sok embert külsõleg így ítélünk
mi is meg: biztosan boldog, anya-
gilag, társadalmilag jól áll, minde-
ne megvan. A ruha vagy egy fa-
gyos mosoly sokszor eltakarja
rajtunk belsõ ürességünket, hiány-
érzetünket, elsivatagosodott lel-
künket.

Jön Jézus! Úton van feléd. El-
indít-e feléje belsõ szomjúságod,
érzed-e, hogy hiányzik valaki az
életedbõl? Imádkozzunk, hogy a
Szentlélek Isten indítson el min-
ket Krisztusunk felé, a virágva-
sárnapi úton, hogy találkozhas-
sunk megváltó Királyunkkal. Jé-
zus megáll a vadfügefa alatt, ne-
vén szólítja Zákeust, és bejelenti,
hogy ma nála szál meg. Zákeus
leszáll a fáról és örömmel fogadja
házába. A Krisztust keresõk nem
keresnek hiába. Jézus megáll és
közösségbe von magával. Ez a
közösség az élethelyzet tisztázá-
sát és más értékrendbe való he-
lyezését jelenti. Zákeus mintha
egy bûnös, zavarodott álomból
ébredne fel. Tisztán látja és tudja,
hogy mitõl kell megszabadulnia,
hogy mi módon kell az akadályo-
kat félregördíteni az útjából, azért,
hogy Jézushoz mehessen. Érzi,
hogy amit eddig remegõ kézzel
összeharácsolt, csalással össze-
gyûjtött földi vagyona nem igazi

ÜNNEPI
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érték. Könnyen válik meg tõle,
hogy a földi kincsek helyett az
igazi kincsnek csináljon helyet lel-
kében: a bûnbocsánatnak és az
örök életnek. Megüresíti életét,
hogy legyen helye benne az Úr
Jézus Krisztusnak.

Jézus megáll most elõttünk, és
nevünkön szólít. Ne lepõdj meg!
Ismer téged, mint jó pásztor a ju-
hait. Õ a te személyes megváltód,
Üdvözítõd, ki szent ígérete sze-
rint veled van mindennap, a világ
végezetéig. Õ elfogad téged úgy,
ahogy vagy.  Így keres meg min-
ket a mi Urunk, így jön szembe
velünk az úton, és így akar bevo-
nulni életünkbe. Az õ ajándéka a
bûnbocsánat és az örök élet, mely
túlmutat a földi életen.

Az õt váró jeruzsálemi virág-
vasárnapi tömeg már hozsannát
kiált, az emberek virágot szórnak
eléje, felsõruhájukat az útra terí-
tik, kiáltván boldogan: „Áldott a
Király, ki jõ az Úrnak nevében!
Békesség a mennyben, és dicsõ-
ség a magasságban!” (Lukács ev.
19:38.)

A Krisztust várók és követõk
között még mindig van egy hely.
Ez a te helyed, melyet rajtad kí-
vül senki nem tud elfoglalni.
Érezd meg, hogy Krisztus nélkül
nem élsz, hanem csak létezel. In-
dulj el, hogy elmondhassa neked
is: „Ma lett idvessége ennek a
háznak.”

Így lesz, így lehet virágvasár-
nap nemcsak Jerikóban, Jeruzsá-
lemben, hanem Balatonfüreden is.

A BALATONFÜREDI REFORMÁTUS
GYÜLEKEZETBEN

Március 29., virágvasárnap. Istentisztelet a szív-
kórházban 8.00 órakor
Ünnepi istentisztelet a templomban 9.30 órakor

Április 3., nagypéntek. Istentisztelet a templomban.
9.30 órakor
Istentisztelet a templomban 17.00 órakor

Április 4., szombat. Bûnbánati istentisztelet a temp-
lomban, úrvacsoravételre készítõ alkalom 17.00 órai
kezdettel

Április 5., húsvét I. Istentisztelet és úrvacsoraosz-
tás a szívkórházban 8.00 órakor
Istentisztelet és úrvacsoraosztás a templomban 9.30
órakor
Az ünnep délutánján úrvacsoraosztás idõseknek és
betegeknek otthonukban vagy a kórházban

Április 6., húsvét II. Istentisztelet a szívkórházban
8.00 órakor
Istentisztelet legátusi szolgálattal a templomban 9.30
órakor

Böjti igemagyarázat: Sírva
szólni és hittel reménykedni

Miklós Ferenc református lelkész
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A pszichológusok nem
okos emberek, hanem
érzékenyek – vezette be
elõadását dr. Vekerdy
Tamás pszichológus, a
Lovasi esték programsoro-
zat vendégeként február
elején. A zsúfolásig telt
teremben nagy érdeklõdés
fogadta a doktor urat.
Elõadásában négy életkort
érintett, az óvodáskort, a
kisiskoláskort, a kamasz-
kort, mindig vissza-
visszautalva a legmegha-
tározóbb idõszakra, a
születéstõl a hároméves
korig terjedõ korai évekre.

A pszichológus szakember
humoros, érthetõ elõadásmódja
megindította a részvevõket, min-
denki ráismerhetett saját életének,
nevelési elveinek helyességére
vagy épp hibáira. A másfél órás
program alatt jókat derültünk, és
ráeszméltünk a mindennapok té-
vedéseire, többek között arra, ho-
gyan rontjuk el gyermekeinket a
sokszor ostoba kérdéseinkkel,
ahelyett, hogy hagynánk, míg sa-
ját maga meséli el élményeit.

Az óvoda szociális szükséglet,
csak azért van szükség rá, mert
olyan az életmód, hogy a szülõk
dolgoznak, a gyermekeknek pedig
napközben lenniük kell valahol.
Óvodára egyébként nem lenne
szükség, hiszen az elsõdleges ne-
velési színtér a család, ahol teljes
egészében kielégülnek a gyermek
szociális szükségletei, azonkívül
vannak szomszédai, barátai, akik-
kel játszani tud. A normális kis-
gyerek a nap végére mocskos és
maszatos – jelentette ki Vekerdy
Tamás. Egy svéd mondás szerint,
a gyerek, ha új csizmát kapott, és
nem keresi a legnagyobb pocso-
lyát, hogy átgázoljon rajta, talán
nem is normális.

– Mi volt az óvodában? Or-
szágos válasz: Semmi. (Nem aka-
rok visszaemlékezni, hagyjuk
ezt.) Mi volt az ebéd? Nem tu-
dom. (Csináljunk bármit, csak
hagyjuk az óvodát.) A gyermek
este fürdésnél, mese, puszi után
egyszer csak spontán elkezd me-
sélni. A szülõ ne akarja visszalök-
dösni a kérdéseivel az óvodába.
Ilyen kérdéseket hiba föltenni egy
óvodában eltöltött nap után, hi-
szen a gyermek, akiért megérke-
zett az anyukája, már „nem az
óvodában van”. Egy Sopron kör-
nyéki felmérésben ötezer gyermek
vett részt. Az egyik kérdés az volt,
hogy mi a legjobb az óvodában? A
legtöbb válasz így hangzott: az,
amikor anya értem jön.

Vekerdy Tamás tovább fûzte a
mindennapi élet szituációból ho-
zott példáit. Gyakran érkezik
olyan válasz is a gyerekektõl, hogy
játszottunk. Mire a szülõ: „Csak?

A kisgyermek
õsbizalommal születik,
érzelmi biztonságra
van szüksége

És más nem volt?” Mire a gyer-
mek azt válaszolta: „Joli néni me-
sélt is.”

Az óvodáskorú gyermeknek
nagyon fontos a mindennapos
mese és a játék. Az óvodai neve-
lés országos alapprogramjában
kiemelt helyet kap a szabad já-
téktevékenység, hiszen a kisgyer-
mekkor legfontosabb és legfejlesz-
tõbb tevékenysége, s így az óvo-
dai nevelés leghatékonyabb esz-
köze. Az óvodában elõtérbe kell
helyezni a szabad játék túlsúlyá-
nak érvényesülését. A játék ki-
emelt jelentõségének az óvoda
napirendjében, idõbeosztásában,
továbbá a játékos tevékenység-
szervezésben is meg kell mutat-
koznia.

Tudományos kutatások tá-
masztják alá, hogy azok a gyer-
mekek, akik mindennap hallanak
mesét, az iskolába lépésük idejére
másfél évvel elõzhetik meg anya-
nyelvi fejlõdésükben azokat, akik
csak rendszertelenül hallanak me-
sét. Az anyanyelv pedig a gon-
dolkodás alapja.

A szülõnek nem kellene azt el-
várni, hogy az óvodában iskolás
módra tanuljanak a gyermekeik.
Az óvodást tilos tanítani, az õ ta-
nulási formája a spontán utánzás-
ban valósul meg, illetve úgy, ha
válaszolunk a feltett kérdéseire.
Az óvodás gyermek egy spontán
kiszolgáltatott utánzó. Ne javít-
suk ki, ne tanítsuk beszélni, ha-
nem adjunk jó mintát, meséljünk,
énekeljünk, mondókázzunk neki
– javasolta a szülõknek az elõadó.
Hangsúlyozta továbbá: az iskolá-
ba óvodás gyermek megy, akik
óriási különbséggel érnek be az
iskolára egy-három év alatt.

Vekerdy Tamás úgy véli, a kis-
iskoláskorral sok probléma van.
Míg a régi magyar elemi iskolák-
ban két-három év alatt kényelme-
sen tanultak meg olvasni a kis-
diákok, a mai oktatási rendszer el-
várja a gyermektõl, hogy minél
elõbb, már karácsonyra megtanul-

janak olvasni. Pedig a zsenikrõl is
tudjuk, hogy lassan érnek. Nagyon
lényeges, hogy érzelmileg meleg
öleléssel kell a gyermekek mellé
állni. Az érzelmi biztonság pedig
a korai szülõ–gyermek kapcsolat-
ban alapozható meg Ahogy Szon-
di Lipót mondta, a kisgyermek
õsbizalommal születik, és a leg-
nagyobb trauma az õ életében, ha
ez a bizalom megrendül. A szülõk
akkor tesznek a legjobbat gyere-
keikkel, ha az érzelmi biztonság
megadásával biztosítják gyerme-
kük számára a hátteret. Ehhez
nagyon hasznosak a kisgyermek-
kor ölbéli játékai, a dögönyözés,
csiklandozás, höcögtetés, lovagol-
tatás, ritmikus hangadással kísért
játékok, ezek mind-mind az érzel-
mi közlés eszközei. Személyes
érzelmet kapni, elfogadni és viszo-
nozni érzelmileg igényessé tesz.
S ennek akkor lesz óriási haszna,
amikor a gyermek belép a ka-
maszkorba, hiszen a külvilággal
szemben a család totális védelmet
ad – szólt a hallgatósághoz a szak-
ember.

Vekerdy Tamás az olykor
meghökkentõ mondatai elõtt fi-
gyelmeztette a részvevõket, mi-
elõtt teljesen megdöbbennének: az
iskola az iskolás dolga és nem a
szülõ dolga. Az iskola egy családi
pokol. A szülõ legyen ott a gyer-
meke mellett, segítsen neki, ha kéri.
A legnagyobb baj, ami történhet,
hogy a gyermek legfeljebb rossz
tanuló lesz. De nem kell megijed-
ni, hiszen az iskolai teljesítmény
nem korrelál az életben való bevá-
lással. A mai gyermekeket sem
szabad gyötörni. És nem kell ott-
hon gyakorolni. Délelõtt kell gya-
korolni, amikor a gyerek vércukor-
szintje a legmagasabb. Egyszerre
keveset intenzíven, majd egész
mást kell csinálni. Utána aludni
kell, mert alvás közben tanulunk.
A részmozzanatok lesüllyednek
és automatizálódnak – magyaráz-
ta nagyon nyomatékosan Vekerdy
doktor. Majd hozzátette: tanulás-

pszichológiai tévedés az, hogy
otthon kell még foglalkozni az is-
kolával, a házi feladatnál fölös-
legesebb dolog nincs; az eminens
odakeni, a többi leírja szünetben
az eminensrõl.

Egy kis kitekintõnek elmond-
ta, hogy Európa legjobb és legha-
tékonyabb iskolái Finnországban
mûködnek, ahol a gyermekek át-
lagban napi négy órát tanulnak.
Ott is van alaptanterv és hozzá
egy miniszteri levél, amelyben az
áll: kedves kolléga, arra kérem,
hogy ezt az alaptantervet ne tart-
sa be! Alkalmazza a mindenkori
helyhez és idõhöz és az egyes
gyerekekhez! A modern pedagó-
giában fontos lenne szem elõtt tar-

tani, hogy egyes gyerekekrõl be-
szélünk, és nagy hangsúlyt kelle-
ne fektetni a differenciálásra.

Vekerdy egyik kedvenc példá-
ja a mai írásoktatási módszer. A
régi tanító nénik ösztönösen al-
kalmazott módszere még az volt,
hogy a gyereket arra bátorították,
otthon a földre terített újságpa-
píron kerekítsék a betûket, minél
nagyobbakat, minél vastagabb
postairónnal.

A Funkcionális Anatómiai In-
tézet akkori agykutatója, Hámori
József meg is erõsítette: az isko-
láskorú, elsõ osztályos gyerekek
keze anatómiailag még nem al-
kalmas arra, hogy a gyakorlófü-
zet apró sorai közé még apróbb
vonalkákat húzogasson. A finom
mozgáskoordinációt pontosan az
a gyakorlat segít kialakítani, amit
a régi módszer írt elõ, és a régi
tanító nénik ezt ösztönösen, ta-
pasztalatból tudták.

1904-ben azt is tudták még,
hogy a kamaszkorban nem sza-
bad a gyereket megterhelni, 14–
15 éves korban ugyanis nem volt
új tananyag, hiszen tisztában vol-
tak vele, hogy a kamasz fizioló-
giai eredetû lustaságban szenved.
A mai iskolarendszer erre nincs
tekintettel, pont abban a korban
követel maximumot a gyerektõl,
amikor õ arra fizikailag nem ké-
pes, mégis hetedik, nyolcadikban
kell a maximumot hozni, mert
ezen múlik a továbbtanulásuk.

A mai oktatási rendszer el-
lentmond mindannak, amit a régi

magyar iskola tudott, és ez súlyos
probléma. Vekerdy Tamás újabb
meghökkentõ dologgal állt elõ: le-
gyünk gyermekeink cinkosai az
iskolával való küzdelemben! A
kamaszt szabadon kell engedni.
Egy olyan világban, ahol ennyi
minden fenyegeti? Minden vizs-
gálat azt mutatja, ha jó elõélet, jó
érzelmi biztonság után szabadon
engedjük õt, jól átvészeli a ka-
maszkort.

Amelyik gyermek érzelmi nél-
külözéssel érkezik a kamaszkor-
ba, fenyegetheti, hogy késõbb
rossz társaságba keveredik, eset-
leg drogfüggõ lehet. Ha egy gye-
rek jó érzelmi háttérrel érkezik,
nincs igazán fenyegetve. Az a szü-
lõ, aki a gyermekének kb. tízéves
koráig a tv-nézést, számítógép-
használatot, telefonhasználatot
tudta korlátozni, kézben tudta tar-
tani, meglepõdik, ha a gyereke
kamaszkorban olyan lesz, mintha
függõvé vált volna. Nem kell ag-
gódni, a gyerek ki fog jönni belõle.
Ha jól átvészeljük ezt a nehéz idõ-
szakot, 21–23 éves korában újra
egy kedves fiatal néz vissza ránk.

Vekerdy tanár úr tanácsa az,
hogy hagyjuk a gyermekünket,
hadd legyen „rossz tanuló”. Ha
már az iskola teljesítménycent-
rikus, ne követeljünk tõle mi is
teljesítményt! Ne kínozzuk ott-
hon korrepetálással, ehelyett ad-
junk érzelmi biztonságot, ölelést,
együttlétet, közös reggelizést,
közös napot!

Szücs Zsuzsanna

Az idõs pszichológus nevelési tanácsait mindannyiunknak érdemes lenne megszívlelni

Vekerdy Tamás Lovason tartott elõadást a gyermeknevelésrõl
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A kirándulók csapata az Országos Kék túrán Hollókõn

Városunk egyik nagy
létszámú civil egyesülete
a Balatonfüredi Termé-
szetbarát Egyesület,
amelynek tagjai minden
szabad idejüket a város
zajától messze, a termé-
szet csendjében töltik.
Az 1997-es megalakulás
óta több mint kétszázan
választották a szabadidõ
eltöltésének ezt a kelle-
mes és hasznos módját.

A taglétszám 36 volt, amikor
megválasztottak elnöknek – mond-
ta Illána Erzsébet, aki 2003 óta
tölti be ezt a pozíciót. – A legtöbb
tagunk 2011-ben volt, 82 fõ, je-
lenleg 66 fõ a létszám, nagyobbik
fele aktív korú. Minden hét végén
van egyesületi túránk, és havon-
ta, általában szerdán, egy rövidebb
és könnyebb túra a szenior kor-
osztály számára.

Ezeket a túrákat honlapunkon
(www.furediturazok.lapunk.hu)
és a Balatonfüredi Kalauz prog-
ramfüzetben elõre meghirdetjük.
Bárki csatlakozhat, aki kedvet
érez hozzá.

Havonta egyszer klubnapot
tartunk, ahol az aktuális témák
megbeszélése mellett – fõleg az
õszi-téli hónapokban – azoknak a
társainknak a vetített képes be-
számolóit hallgatjuk, akik érdekes
helyeken jártak. Az európai orszá-
gokon kívül megismerkedhettünk
Mexikó, Kuba, Ausztrália és Chi-
cago nevezetességeivel is.

Májusban és októberben több-
napos túrákat szervezünk Ma-
gyarország tájainak megismerésé-
re. Jártunk a Zemplénben, a Hor-
tobágyon, az Õrségben, és sorol-
hatnánk vég nélkül, ahol már meg-
fordultunk, de még mindig van-
nak olyan csodálatos vidékek,
amik felfedezésre várnak. Tavaly
májusban Karancs-Medvesben
túrázott 38 tagunk. Somoskõ és
Salgó vára mellett az ipolytarnóci
õskori bemutatóhelyet is felkeres-
tük. Októberben kivételesen kül-
földre, Füred testvérvárosába,

Hétvégenként várják a természetjárókat

Opatijába utaztunk, ahol a helyi
nevezetességek megtekintését kö-
vetõen meghódítottuk az Ucka-
hegyet is.

A túrákon való részvételrõl
túrajelentések készülnek, ahol a
megtett távolság és a leküzdött

Ha masszírozták már a testét,
akkor tudja, micsoda pihentetõ,
frissítõ érzés tud lenni. Egy kime-
rítõ nap után igazán jólesik egy
kis kényeztetés.

A kellemes illatú olaj, az érin-
tés, ami hol erõteljes, hol kellõen
lágy – igazodva az izmok állapo-
tához. Nemcsak a testünk töltõ-
dik új energiával, hanem a lel-
künk is.

Amiben segíthet nekünk a fris-
sítõ masszázs: – a nyirokrendszer
stimulálásával erõsíti az immun-
rendszert, a szervezetünk termé-
szetes védekezõ rendszerét – eny-
híti a hátfájdalmakat és segíti a
könnyebb, rugalmasabb mozgást
– sportolóknak segít a felkészü-
lésben, sérülés esetén pedig tá-
mogathatja a felépülést – lazítja
és nyújtja az igénybe vett, feszes
izmokat – erõsíti, feszesíti a bõr
szerkezetét – javítja a vérkerin-
gést, így az oxigén könnyebben
eljut a sejtekhez, szervekhez – en-
dorfint szabadít fel, ami boldog-
ságérzetet okoz, tehát a masszázs
nagyon jó hatással lehet a kedély-
állapotunkra, hangulatunkra –
enyhíti a depressziót és az ideg-
feszültséget – növeli az ízületek
rugalmasságát, mozgékonyságát –
csökkenti a feszültséget és a gör-
csösséget – enyhítheti a migrénes
fejfájást – fejfájás, szédülés, „kó-
tyagosság” esetén is tud segíteni a
nyaki izmok lazításával

A Biotitok Gyógytékában fris-
sítõ masszázsra is van lehetõség.
Tapasztalja meg ön is az érintés
varázsát!

(x)
Kelemen Lívia

fitoterapeuta szakvégzettségû
természetgyógyász

Elérhetõség:
Balatonfüred, Kossuth u. 19.

Tel.: 20/595-3062

Gyógyító érintés

A Balatonfüredi Eötvös Lo-
ránd Általános Iskolában február
6-án tartottuk meg a farsangi mu-

Farsangi bál
az Eötvösben

szintkülönbség alapján pontokat
lehet szerezni. A teljesítményt a
pontszámok alapján értékelik.
Egyesületünk tagjai a megyei ver-
senyben minden évben elõkelõ
helyezéseket érnek el. Legtöbb
pontszámot elért túrázónk a ki-

váló minõsítést elnyert Alpár And-
rás, aki az elmúlt évek során már
háromszor végigjárta az 1128 km
hosszúságú, az Írott-kõtõl Holló-
házáig tartó Országos Kéktúra
útvonalát. Érdemes túrázóink:
Illána Erzsébet, dr. Vehovszky

Ágnes, Dóra Imre és dr. Nagy Fe-
renc. Az Országos Kéktúrát õk is
teljesítették. Ezenkívül arany,
ezüst és bronz minõsítést lehet
szerezni. Míg egyes tagjaink szá-
mára a túrázás komoly sportte-
vékenységet jelent, másoknak a
szabadidõ friss levegõn történõ
hasznos eltöltését. A honlapunkon
közzétett, elõre kiadott túrater-
vünket ezért igyekszünk úgy
összeállítani, hogy mindenki ki
tudja választani a saját erõnlété-
nek megfelelõ távot.

A honlapra feltett képeket vé-
gignézve egy mindig jókedvû tár-
saságot látunk, amelynek tagjai
nemcsak jó idõben, hanem, ha esik,
ha fúj, akkor is járják a természe-
tet. Van úgy, hogy 3–4 fõs a csa-
pat, van úgy, hogy 30–40 ember
is összeverõdik. Gyakran csatla-
koznak barátok, ismerõsök, ven-
dégek, akik nem tagjai az egye-
sületnek, de szívesen kirándulnak
egy-egy alkalommal. Reméljük, a
legközelebbi túráink egyikén a
kedves olvasót is sorainkban kö-
szönthetjük.

Mikulka KatalinTihanyi kirándulás a legeredményesebb túrázóval, Alpár Andrással, a kis képen Illána Erzsébet

latságot. A gyerekek nagy izga-
lommal készültek erre a napra. A
mûsort táncbemutatóval, közös

énekléssel kezdtük, majd a jel-
mezes felvonulás következett sok
ötletes jelmezzel. A tanító nénik
idén boszorkánynak öltöztek.

Érdekes programok közül vá-
laszthattak a kicsik; volt táncver-
seny, arcfestés, tejszínhabverõ
verseny, székfoglaló, lufifújás és
játékterem. Izgalommal bontogat-
ták a zsákbamacskát is. A sütizés
után a diszkóban táncolhattak,
bulizhattak a gyerekek. Végül egy
bohóc is érkezett, aki tréfáival
fergeteges hangulatban zárta ezt a
napot.

Eötvös iskola
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12 egyesület 80 sportolója
vehetett át emlékplakettet
a sportdíjátadón Balaton-
füreden. Az országos és
nemzetközi megméretteté-
seken elsõ négy helyezést
elérõ versenyzõk mellett
felkészítõ tanáraikat és
edzõiket is díjazták.

Köszöntõjében dr. Bóka Ist-
ván polgármester méltatta az el-
ért eredményeket, majd szólt a
városban zajló sportfejlesztések-
rõl. Külön kiemelte az arácsi vá-
rosrészben épülõ labdarúgópá-
lyát, valamint a hamarosan elké-
szülõ városi uszodát. A hagyomá-
nyoknak megfelelõen a díjazottak
sorát a Ronin Judó Club verseny-
zõi nyitották. Õket a teniszezõk
és a Kölyök Labdarúgó Club ki-
tüntetettjei követték. A sort a ka-
jak-kenusok folytatták, és emlék-
plakettet vehettek át a kispályás
labdarúgók. Ugyancsak díjazták a
raliversenyzõket és a kerékpáros
egyesület négy tagját. A kézilab-
daklub két kitüntetettje mellett
az Acro Dance-es hölgyeket és a
sportklub sakkozóit is jutalmaz-
ták. A balatonfüredi Yacht Club
31 versenyzõje 14 hajóosztályban
szerzett dobogós helyezést nem-
zetközi és hazai versenyeken.

Átadták a Balatonfüred
Sportjáért kitüntetéseket

Ebben az évben a képviselõ-
testület döntése alapján a Balaton-
füred Sportjáért kitüntetést edzõi
kategóriában Némethné Szkalla
Ilona vívószakedzõ vehette át. A
mesternõ 22 évet dolgozott test-
nevelõ tanárként a Bem József
Általános Iskolában, tanítványai
az évek során több tucat érmet
szereztek a különbözõ vívóverse-
nyeken.

Sportoló kategóriában a Bala-
tonfüred Sportjáért járó kitünte-
tést Gálfi Dalmának adományoz-
ta a képviselõ-testület. Gálfi
Dalma négyéves kora óta tenisze-
zik, hétévesen már országos baj-
nokságot nyert. 14 évesen már
vezeti az európai ranglistát. 2012-
ben Európa legjobb U 14-es játé-
kosának választották. 2014-ben
kétszeres csapat Európa-bajnok,
valamint páros Európa-bajnok. A
tavalyi wimbledoni teniszbajnok-
ságon elért eredményével na-
gyot lépett elõre korosztálya vi-
lágranglistáján, jelenleg az ötödik
helyen áll.

A Lóczy gimnázium 16 éves
magántanulóját tíz éven át édes-
apja edzette, de egy évvel ezelõtt
trénert váltott, jelenleg Babos
Csaba irányításával készül a ver-
senyekre.

Szegõ András

A Balatonfüredi KSE az EHF-
kupában, a D csoportban játssza
mérkõzéseit, ahol megküzd a hor-
vát Nexe, a svéd Eskilstuna és a
német Melsungen csapatával.

Az elsõ fordulóban 1500 nézõ
elõtt sajnos csak edzõpartnere volt
a BKSE a horvát Nexének, a vég-
eredmény BKSE–Nexe 19:31. A
második csoportkörben a füredi-
ek Svédországba látogattak, ahol
egy kemény és küzdelmes mér-
kõzésen 24:24-es döntetlent értek
el, ezzel megszerezték az elsõ
pontjukat a kupában. Követke-
zett a harmadik forduló, ahol a
fürediek vendége a német bajnok-
ság hatodik helyén álló Melsun-
gen csapata volt. A mérkõzésen
igazolódott a papírforma, a ven-
dégek 30:24-es gyõzelemmel tá-
voztak Veszprémbõl.

Lapzártánkkor két mérkõzés
volt még vissza, a BKSE a své-
dekkel és németekkel játszik
visszavágót.

Szegõ András
Fotó: Szente Benjamin

Füredi kézisek az EHF-kupán

A 16. Harley-Davidson
Open Road Fest számos új-
donsággal, extrával kiegészített
programsorozattal várja látoga-
tóit, hogy idén még több él-
ménnyel gazdagíthassák a fesz-
tiválozókat. A Balaton körül
motorozni, természeti és em-
ber alkotta csodákat megnézni
– hát nem ez a szabadság?

Júniusban az alsóörsi Open
Road Festen ismét nagyszerû
programokkal ünnepelhetjük
közös szenvedélyünk, a moto-
rozás, a napfényes Balaton és
természetesen a viszontlátás
nyújtotta örömöket. Az él-
ményhez nagyban hozzájárul
a táj hangulata, a Balaton-fel-
vidék mesébe illõ látványa, a
kulturális és szórakoztató te-
vékenységeket kínáló helyszí-
nek sora.

A fesztivál turisztikai part-
nereinek köszönhetõen idén
bárki, aki a fesztivál vendége,
karszalagjával kedvezménye-
sen látogathatja a vonzó hely-
színeket, nevezetességeket,

Open Road Fest
extrákkal felszerelve!

például a balatonfûzfõi bob-
pályát, a balatonfûzfõi csillag-
vizsgálót, a Tapolcai-tavas-bar-
langot, a szigligeti várat vagy
a keszthelyi Balatoni Múzeu-
mot és a Helikon Kastélymú-
zeumot. A folyamatosan fris-
sülõ programajánlatokért és a
kedvezmények mértékéért ér-
demes követni a fesztivál
facebook-oldalát!

A 16. Harley-Davidson
Open Road Festnek idén is
Alsóörs ad otthont 2015. júni-
us 10–14. között. A jegyek elõ-
vételben már kaphatóak ked-
vezményes áron március 15-ig
a fesztivál honlapján.          (x)

Feel the freedom!

Lapzártánkkor a svéd és a német csapattal játszottak visszavágót

Kedvezõ „széljárás” esetén a
19 éves Vadnai Benjamin és a 16
esztendõs Vadnai Jonatán is ki-
vívhatja a kvalifikációt a jövõ évi
olimpiára a vitorlázók Laser Stan-
dard hajóosztályában, bár kétség-
telen, hogy nagyobb esélye erre
a bátynak van. A fivérek – akik
mindketten többszörös korosztá-
lyos világbajnokok – jelenleg
Palma de Mallorcára készülnek.

Nagyjából ugyanazok a verse-
nyek várnak rájuk az idén, bár ez
azért Jonatán versenysúlyának és
fejlõdésének a függvénye – mesélte
a fiúk pályafutásának irányításá-
ban tevékeny részt vállaló édes-
apa, Vadnai Péter. A fiatalabbik
testvér ugyanis még évekig a Laser
Radial hajóosztályban versenyez-
hetne, ám testalkata lassan meg-
felelõ lesz a felnõtt Laser Stan-
dard olimpiai osztályhoz is, ezért
azon vannak, hogy Joni a világ él-
vonalában is mielõbb megszerez-
ze a szükséges rutint.

A jelenlegi fõ cél jól szerepel-
ni a válogatókon és kikerülni a
kingstoni világbajnokságra, hiszen
a kanadai versenyen lehet riói rész-
vételre szert tenni. Ugyanakkor
még a jövõ évi Európa-bajnoksá-
gon is osztanak olimpiai kvótá-
kat, ami a Balatonfüredi Yacht Club
tehetségeinek kedvezõ lehet.

Jól indult az év a vitorlázó
Berecz Zsombor számára. A Finn

Rióra hajtanak
dingiben tavaly riói kvótát szer-
zett magyar versenyzõ a Cádizban
március elején rendezett Andalúz
olimpiai hét elnevezésû rangos
nemzetközi versenyen hajóosztá-
lyában a második helyen végzett.

Berecz a lebonyolított tíz fu-
tamból hármat is megnyert, csak
a francia olimpiai bronzérmes
Lobert tudta megelõzni, ugyanak-
kor több világklasszist is maga
mögé utasított. Sikere értékét nö-
veli, hogy az MVM SE vitorlázó-
ja új hajóval szállt vízre.

„Ez volt számomra az eszten-
dõ elsõ versenye, és nagyon örü-

lök, hogy ilyen erõs mezõnyben
tudtam bizonyítani. Kezdés elõtt
kérdéses volt, hogy a szereplés az

új hajóval miként fog elsülni, de
így utólag nyugodtan mondhatom,
hogy nem nyúltam mellé ezzel a
hajóval, mert jól mûködött. Erre
az évre az a feladat, hogy tovább
gyorsítsam a hajót és magamat,
illetve minél jobban összerakjam
az egész versenyzést. Szerencsé-
re abban a hálás helyzetben va-
gyok, hogy nem kell görcsölnöm
az olimpiai kvalifikáció miatt,
így  nyugodtan tesztelhetek” –
mondta Berecz Zsombor, akinek
a következõ versenye március
végén lesz Palma de Mallorcán.

Az olimpiai héten indult ma-
gyarok közül a 17. életévét mind-
össze pár napja betöltött Érdi
Mária elsõ lett az ifjúságiak kö-
zött, míg összetettben a 42 hajót
számláló és nagyon erõs – olim-
piai és világbajnoki érmesekkel tar-
kított – nõi Laser Radial mezõny-
ben a 15. helyen végzett. Edzõje,
Eszes Tamás elmondása szerint a
magyar tehetség ráadásul bete-
gen, hörgõgyulladással verseny-
zett, és sokat tanakodtak azon,
hogy egyáltalán részt vegyen-e a
futamokon.

A Cádizban érdekelt harmadik
magyar, Tomai Balázs a 28. lett a
62 hajós férfi Laser Standard me-
zõnyben. Bár volt 7. és 8. helye
is, két kizárás miatt nem végzett
az élbolyban.

Turák PéterA Vadnai fivérek, Benjamin és Jonatán a kvalifikációra hajtanak

Érdi Mária verseny közben
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Mindennapjait élje fájdalom-
mentesen, könnyedebben.
Engedje el a feszültséget és a
stresszt. Kezeléseimmel segítség

Tartós
(fonálbeültetéses)
akupunktúra
Balatonfüreden

lehetek Önnek és gyermekének is.
Hagyományos tûs kezelés, tartós (fonálbeültetéses)
akupunktúra, lézeres és elektroakupunktúra.
Mozgásszervi betegségek akupunktúrája kiegészítve
GUNA-terápiával
Emésztõszervi panaszok
Allergia
Túlsúly, anyagcsere-betegségek kezelése, alakformálás
Dohányzás, szenvedélybetegségek

További információk: www.valumed.hu
Bejelentkezés elõzetes telefonos egyeztetés alapján: 70/429-6390, 30/226-8111

Rendelés helye: Hotel Blaha Lujza, bejárat a Csokonai utca felõl

Forduljon hozzám bizalommal!
                                                           Dr. Balázs Mária
                                                      akupunktúrás szakorvos
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