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A közelgõ tél

TARTALOM
Füredi
panaszkönyv

1836–1840 között a fü-
redi vendégek az ivó-
kút mellett kihelyezett
könyvbe írhatták be
véleményüket.

5. oldal

Egy asszony
élete

A nyolcvanöt évesen
elhunyt dr. Topolánsz-
ky Ivánné Józsa Évára
emlékezik fia.

8. oldal

   Vajon mit várjunk a tél-
tõl Füreden? Bármennyire
is meglepõ tõlem (akinek
valahová a trópusi égöv
alá kellett volna születnie):
én nagy hideget várok! De
olyan nagyot, hogy a Ba-
laton rögvest befagyjon.
Egy nap alatt! Hogy a jég
hatalmasra hízzon, s aztán
úgy is maradjon egy hóna-
pig. Én legjobban szeretnék
besétálni vagy kétszáz mé-
terre, s onnan nézni a tá-
jat. Ott állni, ahol már
csend van, a város zaja nem
hallatszik, s Füred panorá-
máját teljesen befogja a
szem és a szív. Nekem ilyen
tél kellene. Már csak azért
is, mert akkor kitelepülné-
nek a forralt borosok, s
ihatnánk a varázsitalokat.
Meg lenne sült gesztenye,
répaorrú hóemberek állná-
nak a sétányon, a szobrok
hósipkát viselnének, és a
fények olyan színekben
játszanának, amelyekben
minden együtt villódzik,
ami télen csak lehetséges.
Tudom, persze, ez idilli ál-
lapot. Mert ha ilyen idõ
lesz, akkor jönnek a gon-
dok is. Hóeltakarítás az
utakon (ezzel általában
nincs baj Füreden), ki söp-
ri el a havat a járdán, ki
szórja fel a jeges szakaszo-
kat, s ki fizeti a megemelt
fûtésszámlát. (Ha csak a
havi rezsicsökkentés nem
segít.) Késnek a vonatok
(azok nyáron is), a buszok
csúszkálnak a Nosztorin.
Mert azért minden szépnek
van valami elrontója.
   És persze átélhetnénk az
advent meséjét is, hiszen
annyi hangulatos hang-
verseny van Füreden ilyen-
kor, oly sok kórus énekel a
városban, iskolában, temp-
lomban, tereken – ez is na-
gyon idilli hangulat lesz.
Nem szólva a fúvósaink
koncertjeirõl, bizonyára
megint kirukkolnak vala-
mi érdekességgel. És a te-
reink, utcáink kivilágítása
is nagyvonalú lesz.
   És karácsonyra jönnek a
városi ajándékok! Már az
új buszpályaudvaron szál-
lunk fel a szupergyors, min-
denhová eljutó helyi jára-
tokra, az új uszodában fal-
tól falig hasítjuk a vizet,
álmodozunk a görög falu
elmúlásáról, s a moziban
csak szép, romantikus fil-
meket nézünk. (Egyik sem
amerikai…)
   Akárhogy is van, lesz itt
szép tél. Na de mi van ak-
kor, ha egy csepp hó sem
esik, és mediterránná válik
a december-január hõmér-
séklete? Ami már elõfor-
dult egyszer-kétszer az el-
telt évtizedben. Talán eh-
hez kell hozzászoknunk?
Nem kérek belõle. Álljon
helyre a világ rendje, gyer-
mekkorunk télvarázsa. Ad-
játok vissza a teleimet!

Praznovszky

300 milliárd forintos
fejlesztési forrást vehet
igénybe a 2014–20
közötti idõszakban a
balatoni régió. Soha nem
volt még ilyen mértékû
fejlesztés a térségben,
amely egy komplex
program, a turizmus
mellett a természeti, a
gazdasági és kulturális
környezetet is egyaránt
érinti. Nagy lehetõségek
elõtt áll Balatonfüred is.
 
A 2014–2020-as uniós fej-

lesztési ciklusban több mint
300 milliárd forint jut a balato-
ni térség fejlesztésére. A cso-
mag stratégiai irányai a turisz-
tika-, a közlekedés-, a gazda-
sági és innovációs, valamint a
területfejlesztés, továbbá az
egészséges Balaton-termékek,

Döntött a kormány a balatoni üdülõkörzet komplex fejlesztésérõl

A sajtótájékoztatón a Balaton körüli megyék fejlesztési biztosai, képviselõk, az államtitkár és a BFT elnöke vett részt

a vízminõség-,  biztonság- és a
humánerõforrás-fejlesztések –
jelentették be a városban ren-
dezett, a kabinet, valamint a
kiemelt üdülõkörzet ország-
gyûlési képviselõi részvételé-
vel tartott sajtótájékoztatón.

– 300 milliárdos támogatási
lehetõséghez jut a térség, ez
egy lehívható összeg, amire
legkésõbb 2017 nyaráig pá-
lyázni kell. Magyarországon
jelenleg nincs még egy ilyen
volumenû, komplex fejlesztési
program. Rendkívüli lehetõség
elõtt áll a régió, a fejlesztési
koncepció sok fontos szem-
pontot tartalmaz, ezúttal egy
összehangolt, egymáshoz il-
leszkedõ, az egész régiót átfo-
gó fejlesztési programról van
szó, amely helyzetbe hozza a
vállalkozásokat – jelentette
be Vitályos Eszter, európai

uniós fejlesztésekért felelõs ál-
lamtitkár, aki hangsúlyozta: a
kormány eltökélt szándéka,
hogy Európa egyik kedvenc
tavát és régióját példamutató
módon fejlessze.

A program keretében töb-
bek között négymilliárd forint-
ból megújítják a Balatoni Brin-
gakörutat, komplex szolgálta-
tásokat nyújtó kikötõfejleszté-
sek indulhatnak, felújítják a
Sió-zsilipet, megvalósulhat a
balatoni körvasút, fejlesztik a
közúti, a vasúti, illetve a vízi
közlekedést, támogatást kap-
nak a borászatok, helyi piaco-
kat hoznak létre, és külön hang-
súlyt kapnak az egészséges
balatoni termékek.

Bóka István, a Balaton Fej-
lesztési Tanács elnöke, Bala-
tonfüred polgármestere ki-
emelte: történelmi lehetõség

elõtt áll a régió, végre a fejlesz-
tési tervek mellett jelentõs
anyagi forrás is rendelkezésre
áll, amire a rendszerváltás óta
nem volt példa.

– Ezúttal nemcsak a turiz-
mus támogatásáról van szó, a
program módot ad arra, hogy
fejlesszük a térségben a gaz-
daságot, illetve a humán inf-
rastruktúrát. Jelentõs munka-
helyteremtés elõtt állunk, so-
kat segíthetünk a kis- és kö-
zépvállalkozásoknak, lehetõ-
ségünk lesz a régió megerõ-
sítésére, hogy annak léte ne
csak a turizmustól függjön.
Hangsúlyozom, hogy ez mind
csak lehetõség, rajtunk áll,
hogy megfelelõ pályázatokkal
élni tudjunk ezzel a támogatá-
si kerettel – fogalmazott Bóka
István.

Háromszázmilliárd a régióra

(Folytatás a 3. oldalon.)

Megfigyelõkaput, azaz ka-
merás mérõállomást telepítet-
tek a városban a Mol-kút ke-
leti kijáratánál. A 71-es út tel-
jes szélességében álló traffi-
paxállomás egyelõre még nem
üzemel.

A Balaton körül több he-
lyen is létesítettek hasonló
mérõállomásokat, a rendõrség
tájékoztatása szerint a fixen fel-
állított traffipaxok elsõsorban
a közlekedésbiztonság javítá-
sát szolgálják, balesetveszé-
lyes helyeken állították fel õket.

Füreden is kialakították már
a kaput, a Mol-kút keleti kijá-
ratánál lévõ rendszer mindkét

Telepített traffipax a városban
irányba képes a mérésre, ható-
távolsága kitûnõ, több száz
méter távolságból is beméri a
sebességhatárt túllépõ autó-
kat, sõt éjszaka is mûködik. A
rendõrség tájékoztatása sze-
rint egyelõre a megfigyelõka-
pu csak e-útdíjas kameraként
mûködik, a traffipax funkciót
még nem élesítik. Arra egyelõ-
re nem kaptunk választ, mikor-
tól mûködik majd itt a sebes-
ségmérés is. A mérõrendszert
egyébként tábla is jelzi, igaz,
ez meglehetõsen közel áll a
megfigyelõkapuhoz, vagyis
mire észleli az autós, már a ka-
mera bemérte a sebességét.

Még 2013-ban vezették be
a megtett úttal arányos elekt-
ronikus útdíjszedési rendszert,
amely a hazai úthálózat (autó-
pályák, autóutak és fõutak) ki-
jelölt, összesen 6500 km hosz-
szú szakaszaira vonatkozik. A
rendszer megfelel az európai
uniós technológiai követelmé-
nyeknek és Európai Elektroni-
kus Útdíj Szolgáltatás (EETS)
kompatibilis.

A megtett úttal arányos díj-
fizetés mértéke függ a hasz-
nálatba vett út kategóriájától,
illetve a gépjármû kategóriá-
jától is.

Martinovics Tibor A megfigyelõkaput a Mol-kúthoz telepítették

Festõi Arács címmel jelentette
meg falinaptárát az Arácsért
Alapítvány, amelyben a hóna-
pokat helyi mûvészek illusztrál-
ták. A borkóstolóval egybekö-
tött jó hangulatú esten az Arácsi
Összefogós névre keresztelt bor-
ral, Kozák Péter ajándékával
koccintottak a vendégek, és
megismerkedtek a Balogh Pin-
cészet fajtáival is.

Megjelent
az arácsi naptár
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Nyugdíjas pedagógusok
vehették arany, illetve gyé-
mánt emlékdiplomájukat no-
vember 11-én a polgármesteri
hivatalban. Négyen személye-
sen is megjelentek az ünnep-
ségen, dr. Ján László azonban
betegsége miatt távol maradt.
A családias programon a vá-
rosi iskoláink diákjai adtak ze-
nés, táncos mûsort, egy vers
is elhangzott a pedagógusok
köszöntésére.

– Embert próbáló és egész
embert kívánó hivatás a fiata-
lokat egy élet alapjait jelentõ
tudással felruházni. Alig né-
hány év alatt a gyerekbõl fia-
tal felnõttet faragni. Az alázat
és a kitartás, a jobbítási vágy a
hivatás alapja. Alázat az elõdök
felé, kitartás a nehézségekkel
szemben, és életünk, környe-
zetünk jobbá tétele az, ami kul-
túránkat lépésrõl lépésre elõ-
reviszi – fogalmazott köszön-
tõjében dr. Bóka István pol-
gármester.

Szakmai tevékenysége elis-
meréseként arany oklevélben
részesült dr. Póbis Istvánné,
aki 1958-ban érettségizett Eger-
ben a Szilágyi Erzsébet Leány-
gimnáziumban. 1965-ben sze-
rezte meg a diplomáját. Elõször
Somsály-bányatelepen dolgo-
zott a közoktatásban 1963-ig,
majd 1965-ig Balaton község-
ben tanított az alsó tagozaton.
Családi okok miatt, 1975 októ-
berében költöztek Balatonfü-
redre. A Radnóti Miklós Álta-
lános Iskolában napközis ne-
velõként dolgozott. A tanítási

Elismerés pedagógusoknak

órák merev rendje helyett a
napközis foglalkozások lazább
idõbeosztása új lehetõségeket
adott számára a szabadidõ krea-
tívabb eltöltésére, magyar és
európai népdalok, gyermekjá-
tékok, népi táncok, különlege-
sebb kézimunkák tanítására,
megismertetésére. Mindezeket
bemutatták a szomszéd iskolá-
ban, óvodában, sõt öregek ott-
honában is. Nõnapra táncko-
reográfiát, jeleneteket írt, küz-
dött a magyar nyelv és kultúra
fennmaradásáért. Gyémánt ok-
levelet vehetett át a polgár-
mestertõl Must Gyuláné, aki
Nemestördemicen született
1936-ban. Az általános iskolát
szülõfalujában végezte, ahol
édesapja volt az iskolaigazga-
tó. Tanulmányait Veszprémben
folytatta a tanítóképzõben. Pá-
lyafutását 1954 júliusában
kezdte Balatonfüreden. 44 évet

Arany és gyémánt emlékdiplomás tanítókat, tanárokat
köszöntöttek a polgármesteri hivatalban

töltött a pedagóguspályán. A
Piros iskola elképzelhetetlen
lett volna Buci néni nélkül.
Több ének tagozatos osztályá-
val izgulta végig szereplései-
ket, a Kodály-emlékhangverse-
nyeket. Sugárzó személyisége,
vidámsága, jókedve sokszor
átlendítette kollégáit a nehéz-
ségeken. Ugyancsak gyémánt
okleveket kapott Szöllõsy
Lajosné, aki a Református Nõ-
nevelõ Intézet elvégzése után
tanítónõként került a somogyi
Öreglak-Barátihegyre, mivel
Veszprém megyében nem ka-
pott kinevezést. Tanulmányait
a budapesti Apáczai Csere Já-
nos Pedagógiai Fõiskolán foly-
tatta földrajz–biológia szakon.
1956-ban „népgazdasági ér-
dekbõl” Balatonfüredre he-
lyezték az akkori 1. Sz. Általá-
nos Iskolába. A Radnóti Mik-
lós Általános Iskolának meg-

alakulása óta volt pedagógu-
sa 1984-ig, nyugdíjazásáig.
Szakmai tevékenysége és köz-
megbecsülésre méltóan teljesí-
tett hivatása elismeréseként
gyémánt oklevélben részesült
Széles Sándor, aki 1955 febru-
árjában a Szent István Egye-
tem Gazdaság- és Társadalom-
tudományi Karán, illetve az
egyetem tanárképzõ intézeté-
ben szerzett diplomát. Késõbb
az arácsi szakiskolában vezet-
te a kollégiumot és üzemgaz-
daságtant tanított, késõbb pe-
dig Budapesten az 1 Sz. Nõ-
gyógyászati Klinika gazdasá-
gi vezetõje volt. 1990-ben a fûz-
fõi Irányítástechnikai Szakkö-
zépiskolából ment nyugdíjba.
Dr. Ján László betegsége miatt
nem tudta személyesen átven-
ni a pedagógus-emlékdiplo-
mát. A Lóczy gimnázium egy-
kori tanára az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Bölcsé-
szettudományi Karán szerzett
magyar–angol szakos diplo-
mát. Pályáját a ceglédi Kossuth
Lajos Gimnáziumban kezdte.
1957-tõl nyugdíjba vonulásá-
ig volt a balatonfüredi Lóczy
Lajos Gimnázium tanára. Dön-
tõ szerepet játszott abban,
hogy a gimnázium az angol
nyelv tanítása területén orszá-
gos hírnevet szerzett.

A diplomaátadó ünnepsé-
get követõen a város kötetlen
beszélgetéssel egybekötött ál-
lófogadásra hívta az ünnepelt
pedagógusokat, valamint azok
hozzátartozóit.

Bán László

Az idei Virágos Balatonfü-
redért versenyen száz nevezõ
közül, öt kategóriában hirdet-
tek eredményt. Az Év Kertje-
díjat Szántó Tibor kapta a Roz-
maring közben lévõ udvaráért.

Az idén huszadik alkalom-
mal hirdette meg a város a nép-
szerû környezetszépítõ moz-
galmat, amelynek keretében
ezúttal is támogatott virágvá-
sárlási lehetõséggel segítette
a helyi lakosokat az önkor-
mányzat. A tavalyinál töb-
ben, 856 magánszemély és 16
intézmény vette igénybe a tá-
mogatást.

A versenybe végül közel
110-en jelentkeztek saját kert-
jükkel, illetve balkonjukkal,
ezenkívül 16 intézmény és hét
társasház, valamint kereske-
delmi vendéglátóhely is részt
vett a megmérettetésben. 

Csizmazia György és Ba-
laskó Péter személyében szak-
mai zsûri választotta ki a díja-
zottakat, idén is a kert, a bal-
kon ápoltsága, hangulata és
összhangja volt a legfõbb
szempont.

Az Év Kertje-díjat Szántó
Tibor vehette át igényesen
ápolt, mediterrán hangulatú
kertjéért, amelyet több külön-
leges növény is díszít, mint
például a kétmázsás kaliforniai
pálma vagy az igen fagyérzé-
keny mandulafenyõ. A kert és
a ház kapcsolata szépen meg-
oldott, ciprusok, cédrusok te-
szik hangulatossá az udvart,
amelyben egy kisebb tó is he-
lyet kapott – jellemezte a gyõz-
tes kertet Csizmazia György.

Mediterrán kertek

– Harminc éve alakítgatom
a kertet, az esztétikum mellett a
legfontosabb szempont min-
dig az volt, hogy élhetõ legyen
az udvar. Itt grillezünk, kávé-
zunk, sportolunk, hacsak lehet,
kint vagyunk a teraszon és az
udvaron. Édesapámtól nagyon
sokat tanultam, tõle láttam azt,
milyen jó, ha az ember odafi-
gyel a környezetére. Igyekez-
tünk úgy kialakítani az udvart,
hogy minden évszakban mu-
tasson. Van Olaszországból,
Portugáliából származó cser-
jénk is, sok a mediterrán növé-
nyünk, vonzódom hozzájuk, a
klímaváltozás miatt egyre in-
kább meg is maradnak itt, ná-
lunk – mondta Szántó Tibor. 

Családi ház kategóriában
elismerésben részesült: Ma-
jorné Szabó Kornélia, Han-
zséros Szilvia.

Erkélyével, teraszával elis-
merésben részesült: Síkvölgyi
Józsefné, Csabai Wéninger
Edit.

A társasház kategória gyõz-
tese: Viktória társasház.

Az intézmény kategória gyõz-
tese: Balatonfüredi Szociális
Alapszolgáltatási Központ.

Martinovics

Két új, egyenként 44 négy-
zetméteres szolgálati lakást
adtak át a füredi rendõrkapi-
tányságon, a 67 milliós beru-
házás keretében egy jól felsze-
relt edzõtermet is kialakítottak.

Hatvanhétmillió forintos
beruházás keretében két,
egyenként 44 négyzetméteres,
másfél szobás szolgálati lakást
alakítottak ki a füredi kapitány-
ság szomszédságában. Az új
lakásokba már be is költöztek
a rendõrök, akik ezzel eddigi
albérletüket tudták kiváltani. A
fejlesztés keretében egy jól fel-
szerelt edzõtermet is kialakítot-
tak a kapitányságon, amelyet
természetesen a 83 fõs állo-
mány valamennyi tagja hasz-
nálhat.

– A turizmusból élünk, ezért
nagyon fontos, hogy a város-
ban megnyugtató legyen a
közbiztonság. A rendõrség jól
végzi a dolgát, ezért az önkor-
mányzat lehetõségei szerint
támogatja a testület fejleszté-
sét. Az volt a cél, hogy az itt
szolgáló rendõrök otthon érez-
hessék magukat Füreden,
megfelelõ körülmények között
végezhessék munkájukat, hi-

Két új rendõrlakást építettek

Hatvanhétmillió forintba kerültek
a lakások és az edzõterem

szen csak így tudnak koncent-
rálni a feladataikra. A régi épü-
let, amely helyére megépültek
a szolgálati lakások, a város
egyik szégyenfoltja volt, így
több érv is szólt a fejlesztés
mellett – fogalmazott az ünne-
pélyes átadón Bóka István
polgármester.

– Az elmúlt öt évben, két
ütemben jelentõs fejlesztések
voltak a kapitányságon, az
épület hõszigetelésétõl kezdve
egészen a most átadott szol-
gálati lakások megépítéséig.
Fontos a kulturált környezet,
ezért jelentõs lépésnek tartom
a fejlesztést, munkánkkal

igyekszünk megszol-
gálni mindezt – vá-
laszolta kérdésünk-
re Regdon László fü-
redi rendõrkapitány,
aki hozzátette: egyez-
tetett a város polgár-
mesterével, és a kö-
zeljövõben valószínû-
leg a kapitánysághoz
kapcsolódó udvar, il-
letve parkolók is meg-
újulnak majd.

Kontrát Károly ál-
lamtitkár  hangsúlyoz-

ta: a kormányzat sokat tett és
tesz a rendõrség fejlesztése
érdekében. – Az elmúlt öt év-
ben 4300 fõvel növeltük a
rendõrség létszámát, fejlesztet-
tük az infrastrukturális feltéte-
leket, illetve a gépjármûállo-
mányt, és mindenekelõtt új il-
letményrendszert vezettünk
be, amely jelenleg átlagban 30
százalékos fizetésemelést jelent
a rendõröknek – mondta az ál-
lamtitkár.

A beruházás költségeit az
önkormányzat, a megyei, illet-
ve az Országos Rendõr-fõka-
pitányság közösen fedezte.

Martinovics Tibor
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A város polgármestere a
balatonfured.hu kérdésére el-
mondta, Balatonfüred is sokat
profitálhat a fejlesztési csomag
révén, több fontos fejlesztési
elképzelés áll startra készen.

– A felsõ városrész rehabi-
litációja, a kemping területén ta-
lálható kikötõ fejlesztése, egy
napelempark létrehozása, az
iparterület infrastrukturális fej-
lesztése, az elektromos autó-
busz és hajóközlekedés fejlesz-
tése, a kutatási központok mel-
lé egy akadémia létrehozása,
szálláshelybõvítés, illetve a
Brázay strand, valamint a hor-
gászegyesület területén egy
mindenki számára nyitott köz-
park létrehozása az elsõdleges
célunk – sorolta az elképzelé-
seket Bóka István.

A sajtótájékoztatón részt
vett Kovács Zoltán, Veszprém
megye fejlesztési biztosa, or-
szággyûlési képviselõ is, aki
hangsúlyozta: hosszú elõké-
szítõ munka zajlott az önkor-
mányzatok, illetve Somogy,
Zala és Veszprém megye kö-

300 milliárd a balatoni
régió fejlesztésére

(Folytatás az 1. oldalról.) zött, de megérte a sok egyez-
tetés, hiszen egy átfogó fejlesz-
tési programot tudtak kialakí-
tani, aminek megvalósításához
most elõször pénz is rendelke-
zésre áll. Kontrát Károly or-
szággyûlési képviselõ hozzá-
tette: a régió 2020-ra nemcsak
az ország legszebb üdülõkör-
zete lesz, hanem az unió egyik
legbiztonságosabb turisztikai
térsége. A rendezvényen részt
vett még Witzmann Mihály or-
szággyûlési képviselõ, Mó-
ring József, Somogy megye
fejlesztési biztosa, országgyû-
lési képviselõ és Manninger
Jenõ, Zala megye fejlesztési
biztosa, országgyûlési képvi-
selõ. Mindannyian egyetértet-
tek abban, hogy rengeteg ösz-
szehangolt munkára lesz szük-
ség ahhoz, hogy megvalósul-
janak a fejlesztési elképzelések,
és a balatoni régió valóban
hozzájusson a rendkívüli, 300
milliárdos támogatási összeg-
hez, amelynek jelentõs részét
az unió adja, de az állam is 25
milliárd forintot tett hozzá.

M. T.

December 6.:   Mesekastély – Hattyúk tava gyermekeknek
December 16.: Gyermekkórusok karácsonyi hangversenye
December 19.: Felnõttkórusok karácsonyi hangversenye
December 19.:  Mesekastély – „Ha betér az égi király”
December 20.:  Arácsi karácsony
December 27.:  Fel a Ság-hegyre! – túranap
December 30.:  Szilveszteri színház – varieté, kabaré
December 31.:  Arácsi szilveszter

Decemberi programelõzetes

Vásáry Tamás igazi csoda-
gyerek volt, 14 évesen meg-
nyerte a Zeneakadémia Liszt-
díját, Dohnányi Ernõ, Kodály
Zoltán tanította. Édesapja –
kisgazda politikusként – Nagy
Imre földmûvelésügyi államtit-
kára lett, amiért börtönbe ke-
rült. A fiatal Vásáry éppen Bel-
giumban koncertezett, kérésé-
re a belga királynõ hozatta ki a
börtönbõl édesapját, majd az

Telt házas koncert Vásáry Tamással
és a Mendelssohn Kamarazenekarral

egész család Svájcba költözött.
Vásáry Tamás életrajzának elsõ
része – amely elsõ felesége, az
antropológus, anyai ágon
pécselyi származású Ildikó
1994-ben bekövetkezett halá-
láig szól – Üzenet címen jelent
meg.

Vásáry Tamás zongoramû-
vészként bejárta az egész vilá-
got, alig van olyan ország, ahol
ne koncertezett volna. Több

reden a Komolyzenei Esték
keretében Vásáry Tamás a
Mendelssohn Kamarazenekar-
ral adott közös koncertet, ame-
lyen többek között fellépett a
Virtuózok tehetségkutató ver-
seny 12 éves nyertese, Boros
Misi is.

A 77 Elektronika Kft.,
Zettwitz Sándor családi vállal-
kozása jó példa arra, hogy a
vagyon társadalmi felelõsség-
gel, kötelezettséggel is jár. A
város és a térség mecénása,
kulturális rendezvények és a
füredi sport támogatója. A vál-
lalkozás emellett Füreden is
folytat orvoselektronikai gyár-
tást, így adóbevétellel is támo-
gatja a várost. A Balatonfüred
Városért Közalapítvány Zett-
witz Sándornak támogató mun-
kájáért a kulturális nagyköveti

Elismerést kapott
Zettwitz Sándor

Krúdy a fazékból címmel,
az egyik leginkább
szerethetõ magyar író
szellemiségében rendez-
tek irodalmi reggelit. A
törkölypálinkával indított
kimerítõ evés közben egy
legenda is megdõlt.

Krúdy Gyula a magyar iro-
dalom egyik legnagyobb lump-
ja. A 190 centi magas, ábrán-
dos tekintetû, szomorkás áb-
rázatú író falta a nõket (lánya
szerint 133 szeretõje volt),
megszállottan kártyázott, liter-
számra itta naponta a nagy-
fröccsöket, a pesti éjszaka ki-
rálya volt, aki soha nem akart
hazatérni. És mindenekelõtt az
egyik legnagyobb gourmand,
amirõl ráadásul rengeteg ado-
ma is kering. Így tartja a legen-
da, a valóság azonban ennél
jóval árnyaltabb, hiszen a köz-
hiedelemben sajátosan össze-
keveredett az író magánélete
és az általa megírt alakok törté-
nete.

– Krúdy nem volt ínyenc,
legalábbis abban az értelem-
ben, ahogy Apicius, a római,
aki fügével tömte a libákat,
hogy a májuk ízletesebb le-
gyen. A hazai irodalomban pél-
dául Jókai sokkal nagyobb
ínyencnek számít, az egész eu-
rópai gasztronómiai kínálat-
tal tisztában volt, maga is re-
mekül fõzött, és egy rende-
sebb ebéd teknõsbékalevessel
indult nála. Krúdy gasztronó-
miai horizontja viszont elakadt
a csonthús, a töltött káposzta,
a zónapörkölt vagy az ájns-
penner, azaz a fél pár virsli pör-
költszafttal repertoárnál. Nem
tudott fõzni, sõt utolsó évei-
ben már enni sem nagyon.
Krúdy számára nem az evés a
fontos, hanem az evésrõl való

Krúdy-gábli a Blaha étteremben
Az irodalmi villásreggelin az író kedvenc fogásaiból állt a menü

mint száz zenekart vezényelt.
Mostanában amolyan „beszél-
getõs” koncerteket tart, ame-
lyeken többször fellép balett-
táncos felesége, Tunyogi Hen-
riett is. Életregényének követ-
kezõ része áprilisban jelenik
meg a könyvhéten. Balatonfü-

beszéd. Mûveiben az ízlés
éppúgy az érzékek játéka, mint
a szerelem – mondta Vinkó
József gasztrotörténész, a ren-
dezvény házigazdája, aki a fel-
tálalt fogások között imponáló
tudásról tett tanúbizonyságot,
lehengerlõen beszélt az íróról,
egyáltalán a hazai gasztronó-
miáról. A Blaha étteremben ren-
dezett jó hangulatú gáblin
Krúdyhoz híven, bort, törköly-
pálinkát, barna sört, ájnspen-
nert, juhtúrós körözöttet, gom-
bás rántottát és zónapörköltet
tálaltak fel, a végén kávéval,
amelyhez rum is dukált.

Krúdy a pincérekkel sajátos
kapcsolatot alakított ki, sokkal
jobban érdekelte a sörcsapo-

lás, mint maga a sör, nem a fi-
nom borokat fogyasztotta, ha-
nem az egyszerû, karcos fajtá-
kat, amelyek segítettek neki le-
küzdeni a szívbetegsége miat-
ti halálfélelmet – derült ki a reg-
geli alatt. A vendéglõk, kocs-
mák az egyedüllét elviselésé-
nek kellékei voltak, nem az
ínyenc szórakozása. 

Ahányszor megkérdezték
tõle, merre tart, azt válaszolta:
haza, egy kis kitérõvel. Halála-
kor asztalán egyedül egy liter
zöldszilváni állt, csatos füredi
palackban, felbontatlanul. A
karcos, gyenge bort este ho-
zatta kedvenc kocsmájából,
a Kéhlibõl – nem éppen egy
gourmet-ra vall.

– Vannak legendák, amelyek
olyan erõsen rögzülnek, annyi-
ra hozzátartoznak életünkhöz,
hogy nehezen fogadjuk el a
valóságot. Krúdy bizony a mai
értelemben egyáltalán nem volt
ínyenc. Életmûvében az evés
pogány rítus. A kocsmák és
vendéglõk szentélyek, ahol
megfigyelhette az odajárókat,
ezekbõl születtek aztán a no-
vellák alakjai. A tökéletes fo-
gást hajszolta egész életében,
de nála az étvágy és az élet kí-
vánása egy és ugyanaz. Ilyen
értelemben viszont egy igazi
gourmet volt – hangzott el  a
többórásra nyúlt irodalmi
gábelfrüstükön.

A Hamvas Béla Asztaltársa-
ság rendezvényén Oberfrank
Pál és Szarvas József színé-
szek olvastak fel Krúdy írásai-
ból, amelyeket Kéri Kitty ál-
lított össze, Pingiczer Szi-
lárd zongorista pedig a hangu-
latról gondoskodott.

Martinovics Tibor

Vinkó József és Kéri Kitty
a Krúdy-gáblin

Az önök segítségével 4,5 millió forintért vásároltunk
egy korszerû újraélesztõ készüléket. Az ígértük, hogy ha
önök segítenek, mi is jobban tudunk segíteni.

50%-os sikert ígértünk – úgy, hogy az európai átlag
25% a sikeres újraélesztéseknél. Tájékoztatom a kedves
balatonfüredieket, hogy 2015. november 13-án a balaton-
füredi mentõknél 60%-os eredményt értünk el.

Köszönöm a segítségüket!
Karáth János

állomásvezetõ és bajtársai

címet adományozta, amelyet
dr. Bóka István adott át a
Vaszary Villában.

100%, hogy az 1%
jó helyre kerül
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Hatalmas biztonsági
készültség és óriási
sajtófigyelem kísérte a
Visegrádi Országok és
Horvátország államfõinek
balatonfüredi találkozóját.

A regisztrált tv-stábok, fo-
tósok és újságírók csak fém-
detektoros átvizsgálás után
juthattak be az elõre kijelölt
helyre, az Anna Grand Hotel
jobb oldali árkádsora alá. Itt
aztán többórás várakozás kez-
dõdött, hogy filmezni, fotózni
tudják a tárgyalásra igyekvõ
vagy onnan eljövõ köztársasá-
gi elnököket.

A tárgyalások elsõ napján
az ünnepélyesen, katonai dísz-
sorfal elõtt, esernyõ alatt be-
vonuló elnököket (a lengyel
államfõ gépe csak Budapesten
tudott leszállni, ezért késõbb
érkezett) lehetett fényképezni,
majd hatalmas tolongás kezdõ-
dött a pozíciókért.

Rövid ideig a tárgyaláson is
lehetett fényképezni. A nagy
körasztal mellett ültek az állam-
fõk, a fal mellett, körben a tol-
mácsok és titkárok, és két per-
cig az asztal körül lökdösõdött
és tolongott az újságírók hada,

Szeptember végére
(utazással együtt négy
nap) meghívást kaptunk
Brüsszelbe, az Európai
Parlament látogatására
Hölvényi György EP-
képviselõ úrtól. Bala-
tonfüredrõl egy 14 fõs
delegáció utazott.

A meghívás fõ célja az Eu-
rópai Parlamentben történõ lá-
togatás volt, ahol szeptember
30-án, szerdán délelõtt jártunk.
A parlamentben találkoztunk
Hölvényi György képviselõ
úrral és két munkatársával, akik
bemutatták a parlamenti kép-
viselõcsoportok összetételét,
az ott folyó munkát, majd egy
kávé, tea mellett kötetlen be-
szélgetésre volt lehetõségünk
Hölvényi Györggyel. A részt-
vevõk által feltett kérdésekre,
felvetésekre készségesen vá-

V4 a kulisszák mögött Parlamenti látogatás

Balatonfüredre figyelt a világ médiája – Elnöki stábok biztonságban

Kérdezni és közel kerülni az államfõkhöz nem lehetett

A Balatonfüredi Mûvész-
klub közös tárlatának témájául
a téli Balatont választották a
mûvészek. A polgármesteri hi-
vatal Folyosógalériáján látha-
tó képek híven tükrözik a fes-
tõk, fotósok és az irodalommal
foglalkozó alkotók szoros kö-
tõdését a tájhoz.

Legyen bármilyen évszak, a
tó és környezete színpompával
és ezernyi témával árasztja el a
ráfigyelõket. Igaz, hogy még
nem érkezett meg a fagyos téli
idõ, de már itt kopogtat a ker-
tek alatt. Most süt a nap, de
ereje már nincsen. A falevelek
sárgulnak, lehullanak, a kikö-
tõkbõl a hajókat biztonságos
szárazföldi helyekre viszik. A
költözõ madarak elbúcsúztak
tõlünk. Lehet, hogy ezen a té-
len is befagy a tó, és jégvitor-

Balatonfüred egyik
legaktívabb társadalmi
közössége a Kárpátalja
Barátainak Egyesülete.
Még akkor is így van, ha
keveset hallunk felõlük,
de karitatív munkájuk
folyamatos és érdemi.

A felkészülés csendesebb
hónapjait arra használják,
hogy mélyítsék ismereteiket e
különleges, magyar történeti
emlékekben rendkívül gazdag
tájegységrõl. Már csak azért is,
mert úgy tûnik, a kárpátaljai
magyarok nemcsak hazájuk-
ban vannak hátrányos helyzet-
ben, hanem a mi gondolkodá-
sunkban, mert csak Erdélyrõl
beszélünk állandóan, holott

Brüsszelben megtekinthették a
Szent Mihály-katedrálist, az
ízek utcáját, a királyi negyedet,
fontosabb nevezetességeket.

A harmadik nap délelõttjén
városnézésen vettünk részt
Antwerpen belvárosában (Mi-
asszonyunk-templom, Fõ tér,
Schelde-part, kikötõ), majd ez-
után Gentbe látogattunk, ahol
szintén megtekintettük a város
nevezetességeit (Szent Bravo-
székesegyház, posztócsarnok,
Szent Nikol-templom, városhá-
za). Némi szabadprogram után
tovább utaztunk Brügge-be,
sétát tettünk a középkori han-
gulatú óvárosban, megtekin-
tettük a város fõbb nevezetes
épületeit (Miasszonyunk-
templom, Szent Vér-kápolna,
Fõ tér), majd egy helyi tradi-
cionális étteremben vacsorával
zártuk a napot. A negyedik na-
pon korán indultunk el az Ant-

hogy minél jobb pozícióból
készíthesse el a képeket és fel-
vételeket. A két perc elteltével
a biztonsági õrök kitessékel-
ték a média jelen lévõ munka-
társait.

Kérdezni és közel kerülni az
államfõkhöz nem lehetett, ez
alól csak a horvát államfõ tett
kivételt, aki az elsõ napi tár-
gyalások után rövid, külön tá-
jékoztatót tartott. Rengeteg
horvát stáb volt jelen, és az ál-

lamfõ is hozzájuk szólt horvát
nyelven.

A másnapi tárgyalás és a
Kisfaludy Galériában tartott
sajtótájékoztató is hasonlóan
zajlott. Az elnöki stáb hihetet-
lenül olajozottan kezelte a ren-
geteg médiamunkást, és a le-
zárások és biztonsági vizsgá-
latok sem vettek igénybe
hosszabb idõt.

A sajtótájékoztatón elhang-
zottak szerint mindenben

egyetértettek a Visegrádi Or-
szágok és Horvátország állam-
fõi, legyen szó a migráció, a klí-
mapolitika vagy az energetika
aktuális kérdéseirõl. Ami biz-
tos, hogy ezen a két napon
nemcsak a részt vevõ orszá-
gok, de a világsajtó is Balaton-
füredre figyelt, és ez óriási rek-
lám volt a városnak. Reméljük,
ez vendégéjszakákban is je-
lentkezik majd.

Sági Ági

 Praznovszky Mihály a kárpátaljai magyar irodalomról

Verecke híres útja
Kárpátalja értékei is vannak
ilyen nagyszabásúak.

Ez derült ki az október vé-
gén a városi könyvtárban tar-
tott programon, amikor Praz-
novszky Mihály Kárpátalja
magyar irodalmi értékeirõl tar-
tott elõadást. Gyakorlatilag a
teljes magyar irodalmat fel le-
hetne sorolni a kötõdéseket il-
le tõen.

Pedig az elõadó csak a 20.
század elejéig jutott el. Maga a
táj is irodalmi értékû, elég gon-
dolni Vereckére vagy a Tiszá-
ra, melyek megannyi irodalmi
mûvet ihlettek vagy jelen van-
nak azokban.

Várak és a hozzájuk kapcso-
lódó történetek, a nagy hitvi-
ták földje, Rákóczik és kivált-

képpen a fejedelem és a kör-
nyezete az irodalomban, a ba-
rokk magyar irodalom nagy és
érdekes alakjai – valóban egy
nagyon gazdag magyar irodal-
mi kézikönyvben lapozgattak
együtt a hallgatók. Praznovsz-
ky Mihály még arra is gondolt,
hogy a füredi irodalmi szemé-
lyiségeket is megemlítse, akik
Kárpátalja is nyilvántart mint
vendégeket, elõadókat. Így
tûnt fel Pálóczi Horváth Ádám,
Jókai Mór vagy Krúdy Gyula
személye is.

Az elõadás summázata: mi-
ként a történelemben, úgy a
magyar irodalomban is ki-
mondhatjuk: csak egy haza
van.

BFN

Téli Balaton a képeken
lázhatnak a sportolók, kutya-
szánozhatnak a vendégek, és
persze megcsillanhat a téli nap-
sütésben a korcsolyák éle. De
ha nem, akkor sem leszünk szo-
morúak, hiszen a víz ezernyi
színével, a táj ezernyi arcfesté-
sével találkozhatunk a nagy téli
sétákon is. A mûvészek újabb
témákkal gazdagodhatnak,
amelyeket majd jövõ õsszel, a
téli tárlatra készülve megfest-
hetnek, elõhívhatnak.

A kollektív tárlatot Molnár
Judit képviselõ asszony nyi-
totta meg. Mint mondta, a mû-
vészek érzékenyebbek, így
számukra a táj, a természet áb-
rázolása sokkal többet jelent
egy egyszerû képnél. Külön
örömét fejezte ki, hogy a fiata-
labb mûvészgeneráció is jelen
van a közös tárlaton. A téli Ba-

laton színe a hideg palack zöld
türkize, a torlódó jégtáblák
szürrealizmusa, a kopár fák
csontkarjain a dércsipke ra-
gyogása, a ropogó hó kristály-
szõnyege, a sárga nádas, mind
a tél változatosságát idézi.
Mindig nagy öröm látni a füre-
di mûvészeket, bár a téma
ugyanaz, de mások a színek,
hangulatok, részletek. Egy-egy
képen, fotón feltûnik a magá-
nyos ladik, õrt áll a lámpaosz-
lop a téli szürkületben. Meg-
villan a sirályok sziluettje, rá-
csodálkozunk a rózsaszín-
türkiz alkonyatra, a lenyugvó
nap narancsára, a nádtetõs
pincék idõtlenségére.

 A kiállítás január 25-ig te-
kinthetõ meg a hivatal ügyfél-
fogadási idejében.

Hanny Szabó Anikó

A küldöttség tagjai (Kosler Zoltán és Mészáros Zoltán
nem szerepel a fotón) és Hölvényi György Brüsszelben,
az Európai ParlamentbenSzállásadókat károsított meg
laszolt. Az esti vacsoránál új-
ból csatlakozott hozzánk.

Szintén ezen a napon 18 órai
kezdettel Navracsics Tibor, az
Európai Unió kultúráért, okta-
tásért, ifjúságpolitikáért és
sportügyért felelõs biztosa fo-
gadott bennünket az Európai
Bizottság épületében, aki be-
mutatta munkahelyét, tájékoz-
tatott bennünket az  Európai
Bizottságban való feladatairól,
majd vele is lehetõségünk volt
kötetlen beszélgetésre.

Hölvényi  György  jóvoltá-
ból a csoport tagjai másnap

werpenben lévõ szállásunkról.
Útközben Kölnben megtekin-
tettük a katedrálist és környé-
két, rövid sétát tettünk, majd
elindultunk hazafelé. Hollandi-
án, Németországon és Auszt-
rián keresztül hajnali fél 5-kor
érkeztünk Balatonfüredre.

Köszönjük Hölvényi
Györgynek a meghívást, pol-
gármester úrnak a lehetõséget!
Hasznos és maradandó élmé-
nyekkel lettünk gazdagabbak.

Hári Lenke
alpolgármester,

a delegáció vezetõje

Saját, valós adataival vett ki
szállást a debreceni N. Tamás
(38) Budapesten és a Balaton
körül, majd pár nap után fize-
tés nélkül, elektronikai eszkö-
zöket magához véve, a tulajdo-
nostól kapott és soha vissza
nem törlesztett kölcsönnel tá-
vozott.

A nyár elejétõl kezdve egé-
szen szeptember 15-ig követett
el bûncselekményeket a férfi.
Általában idõs, nõi szállásadó-
kat keresett fel, megszállt Bu-
dapesten, Siófokon, Keszthe-
lyen, Balatonlellén és Csopa-

kon is. A sértettek egyöntetû-
en azt állították, egy megnye-
rõ, jól szituált férfi verte át õket.
N. Tamás a Balaton-parti szál-
láshelyeken bajba jutott gaz-
dag vállalkozónak adta ki ma-
gát, akinek gépjármûve lerob-
bant. Esetenként kölcsön is
kért, állítólagosan alkatrészek-
re, mivel letiltották bankszám-
láját. Jelenleg 14 sértettrõl tud
a rendõrség, ezek közül volt,
ahonnan televíziót, laptopot
vitt magával, akadt, ahol nem
fizetett a szállásért, néha „csak”
kölcsönkért a tulajtól. A gya-

núsított az elektronikai cikke-
ket eladta, a pénzt pedig felél-
te. A férfi – ha kérték tõle – sa-
ját adatait adta meg a szállás-
adóknak.

Legutoljára Csopakra je-
lentkezett be szeptember 9-én,
ahol egészen szeptember 15-ig
maradt, csak utána lépett le fi-
zetés nélkül, és magával vitt
egy LCD-televíziót.

A rendõrség információi
szerint a férfi Csopakról Keszt-
helyre ment. Ott fizetett az éj-
szakáért, majd Balatonlellén
vett ki szobát, ahol szeptem-

ber 22-én délelõtt 10 órakor el-
fogták a balatonfüredi rend-
õrök. N. Tamást elõállították a
rendõrségre, kihallgatása so-
rán elõször mindent tagadott,
késõbb részben beismerte a
bûncselekmény elkövetését. A
férfi ellen a Balatonfüredi
Rendõrkapitányság bûnügyi
osztálya többrendbeli csalás
bûntettének és többrendbeli
lopás bûntettének megalapo-
zott gyanúja miatt indított el-
járást. Elõzetes letartóztatását
szeptember 24-én elrendelte a
bíróság.



BALATONFÜREDI NAPLÓ XIV. évfolyam, 2015. 10. szám 5

Az elátkozott villa
Kellei György (Modini Károly sikeres fes-

tõmûvész. Hatvanhat évesen
feleségével visszaköltözik
abba a Balaton-parti villába,
ahol gyerekkorát töltötte. A
májusi házszentelõt hamaro-
san gyilkosságok követik.
Modini a villa halljában gye-
rekkori pajtása holttestére buk-
kan. Késõbb újabb gyilkosság-
gal szembesül. Ebbe a halálos
környezetbe tér haza Ameriká-
ból szabadságra a házaspár
asztrofizikus lánya, aki a fiatal
rendõr hadnagynak segít a
nyomozásban. De mások sem
tétlenkednek.)

– Készülj fel, Charlie papa,
délelõtt vendégünk érkezik –
mondta a „bûntársam”, amikor
másnap reggel benyitott a se-
bészorvos dolgozószobájába,
ahol az éjszakát töltöttem.

– Ki lesz az? – dörzsöltem a
szemem. Alig múlt fél hét.

– Szabina, a daciás cigány-
asszony.

– Honnan ismered? S miért
ilyen jó hozzád?

– Tizenöt évvel ezelõtt
megmentettem a kisfia életét.
Gyõr közelében, egy kis falu-
ban laknak, közvetlenül a vas-
úti sínek mellett. Pár méterre
van tõlük a sorompó. Ott vára-
koztam tilos jelzésnél, amikor
kiáltásokra figyeltem fel: Anya,
anya! A srác a töltésen játszott,
és a lába beszorult a sín meg
egy kõ közé. Egy szerelvény
sebesen közeledett, hallottam
a dudálását. Kiugrottam a ko-
csiból, és mint az õrült, rohan-
tam a gyerekhez. Szabina az
udvaron teregetett. Sikítva fu-
tott a fiához, de megbotlott. A
vonat százötven méterre volt
tõlük, amikor odaértem. A gye-

(Részlet a szerzõ azonos címû új regényébõl)
rek ordítása összekeveredett a
fékcsikorgással. Beszorult lá-
bát kirántottam a szandáljából,
és legurultunk a töltésrõl. Ja-
kabnak hívták a kisfiút. Ma már
a Zenemûvészeti Egyetem nö-
vendéke, hegedûs lesz belõ-
le... Szabina meg egy osztrák
érdekeltségû üzemben dolgo-
zik három mûszakban, alkatré-
szeket szerelnek össze és cso-
magolnak. A férje sofõr egy
gyõri cégnél. Azóta született
egy kislányuk is. A Daciát hob-
biból tartják, de van egy öreg
Skodájuk is. Õk azok a cigá-
nyok, akiket nem szabadna
margóra taszítani. Szabina
másfél évtizede azt mondta,
kérhetek bármit, mindent meg-
tesz értem hálából.

Sült szalonnát és vajas pi-
rítóst reggeliztünk sajttal és
teával.

– Ezúttal milyen feladat vár
rá?

– Jósolni fog kártyából és
tenyérbõl.

– Kinek?
– A gyilkosnak.
– Így buktatjuk le?
– Ki kell dolgoznunk a rész-

leteket.
– Szabina ismeri a kártya-

vetés trükkjeit és a sorsvona-
lak titkait?

– Gõze sincs ezekrõl a dol-
gokról, sõt, nem is hisz az ilyen
majomkodásban.

– Mégis rábízzuk a melót?

– Ragyogóan megoldja,
efelõl nincs kétségem. Azért
jön ide, hogy felkészítsük. S
hoz nekünk egy tál rakott pa-
lacsintát. A kedvenc kajám.

– Hogyan cserkésszük be a
gyilkost? Szabina hogyan ve-
szi rá, hogy jósoltasson ma-
gának?

– Nincs könnyebb kérdé-
sed?

– Blindre nem építhetünk –
feleltem.

Barátom felemelte a jobb
mutatóujját.

– Pszt! Maradj csendben.
A nyitott erkélyajtóhoz lép-

tünk.
 – Ne menj ki – mondtam. –

Helikopter közeledik, egyre
erõsödik a zúgása. Ránk talál-
tak, a mikrochip mûködik.
Csávában vagyunk.

Barátom mégis kihajolt az
erkélyen.

– Nincs vész. A balatonfü-
redi mentõhelikopter most
ereszkedik le a kórház leszálló-
pályájára. A betonplacc itt van
a bejárati kapu mellett, balra.

Nagyon megkönnyebbül-
tem.

Késõbb a laptop elé tele-
pedtünk. A bulvárlapok nagy
terjedelemben tudósítottak a
szökésemrõl. Hibáztatták a
rendõrséget, mert nem kötöt-
tek vezetõszárra és nem lán-
colták össze a lábamat.

Átnéztük a bejövõ leveleket.

– Még nincs a városban –
dünnyögte maga elé a társam.

– Kinek az üzenetét várod?
– A titkosszolgálat nyugal-

mazott ezredesét. Ügyvéd Pes-
ten. A becses neve Szilágyi
Ottó.

– Õt is örök hálára köte-
lezted?

– Egy balatoni gyilkossági
ügy során barátok lettünk.
Kérésemre megszervezi Sza-
bina és a gyilkos találkozását.
Ha megérkezik, üzenetet küld,
és lent a városban megbeszél-
jük a teendõket.

– Gondolom, én maradok a
seggemen.

 – Öngyilkosság lenne a
nyilvánosság elõtt mutat-
koznod.

 Valamivel tíz óra után Sza-
bina jelentkezett a kaputelefon-
ban. Beengedtük. Amint meg-
láttam az elõtérben, azonnal
elhatároztam, ha normalizáló-
dik a helyzet, ráveszem, hogy
üljön modellt meztelenül. Kre-
ol bõre és dús fekete haja ter-
mészetes fényt árasztott. A tes-
te arányos volt, érzéki dombo-
rulatokkal.

Az alufóliába csomagolt ra-
kott palacsintát a konyhaasz-
talra tette.

 – Sütõben melegítsétek fel,
ne a mikrohullámúban – mond-
ta. – Friss, reggel készítettem.
– Barátomhoz fordult: – Mák-
kal és szilvalekvárral töltöt-

tem, te úgy szereted… Kóstol-
játok meg.

 – Csodálatos! – dicsértük,
és törölgettük a szánkat.

Szabina az erkélyen elszí-
vott egy cigarettát, aztán a
nappaliban körbeültük az
asztalt.

– A mostani hétvégén,
szombaton és vasárnap vesz-
szük igénybe az idõdet. Ha
már elsõ nap sikerül az ak-
ciónk, akkor a vasárnapod
szabad.

Kíváncsian hallgattam a
barátom elképzelését, mert ed-
dig engem sem avatott be.
Annyit azonban elmesélt,
hogy Szilágyi Ottó és Mán-
doky százados megegyezett
a részletekben, Mándoky
ugyanis hajlik rá, hogy higy-
gyen az ártatlanságomban.

– A kérdéseket és a vála-
szokat hamarosan megkapjuk
egy pesti ügyvédtõl. Be kell
magolnod, de fel kell készül-
nöd a rögtönzésre is. Az ügy-
feled, aki négy ember torkát
vágta el idén nyáron, tiltakoz-
ni fog majd, pökhendi lesz, ci-
gány kurvának nevez, de ne
törõdj vele. Nagyon kell vi-
gyáznod, nehogy megsejtse,
hogy beépített ember vagy.
Színészkedj szabadon.

– Szent atyám! – nevetett
Szabina. – Még a végén profi
jós lesz belõlem, és kosárnyi
pénzt keresek.

– Úgy legyen. A szövege-
det  most hanyagoljuk... Tu-
dod, hol van Szántódpuszta?

– Ott, ahol a balatoni komp?
– Zamárdi és Szántód kö-

zött fekszik, a 70-es fõút men-
tén. Szombaton és vasárnap
termelõi vásárt és bolhapiacot

tartanak, mindenféle régiséget
árulnak, lehet lovas kocsikáz-
ni, állatokat simogatni, íjjal
célba lõni. A meteorológia
mérsékelt meleget jelez hétvé-
gére, tehát sokan felkeresik
majd a vásárt. Bõven lesz kun-
csaftod.

– Szûz Máriám! És mivel
kábítom az idegeneket?

– Mérd végig õket… Koruk,
külsejük és tekintetük alapján
tódulnak majd a következteté-
sek, megállapítások, és megjó-
solhatod a jövõjüket. Látni fo-
god rajtuk, hogy mire vágy-
nak. Ne ígérj lehetetlent, hagyd
kétségek között õket, tépelõd-
jenek és vívódjanak… A pia-
con felállítunk egy sátrat,
amely elöl nyitott, csak egy
áttetszõ  függöny takarja a be-
járatot. Az asztalon lesz egy
vörös gömb, émelyítõ füstöt
okád majd. Néha kavard meg a
kezeddel, az hatásos.

– Meglátjátok, összecsiná-
lom magam az izgalomtól.

 Barátom megnyugtatta.
 – Élvezni fogod, nem is

akarod majd abbahagyni… A
rendõrök bemikrofonoznak és
felraknak egy rejtett kamerát
is. A közelben, egy kocsiban
két nyomozó folyamatosan
nézi és hallgatja a beszélgeté-
seket, és ha szükséges, közbe-
avatkoznak. De civil ruhás
rendõrök is készenlétben vár-
ják a parancsokat. S most fi-
gyelj, jól jegyezd meg ezt az
arcot! – A laptop monitorján
megjelent a gyilkos portréja.
– Hergeld fel, ziláld szét a ma-
gabiztosságát.

(A regényt december 1-jén
17 órakor mutatják be a Vá-
rosi Könyvtárban.)

Volt egy könyv, amely az
ivókút mellett állt kihelyezve
négy éven át, bárki írhatott
bele. Ez lett a füredi panasz-
könyv, a korabeli elégedetlen-
ségek, javaslatok kötete. A re-
formkori balatonfüredi fürdõ-
élet egyik legérdekesebb, év-
tizedekig kallódó dokumentu-
mát most újra kiadták.

– Fontos és unikális kiad-
ványa ez Balatonfürednek.
Egy összetett könyv, amely
nemcsak az 1836–1840 között
itt járt fürdõvendégek vélemé-
nyét tartalmazza, de a város tör-
ténetét is bemutatja – méltat-
ta a Hudi József gondozásában
megjelenõ Füredi panasz-
könyv (Panaszok, javítások ’s

Füredi panaszkönyv

di kiszolgálás, elkülönülõ cso-
portok gõgje, kirívóan öltözkö-
dõ vendégek – íme néhány ko-
rabeli panasz. „Kívánatos len-
ne fürdõhelyi adót bevezetni
minden olyan vendég számá-
ra, aki három napnál többet
tölt Füreden, minden héten
egy forintot kellene fizetnie,
mely összeget a javításokra, a
fürdõ szépítésére lehetne fel-
használni.” „Itt minden fölöt-
tébb drága! Drágák az itt
mulathatás sok egyéb eszkö-
zei és czéljai” – így egy másik
bejegyzés.

Van, aki a táncterem lepar-
kettázását követeli, van, aki a

Horváth-ház szobáinak kulcsa-
it cseréltetné le, van, aki a le-
hetetlen szolgálókra panaszko-
dik, többen a fürdõ korszerût-
lenségét ecsetelik, a külföldi
vendégek pedig a Füreden ta-
pasztalható túlzott patriotiz-
must róják fel.

A könyvet a fürdõ üzemel-
tetõi valóban azzal a szándék-
kal helyezték ki, hogy megis-
merjék a vendégek véleményét,
s ez mindenképpen figyelemre
méltó cselekedet – vélekedett
Katona Csaba, aki hangsúlyoz-
ta, a bejegyzésekbõl szépen
lekövethetõ, ki mindenki járt itt
fürdeni.

A könyvbemutatón Hudi
József elmondta, nem kis gon-
dot jelentett a könyvben sze-
replõ megannyi kézírás elolva-
sása, a kevésbé ismert bejegy-
zõk kilétének kiderítése. – Két-
ségtelen, hogy némely bejegy-
zés a korabeli nyelvhasználat
miatt elég kimerítõ olvasmány,
de lábjegyzetekkel, kiegészíté-
sekkel igyekeztem segíteni
a könnyebb érthetõséget –
mondta a szerzõ.

A sokáig elveszettnek hitt
dokumentum a közelmúltban
a Pannonhalmi Bencés Fõ-
apátság Levéltárából került
elõ. A panaszkönyv bevezeté-

se 1836-ban a nyilvánosság új
fórumát teremtette meg. A für-
dõvendégek nemcsak pana-
szaikat, kritikai észrevételeiket,
hanem a fürdõ fejlesztésére
vonatkozó javaslataikat is be-
leírták a kötetbe, természete-
sen nevüket vállalva. A ma-
gyar és német nyelvû címmel
ellátott kötetet, lévén négy
éven keresztül az ivókút mel-
lett volt megtalálható, bárki el-
olvashatta, sõt véleményez-
hette a korábbi bejegyzéseket.

A téglalap alakú, vaskos,
bõrkötéses, aranyozott bordá-
zatú könyvet laponként meg-
számozták, egészen a 116. ol-

dalig. Az utolsó bejegyzést bá-
ró Vécsey Pál írta, ezt valami-
ért utólag, ceruzával számoz-
ták meg. A panaszkönyvbe
jegyzettek egyébként nem bi-
zonyultak hiábavalónak: az
1860-as évek közepétõl a szá-
zadelõig nyúló fürdõfejlesz-
tés keretében lényegében min-
den felrótt hiányosságot orvo-
soltak.

A Balatonfüred Városért
Közalapítvány kiadásában
megjelenõ kötet a Városi
Könyvtárban, illetve a Vaszary
Villa könyvesboltjában megvá-
sárolható.

Martinovics Tibor

Hudi József, Katona Csaba és
Molnár Judit a könyvbemutatón

szépítések javallatoknak jegy-
zõkönyve) címû kötetet Kato-
na Csaba történész, a könyv
bemutatóján. Túlságosan han-
gos zene, rossz ételek, bumfor-
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Hagyományos
betlehemállítás
lesz november
27-én 17 órakor
a Piros templom
elõtt, ahol újra
láthatóak lesznek
a Schindele
Györgyné szerve-
zésében egy év-
tizede Balaton-
füredre érkezõ
faszobrok,
amelyeket Varga
Mihály sepsiszent-
györgyi szobrász-
mûvész készített

Betlehem a templomnál

Ellazít, felfrissít és gyógyít. Több
száz éves hagyományokon alapuló, õsi
fogásokat alkalmazó masszázs. Négy fia-
tal thai masszõr várja a vendégeket az
Anna Grand Hotelben nyílt szalonban.

Keleti hangulat, meghitt légkör,
halk zene, gyertyafény, szeparált helyi-
ségek, igényesen berendezett szalon
várja a vendégeket az Anna Grand Hotel
wellnessrészlegében nyílt thai masszázs
szalonban. Négy szakképzett, Bangkok-
ban, a WAT PO Hagyományos Orvoslá-
si Iskolában diplomázott thai masszõr,
az évszázados fogásokat alkalmazva se-
gít a fájdalmak, a fáradtság vagy a feszült-
ség feloldásában. 

A szalonban elsõsorban tradicioná-
lis masszázst alkalmaznak, de van aro-
materápiás-olajos masszázs, lábref-
lexológia, klasszikus izomlazító, relaxá-
ciós, illetve páros masszázs is.

– A Balaton északi partján nincs még
ilyen szolgáltatás. Többéves gyakorlat-
tal rendelkezõ masszõrjeink vannak,
Thaiföldön szerezték a diplomájukat, a
legjobbak a szakmájukban. Nívós, mi-
nõségi helyszínt kerestem a szalonnak,
így adta magát Balatonfüred. Örülök,
hogy az Anna Grand Hotelben találtunk
végül helyet, ez egy magas presztízsû
szálloda, ráadásul jól illeszkedik a
wellnessrészlegéhez a szolgáltatásunk.

Thai masszázs az Anna Grandban

Belsõépítész tervezte a szalonunkat, fon-
tos volt, hogy meghitt, hangulatos tér fo-
gadja a vendégeket. Különlegességnek
számít a kifejezetten pároknak ajánlott, ki-
mondottan romantikus és egyben különle-
ges élményt nyújtó páros masszázs, amire
külön helyiséget rendeztünk be – válaszol-
ta kérdésünkre Kozma Péter, az Orchidea
Thai Massage vezetõje, aki a fõvárosban
már évek óta üzemeltet egy thai masszázs
központot.

A thai masszázs a test akupresszú-
rás pontjainak speciális nyomásos
technikával történõ stimulálása. Az
egész testen alkalmazott eljárásnak sa-
játos koreográfiája van, a masszázs so-
rán minden testrészen végigmegy a
masszõr, aki a tenyerét, a térdét, a kö-
nyökét, esetenként a talpát is használ-
ja. A több száz éves hagyományokon
alapuló eljárás csillapítja a hát-, a váll-,
a derék- és a gerincbántalmakat, oldja
az izmok, ízületek merevségét és a
stresszt, élénkíti a vérkeringést,
energetizálja a szervezetet, és nem utol-
sósorban ellazít. Az energiapontok
nyomása javítja a vér- és nyirokkerin-
gést, stimulálja a belsõ szerveket, egyen-
súlyba hozza a test energiarendszerét,
jótékonyan hat a vegetatív idegrend-
szerre, és hatékonyan alkalmazható pél-
dául alvászavarok esetén is.

A masszázst természetesen nemcsak
a szálloda vendégei vehetik igénybe,
elõzetes bejelentkezés alapján bárki
élhet a lehetõséggel, és kipróbálhatja
ezt az évszázados titkokra, különleges
fogásokra épülõ gyógymódot.

A szolgáltatásokat a balatonfüredi-
ek 20 százalékos kedvezménnyel vehe-
tik igénybe. Jelentkezni a + 36(87)581-
200 telefonszámon, illetve a
thai@annagrandhotel.hu e-mail címen
lehet.                   (X)

2016. március 5-én lesz az 50. Kodály-emlékhangverseny. A jeles évforduló alkalmából
szeretnénk összehívni a régi kórustagokat, hogy újra együtt énekeljünk. Idézzük fel közö-
sen a régi emlékeket! Kérjük, hogy akik kedvet éreznek a szereplésre, e-mailben jelezzenek
vissza a kodalyhangverseny@gmail.com címen 2015. november 24-ig, és jöjjenek el 2015.
november 27-én (pénteken) 18.30 órakor régi iskolánk ének-zene termébe, ahol az elsõ meg-
beszélést tartjuk majd a hangversennyel kapcsolatban. Várjuk a jelentkezéseteket!

A szervezõk

VOLT BEM ISKOLAI KÓRUSTAGOK, FIGYELEM!
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Bõrünk rugalmasságát a kollagénnek köszönhetjük, aminek termelõdése 25–30 év felett
lecsökken. A kollagén a bõr, a csontok és az ízületek legfontosabb alkotórésze. Kutatások
bizonyítják, hogy a bõr bizonyos sejtjei késztethetõk kollagén termelésére, ha a látható fény
633 nm-es hullámhosszú tartományával sugározzuk be a kívánt bõrfelületet.

A kollagén fényterápiát a NASA kérésére egy amerikai plasztikai sebész fejlesztette ki. A
kezelés során javul a bõr nedvességmegkötõ képessége, és bõrünk fiatalosabb, feszesebb
lesz, csökkennek a ráncok és gyorsabban gyógyulnak a sebek.

A piacvezetõ német Ergoline cég vívmánya e területen a Beauty Angel Collagen Plus:
ami kiemelkedõen magas – 79 darab – kollagéncsõvel veszi fel a harcot a ráncok, sebek,
cellulitisz, aknés bõr, ízületi fájdalmak, haj- és körömproblémák ellen. Ez a kezelés Magyaror-
szágon egyedülállóan még csak Balatonfüreden, az újonnan nyílt VitaminD szoláriumban
érhetõ el.

Az egyéb fókuszált kozmetikai arckezelésekkel ellentétben a Beauty Angel Collagen
fényterápia nemcsak az arcon, hanem teljes testünkön fejti ki hatását. Nagy elõnye továb-
bá, hogy más hasonló célú kezelésekkel szemben nem jár fájdalommal, semmilyen káros
mellékhatása nincs, a kúrát követõen igény szerint ismételhetõ!

Biostimulációs hatása révén természetesen idõbe telik, míg a bõr szerkezete javul. A
kívánt hatás eléréséhez kétnaponta, alkalmanként 12–20 perces kezelés szükséges, mindezt
4–8 héten keresztül ismételve.

A Beauty Angel kollagéntermelést stimuláló hatása bizonyított eredményekkel jár: csök-
kennek a ráncok, simává és feszessé válik a bõr, a kezelés segít megelõzni a cellulitiszt és a
zsírlerakódást, az öregedési foltok halványulnak, a pattanásos, heges és aknés bõr gyógy-
ulása felgyorsul, javítja a bõr ásványianyag-háztartását.

A kívánt hatás az Ergoline által kifejezetten ehhez a géphez kifejlesztett Beauty Angel
krémek használatával jelentõsen növelhetõ!

Mivel a kezelés során hatóanyag-bejuttatás nincs, a bõr saját maga építi újra a
kollagénállományt, ami idõigényes feladat, ne legyünk hát türelmetlenek!

Érdeklõdni: VitaminD Solarium Balatonfüred, Köztársaság út 14.                                      (x)

KOLLAGÉN
FÉNYTERÁPIA

– A RÁNCTALAN,
FIATAL BÕR TITKA
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Iskolánk, a Református Ál-
talános Iskola, Balatonfüred
Kálvin-napi rendezvényének
keretében ismét országos zsol-
táréneklõ versenyt szervezett
október 22-én. A délelõtt so-
rán az iskola tanulói elõször a
nyolcadik osztályosok októ-
ber 23-ra emlékezõ mûsorát
nézték meg, majd különbözõ
programokon vettek részt a
Vaszary Villában, a Városi
Könyvtárban, illetve a gyü-
lekezeti teremben. A diákok
színes, kreatív vetélkedõkön,
múzeumpedagógiai foglalkozá-
sokon ismerkedtek meg a re-
formációval, Kálvin János éle-
tével.

Telt ház és fuvolán-gitáron
elõadott Bach-zene fogadta
Vadas Zsuzsát a Pálóczi-kas-
télyban, a meghirdetett író-
olvasó találkozón.

Steguráné Ormándi Barba-
ra, a zeneiskola igazgatónõje
nagy örömmel köszöntötte a
megjelenteket és Vadas Zsu-
zsát abban a reményben, hogy,
bár az elmúlt fél évszázadot
hûen villantják fel egy-egy
cikkben, riportban könyvei,
mellettük nagy szerepet kap
majd a damaszkuszi útjáról szó-
ló élménybeszámoló. A nézõk,
hallgatók nem csalódtak! A
könyvét könnyed mozdulattal
tolta félre a meghívott újság-
író az irodalmiaskodó szándék-
kal együtt, mert – jó érzékkel –
úgy ítélte meg, hogy a migrá-
ció miatt most érdekesebbé
vált a szíriai élet. A nagy kér-
désre keresték a választ, miért
ez a nagy sietség szülõhelyük

Éva mama 1930. október 13-
án született, és pár napja, no-
vember 7-én, 85 évesen hunyt
el. Miért említjük mindezt a Ba-
latonfüredi Naplóban? Mert
Füred gyermeke volt. Minden
idegszálával és teljes szívével
kötõdött ehhez a városhoz.
Egyrészt Lipták Gábor balaton-
füredi író nagybátyánkon ke-
resztül. Majd 16 éves korától
édesapánkon keresztül is, aki-
nek felmenõi, a Molnár család,
tõsgyökeres füredi família volt.
Itt találkoztak Balatonfüreden,
itt keltek egybe, és talán test-
véremmel mi is itt fogantunk
meg.

Éva mama itt, Füreden élte
át a második világháború ne-
héz idõszakát, és szerencsésen
átvészelte a megszálló szovjet
katonák garázdálkodásait is,
akik elõl Lipták Gábor a rokon-
ságban található fiatalabb lá-
nyokat és nõket az Ipoly Szál-
lóban bújtatta a „felszabadító
hõsök” elõl. Azután a Rákosi-
idõszakban, az 50-es években
is sok idõt töltött itt, Füreden,
Liptákéknál. Késõbb jött az
addiós idõszak, amikor édes-
apánkkal éveken át minden
nyáron túráztak és vitorláztak
az Addio nevû negyvenes cir-
kálón Horváth Boldizsár társa-
ságában, a 60-as években.

Éva mama nem volt „ügyes”
a pénzügyekben. Nem tudta,
hogyan kell pénzeket lehívni,
mozgatni és/vagy szerezni.
Azonban jártas volt az iroda-
lomban és mûvészetekben.
Közeli barátja volt apánkkal
együtt Borsos Miklóséknak
Tihanyban és Gorka Líviá-
éknak Csopakon. Az akkori ér-
telmiség elsõsorban kultúrér-
telmiség volt, nem a pénz ha-
tározta meg létüket és jogfoly-
tonosságukat, mint manapság,
hanem a minõség. A rendszer-
változás számára azonban nem

Zsoltáréneklõ verseny

Az ország harmadik leg-
jobb középiskolája a füredi
Lóczy Lajos gimnázium.

Megjelent a HVG 2016-
os középiskolai rangsora. A
mértékadó kiadvány az or-
szág száz legjobb középis-
koláját listázza, a megyébõl
két tanintézmény került be
a legjobbak közé.

Az összesített rangsort
hétféle szempont alapján
alakították ki. Figyelembe
vették a matematika-kom-
petenciamérés, a szövegér-
tés-kompetenciamérés, a
magyar, a matematika, a
történelem és a nyelvi érett-
ségi eredményeit, valamint
a felvételi eredményeket.

A szakközépiskolák kö-
zül a Boronkay György
Mûszaki Szakközépiskola

igazgatója és Farsang-Törös
Krisztina – református kántor,
ének-zene szakos tanár) az idei
évben kötelezõ mûveket is elõ-
írtak az egyes korcsoportok
énekeseinek.

A gyülekezeti énekkönyv
mintegy százötven zsoltárából
készültek a versenyzõk több
korcsoportban. Az egyéni ka-
tegóriákban kötelezõ zsoltáro-
kat írt ki a zsûri (kettõt-hármat
korcsoportonként), emellett
egy szabadon választott zsol-
tárral és népdallal is készültek
a versenyzõk.  Kiemelt arany
minõsítést kapott az 1. korcso-
portban (1–2. o.) Köles Rege
Villõ (Református Általános

A Lóczy gimnázium
a legjobbak között

és Gimnázium végzett az
elsõ helyen, a második a
gyõri Jedlik Ányos Gépipa-
ri és Informatikai Középis-
kola, a harmadik ebben az
évben is a balatonfüredi
Lóczy Lajos Gimnázium és
Két Tanítási Nyelvû Ide-
genforgalmi Szakközépis-
kola lett. (A füredi iskola két
éve csak gimnáziumi osz-
tályokat indít, de a rangsor
még méri a két tannyelvû
idegenforgalmi szakközép-
iskolai diákok eredménye-
it is.)

A gimnáziumok rangso-
rában, a legjobb vidéki is-
kolaként, a negyedik he-
lyen található a veszprémi
Lovassy László Gimná-
zium.

mt

Gondolatok a damaszkuszi útról

Egy asszony élete

elhagyására a sok ezer km-re
lévõ országból. A meghívott, a
vándorlás okait nem kutatta,
asszonyi szeme az életet vizs-
gálta. Eszmefuttatásában arról
beszélt, amit ott tapasztalt. Ar-
ról a tragédiáról, amit a háború
okozott a családoknak. A ma-
gával hozott filmek megdöb-
bentették  a nézõket. Jóval túl-
léptük az ilyenkor szokásos
egy órát...

Jó hangulatban, elégedet-
tem zárta az estet az igazgató
asszony, abban a reményben,
hogy az írónõ közeljövõben
megjelenõ könyvének bemuta-
tására Balatonfüreden is lesz
majd lehetõség. A nagyszámú
hálás közönség tapssal, virág-
gal búcsúzott a Nõk Lapja tu-
dósítójától, Vadas Zsuzsától.
Köszönet Murányi Eleonórá-
nak és Farkas Zoltán tanárok-
nak a szép zenéért!

Perlawi Andor

hozott anyagi jólétet, hiszen az
õ generációjára már nem gon-
dolt a rendszerváltó elit.

Éva mama sokat élt fiatal-
ként a Lipták-villában, és a mai
napig visszajárt oda, a nyári
kerti rendezvényeken is részt
vett, ahol most a Fordítóház
Alapítvány mûködik. Múlt
nyáron is ott volt sokak örö-
mére. Mosolygós, elmés gon-
dolatisága és lényegretörõ
meglátásai mindig üdítõen ha-
tottak. Balatonfüred számára
természetes otthonként szol-
gált, nemcsak nyaralóként, ha-
nem igazi fürediként is. A Kis-
erdõ, a savanyúvíz, a sétány, a
móló, a Kedves cukrászda, a
Kerek templom és a Gödrös
mind kedvenc kirándulópont-
jai voltak.

Idõsebb korára szeretett a
szabadidõközpontban ebédel-
ni, mert ahogy mondta, kényel-
mes volt számára, hogy gya-
korlatilag rendelés nélkül az
asztalhoz hozzák neki az ételt,
de mégis egy önkiszolgáló ét-
terem árai mellett. Éva a 20.

század szülötte volt, aki végig
is élte ezt a századot. Mindig
ápolta a múltat és a hagyomá-
nyokat, családcentrikus, nagy-
szerû asszony volt. Evangéli-
kus volt, rendszeresen járt
templomba.

 Nála a felhígult értékrend,
a könnyû válás, a család szét-
zilálása soha nem jöhetett szó-
ba. Nem így nevelték. Az er-
kölcsös lét, a rend, a tisztes-
ség, az önfegyelem és a polgá-
ri értékrend élete sarokpontjai
voltak. Ugyanakkor jutott neki
a nélkülözésbõl is, amit hihe-
tetlen elegánsan viselt, rezze-
néstelen arccal járt használt-
ruha-boltokba, ha kellett, és
mindig megtalálta a legolcsóbb
mandarint vagy paradicsomot
a piacokon. Kitûnõ rajzoló és
iparmûvész volt, de mellette
csodálatosan horgolt és kötött
is – sálakat, pulóvereket, mel-
lényeket, valamint apró játéko-
kat és angyalkákat.

Sokan csak Éva néninek
szólították. Szépérzéke, bölcs
meglátásai és rátarti egyénisé-

ge mindannyiunknak hiányoz-
ni fog, akik ismerték. Sok titkot
visz magával a sírba a város
huszadik századi hányatott
történelmével kapcsolatban,
amit sajnálunk, hogy az utolsó
hónapokban már nem volt le-
hetõségünk átvenni tõle.

Balatonfüred. Már a város
nevének kiejtése széles mo-
solyt gerjesztett arcán. Neki ez
a város gyermekkora és késõb-
bi felnõttkora is volt egyben.
Végigkísérte egész életét. Leg-
utóbb most, nyáron három-
szor is lejött Budapestrõl, hogy
hetekig itt lehessen. Fürdött a
tó vizében, ellátogatott a
Lipták-sírhoz a temetõbe, vé-
gigjárta a régi helyeket, ame-
lyek mindegyikéhez száz és
ezer szállal kötõdött. Távozá-
sa bizonyára kékítõt old majd
az ég vizében is.

Béke poraidra, szeretett
Édesanyánk! Köszönjük, hogy
itt voltál, és gondoztál ben-
nünket az utolsó pillanatig,
mint ahogy mi is megtettük ezt,
amikor szükséged volt rá, kü-
lönösképpen az utolsó idõ-
szakban. Két fiad, öt unokád,
valamint megannyi rokon és
barát sirat most családjaikkal
együtt.

Topolánszky Ádám
emlékezése

Dr. Topolánszky Ivánné
Józsa Éva fiatalon,
illetve Illyés Gyula
társaságában Tihanyban

Jól szerepeltek a balatonfüredi diákok

Mindeközben az iskola Kál-
vin termében kezdetét vette a
zsoltáréneklõ verseny, melyre
tíz iskolából közel száz tanuló
érkezett. (Az iskolák név sze-
rint: Biai Református Általános
Iskola (Biatorbágy), Kálvin
Téri Református Általános Is-
kola (Makó), Református Álta-
lános Iskola (Balatonfüred),
Dadi Református Általános Is-
kola, Csopaki Református Ál-
talános Iskola, Reményik Sán-
dor Református Általános Is-
kola és Alapfokú Mûvészeti
Iskola (Vértesacsa), Endrõdi
Sándor Református Általános
Iskola és Kézilabda Utánpót-
lásközpont (Alsóörs), Padányi
Biró Márton Római Katolikus
Gimnázium, Egészségügyi
Szakközépiskola és Általános
Iskola, Tótvázsonyi Tagisko-
la, Simonyi Zsigmond Ének-
zenei és Testnevelési Általá-
nos Iskola (Veszprém), Tinódi
Lantos Sebestyén Református
Általános Iskola (Enying).

Köszöntõt mondott Rojtos
Norbert igazgató, rövid áhíta-
tot tartott Miklós Ferenc re-
formátus lelkész, majd megnyi-
tóbeszédet mondott városunk
polgármestere, dr. Bóka István.
A zsûri tagjai (Veres Györgyné
Petrõcz Mária – énekmûvész,
kórusvezetõ, a Dohnányi Ernõ
Zenemûvészeti Szakközépis-
kola magánének szakos taná-
ra, a Pápai Református Teoló-
giai Akadémia tanára; Müller
Anita – a Pápai Református
Kollégium „Tánc-Lánc” Alap-
fokú Mûvészeti Iskolájának

Iskola, Balatonfüred), a 2. kor-
csoportban (3–4. o.): Varga
Kiara Mercédesz (Biai
Refomátus Általános Iskola),
a 3. korcsoportban (5–6. o.):
Köles Ajsa Borbála (Reformá-
tus Általános Iskola, Balaton-
füred).

Az énekes csoportok szin-
tén egy kötelezõ és egy szaba-
don választott zsoltárral, vala-
mint egy népdallal (vagy nép-
dalcsokorral) mérettették meg
magukat.

Kiemelt arany minõsítést ka-
pott alsó tagozaton a Kálvin
téri Református Általános Is-
kola csoportja. Felsõ tagoza-
ton arany minõsítésben része-
sítette a zsûri a Református
Általános Iskola, Balatonfüred
hatodik osztályos lánycsapa-
tát, valamint a Kálvin Téri Re-
formátus Általános Iskola cso-
portját.

Iskolánk ifjú énekesei közül
arany minõsítésben részesült
még Gaál Emese Zsuzsanna (2.
o.), Bruckner Kristóf (3. o.),
Gaál Réka Katalin (4. o.),
Szolláth Eszter (5. o.), Udvari
Csenge (6. o.) és a második
osztályos csoport. Felkészítõ
tanár: Bíró Bernadett.

Miklós Ferenc református
lelkész szerint:„ennél szebbet
az ember álmodni sem tud, mint
amikor a zsoltár gyermekhan-
gon szólal meg”. Köszönjük
minden résztvevõ és felkészí-
tõ tanár áldozatos munkáját!

Szalay Katalin tanár
Református Általános Iskola,

Balatonfüred
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LEVÉL AZ OLVASÓNAK

Nehéz egy kisvárosi közlekedéshez szokott embernek a fõ-
városban autózni. Szokatlan számára az agresszivitás, a nyers
erõ megnyilvánulása, a saját jogok minden határon túli érvé-
nyesítése, ami egy reggeli vagy délutáni csúcsforgalomban
lépten-nyomon megnyilvánul. Én is ennek estem áldozatául:
egy erõszakosan tolakodó autóra figyelve – elkerülendõ az
ütközést – beleszaladtam az elõttem idõközben megállt autó-
ba. Mivel kétszer akkora volt, mint az enyém, ráadásul vonó-
horoggal ellátva, némi karcolás esett csak rajta, miközben a
vonóhorga rapityára törte az én autóm elejét, lámpástól, lök-
hárítóstól, hûtõstõl, egyéb karosszériaelemekkel együtt.

Évtizedek óta rendszeresen autózom a fõvárosban, s eddig
nem esett baj. Ami késik, nem múlik, mondják az okosok, és
sajnos igazuk lett! Hogy nagyon megijedtem, az talán termé-
szetes, és elképesztõ feszültség ébredt bennem. És itt kezdõdik
a tündérmese.

Az elõttem autózó kiszállt, megnézte, mi történt, majd szó
nélkül félreállt az autójával, s még az enyémet is segítette a
parkolóba tolni. Egyetlen szó szemrehányás nem hangzott el a
részérõl, miközben én sûrû bocsánatkérések közepette mutat-
koztam be. Kitöltendõ nyomtatványunk nem volt. Rögtön elõ-
került egy rendõrautó is, de a zsarukat csak az érdekelte, tör-
tént-e személyi sérülés – szerencsére nem –, és tõlük kaptunk
egy baleseti bejelentõt. Pedig megbüntethettek volna, mert egy-
értelmûen én voltam a hunyó. Aztán elõkerült a parkolóõr is,
aki nagy mellénnyel indított ugyan, de mégis elintézte telefo-
non, a központtal konzultálva, hogy azon a napon nem kell
díjat fizetnem szegény, összetört autócskám után; így maradt
idõm megszervezni az elszállítást.

Hamarosan megérkezett az autómentõ. Próbáltam segéd-
kezni az autóm trélerre történõ felvontatásában, de olyan ide-
ges voltam, hogy majdnem bajt csináltam. „Üljön le és fújja ki
magát, majd én mindent megoldok!” – mondta a megértõ fia-
talember. A legközelebbi szakszervizig nem keveset kellett
autózni, ennek ellenére tízezerrel megúsztam a szállítást. A
szervizben a munkafelvevõ elsõ ránézésre félmilliós kárt emlí-
tett, de megegyeztünk, hogy jó nekem a bontott vagy
utángyártott alkatrész is, ráadásul megígérte, „öreg” autóról
lévén szó, ad kedvezményt a munkadíj és az alkatrészárak után.
Az autó szétbontása után derült ki, hogy alig kell majd többet
fizetnem az eredetileg tippelt összeg felénél, s tíz nap múltán
kifogástalan állapotban vehettem át kis kedvencemet.

Miért mesélem el ezt a Kedves Olvasónak? Hogy tudja: eb-
ben a lassan zûrzavarba fulladó világban, ahol az emberek
többsége csak a pusztító rosszat hajlandó észrevenni, igenis
élnek és dolgoznak segítõkész, önzetlen, jó emberek! Tudom,
mert az elmondott eset kapcsán találkoztam velük. S ez a szá-
momra katasztrofálisan induló kaland átfordult egy olyan
pozitív tapasztalásba, amit nem fogok elfelejteni.

Gaál Antal

Jó emberekkel
találkoztam

Az Eötvös Loránd Általános Iskolában tökfaragó versenyt
hirdettünk. A gyerekek „Tök jó napra” érkeztek vissza az
õszi szünetrõl. Rengeteg kreatív alkotás született Hamupi-
põke hintajától a szellemkastélyon át „Minion”-ig. A szob-
rászpalántákat oklevéllel és csokoládéval jutalmaztuk

Tökfaragó nap

A Fõvárosi Nagycirkusz
kedvezményes belépõt
ajánlott fel a közintéz-
ményeknek. Mi éltünk
a nagyszerû lehetõség-
gel, és október 16-ára
meghirdettük alsós
tanulóinknak a részvételi
lehetõséget.

A pénteki ebédet gyorsan
elfogyasztották kisdiákjaink,
és izgatottan készülõdtek az
utazásra. A délutáni csúcsfor-
galom és a szakadó esõ sem
vette kedvét senkinek. Néze-
gettük a látnivalókat: Gellért-
hegy, Duna, Lánchíd, Parla-
ment… Végre megérkeztünk!
(A cirkusz külleme az eltelt évek
alatt semmit sem változott!)

Nagy-nagy várakozással
foglaltuk el helyünket. A mû-
sort a konferanszié zenés fel-
vezetése kezdte, majd a The
Gerlings következett, akik dup-
la halálkeréken mutatták be lé-
legzetelállító számukat. Pascal,
a bohóc Hollandiából érkezett,
magas szintû gesztusokkal,

Eötvösösök a Nagycirkuszban

mimikával nevettette a nagy-
érdemût. A kosárlabdaszámot
a Flying Ball csapat mutatta be.
A németországi Eva Chris
idomár hölgy házi kedvence-
inkbõl, 8 kiscicából hozta ki já-
tékosan a legjobbat.

A Teibler csoport, az újra-
éledõ magyar virtus képvise-
lõi deszkaszámukkal, jelmezük-
kel és zenéjükkel tudatosan
igyekeztek a magyar hagyomá-

nyokhoz kapcsolódni. A szü-
net után az oroszlánszám ho-
zott izgalmat a nézõtérre. A
mûsorszám Denny Montico és
a nagymacskák együttmunkál-
kodásának tökéletes harmó-
niájáról árulkodott. A keleti va-
rázslat és a páratlan ügyesség
találkozott Kimberly Lerter
zsonglõrprodukciójában. Két
ifjú magyar hölgy kötélszáma
a bátorságon és a kölcsönös

bizalmon alapult. A Duo Claire
büszkén vállalja, hogy a Baross
Imre Artistaképzõben tanulták
világszínvonalon az artista-
„munkát”.

A Flying Farfans artista
csoport a trapézon bemutatott
akrobatikus elemeivel, léleg-
zetelállító tripla szaltójával
késztette ámulatra valamennyi-
ünket. Végül a fináléban láthat-
tuk újra a szereplõket, felvonu-
lásukat tapsvihar kísérte.

A cirkuszból kilépve a gyö-
nyörûen kivilágított fõváros, a
budai vár, Halászbástya, a hi-
dak látványa csak fokozta az
est élményét.

Pedagógusként örülünk,
hogy elkísérhettük õket, hogy
ezt a nagyszerû cirkuszi estét
megoszthattuk velük. Jó volt
látni megcsillanó szemükben a
boldogságot!

Köszönjük a szülõk támo-
gató hozzáállását!

Diószeghy Leopoldina,
Kovácsné Gáspár

Magdolna,
Ocskóné Zöld Andrea

A Balatonfüredi Szociális
Alapszolgáltatási Központban
november 11-én gyermekzsi-
vajtól volt hangos az épület. A
délutáni órákban Márton-napi
programra hívták a gyerekeket,
szüleiket, valamint az idõsebb
korosztály tagjait is.

A gyerekek némi segítség-
gel töklámpást faragtak, üveg-
lámpásokat libamotívumokkal
díszítettek, ragasztottak, liba-
figurákat vágtak, és az arcfes-
tésen felfestették magukra a
kedvenc motívumaikat. A szor-
gos munkához a központ dol-
gozóin kívül több szülõ és a
NABE arácsi csoportjának a
tagjai is hozzájárultak. A meg-
hívott vendégek sült tököt,
zsíros kenyeret és finom teát
kaptak. Váradi Gézáné intéz-
ményvezetõ tájékoztatása sze-
rint  ebben az évben már má-
sodik alkalommal rendezték
meg a libanapot. A Nemzeti
Család- és Szociálpolitikai In-
tézet Családbarát ország 2015
címen kiírt pályázat nyertese-
ként, tematikus foglalkozáso-
kat  valósított és valósít meg
az intézmény. A foglalkozások
részben az ünnepnapokhoz,
részben a szûkebb környeze-
tünkhöz kötõdnek. A környe-

Logikai csata helyszíne
volt a Radnóti Miklós
Általános Iskola. Ötödik
alkalommal szerveztek
csapatversenyt a felsõ
tagozatosoknak, ahol
balatonfüredi, környék-
beli és kulturális testvér-
városi kisiskolások
játékos logikai feladato-
kat oldottak meg.

Idén a versenyen 172 bala-
tonfüredi, tihanyi, komáromi,
szolnoki, gyulai és kecskeméti
gyerek mérte össze tudását.
Két korcsoportban (5–6. osz-
tályos és 7–8. osztályos) és 4
fõs csapatokban versenyez-
tek, szudoku jellegû táblás lo-
gikai és szöveges logikai fel-
adatokat oldottak meg. A ver-
senyen elõnyhöz jutott, aki jól
tudott csapatban dolgozni, hi-
szen a sok feladatról együtt
kellett eldönteni, hogy melyik-
ben ki a legjobb, és hogyan le-
het egymásnak segíteni.

A két hete tartó esõ a ver-
seny napjára elállt, így a test-
vérvárosi gyerekek délelõtt a
Balaton-parton sétálhattak.
Megnézték a Jókai-emlékházat,
a Vitorlázeumot és a Bodorkát
is. Ebéd után kezdõdött a ver-
seny. A Kecskeméti Reformá-
tus Általános Iskola matema-
tikatanára, Nagy Tibor két csa-
patával már 3. alkalommal jött
el Füredre. Kecskeméten õk is
tartanak hasonló versenyeket,
ahová Kecskemét testvérváro-
sainak iskoláit, így a balaton-
füredieket is hívni szokták.
Baráti kapcsolataik is vannak,
a gyerekeknek, felnõtteknek
egyaránt. Iskolájuk kifejezet-

Logikai
csapatverseny

ten erõs matematikából, rend-
szeresen indulnak versenye-
ken. A nyolcadikos kecskemé-
ti nagyfiúk csapata – Bence,
Levi, Milán és Marci – köny-
nyûnek találta a feladatokat,
õk kétszer is megcsináltak és
ellenõriztek mindent. Nagyon
tetszik nekik Balatonfüred,
idén osztálykiránduláson is itt
voltak.  Az egyik komáromi
kislány azt meséli el, hogy ná-
luk meg kellett dolgozni a csa-
pattagságért. Iskolájukban
többfordulós versenyen dõlt el
ki jöhet el a balatonfüredi ver-
senyre.

A verseny után a vállalko-
zó kedvûek a balatonfüredi
sakkcsapat játékosával, a 11
éves Forgács Attilával játsz-
hattak 12 táblás szimultánt.
Attila 11 táblán nyerni tudott,
1 táblán egy kecskeméti kisfiú
lett a nyertes. Aki nem sakko-
zott, az az eredményhirdetésig
sportolhatott, vagy filmvetíté-
sen vehetett részt.

A kisebbek korcsoportjá-
ban a házigazda Radnóti ép-
pen lecsúszott a dobogóról.
Elsõ helyezett a tihanyi Ben-
cés Apátság Illyés Gyula Ál-
talános és Alapfokú Mûvészeti
Iskolája lett. Második a kecs-
keméti Református Általános
Iskola csapata, harmadik he-
lyen a szolnoki Fiumei utcai
Általános Iskola csapata vég-
zett. A nagyoknál a Balatonfü-
redi Radnóti Miklós Általános
Iskola végzett az élen, máso-
dik a szolnoki Szegõ Gábor Ál-
talános Iskola, harmadik a kecs-
keméti Református Általános
Iskola csapata lett.

Sági Ági

Márton-nap után Luca-
nap a szociális központban

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság november 30. és december 5. között Bar-
langi Mikulás címmel öt napon át programot ad óvodás és kisiskolás korosztály számára.
Hétköznap bejelentkezett csoportokat fogadunk, szombaton pedig a családokat várjuk.
Már több csoport is bejelentkezett a következõ idõpontokban:
november 30., hétfõ 9.00 óra: Fekete István Általános Iskola
december 1., kedd 10.00 óra: Kerekerdõ Óvoda
december 2., szerda 10:00 óra: Óvárosi Óvoda és 13.30 óra: Radnóti általános iskola
december 4., péntek 10.00 óra: Mesevilág Óvoda
December 5-én, szombaton a családok számára biztosított program 10.00–12.00 óra kö-
zött lesz megtartva.
A programok megtalálhatók a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság honlapjain,
melyek az alábbi linkeken nyithatók meg:
Hétköznap csoportoknak:
http://www.bfnp.hu/hu/programok/barlangi-mikulas-program-ovodai-es-iskolai-cso-
portoknak-a-loczy-barlangban
Szombaton családoknak:
http://www.bfnp.hu/hu/programok/barlangi-mikulas-a-loczy-barlangban

Barlangi Mikulás

zetünkhöz kötõdõ foglalkozá-
sok a Balatonhoz, annak élõ-
világához, a szõlészethez és a
borászathoz köthetõek. A Már-
ton- és Luca-napi, majd a hús-
véti foglalkozások a hagyomá-
nyokhoz, az ünnepekhez kö-
tõdnek. A rendezvénysorozat
programjai jövõ év május vé-
gén zárulnak. A Családbarát
ország rendezvények célcso-
portjai részben a gyerekek, va-
lamint az idõsebb generáció is
egyben. A korosztályok közöt-
ti szakadékokat a közös tevé-
kenységekben való részvétel
hivatott megerõsíteni. Az len-
ne az ideális ebben a program-
sorozatban – mondta Váradiné
–, hogy a gyerekek és az idõ-
sebb korosztály egyenlõ
arányban vegyenek részt a
rendezvényeken.  Az elmúlt
hónapban együtt szüreteltek a
gyerekek az idõsebbekkel. A
Márton-napi rendezvényen
együtt játszottak, dolgoztak. A
továbbiakban terveik között
szerepel egy pincelátogatás,
valamint a már említett Luca-
napi foglalkozásuk, amelyre ez
úton is szeretettel hívják az idõ-
sebb, nyugdíjas generációt is
december 11-én 14 órától.

Hanny Szabó Anikó
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Az Országos Rendõr-fõka-
pitányság a Látni és látszani
akcióval elsõsorban a bizton-
ságos közlekedésre kívánja fel-
hívni a gépjármûvezetõk fi-
gyelmét. Arra buzdítunk min-
den gépjármûvezetõt, hogy él-
jen az akció kínálta lehetõsé-
gekkel: vizsgáltassa át ingye-
nesen az autót, és ellenõriztes-
se – szintén térítésmentesen –
a látását.

A jármûvek egyik legfonto-
sabb eleme a világítás,  ezért
az Országos Rendõr-fõkapi-
tányság és az Országos Bal-
eset-megelõzési Bizottság fel-
készülési idõszakot hirdet a
fokozott világítás-ellenõrzés
elõtt. Október 1. és december
10. között mindenkinek lehetõ-
sége van betérni egy, az akció-
ban részt vevõ szervizbe, ahol
díjmentesen átvizsgálják a jár-
mû világítástechnikai berende-
zéseit.

Az akcióban részt vevõ au-
tósok  igazolólapot kapnak a
minõsített szervizektõl, amelyet
az igazoltató rendõrnek be kell
mutatni az ellenõrzés során. A
rendõrségi közúti gépjármû-
világítás-ellenõrzésnél könnyí-
tett lehet az eljárás, ha az au-
tós az elõzetes átvizsgálást
igazoló lapját bemutatja.

A tél közeledtével kiemelten
fontos a látás és a láthatóság
kérdése, mert jelentõsen rom-
lanak a látási viszonyok, és
hosszabb a sötétedés utáni

Országos akció: Látni és látszani

idõszak is. Így minden autós
saját érdeke is, hogy átvizsgál-
tassa gépjármûvét. Ehhez pe-
dig egy díjmentes akciónál
jobb alkalmat keresve sem ta-
lál! Szervizkeresõnk segítségé-
vel megtalálhatja az önhöz leg-
közelebb esõ minõsített szer-
vizt, ahol ingyenesen átvizs-
gálják autóját.

A kampány második részé-
ben, november 1-jétõl a rend-
õrség a forgalomban részt
vevõ jármûvek világítását, va-
lamint az álló jármûvek kivilá-
gítására vonatkozó rendelkezé-
sek megtartását kiemelten el-
lenõrzi.

A legfontosabb látásténye-
zõk a vezetés során

1. Távoli látásélesség – A
vezetõ azon képessége, hogy
tisztán tud fókuszálni nagy tá-
volságra.

2. Mélységérzékelés – Zsú-
folt forgalomban a sávváltás-

hoz pontosan kell felmérni a
távolságot a különbözõ moz-
gó jármûvek között.

3. Látómezõ – A „szemünk
sarkából való látás” képessé-
ge – átlátni nagyobb területet
anélkül, hogy a szemünket
vagy a fejünket mozdítanánk.
Normál esetben a vízszintes
térlátás kb. 180 fok. Ha növel-
jük a sebességet, 100 km/h-nál
ez lecsökken 40 fokra (egy kör
kilencedére).

4. A szemizmok egyensúlya
– A szemizmok jó egyensúlya
azt jelenti, hogy mindkét sze-
met könnyedén lehet egy
adott tárgyra egyidejûleg rá-
szegezni. Az alkohol, a kime-
rültség, a gyógyszerek mind
felboríthatják az egyensúlyt,
annyira, hogy nem lehet már
visszaállítani.

5. Akkomodáció, illetve al-
kalmazkodás – A vezetõnek
könnyen kell fókuszt váltani az

út és a mûszerfal között. A tá-
voli és a közeli dolgok közti
fókuszváltás képességét akko-
modációnak nevezzük.

6. Éjszakai vezetés – Bizton-
ságos éjszakai vezetéshez lát-
nunk kell a szembejövõ autók
vakító fényszórója mögötti
gyengébb fényben.

7. Színlátás – A színlátás is
fontos része a vezetésnek; a
vezetõknek fel kell ismerni és
meg kell különböztetni az elté-
rõ színeket.

Szemészorvosok tippjei
autósoknak

– Szûrõvizsgálatokra járni
elengedhetetlen: ez különösen
igaz a szemre is, ezért azt ajánl-
ják a szemorvosok, rendszere-
sen vizsgáltassuk meg látá-
sunkat.

– Ha szemüveget írt fel a
szakorvos a vezetéshez, akkor
hordja is azt.

– A gyenge térlátást oldal-
és visszapillantó tükrökkel, feje
forgatásával kompenzálja.

– Fontos, hogyha nem
megfelelõ a mélységérzékelé-
se, óvatosan elõzzön.

– A visszapillantó tükröt
pontosan állítsa be, és ne
akasszon rá semmit.

– A szélvédõ legyen tiszta
és karcolásmentes, hogy ne
törhesse a fényt.

– Ellenõrizze rendszeresen,
hogy a reflektorai mindegyike
a megfelelõ szögben legyen
beállítva és a maximális fény-
erõt biztosítsa.

– Nem hajt a tatár! A leg-
több látási probléma nagy se-
bességnél jelentkezik.

Veszprém Megyei
Rendõr-fõkapitányság,

Veszprém Megyei
Baleset-megelõzési

Bizottság

Az országos programhoz
kapcsolódva a Balatonfüredi
Rendõrkapitányság is folya-
matosan végzi prevenciós te-
vékenységét, baleset-megelõ-
zési bizottsága idén is nagy
hangsúlyt fektet az õszi-téli
közlekedéssel kapcsolatos
prevenciós tevékenységre.

Mind az iskolák diákjait,
mind az utakon autóval, motor-
ral, kerékpárral közlekedõket
megszólítjuk a program gya-
korlati végrehajtása kapcsán.
Az országos kampányhoz kap-
csolódóan november 1-jén
Belák József – a fenti képen –
címzetes rendõr fõtörzsõrmes-
ter, körzeti megbízott közleke-
désbiztonsági akció keretében
a megelõzési tanácsok mellett
láthatósági mellényt adott át
az ellenõrzött gépjármû veze-
tõjének.

--------------------------------
Balatonfüreden a követke-

zõ szervizek vesznek részt az
akcióban: 
Csermely és Társa Kft.
8230 B.-füred, Fürdõ u. 25.
Tel.: 06(87)580-650
Jantó Attila
8230 Balatonfüred,
Keöd József u. 8/B.
Tel.: 06(70)382-2378

A jó minõségû tea segíthet
nekünk visszatalálni a termé-
szetes ízekhez, magához a ter-
mészethez, akár önmagunkhoz
is. Ha igazán minõségi teára
vágyik, akkor a filteres helyett
válassza a szálas teákat! Nap
mint nap (gyógy)teákkal fog-
lalkozom, s látom, hogy a szá-
las (gyógy)teák készítésével,
fogyasztásával kapcsolatban
felmerülnek kérdések. Össze-
gyûjtöttem a leggyakoribbakat,
segítek a kérdõjelek eloszlatá-
sában.

Fõzzük, forrázzuk vagy áz-
tassuk?

A leveleket, szirmokat, a
föld fölött növõ teljes növényt
általában forrázással készít-
jük. Ehhez felforraljuk a vizet,
majd leöntjük vele a teafüvet.
A kérgeket, gyökereket, mago-
kat fõzni kell, mivel kemé-
nyek, s a hatóanyagok a fõzés
során tudnak igazán kioldódni
belõlük.

A két legismertebb növény,
amit áztatni kell egy egész éj-
szakán át: a csipkebogyó és a
fagyöngy.

A kivétel erõsíti a szabályt,
így van ezzel a gyógynövé-
nyek világa is. Vannak növé-
nyek, amelyeket, bár a levelü-
ket vagy a föld fölött növõ ré-
szeit fogyasztjuk, mégis fõzni
vagy áztatni kell. Ilyen növény
pl. a mezei zsurló, orvosi zsá-
lya, tüdõlevél.

Mennyi teafüvet tegyünk a
vízhez?

Általában 2 dl vízhez 1–2
púpozott teáskanálnyi teafü-
vet ajánlott tenni. Természete-
sen ettõl eltérhet az adagolás,
ha szakember személyre sza-
bottan határozza meg a tea
erõsségét.

Mennyi ideig áztassuk/fõz-
zük a gyógyfüveket?

A fõzést igénylõ növények-
nek általában 3–5 percnyi fõ-
zés elegendõ. Ha forrázással
készítjük a teát, akkor lefedve
hagyjuk állni kb. 5–8 percig.
Bizonyos növények, ha to-
vább áztatjuk õket, nagyon
erõsek, akár keserûek is le-
hetnek.

Teázási egyszeregy

Bárki fogyaszthat gyógy-
teát?

Nem mindenki fogyaszthat
mindenféle gyógyteát. Ez függ
az aktuális egészségi állapot-
tól, attól, hogy szedünk-e, és
ha igen, milyen gyógyszert,
várandós-e vagy sem. Kisgye-
rekek sem ihatnak mindenféle
gyógyfûbõl készült teát. Ha
biztos akar lenni, forduljon
szakemberhez, gyógynövény-
szakértõként én is szívesen
segítek Önnek.

Kell szünetet tartani?
Igen, kell idõnként szünetet

tartani. Azt szoktam javasolni,
ha valaki mindennap ugyanazt
a teát/teakeveréket fogyasztja,
akkor 3–4 hét után következ-
het 1 hét szünet. A szünetek
azért fontosak, hogy a szerve-
zet öngyógyító rendszerei be
tudjanak indulni a hatóanyag,
a „mankó” nélkül is.

Igaz, hogy a gyógynövény-
nek nem tesz jót, ha fémmel
érintkezik?

Igen, a fém módosíthatja,
károsíthatja a teafû hatóanya-
gait. Ráadásul léteznek olyan
gyógynövények, amelyek ki-
vezetik a nehézfémeket a szer-
vezetbõl, ezeknek különösen
nem ajánlott fémeszközökkel
érintkezniük.

Lehet ízesíteni a gyógy-
teát?

Ha gyógyteát iszunk, elõ-
ször kóstoljuk meg mindenféle
ízesítés nélkül. Ha nagyon nem
ízlik, akkor esetleg tehetünk
hozzá egy kis mézet, természe-
tes édesítõszert, de citromlevet
semmiképpen se!

Nincs egyedül! Szívesen
segítek Önnek is!

            
(X)

Kelemen Lívia
gyógynövényszakértõ, tanár

Elérhetõség:
Balatonfüred,

Kossuth utca 19.
Nyitva tartás: hétfõ-

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

4,27 milliárd forintból onko-
lógiai centrum épül a Csolnoky
Ferenc Kórházban, mely bizto-
sítja a közép-dunántúli régió
betegeinek komplex onkoló-
giai ellátását. Leszállították a
centrum legfontosabb orvosi
gép-mûszereit: két sugárterápi-
ás készüléket és egy CT-beren-
dezést.

A három berendezés értéke
1,7 milliárd forint, ezek a leg-
fontosabb eszközök a dagana-
tos betegségek sugárkezelésé-
ben. A két új onkológiai lineá-
ris gyorsító, melyekkel a kór-
háznak végre lehetõsége lesz
az onkológiai kezelések egyik
fõ pillérét alkotó sugárterápi-
ás beavatkozások elvégzésére,
a jelenleg elérhetõ legkorsze-
rûbb technikákat képviselõ
képvezérelt (IGRT) és az inten-

Nyit az onkológiai központ
zitásmodulált (IMRT) kezelése-
ket is beleértve.

A besugárzó berendezések-
kel egybeépített CT képalkotó
berendezések segítik a tökéle-
tes betegpozicionálást és a ke-
zelendõ tumorok pontos meg-
célzását. A készülékek által biz-
tosított egyedülállóan nagy
dózisteljesítménynek és a
RapidArc besugárzási techni-
kának köszönhetõen a pontos-
ság mellett a kezelési idõk az
átlagosnál is rövidebbek lehet-
nek, továbbá az egészséges
szövetek nem kívánatos dózis-
terhelése is minimális mértékû
maradhat.

Ezzel összességében a da-
ganatos kezelések legkorsze-
rûbb formája indulhat meg a
tervek szerint januártól.

BFN
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Az Arácsi Utánpótlás
Sportcentrum 240
négyzetméteres épületé-
ben két öltözõt, szertárt,
klubhelyiséget alakítot-
tak ki, a gyerekek egy
élõfüves nagypályán,
illetve egy világítással
ellátott mûfüves pályán
sportolhatnak. Ezzel
befejezõdött az utánpót-
lás-sporttelep komplex
fejlesztése.

Az arácsi Temetõ köz és a
Balaton utca közötti területen
lévõ sportlétesítmény az ön-
kormányzat, a labdarúgó-szak-
szövetség, valamint a Balaton-
füredi Utánpótlás Sport Club
(BUSC) partnerségével való-
sult meg a szakszövetség or-
szágos pályaépítési program-
ja keretében.

A közel 240 négyzetméteres
épületben két öltözõt, szertárt,
orvosi helyiséget, mosókony-
hát, irodát és egy közösségi
szobát alakítottak ki, mellette
egy különálló vizesblokk is ta-
lálható.

A mintegy 13 ezer négyzet-
méteres önkormányzati ingat-
lan fejlesztése két ütemben zaj-
lott. Még a nyáron elkészült az
élõfüves nagypálya, valamint
egy 60x40 méteres, világítással
rendelkezõ edzõpálya, ezek a
sportfelszerelésekkel együtt
135 millió forintba kerültek. A
most átadott létesítmény 96
millió forintból épült, a beru-
házás 70 százalékát a vállalko-
zások társasági adó támogatá-
sa, a többit az önkormányzat
biztosította.

– Eltökélt szándékunk, hogy
minél több ilyen pálya álljon a
gyerekek rendelkezésére, mert
fontos az egészséges életmód,
a kulturált környezetben való
sportolás. Remélem, az után-
pótlás-szakvezetõk majd kine-
velnek itt is néhány jó játékost
– mondta a létesítmény ava-
tásán Dunai Antal, olimpiai

Átadták az új sportcentrumot
A beruházás hetven százalékát a társasági adó, a többit az önkormányzat biztosította

Az ünnepélyes átadáson Csík Ferenc, Dunai Antal és Bóka István a fiatal sportolók körében

bajnok labdarúgó. A Magyar
Labdarúgó Szövetséget képvi-
selõ egykori sportoló hangsú-
lyozta, az elmúlt hónapokban
mintegy száz hasonló sportpá-
lya avatásán vett részt, de
egyik sem volt ilyen szép, nagy
létesítmény, mint az arácsi.

– Balatonfürednek jelentõs
hagyományai vannak a sport-
ban, reméljük, ez a létesítmény
újabb sporteredményekhez se-
gíti hozzá a várost. Sok, szisz-
tematikus és kemény munkára
lesz szükség ehhez, de minden
adott, hogy egy hatékony
utánpótlás-nevelés mûködjön
itt – vélekedett Csík Ferenc, a
Magyar Labdarúgó Szövetség
Veszprém Megyei Igazgatósá-
gának vezetõje.

Bóka István polgármester
kiemelte: minél több gyereknek
szeretnének itt sportolási lehe-
tõséget biztosítani, mert a
sport és általa a közösségi lét
értelmet ad a mindennapoknak.

– Versenyképes feltételek-
kel, minõségi környezetben
várjuk a sportolni vágyó fiata-
lokat, az a célunk, hogy minél
hatékonyabban tudjuk szélesí-

teni a helyi labdarúgás tömeg-
bázisát, illetve a balatonfüredi
utánpótlásrendszer egysége-
sítésével minél eredményeseb-
ben végezzük a tehetséggon-
dozást – válaszolta a balaton-
fured.hu kérdésére Makó Ist-
ván, a BUSC elnöke, aki hoz-
zátette: legalább ilyen fontos,
hogy tapasztalt, képzett edzõk
végzik a szakmai munkát a
klubnál, így reméli, a jövõben
még vonzóbb lesz az egyesü-
letben sportolni.

A létesítményt elsõsorban
a klub utánpótlás-labdarúgói
használják majd. Versenyek,
tornák és egyéb, a futballal
összefüggõ rendezvények
helyszíne lesz, de tömeg-
sport-, szabadidõs és kulturá-
lis rendezvényeket is tartanak
majd itt.

A klub több városi oktatási
intézménnyel is igyekszik part-
neri kapcsolatot kialakítani, az
arácsi óvodásoknak például
már rendeztek itt elõkészítõ
foglalkozást, a Szent Benedek
középiskola diákjai pedig vár-
hatóan a testnevelésórák ke-
retében használják majd a

sportpályákat. A cél az, hogy
igazi közösségi térré váljanak
az arácsi településrész fejlesz-
tésében is fontos szerepet ját-
szó sportpályák.

A Balatonfüredi Utánpótlás
Sport Clubnak jelenleg mint-
egy 150 regisztrált labdarúgó-
ja van az óvodáskortól egé-
szen a 19 évesekig. A 7–13 éve-
sek a Bozsik Egyesületi Prog-
ram keretében versenyeznek
tornarendszerben, a 14–19 éve-
sek pedig a labdarúgó-szak-
szövetség megyei és regioná-
lis versenyrendszereiben sze-
repelnek.

A gyerekekkel jelenleg hat
szakképzett edzõ foglalkozik.
A sportolók zöme balatonfüre-
di és környéki, a középiskolá-
sok között azonban több, a me-
gye más részeirõl érkezõ diák
is van.

A sportkomplexum fenntar-
tása, üzemeltetése évi mintegy
10–12 millió forintba kerül
majd, ezért az egyesület igyek-
szik bevételt generáló rendez-
vényeknek, illetve szakmai
képzéseknek is helyet adni.

Martinovics Tibor

Lelkes szurkolótábor, nagy-
szerû körülmények, komoly jö-
võbeli tervek. A Szent Benedek
Gimnázium, Szakképzõ Iskola
és Kollégium új sportcsarno-
kában ír sporttörténelmet a
város frissen alakult röplabda-
csapata. A Szent Benedek – Ba-
latonfüred együttese a nemze-
ti bajnokság második vonalá-
ban szerepel a 2015/2016-os
idényben. A klub szakosztály-
vezetõje Komáromi Móric, fel-
készítõje Fehér Tibor.

– Balatonfüreden adottak a
körülmények a folyamatosan
építkezõ, magas szintû szakmai
munkához – mondta el lapunk-
nak Komáromi Móric. – A je-
lenlegi csapatunkban Veszp-
rém megyei és budapesti játé-
kosokat foglalkoztatunk, cé-
lunk a bajnoki sorozat megnye-
rése, az élvonalbeli tagság biz-
tosítása a következõ idényre.
A felnõttcsapat versenyezteté-
se és felkészítése mellett hoz-

Nõi röplabda Füreden
nevelésre. Mi is hasonló utat
szeretnénk bejárni – foglalta
össze leglényegesebb jövõbe-
ni terveit a sportvezetõ.

Lapzártánkig négy forduló-
ra került sor bajnokságban. A
Szent Benedek – Balatonfüred
csapata veretlenül vezeti a
nyolccsapatos nõi NB II nyu-
gati csoportját.

(m)

Az Acro Dance SE világ-
kupagyõztes High Five felnõtt
nemzetközi nagyformációja az
eredménye és pontjai alapján
kvalifikálta magát az Európa-
bajnokságra, melyet 2015. no-
vember 8-án rendeztek meg az
oroszországi Kazanyban.

Egyedüli magyarként a
High Five formáció képviselte
hazánkat World Rock and Roll
Confederation (WRRC) nõi
formációs Eb-n.

Öt ország (Oroszország,
Csehország, Belgium, Svájc és
Magyarország) kilenc formá-
ciója vett részt a versengés-
ben. Célként a dobogós ered-
ményt fogalmaztuk meg, emel-
lett fontosnak tartottuk a nem-
zetközi tapasztalatszerzést is.

A High Five kûrje sokkal
inkább a technikáról, a tökéle-
tes térformákról és a táncról
szól, és nem az egyszerûbb lát-
ványos dinamikus elemek
összhangjáról. Az Acro Dance
SE vezetõségének, a verseny-
zõknek és a szülõknek egy-
aránt nagy kihívást jelentett ez
a verseny. Rengeteg elõkészí-
tést és szervezést igényelt,
hogy a csapat eljuthasson a
közel 3000 km-re lévõ városba.
Útlevél, meghívólevél, sportví-
zum, oroszországi szállás,
transzfer, étkezés és repülõ-
jegyre elõteremteni az anyagi-
akat – nem volt egyszerû! Ez
úton is köszönetet mondunk

Európa-bajnoki 4. hely
az Acro Dance SE-nek

záláttunk a sportág utánpótlás-
bázisának kialakításához is,
amelyben fontos partnerünk a
Szent Benedek középiskola,
ahova a jövõ reménységeit
szeretnénk beiskolázni a követ-
kezõ tanévtõl. Balatonfüreden
a kézilabda sportág tekinteté-
ben egy országosan is elismert
példát láthatunk a szisztemati-
kus és eredményes utánpótlás-

szponzorainknak, akik támoga-
tásukkal elõsegítették részvé-
telünket.

Az oroszországi rendezõk
minden elvárást felülmúltak,
csodálatosan szervezett baj-
nokságon vettünk részt! A
díszlet, a technika, kápráztató
volt. A High Five formáció tag-
jai céltudatos munkával ké-
szültek fel az Eb-re. Az elõdön-
tõs körünket a legelõnytele-
nebb helyrõl elsõként kellett
bemutatnunk. Formációnk a re-
ményfutamban kiválóan telje-
sített, az elsõ helyen jutott to-
vább. A finálé három ország
csapatai között zajlott le. Négy
orosz, egy cseh és egy magyar
formáció küzdhetett meg az
Európa-bajnoki címért. Az Acro
Dance SE High Five formáció-
ja rendkívül erõs mezõnyben
kiváló teljesítménnyel, színvo-
nalas és hibátlan produkcióval
az 4. helyen végzett.

A High Five formációt
Tromlerné Rusz Rita és Madár
Eszter készítette fel.

A világkupagyõztes High
Five formáció versenyzõi:
Brandl Tünde, Bujáky Eszter,
Izsó Fanni, Kiss Antónia, Ko-
vács Brigitta, Kovács Petra,
Kulcsár Orsolya, Lakner Diá-
na, Nagy Alexandra, Németh
Fanni, Ruzsiczky Nóra, Se-
bestyén Dóra, Sokoray Kata,
Székely Barbara, Tromler Ka-
ta Rebeka, Vörös Laura.

Idén is megtartja szokásos
tehetségtoborzóját a Balaton-
füredi KSE. A kiválasztó edzés-
re Balatonfüreden december
11-én, pénteken 14 órakor ke-
rül sor. A 2000 és 2002 között
született fiúkat várják a ren-
dezvényre.

Az edzést követõen a fiúk
és kísérõik megismerkedhet-
nek a különbözõ edzéshelyszí-
nekkel, a szállásokkal és a fü-
redi iskolákkal.

Jelentkezni és érdeklõdni
Kárpáti Krisztián szakedzõ-
nél, a BKSE utánpótlás-szak-
ágvezetõjénél  (+36-20-937
3927) és Kis Ákos edzõnél (+36
30-594-3002), a BKSE egyko-
ri sokszoros válogatottjánál
lehet.

A magyar felnõttválogatott-
ba meghívott Zdolik Bence,
Bánhidi Bence és a B keretbe

Kézilabda-kiválasztó

meghívott Bóka Bendegúz,
Szöllõsi Balázs, Gyõri Má-
tyás, Gerdán Tibor és Kemény
László mind a füredi utánpót-
lásbázison nevelkedett. A fü-
redi utánpótlás jelenlegi játé-
kosai közül tizenegyen szere-
pelnek a különféle korosztá-
lyos válogatottakban.

Dr. Király G. István

Zdolik Bence, a Balatonfü-
redi KSE válogatott átlövõje a
szezon végén lejáró szerzõdé-

Zdolik Bence
hosszabbított

sét két év-
vel meg-
hosszabbí-
totta a ba-
latoni klub-
nál. Zdolik
Bence füre-
di pálya-
futása alatt
nyert juni-
orbajnoki
címet, fel-
nõttbajno-
ki és kupabronzérmeket, több-
ször is indult nemzetközi ku-
pákban, többek között a tava-
lyi esztendõben az õ kiváló já-
téka is kellett a BKSE EHF cso-
portkörbe jutásához.

Dr. Király G. István
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