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Jön a nyár!

TARTALOM
Gazdag kínálat
programokból
Minden héten egy-egy
fesztivál, gazdag program-
kínálat várja az itt élõket
és a nyaralóvendégeket.

3. oldal

Harmóniában
a tájjal

Új, izgalmas terek, meg-
emelt dombrész imponáló
balatoni kilátással, hul-
lámzó sétautak, szemlé-
lõdésre alkalmas, eldu-
gottabb részek – megújult
a Tagore sétány.

 5. oldal

Új menetrend
július 1-jétõl
A módosítás után sem
változnak a jegy- és
bérletárak, sõt, július 1–5.
között bárki ingyenesen
kipróbálhatja az új helyi
járati autóbuszvonalakat.

6–7. oldal

Sikeres idényt
zárt a BKSE
A hazai bajnokságban
magabiztosan õrizte meg
felsõházi tagságát a
BKSE, és a csapat
tavaszra is állva maradt
a nemzetközi kupákban.

11. oldal

De hogy milyen lesz, sen-
ki nem tudja. Merthogy ed-
dig tavasz helyett már kap-
tunk majdnem mínuszokat,
valamint kánikulai hõséget,
most pedig jégesõs istennyi-
lát a nyakunkba özönvízzel.
És ez még csak a kezdet!
Strandi büfés legyen a tal-
pán, aki ki tudja számolni
elõre, mire számíthat. Vagy
éppen azok, akik a nyár sza-
badtéri programjait szer-
vezik, s már eddig rengeteg
munkát és pénzt öltek bele,
hogy igazi mediterrán esték
várjanak ránk. Ami persze
nálunk mindig kétesélyes.
Nem a program, hanem az
esõmentes, szép este bekö-
vetkezte. Ámbár az is igaz:
ilyen pesszimista hangulat-
tal nem lehet nekiindulni
az amúgy is röpke nyári
szezonnak.

Ha minden kötél szakad,
akkor is találunk magunk-
nak lehetõséget a nyár és a
Balaton élvezésére. Mond-
juk, felmegyünk valamelyik
domboldalra egy pince tor-
nácára, s kezünkben egy
pohár finom borral (abból
most már van választék
bõséggel!) végignézünk a
messzeségen, s esõ ide vagy
oda, jöjjön hideg, szél vagy
akármi, csak azt tudjuk
mondani: mi vagyunk a leg-
szerencsésebbek, mert ilyen
tájon élhetünk. Tudom, a tu-
ristának csak egy-két hete
van átélni ezt az élményt,
ámbár bármikor visszajö-
het (Füred és a Balaton nem
mozdul innen), s õ azért e
kis magának mentett idõt
szeretné szépen eltölteni.

Kettõn áll a vásár, mond-
ják régi szép szavakkal.
Vagyis a vendégünknek is
akarnia kell magát jól érez-
ni, még ha fázik is a szál-
lodai szobájában. Nekünk
meg kínálni kell neki lehe-
tõségeket, hogy ezt a csúnya
idõt ne kedvetlenül töltse el.
Vagyis minden eddiginél
több figyelmet kell fordítani
a vendégeink tájékoztatá-
sára. Már vége a „kiteszek
egy plakátot, és kész” szem-
léletnek.  A modern infor-
matikai eszközök jóvoltából
ma már percenként kell ad-
nunk a híreket, lehetõsége-
ket. Olykor meglepõ módon,
meglepõ s fõleg eredeti stí-
lusban, hibátlanra fordított
idegen nyelven.

Ám még ez sem elég. A
legfontosabb a jó szó. Egy
köszönés, egy kérdés, a se-
gíthetek? megszólítás, vagy
leülés a szívkórház elõtt a
padra a beutalt mellé, s ér-
deklõdni az állapota felõl. S
nemcsak a rövidre szabott
nyár idõszakában, de vissza
kellene térni az emberi kap-
csolatokhoz. Amitõl kide-
rülhet, hogy ez a város nem-
csak szép, hanem lelke is
van. Ezért is különleges.

Praznovszky Mihály

(Folytatás a 3. oldalon.)

A Kékszalag elõtt megrendezik a Fehérszalagot és a Kékpántlika vitorlásversenyt is

Újabb sportlétesítménnyel gazdagodott a város

Idén augusztusban ismét
megválasztják a Balaton
legszebb hölgyét a Miss
Balaton szépségverse-
nyen. A hölgyek a szakmai
zsûri elõtt bizonyíthatják
rátermettségüket, mi-
közben olyan nevektõl
tanulhatnak, mint Epres
Panni, Horváth Éva és
Iszak Eszter. A nyeremé-
nyek mellett életre szóló
élmény és a divatvilág
várja a legszebbeket.

Ismét elindult a Balaton leg-
rangosabb szépségversenye, a
Miss Balaton by Cosmopolitan.
A versenyre 18 és 28 év közötti
lányok jelentkezhettek, hogy
megmutassák, a megnyerõ báj
mellett a kifinomult kommuniká-
ció is fontos.

Természetesen a csinos ver-
senyzõk most sem lesznek ma-
gukra utalva, Iszak Eszti, Epres
Panni és a Miss Balaton verseny-
koordinátora, Horváth Éva is se-
gít a felkészülésben. „Nagyon jó
élmények kötnek a tavalyi ver-

senyhez, a lányokkal azóta is
gyakran találkozunk egy vacsorá-
ra vagy kávéra, és a mai napig
emlegetik, hogy a kemény munka
mellett milyen jól érezték magu-
kat” – kezdte Horváth Éva. „Az
elõzõ évben nem tudtam minden
ötletemet megvalósítani, így most
külön öröm, hogy a kedvenc té-
máimban is fejleszthetem a ver-
senyzõket, mint a protokoll és
azok az alapismeretek, amelyek
egy szerzõdéskötés során fonto-
sak – mondta a verseny koordi-
nátora.

Epres Panni, aki mint tréner
vesz részt a szépségversenyen,
szupermodellként már meghódí-
totta a nemzetközi kifutókat. A
castingok és divatbemutatók vilá-
ga sokak számára csábító, azon-
ban gyakran kemény és kímélet-
len kritikákkal kell szembenézni-
ük a gyönyörû modelleknek is,
meséli. „Sajnos én is kerültem már
kellemetlen szituációba, mikor egy
fotózáson a fényképész többször
is becsmérelt egy tapasztalt kol-
léga elõtt.”

Több száz induló a Miss
Balaton szépségversenyen
Epres Panni, Iszak Eszti és Horváth Éva is itt lesz

(Folytatás a 9. oldalon.)

Új sportcsarnokot adtak át
Arácson. A Szent Benedek
gimnázium 300 millió
forintból épült, a rossz
állapotú tornapálya helyén
álló kosárlabdacsarnoka
több célt szolgál majd.
 
– Ha a pannonhalmi bencések-

kel nem hoz minket össze a sors,
akkor ez az új csarnok nem épült
volna meg. Köszönet azért a szel-
lemiségért, ahogy az iskolát mû-
ködtetik. A sportcsarnok több célt
szolgál majd, helyet ad a minden-
napi testnevelésóráknak, sportolá-
si lehetõséget biztosít az arácsi
városrészben élõknek, és persze
kosárlabda-mérkõzések, -edzések
helyszíne lesz – fogalmazott az
épület avatásán Bóka István.

A polgármester hangsúlyozta:
a város elkötelezett abban, hogy
minél jobb feltételeket biztosítson
a diákok sportolásához. Markáns
sportélet zajlik a füredi általános
és középiskolákban is – tette hoz-
zá Bóka István, aki bejelentette: a
Radnóti általános iskola is pályá-
zik egy hasonló sportcsarnok meg-
valósítása érdekében.

– Egy álmunk vált valóra a csar-
nok avatásával. Minden feltétel

Átadták a sportcsarnokot

adott ahhoz, hogy egész évben
értelmes, izgalmas tevékenységet
folytassanak itt a diákok, illetve
a sportolni vágyók – mondta
Hardi Titusz atya. A Szent Bene-
dek Gimnázium, Szakképzõ Is-
kola és Kollégium fõigazgatója
hangsúlyozta: a sportcsarnok el-
sõsorban a diákoké, de a kosár-
labda-szövetséggel is együttmû-
ködik az iskola, a tanítási szü-
netben a kollégiumi szálláshe-
lyekkel, étkezési lehetõséggel

együtt tudják biztosítani a pályát
a sportrendezvényekhez.

Pukler Gábor, a hazai kosár-
labda-szövetség elnökségi tagja
kiemelte: az elmúlt idõszakban
több kosárlabdacsarnokot adtak át
az országban, de a füredi különle-
gesnek számít, mivel a megyének
fel kell zárkóznia az amúgy na-
gyon erõs utánpótlásbázissal ren-
delkezõ sportág infrastrukturális
feltételeinek biztosításában.

Július 2-án, csütörtökön
9 órakor rajtol a hagyomá-
nyos Kékszalag vitorlás-
verseny mezõnye a Bala-
tonfüred elõtti vízterület-
rõl, hogy teljesítse Európa
legnépesebb és leghosszabb
tókerülõ regattájának
távját, légvonalban a 155
kilométert.

A szervezõk mintegy hatszáz
hajót várnak, ami azt jelenti, hogy
nagyjából háromezer vitorlázó
teljesíti majd az erõpróbát, köz-
tük amatõr és profi csapatok egy-
aránt. A kiegészítõ versenyekkel,
vízi és parti eseményekkel együtt
több mint egy hétig számtalan
program várja a látogatókat Bala-
tonfüreden, hangzott el a 47. Kék-
szalag Árkád Nagydíj sajtótájé-
koztatóján.

„A Kékszalag a magyar vitor-
lázás legnagyobb ünnepe, amelyen
a hagyományok és a legmodernebb
technológia harmóniában élnek
együtt” – mondta köszöntõjében
dr. Kollár Lajos, a rendezõ Ma-
gyar Vitorlás Szövetség elnöke.
Miközben tradíció, hogy a ver-
senyt 1934-es elsõ kiírása óta min-
dig a holdtöltéhez legközelebb
esõ júliusi héten tartják, addig a 21.
századot a karbonszálas erõsíté-
sû anyagból készült, helyenként
akár harminccsomós (megközelí-
tõleg hatvan kilométer óránként)

Sportesemény és fesztivál július elsõ hétvégéjén Balatonfüreden
Hatszáz hajó a Kékszalagon

sebességre is képes vitorlások
képviselik.

A verseny elõtti hétvége
szombatján kerül sor a „bemele-
gítõ” regattának is tekinthetõ Fe-
hérszalag versenyre, amelyet a
legesélyesebb csapatok hajóik
beállítására, sebességük felmé-
résére használnak. A Fehérsza-
lagon külön versenyt futnak a Ba-
laton legpatinásabb, klasszikus
vitorlásai: köztük a több mint
ötven éven át a tókerülés idõ-

rekordját tartó Nemere II., a Ba-
laton legidõsebb, több mint száz-
éves hajója, a Kishamis és a leg-
több Kékszalagot nyert Tramon-
tana. A Kékszalaghoz kapcsolódó
rendezvények sorában a Fehér-
szalagot a Kékpántlika nevû ifjú-
sági verseny követi majd, amelyet
július 1-jén, szerdán tartanak. A
Kékpántlikán a magyar vitorlázás
jövõjét képviselõ serdülõ és ifjú-
sági korú sportolók állnak rajthoz
egy Balatonfüred és Tihany kö-

zött rendezett távolsági verse-
nyen. Ezzel egy idõben a keleti
medencében rendezik meg a 2sza-
lag nevû versenyt azon kéttestû
hajók (katamaránok) számára,
amelyek méretük miatt nem in-
dulhatnak a Kékszalagon.

A Kékszalag rajtja csütörtö-
kön 9 órakor lesz, Balatonfüred
és Zamárdi közötti  mintegy hét
kilométeres rajtvonalon sorakoz-
nak fel a résztvevõk.

(Folytatás a 4. oldalon.)
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42 gazda 318 bormintá-
ját minõsítette szakmai
és társadalmi zsûri az
Annabella Hotel éttermé-
ben. A 24. alkalommal
megrendezett Balatonfü-
redi Városi Borversenyre
az idén valamivel kevesebb
bormintát neveztek be
a borászok, a minõség
azonban ismét javuló
tendenciát mutat.

Annak ellenére jó a borok mi-
nõsége, hogy a 2014-es évjárat
próbára tette a gazdákat. Szabó
István, a Balatonfüred–szõlõsi
Hegyközség elnöke folyamatosan
jelen volt a borbírálaton, ahol az
idén a vörösborok száma emelke-
dett a tavalyihoz képest. A bor-
verseny ünnepélyes eredményhir-
detését május 10-én rendezték
meg, ahol dr. Bóka István polgár-
mester hangsúlyozta: a verseny
elõszobája a balatonfüredi borhe-
teknek, ahová minden gazda sze-
retne bekerülni. A nívós rendez-
vényen ezért alaposan meg kell
szûrni, hogy kik és milyen borok-
kal lehetnek jelen. Az is terv, hogy
a jövõben csak olyan gazdák állít-

Baloghné Király Mónika
az év borásza Balatonfüreden

Baloghné Király Mónika a borversenyen nyert ajándékokkal

hassanak pavilont a borheteken,
akiknek van szõlõjük Balatonfü-
red közigazgatási területén. Var-
ga Zoltán, a Balatonfüred–csopa-

ki Borvidék Hegyközségi Taná-
csának elnöke értékelte az idei ver-
senyre benevezett borokat. El-
mondta, a minõség annak ellené-

re kiváló, hogy a tavalyi évjárat
megtréfálta a gazdákat. Szükség
volt a szakmai tudásra, amely le-
hetõvé tette, hogy nem kerültek
rossz borok a bírálók elé. Az ün-
nepélyes eredményhirdetésen
bronz, ezüst és arany okleveleket
adtak át a borászoknak, akik a
Balatonvin Borlovagrend jóvoltá-
ból értékes ajándékokat vehettek
át. Nagyaranyat is kiérdemelt jó
néhány gazda, ilyet vehetett át
Béla és Bandi Borászata, a Hor-
váth Borház, a Gelléri Pincészet
és a Gyukli Pincészet. 2014-es év-
járatú Irsai Olivér és kékfrankos
rozéival arany minõsítést kapott
a Balogh Pincészet, ezzel az ered-
ménnyel Baloghné Király Móni-
ka lett az év bortermelõje Bala-
tonfüreden. Ez azt is jelenti, hogy
az õ pavilonja foglalja el majd az
elsõ helyet az idei borheteken.

Az év borásza Szalay László
faragott hordófenék munkáját kap-
ta, ami egy vándordíj. Hogy végül
a benevezett borászok közül ki
kerülhet ki az idei borhetekre, ar-
ról az önkormányzat mezõgazda-
sági bizottsága dönt, egy meghatá-
rozott pontrendszer alapján.

Bán

A Piffáth Pince 2014-es olasz-
rizlingjét tartotta a legjobbnak a
balatonfüredi képviselõ-testület
legutóbbi rendkívüli ülésén, így ez
a bor viselheti egy évig a Balaton-
füred Város Bora címet.

2012 óta minden évben meg-
választják a város borát, melyet a
városi borversenyen aranyérmes
olaszrizlingek közül vakkóstolás-
sal választanak ki a képviselõ-tes-
tület tagjai.  Ebbõl a borból a ter-
melõnek minimum kétezer literrel

kell rendelkeznie, és a termelõnek
vagy vállalkozásának balatonfü-
redinek kell lennie. A választott
olaszrizling lehet egyéves vagy
évjáratos bor is. Ezt a bort csak
palackozva, egyedi címkével el-
látva lehet forgalomba hozni. Az
önkormányzat partnerei számá-
ra egy éven át ezt a bort ajándé-
kozza.

A Piffáth Pince 1992-tõl mû-
ködik, családi vállalkozásként.

BFN

Olaszrizling a város bora

Hamarosan életbe lép a MÁV-
Start Zrt. nyári menetrendje a ba-
latoni vonalakon. A télinél jóval
nagyobb kínálat áll majd az uta-
sok rendelkezésére, és korszerûbb
szerelvények érkeznek az északi
partra. Balatonfüred tekintetében
a menetrendi struktúra nagyjából
a tavalyira épül, azaz a távolsági
forgalom gerincét a Kék Hullám
és Katica sebesvonatok adják,
melyeket a Tekergõ gyorsvona-
tok egészítenek ki. Változás azon-
ban a 2014-es nyári idényhez ké-
pest, hogy a Katica sebesvonatok
(korszerû Desiro szerelvények)
Székesfehérvár érintése nélkül,
Börgönd felé terelve közlekednek
majd, így átszállás nélkül lehet
ezekkel a fõvárosba jutni. A Kék
Hullám sebesek menetrendje és
összeállítása lényegében nem mó-
dosul, apró változás, hogy hétvé-
gén néhány vonat az InterCity

A nyári vasúti menetrend
június 20-án startol

kocsi mellett is továbbít egy
poggyászteres kocsit, ezért aki az
IC részen utazik, könnyebben el
tudja itt helyezni a kerékpárját. A
népszerû Nohab mozdony idén is
szolgálatba áll, június 27-tõl hét-
végén egy gyorsvonatpárt fog to-
vábbítani.

A vonatosszeallitas.hu oldal
beszámol arról is, hogy a Tekergõ
gyorsvonatok esetében elõrelépés,
hogy a rosszabb minõségû kocsik
innen is teljesen eltûnnek, a vona-
tok többsége felújított fülkés ko-
csikból fog állni. Új járat a Nap-
lemente gyorsvonat vasárnap este
Tapolcáról Budapest felé, ennek
a vonatnak is a Nosztalgia adja a
szerelvényét, kényelmes osztrák
gyártású, légkondicionált kocsik-
ban lehet majd utazni. A nyári
menetrend augusztus 30-ig lesz
érvényben.

B. L.

Június 1-jén az Anna
Grand Hotel dísztermé-
ben köszöntötték a város
tanárait, tanárnõit, óvó-
nõit a pedagógusnap al-
kalmából.

Az ünnepségen mûsort adtak
a helyi óvodások és általános is-
kolások, énekes produkcióval ké-
szült a Szent Benedek iskola két
diákja is. Dr. Bóka István polgár-
mester köszöntõjében elmondta:
a világ minden táján, bár különbö-
zõ idõpontokban, de megünnep-
lik azokat, akik az életüket annak
a hivatásnak szentelték, hogy
gyermekeinknek, a következõ ge-
nerációnak átadják az emberi tu-
dás legértékesebb darabjait. Sza-
bó Lajos, a Klebelsberg Kuno In-
tézményfenntartó Központ Bala-
tonfüredi Tankerületének igazga-
tója úgy fogalmazott: nehéz idõ-

Pedagógusokat köszöntöttek

A kitüntetett pedagógusok az ünnepségen

szakon van túl a pedagógustársa-
dalom az oktatásban bevezetett
változtatások, többek között a
központosítás miatt, sok konflik-
tus volt érezhetõ az új tanköny-
vek miatt is. Az igazgató hozzá-
tette, a Budapestre való közpon-
tosítás lelassította a rendszert,
ezért a szakemberek várhatóan
megyei irányításba helyezik át a
tankerületek mûködését. A városi
pedagógusnapon külön köszön-
tötték a kiemelt teljesítményt
nyújtó pedagógusokat, majd átad-
ták a Balatonfüred Közoktatásá-
ért kitüntetéseket. A képviselõ-
testület döntése értelmében ilyen
elismerésben részesült Benyóné
Farkas Anna, Csákiné Ernek Ka-
talin és Somogyiné Berkes Szilvia.
Oklevelet vehettek azok a peda-
gógusok is, akik 25, 30, illetve 40
éve vannak a pályán.

– bl –

Egész napos programsorozat-
tal várták az érdeklõdõket május
26-án, Szent Orbán ünnepén.

A  Koczor Pincészetben tar-
tottak szemináriumot a régi szõ-
lész-borász elõdök emlékére. Az
elõadók Encz Ferenc, Dicenty
Dezsõ, Kiss Ervin, Kaiser Géza,
Bakonyi Károly és Csizmazia
Darab József életútjáról beszél-
tek a hallgatóságnak.

1990-ben alakult meg a Ba-
latonvin Borlovagrend aktív köz-
remûködésével az az emlékbizott-
ság, amely akkor táblát avatott a
Füreden nyugvó Dicenty Dezsõ-
nek. A  református temetõben öku-
menikus szertartás keretében is-
mét felavattak egy emléktáblát,
amelyen a fent felsorolt elõdök
nevei olvashatók, a tábla az ötven
éve elhunyt Dicenty Dezsõ sírja
mellett található.

Dicenty  Szekszárdon szüle-
tett 1879. október 16-án. A szõ-
lész, agrogeológus a gazdasági aka-
démiát Magyaróváron végezte,
majd a budapesti tudományegye-
tem bölcsészkarán folytatta tanul-
mányait. 1902-ben elvégezte a fel-
sõbb szõlõ- és borgazdasági tan-
folyamot. 1905-tõl az Ampeloló-
giai Intézet gyakornoka, 1920-tól

Szent Orbán-napi ünnep

igazgatója. 1942-ben mint kísér-
letügyi fõigazgató vonult nyuga-
lomba. Agrogeológiai kutatásai-
val, a szõlõtermesztés terén vég-
zett munkálataival szerzett érde-
meket. Elõadásokat tartott itthon
és külföldön, fáradhatatlan har-
cosa volt a szõlõkultúra fejleszté-
sének. Megalapította az elsõ Ma-
gyar Állami Borkõsavgyárat. Elõ-
készítette az 1936. évi bortör-
vényt. Balatonfüreden hunyt el
1965. április 25-én.

A Szent Orbán-nap folytatá-
saként a Balatonfüred–szõlõsi
Hegyközség szervezésében bor-
kóstoló, kulturális mûsor része-
sei lehettek mindazok, akik ellá-
togattak a Kisfaludy színpadhoz.
Ezen a rendezvényen hirdették ki
a Szent Orbán-napi borverseny
eredményeit, illetve itt hangozott
el elõször a Balatonvin Borlovag-
rend közelmúltban megkomponált
himnusza is. Ezt Balázs Árpád ze-
neszerzõ komponálta, aki maga is
tagja a Balatonvin Borlovagrend-
nek. A füredi boros események
szorosan kapcsolódtak a Nemze-
ti Bormaratonhoz, amelyet szá-
mos környékbeli borász is teljesí-
tett Zánka és Balatonfüred között.

Bán L.

ADÓSAROK
Rengeteg diák vállal
munkát a nyáron, de talán
nem tudja mindenki, hogy
a közteherviselés szem-
pontjából a dolgos diákok
már felnõttnek számíta-
nak. Bejelentésükre,
adózásukra ugyanolyan
szabályok vonatkoznak,
mint más munkavállalók
esetében.

A diákok 16 éves koruktól dol-
gozhatnak, de szünidõben, szülõi
engedéllyel a 15 éves tanulók is
vállalhatnak munkát, ha általános
iskolába, szakiskolába vagy kö-
zépiskolába járnak. Munkakezdés
elõtt célszerû a leendõ foglalkoz-
tatót ellenõrizni a NAV honlapján
(http://www.nav.gov.hu/nav/
adatbazisok), a hátralékos, a fel-
függesztett, a be nem jelentett al-
kalmazottat foglalkoztató cégek-

Dolgos
vakáció

nél kockázatos munkába állni. A
munkavállaláshoz adóazonosító
jelre van szükség, amit a NAV-nál
kell igényelni a 15T34-es nyom-
tatványon.

A foglalkoztatónak a jövede-
lemrõl és a levont közterhekrõl
igazolást kell kiállítania, aminek
alapján a diák jövõ májusban el-
készíti személyijövedelemadó-
bevallását.

Munkaviszony esetében ra-
gaszkodni kell az írásban megkö-
tött – minimum az alapbért és a
munkakört tartalmazó – munka-
szerzõdéshez, az alkalmi munka
és idénymunka esetében viszont
ez nem kötelezõ.

Nemzeti Adó- és
Vámhivatal
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Balatoni hal-
és borünnep

június 25–28.
Balatonfüred, Csopak, Paloznak, Tihany

Sportesemény és fesztiválprogram
A távot 48 óra alatt kell telje-

síteni. A jelenlegi abszolút idõre-
kordot a Fifty-fifty nevû kétár-
bocos, kéttestû, magyar fejlesz-
tésû hajó tartja, amely 2014-ben
7 óra 13 perc 57 másodperc alatt
teljesítette a Balatonfüred–Bala-
tonkenese–Keszthely–Balaton-
füred távot. Természetesen nem-
csak az abszolút versenyben osz-
tanak díjakat, hanem minden ha-
jóosztályban megvívnak a helye-
zésekért, ezenkívül számos kü-
löndíj talál gazdára.

A Kékszalag sajátossága, hogy
nemcsak a profi, rendszeresen
versenyzõ csapatok és a külön
erre a célra kifejlesztett high-tech
hajók állnak rajthoz, hanem olyan
versenyzõk is, akik számára maga
a táv megtétele jelenti a próba-
tételt. Ebben az értelemben szok-
ták a Kékszalagot a New York
Maraton futóversenyhez hason-
lítani: profik és amatõrök ugyan-
azon a pályán, együtt versenyez-
nek, ám a célba érés mindenki szá-
mára gyõzelmet és rendkívüli
sportteljesítményt jelent.

A júliusi idõjárás sokszor ko-
molyan próbára teszi a verseny-
zõket, ezért a szervezõk számára
a hajózók biztonsága az egyik
legfontosabb feladat, amelyben
együttmûködnek a Vízimentõk
Magyarországi Szakszolgálatá-

(Folytatás az 1. oldalról.) val, akik teljes készültséggel biz-
tosítják majd a versenyt: hét men-
tõhajójuk és közel ötven vízi men-
tõ 48 órán át ügyel a mezõnyre.

Miközben a Kékszalag zajlik
a vízen, Balatonfüred városa, a
Magyar Vitorlás Szövetség ki-
emelt partnere további progra-
mokkal csábítja a látogatókat a
tópartra. Az események sorából
kiemelkedik az éjszakai vitorlás-
verseny, amelyen a magyar vitor-
lássport kiválóságai mérik össze
tudásukat néhány méterre a né-
zõktõl, egy reflektorokkal megvi-
lágított pályán. Július 3-án, pén-
teken pedig a Kékszalag leggyor-
sabb hajói versenyeznek közvet-
lenül a balatonfüredi Tagore sétány
elõtt, így mindenki megcsodál-
hatja majd õket.

A vitorlázás mellett számos ki-
egészítõ parti program is várja a
Balatonfüredre látogatókat a Kék-
szalag idõszakában. A Kékszalag
éjszakáján este tíz óráig nyitva
lesznek a múzeumok, s aki kék
ruhában megy, az még ajándékok-
ra is számíthat. A verseny ideje
alatt a városban gitárfesztivált
tartanak, s a szomjazókat a VinCE
Balaton borfesztiválra is várják,
amelyhez ingyenes koncertek is
csatlakoznak. Az események so-
rát a szombat esti díjkiosztó, majd
utcabál zárja.

BFN

Nemzetközi Gitárfesztivál: június 27–július 4.

Kisfaludy Színházi Fesztivál: július 7–12.

Múzeumok éjszakája: június 20.
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Kedves Fürediek!
Én egy ezüstjuharfa vagyok. Pontos születésem dátumára már saj-

nos nem emlékszem, de az utcámban rangidõsként tartanak nyilván.
Úgy a hatvanas években ültettek, pont oda, ahova Káldy mester egy
gyönyörû házat húzott. Talán hetvenéves lehetek, úgy, mint az a ház,
ahol most lakom, azaz ami elõtt állok… Egyszer csak azon vettem
észre magamat, hogy az elõttem álló háznak új gazdája lett. No, mon-
dom magamban, ez érdekes, hiszen az elõzõ sokáig lakott itt. Engem
megtûrt, de nem szeretett. Két testvéremet kivágatta. Biztos nagy em-
ber volt, el tudta intézni, ki tudja, kinél, tanácsnál, önkormányzatnál.

Õsz volt, az új gazda beköltözött. Nagy volt a sürgés-forgás, jöttek-
mentek, cipeltek, én meg csak néztem, mi is történik. Lombozatomat a
természet rendje és módja szerint elvesztettem, de csak azért, hogy
tavasszal még csodálatosabbat és nagyobbat növeszthessek… Mit ad
Isten, eljött a tavasz. Mit látnak szemeim, az új gazda meg két ember
gödröt ás. Két siheder testvérem lekerül a platóról, önkormányzat
embere megérkezik, és a gödröt mustrálja. Nocsak, ez aztán igazán
furcsa, még le is fényképezi. Mi a fene lehet az, amiért egy gödröt le kell
fényképezni? Hát nem fene, hanem betonlap. Ha te, kedves olvasó nem
tudnád, fát az utcában saját költségedre csak önkormányzati enge-
déllyel ültethetsz. A gödörbe meg azért kell élére állított betonlapot
tenni, hogy az én kis lábacskáim csak lefelé nõhessenek. Mert ha oldal-
ra is nõnek, akkor esetleg nagykoromban megemelem a járdát, vagy
netán az úttestet. Mert én erõs vagyok ám! Mellesleg az említett mûtár-
gyak állapotáról jobb, ha nem is beszélünk. Bizony, gazdám mesélte,
hogy az engedélyt megkérte, és az csak nem jött. Végül elvesztette a
türelmét, bement az önkormányzathoz és érdeklõdött. Mindez a 29.
napon történt. Fõnök azt mondta: hát oda ezüstjuhart bizony nem le-
het ültetni. A rendezési tervben gömbjuhar szerepel. Gazdám kikönyö-
rögte, hogy új testvéreim is ezüstjuharok lehessenek. Igazán szólva,
hogy is nézett volna ki egy utca tele ezüstjuharral, és mellette két ap-
rócska gömbjuhar.

Gazdám elmesélte, hogy hosszú utat tett meg, míg eljutott idáig. A
Józsefváros sûrûjében született, szívta Pest bûzét, tûrte annak zaját,
szenved a mai napig is, ha egyik pontjából a másikba el kell jutnia.
Amikor életében elõször befordult az utcába, beleszeretett annak han-
gulatába. Megváltás számára annak csendje, a fák suhogása és az a
mindent átható, sugárzó szeretet, amivel várják.

Május 7-ét írunk, este hét óra felé jár az idõ. Gazdám befordul
utcájába. A nap már alacsonyan jár, keményen szembesüt, látni alig
lehet. Háza felé közeledik, és észrevesz egy hatalmas frissen vágott
lombkoronahalmot. Megáll, kipattan kocsijából, és keresi a halom
forrását. Felnéz, és döbbenten látja, hogy engem megcsonkítottak. De
csak engem! Felkiált: Barbárok! Igen, pont úgy barbárok, ahogy a
híres novella címe is! Barbárok, és csak kiabálja, kik voltak azok a
barbárok, és fõleg miért téged, vele együtt engem is bántottak. Percek
telnek el így, fel s alá rohangál, senkit sem talál. Gazda kínjában be-
csenget a szomszédhoz és érdeklõdik. Megtudja, hogy a héten nagy
szél fújt, erõs és viharos. Sajnos egy ágamat lecsavarta. No, ez valaki-
nek nem tetszett, és hívta a zöldembert. Az jött a gépével, és gondolko-
dás nélkül egészséges koronámat is lemetszette. Az erre járók tiltakoz-
tak, ki halkan, ki indulatosan, de zöldember hajthatatlan volt. Közölte,
ez a parancs, ezt most meg kell csinálni, pont. Pompámat és minden
értékes tulajdonságomat elvesztettem, most torzó vagyok. Most aztán
igazán beteg vagyok. Most mindenem nagyon fáj… Sebeimet senki sem
ápolta, lélegezni nem tudok, ki tudja, túlélem-e e csúfos csonkítást.

Nos, Kedves Olvasó, most és éppen most, ennek a mesének itt vége.
De nézzük meg a történtek egy másik oldalát is. Kérem, sétáljon el a
Táncsics Mihály utcába. Torzók gyûjteménye. Torzók gyûjteménye úgy,
hogy mi egy nemzeti park közepén élünk. Torzók gyûjteménye úgy,
hogy mi a Natura 2000 övezet kellõs közepén élünk. Igen, ez egy olyan
utca, ahol a jog zászlaja alatt az egészséges fákat ismételt csonkítások-
kal ki lehet irtani. Egyértelmû, hogy ezen történések a jogalkotás és
joggyakorlat helytelen formájából erednek. Gondoljunk csak bele, a
Táncsics Mihály utca Balatonhoz közelebb esõ oldalán a villa-
mosenergia-ellátás földkábelekkel történik. Tehát igenis van megol-
dás, netán a jog eszközeivel konzekvensen kellene élnie annak, akinek
az a feladata és az a kötelesessége. Kérem a Kedves Olvasót, hogy ha
már elsétált idáig, nézzen be a Nagy László utcába is. Garantáltan
meglepõdik és megdöbben. No, mi is történt a mi utcánkban? Egy lakó
vagy járókelõ felhívott egy szervezetet – vagy annak illetékes megbí-
zottját –, azok jöttek, és gondolkozás nélkül tették a „dolgukat”. Úgy
végezték el a „munkát”, hogy egyhamar ne zavarják õket. Talán di-
cséretet is kaptak. A fát kivégezték. A fenntarthatóságról feledkeztek
meg. Mondhatjuk másként is: helyrehozhatatlan kárt okoztak. Amit a
dicsõ természet évtizedek alatt alkotott, azt néhány pillanat alatt tönk-
retették.

Tisztelt Önkormányzat, Kedves Polgármester Úr!
Kérem, hogy a történteket szívleljék meg, kérem, hogy tegyenek

meg minden szükséges és elégséges lépést annak érdekében, hogy ilyen
és ehhez hasonló esetek a jövõben ne fordulhassanak elõ. Kérem,
gondolkozzanak el azon, hogy számunkra mit is jelent az önök mun-
kája. Bízom benne, hogy többek között szolgálatot is. Szolgálni a köz
ügyét a törvény adta lehetõségeken belül úgy, hogy mi, egyszerû lakók,
idelátogató vendégek kellemesen érezzük magunkat. Szolgálni és „Em-
ber lenni mindég minden körülményben”! Egyben kérem, gondoskod-
janak arról, hogy a természetkárosítást végrehajtó szervezet vezetõi
és szakirányú alkalmazottai megfelelõ szakmai, etikai és esztétikai to-
vábbképzésben részesüljenek. Értékteremtõ munkájukhoz, erõfeszíté-
seikhez testi és lelki egészséget kívánok.  Üdvözlettel:

dr. Bogányi György
8230 Balatonfüred, Liszt Ferenc utca

Nyílt levél Balatonfüred lakóihoz

A 650 négyzetméter területû
sportcsarnok egy év alatt készült
el. A régi, rossz állapotú torna-
termet újították fel, illetve bõví-
tették ki.

A légkondicionált, lelátóval
ellátott csarnokban a kosárlabda-
pálya mellett szertár, edzõterem,
öltözõk, vizesblokkok és büfé
kapott helyet. A modern létesít-
mény négyszáz fõ befogadására
alkalmas.

300 millió forintba került a be-
ruházás, ebbõl 210 milliót az úgy-
nevezett Tao (társasági adóked-
vezmény sporttámogatási rend-
szere) támogatás fedezett. Az
építkezéshez szükséges önrészt
az iskola fenntartója, a Pannon-
halmi Bencés Fõapátság, illetve
az önkormányzat biztosította.

mt

Átadták az új sportcsarnokot
(Folytatás az 1. oldalról.)

Az ünnepélyes megnyitón a város, az iskola és a rend képviselõi vettek részt

A nyár kezdetére elkészült, és
igen szép is lett a Tagore sétány
az újjáalakítás nyomán. Vonzók az
új burkolatok, népszerûek lesznek
a fából készült parti napozók,
számos fát, rengeteg virágot ültet-
tek, a pázsit még üdébb, mint volt.
Mégsem felhõtlen az öröm, a be-
levegyülõ ürömöt ismét az igény-
telenség, nemtörõdömség okoz-
ta. Elkészült a parton egy csoda-
szépen kivitelezett, átlátszó táb-
la az egykori fürdõház helyén, a
régi rálátás rajzával. Igazán ötle-
tes, már most sokan gyönyörköd-
nek benne.

Rákerült egy idézet is, két sor
a Balatonról, amelyet veretes, ré-
gi nyelven írtak. Igazán szívderí-
tõ olvasmány, nagyon jó helyen
is van. Így szól:

„Lelked szép erejét a sors hul-
lámai edzik:

E tó testednek nyújt vidor
életerõt.”

Azonban a szerzõjeként Kis-
faludy Sándor neve áll. Ez így nem
maradhat, hiszen a sorok írója
nem õ.

Czuczor Gergelytõl szárma-
zik, õ írta A Balaton tava címû
tömör kis epigrammát, a füredi
üdülésének emlékére írt eredeti
szöveg ez volt:

„Lelked szép erejét a sors hul-
lámai edzik: E tó testednek nyújt
üde [*] életerõt.

Késõbb a csillaggal jelölt „üde”
helyébe a „vidor” szó került, még-
pedig Kopeczky Vidor (1814–
1885) kormányzósága idején, aki
1863-ban lett Tihanyban jószág-
kormányzó, ezt a  posztot 1866-
ig töltötte be (1881-ben Tihany-
ban perjel, 1882-ben házgondnok

Tisztelt Bogányi Úr!

A Liszt Ferenc utcai felvetésével kapcsolatban tájékoztatom
önt, hogy  információim szerint lakossági bejelentést követõen
rendelte meg március 26-án a polgármesteri hivatal illetékese a
jelzett fa száraz ágainak visszametszését, és a balesetveszélyes
ágak levágását.

Az alvállalkozónk a munka végzése során tapasztalta, hogy ez
a szép, öreg fa sajnos jelentõsebben korhadt belül, így a tervezett-
nél jóval nagyobb visszavágást kellett végrehajtani. Csak így lehe-

Hibás feliratok a Tagore sétányon
is). Jószágkormányzása idején
igyekezett az elõdje tékozlása
nyomán kialakult gazdasági vál-
ságból kiutat lelni, 1865-ben így
fogalmazott: az apátság „ezen
megherélt állapotában magát fönn
nem tarthatja” [Sörös Pongrác:
A Tihanyi Apátság története.
Második korszak. Tihany mint
fiókapátság. 1701-tõl napjainkig.
Bp., 1911. (A Pannonhalmi Szent
Benedek-Rend története, 11.);
290].

A Balaton csodálatos látvá-
nya, selymes vize, a Füreden fa-
kadó savanyúvizek valóban tes-
tet-lelket vidítanak és gyógyíta-
nak, 1844-ben a költõ, nyelv-
újító Czuczor Gergely is itt gyó-
gyíttatta magát. Két idézett sora
fogadta a látogatókat egészen a
második világháborúig, a Balaton
vizén 1866-ban felépült új fator-
nyos fürdõház bejárati homlokza-
tán, amelynek 1853-ban épült az
elõdje. 1863-ban már 11 férfi, 23
nõi magánfürdõ, úszómesterrel
ellátott férfi és nõi uszoda, egy
közönséges közfürdõ, több zu-
hany volt, valamint „a szabadban
úszó vendégek részére különféle
magasságú ugró állványok, ruga-
nyos deszkák alkalmaztattak”
(Orzovenszky Károly: Balaton-
Füred és gyógyhatása. Pest. 1863.
139). A fürdõház homlokzatán
ekkor már olvasható volt Czuczor
Gergely epigrammája, ezzel a vál-
tozattal: „Lelked szép erejét a sors
hullámai edzik, E tó testednek
nyújtja az életerõt.” Mangold
Henrik orvos, balneológus, 1860-
tól kezdve Balatonfüreden für-
dõfõorvos német nyelven meg-
jelent, a fürdõhelyet ismertetõ

könyvecskéjében magyarul és né-
metre fordítva is szerepelt ez a
két sor [Heinrich Mangold: Der
Kurort Füred am Plattensee (Ba-
laton-Füred.) Balaton-Füred,
1863. 21].

És a vidor szóval módosított
változat olvasható ma is a sétá-
nyon kicsit tovább keletre, nem
messze fekvõ Esterházy strand
partján álló kis épület falán, ott a
szerzõ neve is helyesen Czuczor
Gergely (1800–1866). Czuczor
magyar bencés szerzetes, költõ,
nyelvtudós, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia tagja volt. A sza-
badságharc alatt, 1849. január 18-
án elfogták, és vasban letöltendõ
várfogságra ítélték, szabadulása
után hanyatlott egészsége ápolá-
sára a tihanyi bencés apátságba
vonult. A szabadságharc bukása
után ismét elítélték, csak 1851-
ben, az akadémia közbenjárására
kapott kegyelmet. Ettõl kezdve
verset már alig írt, szinte kizáró-
lag nyelvtudományi munkássá-
gának élt. Fõ mûve a hatkötetes
„A magyar nyelv szótára” (1862–
1874), amelyet „a Czuczor–
Fogarasi” néven emlegetnek, mert
Czuczor halála után tudós mun-
katársa, Fogarasi János fejezte be.

Füreden emléktábla, és rajta
bronzplakett õrzi Czuczor Ger-
gely nevét. Abban a Balatonfüre-
di Panteonban, amely most került
be a Balatonfüredi Értéktárba,
valószínûleg elfogadott hungari-
kum lesz, és amelynek márvány-
tábláit igen sokan megnézik a vá-
rosunkban megforduló vendégek
közül. A fent említett nemtörõ-
dömség, felelõtlenség miatt a
gonddal készített emléksorok, rö-

vid bemutatások szövegébe azon-
ban számos helyesírási hiba csú-
szott! Zavaró ez, annál is inkább,
mert egyrészt ezeket a helyesírá-
si hibákat kõbe, márványba vés-
ték, bronzba öntötték, másrészt
az emléktáblák ortográfiáját szó-
vá tettem már (Füredi História,
2007: 1). Nem történt azonban
semmi azóta sem, pedig a Gyógy-
terem példásan szép felújítása jó
alkalom lett volna arra, hogy az
ez alkalomból levett, és szépen
restaurálva visszahelyezett em-
léktáblákon a nyelvtani hibákat ki-
gyomlálják. Sajnos változatlan ál-
lapotban, javítások nélkül vissza
is tették mind! Az általánosan el-
uralkodott igénytelenségnek ré-
sze a nyelvi igénytelenség. A gaz-
dag múltú város, Balatonfüred hí-
ven õrzi az itt megfordult híres
vendégek emlékét. Csaknem száz
emléktábla örökíti meg a gyógy-
helyen járt történelmi személyi-
ségek, tudósok és mûvészek, az
írók, költõk, zeneszerzõk, festõk,
szobrászok nevét, és a nevezetes
eseményeket, épületeket is. Nagy
kár, hogy az emléktáblák akkori
megrendelõi, a szövegek összeál-
lítói, fogalmazói, késõbb a kivite-
lezõk, vésnökök, bronzöntõk,
majd a szállítás után az átvevõk,
végül még a felavatók sem fordí-
tottak kellõ gondot arra, hogy a
magyar szöveg hiba nélkül hirdes-
se a nevezetes vendégek vagy ese-
mények emlékét. Ékezethibát vés-
tek és hagytak Czuczor Gergely
emléktábláján is. Õ, aki annyit írt
anyanyelvünk ügyében, aligha
örülne az „üdülésének emlékére
irta” részben a rövid i-nek.

  Dr. Rácz János

tett felelõsségteljesen megoldani a feladatot szakemberünk szerint,
kérem, fogadja el ezt a megoldást mások érdekében is. 

Az ingatlanok elõtti tulajdonosi munkavégzés kötelezettségét
önkormányzati rendelet szabályozza, ahhoz nincs mit hozzáten-
nem, magánvéleményem szerint elvárható és teljesen normális do-
log. Szerintem városunkban a közterületei faállomány fejlesztését,
gondozását kiemelten kezeljük, amit a városkép is alátámaszt az
idelátogatók és az itt élõk pozitív véleményével együtt. A levágott
ágak elszállításáról gondoskodtam, a késésért elnézését kérve.

Balatonfüred, 2015. május 26.
Somogyi László

igazgató
Probio Zrt.

Válasz dr. Bogányi Györgynek!
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A negyvenegyedik diák
Kellei GyörgyAmikor jó tizenöt évvel ezelõtt

Melis Zsolt – akkor még egyete-
mi tanár a fõvárosban – Az én
negyven diákom címmel jegyze-
tet írt egy országos napilapba,
sokan az elõzõ politikai rendszer
apológiájával vádolták. A negy-
ven diák dicsérete és magasztalá-
sa néhány ember szemében egyen-
lõ volt a negyvenévnyi vörös dik-
tatúra fölötti védõbeszéddel.

Ekkora fals értelmezéssel még
nem találkozott az irodalomtör-
ténész pályája során. A „negyven
diákban” azokról a fiatalokról
szólt, akik úgy élnek, hogy a bu-
lik és vidám balhék élvezete mel-
lett olvasnak, tárlatokat látogat-
nak vagy klasszikus zenei kon-
certeket hallgatnak élõben. Melis
mindig látott negyven fiút és lányt
az ilyen rendezvényeken, s el-el-
beszélgetett velük. A negyven idõ-
vel mágikus szám lett tanár korá-
ban, késõbb pedig népszerûsíthe-
tõ szimbólummá vált. Aztán lelé-
pett az egyetemi katedráról. Ba-

latonfüredre költözött, hogy me-
diterrán környezetben, a teljes
szabadság érzetével dolgozzon
újabb és újabb könyvein. A „negy-
ven diákot” azonban soha nem
felejtette el. „Õk az enyémek” –
gondolta idõnként. Élnek, létez-
nek és már-már „halhatatlanok”,
mert minduntalan születnek olyan
gyerekek, akik középiskolai vagy
egyetemi diákként példát mutat-
nak eltévelyedett társaiknak.

Melis konokul hitt abban,
hogy a lehangoló ifjúi magatartá-
sok és életformák ellenére õk lesz-
nek azok, akik ügyelnek a foly-
tonosságra, akik szerepet vállal-
nak a kisiklott sorsok korrekció-
jában. Az õ képzeletbeli „negyve-
nes” gárdája persze láthatatlan

marad, de elveszni nem fog soha-
sem.

Az irodalomtörténész egy idõ
után már nem foglalkozott a jegy-
zetét ért átkokkal, legfeljebb azon
mosolygott, hogy senkinek sem
jutott eszébe Franz Werfel A
Musza Dagh negyven napja vagy
Moldova György Negyven pré-
dikátor címû regénye, sõt az
„ezeregyéjszakás” mese, az Ali
baba és a negyven rabló is elke-
rülte a heves bírálatra beprogra-
mozott agyakat.

Melis hullámzó derûvel él a
városban, mondogatták róla a ba-
rátai, akik jó megfigyelõk voltak.
Azok a dolgok, amiken megfeszül-
ve sem tudott volna változtatni,
egyre kevésbé bosszantották. Már

ritkán hõbörgött, ha idegen autó-
sok, megsértve a magánszféra
szentségét, a garázsa elõtt parkol-
tak. Szerencsére az új Benetton-
zöld Opel Corsával könnyebben
lehetett fordulni, tolatni, mint ko-
rábban az Astrával. Csokonai Vi-
téz Mihály verssorát is elvétve
idézte, akkor is csak magában:
„Kanász marad akinek / A neve-
lõje kanász.” Különben is vitatta
a butykost elõszeretettel dajkáló
költõ szavait.

Öt-hat évvel ezelõtt három
hónapon át a kora délelõtti órák-
ban szinte naponta bejárt a me-
gyei könyvtárba és levéltárba.
Anyagot gyûjtött a történelmi
eseményeket is feldolgozó regé-
nyéhez. Csopak után, a kapasz-

kodósávos Nosztori emelkedõnél
úgy háromnaponként piros marl-
borós cigarettásdobozt pillantott
meg az úttesten. A kiürült dobozt
valaki rendszeresen itt dobta ki a
kocsijából.

Egyik reggel a belsõ sávban régi
típusú Volkswagen Golf húzott el
mellette. A kormányánál az a fia-
tal srác ült, aki olykor a 71-es ba-
latoni fõút arácsi szakaszánál erõ-
szakoskodva szokta leinteni az
autókat. Melis egyetlenegyszer
sem vette fel, nem kedvelte a
nyomulós, magabiztos stopposo-
kat. Azon a reggelen az öreg Golf
nyomába eredt, és megrökönyöd-
ve látta, amint egy marlborós do-
boz kirepül az ablakán. Ez a su-
hanc a tettes, gondolta elégedet-
ten. Ha találkozik vele, móresre
tanítja. De heteken át elkerülték
egymást, aztán egy reggel a srác
megint ott toporgott az út szélén,
a zuhogó esõben. Felvette.

– Bedöglött a Golfod? – kér-
dezte tõle.

– Honnan tudja? – kérdezett
vissza a fiú meglepetten. Marl-
borós dobozt szorongatott a ke-
zében. – Rágyújthatok?

– No smoking, kisöreg... S ti-
los kihajigálni az üres dobozo-
kat. Ugyanis rajtakaptalak egyszer
– mondta Melis a Nosztori-tetõ-
höz közeledve. – Mit szólnál, ha
most kitennélek?

– Tegyen ki – felelte a fiú da-
cosan.

Melis lefékezett. Utasa köszö-
nés nélkül kiszállt.

Teltek az esztendõk.
Idén május végén az irodalom-

történész egy budapesti újságíró-
ra várt a móló bejáratánál. Amikor
telefonon megbeszélték a talál-
kozót, a kolléga bemutatkozott,
de Melis mindaddig nem hallotta
a nevét. Hamarosan a marlborós
„suhanccal” fogott kezet a csobo-
gó szökõkútnál. „Jó lecke volt az
nekem, tanár úr. Megértettem,
hogy a nyegleségemmel sok min-
dent elveszthetek az életben.”

Kegyes volt a Teremtõ azok-
hoz, akik az egyik kedd délutánt a
lélek gondozásának szentelték.
Kellemes hûs a teraszon, csengõ
énekhangok, Vivaldi-gordonka-
trió és veszprémi színészek fo-
gadták õket.

Vadas Zsuzsa, a Nõk Lapja
munkatársa mutatta be a szépszá-
mú közönségnek a száz évnél töb-
bet átfogni szándékozó szerzõ,
Perlawi Andor munkáját. Az új-
ságíró szerint is élvezettel olvas-

Szalagszerûen futó
sétautak, ovális alakú új
terek, a táj lankáit idézõ
parti szinteltolások,
intimebb hangulatú
parkok, a víz fölé nyúló
stégek, megújult zöldte-
rületek és maga a sétány.
Befejezõdött a Tagore
sétány rehabilitációja.

Új, izgalmas terek, megemelt
dombrész imponáló balatoni kilá-
tással, hullámzó sétautak, szem-
lélõdésre alkalmas eldugottabb ré-
szek, és egy igazi élményhely, az
egykori Fürdõház helyérõl induló
fastég, amelyet azonnal birtokba
vettek a látogatók, ahogy a nád
ölelésében lévõ kisebb stéget is.
Wallner Krisztina táj- és kertépí-
tésszel jártuk körbe a sétányt.

A hely szellemérõl
– A sétánynak egészen külö-

nös hangulata van, szinte letaglóz-
za az embert az az energia, ami itt
árad a környezetbõl. Nekem eh-
hez az élményhez szervesen hoz-
zátartozik a Tihanyi-félsziget és
az apátság látványa, ami a keresz-
ténységet, az ember jelenlétét
szimbolizálja. A vízen lévõ vitor-
lások is fontosak, minden egyes
árboc számomra a természet és az
ember harmóniáját jelenti. Füre-
den meghatározó a magas színvo-
nalú épített örökség is. Ezt a meg-
lévõ harmóniát kell megõriznünk
és erõsítenünk a lehetõ legtermé-
szetesebb módon. Ez az organi-
kus tájépítészet, amikor az álta-
lunk alakított szabad terek a táj-
jal, az ember által alakított ter-
mészettel összhangban vannak, a
hely gondolatisága erõs, és a fel-
használt anyagok is a tájra jel-
lemzõek – válaszolta kérdésünk-
re Wallner Krisztina.

A változásokról
– A két új stég kitágítja a teret,

új kapcsolatot teremt a vízzel, és

ta a kiválasztott részleteket Do-
minek Anna, de Szeles József  is
otthonosan érezte magát nemcsak
a vidéki tájnyelvben, de az abszurd
közeli novellában is. A szerzõ el-
fogult volt – most is –, de azzal az
érzéssel köszönte meg a jelenlé-
võk türelmét, hogy nem maradt
adós annak igazolásával, miért Jó
magyarnak  lenni. Az elõbbi címû
kötet a városi  könyvtár gondozá-
sában jelent meg.

pw

Gondolatok
és dallamok
a zeneiskolában

Tökéletes harmóniában
a tájjal: Tagore sétány

Vadas Zsuzsa és Perlawi Andor a könyvbemutatón

általuk oldódik a sétány zsúfolt-
sága. A korábbi padokat és kande-
lábereket lecseréltük, mert a múlt
század elejét stilizáló, rossz után-
zatok voltak, azt szeretnénk, hogy
a figyelem valóban a sétányra, az
innen feltáruló panorámára, a víz-
re irányuljon.

A Balatont elhatároló alumí-
niumláncot és az oszlopokat a
nyolcvanas években helyezték
ki, semmilyen történeti értékkel
nem rendelkeztek, örökségvédel-
mi felügyelõi egyetértéssel bon-
tottuk el. Ki akartuk nyitni a lát-
ványt, a vizet közelebb hozni,
minél természetesebb közeget al-
kotva, mint ahogy ezt megtettük
már néhány évvel ezelõtt a Vitor-
lás téri stéggel is.

A szempontokról
– Elsõdleges célunk az volt,

hogy kinyissuk a perspektívát a
víz felé. A Gyógy térrõl például
korábban egyáltalán nem lát-
szott a Balaton, de a sétánynak is
voltak olyan részei, ahonnan

nem volt vízélmény, ezeket javí-
tottuk már a korábbi felújítások
során is.

Lényeges, hogy megmutassuk
a sétány többféle arcát is. Ezért
a mély fekvésû, vizes területeket
feltöltöttük, az eddig elhanyagolt,
kihasználatlan zöldfelületeket a
sétány szerves részévé tettük, és
új alternatív sétautakat, pihenõ-
tereket hoztunk létre, így teher-
mentesítve a platánsor alatt hú-
zódó gyönyörû sétányt. A sétány
burkolata természetes mészkõ,
szegélye helyi mészkõkockákból,
a lapok a helyi kõvel harmonizá-
ló, tartós süttõi mészkõlapokból
készültek, melyek idõtállóak és
esztétikusak. Hatalmas terhelés-
nek van kitéve a sétány, ehhez
kellett alkalmazkodnunk. A reha-
bilitáció nem öncélú, a hely szel-
leméhez igazodik, kötõdik a ha-
gyományokhoz.

A Bodorka melletti parkban
egy régi bárka áll, vele szemben
az új, hosszan elnyúló stégnél
üvegtáblán ábrázolva jelenítik

majd meg az egykori Fürdõhá-
zat. A sétány végén lévõ Deák
Ferenc utca járdáját kiszélesítet-
ték, bõvült a parkoló, és átalakí-
tották az Annabella Hotel elõtti
parkot.

Az új sétautak feltárják a meg-
lévõ szobrokat, kis híd vezet át
a mocsáriciprus-ligeten, az eddig
parlagon heverõ terület az íves
sétálóösvényekkel, teresedések-
kel, pihenõpadokkal új színfolt-
ja lett a sétánynak. A Széchenyi-
szobor elõtti tér díszburkolatot
kapott, rendezték az üzletsor elõt-
ti területet, a sétány keleti vége
pedig egy lépcsõs rózsakerttel új
bejáratot kapott.

Kicserélték a kerékpárút bur-
kolatát, a speciális új aszfalt nem
marad ilyen sötét színû, hamaro-
san kivilágosodik. Kibõvült a ját-
szótér, és mellette a felnõttek szá-
mára is játéklehetõséget biztosító
petanque-pálya létesül, de lehe-
tõség lesz mezítlábas sétára is a
Kneipp-ösvényen.

martinovics

Nyitás a Balaton felé – Séta Wallner Krisztina táj- és kertépítésszel

Radnótis
sikerek

A Mozgódiák prezentáció-
készítõ versenyen iskolánk
csapata I. helyezést ért el!

Jobbra Szita Tamás, Dobay
Balázs és Szücs Máté

A Szeresd a magyart
versenyen a díjjal
Birkás Balázs, Nagy
Áron, Csontos Anna
és Bodnár Milán
(bal oldali kép)





Három év után, július 1-jétõl ismét változik a menetrend, új útvonalakon és új
idõpontokban közlekednek majd a helyi buszok a városban. A legutóbbi képvise-
lõ-testületi ülésen született döntés az új koncepció elfogadásáról, amely a futott
kilométer csökkentése nélkül, gyakorlatilag a meglévõ buszpark hatékonyabb fel-
használását célozza. Kiss Péter, a menetrendet kidolgozó szakértõ szerint egy
utasbarát megoldás készült, rövidültek a menetidõk, és új területeket is bekapcsol-
tak a helyi járati rendszerbe.

Jelentõs szerepe lesz ezentúl az autóbusz-pályaudvarnak, hiszen minden páros
órában itt lesz átszállási lehetõség Arács felé, de természetesen a felsõ városrész és
Arács között lévõ közvetlen buszjárat páratlan órákban megmarad. Újra lesz gyors-
járat a hajóállomás és az Óváros között, ezen a tengelyen erõsítették is a kapaci-

tást. Július 1-jétõl megszûnik a Noszlopy utca rendszeres helyi járati közlekedése,
ugyanakkor újként bekerül a Lapostelki út. A módosítás után sem változnak a jegy-
és bérletárak, sõt július 1–5. között bárki ingyenesen kipróbálhatja az új helyi járati
vonalakat. Pálffy Károlyné, az önkormányzat településfejlesztési bizottságának
elnöke arra kéri a lakosságot, hogy utazzanak minél többen a buszokon, hiszen cél
a veszteségek csökkentése is, s ha valakinek ésszerû módosító javaslata van, és azt
névvel ellátva eljuttatja a városházára, akkor azt igyekeznek beépíteni az õszi felül-
vizsgálat során. Az új menetrend bevezetésével kapcsolatban az önkormányzat és
a turisztikai egyesület játékos akciót indít értékes nyereményekkel. A kampány
részleteirõl a www.balatonfured.hu és a Füred Tv ad majd tájékoztatást.

BFN

Új helyi járati buszmenetrend Balatonfüreden
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Iskolánk nevelõ-oktató
munkájának egyik
kiemelt feladata, hogy
diákjaink anyanyelvün-
ket, illetve nemzetünk
irodalmát ismerjék,
megkedveljék. Az elmúlt
idõszakban két olyan
rendezvényt is szervez-
tünk, melyek remek
alkalmat teremtettek
erre diáknak, felnõttnek
egyaránt.

Irodalmi barangolások
a Református iskolában

Április 17-én, a magyar nyelv
hetének zárásaként Petrõczi Éva
József Attila-díjas költõ, író, mû-
fordító, irodalomtörténész, a
Tempevölgy egykori munkatársa
látogatott el iskolánkba. Steinbach
József református püspök kö-
szöntõ szavai után Petrõczi Éva
azokból a mûveibõl olvasott fel a
hallgatóságnak, amelyek valami-
lyen módon kötõdtek a Balaton-
hoz, az Adriához és a finnországi
tavakhoz. Egy frissen írt költe-
ményt is bemutatott, ami Füred-
rõl szólt. A beszélgetést követõ-

Steinbach József püspök és Petrõczi Éva költõnõ (fent).
Balra Rojtos Norbert iskolaigazgató és Vecsey Kiss Mária írónõ

en az író dedikálta könyveit. Pet-
rõczi Éva így írt a füredi délután-
ról blogján:

„Steinbach József püspök egy-
szerre biblikus és irodalomértõ
bevezetése után belefogtam bala-
toni verseim felolvasásába, hogy
azután örömmel pihenjek meg,
Bánó Veronika zongorajátékát és
Rábaközi Rita énekét hallgatva,
akik (…) A tihanyi Ekhóhoz dal-
változatát adták elõ.” {Az író-ol-
vasó találkozón készült fotó alatt
pedig ez olvasható:} „(…)a sze-
retetvendégséget megelõzõ per-
cek; a közönség itt elköszönõ sza-
vaimon derül. A kép sarkában éle-
tem nagybetûs Fõszerkesztõje,
dr. Praznovszky Mihály álldogál,
aki Füred mûvészeti életének
mindmáig egyik pillére, s aki (…)
mindenütt Tempevölgyet tud va-
rázsolni közönsége számára!”

Május 21-én délelõtt iskolánk
Kálvin terme ismét megtelt lelkes
felsõ tagozatos diákokkal, akik
rendhagyó irodalomóra keretében

találkozhattak Vecsey Kiss Mária
és Perlawi Andor írókkal. Vecsey
Kiss Mária Szent István király-
ról, Boldog Gizelláról és Szent
Imrérõl szóló kötetét mutatta be
Perlawi Andor ajánlásával. A ver-
ses elbeszélõ költemény („Kezé-
ben kereszt, oldalán õsi kard”)
szabályos tizenkettesekben író-
dott, mint Arany Toldi-trilógiája.
Diákjaink és a jelen lévõ tanárok
nagy érdeklõdéssel hallgatták a
mûbõl elhangzó részleteket. Az
Almádiban élõ és alkotó író hang-
súlyozta, hogy kötetének végén a
mû rövid, dramatizált változata is
helyet kapott, így az egy-egy is-
kolai ünnepségen vagy nemzeti
ünnepünkön elõ is adható.

Szívbõl reméljük, hogy a ma
alkotó írók, költõk közremûködé-
sével sikerült közelebb hozni,
„élõbbé tenni” a szépirodalmat
diákjaink számára.

Szalay Katalin
Református Általános Iskola,

Balatonfüred

A veszprémi  Szaléziánum,
Érseki Turisztikai Központ a tél
folyamán pályázatot írt ki – Bódi
Mária Magdolna, ahogyan én lá-
tom címmel – irodalmi mû írásá-
ra.  Mivel már Budapesten ifjúsá-
gi hittanos koromban megismer-
kedtem Bódi Magdi, a fiatal vér-
tanúlány történetével, nem ha-
gyott nyugodni a gondolat, hogy
próbáljak egy ifjúsági színdara-
bot írni életérõl.

A gondolatot tett követte, és
fáradozásomat siker koronázta. A
veszprémi pályázaton díjazásban
részesültem, így innen már egye-
nes út vezetett a mû színpadra
állításához. A karácsonyi betlehe-
mes játékot harminc lelkes hitta-
nossal adtuk elõ, így nem volt
nehéz dolgom, mikor a szereplõk
névsorát kellett összeállítanom.
Felvetettem a gyerekeknek a szín-
darab ötletét, és õk többségében
lelkes igenekkel válaszoltak. Se-
gítséget kaptunk az Eötvös Lo-
ránd Általános Iskola vezetésétõl
is, így nyugodtan próbálhattuk a
darabot péntek délutánonként az
iskola egyik termében, vasárna-
ponként pedig a délelõtti szent-
misék után gyakoroltunk. Az éne-
keket Rábaközi Rita segítségével
tanulták a gyerekek. Egyre jobban
csiszolódott a darab, közben a
kisebb bakikon jókat derültünk.
Kolléganõimmel együtt örömmel
állapítottuk meg, milyen jó kis
csapat kovácsolódott össze. Per-
sze néha küszködtünk a hiányzá-

Bódi Mária Magdolnára
elõadással emlékeztek

sokkal, a fiúszereplõk változásá-
val, de mire eljött a nagy nap, áp-
rilis 25-e, a veszprémi egyházme-
gyei Gyertyaláng születik vetél-
kedõ napja, készen álltunk a sze-
replésre.

Dasek Viktor atyától sok se-
gítséget kaptunk, Veszprémbe is
a plébánia kisbuszával mentünk.
Langstaller András hitoktató kol-
légám vállalta a sofõr szerepét, a
másik buszt dr. Munkácsi János
diakónus ajánlotta fel és vezette,
így az izgatott gyerekcsapat sze-
rencsésen megérkezett Veszprém-
be. József atya is szállított gyere-
keket kocsiján a ministránstalál-
kozóra, így õ is láthatta a színda-

rabot, együtt izgult velünk a sike-
rért. Ügyesek, bátrak voltak a kis
színészpalánták, így az elismerés
sem maradt el. Különdíjat kap-
tunk, továbbjutottunk, és így elõ-
adhatjuk a május végi tapolcai hit-
tanos találkozón. Köszönet min-
denkinek, aki segítséget nyújtott
nekünk, köszönet a szereplõknek
és szüleiknek a lelkiismeretes ké-
szülésért, a  támogatásért. Öröm-
mel és izgalommal készülünk a
tapolcai színjátékra, amit a sport-
csarnokban fogunk elõadni. Kér-
jük, szorítsanak nekünk a sikerért!

Csizmaziáné
Blaschke Katalin

hitoktató

1. sor, balról jobbra: Czilli Petra, Nagy Nóra, Soponyai Lili, Sötét Szonja, Gaál Zsófia, Szabó Virág,
Juranics Rebeka, Kiss Kata, Sárdi Blanka,Undi Virág, Orbán Sára. 2. sor: Bíró Marcell, Síró János,
Illikmann Balázs, Fekete Gábor. 3. sor: Krámli Zita, Gábor Hanga, Arany Marcell, Maurer Lili, Kós
Dávid, Novák-Nász Blanka, Gábor Viola, Balogh Bence, Szalai Barna, Spiller Emese, Szalai
Barbara. 4. sor: Papp Márkó, Gál Márton, dr. Horváth Tivadarné, Dasek Viktor plébános, Gyûrû Géza
nyugalmazott plébános, Csizmazia Szilveszterné, Vámosi Emõke, Horváth Bendegúz, Szommer Bence

A Római Katolikus Egyházközség
elsõáldozói 2015 tavaszán

Csenge, a darab szereplõje meséli: Mivel idén hetven éve
szenvedett vértanúságot Bódi Mária Magdolna, ezért Csiz-
maziáné Kati nénivel egy színdarabot csináltunk. A történet
Bódi Mária Magdolna életét meséli el kislány korától kezdve
egészen 24 éves koráig, mikor meghalt.

Régóta próbáltuk a darabot, ami kedves, kissé mulatságos,
mégis komoly és megható. Nekem és a többi szereplõnek is
nagyon tetszik. Ami viszont nagyon megdöbbentett, hogy azért
nem lehetett Magdi apáca, mert törvénytelen gyermek volt, il-
letve azért halt meg, hogy megvédje a szüzességét, amirõl ma-
napság nem is tudjuk, mekkora érték. A bemutatón sajnos az
egyik szereplõ az utolsó pillanatban lemondta az elõadást, így
nekem kellett eljátszanom az apáca mellett még  egy fiú szerepét
is, a húgom pedig a kiskori Bódi Magdi volt.

Nagyon jól szerepeltünk Veszprémben, így továbbjutottunk
Tapolcára, a  május 31-i döntõre.

Szabó Csenge
Eötvös Loránd Általános Iskola, 7. osztályos tanuló

Elhunyt
Kondor Ilona

Életének 77. évében, május
14-én – türelemmel viselt súlyos
betegség következtében – meg-
tért teremtõjéhez Kondor Ilona,
a Magyar Írószövetség tagja.

A szombathelyi születésû köl-
tõnõ tehetségét munkahelyén, a
balatonfüredi Állami Szívkórház-
ban fedezték fel olyan neves „be-
utaltak”, mint Keresztury Dezsõ,
Fodor András és Bencze József.

Verseit napi- és hetilapokban,
folyóiratokban, a Bécsi Napló-
ban is, valamint antológiákban,
önálló könyvekben publikálta.
Szemében láttam annyi mindent
címû elsõ kötetét Fodor András
ajánlásával, aki A révkalauz lám-
pái címû esszékötetében dunán-
túli Emily Dickinsonnak nevez-
te, 1992-ben adtuk ki a Ter-
raPrint Kiadónál. Összefoglaló
mûve Lángoló arcok májusa cím-
mel jelent meg 2008-ban, s
ugyanabban az évben, Requiem
címmel – szintén a Hungarovox
Kiadónál – adott ki verseibõl vá-
logatást.

A Salvatore Quasimodo köl-
tõverseny különdíját 1994-ben
nyerte el, balatonfüredi vonat-
kozású, Füred kétkezes címû ver-
sével.

Költészetének lényegét leg-
tömörebben Négysoros címû ver-
se jeleníti meg: „Az ég redõi /
edzik lelkemet. / Nem akarok
csillag lenni, / csak kikelet.”

Nehéz megbarátkozni a gon-
dolattal, hogy Cili nem telefonál
többé Farkasrétrõl, a XXIII. Já-
nos Pápa Szeretetotthonból, nem
küldi újabb verseit.

Vallásos hitérõl tanúskodó,
lelkiekben gazdag lírai munkáit
11 kötetben hagyta örökségül ol-
vasóira.

                            (zsirai)

A teljes Mária-úton egy
közös célért, a megbéké-
lésért és az egységért szer-
vez zarándoklatot a Mária
Út Egyesület augusztus
22-én, Nagyboldogasszony
ünnepe után.

Ez a minden évben megrende-
zendõ zarándoknap az 1Úton ne-
vet viseli, és több száz települést
érint Ausztriában, Erdélyben,
Felvidéken, Délvidéken és Ma-
gyarországon egyaránt. Az idei év
zarándoklatát a szervezõk és a
résztvevõk az egységért és a bé-
kéért ajánlják fel. Vannak ugyan-
is olyan történelmi sebek és sza-
kadékok, amelyeket csak a hit és
a szeretet tud áthidalni és gyógyí-
tani.

Ennek fényében a zarándoklat
200 – átlagosan 25 kilométerre
lebontott – szakasza közül az
egyik szakasz (Nyíregyháza-
Máriapócs) az Ukrajna békéjé-
ért nevet viseli majd. A Pilis-
szentkereszt–Esztergom sza-
kaszt a szlovák–magyar barát-
ság, a Pilisszentkereszt–Mária-
remete szakaszt pedig a német–
magyar barátság szakaszá-
nak nevezzük el, és elsõ alkalom-
mal kerül megrendezésre a Kar-
va–Esztergom szakaszon egy vízi
zarándoklat a Dunán.

1Úton nemzetközi
zarándoknap

Az eseményre meghívást kap
mindenki, aki késztetést érez arra,
hogy egy egész napos zarándok-
lat keretében hosszabb vagy rö-
videbb szakaszt tegyen meg a
Mária-úton. Az 1Úton zarándok-
naphoz kapcsolódhatnak civil
szervezetek, egyházi szervezetek,
iskolák, közösségek – felekezet-
tõl függetlenül. Az együtt átélt
megpróbáltatások által, a közös
énekszó erejével és az élen járó
kereszt árnyékában a különféle
helyekrõl érkezõ emberek, cso-
portok kapcsolatot építhetnek
egymással is. A zarándoklás olyan
életforma, mely lépésrõl lépésre
közelebb visz önmagunk, ember-
társaink és Isten felé, miközben
kinyitja elõttünk a világot. Az
1Úton nemzetközi zarándoknap
sok ezer ember számára nyújt za-
rándokélményt,  melyen keresz-
tül életre kel a csoda: a különféle
nemzetiségû, világnézetû emberek
egymáshoz, egymás mellett és
egymásért zarándokolnak. A mai
széthúzó világban átélik az egy-
séget, mely hatalmas lelki jelentõ-
séggel bír. Részletes információ
az 1uton.mariaut.hu honlapon ér-
hetõ el a zarándoklat szakaszai-
nak pontos leírásával. Informáci-
ók Deák Andreától kérhetõk a 06
(30)494-1947-es telefonszámon.

BFN

Az egységért, a békéért, egymásért



BALATONFÜREDI NAPLÓ XIV. évfolyam, 2015. 5. szám 9

Vajon ki lakik a szomszéd ház-
ban? Tudom a nevét, találkozunk
naponta, köszönünk is, biztos le-
hetek benne, hogy akkor kezdi a
fûnyírást, amikor szundikálnék,
azt is tudom talán, hogy hol dol-
gozik és hova járnak a gyerekei
iskolába. Õ is tudja mindezt ró-
lam. Tudom-e mindezt az utcánk
másik végén lakókról? Egyáltalán
kell-e tudnom bármit?

Ezek a gondolatok valószínû-
leg legalább egyszer mindenkinek
átfutnak a fején. Aztán leginkább
elhessenti õket. Pedig nem vélet-
lenül merülnek fel mindenkiben
ezek a kérdések, és nem véletlen
az a mondás, hogy: rossz szom-
szédság török átok. Ugyanis bi-
zonyított tény, hogy a szûkebb
környezetünkkel való kapcsola-
tunk alapvetõen határozza meg a
mindennapjainkat. És bizony a
szûkebb környezet alatt nemcsak

A természet újjáéledésekor, ta-
vasszal, majd a nyári melegben
egyre több virág, fa- és fûféle in-
dul virágzásnak. Szinte napról
napra növekszik azok száma, akik
valamire érzékenyek, allergiásak.
Talán ön is küszködik idõnként
az allergiás tünetektõl: vizes orr-
folyás, tüsszögés, torokviszketés,
szemkönnyezés, szemviszketés?

Fûben-fában orvosság – s ez
igaz az allergia estében is! Olvas-
son tovább, hogy megtudja, mely
gyógynövények lehetnek a segít-
ségére! Figyelem, nem csak gyógy-
növényekrõl lesz szó!

1. A pozitív hozzáállás
Higgyünk a gyógyulásban!

Higgyük el azt, hogy igenis „meg-
úszhatjuk” az allergiás tüneteket!
A hit nagyon-nagyon fontos ré-
sze a gyógyulásnak.

Az allergia kialakulása szoros
kapcsolatban áll az immunrend-
szer érzékenységével, állapotával.
A legyengült immunrendszer jó
táptalaja bármilyen betegség meg-
jelenésének. A szervezetünk vé-
dekezõképességét nagymértékben
gyengíti a stressz, a harag, a düh,
az irigység nem megfelelõ kezelé-
se, túlzott megélése. Tehát a mo-
solygós, bizakodó hozzáállással
nagyban elõsegítjük a gyógyulást.

2. Gyógynövény-terápia
A belsõleg, azaz teaként fo-

gyasztható gyógynövények közül
a legerõsebb antiallergén hatású
gyógynövény a csalán, a cicka-
farkfû, a kamilla. Ezeken kívül si-
kerrel alkalmazható a diólevél, a
mezei zsurló, a citromfû is. A teá-
kat ebben az esetben étkezések
után, naponta kétszer ajánlott fo-
gyasztani.

A borsmenta, apróbojtorján,
kakukkfû keveréke igen jó robo-
ráló tea, naponta kétszer fogyaszt-
ható, étkezés elõtt. Ez a teakeve-
rék tisztíja a májat, segíti a máj és
az epehólyag mûködését, támo-
gatja a salaktalanítást, ezáltal erõ-
síti a szervezetet.

3. Étkezés
Allergiában szenvedõknek fon-

tos az állati fehérjék, a hús bevi-

Horváth Éva, Iszak Eszter és Epres Panni, a Miss Balaton
szépségverseny mentorai is itt lesznek a füredi döntõn

„Mivel nagyon fiatal voltam
még, rosszul érintett az eset, de
megfelelõ hozzáállással és támo-
gatással hamar túltettem magam a
történteken” – kezdte Panni. „Na-
gyon fontos, hogy a kritikát mi-
lyen formában kapjuk. Én a pozi-
tív megerõsítésben hiszek, ezért
is vagyok boldog, hogy trénerként
élhetek ezzel, és támogathatom a
lányokat” – tette hozzá a szuper-
modell.

Elindult az idei Miss
Balaton szépségverseny

nak a késõbbiekben is, mivel több
olyan helyzet vár majd a lányok-
ra, ahol elengedhetetlen a szép
beszéd” – mondta el Eszti. A leg-
rátermettebb hölgy a királynõi cím
és fõdíj elnyerésén túl a divatszak-
mában is megmutathatja magát.
Király Lili, a tavalyi év gyõztese
Miamiban és Mexikóban is kép-
viselte Magyarországot, és a leg-
nagyobb márkák arcaként láthat-
tuk viszont a nõi magazinok olda-
lain. „Jó érzés, hogy a szakmában

Szomszédok napja Füreden
a családot kell értenünk, hanem
azokat az embereket is, akik fizi-
kailag elérhetõ távolságra élnek
tõlünk. Azok, akikkel – ha szabad
így fogalmazni – egy territóriu-
mon osztozunk. Ez azt a néhány
utcányi környezetet jelenti, aho-
vá nap mint nap hazaérkezünk,
ahonnan másnap munkába in-
dulunk.

Ugye, hogy jobb, ha van, aki
kiint a kerítésen, aki ad egy szem
almát a fáról; aki megkérdezi, ne
segítsen-e cipelni a szatyrot, be-
tolni az autót. Akitõl megkérdez-
hetjük, nem ugrik-e be egy kávé-
ra, illetve, hogy elhozzuk-e a gye-
rekét a miénkkel együtt az isko-
lából?

A közös territórium – most már
maradjunk ennél a meghatározás-
nál – emberi közösséget is jelent.
Azonban az, hogy ez a közösség
milyen minõségben létezik, a tag-

jain és csakis a tagjain múlik. Tesz-
nek azért, hogy kapcsolatba ke-
rüljenek egymással, nyitottak-e,
elfogadóak-e? Megélik-e valójá-
ban azt, hogy részesei egy ilyen
közösségnek (is)? Ugyanis a po-
zitív kapcsolódások, a jó hangu-
lat közvetlenül és nagyon gyor-
san hatnak a lelkiállapotunkra és
ezáltal az egészségünkre is.

Éppen ezért az Egészséges
Balatonfüred program hagyo-
mányteremtõ céllal életre hívja a
Szomszédok napját Balatonfüre-
den. Természetesen nem mi talál-
tuk fel a spanyolviaszt, ilyen kez-
deményezés a világ számos orszá-
gában létezik, illetve Budapest
néhány kerületében is tartanak
ilyen rendezvényeket.

Június 27-én, szombaton tehát
Balatonfüred is megrendezi ezt a
közösségi napot. Nincsenek szi-
gorú szabályok, nincs semmi kö-

telezõ dolog. Egyszerûen csak arra
kérünk mindenkit, hogy vegye fel
a kapcsolatot a szomszédaival,
két-három utcányi ember fogjon
össze, és találják ki, hogyan tud-
nák jól érezni magukat együtt.
Közös bográcsozás, kapuk elé ki-
tett asztalokon sütemények, gyü-
mölcsök, és máris indulhat a kö-
zös nap. A trambulint ki lehet
hozni a hátsó kertbõl, hadd ugrál-
jon az összes környélbeli gyer-
kõc, elõ lehet venni régi fényké-
peket, amiket a nagymama meg-
õrzött, hadd lássa mindenki, ho-
gyan is nézett ki az utcánk hetven
évvel ezelõtt, és biztos rengeteg
ötlet felmerül még, ha négy-öt
szomszéd összehajol. 

Az Egészséges Balatonfü-
red program segít a szervezés-
ben, hogy ez a nap egy jó emlék
legyen. 

Frank Róbert

Allergia?
Volt, nincs!

telének csökkentése, a tej, tejföl,
tejszín elhagyása. A fehérje nagy-
részt pótolható többek között
hüvelyesekkel, szójával, mogyo-
róval, tökmaggal, burgonyával.
Ajánlott továbbá a cukrok, a fe-
hér lisztbõl készült kenyerek,
péksütemények mellõzése. Iktas-
suk ki az étrendünkbõl az egész-
ségünkre káros tartósítószerekkel
és különbözõ adalékanyagokkal
készült étel- és italféleségeket. A
csípõs fûszereket helyettesítsük
inkább az enyhébb, zamatos aro-
májú fûszernövényekkel. Próbál-
juk ki bátran a fokhagymát, ba-
zsalikomot, majoránnát, kakukk-
füvet, izsópot, fokhagymát.

A koffeint tartalmazó italokat,
mint amilyen a kávé, a fekete tea,
váltsuk fel gyógynövényteákkal,
tiszta vízzel, illetve zöldség-, gyü-
mölcslével. A mértéktelenül fo-
gyasztott alkohol és a cukros üdí-
tõk sem segítik a szervezet ön-
gyógyító képességeit.

4. Mikor kezdjük el?
A kúrát érdemes megkezdeni

az allergén anyag megjelenése elõtt
legalább 1,5–2 hónappal. Ha a tü-
netek már megjelentek, akkor is
bátran bevethetõk a fent említett
módszerek. A szervezetünk támo-
gatását sosem késõ elkezdeni!

Türelmesnek, kitartónak kell
lenni, hiszen a természetes terá-
piák, így a gyógynövények is las-
sabban fejtik ki a hatásukat, mint
a mesterséges kemikáliák. Cseré-
be viszont valódi egészséggel aján-
dékoznak meg. (x)

Kelemen Lívia
gyógynövényszakértõ, tanár

Elérhetõség:
Balatonfüred, Kossuth utca

19.
Nyitva tartás: hétfõ-péntek:

9–17, szombat: 9–12
Telefon: 20/595-3062

A lisztérzékenyek világnapjá-
nak megtartásáról 2005-ben dön-
tött az Európai Coeliakia Egye-
sületek Szövetsége azért, hogy
legyen ismertebb a betegség, vala-
mint az élethosszig tartó szigorú
gluténmentes diéta. A világnaphoz
csatlakozva a balatonfüredi Érzé-
keny Gyermekeinkért Alapítvány
is megrendezte a programot, me-
lyet május 9-én tartottak a csopa-
ki strandon. A lisztérzékeny na-
pot és a szûréseket hosszú évek
óta az Érzékeny Gyermekeinkért
Alapítvány két munkatársa, Tóth
Andrea és Mészáros Ágnes szer-
vezik.

A családi délutánra az ország
távolabbi pontjairól is érkeztek
vendégek. Ezen a napon minden
gluténmentes változatban készült.
A gyermekek gluténmentes töl-
csérben gluténmentes fagylaltot
kaptak, gluténmentes péksütemé-
nyeket, édességeket kóstolhattak.
Az ételek között szerepelt langal-
ló, lángos, gofri, szendvicsek, a
desszert pedig egy hatalmas mák-
torta volt. Speciális, diétás élel-
miszert gyártó cégek mutatták be
termékeiket, tartottak kóstolót a
családoknak. A délután önkéntes
segítõk bevonásával valósult meg,
a gyermekek örömmel vettek részt
a kézmûves foglalkozásokon
Klauzné Herold Nikoletta vezeté-
sével. Dr. Kissné Varga Szilvia vi-
dám sorversenyekkel mozgatta
meg a részt vevõ gyermekeket. A
NABE arácsi csoportja balatoni
interaktív játékkal várta az érdek-
lõdõket.

Az Érzékeny Gyermekeinkért
Alapítvány Balatonfüreden és kis-
térségében élõ lisztérzékeny –
gyógyíthatatlan autoimmun beteg-
ség – gyermekeket támogat.

Mészáros Ágnes, az alapít-
vány titkára elmondta: Célunk az
egyenlõ bánásmód követelmé-
nyének megvalósulása a minden-
napi életben, hogy a pszichés te-
her, amit a gyógyíthatatlan be-
tegséggel való drámai szembesü-
lés jelent a család minden tagjá-
nak, elviselhetõvé váljon. Felada-
tunk ennek segítése minden esz-
közzel, gyermekeink felkészíté-
se a felnõtt életre, hogy a társada-
lom egyenrangú tagjainak érezzék
magukat egészségtudatuk fejlesz-
tése által – hangsúlyozta Mészá-
ros Ágnes.

A Balatonfüredi Járási Közbiz-
tonsági Egyeztetõ Fórum kerete-
in belül kábítószerügyi munka-
csoport alakult  május 20-án Ba-
latonfüreden.

A Balatonfüredi Polgármesteri
Hivatal nagytermében megtartott
alakuló ülést Hári Lenke alpolgár-
mester nyitotta meg. Ezt követõ-

en Szekeres Kornél rendõr õrnagy,
a Balatonfüredi Rendõrkapitány-
ság megelõzési fõelõadója tájékoz-
tatta a megjelenteket arról, hogy a
dohányzás, alkohol és kábítószer
problémakör együttes kezelése in-
dokolt a sikeres és eredményes
munka érdekében.

BFN

Kábítószerügyi egyeztetõ fórum

Lisztérzékenyek napja
Balatonfüreden, Csopakon,

Alsóörsön és Pécselyen tíz éve,
minden év tavaszán szûrõvizsgá-
latot szervezünk az önkormány-
zatok és az ÁNTSZ támogatásá-
val cöliákia kiderítésére irányuló-
an, az iskolaköteles korba lépõ
gyermekek körében. Idén márci-
usban Balatonfüreden 103 kis-
gyermek szûrése történt meg,
amely során egy gyermeknél mu-
tatott pozitív eredményt a teszt.
A balatonfüredi szûrést támogat-
ta Balatonfüred Város Önkor-
mányzata, a TLC Kft. és dr. Nagy
Szilveszter.

Hogyan tovább? – merül fel
sokakban ilyenkor a kérdés. Ha
már az ok kiderült, az fél siker. A
tudomány mai állása szerint a
lisztérzékenység egyedüli kezelé-
se a szigorú és egész életre szóló
gluténmentes diéta. Ez viszony-
lag egyszerûnek tûnik, de nagy
figyelmet igényel, a családokat
újabb megpróbáltatás elé állítja –
emelte ki Tóth Andrea, az alapít-
vány kuratóriumi tagja. Magukra
maradnak problémájukkal, kérdé-
seikkel. Alapítványunk kézen fog-
ja az újonnan diagnosztizált gyer-
mekek családjait, válaszolunk a
mindennapokban felmerülõ kérdé-
sekre, megosztjuk eddigi tapasz-
talatainkat. A családokat kenyér-
sütõ gép vásárlásával is támogat-
juk, melynek használatát a gyer-
mek is könnyen meg tudja tanul-
ni, így nem lesz kiszolgáltatott.
Fontos, hogy a gyermekek is ért-
sék, mi történik velük. A kamasz-
kor, mely amúgy is sérülékeny
idõszak, ne jelentsen problémát
számukra – tette hozzá az alapít-
vány munkatársa.

A cöliákia kezelése gluténmen-
tes diétával lehetséges, de gyógyí-
tani egyelõre nem lehet. Elõfor-
dulása a világon nagyon különbö-
zõ. Japánban és Fekete-Afrikában
a betegség például ismeretlen, Eu-
rópában viszonylag gyakori. Az
úgynevezett jéghegyelmélet sze-
rint a tüneteket mutató és felis-
mert cöliákia az összes esetek
mindössze tizenkét százaléka, hi-
szen az emésztõrendszeri tüne-
tek nem minden esetben egyértel-
mûek. Ez magyarázhatja az elõ-
fordulásban mutatkozó nagy el-
téréseket is. A diétát egész életen
át kell tartani.

Mikus Zsuzsanna

(Folytatás az 1. oldalról.)

A Viva Tv mûsorvezetõje,
Iszak Eszti is segíti majd a lányo-
kat jó tanácsaival. Eszti már tíz
éve  dolgozik a divat- és szépség-
iparban. „Számomra óriási lehe-
tõség volt, hogy már 17 évesen
körbeutazhattam a világot, és
olyan egzotikus országokban él-
hettem, mint Kína vagy Japán.
Természetesen voltak nehéz pil-
lanatok, sokszor hiányzott a csa-
ládom, de az érdekes munkák és
a varázslatos tájak kárpótoltak”
– kezdte Eszti. A divatfotók és
nemzetközi kampányok után Esz-
ti a Viva mûsorvezetõjeként mu-
tatta meg, hogy kommunikációs
feladatokban is megállja a helyét.

„Nekem például a hadarással
kellett megküzdenem régebben,
mivel az izgalom miatt azonnal
gyorsabban kezdtem beszélni. A
versenyzõknek mindig mondom,
hogy ha úgy érzik, nagyon izgul-
nak,  koncentráljanak a légzésük-
re, és sokkal könnyebb lesz. Ezek
az apró technikák sokat számíta-

ismernek már, és rengeteg lehetõ-
séget kapok. Az új versenyzõk-
nek azt tanácsolom, hogy moso-
lyogjanak és higgyenek maguk-
ban. Elõször én is kevesebb önbi-
zalommal érkeztem, de ahogy ha-
ladtam elõre a megmérettetéseken,
hétrõl hétre éreztem, hogy egyre
magabiztosabb vagyok. A Miss
Balaton tökéletes lehetõség a sze-
mélyiségfejlesztésre is” – üzente
a 2014-es gyõztes.

A jelentkezés lezárása után
többfordulós casting során vá-
lasztják ki azt a 16 lányt, akik egy
felkészítõ táborban tanulják meg
Seres Attila koreográfiáját, és meg-
ismerik a modellszakma forté-
lyait.

A nagyszabású balatonfüredi
döntõre augusztus 15-én kerül
sor, ahol a Miss Balaton by
Cosmopolitan királynõje egy tûz-
piros Toyota Aygóval, az udvar-
hölgyek pedig értékes utazások-
kal lesznek gazdagabbak.

BFN
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2015. május 20-án ünnepelte
30 éves fennállását a Balatonfü-
redi Eötvös Loránd Általános Is-
kola. Diákok, pedagógusok együtt
munkálkodtak az Eötvös-hét
projektjének összeállításán, amely
2015. május 18-tól május 23-ig
zajlott.

Az iskolai élet fõbb állomásai-
ról, névadónk életérõl, munkássá-
gáról tanulóink is megemlékez-
tek, majd koszorút helyeztek el a
nagy tudós szobránál.

Ezzel kezdetét vette az Eöt-
vös-hét programsorozata. A dél-
után jubileumi sakkversennyel,
angol nyelvi, országismereti ver-
sennyel folytatódott.

Kedden Windler Attila opera-
nagykövet látogatott az intéz-
ménybe, s tartott interaktív elõ-
adást Mozart Varázsfuvola és A
magyar operajátszás története
címmel.

Szerdán az Eötvös-estre hív-
tuk a szülõket, gyerekeket, a vá-
ros intézményeit, támogatókat, a
város elöljáróit. A hagyományos
kulturális rendezvény adott helyet
az ünneplésnek. Dr. Bóka István
köszöntõjét követte az igazgató-
nõ, aki felelevenítette az iskola
történetét és elért eredményeit.

A Balatonfüreden mûködõ
Nagycsaládosok Szivár-
vány Egyesülete kirándu-
lást szervezett Szarvasra.

Az arborétumban  megcsodál-
hattunk 1600 fa- és cserjefajt, töb-
bek között az  éppen  virágzó lili-
omfát, japán diszcserjét, de lát-
hattunk 150–200 éves fákat is, pl.
mocsári  ciprusokat.

A különleges  növények  mel-
lett egy Mini Magyarország
makettpark is  üzemel.  Itt  a  gye-
rekek és kisérõik  madártávlatból
nézhették meg hazánk  híres  épü-
leteit (tihanyi  templom,  Opera-
ház, Cifrapalota, debreceni re-
formátus nagytemplom, egri vár,
gödöllõi  kastély, Parlament). A
napi programba még egy vízre

Családi Szivárvány-túra

A Nagycsaládosok Szivárvány Egyesülete a szarvasi kiránduláson

szállás  is belefért. A Holt-Körö-
sön hajókázhattunk, mely során
elhaladtunk a Bolza család kasté-
lya elõtt, illetve a történelmi Ma-

gyarország közepét megjelölõ
emlékmû mellett.

 Szivárvány Egyesület,
Balatonfüred

A Balatonfüredi Rendõr-
kapitányság 2015. május
31-én délután 14 órától
várta az érdeklõdõ kicsi-
ket és nagyokat a füredi
Kovászna parkban.

A szünidõre felkészítõ közle-
kedésbiztonsági program második
állomása keretében a lelkes gyer-
mekek megismerhették a rendõr-
autó és a rendõrmotor rejtelmeit.

Egy lábbal hajtható gokartba
beülve ügyességi pályán próbál-
hatták ki vezetési képességeiket,
valamint a lézerpisztoly-szimulá-
tort is kipróbálhatták.

Többfajta KRESZ-teszt kitöl-
tésével a közlekedési szabályok
elméleti tudásszintjének felméré-
se is megtörtént. Valamennyi ál-
lomáshelyen közlekedésbizton-

Gyermeknapi road-show

Harmincéves az Eötvös

Az iskola 1985-ben kezdte
meg mûködését III. Számú Álta-
lános Iskolaként. 1989. május 19-
én vette fel az Eötvös Loránd ne-
vet, ebbõl az alkalomból Gyur-
kovics Tibor író és költõ írt ava-
tóverset. 1990. május 16-án avat-
ták fel Borbás Miklós szobrász-
mûvész Eötvös Lorándot ábrázo-
ló alkotását az alakulótéren.

Az emelt szintû idegennyelv-
és informatikaoktatás gyorsan
népszerûvé tette az intézményt.

2007-ben átadásra került a
forfaépületet kiváltó új szárny,
amelyet boldogan vettek át és lak-
tak be alsósaink. 2009-ben a kö-
zös használatú vívóterem felava-
tása következett, majd 2011-ben
TIOP-pályázat révén újulhatott
meg a számítógéppark.

Az ökoiskola címet 2010-ben
és 2013-ban is kiérdemelte az

intézmény a környezettudatos-
ságra neveléssel, a városi és  orszá-
gos zöldprogramokon való aktív
részvételével.

A város KEOP-pályázatának
köszönhetõen az épület korsze-
rûsítésére is sor került. A jó és ered-
ményes iskolába kell a megfele-
lõ tárgyi feltétel is. De még in-
kább a jó, az erõs hivatástudatú,
kimûvelt tantestület, amely akkor
is teszi rendületlenül a dolgát, ha
az oktatáspolitika változásai nem
mindig egyértelmûek. Nevelõ-
testületünk szakmailag jól felké-
szült. Fontosnak tartjuk a szak-
mai megújulást, az új irányzatok
megismerését a tudatosabb neve-
lõ-oktató munkához.

Az intézmény részt vesz a
szaktanácsadói, szakértõi hálózat
munkájában, az MTA és a Sze-
gedi Tudományegyetem kutató-
munkájában.

Az eredményekhez kellenek
a nebulók is, akik valamennyien
színes egyéniségek, akiknek
igyekszünk alkotó légkört bizto-
sítani az igényes, színvonalas
munkához.

A szülõi munkaközösség tá-
mogató együttmûködése is ott
van az elért eredmények hátte-
rében.

Az Eötvös-est jól szervezett,
magas színvonalú és külsõségei-
ben is megragadó esemény volt.
Egykori diákok fellépése (Horváth
Orsolya, Tabi Adrienn, Pálfi Ká-
roly és barátai, Bíró Dániel) emel-
te az est fényét.

Végül a születésnapi torta sem
maradhatott el a gyerekeknek,
Michael Hylsky jóvoltából.

Csütörtökön meghívásos kézi-
labdatorna zajlott a Balaton Sza-
badidõközpontban. A torna részt-
vevõi Szentgotthárd, Pápa, Vár-
palota és BKSE–Eötvös csapatai
voltak.

A pénteki DÖK-nap program-
jai a rossz idõ miatt elmaradtak,
de a nevelõtestület ígéretet tett,
hogy azt júniusban bepótolják.

A programhét támogatói vol-
tak: szülõi munkaközösség,
Michael Hylsky, Szatlmajer Ro-
land, Halászkert, I+G Nyomda
Bt., Laguna étterem, BKSE, Ba-
kony Gaszt Zrt., Petrovics Kevin
szülei, Klik, BSC-szakosztály,
Baloghné Király Mónika (Balogh
pince), Balatonfüred Város Ön-
kormányzata.

Diószeghy Leopoldina

A Már tudok biztonságosan
közlekedni vetélkedõsoro-
zat döntõjét május 26-án
rendeztük meg a balaton-
füredi Balaton Szabadidõ-
és Konferencia-központ
Sportcsarnokában.
 
A részt vevõ iskolák szépszá-

mú szurkolótáborral jöttek, hogy
biztassák övéiket és diadalra se-
gítsék iskolájuk csapatát. A dön-
tõt Szekeres Kornél rendõr õr-
nagy, megelõzési fõelõadó, a ren-
dezvény mûsorvezetõje és a ver-
senysorozat ötletgazdája  nyitot-
ta meg.  A hét iskola négyfõs csa-
patai az elsõsegélykvíz, közleke-
dési szituációs feladat, kerékpá-
ros ügyességi pálya, KRESZ-
totó, rendõri karjelzések, közle-
kedési puzzle,  közlekedési poé-
tika, sorversenek során mérték
össze erejüket a versengõ diákok.

A feladatok végrehajtása alatt
folyamatosan lehetett követni az
aktuális pontállást, és értékeltük
a már végrehajtott feladatok meg-
oldásait, valamint az iskolák kul-
turális bemutatója színesítette –
néptánc,  musicalrészlet, hangsze-
res zene, prózamondás – a dön-
tõt. Az iskolák eredményei:

I. Balatoncsicsó, Nivegy-völ-
gyi Általános Iskola

II. Zánka, Bozzay Pál Általá-
nos Iskola

III. Balatonfüred, Református
Általános Iskola

IV. Balatonfüred, Eötvös Lo-
ránd Általános Iskola

V. Balatonfüred, Radnóti Mik-
lós Általános Iskola

Tanuljunk biztonságosan közlekedni!
VI. Tihany, Illyés Gyula Ben-

cés Általános Iskola
VI. Csopak, Református Álta-

lános Iskola
Minden helyezett értékes aján-

dékcsomaggal térhetett haza a
versengésbõl, a dobogós csapa-
tok iskolái pénzjutalomban, illet-
ve szabadidõ-rekreációs belépõk-
ben részesültek, hála támogató-
ink felajánlásainak.

A sikeres és eredményes dön-
tõ Kurucz Diána, Dudás Brigitta,
Pöttendiné Petruska, Jánka Ist-
ván, Gerencsér Péter,  Márton
Viktor és Udvari Csaba munkája
nélkül nem jöhetett volna létre.

Szekeres Kornél
rendõr õrnagy,

megelõzési fõelõadó,
Balatonfüredi

 Rendõrkapitányság

sági, baleset-megelõzési tanácsok-
kal is elláttuk a kíváncsi és lelkes
nebulókat.

A kiváló nyári idõjárással tar-
kított rendezvény során a diákok

és szüleik nagy érdeklõdést mu-
tattak az egyes állomáshelyek
iránt, és új ismeretekkel, élmé-
nyekkel gazdagodtak a gyermek-
napi rendõri délután folyamán.
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Mihai Petrovski 31 éves,
195 cm magas és 94 kilós
jobb oldali lövõ kétéves
szerzõdést írt alá.

Mihai legutóbb a francia má-
sodik vonalban, a Valence Hand-
ball csapatában játszott, így mos-
tantól ismét egy rutinos, több
nemzeti bajnokságban tapaszta-
latot gyûjtött idegenlégiós is sze-
repel a balatoni együttesben.

Mellette a korosztályos csa-
patokban szereplõ saját nevelé-
sû fiatalok – Pordán, Kátai, Kis
D., Máthé – állhatnak bevetésre
készen.

Gyene, Kemény és Ligetvári
is a füredi csapatot erõsíti a to-
vábbiakban. A két tehetséges
veszprémi fiatal kézilabdázó két-
éves szerzõdést írt alá a Bala-
tonfüredi KSE csapatához, és Ke-
mény László is visszatér Füredre.

Gyene Norbert és Ligetvári
Patrik tagjai voltak Csoknyai Ist-
ván veszprémi juniorcsapatának,
amely a 2013/2014-es szezonban
megnyerte az NB I/B nyugati cso-
portjának a küzdelmeit. Kemény

Balkezes lövõt
igazolt a BKSE

László háromszor nyert junior-
aranyérmet a BKSE játékosaként,
és tagja volt a bronzérmes fel-
nõttgárdának is. Mindhárman
sokszoros korosztályos váloga-
tottak, Patrik meghívást kapott
Talant Dushebajev kapitánytól a
felnõttválogatott keretébe is.

Az V. korcsoportnak (1998–
1999-es születésûeknek) kiírt
kézilabda-diákolimpiát a Lóczy
Lajos Gimnázium – Balatonfüre-
di KSE-ben nevelkedõ – csapata
nyerte meg. A döntõben a NEKA
korosztályos serdülõi voltak a
fürediek ellenfelei.

Lóczy (Balatonfüred)–Ma-
thiász (Balatonboglár) 20:19

A péntek/szombati csoport-
meccseken a balatoniak elõször a
házigazdákat (Zrínyi gimnázium)
gyõzték le 29:20-ra, majd a váci
Boronkay gimnázium kapitulált
(32:20), és a végén a szegedi Du-
gonics gimnázium is alulmaradt a
küzdelemben (32:22).

A szombati elõdöntõben a
veszprémi Vetési gimnáziumot
sikerült felülmúlni (25:19), és jö-
hetett a vasárnapi döntõ.

Az ellenfél a nagy rivális bog-
lári Mathiász János Iskola csapa-
ta volt, ami a NEKA együttesé-
nek felel meg. Sikerült visszavág-
ni nekik, és elhódítani a diákolim-
pia V. korcsoportjának az elsõ

A Lóczy csapata nyerte
a kézilabda-diákolimpiát

helyezését. Ezzel a fiatalabb
lóczysok követték az 1996–1997-
es születésûeket, akik szintén el-
sõk lettek az idei diákolimpiai
versenyen.

Az 5. korcsoportban diákolimpiát nyert gimnáziumi kézilabdacsapat

A csapat tagjai: Sneider Bence,
Horváth Márton, Orbán Barni,
Gaál Levente, Horváth Laci, Vé-
kony Bence, Orbán Ákos, Németh
Alex, Máthé Dominik, Takács

Ádám, Sövegjártó Matyi, Turcsán
Dávid, Szöllõsi Olivér, Burger
Kristóf.

Edzõ: Kárpáti Krisztián, Kis
Ákos és Kovács Gábor.

Az elmúlt tíz év kézilabdájá-
ban a két nagyot kivéve alig si-
került magyar csapatnak életben
maradnia tavaszra a nemzetközi
porondon. Ez az elõzõ szezon-
ban a Csurgónak és idén a Bala-
tonfürednek sikerült. Ennek a két
csapatnak, pontosabban a Csur-
gó és a Füred tavaszi EHF-kupa-
szereplésének és az ott szerzett
pontjainak köszönhetõ, hogy to-
vábbra is öt magyar csapat indul-
hat a nemzetközi megméretteté-
sen. Ennél szebb bizonyítványt
nehezen állíthat ki magáról egy
csapat. Ez elõrelépés az elõzõ
évekhez képest.

A hazai bajnokságban maga-
biztosan õrizte a Füred felsõházi
tagságát. Kilenc ponttal elõzte
meg az alapszakaszban a felsõ-
házról lecsúszó, mögötte kettõvel
végzõ Gyöngyöst.

Azért kell ezt itt, az értékelés
elején leszögeznünk, mert az év
során sok méltánytalan támadás
érte a Füreden folyó munkát. A
suttogó propaganda próbált a
tényszerû eredmények ellenére a
rosszat terjeszteni. Természete-
sen, mint minden rosszízû plety-
ka, ez is nemtelen és fõleg névte-
len volt. Önös érdekek húzódtak
meg mögötte, a konkurencia önös
érdekei, a játékoskereskedelem
önös érdekei. Azonban mindez
tagadhatatlanul megzavarta a fe-
jeket, ami adott esetben hullám-
zó teljesítményekben, formaha-
nyatlásban és elvesztett pontok-
ban testesült meg. Vagyis, az elért
eredményeket sokszor hegynek
felfelé futva szerezték meg.

A 2014/2015-ös szezonnak
nem az eredetileg elképzelt úton
vágtak neki. Júniusban egy rövid,
de intenzív megbeszéléssorozat
után együttmûködési megállapo-
dást kötöttek a térség, Magyaror-
szág kiemelkedõ klubjával, az
MKB Veszprémmel. Ennek értel-
mében kölcsönjátékosok érkeztek

Profik és amatõrök együtt
a vízben. A sportág leg-
jobbjai, illetve amatõrök
együtt a Balatonban.
Magyar úszás napja, s vele
egy idõben a nyílt vízi
felnõtt Világkupa-verseny.
Másnap nyílt vízi úszó
országos bajnokság.

Június 20., szombat: magyar
úszás napja 

9.00: Megnyitó. Köszöntõt
mond Balog Zoltán, az Emberi
Erõforrások Minisztériumának
vezetõje, Bóka István polgár-mes-
ter és Kósa Lajos, a 2017-es vi-
zes világbajnokság szervezõbi-
zottságának elnöke.

9.25: A férfimezõny bemuta-
tása 

9.30: FINA Világkupa és ob 10
km, férfiak rajtja 

9.35: A nõi mezõny bemutatása 
9.40: FINA Világkupa és ob 10

km, nõi rajt
11.45: Közös bemelegítés Kál-

lai Ildikó vezetésével 
12.15: Olimpiai úszófesztivál

– a Jövõ bajnokai program részt-
vevõi 

13.00: Olimpiai úszófesztivál
– amatõrök rajtja

Június 21., vasárnap 
8.55: Az országos bajnokság

férfimezõnyének bemutatása 
9.00: Magyar bajnokság 5 km,

felnõtt férfi és ifjúsági fiú rajt 
9.05: Nõi mezõny bemutatása 
9.10: Magyar bajnokság 5 km,

felnõtt nõi és ifjúsági lány rajt 
10.40: Magyar bajnokság 7,5

km, junior férfi rajt 
10.45: Magyar bajnokság 7,5

km, junior nõi rajt 
10.50: Eredményhirdetés – 5

km 
12.30: Eredményhirdetés – 7,5

km
A versenyen a nyílt vízi válo-

gatott tagjainak kötelezõ az in-
dulás.

Nemzetközi sikerek, stabil felsõházi helyezés

Füredre, és a juniorválogatott szö-
vetségi kapitánya, Csoknyai Ist-
ván vette kezébe a karmesteri pál-
cát. Balatonfürediként meggyõ-
zõdésem, hogy saját utunk járása
mellett nekünk mindig figyelem-
mel kell lennünk a „szomszédra”,
segítenünk õket és elvárni a segít-
ségüket. Aki mást állít, az nem
Füred hosszú távú érdekeit nézi.
Természetes, hogy a döntés érde-
keket sértett, talán a vártnál is erõ-
sebben, amit nem mindig tudtak
kellõ eréllyel rendezni. Ezt is ki-
használták a füredi munkát gyen-
gíteni kívánók.

Õsszel egy négyes gyõzelmi
sorozattal kezdett a Füred, köz-
tük egy gyöngyösi sikerrel és a
Tatabánya két vállra fektetésével.
Aztán belefutottak két vereségbe,
egyszer Csurgón, majd a Szeged
ellenében. Mindkettõ benne lehet
a pakliban, talán szorosabb is le-
hetett volna. De ezek sem ingat-
ták meg a csapatot, mert jött újabb
négy gyõzelem a bajnokságban, és
egy mínusz kettõrõl való tovább-
jutás Asztrahányban, az elsõ ko-
moly fegyvertény nemzetközi sí-
kon. Majd rögtön a második, a
még nagyobb. Ötgólos ausztriai
vereség után nyolc góllal vágtunk
vissza a sógoroknak, és elsõ alka-
lommal maradtunk tavaszra is áll-

Gyõri Mátyás, Magyarország legjobb ifjúsági játékosa kupát vesz át

va a nemzetközi kupákban. Per-
sze volt ennek a sikernek komoly
tisztáldozata is.

Zdolik Bence a kinti meccs után
hónapokra kidõlt. Ennek és az
erõltetett menetelésnek köszön-
hetõen meginogott a csapat a baj-
nokságban. Egy apró góllal alul-
maradtak Tatabányán, csak egy
pontot szereztek itthon a pihent
Csurgóval szemben, és simán ki-
kaptak Szegeden. Tulajdonkép-
pen még ezek az eredmények is
elférnek az osztályozónaplóban,
de pihenten, Zdolikkal biztosan
többre jutottak volna. A két hát-
ralévõ decemberi bajnokin bizto-
san hozták a kötelezõt, és már ek-
kor nem fenyegette semmi a fel-
sõházi tagságot.

A januári „tavasz” aztán nem
jól indult. A pihenõidõben a csa-
pat szétszéledt a különbözõ vá-
logatottakba, edzõnket meg juni-
or szövetségi kapitányi munkája
szólította el egy idõre. Ráadásul a
nemzetközi indulás miatt elõre-
hozták az alapszakaszbeli és Ma-
gyar Kupa-kötelezettségeiket.
Megbicsaklottak Orosházán, majd
Cegléden, és átgondolatlanul a
pénteki ceglédi meccs után be-
vállaltak egy szombati kövesdi
MK-meccset és -vereséget. Még-
hozzá egy ötgólosat, ami végze-

tesnek bizonyult. Így a Cegléd el-
leni szerdai hazai és a balmazúj-
városi szombati sikernek megnõtt
az értéke. Örömükre a Cegléd el-
len – több mint féléves kihagyás
után – visszatérhetett Bóka Ben-
degúz is. Kellett is a szerda-szom-
bati ritmus felvétele, mert febru-
ár 13-án rajtolt az öthetes, hat-
meccses EHF-csoportkör utazá-
sokkal, mindeközben egy MK-
visszavágóval, majd a felsõházi
rájátszással megspékelve. Mit ne
mondjunk, nehéznek tûnt, de a
valóságban gyilkos menet lett,
szívet melengetõ sikerekkel és
csúnya buktákkal.

Az EHF-kupa csoportkörében
súlyos hendikeppel indultak. Az
EHF fura urai elvették a hazai

pálya elõnyét tõlük. Idegenben
játszottak otthon. Nem csupán
drukkereik vesztek el a Veszp-
rém Arénában, de a csapat is csak
kóválygott a nagy térben, no meg
a horvátok lerohanásai következ-
tében.

Nem tudtak fordítani a Magyar
Kupában sem a kövesdi mínusz
öt után. Csak hárommal nyertek,
és ez kevés volt. Azonban szom-
baton már szállították a megle-
petést. Svédországban meglepték
a hazaiakat és pontot raboltak.
Pontszerzés idegenben, ez ko-
moly fegyvertény nemzetközi
szinten.

Dr. Király G. István
(Folytatás júliusi számunk-

ban.)

Magyar
úszás napja
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Mindennapjait élje fájdalom-
mentesen, könnyedebben.
Engedje el a feszültséget és a
stresszt. Kezeléseimmel segítség

Tartós
(fonálbeültetéses)
akupunktúra
Balatonfüreden

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

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

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

Forduljon hozzám bizalommal!
                                                           Dr. Balázs Mária
                                                      akupunktúrás szakorvos
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