TARTALOM
Balatoni
gõzhajózás
Széchenyi mellett
Hertelendy Károlynak
köszönhetjük a balatoni
gõzhajózás elindítását.
3. oldal

BALATONFÜRED VÁROS HAVONTA MEGJELENÕ KÖZÉLETI LAPJA

Egy esõs
vasárnap
Füreden
Nem szívesen tûzöm tollhegyre a napi visszásságokat, mindennek megvan a
maga fóruma. Ám mivel
Balatonfüred egyfelõl mégiscsak a turisták városa,
részben mégiscsak a turizmusból él, el kellett gondolkodnom azon, hogy az, aki
ezt a vasárnapi bolti ügyet
kitalálta, járt-e már nyári,
esõs idõben üdülõhelyen?
Mondjuk akkor, amikor két
hétig ömlik az esõ (van rá
példa sajnos minden esztendõben), a család gyermekeivel be van zárkózva egy
elõre kifizetett szállodai
szobába (lakótelepi méret a
legjobb esetben), s csak néz
kifelé. Ha egy pillanatra eláll az égi áldás, rohanna a
Kisfaludy strandra, de még
hideg a víz. Menne kirándulni, de visszacsúszik az
Aranyember sétányról, mert
az meg sáros. És az esõ
újra elered. Már mindent
megnéztek, minden múzeumban voltak, minden
könyvet kiolvastak, minden
cukrászdában ültek, a mozi ugyanazt játssza, a tévé
unalmas és el is romlott
– és már nincs tovább.
Ilyenkor irány a bevásárlóközpont.
Ne rémüldözzünk: ilyen
idõket élünk, aki ezt nem
látja be, az hazudik. Mert a
plázakultúra sokszínû is
lehet. Böngészés a könyvesboltban, mozizás a gyerekkel (mert ott játszanak
gyermekfilmeket is, noha
azokról is megvan a véleményem), a sajtó átlapozása az újságosnál, a játékbolt felfedezése (újabb pénzkiadás), az asszonyok (hiszen társaság is van) délelõtti csellengése a ruhabutikokban (rossz vége lesz
annak!) – ez van. S aki azt
hiszi, hogy egész Magyarország minden vasárnap
plázázik, az is nagyon téved. De ez már megint más
dolog. Most majd a nyári
üdülõk reklamálnak.
Most ott vagyunk, hogy
jön a nyár, majd újra esik
az esõ Füreden, ömlik, reménytelenül ázik a vendég,
s nem tud mit csinálni, mert
már minden lehetõségét kijátszotta. A többit pedig elveszik tõle azok, akik megmondják neki, mit kell csinálnia. Pedig azt hittük, a
„helyettünk döntenek rólunk” világnak örökre vége
szakad. Hát nem így történik. S ha más lehetõségünk
nincs, akkor az esõ miatt
bezárt szállodai szobánkban ezt a gondolasort is
végigfuttathatjuk magunkban. Nem mi jövünk ki
rosszul belõle.
Praznovszky Mihály
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Befutott az elsõ hajó

A Balatoni Hajózási Társaság nem emel árat ebben az évben sem
Befutott az elsõ hajó
Füredre, ezzel megkezdõdött az idei balatoni
hajózási szezon. Több száz
millió forintos fejlesztések
várhatók térségünkben –
hangzott el az ünnepségen.
A hajózási társaság idén
nem emeli az árakat,
viszont bõvíti szolgáltatásait, és a tavalyihoz hasonló,
kimagasló forgalmat remél.
– 1846 óta számítjuk az újkori
hajózás történetét, de itt, a Balatonnál mindig is volt hajózás. Most
elindul a szezon, bár a Balaton
minden évszakban és hónapban
páratlan élményt nyújt az itt élõknek és az idelátogatóknak egyaránt. Új elnök van a Balatoni Szövetség élén, nagy reményt fûzünk
munkájához, egy stabil, erõs, perspektivikus szövetségben bízunk –
mondta a hajókikötõben tartott
megnyitóbeszédében dr. Bóka István polgármester.
A balatoni hajózási szezont – a
hagyományoknak megfelelõen –
idén is húsvét hétvégéjén, az elsõ
hajó Füredre való befutása nyitotta meg. Sokan várták a füredi mólón a jelenlegi legnagyobb balatoni
hajó, a Szent Miklós érkezését.
– Komoly fejlesztési idõszak
elõtt állunk, reményeink szerint
több száz millió forint érkezik a
Balatonhoz. El kell döntenünk,

Sava Babicemlékdíj

A magyar irodalom
szerbiai népszerûsítõje,
Balatonfüred barátja, a
Hamvas-napok alapítója
emlékére elõször adták át
az elismerést.
3. oldal

Kádár László
és Mongólia
A diplomata, egykori
nagykövet, aki régész
szeretett volna lenni,
mongol eposzokat mentett meg az utókornak.
5. oldal

Életem
a Balaton

Nagyszombaton ingyen lehetett sétahajózni a legnagyobb balatoni hajóval, a Szent Miklóssal
hogy milyen fejlesztésekkel erõsítjük a térséget. Az elmúlt évtizedek elmaradt beruházásai után
most nagy lehetõség elõtt állunk
– fogalmazott Balassa Balázs, a
Balatoni Szövetség elnöke.
Dr. Lengyel Róbert, Siófok
polgármestere kiemelte: a meglévõ szolgáltatások minõségének
növelése mellett fontos, hogy a
balatoni települések új vendégkört tudjanak csábítani a régióba.

Tájak és fotósok

Nem lehet eleget felmutatni, és egyre fontosabb felmutatni a
természetnek azokat az értékeit, amik ezúttal fotókba zárva voltak
láthatók a Kedves cukrászdában. Alkotójuk, Vörös Ákos aszófõi
mérnök-informatikus, három évvel ezelõtt kezdett fotózni, azóta
autodidakta módon képezi magát. Balatoni emberként tájképeinek
fõ témája különbözõ napszakokban és évszakokban a tó és
közvetlen környezete. (Folytatás a 3. oldalon.)

Újra a postás viszi ki a füredi újságot!
Balatonfüred Város Önkormányzata a Balatonfüredi Napló
terjesztésével kapcsolatban tájékoztatja a lakosságot, hogy a
lapszállítást, megegyezve a postával, visszaállítjuk régi formájába, és ennek megfelelõen a jövõben a Magyar Posta Zrt. balatonfüredi kirendeltsége biztosítja a lapterjesztést a városban. Elnézésüket és megértésüket kérjük a korábbi kellemetlenségek miatt. Amennyiben az újság továbbra sem jut el önökhöz, kérjük,
jelezzék ezt a furedtv@furedtv.hu e-mail címen vagy a (30)2161768-as telefonon a Balatonfüredi Napló szerkesztõségében.
Cserép László osztályvezetõ

Ruzsics Ferenc, Keszthely
polgármestere hangsúlyozta: a
balatoni hajózás mûködtetésébõl
azok a települések is profitálhatnak, amelyeknek nincs kikötõjük,
hiszen a hajók hozzák-viszik a
vendégeket a térségben.
Dr. Halmos Gábor, a Balatoni
Hajózási Zrt. vezérigazgatója kiemelte: 169 éve végzik a balatoni
hajózást, kötelességük tovább
vinni a hagyományokat, egyben

megfelelni az újabb igényeknek.
– Nemcsak a menetrend szerinti,
hanem a sétahajózás is megindul
a Balatonon. A flotta idén Magyarország elsõ teljesen akadálymentesített hajójával bõvül.
22 kikötõ és 24 hajó várja az utasokat. A tavalyi, kimagaslóan magas forgalmunkat szeretnénk idén
is megismételni – jelentette be a
hajózási társaság vezetõje.
(Folytatás a 2. oldalon.)

Az idegenforgalmi
szakember munkásságáról
könyvet jelentetett meg
a Balatonfüred Városért
Közalapítvány.
7. oldal

Nemzetközi
geocachingtalálkozó
A navigációs ládakeresõ
játék hívei találkoznak,
versenyeznek április
végén Balatonfüreden.
9. oldal

Vitorlázás – a parton
Egyedi, újszerû és játékos vitorlástörténeti kiállítás nyílt a város egyik legpatinásabb, mûemlék
épületében. Az egykori klubház
emeletén kialakított, több korosztály számára is élményeket kínáló
bemutatótér, ahol még a viharos
tavat is megidézik, a balatoni turizmus egyik kuriózuma lehet.
Nincs az országban a hajózás
témakörében hasonló koncepciójú,
látogatóbarát kiállítás. A balatoni
vitorlázás történetét játékosan bemutató kiállítótérben a szokásos
vitrineket különbözõ élményelemek váltják fel. Szimulátor révén
kipróbálható a viharos Balatonon
való vitorlázás, elsajátíthatók a
navigálási, illetve a kötélcsomózási ismeretek, lehet gyakorolni a
vitorlafelvonást a teraszon kikötött árbocon, vagy éppen gyönyörködni a panorámában az épületet
körbeölelõ teraszról.
Kép- és hanganyagok, érintõképernyõs információs rendszer,
látványos, interaktív Balaton-térkép, kikötõkrõl készült látványfilmek, távcsövek, többnyelvû digitális tárlatvezetés várja az érdeklõdõket, akik emellett könnyed és
szórakoztató formában megismerhetik a balatoni vitorlássportnak,

a tó egykori nagy hírû hajóinak
és hajósainak vagy éppen a Kékszalag versenynek a történetét is.
– Alig egy éve adtuk át a sétányon álló akváriumot, a Bodorkát, amely rendkívül népszerû, a látogatószám igazolja, hogy
jó döntés volt a megvalósítása.
A vitorlástörténeti kiállításhoz
is hasonló reményeket fûzünk.
Egyébként is, hol másutt lenne
egy ilyen kiállítás, mint itt, Füreden, a vitorlázás fellegvárában,
hiszen 1867-ben itt kezdõdött a

magyar vitorlázás története – vélekedett az átadóünnepségen Bóka István polgármester, aki hangsúlyozta: a fenntartható városfejlesztés híve, ilyen a vitorlástörténeti kiállítás létrehozása is.
Kontrát Károly, a térség országgyûlési képviselõje kiemelte:
Balatonfüreden mindig jó helyre
kerülnek a fejlesztési támogatások,
az elmúlt években ötcsillagos várost építettek itt, ötcsillagos projektekkel.
(Folytatás a 2. oldalon.)

A vitorlástörténeti kiállítás egész évben nyitva tart
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BALATONFÜREDI NAPLÓ

Új borkirálynõt választottak
Március végén a Koczor
Pincészetben tartotta éves
közgyûlését a 31 éves
Balatonvin Borlovagrend.
A napirendek között
szerepelt az egyesület
tavalyi és idei mûködése, a
költségvetés és a tagdíj is.
A vacsorával egybekötött rendezvényen új borkirálynõt is választott a tagság, amelyre öten jelöltették magukat. Végül a szavazás eredményeképpen egy füredi
diáklány, Surányi Kathrin fejére
került fel a korona. A Szent Benedek Gimnázium végzõs borásztanulója azért jelentkezett a felhívásra, hogy minél több tapasztalatot tudjon gyûjteni, valamint
szeretné népszerûsíteni a kulturált borfogyasztást is. Feladata
egyébként éppen ez lesz a Balatonvin Borlovagrendnél: meg kell
jelennie az egyesület rendezvényein, illetve azokon az eseményeken, ahol maga a borrend is
szerepel. Ha elfoglaltsága miatt
épp nem ér rá, akkor sem lesz baj,
hiszen ezúttal két helyettesítõ

lett. A 141 tagú
Balatonvin Borlovagrend nagymestere, Koczor Kálmán
elégedett a tagok döntésével,
és alapvetõen a
tavalyi mûködéssel is. Emlékeztetett rá,
hogy 2014-ben
nagyszabású
ünnepséget rendeztek a borlovagrend 30.
születésnapján.
Az idei tervekkel kapcsolatban a nagymester elmondta,
Surányi Kathrin, a borkirálynõ (középen), aki
több pályázat
a Koczor Pincészetben dolgozik, jelenleg szakelbírálása is foirányú iskolába jár. Udvarhölgyei: Fodor Dorina lyamatban van,
a Fodor Pincészetbõl (a képen jobbra) és Antal
ha ezeken nyerBianka az Antal Pincészetbõl (a képen balra)
nek, akkor elsõsorban prograudvarhölgyet is választottak. A II. mokra és mûködésre fogják fordíudvarhölgy Fodor Dorina, az I. tani a pénzt.
udvarhölgy pedig Antal Bianka
Bán László

Felhívás borversenyre
Balatonfüred Város Önkormányzata és annak településfejlesztési, környezetvédelmi és
mezõgazdasági bnizottsága, valamint a Balatonfüred–Szõlõs Hegyközség közös szervezésében kerül megrendezésre a XXIV. Balatonfüredi Borverseny.
Helye: Hotel Annabella (Balatonfüred, Deák Ferenc utca
25.).
Ideje: 2015. május 07–08.
A borversenyre benevezhetnek:
– Mindazok a személyek és/
vagy gazdasági társaságok, akik/
amelyek a Balatonfüred–csopaki
borvidéken termelt saját vagy vásárolt szõlõbõl készült borral rendelkeznek.

BALATONFÜREDI
NAPLÓ
Balatonfüred Város
Önkormányzatának
havilapja

– A benevezett borokból a termelõnek minimálisan 300 literrel
kell rendelkeznie.
Minták leadása:
A borokat május 2–3–4-én
(szombat-vasárnap-hétfõ) lehet
leadni az Annabella Szálló söntésében naponta 10.00–17.00 óra között. (Kérjük a Szabadság utca felõli gazdasági bejáratot használni!)
A borokból fajtánként 0,7–0,75
literes palack esetén 3–3 palack,
illetve 0,5 literes palack esetén 4–
4 palack mintát kell leadni a nevezési lap pontos kitöltésével, felcímkézve a beazonosításhoz szükséges adatokkal.
A nevezési díjat a minták leadásakor kell kifizetni, amelyrõl
mindenki számlát kap.

Nevezési díj: mintánként bruttó 4500 forint.
Amennyiben a termelõ a borával részt kíván venni a Füredi
borheteken is, kérjük, a nevezési
lapon bejelölni, és a címkére ráírni: Borhetek! Egy termelõ (pincészet) maximum 10 bort nevezhet
be elõbbi megjelöléssel a versenyre! Borhetek jelölés nélküli mintaszám nem korlátozott.
A borokat a felkért szakértõkbõl álló bizottságok 100 pontos bírálati módszerrel bírálják
dr. Kállay Miklós, a Corvinus
Egyetem professzorának irányításával.
Az ünnepélyes eredményhirdetésre és a díjak átadására május
10-én, vasárnap kerül sor az Annabella Szálloda éttermében.
A borversenyre benevezett
borok termelõi közül kerül megválasztásra Az Év Bortermelõje
Balatonfüreden cím kitüntetettje.
Ezt az a magánszemély (vagy
gazdasági társaság borászati vezetõje) nyeri el, aki balatonfüredi
állandó lakos és életvitelszerûen itt is lakik, illetve a cég székhelye Balatonfüreden van bejegyezve.
A díj odaítélésérõl szakmai bizottság dönt, az egy termelõ által
benevezett 2014-es évjáratú maximum 5 bornak a borheti részvételi szabályzat 2.8. pontban leírt
pontozás alapján.
A bizottság által javasolt aranyérmes olaszrizlingek közül a képviselõ-testület ismét kiválasztja
Balatonfüred város borát.
Borverseny eredményhirdetésére szívesen látjuk a borok termelõit, családtagjait, borbarátokat,
a füredi, valamint a térségben üzemelõ vendéglátóegységek képviselõit is.
Valamennyi résztvevõnek eredményes szereplést kívánunk:
Rendezõség

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

Állásbörze
Március 24-én megtelt a Balatonfüredi Közösségi Ház a
Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által
rendezett állásbörzén, amely rendezvény a munkaügyi központ A
hátrányos helyzetûek foglalkoztathatóságának javítása címû EUprojektje keretében valósult meg.
Huszonhét munkáltató közel félezer állást kínált a füredi járásban
élõ álláskeresõknek. A Balatonparttal érintett körzetekben az
idény jellegû ingadozás különösen
meghatározó a foglalkoztatásban,
és ennek megfelelõen változik a
nyilvántartott álláskeresõk éven
belüli száma is. A nyilvántartott
téli és nyári létszámadat között
2014-ben két és félszeres különbség mutatkozott, amely eredményeként a nyilvántartott álláskeresõk februári 990 fõs létszáma
július végére 400 fõre mérséklõdött. A balatonfüredi járásra vonatkozóan 6,7% a munkanélküliségi ráta jelenleg, amely a téli idõszakot tekintve még mindig nagyon jó arány az országos adatokhoz képest.
Balatonfüred az idegenforgalmi szezonban a legjobb, éves átlagban pedig a harmadik legjobb
munkaerõ-piaci helyzetû járása a
megyének. 2015 februárjában 744
fõt ért el a járás nyilvántartott álláskeresõinek száma, mely egynegyeddel alacsonyabb, mint 2014
év elején. Az álláshelyek jelentõs
része az idegenforgalomhoz, vendéglátáshoz kapcsolódik, de más
szakmákban (pl. hegesztõ, szerkezetlakatos, pénzügyi tanácsadó,
ingatlanreferens), illetve felsõfokú végzettséget igénylõ mûszaki
és gazdasági területen is mutatkozik munkaerõ-kereslet.
Hári Lenke alpolgármester a
megnyitón elmondta, hogy az önkormányzati beruházások mellett
nagyon fontos a járásban mûködõ
vállalkozások támogatása is, hiszen a legfõbb cél a munkahelyteremtés a térségben, így ez az állásbörze nemcsak az álláskeresõknek kedvezett, hanem a munkáltatóknak is.

Megérkezett
az elsõ hajó
(Folytatás az 1. oldalról.)
A társaság 22 kikötõjében 24
személyhajó, továbbá 4 komp
közlekedik majd. A szezon egyik
újdonsága a Siófok katamarán,
amelyet teljes átalakítás és akadálymentesítés után júliusban állítanak szolgálatba. Ezentúl naponta indulnak hajók Siófok–Balatonfüred–Tihany, illetve Fonyód–Badacsony útvonalon, sétahajózni lehet Balatonfüreden,
Keszthelyen és Siófokon. Programmal, étkezéssel meghirdetett
hajókirándulások várják a vendégeket. Júniustól diszkóhajók is
közlekednek majd, valamint gyerekhajó is indul, amelyeken játé-

kos, színes mûsorokkal várják a
családokat.
Idén nem lesz áremelés, így a
szezonban 3000 forintba kerül
egy felnõttjegy, amely oda-vissza
utat biztosít Siófok és Tihany
között. Minden korábbi kedvezmény idén is él. Lesz családi jegy
is, amely két felnõtt és két gyermek kedvezményes hajózását teszi lehetõvé. Tekintettel a kerékpárosok megnövekedett igényeire, bevezették a gyorshajón is a
kerékpárjegyet. Évente átlagosan
négyszázezren utaznak a hajókon, a társaság azt reméli, idén
több utas lesz majd.
mt

Vitorlázás – a parton
(Folytatás az 1. oldalról.)
– Jelenleg Füred a Balaton legvonzóbb turisztikai célpontja.
Ahhoz, hogy ebben az örök versenyben a város meg tudja õrizni
pozícióját, újabb és újabb fejlesztések, ötletek kellenek, ilyen ez a
kiállítás is – fogalmazott a parlamenti államtitkár.
Az országos védettségû Vitorlás étterem emeleti része évtizedek óta kihasználatlanul állt. A
bemutatóhely kialakításával az
eredeti állapotnak megfelelõen
helyreállították az épület homlokzatát, a faelemek között még most
is több, az 1880-as évekbõl származó gerenda található. A mûemlékvédelem jóváhagyásával bõvítették a teraszt, kicserélték az
emeleti rész nyílászáróit és elkészítették az új fakorlátot.
Az új kiállítóteret az épület
Tagore sétány felõli oldalához épített falépcsõn lehet megközelíteni. A Hauszmann Alajos által tervezett régi klubházon is volt itt
egykor ilyen feljárat. (A jelenleg is

álló eklektikus épület a Stefánia
Yacht Egylet 1921-ben, fából készült klubháza helyett épült, annak egyes faelemei felhasználásával, részben megtartva külsõ formáját.)
A tágas teraszról azonnal a fogadótérbe léphetünk, az egykori
klubház mûemlék koporsófödémes nagytermében egy 30 négyzetméteres, járható felületû Balaton-térkép fogadja az érdeklõdõket, amelyen szabadon választhatók ki a különbözõ helyszínek és
témák. Külön úgynevezett viharszoba is van, ahol a balatoni viharok kalandos nehézségeit lehet kipróbálni.
A látogatók történeteket hallhatnak a balatoni szelekrõl, versenyekrõl, a hajókról, méretarányos maketteken, tervrajzokon,
fotókon és tárgyi emlékeken keresztül ismerhetik meg a múltat
és a jelent. A beruházás mintegy
150 millió forint uniós forrásból
valósult meg.
martinovics

RENDÕRSÉGI HÍREK

Polgárõrök is
segítettek
a rendõröknek
Az újjáalakult Balatonfüredi Polgárõr
Egyesület is részt vett az elmúlt hétvégén a városban rendezett lomtalanítás biztosításában, segítve ezzel a Balatonfüredi
Rendõrkapitányság munkáját.
A polgárõrök és a rendõrök együttmûködésének célja a vagyon elleni jogsértések megelõzése.
A közös munka eredményeként a hétvégén a lomtalanításhoz köthetõ szabálysértés, illetve bûncselekmény nem jutott
a rendõrkapitányság tudomására, így a
lomtalanítás közbiztonsági és bûnügyi
szempontból is sikeresen zajlott, köszönhetõen Varga János és Pámel György balatonfüredi polgárõrök munkájának is.
BFN

Fejléc: Pálffy Károly. Fotók: Füred Televízió. Nyomdai elõkészítés: PWM Design. Nyomdai munkálatok: Prospektus Nyomda, Veszprém.
Hirdetésfelvétel: +36(30)216-1768. A szerkesztõség jogának tekinti az olvasói levelek megrövidítését.
Az olvasói leveleket az alábbi címre kérjük beküldeni: Balatonfüredi Napló szerkesztõsége, Füred Stúdió Kft.,
8230 Balatonfüred, Kossuth utca 3. E-mail: furedtv@furedtv.hu
Lapunk a www.furedtv.hu honlapon is olvasható.
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Tájak, képek A válságban jók vagyunk
Szerb mûfordító kapta a Sava Babic-emlékdíjat
és fotósok
A Hamvas-napok
keretében idén elõször
adták át a Sava Babicnak,
a két éve elhunyt mûfordítónak, a füredi Hamvas-kultusz elindítójának emléket állító díjat.
A Kõ Pál készítette
ezüstözött bronzérmét,
amely a szerb mûfordító
portréját ábrázolja,
Sandra Buljanovic
vehette át.

Nagy Tímea fotóin a Dolomitokat örökítette meg

– Sava Babic tanítványa vagyok, a Belgrádi Egyetemen az
általa alapított magyar tanszéken
tanítok. Édesanyám vajdasági
magyar, innen a nyelvtudásom és
a kultúra iránti érdeklõdésem. A
tanítás mellett fordítok is, többek
között Kertész Imrét, Hazai Attilát, Gion Nándort, Petri Györgyöt, Barnás Ferencet fordítottam
szerbre, jelenleg Balázs Attila regényén dolgozom. A klasszikusok
is erõsen foglalkoztatnak, Jókai
Mór Az arany ember címû regényét szeretném szerbre fordítani. A díj arra bátorít, hogy folytassam a megkezdett utamat –
válaszolta kérdésünkre Sandra
Buljanovic.
– A válságban jók vagyunk
mi, közép-európaiak. Sok tehetségünk van, akiket megmutathatnánk a világnak, de ez valamiért
nem sikerül. Ez történt Hamvas

(Folytatás az 1. oldalról.)
Vörös Ákos hajnalt ábrázoló
képeinek elkészítéséhez nem bánja a korai ébredéseket, mert ha épp
nem kegyesek hozzá az égiek, akkor is annyi energiát kap egy-egy
sétától, ami akár egy hétre is elegendõ lehet. Szerinte a reggel azért
izgalmas, mert egy éjszakai sötétségbõl bármi lehet: felhõbe burkolózás, verõfény vagy lágy derengés. Minden reggel egy igazi
meglepetés. A kiállítás tizenöt képének kiválasztásában Nagy Tímea füredi fotográfus vállalt szerepet, akinek Dolomitok címû
kiállítása nemrég volt látható az
Arácsi Népházban. Az ÉszakOlaszországban készült fekete-

fehér természetfotók érdekessége
a papír és a nyomdai technika volt.
Egy német cég 1548 óta állít elõ
olyan papírokat, amik a hagyományos technológiákhoz (rézkarc, akvarell stb.) használatosak.
Ezek savmentesek, gyapot vagy
cellulóz alapúak, így akár száz évig
is képesek fakulásmentesen megõrizni a rájuk készült nyomatot.
Nagy Tímea fotói erre a különleges felületre Magyarországon elsõként ún. piezography nyomtatási technológiával készültek: hét
különbözõ sûrûségû fekete tinta
használatával rendkívül magas
szürkeárnyalatokat és részletgazdagságot értek el.
Mórocz Anikó

Ez a mûfordítói díj egy mandátum, azt jelképezi, hogy meg kell
találnunk nekünk, közép-európaiaknak, a közös hõseinket – mondta a díjátadón Navracsics Tibor
EU- biztos.
A Tagore sétányon ezúttal is
megrendezték a hagyományos
megemlékezést, a Hamvas-hársra

ráolvasták az író Fák címû esszéjének egy részletét, most magyarul és oroszul. A rendezvény keretében bemutatták az író mûvészeti írásait tartalmazó két kötetét, a Vaszary Galériában pedig
Válságban élni címmel a filozófus
életmûvét bemutató kiállítás nyílt.
mt

A kortársak számára napnál
világosabb volt, hogy az 1847-ben
menetrendszerûen elindított balatoni gõzhajózás és a Kisfaludy
gõzhajó megteremtésében Hertelendy Károly (1784–1861)
lesencetomaji földbirtokosnak,
Zala vármegye alispánjának, országgyûlési követnek ugyanolyan
érdemei voltak, mint gróf Széchenyi Istvánnak. Horváth Bálint
bencés szerzetes 1848-ban a balatonfüredi gyógyfürdõrõl szóló
könyvét a következõ ajánlással
jelentette meg:
„Tekintetes nemes nemzetes és
vitézlõ Hertelendy Károly úrnak,
több tekintetes vármegyék érdemes táblabírájának, a’ balatoni
gõzhajózás lelkes másod elnökének, egyik erélyesb alapítójának,
fáradhatatlan elõmozdítójának, a’
szeretett hon’ felvirágzásának érdekében minden szépet, jót üdvöst hõn karoló nemes keblû
férfiunak mély tisztelete örök
emlékeül ajánla a szerzõ.”
Ezen is túlment, amikor a Közlekedés címû részben – Széchenyirõl teljesen megfeledkezve –
már minden érdemet Hertelendyre
ruházott. A felborult egyensúlyt
az 1850-es évek elsõ felében az
országos sajtóban Pap Gábor
arácsi református lelkész tudósításai billentették helyre, aki mindkettõjük érdemét egyformán hangsúlyozta. 1856-ban azonban már
õ is átesett a ló másik oldalára,
amikor leírta az egyik legszebb és
leghiteltelenebb mondatot a balatoni gõzhajózás kezdetérõl, azt
állítván, hogy Széchenyi „agyában
szülemlett az eszme, hogy a tündér Balaton ezüst hullámait gõzösnek kell szeldelni, e gõzös által

A balatoni gõzhajózás, Széchenyi,
Hertelendy – és a hálátlan utókor

deti 10–12 ezer ezüstforintnyi évi
bevétel 5 ezer forintra esett, és 12
ezer forint adósság keletkezett. A
részvényesek nem kaptak osztalékot, ezért a gõzöst el akarták
vinni a Dunára. Ennek megakadályozásában Hertelendynek kiemelkedõ érdemei voltak. Ha
nem jár sikerrel, hat-hét év után
megszûnt volna a balatoni gõzhajózás.
A stabilizálás érdekében – a
Nagyvendéglõ tánctermében
1853. augusztus 30–31-én tartott
nagygyûlésen – lemondott az alelnökségrõl, utóda Nádossy István lett. A részvényesek megnyugtatása végett az ügyvezetõi
székbe John Masjon kapitányt, a
Kisfaludyt megépítõ Óbudai Hajógyár igazgatóját ültették. Végül
1854. január elején Széchenyi helyébe a társaság elnökének megválasztották Ürményi Józsefet,
aki megkezdte 208 eladatlan részvény értékesítését, amelyeknek a
bevételébõl rendezni lehetett az
adósságot.
Széchenyi számára a balatoni
gõzhajózás ügye a fontossági sorrendben csak a második sorba
tartozott, amelyet azért támogatott, mert sikerével elõsegíthette
az elsõrendû ügyek megvalósítását. Hertelendy Károly számára azonban a balatoni gõzhajózás megteremtése élete fõ mûvét
jelentette. Kezdeményezte, Széchenyivel együttmûködve létrehozta, végül Széchenyi kiválása
után megmentette a Kisfaludy
gõzöst a Balaton-vidékiek számára.
Ideje, hogy visszafoglalja helyét a kollektív emlékezetben.
Dr. Lichtneckert András

óhajtá a borgazdag Zala, a fával
bõvelkedõ Veszprém, a gabonadús
Somogy és Veszprém megyék
pangó kereskedelmi életét halotti
szenderébõl fölébreszteni.” Újabban Kossuth Lajosnak is adományozzák – szükségtelen nagyvonalúsággal – a balatoni gõzhajózás gondolatának megszülését.
Az idõk teltével, fõleg Széchenyi
halálától és kultuszának kibontakozásától, a balatoni hajózás történetében Hertelendy egyre inkább háttérbe szorult a „legnagyobb magyar” mögött, aki így a
balatoni gõzhajózás megteremtõjének szerepében egyedül maradt.
Pedig a történeti források alapján
bizonyossággal állítható, hogy
Hertelendy nélkül nem lett volna
1847-tõl menetrendszerû közlekedés a Balatonon, és a balatoni
gõzhajózás a Kisfaludy gõzösnek
a Dunára való elvitelével idõ elõtt
megszûnt volna.
Széchenyi sohasem tagadta,
hogy a balatoni gõzhajózás gondolata nem tõle származott. „Az
eszme «Balatonra gõzöst állítni»
közvetlen nem enyim. Én annak
csak egyik közvetett ügyvivõje
vagyok” – írta 1846-ban megjelent Balatoni gõzhajózás címû
röpiratában. „Ich komme zur
Plattensee-Dampfschiffahrt, wie
Pilatus ins Credo” – Úgy kerültem a Balaton-gõzhajózásba, mint
Pilátus a krédóba – írta testvéré-

nek, Széchényi Pálnak 1846. november 1-jén. Az elsõ évben csak
tájékozódott, árajánlatokat kért a
gõzös megépítésére; az elõkészítõ munka kockázatos és kellemetlen részét Hertelendyre hagyta.
A balatoni gõzhajózás zászlóbontását az 1845. szeptember 1-jén
kiadott „Gõzöst a Balatonra!”
címû röpirat jelentette, amelyen
egyedül Hertelendy aláírása olvasható, aki az aláírási ívekkel
megindította a részvényesek toborzását, s annak állásáról rendszeresen tájékoztatta Széchenyit.
Miután elegendõ részvényest
összegyûjtött, csak azután fogadta õt pesti lakásán a gróf.
A történet második szakaszában, 1846 elejétõl Széchenyi átvette az irányítást, üzleti kapcsolatai segítségével kilenc hónap
alatt nyélbe ütötte a vállalkozást:
1846 áprilisától mûködött a Balaton Gõzhajózási Társaság, elkeltek a részvényei, Széchenyi
születésnapján, 1846. szeptember 21-én vízre bocsátották, majd
az október 18–22-i próbaúton kipróbálták a gõzöst. A sikernek
azonban ára volt. A szervezkedést
kezdeményezõ Balaton-vidéki
csoport – Zala, Somogy, Veszprém megyei nemesek, kereskedõk,
fõpapok, a balatonfüredi gyógyfürdõ fejlesztésében érdekeltek –
a társaság vezetésében háttérbe
szorultak a pesti részvényesek,

Kéri Kitty, Sandra Buljanovic, Szörényi László és Navracsics Tibor a díjátadón
Bélával is. Zseniális volt, a szellemi élet több területén is kimagasló
teljesítményt nyújtott, de rá igazán illik a rosszkor volt rossz helyen meghatározás. Aztán Szerbiából jött egy irodalmár, Sava
Babic, aki felfedezte magának
Hamvas életmûvét, s általa újra mi
is közelebb kerültünk Hamvashoz.

fõleg a társaság pénzét kezelõ
Wodianer bankár mögött, akivel
Hertelendynek kibékíthetetlen ellentétei támadtak.
Széchenyinek, a társaság elnökének irányító szerepe 1847-ig
tartott. Az eltelt idõszakban is elismerte Hertelendy teljesítményét, és kettõjük együttmûködésének lényegét abban látta, hogy
egymást kiegészítették: „Mi igen
egymáshoz illünk. Ön képezi a
centrifuga, én pedig a centripeta
erõt” – írta 1847. január 19-én
Hertelendynek.
1847 elejétõl Hertelendy és
Széchenyi elképzelései a társaság
mûködésérõl és a gõzhajó használatáról ellentétesen alakultak. Széchenyi növelni akarta a részvénytõkét, hogy újabb hajókat és kikötõket lehessen építeni, és csak
azután akarta megindítani a menetrendszerû közlekedést. Hertelendy éppen fordítva gondolta:
minél elõbb járatni akarta a gõzöst,
hogy a társaságnak legyen bevétele. Széchenyibõl a közgazda beszélt: egy nemzet csak akkor lehet gazdag, ha vállalkozásai nagy
haszonnal mûködnek, Hertelendybõl a lokálpatrióta: nem minden a haszon, fontos az életminõség is. Hertelendy keresztülvitte
akaratát, 1847 tavaszán megindulhatott a menetrendszerû gõzhajóközlekedés a Balatonon. Széchenyi terve újabb részvények eladá-

sára meghiúsult. Mintha a vidéki
földesúr jobban érzékelte volna a
valóságot: gõzhajó-közlekedés
lesz a Balatonon, osztalék aligha.
Széchenyi és Hertelendy ellentétes gazdasági-üzleti filozófiája
megmutatkozott az elsõ, 1847.
üzleti év eredményének értékelésekor is. A gõzös szerény többlettel zárta az évet, amit Széchenyi kudarcnak, Hertelendy megnyugtató eredménynek értékelt. A
következtetések is ellentétesek
voltak. Széchenyiben is felvetõdött, a részvényesek egy része –
fõleg a pestiek – pedig egyenesen
a gõzösnek a Dunára való elvitelében látta a megoldást, ahol nagy
haszonnal lehetett volna járatni.
A vállalkozás történetének harmadik szakaszában, 1848 szeptemberétõl Széchenyi a döblingi
elmegyógyintézet lakója lett, a
vállalkozás összes terhe Hertelendyre maradt. A szabadságharc
és a megtorlás éveinek átvészelése után a vállalkozást sikerült életben tartani, mert a hatóságoknak
is érdekében állt a közlekedés fenntartása és fejlesztése. Így lehetséges, hogy Bogyay Lajos megyefõnök szorgalmazta a gõzös járatását, az eredeti koncepció szerint a Kenese–Balatonhídvég útvonalon való közlekedését.
A Kisfaludy fölött azonban
Damoklész kardjaként lógott a
társaság pénzügyi mérlege: a kez-
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Egész éves komolyzenei
hangversenysorozat

Cséry Zoltán
Budapesten
Április 20-án ismét koncertezik Cséry Zoltán és Pákai Petra
a fõvárosi Budapest Jazz Clubban, ahol bemutatják legújabb
dalukat és az ehhez készült videoklipet.
„Pákai Petra és Cséry Zoltán
saját dalaikon keresztül elrepítik
hallgatóikat egy másik világba,
ahol teret kap a különbözõ zenei
stílusok fúziója. Petra hangja olykor szárnyal, olykor pedig hatalmas energiával letaglóz. Modern
hangzás, egyedi hangszerelés öleli körbe a duót a különféle billentyûs hangszereknek köszönhetõen. Tavalyi telt házas BJC-s koncertjük bizonyította azt, hogy az
embereknek igényük van erre az
intim muzsikára és ezekre a zenei
energiákra” – írta róluk a kritika.
CSK

Vandál fiatal

Kováts Péter, a Mendelssohn Kamarazenekar vezetõje játszott a sajtótájékoztatón
Balatonfüredi komolyzenei esték címmel négy
koncertbõl álló hangversenysorozatot indít a város.
Koncertezik majd Tokody Ilona operaénekes,
Hegedûs Endre és Vásáry
Tamás zongoramûvészek,
Figula János, valamint
a Mendelssohn Kamarazenekar.
– Hagyományteremtõ szándékkal indítjuk el a komolyzenei
koncerteket, az a szándékunk,
hogy sok-sok éven keresztül Füred adjon otthont a nívós zenei
programoknak. A kulturális kínálatunkból ez eddig hiányzott, pedig nagy igény van rá – fogalmazott az Anna Grand Hotel dísztermében rendezett sajtótájékoztatón dr. Bóka István.
A város polgármestere hozzátette: a város szeretne egy koncertzongorát vásárolni, a tervek
szerint gyûjtést is szerveznek
majd a minõségi hangszer beszerzése érdekében.
– Egy város kulturális életében
nagyon fontos, hogy a komolyzenei élet milyen szerepet tölt be.
Bízom benne, hogy ennek a bérletes koncertsorozatnak – túl azon,
hogy kiváló, neves mûvészek fellépését teszi lehetõvé – közösség-

Program
Április 1., 19.00 óra, Római katolikus templom:
a Mendelssohn Kamarazenekar hangversenye
Mûsoron: Vivaldi, Bach és Mozart mûvei
Vendégmûvész: Tokody Ilona Kossuth-díjas operaénekes
Május 10., 19.00 óra, Anna Grand Hotel:
Hegedûs Endre Kossuth-díjas zongoramûvész estje
Mûsoron: Bach, Beethoven, Chopin és Liszt mûvei
Október 17., 19.00 óra, Anna Grand Hotel:
MarimBach – avagy a barokktól a kortárs zenéig ütõhangszereken. Figula János koncertje. Közremûködik: Kiss András zongorán és Tóth Péter ütõhangszereken
November 28., 19.00 óra, Anna Grand Hotel:
„A zenén túl” – Haydn-est. Vásáry Tamás Kossuth-díjas zongoramûvész és a Mendelssohn Kamarazenekar közös koncertje

és közönségformáló ereje is lesz –
vélekedett Kováts Péter hegedûmûvész, a Mendelssohn Kamarazenekar vezetõje.
A hangversenysorozat mûvészeti vezetõje kiemelte: stílusában
és mûfajában változatos elõadások lesznek hallhatók Balatonfüreden, sztár zeneszerzõk darabjai
csendülnek fel, Vásáry Tamás személyes hangvételû Haydn-estje
pedig igazi kuriózumnak ígérkezik. A sajtótájékoztatón Hegedûs
Endre Kossuth-díjas zongoramûvész elmondta: mindig öröm számára Füreden koncertezni, hiszen
színvonalában a város kiemelke-

Balatonfüreden április 5-én 3
óra 45 perc körüli idõben egy
buszmegálló üvegét ismeretlen
személy betörte.
Az esetnek tanúja volt három
személy is, akik szóltak a rendõröknek. A szolgálatban lévõ rendõrök az akkor még ismeretlen elkövetõ üldözését haladéktalanul
megkezdték, és alig hét órán belül
önként megjelent a kapitányságon
a 22 éves P. Richárd, aki a cselekmény elkövetését az intézkedõ
ügyeletes nyomozónak elismerte.
P. Richárd ellen garázdaság bûncselekmény miatt indítottak büntetõeljárást.

ZENEISKOLAI HÍREK

Májusban bemutató:
Háry János daljáték
A tél szorgalmas munkával telt el a zeneiskola
életében. Meg is lett az
eredménye, hiszen megyei
versenyeken, találkozókon
igen szép eredmények
születtek.
Pápán a megyei csellótalálkozón iskolánkat négy gyermek
képviselte, a szaktanárok, értékelõ mûvészek szerint tehetséges kis
csellistáink vannak. A sümegi megyei szolfézsversenyen Pálfi Zsolt
ezüst (Kiss-Sebõk Beáta tanítványa), Pálfi Máté arany és Tóth
Brigitta ezüst (Zsár Éva tanárnõ
tanítványai) minõsítést ért el.
A zeneiskolában felléptek vendégek is, hagyományosan itt rendezték meg a nemzetközi mûvészeti fesztivált, és Érdi Tamás
zongoramûvész adott élvezetes,
zenei történetekkel kiegészített
koncertet, és a Ferencsik János Zeneiskola rendezte a megyei vonós
kamarazenei versenyt, melyre
több mint ötven versenyzõ jelentkezett.
Az iskola diákjai vendégszerepléseken is részt vettek, a
Vitorlázeum megnyitóján énekelt
két tehetséges zeneiskolás,
Erhardt Enikõ és Karakas Tibor,
a Kék Balaton Dalkör rendezvényén vett részt iskolánk alsó ta-

gozatos énekes csoportja, akik
nemcsak szép népdalokat adtak
elõ, hanem még táncra is perdültek.
A programok áprilisban is folytatódnak: Balatonalmádiba utazik
iskolánkból négy csoport a kamarazenei versenyre, a hónap végén
pedig házi szolfézsversenyt rendezünk immár negyedik alkalommal, melyen közel hatvan-hetven,
szolfézst tanuló kisgyerek méri
fel tudását.
Május közepére tervezzük a
tanév egyik legnagyobb bemutatóját. Kodály Zoltán Háry János
címû daljátékát mutatjuk be, az
eredetinél kissé rövidebb változatban. Tanárok, gyerekek, volt növendékek fognak össze, közel
negyvenen, hogy ezt a gyönyörû
mûvet bemutassák, amit Kodály
hazájában sajnos ritkán van lehetõség vidéken élõben hallani.
A daljáték bemutatójához támogatókat is várunk, mert a jelmezek, díszletek készítéséhez
szükségünk lenne társadalmi segítségre és szakértelemre, fõképpen asztalosra. Aki tud segíteni a
produkció létrehozásában, kivitelezésében, szívesen fogadjuk.
A zeneiskolai bérletek minden
koncertünkre, így a Háry János
daljátékra is érvényesek.
Zsár Éva

Az idõsek védelmében

dik a balatoni térségbõl. Ezúttal
kedvenceit: Bach, Beethoven,
Chopin és Liszt mûveit zongorázza el.
A hangversenyestek keretében
Figula János különleges ütõs hangszeren, a marimbán szólaltat majd
meg Bach-, illetve kortárs mûveket. Mint mondta, a barokktól a
népzenén át a klasszikus, illetve
modern komolyzenéig sokféle mû
hangzik el a koncertjén.
A hangversenyekre 8000 ezer
forintos áron kaphatók bérletek,
a diákok 7000 forinttért válthatják meg a négy koncertre szóló
belépõt.

Nyitott Balaton fotópályázat
Balaton – a napfény kertje
Minden, ami tavaszi, napfényes és Balaton! Álmodtad
volna valaha, hogy egyszer a
képeid Robert Capa fotói mellett lesznek kiállítva? Most
megtörténhet!
Szeretsz fotózni? Esetleg
profi fotós vagy? Szereted a
Balatont? Küldd be egy saját
fotódat, vagy legfeljebb hármat, amirõl úgy érzed, hogy a
témája bármilyen módon a pályázat címéhez (Balaton – a
napfény kertje! Minden, ami

tavaszi, napfényes és Balaton)
kapcsolódik. Legyen a te fotód a
tavaszi Nyitott Balaton legjobb
fotója! Küldd be a fotót eredeti
méretben, de minimum 300 Dpi-s
felbontásban, saját neveddel és a
kép címével a nyitottbalaton
@balatontdm.hu címre 2015. április 6. 24.00-ig. Mi másnap feltöltjük azt a Facebook-oldalunkra, és április 20-a után három, a
közönség által legkedveltebb fotót vászonra viszünk. A képek elsõként Balatonfüreden, a Vaszary

Villában, Robert Capa kiállítása mellett lesznek megtekinthetõek!
A fotópályázat szabályzatát olvasd el itt: http://
www.nyitottbalaton.hu/hu/
info/fotopalyazat/
A különdíjat a Balaton Turizmus Szövetség elnökségének tagjai ítélik oda.
A neved, a fotód és a fotód
címének beküldésével elfogadod a szabályzatban leírtakat!
BFN

Fejes Gabriella, az egyesület vezetõje és Szekeres Kornél rendõr õrnagy az elõadáson
A Balatonfüredi Közösségi
Házban tartott prevenciós elõadást a rendõrkapitányság megelõzési fõelõadója március elején.
A Balatonfüredi Nyugdíjas
Polgári Egyesület meghívására
Szekeres Kornél rendõr õrnagy,
megelõzési fõelõadó tartott megelõzési tájékoztatót a megjelent
klubtagoknak. Elõadásában számtalan gyakorlati és sok lehetséges
probléma forrását ismertetve hívta fel az idõs emberek figyelmét

az õket áldozattá válás szempontjából érintõ kiemelt helyzetekre és
a megelõzés lehetõségeire.
A jó hangulatú, kötetlen elõadás kapcsán a megjelentek számtalan kérdést tettek fel az elõadónak.
Ülésezett a Balatonfüredi Járási Közbiztonsági Egyeztetõ
Fórum idõsügyi munkacsoportja
is. A balatonfüredi városi könyvtárban megtartott rendezvényen a
megjelenteket Szekeres Kornél

rendõr õrnagy, megelõzési fõelõadó köszöntötte.
Ezt követõen a Veszprém
Megyei Rendõr-fõkapitányság
fõeladója, Orsós Károly rendõr
õrnagy az általa készített Közlekedésbiztonsági koBORló: rianástól szezonzárásig 2014. és Bûnmegelõzési recepTúra Bakony–
Balaton 2013. címû megelõzési
kiadványokat ajánlotta a megjelentek figyelmébe.
BFN
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Mongólia szerelmese
Kádár László diplomata, volt nagykövet, aki tudományos munkájára büszke
Kádár László a világ 96 országában járt, hat országban volt
nagykövet, többek között Mongóliában, majd többéves diplomatamunkája után helyettes államtitkárként fejezte be pályafutását.
Kádár László mégsem ezekre a
tisztségekre a legbüszkébb. Egy
lódításból kibontakozó sikeres
életút végsõ elismeréseként, a
Mongóliában folytatott tudományos munkásságáért ez év januárjában kapta meg a Mongol Tudományos Akadémia legmagasabb
kitüntetését, a Kubilaj-érdemérmet, és lett a Mongol Akadémia
tiszteletbeli tagja.
Az érdemérem a nevét arról a
nagykánról kapta, aki Dzsingisz
kán unokája volt, és akinek uralkodása idején nyerte el a mongol
világbirodalom a legnagyobb kiterjedését a XIII. század végén.
Kubilaj 1280-ban a világon elsõk
között alapította meg a Tudósok
és Írások Akadémiáját, amelynek
örököse a jelenlegi Mongol Tudományos Akadémia.
„Színes, bolond életet éltem.
Egész életemben régész akartam
lenni, még most is.” – Az 1950-es
évek végén a fiatal Kádár Lászlót
szülei orvosnak szánták, ám a szegedi egyetem kapujában megtorpanva, a régészeti szak tantermétõl nem messze elõször fizika–

Kádár Lászlót a Mongol
Tudományos Akadémia
tiszteletbeli tagjává
választották
kémia szakon kezdte meg az egyetemi tanulmányait, titkon abban
bízva, hogy az ELTE épületébe
való bejutás után, a szakváltástól
egy kis lépés választja majd el,
hogy beteljesíthesse gyermekkori
álmát, és régésznek tanuljon.

Kádár László három mongol eposzt jegyzett le az utókornak

Ahogy általában az ilyen történeteknél lenni szokott, Kádár Lászlónak sem egy egyszerû átjelentkezéssel zárult le az egyetemi karrierje és életének ezen szakasza.
A kérelmét elutasítva, teljesen
megsemmisülve ballagott a folyo-

són, ahol egyszer csak megszólította a mára már nagy népszerûségnek örvendõ sci-fi-író, Leslie
L. Lawrence: „Lõrincz Laci barátom azt mondta, hogy menjek el
mongolistának. Mondjam azt,
hogy a tatárjárás idõszakával szeretnék foglalkozni, de nem a nyugati latin nyelvû források alapján,
hanem a keleti, mongol források
alapján. Az elbeszélgetés után egybõl fel is vettek.” – Ebbõl az elhamarkodott pályaválasztásból végül egy életre szóló szenvedély
lett, amely során magas szintû,
minõségi orientalista- és nyelvészképzésben részesült, ezt követõen egy évet Mongóliában töltött
egy ösztöndíjprogram keretében.
Ez idõ alatt egyik támogatója
az a Rincsen professzor volt, akinek gránitszobra került a mongol
demokratikus rendszerváltás után
Sztálin bronzszobra helyére.
Rincsen professzor bemutatta az
akkor még élõ legnagyobb mongol eposzmondónak (regõsnek),
Uvhijn Batnak. Ez a nyugatmongol származású, a buddhizmusban mélyen hívõ, akkor 63
éves õstehetség népes családjával
megélhetési okok miatt kényszerült a fõvárosba költözni, ahol éjjeliõrként kereste a kenyerét. Bat
három régi mongol eposzt ismert
és adott idõnként elõ énekelve egy
kobozszerû húros hangszerrel kísérve. Ennek a három eposznak
az elõadását Kádár László hangfelvételként rögzítette, amely
eposzok közül az egyik ötezer
verssor terjedelmû volt, és elõadása körülbelül három órát vett
igénybe.
A felvételek közti beszélgetésekbõl kiderült, hogy számos közös tulajdonság lelhetõ fel a mongol és a magyar mondavilágban.
Például a beszélõ táltos ló vagy a
kettõs lélek felfogása, miszerint a
hõs addig nem tudja a gonoszt elpusztítani, amíg nem öli meg azt
az állatot, amelyben a gonosz
második lelke van. A mongol
eposz azért is tanulságos számunkra, mert hasonló lehetett a
honfoglalásunk idején az a ma-

gyar eposz, ami a kereszténység
felvétele után elveszett.
Kádár Lászlót hazaérkezése
után kezdetben diplomataként
küldték volna újra vissza Mongóliába, de nem akart ilyen pozíciót
betölteni, mert a késõbbiekben elsõsorban tudósként szeretett volna érvényesülni. Ilyen végzettséggel nagyon nehéz volt akkoriban
elhelyezkedni és megélni Magyarországon, így a pár hónapos dacolás után, amikor már anyagilag
ellehetetlenedett, újra felkereste a
nagykövetséget, hogy elvállalja a
munkát, de akkor már büntetésként nem ajánlották fel neki az elõzõ lehetõséget, annak ellenére,
hogy rajta kívül senkinek nem volt
egyetemi végzettsége, és a nyelvet is (csak az oroszt) legfeljebb
középfokon beszélték a kint élõ
magyar diplomaták.
A ranglétrát legalulról kezdve
kellett újra végigjárnia, így elõször
adminisztratív munkatársként
küldték ki, miközben a nyelvet
nem beszélõ nagykövetnek tolmácsolt oroszul, mongolul, angolul,
amely eredményeként három év
után elõléptették segédattasénak.
Innentõl rohamléptekkel épült a
karrierje, ugyanis a kinevezés után
három napra már attasé, öt napra
rá már harmadtitkár volt Andrásfi
Gyula nagykövet mellett.
Nyugdíjas évei elõtt az ELTEn, ahol a leendõ mongolistáknak

tartott elõadásokat, találkozott a
tanszék mongol nyelvi lektorával,
Balcsigijn Katúval, akirõl kiderült,
hogy neves, nemzetközileg ismert
szakértõje a mongol eposzoknak.
Ekkor került elõ fiókjából ötven
év után az Uvhijn Battal készített
hangfelvétel, majd Katúval együtt
keresték fel a Magyar Zenetudományi Intézetet, ahol megállapították, hogy a régi felvételek jó
állapotban vannak, így alkalmasak a digitalizálásra.
Ezután Katúval közösen a három eposzt eredeti mongol szövegével, annak angol nyelvû fordításával, elemzéssel és magyarázatokkal, könyv formájában
Megmentett eposzok címen jelentették meg. Kádár László a leghosszabb eposzt magyarul is megjelentette, a hangfelvétel digitalizált példányát pedig a Mongol Akadémiának adományozta. A
felvétel megérkezésekor az akadémia illetékes szekciója mongol,
kínai és orosz tudósok, valamint
az eposzmondó Bat családtagjainak meghívásával konferenciát
rendezett, ahol úgy értékelték,
hogy a „mongol nemzet kulturális
örökségének ritka, becses értéke”
tért haza. 2014 novemberében a
Mongol Akadémia elnöke Budapesten járt, és ekkor személyesen
adta át Kádár Lászlónak a Kubilaj-érdemérmet.
Deli Kitti
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Balatoni mozaik:
Pálffy Károly kiállítása
Tavaszköszöntõ, kicsit a
nõnaphoz is kapcsolódó
egyedi kiállítással lepte
meg a mûvészetek kedvelõit Pálffy Károly balatonfüredi festõmûvész.
A polgármesteri hivatal folyosógalériájában kiállított képek
között számos új alkotás is található, a téma azonban örök, a mûvész által imádott Balaton. Barátok, kollégák – mindazok, akik tisztelik és szeretik Pálffy Károlyt
– jöttek el a megnyitóra, ahol
Diószeghy Leopoldina, az Eötvös
Loránd Általános Iskola igazgatónõje beszélt a mûvész munkásságáról.
Pálffy Károly saját mûvészete megvalósításáról úgy fogalmazott: az idõt, az átalakulást próbálja meg képpé formálni, ami az
õ esetében azért egyedi, mert szereti átélni azt, amirõl szó van egyegy festményen. Nem másol például fotót, hiszen meggyõzõdése, hogy az alkotónak át kell élnie az idõt, a teret, és benne meg-

Pálffy Károly és Diószeghy Leopoldina a városházi kiállítás megnyitóján
találni a saját helyét. Ha mindez
élménnyé válik, akkor jelent igazi örömet az alkotás.

A megnyitón az Eötvös iskola
kórusa énekelt, Szûcsné Sallai
Margit vezényletével. A tárlat

május 4-ig látogatható a városháza emeletén.
Bán László

Áldozatvédelmi
segítségnyújtás
a Balatonfüredi
Rendõrkapitányságon
A Fehér Gyûrû Közhasznú Egyesület április 1jétõl munkanapokon 10 óra
és 12 óra közötti idõtartamban áldozatvédelmi
irodát mûködtet a Balatonfüredi Rendõrkapitányságon. A meghatározott idõtartamban a bûncselekményt elszenvedett emberek részére egy kiképzett
ügyintézõ áll rendelkezésre, aki a szorult helyzetben lévõknek anyagi, pszichológiai vagy jogi segítséget tud nyújtani, de emellett segít az ellopott úti, illetve személyi okmányok
pótlásában is, vagy akár tájékoztatást ad a büntetõeljárás folyamatáról. A jogsegélyszolgálatot bárki ingyenesen veheti igénybe,
akinek sérelmére bûncselekményt követtek el.
BFN

LEVÉL AZ OLVASÓNAK

Ötven esztendõ
Balatonfüreden
Valójában soha nem gondoltam rá, hogy hány éve is élek a városban, most mégis eszembe jutott, hogy idén nyáron szép évfordulót élek
meg: júniusban lesz ötven éve, hogy a városba költöztünk. Egy város
életében fél évszázad nem számít különösebben nagy idõnek, de ez az
ötven év, amit itt eltöltöttem, szinte hihetetlen fejlõdést, változást hozott.
Apám, aki 1974-ben halt meg, és nagy lokálpatrióta volt, valószínûleg
eltévedne, ha valamilyen csoda folytán most kellene végigsétálnia a
városon. Új épületek, új utcák tömkelege, és minden annyira, de annyira más…
S ha már az új utcákat említettem: amikor ideköltöztünk, még hírehamva sem volt a Munkácsy Mihály utcának, ahová most az akkori
házunk néz. Csak a Mészöly Géza utca létezett, keskenyen és porosan,
százas villanykörtékkel az oszlopokon, s onnan nyílt egy nagy csemetekert, aminek szinte a közepébe építtette föl az Állami Erdõrendezõség –
apám náluk dolgozott erdõmérnökként – azt a családi házat, amit szolgálati lakásként nekünk szántak. Akkortájt természetesen még nyoma
sem volt annak a brutális méretû építkezéshullámnak, ami most arrafelé zajlik. Békés, csöndes városrész volt, a város széle, mert az élet
gyakorlatilag megállt a Deák Ferenc utcánál, amit még Beloiannisz
utcaként aposztrofáltak, s híre-hamva sem volt az Annabella Szállodának. A mostani, hatalmas strandparkoló helyén vizenyõs rét volt elképesztõ mennyiségû virággal, s a Koloska-patak kanyargott a közepén
– amit azóta nyílegyenes, helyenként két méter mély, kibetonozott árok
aljára kényszerítettek. Szörnyû látvány!
Akkortájt, ha húsvétkor elindultunk kószálni a lányaimmal, hogy a
feleségemnek legyen ideje elkészíteni otthon a kertben a fészkeket, egész
biztos összeakadtunk egy-két tapsifülessel. A kertünkbe rendszeresen
bejártak a fácánok és megdézsmálták a veteményt, s amikor elkezdték
építeni a Munkácsy utcát, és elbontották a kerítésünket, egy róka a
tyúkállományunkat is erõsen megritkította. Mondanom sem kell, nem
kaptunk semmiféle kártérítést!
Hogy miért kellett kerítést bontani egy utca építésénél? Mert az utca
a kertünkön ment volna keresztül. De ez nem volt ilyen egyszerû, ezt
akarom elmesélni.
Apám akkoriban sokat szorgoskodott társadalmi munkában a város zöldterületeinek szebbé tétele érdekében; már nyugdíjas lévén került rá az idejébõl. Gyakran megfordult a tanácsházán – a fiatalok
kedvéért mondom, akkor így hívták a polgármesteri hivatalt –, s természetesen jól ismerte azokat a hivatali dolgozókat, akik ezekkel a kérdésekkel foglalkoztak. Egyik ottjártakor hívták, menjen be az egyik irodába, és nézze meg egy új utca – a Munkácsy utca – tervét, mert tudták,
hogy valahol arrafelé lakunk. Kiterítették az asztalra a hatalmas papírlapot, körülállták, és büszkén mutatták apámnak, hogy merre fog vezetni az új utca nyomvonala. Apám nézte egy darabig, aztán elkezdte
csóválni a fejét, majd meg is jegyezte: „Nem lesz ez így jó!” A többiek
megrökönyödve hallgatták, nem értették, mi lehet a probléma. „Nem
mehet erre az utca, mert van itt egy ház” – mutatott apám egy pontra a
térképen. A többiek méltatlankodtak: „Laci bátyám, ne mondj már
ilyet, hogy lehetne ott ház? Láthatod, a térképen sincs ott semmi!” Mire
apám: „Márpedig van, ráadásul én lakom benne.”
Így derült ki, hogy arról a térképrõl, amelyik alapján a tervezõ
dolgozott, a mi házunk valahogy lefelejtõdött. Nem volt mit tenni, új
nyomvonal, kanyar jobbra, mi pedig elveszítettük a kertünk felét, s
a ház sarkától pár méterre ott az aszfaltos utca a zajos, nyári forgalommal.
Ha a Kedves Olvasó a Deák Ferenc utca végén, az Esterházy strandnál balra elkanyarodik, és elindul a Munkácsy utcán, láthatja, hogy az
utca szinte nekimegy egy sárga, sátortetõs családi háznak – annak a
háznak, amelyben harminc évig éltem, s amit az utca az elmondottak
miatt kénytelen volt egy nem tervezett S-kanyarral kikerülni.
Gaál Antal
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Kéri Imre
hetvenéves
Mivel nem vagyok meggyõzõdve arról, hogy a lapunk
minden füredi olvasója tudja,
hogy ki az a Kéri Imre (ami
elég nagy szégyen az illetõkre), pontosan rögzítem: Kéri
Imre Balatonfüred szülötte
(siskei), Munkácsy-díjas festõmûvész, rézkarcoló (õ
mondja így!), aki most március 15-én kapta meg a Magyar
Köztársaság Érdemes Mûvésze címet! Illik neki gratulálni! Egyelõre csak így, szavakkal üzenvén, de bizonyára még
ebben az évben egy látványos
összegzõ kiállítás is megilleti,
mert pillanatnyilag az õ életmûve a kortárs magyar képzõmûvészet egyik meghatározó jelensége. (És ez bizony
kevés füredi mûvészrõl mondható el...)
Sokan elemzik pályafutását, keresik indulásnak, mûfajválasztásának és témavilágának eredõit. A Füredhez is kötõdõ, nemrég elhunyt Hubay
Miklós író valóságos rajongója volt, s az olasz piktúrában
találta meg mûvészete gyökereit. Mások a németalföldi
mûvészet kétségtelen hatását
tárták fel alkotásaiban. Többen
a mûfajt kísérleteivel megújító mûvészt látják benne, hiszen
a mezzotinto eszközeivel készült lapjain a terek, fények,
árnyékok, alakok, távlatok teljesen új viszonyrendszerben
jelennek meg elõttünk. Neki
adjuk a szót: „Eddigi munkáimban a sejtelmes sötétség s a
reményt sugárzó fény drámai
együttesét kutattam.” S ehhez
olyan mestereket választott ki,
mint Caravaggio, Rembrandt,
Goya.
Hírnevének és tudásának
igazolására elég elsõsorban a
közönség véleményére hivatkozni, hiszen számtalan hazai
és külföldi kiállításon nyert
díjat. Valamint a világ számos
országába hívják kiállítani
New Yorktól Londonon és
Párizson át Moszkváig – tán

Egyre több gyászjelentést hoz nekem a
postás, az eltávozottakhoz kötõdõ emlékeim pedig sokasodnak. Így jutott eszembe legutóbb is, hogy
Balatonfüred egyik
varázsa a sok közül,
hogy az ideérkezõ,
s gyakran visszatérõ
idegen pillanatok alatt
Füred-rajongó lesz. Ez
olyan titok, amelyet
ugyan tudunk magyarázni, de felfogni nem.
Így jártam e gondolattal, amikor kezemhez
jutott Kõvári Péter
gyászjelentése.
Túl a megrendülés fájdalomkitörésén (ezt nem hiszem
el!), eszembe jutott, s tán a
hozzám hasonló korúak is emlékeznek rá: a Magyar Tele-

õ maga sem tudná ezeket a bemutatókat felsorolni. Márpedig ilyen helyekre csak a legjobbakat hívják.
Közben szóban is, alkotásban is vissza-visszatér Füredhez. Egy jó ideg itt is laktak
asszonyával, a szintén remeklõ Decsi Ilona festõmûvésszel,
a Bagolyvár volt az otthonuk,
galériájuk. Ifjú emberként pedig a Lipták-házban üldögélve
hallgatta Borsos Miklós, Illyés
Gyula és a többiek csevegését,
s nagyon figyelt, mert valami
másik világról volt ott szó.
Azután mentek tovább, mert
Füred bármennyire jó hely, a
mûvészet központja azért még
mindig a fõváros. Imre szerepet vállalt a magyar mûvészeti élet szervezésében, intézményeiben, érdekvédelmében.
Mert igazi füredi alkat: lázadó, igazságkeresõ és rettenetesen szókimondó – olyannyira, hogy annak már õ maga látja kárát. De ez sohasem érdekelte, úgy él, amint fest. Vagyis csak az igazság szólalhat meg
belõle és általa. A mûvészet
igazsága pedig sohasem állhat
a hatalom szolgálatába. Ezt õ
így fogalmazza meg: „A mûvészet nemesebb minden emberi tevékenységnél.”
Így hát ne is csodálkozzunk, hogy nem Kossuth-díjat kapott most, amit bõven
megérdemelt volna. De az idõ
neki dolgozik, s a megélt mûvészi lét tisztessége is. S mivel a mûvészetet nem az elnyert díjak mennyiségével
mérik, hanem a létrehozott
életmû súlyával, így nyugodtan mondhatjuk: Kéri Imre
nagy ívû pályája talán éppen
most, ebben a szép életkorban
jutott delelõjére, s még csak
tovább emelkedik majd. Õ
maga mondta öt évvel ezelõtt,
én egy kicsit átalakítottam erre a születésnapra: „Sok tervem van, hiszen még csak 70
éves vagyok.”
(p. m.)
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Rosta Sándor munkásságát Praznovszky Mihály foglalta könyvbe

Praznovszky Mihály, Molnár Judit, Bóka István és Rosta Sándor a Kisfaludy Galériában tartott könyvbemutatón
Rosta Sándor, Balatonfüred díszpolgára… Így
szólt lapunk híradása
három évvel ezelõtt,
augusztus havában. A
Balatoni Intézõ Bizottság
nyugalmazott fõtitkára
akkor kapta meg e
legmagasabb városi
elismerést. S most, bõ két
esztendõ múltán, március
27-án átadták neki igen
népes közönség elõtt azt
a könyvet, amely megillet
minden városi díszpolgárt, s amelyben életútját
összegzik, mutatják be.
(Sok máshoz hasonlóan
ez is egyedülálló jelenség
országosan, miként az is,
hogy ez a Balatonfüred
Városért Közalapítvány
könyvsorozatának már
73. kötete!)
A könyvbõl kiderül, hogy
Rosta Sándort az is ismeri, aki
nem ismeri, hiszen egész életútja összeforrott a Balatonnal, s ki
ne ismerné és szeretné a magyar
tengert? Sõt, munkahelye is csak

egy volt, ami manapság már igen
hihetetlenül hangzik.
Ha a Balatonnal életünk vagy
napjaink bármely pillanatában
kapcsolatba kerültünk, ott találtuk Rosta Sándort is. Igazi balatoni ember, igen sok díszítõ jelzõvel illették õt, s azokra mindre rászolgált. Egy teljes életutat töltött
el a tó, a vendégek, az itt élõk
szolgálatában. A legendás mester, Zákonyi Ferenc tanítványaként kezdte pályáját, s lett belõle
a Balatoni Intézõ Bizottság fáradhatatlan munkása.
Aki kíváncsi arra, mi történt
az eltelt fél évszázadban a Balatonnal, mit kellett küzdeni azért,
hogy a tó megmaradjon, hogy a
vize tiszta legyen, hogy maradjon
szabad lejárat a vízhez, hogy a
szúnyogok ne öljenek meg, hogy
a turistának legyen szállása elegendõ, hogy a modern világ kihívásaira modern választ adjunk,
hogy a magyar vendég visszataláljon a magyar tengerhez – az olvassa el a könyvet.
Még a turizmushoz nem értõ
ember is felszisszen, mi mindent
kellett kézben tartani, ismerni, al-

Kõvári Péter emlékére
vízió egyik nagy mûsortalálmányán, a Delta stáblistáján az õ
neve is ott sorakozott mint szerkesztõé. Ennek már lassan ötven
éve. Kõvári Péter 1966-ban került a Magyar Televízióhoz, s végigjárva a szükséges utat, a gyakornokságtól eljutott az elnökhelyettességig.
Miközben megteremtette társaival együtt a köztelevízió (van,
aki ezt a fogalmat ismeri vagy alkalmazza Magyarhonban?) egyik
legfontosabb funkcióját, a tudományos ismeretterjesztést. Üssük fel a lexikonokat, vagy nézzük meg a neten a nevét, s látni
fogjuk: micsoda hatalmas, következetes szerkesztõi munkát végzett, a magyar szellem mily óriásait vitte a stúdiókba. S persze
minket, nézõket is odaültetett a

7

képernyõ elé, akik akkor még azt
hittük, a televízió arra is való, hogy
onnan tanuljunk. (Óh, szent együgyûség, mondjuk a Husz Jánosféle felkiáltással.)
Hát ez volt Kõvári Péter, aki
tán magától is meghalna, ha látná,
most mi lett az õ televíziójából. És
a hivatásából, amit meg kellene tanulni évek szorgos munkájával, s
nem pedig, beesve az utcáról, másnap már valamit hebegni a kamerák elõtt, amelyiknek az sem tudják, melyik végébe kell belenézni.
De félre a panasszal! Kõvári
Péter annak idején Zánkára költözött (családi érzelmek hozták
ide), s mivel útba esik Füred, ettõl
kezdve, több évtizeden át Füred
barátja lett. Hány közvetítést köszönhetünk neki! Riportot, mûsort, szerkesztést. S köztük az

Anna-báli élõ adásokat a megfelelõ bakikkal, de arról sem
õ tehetett. Mígnem végül oda
is eljutott, hogy az egyik bál
szépe verseny zsûritagja is
lett. Tán ekkor izgult a legjobban szakmája során.
Elment, eltemettük, elbúcsúztattuk. A közhely azt
mondatná: nem felejtjük. S ez
most annyiban igaz, hogy ha
most ránézünk a magyar televízióra, tényleg azt kell mondanunk: a Kõvári Péter fémjelezte igényes, értékes és tanító jellegû közszolgálati televíziózást valóban nem felejthetjük. Az olyan igaz televíziós személyiségekkel együtt,
mint õ volt. Más lehetõségünk
úgy sincs, mint az emlékezés.
(kym)

kalmazni a Balatonért. Magyaros
módon még jó néhány cseles csavarra is szükség volt, hogy a dolgok menjenek a maguk rendjén. S
hány kormány, hány miniszter,
hány idegenforgalmi szakember
fordult meg közben hivatalában,
s neki mindenkivel meg kellett
küzdeni. Szép szóval, ravaszsággal, erõs diplomáciával, trükkökkel – nagy mesterség a BIB fõtitkárának lenni!
S mindezt tette innen, Balatonfüredrõl, hiszen ennek a városnak
a lakója több mint fél évszázada.
Volt is elõnyünk abból (bevallhatjuk), hogy a munkahelye és õ is
ide kötõdött.
Mindez és még sok minden
más is elhangzott a könyvbemutatón. Molnár Judit alapítványi
elnök vezette le a programot, amelyen mûvész vendégek is szerepeltek. S mivel Rosta Sándor ekkor töltötte be nyolcvanadik szü-

letésnapját, az alkalmi mûsor is
õt köszöntötte. Bánó Veronika
Csajkovszkij-mûveket játszott
zongorán, Vajda Károly színmûvész pedig a kedvelt költõ barát,
Keresztury Dezsõ verseibõl idézett. A könyvet dr. Bóka István
polgármester mutatta be, s egyúttal felidézte, milyen kapcsolat
volt Rosta Sándor és a Balaton
egésze között, és ezt õ maga hogyan látta, értékelte s értékeli
mindmáig. A meghívott barátok
közül dr. Kovács Árpád és Somogyi Zoltán a barátság, a hûség és
az elhivatottság hármasságát sorolta fel, amely örök emberi értékek itt, a Balaton partján még fényesebben ragyognak.
Végül a könyv összeállítója,
Praznovszky Mihály szólt a kiadvány tartalmáról, szerkezetérõl, és
a fürediek szíves figyelmébe ajánlotta a mûvet.
(cs. k.)
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Árpád-napi megemlékezés Családi NABE-program
Családi programot
szervezett a Nõk a
Balatonért Egyesület
(NABE) arácsi csoportja.
A rendezvényen a családok
tagjai érdeklõdésüknek
megfelelõen válogathattak
a különféle programok
közül.
A gyerekek kézmûves foglalkozásokon vehettek részt. Elkészíthették, kivághatták, ragaszthatták a húsvéti nyuszit, festhettek, színes virágokat varázsolhattak papírból. Interaktív játéktér
keretén belül közelebbrõl megismerkedhettek a Balatonnal és élõvilágával. A felnõtteknek egészségvédelmi elõadásokat és vizsgálatokat tartottak: volt mikrokamerás hajvizsgálat, frissítõ maszszázs, fogyókúrás étrend, natúr
gyümölcslé.
A NABE tagjai megismertették a látogatókkal a természet
közeli tisztítószereket és egyéb
„zöld” termékeket. Le lehetett adni a környezetszennyezõ használt
elemeket, sütõolajat és a lejárt
szavatosságú gyógyszereket is. A
délután folyamán két elõadáson is
rész vehettek az érdeklõdõk. Kelemen Lívia Hogyan szabaduljunk
meg mindennapi mérgeinktõl cím-

Minden évben a sírjánál is megemlékeznek Kutas Árpádról
A 2010-ben elhunyt Kutas
Árpád alpolgármesterre,
díszpolgárra emlékeztek
Arácson az Arácsért
Közhasznú Alapítvány
szervezésében.
Az arácsi református temetõben Császár Attila református esperes megemlékezõ szavai a „talentummal való sáfárkodásról”
szóltak. Utak, kertek, épületek
dicsérik a néhai alpolgármester
keze munkáját, és az Arácsért Alapítványt is õ hozta létre László
Antallal 2002-ben. A kuratórium
tagjai az elmúlt évben határozták
el, hogy Kutas Árpád emlékére
megalapítják az Arácsért-díjat. A
plakettet, amely Raffai Béla szobrászmûvész alkotása, minden évben két alkalommal szeretnék átadni olyan arácsi lakosnak, aki
önzetlenül sokat tesz a városrészért, a közösségért. Elsõ alkalommal Balika Árpád vehette át a
díjat, aki már tíz éve nélkülözhetetlen fogaskereke az alapítvány-

Fabacsovics Zoltán Balika Árpádnak adja át a kitüntetést
nak. Az arácsi szilveszter ötletgazdája, de mindenben lehet rá
számítani, önzetlenül segíti az alapítvány munkáját – mondta Fabacsovics Zoltán, az alapítvány elnöke a népházban tartott ünnepségen. Árpád-napon hagyományosan képes úti beszámolót is

tartottak, amelyen dr. Sipos Árpád, az alapítvány kurátora Burma (ma Mianmar) címmel a volt
angol gyarmat és Kambodzsa színes világába vezette be a vendégeket, hegedûn Angyal Imre, a Múzsa Egyesület tagja játszott.
Hanny Szabó Anikó

Gyerekrajzokból rendeztek kiállítást az Arácsi Népházban
mel, Kõhidi Zsuzsa a hajgyógyászatról tartott elõadást.
A zöld naphoz kapcsolódóan
idén elsõ alkalommal a csoport Az
én képzeletbeli kertem címmel
három korcsoportban rajzpályázatot hirdetett a gyerekeknek. A
rajzpályázatra az óvodákból és az
iskolákból, minden várakozást felülmúlva több mint háromszáz
alkotás érkezett. A rajzokból –
tudtuk meg Pergerné Ildikótól, a
NABE arácsi csoportjának veze-

tõjétõl – Szuromi Lizi és Nyitrai
Orsolya, a Vaszary Galéria munkatársai minden korcsoportból
20–20 rajzot választottak ki. A
gyerekek közül a helyezettek jutalmat kaptak, de minden gyerek
kapott valami kis ajándékot. A
gyerekek képzelete határtalan, az
ötletek és a megvalósítások is nagyon jók voltak – mondta Szuromi
Lizi a nagyteremben elhelyezett
paravánokon kiállított rajzokról.
Hanny Szabó Anikó

Balaton Best Card
Számtalan ötlet, javaslat, köztük hatékonyak és kevésbé hasznosak születtek már annak érdekében, hogy térségünk valóban a
turizmus kiemelkedõ példája legyen. Voltak ezek közül, amelyek
elbuktak, és vannak, amelyek mellett a nehézségek ellenére egyre
többen sorakoznak fel.
A Balaton Best Térségi Turisztikai Nonprofit Kft., melynek
négy turisztikai egyesület a tulajdonosa (Tihanyi Legenda Idegenforgalmi és Fejlesztési Nonprofit
Kft, a Balatonfüredi Turisztikai
Egyesület, a Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület és a Balatonalmádi Turisztikai Egyesület)
mûködteti a Balaton Best Card
turisztikai kártyarendszert olyan
közös célok érdekében, amelyek
bizonyítottan már rövid távon is
érzékeltették pozitív hatásukat.
Sokan vannak, akik már felismerték a kezdeményezés erejét, és már korábban csatlakoztak a Balaton Best Card rendszeréhez.
A Balaton Best térségi TDMszervezet az idén is a helyi igényekre szabja az egyedülálló kedvezményeket garantáló kártyarendszert és a rendszerhez kapcsolódó turisztikai attrakciókat.
A Balaton Best Card kedvezménykártyának a térségi szállás-

adók lehetnek kibocsátói Balatonalmádi, Alsóörs, Felsõörs, Lovas,
Csopak, Balatonfüred és Tihany
települések szálláshelyein.
A Balaton Best Card térségi
turisztikai kedvezménykártyát
minden vendég ingyenesen kapja
a BBC-vel szerzõdött partner
szállásadóknál. A kártyával ingyen
utazhat az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ
összes helyközi járatán Balatonfûzfõ és Tihany között, valamint
a füredi helyi járatokon.
A strandok kapui pedig egyenesen megnyílnak a kártyatulajdonosok elõtt, hiszen az elsõ négy
napban 40 százalék kedvezmény
jár, aki pedig négy napnál többet
tartózkodik a Best-térségben, az
ingyen mehet fürdõzni is.
A BBC kártyával egy család
egy hét alatt akár 20–30 ezer forintot is megspórolhat kiadásaiból, hiszen a BBC kártyával nem
csak a strand és a busz lehet ingyenes, de minimum 20–50% kedvezményt ad több múzeum, élménypark és étterem is.
Idei évi új szolgáltatásunk kizárólag a BBC kártyával rendelkezõ vendégeinknek az e-bikehasználat. Garantált programajánlataink részeként elektromos kerékpárokkal fedezhetik fel vendégeik a Balaton-parti települések és

a környék nevezetességeit, látnivalóit, szolgáltatásait. BBC kártyával bárki kipróbálhatja, hogy
milyen érzés e-bike-kal suhanni a
Balaton legjobb oldalán.
A kedvezmények az idei évben még vonzóbbá válnak, hiszen
a kártyatulajdonosok például
20% kedvezményt kapnak a Balatoni Hajózási Zrt. menetrend
szerint közlekedõ személyhajói,
sétahajói és gyorshajója díjaiból,
11-34% közötti kedvezményeket vehetnek igénybe a Balatonfelvidéki Nemzeti Park látogatóhelyeire (Levendula Ház Látogatóközpont, Pannon Csillagda, Tapolcai-tavasbarlang, Hegyestû
Geológiai Bemutatóhely, Lóczybarlang), 20% kedvezmény az
Annagora Aquapark strandjegyáraiból, gyerekeknek díjtalan belépés a veszprémi állatkert Zoo
Kalandparkjába stb.
A BBC kínálta élmény tehát
minden, a térségünkbe érkezõ
vendégnek jár, amennyiben a szállásadók plusz vonzerõt szeretnének kínálni vendégkörüknek.
A kártyarendszerhez való csatlakozással kapcsolatban további
információk kérhetõek:
balatonbest2015@gmail.com
vagy a 06(20)299-4245-ös telefonszámon.
(x)
balatonbest.hu

Festõi Arács alkotópályázat
Az Arácsért Alapítvány kuratóriuma alkotópályázatot hirdet
Festõi Arács címmel.
A pályázat célja: Arács értékeinek bemutatása, népszerûsítése,
ahogy egy festõmûvész látja és
láttatja. Várjuk azokat az arácsi
témákat feldolgozó festményekrõl, grafikákról készített digitális
fotókat, melyek szerzõi szívesen

vennék, ha alkotásuk szerepelne
az alapítvány 2016-os, legalább
négyszáz példányban megjelenõ
falinaptárában.
A kiírásra kerülõ pályázat célja, hogy a beérkezõ pályamûvek
közül kiválasztásra kerüljön az a
12 alkotás, mely az év végén megjelenésre kerülõ alapítványi naptárban Arács értékeit, nevezetes-

ségeit és szépségeit a legszínvonalasabban mutatja be.
Beküldési határidõ: A festmény, grafika fotója június 30-ig
küldhetõ be az alábbi e-mail címre: festoiaracs@gmail.com. (Ezúton is felhívjuk tisztelt pályázók figyelmét, hogy egy e-mail
csak egy fotómellékletet tartalmazhat!)
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Válás után
is van élet!
„A válás olyan veszteség, amely
hosszú idõn át elkísér, akár férfi vagy,
akár nõ, és akkor is, ha õ hagyott
el, és akkor is, ha te hagytad el õt.”
Tavasszal induló csoportos foglalkozások:
8 alkalom: keddenként kéthetente 18–20 óráig alkalmanként
5000 Ft
március 17., 31. április 14., 28.,
május 12., 26., június 9., 23.
Hol tartasz épp?
* Nem hiszed el, hogy ez történt
veled?
* Nagyon haragszol rá vagy gyûlölöd?
* Közömbös vagy felé?
* Nagyon fáj még?
* Becsapottnak érzed magad, elárultnak?
* Elveszítetted a hitedet abban,
hogy szabad bízni valakiben?
* Félsz, hogy nem kellesz senkinek, vagy hogy nem vagy szerethetõ?
* Visszakívánkozol mellé?
* Vagy úgy érzed, lezártad ezt a
kapcsolatot, mégsem megy új, erõs
kapcsolat kialakítása?
A válás és újjászületés olyan
strukturált önsegítõ csoport, ami különbözõ pszichodramatikus eszközökkel, strukturális technikákkal,
tematikus beszélgetéssel segíti a
leválást és az újrakezdést. Az együtt
töltött napok azonban nem csupán
„munkát” jelentenek: a velünk egy
cipõben járókkal való együttlét kifejezetten jó élmény. A szomorúság, a
veszteségélmény megélése mellett
sokszor nevetünk, és emlékezetes,
felemelõ pillanatokat is átélhetünk.
Velünk azt is megtanulhatod,
hogy hogyan élvezd az új keletû függetlenséget, és az új lehetõségekkel élve kellemesebbé tudd tenni
az életed. Mert hidd el, csupán bátorság és elhatározás kérdése az
egész.
A csoporton belül védett, megnyugtató világba kerülsz, ahol bármit is érzel, elfogadásra lelsz. Ahol
fontos vagy, szabad, ahol végre mindent kimondhatsz, ami a veszteségeddel kapcsolatban benned van,
akkor is, ha az nem kedves.
A csoport hatásai az eddigi tapasztalatok alapján:
Nyugodtabbá válsz.
Ki volt a hibás? A másik vagy
te? Ki rontotta el? Hol a volt párunkat hibáztatjuk, hol magunkat.
Ahogy megérted, hogyan hoztátok
létre együtt a kialakult helyzetet,
okafogyottá válik a bûntudat és a
hibáztatás is, így nyugodtabbá válsz.
Csökken vagy elmúlik a benned
lévõ harag miatti bûntudat.
A harag természetes a válás
után. Ahogy látod, hogy a csoporttársaidban is élnek ilyen érzelmek,
és átéled, hogy a dühöd teljes elfogadásra talál, felszabadulsz, és végre
átélheted mindazt, ami eddig benned feszült.
Nagyobb önbizalmad lesz.
Látsz másokat ugyanolyan helyzetben, mint magadat, és azt is látod, hogy õk szerethetõk. Ebbõl
megérted, és ami fontosabb, átéled,
hogy elfogadható vagy, szerethetõ
vagy, rendben vagy, bármit érzel,
bármit mondasz, és felismered olyan
értékeidet, amelyekre eddig nem
láttál rá.
Visszakapod a reményt.
Látod a többieket a gyászfolyamat különbözõ szakaszaiban, ami
segít, hogy a saját folyamatodra is
ráláss. Ez pedig azt jelenti, hogy látod a végét, látod, hogy ebbõl ki
lehet jönni, és ki is jössz, még ha
idõre is van szükséged ehhez.
Ha van gyermeked, jobbá válik
vele a kapcsolatod.
Ahogy benned enyhül az ellenségesség, cserbenhagyottság, vád,
fájdalom, harag a volt pároddal
szemben, több nyugalom, figyelem
és szeretet jut a gyermeke(i)dnek.
Mélyebb békét és több örömöt éltek át, ahogy csökken benned a
felé(jük) érzett bûntudat.
Nyitottabbá válsz egy új kapcsolatra.
Ha az elválási-leválási folyamat
vége felé tartasz, megerõsödött önbizalommal, tisztábban látott és lezártabb kapcsolattal a hátad mögött és magasabb tudatossággal
válsz képessé új társat választani.
Jelentkezés: Frank Róbert,
06(30)365-67 00
Helyszín: Balatonfüred, Csokonai u. 10., Lelki Egészség Központ
A csoportot vezeti: Frank Róbert
pszichológus, Petschovsky Márta
mentálhigiénés szakember (válás és
újjászületés csoport tréner)
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Marketing Challenge Day
Új szakot indítanak a Pannon Egyetemen
A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara Marketing Challenge Day
címmel marketingversenyt rendezett
középiskolások számára.
A marketing egyre nagyobb kihívást
jelent a vállalatok számára, hiszen min- A Lóczy gimnázium diákjai elsõk lettek
denki arra törekszik,
hogy megkülönböztesse az álta- selte, egy-egy csapat érkezett a
la kínált terméket vagy szolgálta- székesfehérvári Belvárosi I. Isttást. A növekvõ kommunikációs ván szakközépiskolából, a balazajban viszont elterelõdhet a fo- tonfûzfõi Öveges József szakgyasztók figyelme, és nem lesz si- képzõ iskolából, a veszprémi
keres a marketingkampány. Ebben Padányi katolikus gyakorlóiskoa versenyben a diákok megmutat- lából és a Veszprémi Közgazdahatták, mennyire jártasak a külön- sági és Közigazgatási Szakközépbözõ termékek, reklámok, márkák iskolából.
A Marketing Challenge Day
világában.
A verseny két fordulóban zaj- abszolút elsõ helyezését a Lóczy
lott. Az elsõ fordulóban marke- Lajos Gimnázium és Két Tanítási
tinggel kapcsolatos tesztkérdé- Nyelvû Idegenforgalmi Szakköseket kaptak a csapatok. A kérdé- zépiskola Market-mixers nevû
sek a marketinggyár termékeivel csapata nyerte meg, melynek tagés a marketingszakma érdekessé- jai Molnár Lúcia, Nyárs Adrienn
givel foglalkoztak. A második for- és Tóth János.
A Pannon Egyetem Gazdaságdulóban a csapatok egy kidolgozandó feladatot kaptak, amely tudományi Kara a versennyel az
egy veszprémi rendezvény meg- idén szeptembertõl induló keresszervezéséhez kapcsolódott. A kedelem és marketing szakra szefeladat megoldását egy szakmai rette volna felhívni a figyelmet. A
nappali és levelezõ tagozaton
zsûrinek kellett bemutatniuk.
A marketingversenyre össze- Veszprémben és Nagykanizsán a
sen 5 iskolából 25 diák érkezett. tanulmányi idõ hat félév + egy
Három csapat a balatonfüredi félév szakmai gyakorlat.
Szalainé Szeili Katalin
Lóczy Lajos gimnáziumot képvi-
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Közel száz geoládát
keresnek Füreden
Nemzetközi versenyt és fesztivált rendeznek április végén
Idén tizenharmadik
alkalommal kerül
megrendezésre a nemzetközi CITO (Catch In Trash
Out) hétvége a világ
számos országában április
24. és 26. között, amely
kezdeményezéshez a 4.
DEocaching, nemzetközi
geocachingverseny és
-fesztivál keretei között
lehet majd csatlakozni.
A geoládák keresése egy GPS
alapú navigációs játék, amely a
kincskeresés õsi szenvedélyére
alapozva egyesíti a modern technikát a természetjárással, a turizmussal és az ismeretterjesztéssel.
Jelenleg tíz-tizenöt darab geoláda
van elrejtve Balatonfüred környékén, de a rendezvény ideje alatt
közel száz célállomásra lehet eljutni. Ilyen nagy mennyiségû
„kincs” csak nagyvárosokban van
elrejtve, mint például Budapest,
Pécs vagy Debrecen. A Balaton
környékén is nagy számban van
elrejtve játékkellék, így a lelkes
geocachingjátékosok biztosan eljutnak Balatonfüredre is, amely
játék remélhetõleg növelni fogja
a vendégéjszakákat.
„Eddig Magyarország keleti
felében rendeztünk ilyen nagy-

szabású találkozókat, de most
szerettük volna házhoz hozni a
rendezvényt olyanoknak is, akik
ilyen nagy távokat nem szeretnének megtenni. Minden évben méltó környezetet választunk a rendezvénynek, így Balatonfüred
nagyon vonzó állomás, hiszen a
víz és a hegyek közelsége csodás
élményt biztosít. Az elõzetes
többlépéses regisztráció alapján
250–500 résztvevõre számítunk
a világ számos országából” – nyilatkozta dr. Fazekas Attila, a verseny fõszervezõje. Nemcsak a
környezõ országokból érkeznek

résztvevõk a balatonfüredi eseményre, de a helyi lakosok aktív
jelenlétére is számítanak, ugyanis
a szemétszedési akció nyilvános
része a programnak.
A szervezõk arra kérik a füredieket, hogy a játék zavartalan lebonyolítása érdekében ne mozdítsák el a kihelyezett geoládákat.
Továbbá a kellemetlen félreértések elkerülése érdekében a rendezvény résztvevõi DEocaching feliratú karszalaggal igazolni tudják,
hogy a verseny résztvevõiként
idõznek egy megadott helyszínen.
Deli Kitti

Hat hasznos tipp
a belsõ békéért

Cserép László, Illyés Mária, Kodolányi Gyula, dr. Józsa Tivadar (Bodosi György) és Kéri Kitty

Bodosi György 90 éves
Csillagórán címmel
verseskötetet adott ki a
Balatonfüred Városért
Közalapítvány a kilencvenéves Bodosi György
tiszteletére. A könyv
születését és az idõs költõ,
író születésnapját ünneplõk jöttek össze a Vaszary
Villában.
Hogy verseskötet a Csillagórán címû könyv, az nem is egészen pontos megfogalmazás, hiszen nemcsak fiatalkori ki nem
adott verseit és egy-két, eddig még
az íróasztalon heverõ kései versét gyûjtötte össze lánya, az idõközben elhunyt Józsa Judit, a
pécsi egyetem olasz tanszékének
adjunktusa, hanem Bodosi György
portréit és esszéit is, amelyek a
Keresztury Dezsõhöz, Németh
Lászlóhoz, Illyés Gyulához fûzõ-

dõ barátságot és az Itália iránti
szellemi vonzódást elevenítik fel.
És hogy a mûfaji sokféleség
mennyire jellemzõ Bodosi
Györgyre, azt mi sem bizonyítja
jobban, hogy olvasható a kötetben egy abszurd drámája is
Jonathan Swiftrõl, amihez még
2014-ben is írt jelenetet a szerzõ.
A kötetbemutatón a családon
kívül részt vett Illyés Gyula lánya,
Illyés Mária mûvészettörténész és
férje, Kodolányi Gyula költõ, mûfordító, Bodosi György barátai.
„Írónevén Bodosi György,
azaz a pécselyi dr. Józsa Tivadar
rendkívül sokoldalú ember, harminc évig körorvos, akihez kilenc
falu tartozott, intézménye ennek
a vidéknek. Kultúraszervezõ, aki
baráti és szellemi kapcsolatba került az ötvenes évektõl és késõbb
itt élõ, nyaraló Illyés Gyulával,
Borsos Miklóssal, Keresztury

Dezsõvel, Németh Lászlóval,
Passuth Lászlóval, Déry Tiborral. Szenvedélyesen gyûjtötte
Pécsely és a környék népmûvészeti és régészeti értékeit, látta a
paraszti kultúra romlását, változását, írásaiban, szociográfiáiban
nem csak az élet idilli oldalát láttatta. Nem az az orvos volt, aki
szabad idejében verseket faragott,
hanem szociológus is.
Ugyanakkor pannon, latinos
költõ, ennek a vidéknek az egész
szellemisége, teljessége, az a bizonyos szubmediterrán levegõ
van jelen a költészetében. Itt az
ideje, hogy újraolvassuk Bodosi
György szociográfiai esszéit, latinos és ugyanakkor modern líráját, a klasszicizáló költeményeket,
látomásait a tájról és a szûkszavú, pontos verseit” – méltatta az
idõs költõt Kodolányi Gyula.
Csorba Kata

Szoktam mondani, hogy
nem az a nagy dolog, ha
valaki elvonul a világ zaja
elõl és ott képes megélni
a belsõ békét, kiegyensúlyozottságot, hanem
mindezt megteremteni
a hétköznapok forgatagában. Írásomban hat tippet
olvashat arról, miket
tegyen a mindennapokban
annak érdekében, hogy
kevésbé legyen feszült,
jobban kezelje a kihívásokat.
1. Lélegezzen mélyeket!
Amikor feszültnek érzi magát,
koncentráljon a lélegzetvételre.
Próbáljon meg minél mélyebben
lélegezni. Hunyja le a szemét, lazítsa el és eressze le a vállát, csak
a lélegzésére figyeljen!
2. Legyen hálás!
Vezessen hálanaplót, jegyezze
fel mindennap, miért lehet hálás.
Ez a gyakorlat segít megláttatni a
szürke hétköznapok csodáit is.
3. Nevessen!
A nevetés csökkenti a stressz
érzéséért felelõs kortizolhormon
szintjét, így mindenképpen feszültségoldó hatású.

4. Sportoljon!
A testmozgás boldogsághormont, endorfint szabadít fel a szervezetünkben, amitõl pillanatok
alatt jobb kedve kerekedik. A séta segíthet a lecsendesedésben, míg
a dinamikus mozgás, pl. a futás,
kerékpározás levezeti a fölös energiákat.
5. Fogadja el, hogy nem irányíthat mindent!
Idõnként inkább lépjen hátra,
és próbálja meg elfogadni, hogy
nem irányíthatja a történéseket.
Vannak dolgok, amiket nálunk nagyobb erõk mûködtetnek, és nincs
rájuk hatásunk, nem tud rajtuk
változtatni. Ne pazarolja el az
energiáját fölösleges mérgelõdésre!
6. Maradjon derûlátó!
Nem mindig könnyû optimistának lenni, de megéri a próbálkozás. Igyekezzen ne a negatív dolgokra, a félelmeire koncentrálni,
hanem a pozitív, erõt és hitet adó
gondolatokat erõsítse magában!
Amennyiben kérdések merülnének fel a természetes gyógymódokkal kapcsolatban, keressen
bizalommal! (x)
Kelemen Lívia
gyógynövényszakértõ, tanár
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Andersen nyomán
Kis meseírók és mesemondók hagyományos versenye
Hosszú évek hagyománya már
a balatonfüredi Városi Könyvtárban, hogy április másodika közeledtével sok-sok meseszeretõ
gyerek tölti meg a termeket, akik
Hans Christian Andersen, dán
meseíró születésnapját mesemondó és meseíró versennyel köszöntik. Ebben az évben is így történt.
Az elsõs és másodikos mesemondók skandináv mesékbõl válogathattak maguknak kedvükre
valót, olyat, amelynek elmondásával bemutathatták a bennük rejlõ mesélõképességet. A balatonfüredi, pécselyi és csopaki isko-

lákban zajló válogatók után 17 elsõs és 13 másodikos mérte össze
ügyességét a zsûrik elõtt. A verseny végén 7 elsõs és 4 másodikos tanuló távozott a jól megérdemelt könyvjutalommal, oklevéllel, a többi mesemondó emléklapot kapott.
A meseírók feladata az volt,
hogy egy megkezdett és valamilyen érdekes fordulatnál abbahagyott mesét kiegészítsenek, befejezzenek. A történet egy púpos
királyfiról szólt, akit sokat bántottak, csúfoltak a testi hibája miatt, s ezért világgá ment. A kis

meseírók igen változatosan alakították a történetet, többen az igazi népmesei hagyományok alapján, de friss ötletekkel jelenítették
meg a királyfi kalandjait, s juttatták el a fõhõst a boldog befejezésig. 59 pályamû érkezett balatonfüredi, pécselyi, csopaki és tihanyi alsós diáktól. A bírálóbizottság évfolyamonként értékelte a
meséket és 15 kisdiákot jutalmazott. Az alkotásokat a könyvtár
nyitvatartási idejében bárki megtekintheti.
Tóthné Wittmann Borbála
gyermekkönyvtáros

Tizenöt meseírót, tizenegy mesemondót jutalmaztak meg a Városi Könyvtárban

KRESZkupa
A Balatonfüredi Rendõrkapitányság illetékességi területén található három középiskola diákjai
részvételével tartottunk helyi selejtezõt március 24-én 9 órakor
Balatonfüreden.
A kerékpáros, segédmotor-kerékpáros, személygépkocsi kategóriákban a balatonfüredi Szent
Benedek Gimnázium, a balatonfüredi Lóczy Lajos Gimnázium és
a zánkai Egry József Szakközépiskola diákjai mérkõztek meg egymással.
Az elméleti és gyakorlati feladatokban derekasan küzdõ diákok között minimális különbségek döntöttek. Az alábbi csapatok képviselik a kapitányságot a
kupa megyei döntõjén:
Kerékpáros kategória: Tóth
Barnabás – Egry József Szakközépiskola, Koncz Péter – Szent
Benedek Gimnázium.
Segédmotor-kerékpáros kategória: Pongrácz Mónika –
Lóczy Lajos Gimnázium, Erõs
Balázs – Egry József Szakközépiskola.
Személygépkocsi kategória:
Marton András – Egry József
Szakközépiskola, Sneider Bence
– Lóczy Lajos Gimnázium.
A Balatonfüredi Rendõrkapitányság állományából Nyíri Károly rendõr fõtörzszászlós, körzeti megbízott és Szekeres Kornél rendõr õrnagy, megelõzési fõelõadó munkája elengedhetetlen
volt a sikeres és eredményes program lebonyolításához.
BFN

Hello, London!
Angoltanáraink vezetésével
2015. március 7-én, szombaton
indultunk Londonba. Az elsõ éjszakát az autóbuszon filmnézéssel és történetek mesélésével töltöttük. Másnap dél körül érkeztünk Brüsszelbe, ahol pár órás városnézésben volt részünk.
Hétfõn kora reggel keltünk át
komppal a La Manche-csatornán
a szigetországba. Napos, szélcsendes idõ volt, kitûnõen látszottak
Dover fehér sziklái. A kikötõbõl
Canterbury felé vettük az irányt.
A katedrális monumentális épülete után a következõ állomás
Leeds kastélya volt. Itt mindenkinek a sövénylabirintus tetszett
legjobban, bár a kastély parkjában pávákkal, fekete hattyúkkal
és sok más madárfajtával is találkozhattunk. Este értünk Londonba a fogadó családokhoz, amit
nagy izgalommal vártunk.
Kedden London szívében, a
Westminster-negyedben kezdtük
a napot. Elsõ utunk a London Eyehoz, a 135 méter magas óriáskerékhez vezetett. A 30 perces utazás alatt csodálatos kilátásban

Egészséghét az óvodában
Hagyományteremtõ céllal rendeztük meg óvodánkban – csoportonként február végétõl március
elejéig – egészséghetünket. A gyermekek a hét során olyan, az egészséges életmód gyakorlását segítõ játékos tevékenységekben vehettek részt, melyek egészségük
megõrzését, védelmét szolgálják.
Több napon keresztül az óvodában és óvodán kívüli helyszíneken változatos és sokszínû módszereken keresztül dolgozhatták
fel az egészséges életmód témaköreit.
A Szivárvány csoport látogatást tett a városi rendelõintézetben, ahol óvodánk védõnõje,
Péringer Anita fogadta a gyermekeket, s beszélgetett velük a helyes fogápolás, a testi higiéné, valamint az egészséges táplálkozás
fontosságáról. Az egészség hét keretében a mentõállomáson is jártak, ahol közelrõl betekinthettek
a mentõsök életébe, munkájába.
Felejthetetlen élményt jelentett a gyermekeknek a mentõhelikopter és a mentõautó megtekintése. A hét kiemelkedõ eseményének számított a gyermekjóga alapjaival való ismerkedés. A lelki
egészséget elõsegítõ jógagyakorlatokkal és -technikákkal Lakatos Dóra jógaoktató (szülõ) ismertette meg a csoportba járó
gyermekeket és a jelen lévõ szülõket.
A Kipp-Kopp csoportban a
gyermekek az óvó nénik segítségével hatalmas méretû kartondobozból maguk készítették el az
orvosos játék egyik fontos kellékét, a mentõautót. Játékosan szerezhetek tapasztalatot az orvos

gyógyítómunkájáról. A hét lezárásaként a szülõkkel együtt megtekinthették az errõl készült fotókat, valamint játékos sportvetélkedõn mérhették össze ügyességüket a gyermekek és a szülõk
egyaránt.
A Napocska csoportban is hasonló jó hangulatban telt a szülõknek szervezett játékos egészségdélután. Gyermekeikkel közösen elõször zöldségekbõl, gyümölcsökbõl ehetõ bábokat, szobrokat és salátát készítettek.
Ezt követõen a gyerekek a témához kapcsolódó versekkel, dalokkal, tánccal köszöntötték szüleiket, majd közös játékos ügyességi vetélkedõkön mutathatták
meg ismereteiket.
A Babóca csoportban szintén
a hét minden napján az egészséges életmódra nevelésé volt a fõszerep. Így azon a délelõttön is,
amikor a szülõket vendégül látták.
Együtt barkácsoltak, játszottak
az anyukák és gyermekeik. A csoportban dekorációs céllal helyezték el az óvó nénik a közösen készített plakátokat, mozaikképeket, amelyek nézegetése szép
emlékeket idéz fel a gyermekekben.
A Mogyoró Tagóvoda Cinege
csoportja az egészséghét keretében szintén ellátogatott az orvosi
rendelõbe. Az ott átélt élményeiket, tapasztalataikat elevenítették
fel a gyermekek az egész héten
átívelõ, folyamatosan kibõvülõ
„orvosos” játékaikban, tevékenységeikben.
A betegségmegelõzés keretében nagy hangsúlyt helyeztek a
tisztálkodás fontosságára, melyet

játékos módon, csoportszobai babafürdetés keretében gyakorolhattak a gyerekek.
A Csiperke csoportban a formaszendvics-készítés aratott
nagy sikert a gyermekek és a szülõk körében egyaránt. Az esztétikai élmény hatott az étvágyra, így
a gyermekek nagyobb étvággyal
fogyasztották a felvágottakat és a
zöldségféléket.
A délutáni szabadidõs tevékenységként felkínált programokban nagy számban vettek részt
szülõk és gyermekek. A játékos
vetélkedõk után pihenésként az
egészséges életmódhoz kapcsolódó egészséges ételeket, gyümölcsöt, zöldséget, gyümölcssalátát, teákat fogyaszthattak a jelenlévõk.
Az egészséghétre szervezett
programokkal elértük az egészségvédõ programunkban meghatározott céljainkat. Különbözõ
változatos módszerek, eszközök
felhasználásával sikerült átadni a
gyermekek számára fontos ismereteket.
A szülõk bevonását azért is
tartottuk fontosnak, mivel a gyermekek egészséges életvitelének,
életmódjának kialakítása az óvoda és a család közös feladata és
felelõssége.
Itt azonban nem állhatunk
meg, tovább folytatjuk mindennapjainkban az egészséges életmódhoz kapcsolódó gyakorlati
tevékenységeket, megköszönve a
szülõk mindennapi segítségét, támogatását és részvételét.
Csekõné Szabó Orsolya
óvodapedagógus
Óvárosi Óvoda

volt részünk. Ezután megnéztük
a Parlament épületét a Big Bennel, a Westminster-apátságot,
majd a St. James’s parkon keresztül elérkeztünk a Buckingham-palotához. A Trafalgar téren Nelson admirális szobra nézett le ránk. Utolsó programunk a
Természettudományi Múzeum
volt, ami mindenkiben életre szóló nyomot hagyott.
Szerdán vidékre utaztunk. Ellátogattunk Shakespeare szülõházába Stratford-upon-Avonben. Délután a Warrick-kastélyt
kerestük fel. Itt a középkori vár
panoptikumát és szobáit néztük
meg, körbejárhattunk a várfalakon, illetve egy madárbemutatón
is részt vehettünk.
Csütörtökön Madame Tussauds viaszmúzeumában világsztárokkal fotózkodhattunk. Ezt
követõen egy ijesztõ horrorkamra várt minket, majd a borzongás
után jellegzetes taxikba ülve Anglia történelmét ismerhettük meg.
Legvégül egy 4D moziélményben
volt részünk. Délután a British
Múzeum hatalmas termeiben ba-

rangoltunk, majd az Oxford streeten sétáltunk.
Pénteken Greenwichbe mentünk. A Királyi Csillagvizsgáló
megtekintése és a két féltekét elválasztó délkörön való fényképezkedés természetesen nem maradhatott ki a programból. Ezután
vonattal a City felé vettük az
irányt, hogy a Tower of Londont
meghódítsuk. Megnéztük VIII.
Henrik és más uralkodók páncélzatát, a kivégzõhelyet, a híres hollókat és a koronázási ékszereket.
Majd megcsodáltuk a lélegzetelállító Tower hidat. Egész napos
hosszú sétánkat a Szent Pál-székesegyháznál fejeztük be. Innen a
kikötõbe mentünk. A szombati
napot végig utazással töltöttük,
az esti órákban érkeztünk meg
Balatonfüredre.
A csoport nevében köszönetet mondok kísérõ tanárainknak:
Horváthné Szvath Szilviának és
Szabó Andrásnénak, hogy utunk
során rengeteg élménnyel gazdagodhattunk.
Mayer Botond
Eötvös Loránd Általános Iskola

Refis túrák
õsszel, tavasszal

Az iskola feladata az ismeretek átadásán túl az is, hogy tanulóinak élményeket nyújtson, közösségi programokat szervezzen.
Kitûnõ példája ennek a Református Általános Iskolában szervezõdött természetjáró szakkör, ahol
a diákok az õszi és a tavaszi hónapokban egy-egy kiemelkedõ
természeti értéket keresnek fel Balatonfüred környékén, Kelli Lajos
tanár úr vezetésével. Néhány túrán személyesen is lehetõségem
volt jelen lenni. Jó volt látni az
érdeklõdõ diákokat, szüleiket és
pedagóguskollégáimat, amint tanár úr vezetésével megismerkednek egy-egy érdekes geológiai
képzõdménnyel, vagy éppen egy
különleges gombafajjal: az õzláb-

gombával, a kucsmagombával, a
rókagombával, az osztrák csészegombával. Kelli tanár úr közismert és elismert gombaszakértõ is!
Az eddig teljesített túrák alkalmával többek között a Tihanyi-félsziget jellegzetes képzõdményeiben, a Bocsár-dûló és a
Malom-völgy geológiai látványosságaiban, a tavasz-völgyi
túra során a tavasz hírnökeiben: hóvirágaiban, téltemetõiben,
májvirágaiban, valamint a Kabhegy szépségeiben is gyönyörködhettünk.
Várjuk a folytatást!
Rojtos Norbert
Református Általános Iskola,
Balatonfüred
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Új edzõ: Kárpáti Krisztián
Március végén szülõi értekezletet tartott a kézis utánpótlásegyesület, ahol átbeszéltek minden aktuális kérdést, amelyek közül a legfontosabb természetesen
az új edzõ személye.
A Balatonfüredi KSE utánpótlás szakágának vezetését 2015
márciusában Kárpáti Krisztián
szakedzõ vette át.
Az eddigi szakmai vezetõ,
György László négy sikeres esztendõ után kérte, hogy szerzõdését felbontva engedjék hazatérni
korábbi sikerei színhelyére, Dunaújvárosba, és ezzel együtt
vissza a családjához.
Természetesen az élet egy
percre sem állhat meg, folynak a
bajnokságok, így a munka irányítását azonnal átvette Kárpáti
Krisztián. Õt tavaly nyáron – töb-

bek között György László javaslatára is – azzal a szándékkal hívták Füredre, hogy elõbb-utóbb a
szakág vezetését vegye át a mestertõl.
Kárpáti Krisztiánnak nem ismeretlenek a fiúk, hiszen a juniorok és az ifjúságiak kispadján
eddig is együtt ült György Lászlóval, a serdülõk eredményei
meg már az õ keze munkáját dicsérik.
Kárpáti Krisztiánt a sokszoros válogatott védekezõspecialista, Kis Ákos segíti, aki õsszel kapcsolódott be az utánpótlás-nevelésbe a BKSE-Eötvös korosztályos csapatainál.
A stafétaátadás tehát zökkenõmentes volt, az eddigi sikeres
munka folytatódik.
Király István

A Polányi testvérek sísikerei

Az idõsebbik (és magasabb) Polányi Lili az alpesi síelés diákolimpia országos döntõjén 4. helyezett lett a II. korcsoportban,
húga, Polányi Panna az I. korcsoportban 12.

Dr. Dibusz Lászlósakkemlékverseny
A 32 évvel ezelõtt elkezdõdött füredi Március-kupa folytatásaként idén
tizenegyedik alkalommal kerül megrendezésre a Dr. Dibusz László-sakkemlékverseny. Dr. Dibusz László fõorvos nemcsak kitûnõ játékos, hanem kiváló
sportszervezõ is volt. Az õ ötlete alapján rendezik meg városunkban évente az
amatõr játékosok és gyermekek nagyszabású versenyét.
2015. évi verseny idõpontja és programja
Idõpont: 2015. április 25. (szombat), 9.00 óra
Új helyszín: Balatonarácsi Népház nagyterme (Balatonfüred, arácsi városrész, Lóczy Lajos u.62,)
A verseny rendezõi: Balatonfüredi Polgármesteri Hivatal
Balatonfüredi Sport Club
Nevezés: a verseny reggelén 8.00–8.45 között a helyszínen, vagy elõzetesen roka.gabor@t-online e-mail címen.
Versenyszámok (három csoportban):
1. Pöttöm csoport: óvodások és általános iskolák 1–4. osztályos tanulóinak egyéni versenye.
2. Ifjúsági csoport: általános iskolák 5–8. osztályos tanulóinak egyéni
versenye.
3. Egyéni verseny, itt bárki indulhat (kivéve az I. vagy ennél magasabb
minõsítésûek, az amatõr jelleg miatt 1900 Élõ-pont feletti játékosok).
Ezen korlátozás nem vonatkozik az ifjúsági és szenior versenyzõkre (ezen
esetben 2000 Élõ-pont).
A verseny szabályai:
Valamennyi csoportban IX fordulós, svájci szisztéma szerint kerül lebonyolításra a verseny. Gyõztes az, aki az olimpiai pontszámítás szerint a
legtöbb pontot gyûjtötte. Pontegyenlõség esetén az egymás ellen elért eredmény dönt. Ha az is egyenlõ, a mezõnyérték dönt.
Játékidõ minden esetben 15–15 perc (zászlóleesésig).
Versenybíróság:
vezetõ versenybíró: Czingler Sándor nemzetközi bíró
tagok:
Róka Gábor B. S. C. sakkszakosztály-vezetõ
Dr. Perkovits Géza sakkedzõ
Díjazás:
Minden csoport gyõztese serlegdíjazásban, valamint az 1–3. helyezettek
érem-, tárgy- és oklevéldíjazásban, míg a 4–6. helyezettek oklevéldíjazásban
részesülnek. Az egyéni versenynél serleg-, érem- és tárgyjutalomban részesülnek az 1–3. helyezett játékosok, illetve az egyéni verseny gyõztese megkapja
a vándorkupát, amelyet egy évig magánál tarthat. Minden csoportnál több díj
is kiosztásra kerül. A legfiatalabb részvevõ, illetve a Pöttöm csoport gyõztese
különdíjban részesül.
A díjakat: dr. Dibusz Lászlóné, a Balatonfüredi Közös Önkormányzati
Hivatal, a Balatonfüredi Sport Club, az Iglói és Gerbovits Nyomda Bt., a
Balatonfüredi Yacht Club, Báva Bt. és dr. Perkovits Géza biztosítja. Köszönet a támogatóknak!
Jó szórakozást, kellemes sportélményt kíván a verseny rendezõsége. Az
elmúlt évek sikerére tekintettel a verseny helyszínén és ideje alatt a versenyzõknek és a kísérõknek ingyenes egészségügyi szûrést, tanácsadást szerveztünk. Minden sakkbarátot szeretettel várunk!
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II. Füred-kupa labdarúgó
utánpótlástorna-sorozat
Március 8-án és 14-én több
mint kétszázötven gyermek lépett
pályára a Balatoni Kölyök Labdarúgó Club (BKLC) teremtornasorozatán, amelynek a Balaton
Szabadidõ- és Konferencia-központ adott otthont.
A sorozatra Veszprém megyei
klubok mellett többek között Hévízrõl, Siófokról és Gyõrbõl is
érkeztek fiatalok.
– A több korosztályt is érintõ
sorozatra elsõsorban azokat az
egyesületeket hívtuk meg, akiknél hasonló megmérettetéseken
korábban már vendégeskedtünk.
Az ehhez hasonló események
mind-mind hozzájárulnak a sportág presztízsének növeléséhez.
Külön öröm számunkra, hogy Balatonfüred sportinfrastruktúrája
kiváló körülmények között teszi
lehetõvé a Füred-kupa lebonyolítását – jelentette ki Makó István,
a Balatoni Kölyök Labdarúgó Club
elnöke. – Korábbi kezdeményezésünknek megfelelõen idén is
szeretnénk megemlékezni a balatonfüredi labdarúgás egy-egy korábbi, sikeres generációjáról. Rendezvényünk díszvendégei ezúttal
az 1970–1980-as évtized meghatározó játékosai lesznek – tette
hozzá az egyesület fiatal vezetõ-

je. Glázer Róbert korábbi szövetségi kapitány, a BKLC szakmai
vezetõje hangsúlyozta: az úgynevezett elõkészítõ korosztályokban nincs a bajnokságokhoz mérhetõ, rendszeres versenyeztetés,
amelynek következtében kiemelkedõ jelentõségûek az ilyen tornák, amelyek nagyszerûen szolgálják a futball népszerûsítését is.
Az elsõ játéknapon elsõként
az U7 korosztály lépett pályára.
A végeredmény: 1. PELC (Pápa),
2. BKLC - Balatonfüred, 3. Balatonalmádi SE. A legkisebbek küzdelmeit az U9 korcsoporté követ-

Lipthay Hanna diákolimpiát nyert

te. Végeredmény: 1. Hévíz SK, 2.
PELC (Pápa) 3. BKLC-Balatonfüred. A korcsoport gólkirálya
Merse Gábor (Várpalotai BSK),
legjobb mezõnyjátékosa Soós
Dominik (Hévíz SK), míg kapusa Bruck Ábel (BKLC-Balatonfüred) lett.
A sorozat március 14-én folytatódott az U8-as, valamint az
U12-es korosztályok küzdelmeivel.
Végeredmény, U 8 korcsoport:
1. Siófok, 2. BKLC-Balatonfüred,
3. PELC (Pápa). A torna gólkirályának Gamauf Zsombort (Sió-

fok), legjobb játékosának Mayer
Pétert (BKLC-Balatonfüred), legjobb kapusának Lázár Mátyást
(Balatonalmádi SE) választották
a szervezõk.
Végeredmény, U12 korcsoport: 1. BKLC-Balatonfüred, 2.
Gyõrújfalu SE, 3. Gyõrszentiván
SE. A legidõsebbeknél a gólkirályi címet Radács Bálint (BKLCBalatonfüred) szerezte meg, a verseny legjobb játékosa Grúber
Zsombor (Gyõrszentiván SE),
legjobb kapusa pedig Simon Martin (Várpalotai BSK) lett.
(munkatársunktól)

Kick-box Európa-kupa

A képen Lipthay Hanna,
a Radnóti Miklós Általános
Iskola 6. osztályos tanulója,
aki az úszó-diákolimpia
országos döntõjén 1. helyezést
ért el. Vele kapcsolatos hír,
hogy sajnos elhagyja iskolánkat, miután felvételt nyert
a Budapesti Fazekas Mihály
Gimnázium hatosztályos
matematika tagozatos gimnáziumi osztályába. (Ez az iskola
vezeti évtized óta a gimnáziumok országos rangsorát.)

Önkéntesek
jelentkezését várjuk!
Balatonfüred Város Önkormányzata Balatonfüreden lakó,
angolul jól beszélõ, kommunikációs készséggel, helyzetfelismeréssel rendelkezõ fõiskolásokat, egyetemistákat, illetve végzõs
gimnazistákat (lányok, fiúk) keres kiemelt rendezvényein való
hoszteszi feladatok ellátására.
Elsõsorban a 2015. június 20–21-én megrendezendõ nyílt
vízi úszó világkupa, magyar úszás napja és nyílt vízi úszó országos bajnokságon való közremûködésre várjuk a jelentkezõket, mely egyben „fõpróbája” lesz a 2017. évi vizes világbajnokságnak.
Várunk segítõket a május 15–17. között rendezendõ vitorlabontó ünnepség és kísérõ rendezvényéhez, a július 2–5. között
zajló Kékszalag fesztiválhoz, valamint a július 25-én tartandó
Anna-bál és kísérõ rendezvényeihez is.
A május-júniusi rendezvényhez a jelentkezési határidõ 2015.
április 25., a júliusi rendezvényekhez pedig május 15.
Részletek iránt érdeklõdni munkaidõben (8–16 óráig) a 87/
581-257-es telefonszámon, jelentkezni pedig írásban a
sporteskultura@balatonfured.com e-mail címen lehet.
Balatonfüred Város Önkormányzata

Bécsi Nikolett (a kép jobb szélén) arany- és ezüstérmet szerzett
Horvátországban rendezték az
idei év elsõ kick-box Európa-kupáját. 22 ország 147 klubja, 1444
nevezõje között Bécsi Nikolett, a
Balatonfüredi TKD klub versenyzõje és edzõje ezen a versenyen
megszerezte a 2015-ös év elsõ világverseny-eredményeit.
Két kategóriában: light contact
grand champion (két számából
álló), a 60 kiló alatti kategóriában
lett Európa-kupagyõztes (arany)
és semi contact PF 55 kg csoportban ezüstérmet szerzett. Nikolett
anyagi okok miatt nem tudott eljutni Olaszországba az idei elsõ

nemzetközi versenyére, ezért Európa-kupával kezdte a versenyszezonját.
Az Európa-kupán elért eredmények tükrében Nikolett edzõje, Vajky László elmondta, hogy
jól sikerült az idei felkészülés, már
csak ki kell tudni utazni a világversenyekre.
Bécsi Nikolett ez évi nagy versenyei: két sportágban két világbajnokság és egy Európa-bajnokság, több Világkupa és Európakupa mellett számos nemzetközi
kvalifikációs verseny, mintegy
húsz külföldi bajnokság.
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