A két vállalatcsoport a
megállapodás értelmében fele-fele tulajdonban új céget
alapított SCD Quinlan Private Balaton Development
SA néven, amely az időközben a Siotourból, Balatontouristból, Zalatourból ingatlanvagyonnal együtt kivált
23 balatoni projekttársaságban
100%-os tulajdont szerzett.
(Folytatás a 2. oldalon.)

A Duna Televízió értékrendje és a nemzeti értékekhez való viszonyulása szinkronban van Balatonfüred történelmileg megalapozott értékeivel. Öt kontinensre kiterjedő műsorsugárzása révén a világ magyarságához
juttatja el a magyar nemzeti
múlt megőrzendő értékeit és
mutatja be a naponta megszülető új kulturális értékeket. A Herendi Porcelánmanufaktúra több mint 180
éve a világ legnagyobb porcelánmanufaktúrája és Magyarország egyik legnagyobb múlttal rendelkező
nagyvállalata. Az országos
kulturális események elhivatott mecénása. Balatonfüreden is a kulturális értékteremtés és megőrzés, így az
Anna - bál és a Salvatore
Quasimodo Nemzetközi Költőverseny támogatója is.
Cselényi László, a Duna Tv

elnöke, dr. Bóka István polgármester és dr. Simon Attila, a Herendi Porcelánmanufaktúra
vezérigazgatója
megállapodtak abban, hogy
a közösen megvalósított és
megjelenített események között kiemelt fontossággal
szerepel a Versünnep, amelynek középdöntőit Balatonfüreden rendezik meg, a döntőt pedig Révkomáromban.
Mindezt összekötik a füredi
és a komáromi Jókai- kultusz bemutatásával májusban a 17. Jókai nap eseményei, amelyek már előrevetítik egy nagyszabású látványos, a Jókai villa teljes
felújítását szolgáló projekt
megvalósulását is. A szándéknyilatkozatban szerepel
a reformkori hagyományokra visszatekintő Anna - bál
megrendezése és televíziós
élő közvetítése, szeptemberben pedig a Salvatore Quasimodo költőverseny.
Az aláírt dokumentum nem
csupán a rendezvények megszervezését, lebonyolítását
foglalja magában, hanem a
magyar kultúra támogatására, a magyarság értékeinek
megőrzésére irányul azonos
gondolkodást is.

– Bár a népszavazás
eredménye közjogilag nem
hoz változást, mégis nagy a
jelentősége, hiszen reményeim szerint egy valóságos vélemény nyilvánítás lesz arról: a társadalom jelentős része elutasítja a kormány
döntéseit – fogalmazott a helyi közösségi ház nagytermében rendezett két és félórás fórumon az országgyűlési képviselő, aki hangsúlyozta: 2008 igazi tétje az,
sikerül-e még a parlamenti
választások előtt megszaba-

dulni a Gyurcsány Ferenctől
és kormányától.
Kövér László előadásában
élesen bírálta a regnáló kormányt, amely véleménye
szerint tudatosan gyengíti
az államot, és rendszeresen
megszegi a demokrácia normáit. Az ellenzéki politikus
szerint a kormány jelenleg a
még állami tulajdonban lévő nemzeti kincs szétosztásán mesterkedik, bár mindent eladtak, illetve eladtunk már, csak néhány úgymond porcelán maradt a
családi vitrinben, mint pl.
Paks, a Magyar Villamos
Művek vagy a MÁV, fogalmazott a politikus. A kormányzati negyed megépítésének tervével kiárusítja a
még meglévő értékes ingatlanjait a kormány, az új földtörvénnyel lehetőséget teremt a területek külföldi felvásárlására, az egészség-

ügyi reformmal pedig magánvállalkozások
kezébe
igyekszik juttatni az állam
felügyelte biztosítási piacot.
– Az új egészségügyi törvénnyel elsősorban a kórházakat működtető cégek járnának jól, az ő oldalukon jelentkezne az igazi profit, miközben a lakosság nyolcvan
százalékának még az eddigiekhez képest is romlana és
drágulna az egészségügyi ellátása. A törvénytervezet nyilvánvalóan rossz, még az
MSZP parlamenti képviselőinek kétharmada is csak
azért szavazta meg, mert
nem mer ellenszegülni pártjának vezetésével – fogalmazott az országgyűlési képviselő, aki többször is kérte
a fórum hallgatóságát: ne
hagyják megtéveszteni magukat, és ne higgyenek a kormány cinikus magyarázatainak.
(Folytatás a 2. oldalon.)

A tervezett átalakítás az
előzetes számítások szerint
meghaladja a félmilliárd forintot. Kosler Zoltán, a pol-

gármesteri hivatal Városfejlesztési- és Üzemeltetési osztályának vezetője elmondta,
a felújítás lényeges eleme,
hogy a félkész vívócsarnokot elbontanák, helyette egy
új tornaterem épülne, ami
magában foglalna egy szabványméretű kézilabdapályát
is. Ez nagy lehetőséget jelentene a középiskolai testnevelés számára. A beruházás keretén belül a tornateremhez kapcsolódó kiszolgálóhelyiségeket alakítanának ki, megépülne az akadálymentes közlekedést biztosító új lift, és felújítanák a
már meglévő vizesblokkokat, öltözőket.
A Lóczy gimnázium egy új
szintet is kapna, ahol nyolc
tanterem, a hozzájuk tartozó

vizesblokkok és egy kisebb
tanári szoba járulna hozzá a
korszerű és kényelmes oktatás feltételeihez. A pályázat
lényeges eleme, hogy nem a
tulajdonos füredi önkormányzat, hanem a fenntartó
nyújthat be pályázatot. A helyi önkormányzat már elkészítette a látványterveket, a
pályázat részletein jelenleg
még dolgoznak, a teljes pályázati anyag egy hónapon
belül benyújthatóvá válik.
Ha elnyeri a megye az öszszeget, akkor idén tavasszal
elkezdődhetnek a munkálatok, amelyeket természetesen úgy időzítenének, hogy
az oktatást ne akadályozzák.
A teljes projekt két év alatt
valósulhat meg.

A beruházás során szállodákat, kikötőket, a konferencia- és egészségturizmust kiszolgáló létesítményeket, magas minőségű kempingeket,
üdülő- és villaparkokat, valamint szórakoztató parkokat építenének.

nek, jó együttműködésre törekedve, hiszen a településeken a helyi szabályozási tervet úgymond hozzá kell
igazítani az SCD Csoport
fejlesztési elképzeléseihez.
Vagyis bár a Balaton törvény új – a vízparti ingatla-

15%-ra nőtt a vízparti ingatlanok beépíthetősége, és
majdnem duplája lett a korábban átlag 4,5 méteres
megengedett építési magasság is, a régi helyi szabályozási tervek módosítása, az
„önkormányzatok beleegye-

a 23 balatoni fejlesztés, köztük 2010-ben a füredi kemping helyén épülő Füred
Resort beruházás, a legnagyobb magyarországi magánberuházás, amelyben uniós támogatásra is számítanak, hiszen mind a kormány

Cégtörténet
Az SCD Csoport összesen 20 leányvállalatot működtet, alkalmazottainak száma 1200 fő. 2005 végén a
társaság konszolidált eredménye 141 millió Euró volt, részvényeinek konszolidált értéke 8.9 millió euró.
Az SCD Csoport 2005 novemberében a régió egyik legjelentősebb bankjával, az OTP Zrt-vel közösen
alapította meg az SCD Lízing Zrt-t, amely Magyarországon elsőként önerő nélküli ingatlanlízing lehetőséget kínált. Az SCD 2006 nyarán eladta tulajdonrészét az OTP-nek.
Az SCD Csoport legfontosabb célkitűzése, hogy a minőségi turizmus fejlesztése terén a kelet-közép európai térség piacvezetőjévé váljon. A társaság stratégiájának alapját a régió kulturális és turisztikai desztinációi iránti növekvő hazai és külföldi kereslet, illetve a hazai kínálat hiányosságai közötti különbség
képezi. A tervek szerint az SCD Csoport tőzsdei bevezetésére 2009-ben kerülhet sor.
SCD tulajdonosi háttér
Az SCD Csoport részvényeinek 81%-át a menedzsment birtokolja, az SCD Group Management Kft-n keresztül. Jászai Gellért, az igazgatóság elnöke többségi tulajdonosként 51%-os, míg Bajka Zoltán, a felügyelő-bizottság elnöke 24%-os, Tomcsányi Gábor vezérigazgató pedig 6%-os részesedéssel bír.
További 19% az SCD UK Ltd. kockázati tőkebefektető társaság tulajdonában van.
Ingatlanfejlesztés
Az SCD Csoport négy év alatt három, négycsillagos szállodát épített fel, ezzel rövid idő alatt Magyarország vezető turisztikai fejlesztő társasága lett. A Tapolcán, Hajdúszoboszlón és Bükfürdőn felépült szállodák 600 négycsillagos szobát foglalnak magukba és több mint 400 új munkahelyet teremtettek. A
fejlesztések összértéke 40 millió Euró. Emellett a társaság fejlesztett több mint 150 lakást és közel 50 kereskedelmi egységet Budapesten, Debrecenben, Hajdúszoboszlón és Székesfehérváron.
A konferencián Tomcsányi
Gábor az SCD Holding Zrt.
vezérigazgatója elmondta,
hogy minden önkormányzattal folyamatosan egyeztet-

nok értékét nagyban megnövelő – szabályai kedveznek az SCD elképzeléseinek, hiszen a korábbi 8%-os
helyett majdnem duplájára,

zése” nélkül nem építkezhetnek a tervek szerint a Balatonnál.
Az SCD Csoport a tapolcai
konferencián kiemelte, hogy

mind az ellenzék támogatja
a Balaton fejlesztési programot.

Dr. Bóka István
Nagy Jenő
országgyűlési képviselő urak részére
Tisztelt Képviselő Urak!
Az Országgyűlés 2007. december 17-i ülésnapján fogadta
el az egészségbiztosítási pénztárakról szóló törvényt.
A törvényt a Magyar Köztársaság Elnöke, dr. Sólyom László nem írta alá, azt az Alkotmány 26.§ 2. bekezdése alapján
megfontolásra visszaküldte az Országgyűlésnek.
A Köztársasági Elnök a visszaküldés indokaként megjelölte, hogy a törvény megalkotása során az Országgyűlés
számtalan törvényalkotási hibát követett el. Kifogásai között szerepel, hogy a társadalom nagy ellátórendszerének
átalakítását nem lehet sikerre vinni a terheket viselő állampolgárok bizalma nélkül, az új egészségbiztosítási rendszert nem lehet úgy bevezetni, hogy az orvostársadalom
többsége, az egészségügyi dolgozók és a szakmai szervezetek nagyobb részének támogatása, de legalábbis elfogadása
nélkül.
A Törvény számos eleme az országgyűlési döntéshozatal
során a koalíciós pártok háttéralkujában a lehető legkésőbb
született meg. A jogalkotási eljárást alapvetően sérti, hogy
a törvényhez nem készült valódi hatástanulmány, sőt az eredeti törvényjavaslathoz képest számos változtatás történt,
és ehhez sem társult szakmai elemzés, vagy hatástanulmány.
A Köztársasági Elnök Úr fenti bölcs és szakmai érvelésével teljes mértékben egyetértünk.
Tudomásunk szerint a Kormány minimális változtatásokkal
terjeszti be a törvényt ismételten az Országgyűlésnek, és
nem veszi figyelembe az Elnök Úr kifogásait.
Kérjük a Tisztelt Képviselő urakat, hogy amennyiben
az Elnök Úr kifogásait a Kormány nem veszi figyelembe, a Törvény februári újra tárgyalása utáni szavazáskor szíveskedjenek a törvényjavaslatot elutasítani és a
zárószavazáskor NEM-mel szavazni.
Balatonfüred, 2008. január 14.
A FIDESZ balatonfüredi
csoportjának elnöksége

Balatonfüred Város
Önkormányzatának havilapja
Kiadja a Füred Stúdió Kft.
8230 Balatonfüred,
Kossuth u. 3.

(Folytatás az 1. oldalról.)

Karitatív, támogató tevékenysége révén az Anna báli nyitótáncot évek óta az
Állami Operaház Balettkara
adja elő. Több jótékonysági
tevékenysége mellett, ezúttal az arácsi városrész lakóit
lepte meg. Akár karácsonyi

ajándékként is tekinthető,
hogy az esti órákban csodálatos látvány fogadja az arácsi városrészbe látogatókat,
mert a római katolikus és református templom díszkivilágítást kapott. Miért éppen
a két arácsi templomra esett
a választás?
A válasz a település múltjában keresendő. Arács ősrégi
település. Az első írásos emlékek a Tihanyi Apátság
1093-as birtoklevelében találhatók. De Arácsnak 1118ból már több írásos emléke
van. A római katolikus
templom alapja középkori
templom romjain nyugszik.

A református templom is
több mint kétszáz éves. Egyszerű nemes szépségüket kiemeli az esti megvilágítás,
amelynek kivitelezője a budapesti LISYS Fényrendszer Zrt. volt, referenciái
között a Budai Vár és a
Nemzeti Színház kivilágosításaival. A beruházás összköltsége 1.800.000 Ft, amelyet teljes egészében az adományozó fizetett.
Az áramforrás a közvilágításra van kapcsolva, az
áram díját Balatonfüred városa fizeti.

– A kormány érvelése
szerint, nem kell több járulékot fizetni, javul az ellátás
színvonala, és ezzel együtt
felszámolják a pazarló rendszert is. Mindezt ugyanannyi pénzből vajon miként
lehet megvalósítani? Vajon
a biztosítók és a kórházakat
ellátó cégek hasznát mi termeli majd ki? Mindennek
az árát idővel a biztosítottakkal fizettetnék meg – érvelt
a politikus.
Kövér László külön kiemelte még a hazai oktatás kaotikus állapotát, nehezményezte, hogy miközben ebből az ágazatból is folyamatosan tűnik el az állami
támogatás, olyan fontos kérdések kezelésére sem dolgoznak ki programot, mint
például a gyermekszegénység. Meglátása szerint a kormánynak sikerült szétvernie
az állam védelmi funkcióját
is, az országnak nincs hadserege, a rendőrség pedig egy
erkölcsileg és szakmailag
egyaránt ellehetetlenített szervezet.
A jobb oldal megosztottságával kapcsolatban feltett
kérdésre reagálva Kövér
László élesen bírálta a Ma-

gyar Demokrata Fórumot,
amely egyre inkább a baloldalhoz közeledő politikájával Fidesz – ellenes hangulatot kelt az országban, és
félő, a bizonytalan szavazókat eltántorítja attól, hogy a
legnagyobb ellenzéki pártra
adják majd le voksukat. Bírálta a Magyar Gárdát is, tevékenységüket és jelenlétüket károsnak nevezte, ugyanakkor hangsúlyozta jelenleg
nem lát olyan erőt a hazai
szélsőjobboldalon, amely veszélyeztetné a Fidesz elképzeléseit. A Civilek a Nemzetért Mozgalom képviselőjének kérdésére, hogy miért
nem áll a Fidesz a több hasonló elkeseredett, politikailag sokszor amatőr módon
szerveződött civil megmozdulás élére, Kövér László
válaszában elmondta, mint
17 éve megválasztott képviselő soha nem lépné túl az
alkotmányosság
kereteit,
ezenkívül ezeknek az egyesületeknek általában nincs
kidolgozott programja, bár
nem vitatja, hogy sok tisztességes ember jó szándékkal vesz részt az ilyen
csoportosulásokban.
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A rendezők, Balatonfüred Város Önkormányzata,
a Balatonfüred - Csopak
Hegyközségi Tanács és a
BASF Hungaria Kft. Agrodivisio Budapest, örömmel
nyugtázta, hogy a kiküldött
450 meghívót szinte majd
mindenki elfogadta.
Dr. Bóka István polgármestere köszöntőjében kiemelte, méltók vagyunk a Szőlő,
és Bor Nemzetközi Városa
rangra. Az elmúlt 20 év,
amikor is Balatonfüred városa kiérdemelte a megtisztelő
címet, rendezvényeivel minden évben igazolja, hogy a
városnak szüksége van a
nemzetközi elismerésre.
Sajnálattal említette, azt a
negatív reklámot, ami Balatonfüred város közelségében található, ez pedig az
elhanyagolt szőlők látványa.
A probléma megoldása csak
egy lehet: a szőlész-borász
gazdák, a Hegyközségi Tanács és az Önkormányzat
összefogása, hogy ez a tarthatatlan állapot mielőbb megszűnjön. A szőlősgazdáknak
2008-ra olyan időjárást kívánt, ami jót tesz a szőlőnek.
És hogy milyen is volt az elmúlt év, arról Dr. Májer János, a Badacsonyi Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet igazgatója beszélt. Időjárást illetően kifejezetten
extrém évnek tekinthető
2007. A hő rekord a Balatonfelvidéken is elérte a 42 C
fokot, téli fagy nem volt

Karácsony és Szilveszter
előtt is a szokásos intenzitással tömődtek degeszre postaládáink a szórólapokkal. Lapozgattam, bár sohasem
jegyzem meg az árakat és
különbségeket. Inkább csak
az a furcsa kíváncsiság hajt
ilyenkor, amit akkoriban
éreztem, amikor még a külföldiektől itt maradt katalógusokat és szórólapokat olvasgatta a fél ország, áhítozva, hogy egyszer majd nálunk is levélben rendelhessünk ilyen látványos katalógusokból. Most meg itt
van naponta, bosszantóan,
és néha már annak is örülök, ha megtalálom közöttük fontos leveleimet, csekkjeimet. Aztán meg szelektíve rakosgatom, mikor gyűlik már össze annyi, hogy
kiebrudaljam a köteget az
otthonomból.
Nos nézegettem, és nocsak,
az egyik lapon szemembe
tűnt ismét egy hihetetlen kínálat, a TALPATLAN TALPAS! Mert ugye, inni kell!
Jön az eszemiszomok és a
bulizások közösségi szinten
hitelesített ideje, a farsang!
Ezeket a poharakat a háziasszony vagy banzájszervező a buli megkezdéséig egy
közös gyűjtőtartó alkalmatosságban helyezheti az ün-

több mint mínusz 10 C fok,
de volt a vegetációs idő alatt
56 csapadékmentes nap. Augusztus 20-tól kezdődően
pedig özönvízszerű esőzés
következett. Ilyen viszonyok mellett a szőlősgazdák
minden tudására szükség
volt, hogy jó borokat tudjanak készíteni. A fajták közül
kiemelte az Olaszrizling jó
tulajdonságait, hisz egyes
gazdák még jégbort is tudtak belőle palackozni.
Mi várható 2008-ban? A
mai napig fagykár még nem

vidéken a jelenlegi Balatonfüred- Szőlős Hegyközséghez csatlakozik Aszófő,
Balatonudvari, Pécsely, Örvényes, Tihany és Vászoly.
A Nivegyvölgyi Hegyközséghez, amelynek központja
Szentantalfa, csatlakozik Balatoncsicsó, Monoszló, Óbudavár, Szentjakabfa, Tagyon
és Zánka.
A Csopaki Hegyközséghez
csatlakozik Alsóörs, Balatonalmádi, Felsőörs, Lovas
és Paloznak. Balatonfőkajár
és Balatonvilágos Hegyköz-

keznek. Bodnár Péter az
MVH munkatársa a pályázat elkészítésének részleteiről adott tájékoztatást.
A Balatonfüred Néptánc
Együttes műsorát követte a
szakmai előadások sora, Visi Zoltán a BASF Hungária
Kft. 2008. évi szőlő növényvédelmi újdonságairól, Somogyvári László a Chemtura termékekről, míg Horváth Péter a KemiraGrowHow munkatársa a tápanyagellátás lehetőségeiről
adott tájékoztatást. Legvé-

A Polgármesteri Hivatal 2008. február 2-án 19 órától
a Balaton Szabadidő és Konferencia Központban
rendezi meg a hagyományos, díjátadással egybekötött
Sportbált, amelyre minden érdeklődőt szeretettel
várnak. Belépőket a Sportcsarnokban lehet vásárolni
január 28-ától. Az érdeklődők kétféle menüből
választhatnak, a zenét a Silverado zenekar szolgáltatja.

Felhívás
A Balatonfüredi Turisztikai Egyesület
2008. február 20-án 16 órakor
tisztújító közgyűlést tart a Balaton Szabadidő és
Konferencia Központ íves termében.
Szeretettel várjuk mindazon csatlakozni kívánó
balatonfüredi, vagy Balatonfüred környéki
turisztikai szolgáltatókat, magánszemélyeket, akik
aktív részvételükkel, közösen kívánnak tenni
Balatonfüred idegenforgalmáért.
Az egyesület céljai:
Balatonfüred település területén szervezni a
turisztikai vállalkozások tevékenységét, ellátni az
idegenforgalommal foglalkozó személyek és cégek
érdekképviseletét, összehangolni a gazdasági
szereplők tevékenységét.

volt. A szőlő gond nélkül piheni a téli nyugalmi állapotot. Remélhetőleg egy jobb
évjárat követi a 2007-es
évet.
Varga Zoltán a Balatonfüred - Csopak Hegyközségi
Tanács elnöke szólt arról,
hogy milyen átalakulás előtt
állnak a történelmi borvidéken található hegyközségek.
Mivel a takarékosság indokolja, hogy nagyobb területi
egységek jöjjenek létre 2008.
február 28-ig a Balatonfüred-Csopak történelmi bor-

ségei szintén egyesülnek.
Hogy mit jelenthet ez az
összevonás a szőlősgazdáknak, jelenleg még nem tudható. Egy azonban biztos, a
helybéli ügyintézés lehetősége körülményesebb lesz.
Varga Zoltán a továbbiakban új szerkezet átalakítási
pályázat lehetőségére hívta
fel a szőlősgazdák figyelmét. Fontos tudni viszont,
hogy csak azok a szőlősgazdák pályázhatnak, akik művelt és nem elhanyagolt
szőlőültetvényekkel rendel-

nepinek szánt asztalra. Azután jöhet az óvatlan balek,
aki, ha ez idáig nem volt
kényszeres ivó, most biztos
az lesz, vagy talpatlan talpasát szorongatva melegítheti
ihatatlanná a „poharába” töltött nedűt. Avagy villámgyorsasággal felhörpintheti,
no de akkor, hogyan tovább? Visszateszi poharát a
gyűjtőbe a tiszták közé? Talán senki sem leplezi le,
meg egyébként is, a szesz
fertőtlenít! Vagy jobb esetben addig forgolódik, míg
fel nem fedez egy virágcserepet, ahol- hihetetlen kreativitásának köszönhetően-,
mintegy téli, meglepi virágként ültetheti a cserépbe az
alkalmatlan alkalmatosságot. Mindazoknak, akik nem
kívánnak könnyed szórakozásuk közepette efféle ötle-

telésekkel bíbelődni, ajánlom, hogy farsangkor, jól
felkészült vendégként, minden buliba vigyenek magukkal a belső zsebükben egy
dugi valódi talpast, azaz egy
normális poharat. Ha netán
nem kapnának, és az úgynevezett retro pohárgyűjteményben sem találnának
ilyet, kutassák fel azt a titkos rejtekhelyet, ahol a letörésbiztonsági okokból fel
sem formázott talpakat külön gyűjtögetik! Oszt jöhet
a dugi talp, meg a dugi pillanatragasztó, lehetőleg olyan,
amivel akár a plafonra is felragaszthatjuk azt az eszement személyt, aki a talpatlan talpast feltalálta! Más
esetben szüntelenül koccintani kényszerülünk!

gül Görög Gábor a Raiffeisen Agrárház Kft. korszerű
termékeit ajánlotta a szőlősgazdáknak.
Záró programként az Anna
Grand Hotel mesterszakácsa, a nemrégiben Bocuse
d’ Or Europa Hungarian Regional Selektion díjas Ballai
Attila és munkatársai gondoskodtak a finom falatokról, amelyekhez a Balatonfüred - Csopaki borvidék fiatal szőlősgazdáinak legjobb borait lehetett kóstolni.

Idén 16. alkalommal ad
otthont a város a Salvatore
Quasimodo Költőversenynek, hallottuk a rendhagyó
módon Balatonfüreden megtartott sajtótájékoztatón, az
Anna Grand Hotelben. A
magyar kultúra napja ünnepségsorozat méltó keretet ad
ennek az eseménynek mondta köszöntőjében dr.
Bóka István polgármester,
hangsúlyozva, hogy a 2008as év jubileumi év lesz, hiszen 40 évvel ezelőtt halt
meg Quasimodo. Örülök annak, hogy olyan stratégiai
partnereink vannak, mint a
Duna Televízió és a Herendi
Porcelánmanufaktúra Zrt.,
akikkel több rendezvény kapcsán tartós együttműködése
van a városnak Az idei költőverseny fővédnöke Bogyai Katalin, szakállamtitkár és az Olasz Köztársaság nagykövete lesz – jelentette be a polgármester.
Mezey Katalin, a Salvatore
Quasimodo Közalapítvány
kuratóriumának elnöke ismertette az idei verseny kiírását, mely szerint valamennyi pályázó két magyar
nyelvű, kiadatlan, más pályázatokon nem díjazott és
nem említett művel vehet
részt. A pályamunkákat öt

Az egyesület felvállalja a helyi turizmus kezelését,
ellátja a település turisztikai marketing munkáját,
működteti információs irodáját.
Éves tagdíjak:
2000 Ft – 250.000 Ft között, a vállalkozás
tevékenysége alapján, több kategóriába sorolva
Bővebb információ és jelentkezés:
Balatonfüredi Turisztikai Egyesület
8230 Balatonfüred, Tourinform Iroda
Kisfaludy u. 1.

gépelt példányban kell eljuttatni a polgármesteri hivatal
címére 2008. május 31-ig. A
pályázaton első díjas költemény elnyeri az Emlékdíjat,
és a 400.000 forintos ösztöndíjat. A döntőbe került költemények pedig részt vesznek
a 2008. évi „Ada Negri nyomában” elnevezésű nemzetközi Brianzában rendezett
pályázaton. A Quasimodo
Költőverseny díjátadó ünnepségét és gáláját szeptember 6-án rendezik meg az
Anna Grand Hotelben.
Az Írók Alapítványa, az
Írók Szakszervezete, a Salvatore Quasimodo Alapítvány és Balatongyörök Önkormányzata meghívásos pályázat formájában hirdeti
meg már hagyományosan a
Bertha Bulcsú Emlékdíjat.
Pályázni még nem díjazott,
nem publikált művekkel lehet irodalmi riport formájában, témája a Balaton természeti és kulturális értékei, a térség állapota, sajátosságai. Ennek a díjnak a
kiosztója is a Quasimodo Költőverseny díjkiosztója keretében történik.
Közösen írt ki pályázatot az
IRKA Egyesület, a Salvatore Quasimodo Közalapítvány és Balatonfüred Város

Önkormányzata az előző évi
díjnyertes művek megfilmesítésére, amely a Duna Televízió támogatásával jöhet létre.
A filmeket a díjátadó ünnepség gáláján és a Duna Televízióban mutatják majd be.
Az ünnepélyes sajtótájékoztatót megtisztelte jelenlétével Arnaldo Dante Marianacci, az Olasz Kultúrintézet igazgatója és Alessandro
Quasimodo, a Nobel díjas
költő fia. Marianacci úr az
idei költőverseny fontosabb
terveit emelte ki, miszerint
idén Salvatore Quasimodo
leghíresebb háromsoros versét („És mindjárt itt az est”)
publikálják a világ összes
nyelvén. A Salvatore Quasimodo Szicíliából a nagyvilágba címmel Messina város önkormányzatával és a
Rocca numera irodalmi
parkkal karöltve nemzetközi szimpóziumot tartanak a
nagy költő halálának negyvenedik évfordulója alkalmából Olaszországban és
Balatonfüreden is, ahová a
világszerte legismertebb Quasimodo szakértőket fogják
meghívni. Az ünnepség keretén belül Quasimodo életéből kiállítást rendeznek a
szervezők.

Az Anna Grand Hotelben január 22-én megtartott
városi emlékünnepségen dr.
Bóka István polgármester
adta át a „Balatonfüred Kultúrájáért” kitüntetéseket. Az
idei kitüntetést dr. Peuserné
Kis-Szölgyémy Gabriella, a
Radnóti Miklós általános iskola énektanára, karnagya
vehette át, aki hosszú évek
kitartó, önfeláldozó munkája elismeréseként érdemelte
ki e díjat.
– Gabriella, honnét, az
ország mely szegletéből indult el az életútja?
– Esztergomban születtem 1951-ben, a magyar történelemben fontos szerepet
játszó nagy múltú, szépséges városban. A Városi Zenedében általános iskolás
koromtól zongorázni, majd
csellózni tanultam. A Dobó
Katalin Gimnáziumban érettségiztem, majd a Pécsi Tanárképző Főiskolán történelem és ének szakon végeztem.
– A főiskolai tanulmányai mellett volt ideje folytatni a zenélést?
– Szerencsére sikerült a
főiskolai zenekarba bekerülnöm, és Dobák Pál karnagyúr vezetésével a főiskola
női karában énekeltem. Az
énekkarral számos fellépésünk volt, többek között a

Úgy tudom, hogy a
könyvek könyve nevet is viselő vaskos kötetnek, a nemzetközileg is elfogadott és
leginkább hitelesnek minősített kiadványnak Magyarországon: a „Szent Biblia, azaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész
Szent Írás-magyar nyelvre
fordította Károli Gáspár” a
teljes címe. Egész terjedelmében pediglen (régiesen szólván) pontosan 1173 oldal olvasni valót jelent.
Ez a mű legtöbb ember számára lehet egyszerűen csak
az emberi kultúra felhalmozott örökségének egyetlen
kis morzsája. Mégis azt hiszem, több annál. Más.
Olyan különleges írásmű,
amely lényegét tekintve (korunkat megelőzve), mint a
mai kollektív gondolkozás
és alkotás lehetőségét elénk
táró világ, keresztül kasul
járható. Önmagát magyarázó, azaz feltáró könyv. De
mondhatnám azt is, hogy egyegy helyre lapozva olyan olvasási módra ad lehetőséget,
mint egy kinyitott internetes
honlap. www.biblia.hu. Klikk,
és aztán máris kinyithatok

Keszthelyi Helikoni ünnepségeken is szerepeltünk. A
főiskola elvégzése után nem
kerültem vissza szülővárosomba, egy rövid ideig
Sellyén tanítottam. Majd,
dr. Peuser Péterrel kötött házasságomat követően, mivel
férjem balatonfüredi származású, 1974-ben Balatonfüredre költözködtem. A Radnóti
Miklós Általános Iskolában
helyezkedtem el, azóta is itt

kolleganőm, a Lóczy Lajos
gimnáziumba ment el tanítani. Így én folytattam azt a
munkát, amit ő elkezdett, átvettem tőle az iskola gyermekkórusának a vezetését.
Azokban az években hatvannyolcvan gyerek énekelt a
kórusban. Számos helyre hívtak szerepelni bennünket,
sőt még külföldre is sikerült
kijutnunk. Jártunk Halléban,
Veszprém testvérvárosában,

tanítok. Férjemmel együtt
három gyermeket neveltünk
fel.
– Hogyan sikerült beilleszkednie az új környezetbe?
– Abban a tanévben, amikor Balatonfüredre jöttem, a
Radnóti Miklós általános iskolából Pileczky Erzsébet

majd a felvidéken, Zsérén,
Gimesen, ahová többször is
kiutazhattunk.
– Most hány gyerek vesz
részt az énekkar munkájában? Vannak-e most is külföldi, illetve hazai meghívásaik?
– A gyerekkórus taglétszáma változó. Általában hu-

egy jelenetekkel teli mozgóképes ablakot. Indul a videófilm. Ha akarom, megállítom, és újra nézhetem. Aztán klikk, és már ott találom
magam egy újabb korban,
ahol valaki azt mondja
„meg van írva, meg van írva”. Ami pedig meg van írva, hasonlatos egy gabona
maghoz, vagy a fövenyhez,
vagy éppen a fügefához. Képek és képek, szavak „ablakaiba” zárva. Látom az ember történetét, évezredeken
átfutó sorsok láncolatát. Látom a cselekedeteket és
azok motivációit. Bölcsesség és gyarlóság kötéltáncát. Test és lélek tusakodásait. Felismeréseket és felismerhetetlen titkokat. „Az én
gondolataim nem a ti gondolataitok, s a ti gondolataitok
nem az én gondolataim”.
Szavak erejét, hatásait és következményeit, és a bennük
rejlő lehetőségeket. Olvasok
és egyben szemlélek szerelmes éneket és harci dalt. A
kiáltások és fohászok szavait megelevenedni látom.
Klikk. Fejezetek és versek,
s alattuk apró betűs újabb
kis modulok. Micsoda megunhatatlan remekmű! Micsoda kultúrsokk! Órákig vándorolhatok a lapokon ide és
oda, e csábításnak kitéve
magamat. A modernkor embereként, a génjeimben felhalmozott és átörökölt emberi tudást gyökereinél ragadhatom meg, és talán e

könyv olvasása során, minden emberi ismeretnél többre jutok. Klikk! Terek és
dimenziók sokasága! Klikk!
Ráció és Spirit! Klikk! Kollektív gondolkodás, hogy
elővehető legyen. És egy
belső klikk, és már itt is van
az ismeret, a tanács, mindannyiunk javára. Mert ez a
forgatókönyv, „az élet könyve”, a „szent írás”, a mi földi súgópéldányunk. Csak
klikk és jobban eligazodunk
a látható világban, amit
olyannyira sikerült már öszszekuszálnunk, hogy aligalig gabalyodunk ki belőle.
Globálisan ránk tekeredtek
tetteink, szavaink, eszméink, ideáink és rációink fonalkötegei. Itt vannak hidrogén és atombombákban,
szennyezett vizekben, új vírusokban és dögvészekben,
jéghegyek olvadásában, nemzetek pusztulásában, háborúkban és éhezésekben, eltorzult szexualitásban, önmagát ismételgető retró modernségekben, gazdasági csődökben, csalásokban, hittetésekben, klónozásokban, reaktorokban, chippekben, pedig „meg van írva”. Pedig
itt a Biblia Éve. Ne csak
hogy tudjunk róla, hanem,
hogy kezünkbe véve bepillantsunk emberi sorsunkba
és lehetőségeinkbe. Hogy
megismerjük az emberi élet
alapjának nagy törvényeit.
Csak egy Klikk.

szonöt-harminc gyerek énekel a kórusban. Részt vettünk Keszthelyen az éneklő
ifjúság hangversenyein, ahonnét több esetben ezüst és
arany minősítéssekkel sőt,
két alkalommal, aranydiploma minősítéssel tértünk haza. Az esztergomi kórussal
is nagyon jó kapcsolatot építettünk ki, kölcsönös cserefellépéseken
szerepelünk.
Másrészről örömmel vettünk rész a balatonfüredi városi rendezvényeken, valamint, az évente megrendezésre kerülő Kodály Zoltán
emlékhangversenyeken. 1993tól szervezem a Piros Templomban a karácsonyi hangversenyeket, ahol a balatonfüredi iskolai kórusok, és a
Ferencsik János zeneiskola
hangszeres tanulói adnak
műsort.
– A nagy családja és az
iskolai munkája mellett hogyan volt ideje továbbtanulni?
– Mindenféleképpen szerettem volna továbbtanulni.
Budapesten a Népművelési
Intézetben elvégeztem a felsőfokú kórusvezetőit. Ezt
követően, Jancsovics Antalnál a felsőfokú szimfonikus
zenekarvezetőit is.
– 100 évvel ezelőtt, 1908ban alakult meg a Balatonfüredi Római Katolikus Dalegylet, amelynek akkori karmestere Szőke Dániel volt.
Az elmúlt száz esztendő
alatt számos karnagy vezette a Dalegyletet, akik méltán beírták a nevüket Füred
és a plébánia történetébe.
Ennek a szép hagyománynak folytatásaként most ön
vezeti a Katolikus Plébánia
énekkarát.
– Gyűrű Géza atya felkérésére 1991-töl elvállaltam
az énekkar vezetését. 1996tól minden évben advent első szombatján tartottuk meg
az adventi hangversenyeket
az egyházi kórusok részvételével, ahová az ország több
pontjáról jöttek el hozzánk
a kórusok fellépni. Így Tihanyból, Ajkáról, Várpalotáról, Beledről, Esztergomból,

Pest-Szentlőrincről is érkeztek az ünnepségre az énekkarok.
– Melyik hangverseny
volt a legemlékezetesebb az
önök számára?
– Az ezredfordulóra természetesen mindannyian nagyon készültünk. A 2000-s
adventi ünnepségen a kórusok közös éneklése egyaránt
felejthetetlen élményt nyújtott a hallgatóságnak és az
énekkaroknak egyaránt.
– Merre jártak, milyen
meghívásoknak tettek eleget
a plébániatemplom kórusával az elmúlt években?
– A minden évben megrendezésre kerülő, országos
egyházzenei kórustalálkozókra kaptunk meghívásokat. Valamint Tihanyban, az
Apátsági templomban, a
„Könyörgés Magyarországért” közös éneklésen vettünk részt. Külföldön is
jártunk a kórussal, Erdélyben, Ausztriában, Germeringben.
– Az Iskola latin jelentése a Schola. Vagy szeretünk
a Scholába járni, vagy nem.
De a tény az, hogy még a
legrosszabb tanuló is boldogan emlékszik vissza az elmúlt iskolai éveire. Vannak
olyan tanulók is, akikből az
idők folyamán tanárok lesznek, sőt jól érzik magukat a
munkahelyükön és a munkájukat elvégezvén, közös éneklésbe kezdenek, így történt a
Schola –kórus megalakulása is?
– Igen, pontosan ez volt
az indíttatásunk. Arra gondoltunk, hamár egyszer szeretünk együtt énekelgetni,
miért nem alakíthatnánk
egy kórust. Így történt ,
hogy 1994-ben a Radnóti iskola pedagógusaiból megalakult a Schola. Később
szülők is csatlakoztak hozzánk. Sokat énekeltünk, tanultunk együtt.
– A Schola is több helyen fellép. Hogyan váltak
ismertté?
– A kamarakórussal, az
egyházi énekek mellett, vidámabb, könnyedebb dalo-

kat is énekelünk. Hívnak
bennünket kiállítás megnyitókra, különféle rendezvényekre.
Bordalokból
is
nagyon széles a repertoárunk, így borünnepeken is
részt veszünk. 2003-ban
Veszprémben a Romantikus
Kóruszenei Fesztiválon léptünk fel, ahová Kollár Kálmán a Veszprémi Liszt Ferenc Társaság karnagya hívott meg bennünket.
– Az énekkar tagjai zömében pedagógusok. Kapcsolatot tartanak más pedagógus énekkarokkal is?
– Természetesen bekapcsolódtunk a Pedagógus Kórusok Országos Társaságának a mozgalmába, amelynek egy évvel ezelőtt ,az elnökségi tagja lettem. A
Társaság tagkórusai minden
évben kórus fesztiválokon
vesznek részt. 2006 szeptemberében Balatonfüreden
volt egy nagyszabású rendezvény, amelyen 30 énekkar, több mit 1000 énekessel vett részt. A rendezvény négy helyszínen zajlott, a díjkiosztó gálaműsor
a Balaton Szabadidő Központban volt. Tavaly a 125
évvel ezelőtt született Kodály Zoltán emlékhangversenyén, Budapesten a Mátyás templomban énekeltünk.
– Melyik kórussal milyen tervei vannak? Van- e
már 2008-ra is meghívásuk?
– Igen, már kaptunk
meghívásokat, a Plébánia
Templom Kórusával Germeringbe készülünk, a Schola-énekkarral Ceglédre szeretnénk eljutni a Pedagógus
Kórusok Országos találkozójára.
– Ön és kórusainak is további sok sikert kívánok, és
gratulálok a kitüntetéshez.
– A kitüntetés nem csak
az én munkámat dícséri, hiszen a kórusok tagjai, a családom és az énekkarban
résztvevők családtagjai nélkül nem valósíthattam volna
meg élethivatásomat.

A balatonfüredi bálokat
a Veszprémben 2003-ban megrendezett polgári bál előzte
meg. A megyeszékhelyen nem
szerveztek több zenés, táncos polgári találkozót, így a
következő évtől kezdve városunkba került át a bál,
amelynek első fővédnöke
Schmidt Pál volt.
Az idei bál fővédnökének
Martonyi János volt külügyminisztert kérték fel a szervezők. A bál védnökei, dr.
Bóka István polgármester,
Horváth Zsolt országgyűlési
képviselő és Korzenszky Richárd perjel. Az est házigaz-

dai tisztét a jól ismert műsorvezető Papp Endre látta
el.
A megnyitó beszédet követően a Tegnap zenekar muzsikáját és a Füred Néptánc
Együttes műsorát élvezhették a vendégek.
Korzenszky Richárd perjel
asztali áldása után fogyasztották el a bálozók a különleges finomságokból készített vacsorát, amelyet Balai
Attila mesterszakács állított
össze. A vacsorán többek
között arácsi hegyi szarvasroládot szilvalekváros töltött almával, desszertnek
áfonyás Anna Grand bordesszertet tálaltak fel erdei
somvelővel.
Ezt követően került sor a
nyitótáncra, amelyet a Reformkori Hagyományőrző

Egyesület tánckarának tagjai adtak elő. A tánczenét a
Netti és a Hollander zenekar szolgáltatta.
Az elmúlt években a bál bevételét mindig nemes célokra ajánlották fel. Többek
között támogatták Melocco
Miklós szobrászművész Deák Ferenc szobrának a felállítását, és Kovászna, erdélyi
testvérvárosunk, mozijának
a felújítását, ahol nagyobbrészt magyar filmeket vetítenek. Az idei báli tombola
bevételét a rendezők Horváth Balázs emlékére készülő könyvhöz ajánlották fel.
A Polgári Bálon nemcsak fürediek vettek részt, de a megyén túlról is nagyon sokan
érkeztek.

KÉPZELT TURUL A HATÁRON
-2007. december 21.-

Közéjük tartozik Bakonyi István, a Lóczy Gimnázium nyugdíjas tanára, aki
az elmúlt hetekben ünnepelte születésének 70. évfordulóját. Interjúra nem szívesen
vállalkozott, véleménye szerint egy tanár élete nyitott
könyv, a városban mindenki
ismeri. De sikeres egyezkedés után a gimnázium azon
irodájában (szertárában) találkoztunk, amelynek íróasztala mellé először 1964-ben
ült le, és máig hű maradt
hozzá. A gimnáziumba érkezésemkor kedves látvány fogadott, az intézmény névadójának szobrát fekete fóliával védték a téli fagytól, de
gondos kezek még egy sálat
is kötöttek nyakára, nehogy
megfázzon.
Tanár kolléga lévén, társalgásunk tegeződve folyt, így
kérdéseim pályafutásáról is
ennek megfelelően hangzanak el.
– Hogy telnek napjaid?
– Pontosan tíz éve vagyok nyugdíjban, de kapcsolatom az iskolával továbbra
is megtartottam, de csak néhány órában tanítok. Két negyedik osztályban filozófiát
és egy csoportot történelemből készítek fel emelt szintű
érettségire. Otthon, pedig az
el nem olvasott könyvek, tanulmányok tömege vár.
Amit, aktív tanárként nem
tudtam elolvasni, most igyekszem pótolni.
– Hogy kezdődött pályafutásod?
– Nagykanizsán születtem, ahonnét gyerekként költöztünk Balatonfüredre. Pápán érettségiztem a tanítóképzőben. Az ELTE-re jártam, ahol magyar-történelem,
majd később filozófia szakon végeztem. Pécsett kezdtem tanítani, voltam rövid
ideig Veszprémben, Balatonfüreden 1964-től a Lóczy
gimnázium az egyetlen munkahelyem.

A napokban
kiállítás
nyílt a Lóczy Lajos Gimnázium folyosóján a Nyugat
című folyóiratról. A kiállítás
céljáról Bakonyi István tanár úr elmondta, hogy egyrészt tisztelegni kívántak a
lap megjelenésének századik évfordulóján, másrészt
szerették volna, hogy az
érettségire készülő diákok
legalább lássanak belőle néhány példányt, mielőtt vizsgázni mennek. Bakonyi István ugyanis úgy érettségizett irodalomból, hogy Nyugat c. folyóiratot még csak
nem is láthatta.
„A Nyugat a magyar irodalom történetének legjelentősebb folyóirata volt. Nemzeti irodalmunk európain

– Mit tanítottál?
– Kezdetben kizárólag
irodalmat szerettem tanítani, különösen vonzott az
esztétika. Mára azonban változott a gyerekek érdeklődése, irodalom és az olvasás
már nem téma. Ezért később a történelem kötött le.
Annak idején irodalmi szakkörünkben gyakran vendégül láttuk Déry Tibort, Keresztury Dezsőt és Illyés
Gyulához is ellátogattunk Tihanyba. Nekem első otthonom mindig az iskola volt.
A lakásomat többször megváltoztattam, de az íróasztalomat és a szertáromat nem.
– Tanárpályádnak mely
része az, amire büszke vagy?
– Igen sok tehetséges tanítványom volt, és van ma
is. Sokukkal szívesen elcseréltem volna a fejemet.
Büszke vagyok arra, hogy a
gimnázium mai tantestületének közel a fele itt az iskolában tanítványom volt. Munkájukat látva nagyon büszke
vagyok rájuk.
– Tudnál-e olyanokat
megnevezni, akik országosan is hírnevet szereztek maguknak?
– Teljesség igénye nélkül említhetném a történettudomány területéről Fodor
Pál nevét, aki a turkológiával behatóan foglalkozik, és
sokat publikál. Vagy a politika területén közismert SzentIványi István, aki EU parlamenti képviselő. Velük élő a
kapcsolatom és az iskolának
is, hiszen nemegyszer jelentek meg előadóként itt.
Vagy harmadikként említhetem Máté Zoltánt, aki Japánban végzett és ma egyetemi
oktató.
– Kudarc élményeid?
– Annyit látok, hogy
újabban a humán kultúra a
diákok előtt leértékelődött.
Kevesebbet olvasnak, a szórakozás más útjait keresik.
Ezért nem irigylem az irodalom szakos kollegáimat. Manapság hősi küzdelmet kell
fordítaniuk arra, hogy a diákok egy könyvet elolvassanak, vagy egy verset megtanuljanak. Évtizedekkel ezelőtt ez nem fordult elő.

korszerűvé válását fejezte
ki. A lap mindvégig az alkotói szabadság és az írói tehetség védelmét vallotta. Támogatta a modernizációs törekvéseket, a polgári átalakulást, a szociális reformokat, az új irodalmi hangot. Nagyszerű alkotók széles körét fogta egybe. Legnagyobb példányszáma négyezres körül volt, de nyilván
sokkal többen olvasták. Akinek az írása itt megjelent,
az már írónak számított Magyarországon. Tehát csak
szellemes túlzásnak tekinthetjük az egyébként nyugatos Karinthy mondását, miszerint a Nyugatot többen írták, mint olvasták…”

Egy füredi történelemtanár születésnapja
HÓ-LÉ FOLYT VÉGIG
A KŐMADÁRON
SZOBOR NEM VÉRZIK
ÜL A HATÁRON
Ma épp csak hetvenéves lettem,
tanítottam, nem fegyelmeztem,
feleltettem sok duzzadt ajkút,
hajukba tűzhetném e haikut,
ha ennyi volna…De most engem
tombolva köszönt egész Schengen:
történelem a véletlenben,
kulcslyukon átszűrt ünnepekben.
Ez hát a mérleg? … s lengő nyelvén
átbotlik az egész emelvény,
hetven év? … Akkor: TIZENNYOLC NAP,
hogy nyomkarimák elcsattogtak
SZÁRSZÓN …Mint most a TIZENNYOLC ÉV…
és TIZENNYOLCRA mit húz a szív? …
Az Ég néha rúg a Törvényen,
a háborúk lettek fölényben,
hát én a békéről beszéltem,
a könyvnek nem mondtam felét sem …

– Mi az alapfeltétele a jó
tanár-diák kapcsolatnak?
– Egész tanári pályámon
az a gondolat vezetett, ami
Amerika második legrégebbi egyetemének, a Yale
egyetemnek, a jelmondata:
"Szigorúság az oktatóval,
megértés a tanulóval”. Meglehetősen nagy affinitásom
volt és van ma is a diákproblémák megértéséhez.
– Tanulókat illetően
azért könnyebb egy gimnáziumnak, mint egy szakképző
iskolának!
– A szakképző iskolánál
kétségtelen könnyebb helyzetben vagyunk, mert ide
azok a diákok jönnek, akik
főiskolán, egyetemen akarnak továbbtanulni. Nagyobb
bennük a tudásvágy, az érdeklődés a szellemi értékek
iránt. De vannak természetesen olyanok is, akik csak az
iskolába járnak.
– Elégedett vagy, hogy
munkád városunk 2006-ban
elismerte?
– Igen, de Arany János
költő soraival válaszolhatok: „több a hírnév, mint az

érdem”. Nem álszerénységből mondom, a Balatonfüred Városért (Pro Urbe)
Díjat rajtam kívül mások is
legalább ennyire megérdemelték volna.
– Mit csinálsz mostanában?
– Azt gondolom, hogy
igen mozgékonyan élek.
Nem fordul elő olyan nap,
hogy szeretett városom utcáit, parkjait ne rónám. Örömmel figyelem a változásokat. A rendezvényeken nagy
gyakorisággal megjelenek.
Örülök annak a kulturális reneszánsznak, ami Füreden
zajlik. Sportolok is, otthon
rendszeresen edzek. Szívesen és sokat biciklizem. A
teniszt, amit annyira szerettem, a könyököm miatt abbahagytam. De a heti futball
nem maradhat el. Sokat olvasok. Ha módom van, külföldre járok, járom a csodált
görög szigeteket.
– A család hogy fogadja
tevékenységedet?
– Tudomásul veszik,
hogy ilyen vagyok. Örülök
fiaim családi harmóniájának

és az unokáimnak.
– Az iskolai munkán kívül mennyire veszel részt a
város kulturális életében?
– Illyés Gyula azt írja
egy helyen, hogy ha egy férfi elér egy bizonyos kort, akkor a nyilvánosság előtt
többet ne mutatkozzék. Én
úgy érzem, ezt évekkel ezelőtt elértem. Ezért nyilvános közszereplést már sehol
nem vállalok. Korábban
1966-tól, évenként emlékbeszédek sorát tartottam a füredi Panteon tábláinál vagy
a park szobrainál. Ma már
egyetlen területre korlátoz-

tam tevékenységemet, de ez
nem a nyilvánosság előtt
zajlik. A Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványainak szinte állandó nyelvi lektora vagyok. Ezt szívesen és örömmel teszem, már
csak azért is, mert vallom,
mindenki tegyen valamit
azért a közösségért, melyben él.
– Elégedett vagy?
– Ha egyetlen mikronnal
is tudtam emelni Balatonfüred kulturális szintjét a tevékenységemmel, akkor már
nem vagyok elégedetlen.

Bujtor István, Csöpi alakja a balatoni népeknek, olyan,
mint öreg halász a tengernek. Ismert, mondhatnám
mindenki előtt a generációs
különbségeket is félretéve.
Kicsik és nagyok, ifjak és
vének szeretik mackós alakját, egész lényét, úgy egyben. Én sem vagyok kivétel.
De jó, kurjantottam, amikor
megtudtam, hogy a veszprémi Petőfi Színház új direktorává választották, végre többször láthatjuk majd a színházi és közéleti tereken. Persze mi balatoniak eddig is
találkozhattunk vele, ott,
ahol a művészetért és a kultúráért tenni kellett. Nem
csak a tihanyi háza kertjében forgolódott, most pedig
egyenesen bevetheti magát

a sűrűbe, feladva a kényelmes életformát a direktori
székért. A póker partikat, baráti borozásokat, a teniszmeccseket kisidőre félreteheti, helyettük, megízlelheti, a színdirektoroknak kijáró siker-morzsákat, és vállalhatja az esetleges kudarcok (sicc) teljes felelősségének ódiumát. Csöpibá sosem volt valamiféle mazochista típus! Nem ezért bátorkodott pályázatát benyújtani a megyegyűlés asztalára. Csak - amint mondta egy
nyilatkozatában - nem tud
megülni a fenekén. Sohasem kötelezte el magát
egyetlen párt mellett sem.
Nem csoda, hogy pártállástól függetlenül harminchét
megyei képviselő voksolt rá

igennel.
Rajta, hajózó, jó szelet a
nagy vízen! Akár vízen,
akár szárazon, bizalmat szavazunk neki mindannyian.
Mert hiteles ember, hiteles
művész, aki tudja, hogy a jó
társak sokat jelentenek tervei megvalósításában. A vele együtt művészeti vezetőnek választott Szamócát
(Eperjes Károlyt) is ismerik
a színház és filmkedvelők.
Karakteres alakja a mai művészeti életnek. A veszprémieknek és tegyük hozzá a
balatoniaknak az Indul a
bakterház című - Bereményi
Géza által rendezett - darabban mutatkozik be főszereplőként. A 2008-as évtől pedig Eperjes Károly mint művészeti tanácsadó dönthet

majd az évad műsortervéről
veszprémi Petőfi Színházban.
Jövőre, Bujtor István direktor úr, egy olyan intézményt
vezethet, amelynek a kamaraszínháza bátyjáról, Latinovits Zoltánról kapta nevét,
aki a hetvenes években, két
évig itt, a veszprémi Petőfi
Színház társulatában játszott és rendezett. Csöpibá
biztosan méltó lesz az ő emlékéhez is, és biztosan jól
fogja majd a maga bölcsességével és finom humorával
kezelni a színházi életre manapság annyira jellemző
bakterházi hangulatot is.
Rajta, induljon a bakterház!

S ISTEN RÁBORULT
A KŐMADÁRRA
MINT LELŐTT TESTEK
A VOLT HATÁRRA
J. Kovács Iván

ig maradhat. Meg kell próbálni megérteni a másik fél
sajátos szempontjait, mondja. „Persze valamit nem lehet megérteni, mert hogyha
valaki például magának nagyon sokat akar és gyűjt, miközben csak beszél arról,
hogy egy szegényebb rétegnek valamilyen életnívója
legyen, az nem elfogadható,
de ezekkel a maguknak

Paál Sándor Balatonbogláron, ahol 1991-ben és
1992-ben dolgozott ismerkedett meg Varga Bélával és
az általa képviselt szellemiséggel. 1992 szept.1-től volt
az Országgyűlés Hivatalának a munkatársa és a Független Kisgazdapárt parlamenti titkára. „12 évig csináltam becsülettel, amíg ez
a frakció meg nem szűnt.
Direktbe nem politizáltam,
hanem szakmai munkát végeztem, ezért a nevem, az
arcom az országos médiában nem ismert.” Háttéremberként munkája törvények
szakmai előkészítése volt,
amiből országgyűlési képviselők profitáltak Képviselői
mandátummal soha nem
rendelkezett. Ezért meglepte az a tény, hogy a nemzeti
hírháló felvette a 64 nevet
tartalmazó népszerűségi listára, korábban sem akart direktben politizálni, ma sem.
De az interneten kritikusként néha megnyilatkozik
az
ország
állapotáról
„Aranyhal” álnéven, amely
saját vitorlása neve is egyben. Nem hiszi, hogy az ország az állandó konfrontálódás útvesztőjében soká-

Teller Ede Tiszafát ültetett a balatonfüredi Tagore
sétány parkjában 1991 szeptemberében. Így vált balatonfüredi aktualitásúvá Kati
Marton Amerikában 2006ban megjelent könyve:
„The Great Escape: Nine Jews
Who Fled Hitler and Changed
the Woorld – A nagy menekülés: kilenc zsidó, aki megmenekült Hitler elől, és megváltoztatta a világot.” (Magyar
fordítását a napokban mutatták be Budapesten.)
A történet Teller Ede, André
Kertész, Alexander Korda,
Arthur Koestler Neumann
János, Kertész Mihály (Michael Curtiz), Szilárd Leo,
Wigner Jenő és Friedmann
Endre (Róbert Capa) Magyarországról és Európából
menekülését tárgyalja. Vane, ki e neveket nem ismeri?
Olyan magyar művészek, tudósok ők, akik születésüktől
halálukig büszkén magyar
embereknek vallották magukat, minden körülmények
között vállalták magyarságukat, és ekként váltak világhírűvé! Örömmel és tisztán beszéltek magyarul, de mind-

gyűjtő emberekkel is meg
kell egyezni, és be kell láttatni velük, hogy ez így
nem megy, mert ha az ország egy ilyen dél amerikai
bádogváros szintjére sülylyed le 2-3 millió emberrel,
akkor az senkinek nem jó.”
A kilencvenes évek elején,
Antall József miniszterelnök hivatala idején a Független Kisgazdapártnak is
meggyőződése volt, hogy
bő egy évtized alatt Magyarországon olyan életkörülmények lesznek, mint az akkori Ausztriában, vagy az
akkori Bajorországban! „A
baj az, hogy történt egy
nagy tőkefelélés egy olyan
nemzeti vagyonból, aminek
a mennyisége történelmi
okok miatt amúgy is kevés
volt. Ez a tőke a privatizációs folyamatok során valahogy eltűnt, s nem a nemzet
hasznára realizálódott…”

annyiuknak el kellett hagyni
hazájukat és Európát, menekülniük kellett kulturális bölcsőjükből. A nácizmus elől
menekültek külföldre, és valamennyien a maguk szakterületén világhíressé, egyesek történelemformálóvá váltak. Találunk közöttük Nobel- és Oscar-díjasokat, de
díjnélkülieket is. Távozásukkal Magyarország és Európa lett szegényebb! Fájdalom, hogy távozásukat nemsokára a németajkúak kiűzése, majd ’56-ban 200 ezer
magyar menekülése követte.
Ők a West End City Center
melletti sétány TUDÓSOK
FALÁN található 16 magyar tudóssal, művésszel
együtt emlékeztetnek bennünket arra a korra, amikor
ordas eszmék magyarországi és európai terjedése miatt
el kellett hagyniuk szülőföldjüket. És arra is, hogy
rajtunk, tetteinken múlik, hogy
ilyen se Magyarországon, se
Európában ne alakulhasson
ki a jövőben.
Tehát ők együtt mementók is!
Európa és Magyarország előtt!

– Nem mondják Önről,
hogy naiv?
– Azért nem akarok politizálni, mert naív vagyok,
de jó szándékú…persze végzem a munkámat, hála Istennek azért van bőven, bár
nem vagyok állásban öt éve,
elég konszolidáltan élek, de
meggyőződésem és a világ
erről szól: hatalomból, erőből, és erőszakból jövőt építeni még nem lehetett, csak
diktatúrát! És azok összeomlanak! A magyar szociáldemokráciának - és itt most
felejtsük el, hogy a Szovjetunió valaha is létezett - volt
Magyarországon egy nagyon tisztességes jó polgári,
szakszervezeti
alapokon
nyugvó úgynevezett Magyar Szociáldemokrata Pártja. Ez egy olyan baloldal
volt, ami minden polgári demokráciában egy természetes dolog. Tizenegyedik
Piusz pápa és Prohászka Ottokár munkáira is hivatkoztak. Tulajdonképpen én ragyogóan el tudnám fogadni
azt a szabadelvűséget is,
ami Kossuth Lajosban, és
egy kicsit visszafogottabb
formában, de mégis csak a
reformok és az ország előrehaladását szem elől tartva,
Gróf Széchenyi Istvánban
megvolt. A baj az, hogy bizony a nagybirtoknak és a
nagytőkének kedvez most a
hivatalos politika, miközben
legfeljebb szavakban beszélnek a szegény rétegek felemelkedéséről. (Lsd. Alkotmánybírósági
beadvány
2007.12.06.) Igazából a folyamatok abba az irányba
hatnak, hogy egyre többen
vannak munka nélkül, én
magam is adok be kísérletképpen folyamatosan álláspályázatokat, és csak elutasító válaszokat kapok! Magántervezőként,
igazságügyi szakértőként, vitorlásoktatóként,
termőfölddel

Tudjuk, hogy a betegek
többsége panaszorientáltan
megy orvosához, a „panasz
viszi oda”. Sokan a „köszönöm jól vagyok” állapotot
azonosítják az „egészséges
vagyok” állapottal. Ugyanakkor ismert, hogy a „néma
gyilkosok”, azaz a magas
vérnyomás, érelmeszesedés,
cukorbetegség, elhízás, vérzsíreltérés, bizonyos vesebetegségek huzamos időn át
fennállnak, anélkül, hogy
panaszt okoznának. Még a
betegség kialakulása előtt
célszerű a tünetmenteseket
megszűrni, a tetten érhető
kóros állapotokat megtalálni, azaz a megelőzést előtérbe helyezni. Ekkor még a
folyamatok megállíthatóak,
esetleg vissza is fordíthatóak. Az eddig ismert szűrővizsgálatok mellett (vérnyo-

foglalkozóként a pénzemet
megkeresem így is, de ez
nem normális.
– Gondolta volna, hogy a
Kisgazdapárt szét fog esni?
– Én azt gondoltam,
hogy egyre egységesebb
lesz, és ez így is volt. A folyamatok úgy zajlottak,
hogy akik nem azt a következetes álláspontot képviselték, hogy egy valódi rendszerváltozás kell itt Magyarországon, és belementek bizonyos egyezkedésekbe, azok
tévedtek. Nem lett volna önmagában baj, ha ezek az
egyezkedések nem lettek
volna elvtelenek, de sajnos
azok voltak! Akik ebbe az

meg már az idén az úgynevezett nemzeti kiegészítő támogatást. Ez eddig még
rendben is lenne, mert általában, ha valaki kiadta a
földjét, az nem talált rá úgy
bérlőt, hogy a bérlő a támogatásokat ne vehesse fel! A
gond azzal van, hogy a rendelet kimondja: - aki 2006.
dec. 31-ével bezárólag termőföldet művelt, annak történelmi
bázisjogosultsága
van, és hogy ez a bázisjog
örökölhető, eladható és a
jogutódra száll! „Szerződésbe úgy belemenni egy miniszteri rendelettel, hogy az
a vagyoni viszonyokat és a
szerződés tartalmát érdem-

Paál Sándor Budapesten született 1955-ben.
Iskoláit Veszprémben, Szarvason, Gödöllőn,
Kaposváron végezte. Jelenleg Ph.D. doktorjelölt. 1972-óta dolgozik Füreden, több diplomája mellett ma is szívesen vállal hajózási feladatokat, de elsősorban gazdasági szakember
lévén szűkebb és tágabb környezetében igazságügyi környezetvédelmi szakértőként is tevékenykedik. Tagja a Balatonfüredi Széchenyi Társaságnak is.
olykor bizony elvtelen kompromisszumokba
belementek, azok a kisgazda 36-ok
voltak! Ők 1994-re el is tűntek, és megerősödve 12 ember jött ki immáron, akkor
egy 26 tagú országgyűlési
frakciót alkotva.”
– Miről szól az alkotmánybírósági beadványa?
– A szept. 24-én kelt
106/2007 FVM miniszteri
rendelet, amelyet Gráf József miniszter írt alá az úgynevezett történelmi bázisjogról azt tartalmazza, hogy
aki 2006-ban a termőföldjét
bérbe adta, az nem kapja

ben megváltoztatja, az nem
csak az alkotmányba, hanem a polgári törvénykönyvbe is ütközik. Így
fogják a kárpótlásban megszerzett vagyonkákat bezsebelni a nagy Zrt-k, akiknek
a vezérigazgatói egyre több
földet béreltek. A termőföldet az ahhoz tartozó vagyonértékű jogoktól megfosztani
ugyanúgy alkotmányellenes
és Ptk. ellenes, mint amikor
valaki szállodai szobát bérel
és reggelre azt a bútorok
nélkül adja vissza. Ez nem
érdeke
Magyarországnak!
Ezért kértem normakontrollt

másmérés, vérzsír-vércukormérés, BMI mérése, hormonszint meghatározás) van
egy új vizsgálati lehetőség
az érelmeszesedés kezdeti
állapotának felismerésére. Az
érelmeszesedés legkorábbi fázisában a kis erek rendszere
kezd megbetegedni, ennek
következménye, hogy fellép
az ún. érbelhártya működésének zavara (az erek ellazulási nehezítettsége). Pl. a
dohányzás érösszehúzódást
idéz elő, de szerepet játszik
a betegség kialakulásában a
magas koleszterin, a cukorbetegség, az elhízás, a nőknél a változás kora, sok
olyan faktor is, amit még
ma nem ismerünk teljesen.
Mindezek hatására elindul
az érelmeszesedés, amely a
klinikailag az agy, szív és
az alsóvégtag artériáin jelenik meg, agyvérzést, szívinfarktust és alsóvégtagi érszűkületet okozva.
Az erek állapotának megítélésére használható új vizsgálati módszer az arteriográf.
Mindössze néhány percig
tartó, fekvő helyzetben elvégzett fájdalommentes, veszélytelen vizsgálat, amely

vérnyomás és pulzushullámgörbe mérésekből áll. Gyorsan és egyszerűen adhatunk
felvilágosítást arról, hogy
mennyire vannak a verőerek
összehúzódott vagy kitágult
(normális) állapotban, valamint a főverőér rugalmasságának megváltozásáról.
A vizsgálatkor az arteriográfos mérés, annak értékelése
történik. A mérés eredménye alapján megbeszéljük a
további teendőket. Egy egyszerű vérnyomásméréssel az
artériás életkor meghatározható, az érelmeszesedés korai felismerésével, jó orvosbeteg együttműködéssel korunk egyik leggyakoribb betegsége, a szív-érrendszeri

Schindele György az egyesület
elnöke a magyar irodalom egén, csillagként világító írónak nevezte Wass
Albertet.
Petrőcz Lászlóné emlékezett meg a

az Alkotmánybíróságtól!
– Most a napokban volt
A Független Kisgazdapárt
megalakulásának 100 évfordulója. Ön is ünnepelt?
– Nagyatádi Szabó István csokonyavisontai parasztember 1908. január
12.-én keltette életre szervezett formában a Független
Kisgazdapártot.
Nagyon
szép, színvonalas ünnepség
volt a Földművelődési és Vidékfejlesztési Minisztérium
előtt 12-én, a Nagyatádi
Szabó István egészalakos
szobránál. Elhangzott pl.,
hogy a Független Kisgazdapártra a magyar történelemben az elmúlt 100 évben
midig akkor volt szükség,
amikor nagy volt a baj.
– Hogyan tovább Kisgazdák?
– A volt Független Kisgazdapárt és annak szimpatizánsai január 19-én a budapesti Novotel szállóban
tartották a 100 éves évforduló további ünnepségeit. Több
mint ezerötszázan voltak a
rendezvényen, akik együttesen hitet tettek a kisgazdapárt megújulása, Hegedüs
Péter programja mellett.
Előretekintő és nem konfrontatív programjában a felszólaló vázolta a jövőbeni
sikeres Magyarország képét. Fontos megjegyezni,
hogy el sem hangzott Torgyán József neve! A múltról
csupán csak annyi hangzott
el, amit a nagy kisgazda
nagy elődök, Nagyatádi Szabó István, Prohászka Ottokár, Gaál Gaszton, Eckhardt
Tibor, Tildy Zoltán, Nagy
Ferenc, Varga Béla, és kiemelten Bajcsy-Zsilinszky
Endre képviselt. Az elhangzott programot minden politikai erővel ismertetni fogják, de a 2009-es Európai
Parlamenti választáskor a
Kisgazdapárt is megméretteti magát.

betegségek nagy része megelőzhető lehet.

nagy életkort megélt költőről, íróról.
Wass Albert – mondta – a világot
megajándékozta magasrendű erkölcsiségével, mítoszteremtő kifejező
erejével. A szó, a költő szava a költészet legértékesebb kincse, soha nem
veszhet el. Írásai ma is élnek, mindannyiunkat figyelmeztetnek emberi
és nemzeti küldetésünkre – fejezte
be Petrőcz Lászlóné.

egészítésként egyéb elfoglaltságot kerestem. Kezdetben Koczor Kálmán útmutatása révén szőlő alanytelepet műveltem, majd szőlőoltványt készítettem. Nagy
büszkeség számomra, hogy

a hiányzó területeket elajándékoztam.
– Milyen a fajtaösszetétel, és hol találhatók az ültetvények?
– A főfajtám az Olaszrizling, de van még Szürkeba-

akár csak egy költséges hobbynak is tekinthető. Esetünkben a kézimunkán kívül
a gépi munka bérmunka,
amiért fizetni kell. A szüreti
segítők is csak azok lehetnek, akik a munkaügyi központnál bejelentettek. Ez a
termelés része, a bort eladni
csak bevezetett piacon lehet. A kérdésre a válasz,
megélni nehéz belőle, de
nem ráfizetéses.
– A szőlészkedés, borászkodás tehát hobby, a Balatonvin Borlovagrend alelnökének, háznagyának lenni,
pedig elhivatottság?
– Szerintem feladat,
hogy egy olyan városban,
mely húsz éve a Szőlő és
Bor Nemzetközi városa a
szőlő- és borkultúrát ápolni
kell.
– Ezt a tevékenységét, pedig elismeréssel is illették?
– 2004-ben kaptam a
ProVino Érdemérmet a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségétől.
– A másik hobby pedig
meg maradt a tanult szakmájából, a geofizikából?
– Szeretem a talaj szerkezetét vizsgálni, különösen
akkor,
ha
közelünkben
olyan kőzetek vannak, amelyek 2-300 millió éve alakultak ki, mint pl. Balatonfüred, Csopak határában. A

rát és Zweigelt is. Az ül- tetvények
Balatonszőlősön,
Pécselyen, Balatonfüreden
és Lovas határában találhatók.
– A pince is Balatonszőlősön van.
– A pince 1986-ban készült el. Elsősorban szolgálja a szőlő feldolgozást, de
csoportok fogadására is alkalmas. A Borút Egyesület
6.-ik állomása vagyunk. A
termés felét dolgozzuk csak
fel, a többit eladjuk. A zúzóbogyózó mellett 10 hl-es
Vaslin típusú présem van, a
pincében pedig csak fahor-

dókkal rendelkezem.
– Kik a Máté pince borfogyasztói?
–
Vendéglátóegységek
mellett már kialakult egy
törzsközönség. Olyannyira,
ha Borhét van Balatonfüreden, akkor a pincémhez is
eljönnek. Vannak olyan csoportjaim, akik előre foglalnak helyet. Borfogyasztóink
között volt, aki a 96. évet is
megélte, neki élete utolsó fejezetében már az orvos is
ajánlotta a Máté „cseppeket”. A bort egyébként folyóborként kannában, de
igény szerint palackozva is,
kívánság szerinti címkékkel
áruljuk.
– A Máté pince a Borút
Egyesület egyik cél állomása,
miként lehet bejelentkezni?
– A pince csak előzetes
időpont egyeztetés esetén
kereshető fel. A borkóstoló
mellett étkezési lehetőség is
biztosítok. Különösen híresek a bogrács, grill és a kemencés ételeink. Feleségem
ételreceptjei nagyon kedveltek, a vegetáriánusok is szeretik. Most télen csak kisebb csoport fér el, 15-18
fő, nyáron 40 fő fogadására
van lehetőség.
– Volt-e már nevezetes
eseménye a pincének?
– A szüret az mindig különleges esemény. A jágónaki Máté rokonság mindig itt
van. Itt vannak fogadott rokonaim is, a Nákovics család. De nevezetes személyiségek is megtiszteltek
szüret idején, többek között
Pozsgai Imre, Kádár László
volt kairói nagykövet jött el
családjával. A legnevezetesebb esemény azonban az
1998 szeptemberi diplomata
szüret volt, amikor Borlovagokat is avattunk, a cseh kereskedelmi attasé, a török
nagykövet mellett Dr. Kovács Árpád Számvevőszéki
elnököt is.
– Szőlő és borosgazdaként ezek csak az ünnepi pillanatok. Meg lehet ma élni
a szőlőtermesztésből, ha valakinek csak 1-2 hektár ültetvénye van?
– Nehéz a válasz, hisz a
terület nagysága végett ez

– Nem a város szülötte,
mikor került Balatonfüredre?
– Lassan ötven éve lesz,
hogy először Balatonfüredre jöttem. Egyébként a ma
Tolna, korábban Baranya
megyei Jágónakon születtem, ahol rokonságom ma is él.
– Jágónak nem éppen
szőlőtermesztéséről híres.
– Valóban nem, de szüleim, akik gazdálkodók voltak, szőlőt is műveltek. A
faluban többnyire a Noah direkt termőfajta volt elterjedt, nekünk a főfajtánk a
Mézesfehér volt.
– Gyerekként, milyen pálya érdekelte?
– Katonai pályára készültem, a II. Rákóczi Ferenc
katonai középiskolában tanulmányaim elkezdtem, de
az 1956 májusában abbahagytam. Majd később elvégeztem a Bányaipari Technikumot, ahol bánya technikusként végeztem, valamint
aknászi és geofizikus képzettséget is kaptam. A Mecseki Uránbányához, majd
annak balatonfüredi kutatási
részlegéhez kerültem 1959ben. 1968-ban egy évig dolgoztam a Hajógyárban meósként. 1969-ben kerültem
a füredi Jókai Tsz-hez bányavezetőként. Éppen 25
éve, 1982-ben egyesült a Jókai tsz a Nemesvámosi tszel Balatonfüred- Csopak Tája Szövetkezet néven, ahol
továbbiakban korábbi feladataim bővültek, munka és
tűzvédelmi felelős is lettem.
1992-től önállósítottam magam. Vállalkozóként vittem
tovább korábbi tevékenységem, adott cégek, vállalatok
munka és tűzvédelmi felelőse vagyok.
– Balatonfüreden, hogy
került kapcsolatba a szőlővel és borral?
– Mint sokan mások, a
80-as évek elején fizetés ki-

jelenlegi szőlőültetvényeim,
amelyeket magam telepítettem, mind saját előállítású
szőlőoltványból van. Ahogy
az alany és oltványkészítéshez nem voltak szakmai ismereteim, különösképpen a
szőlőtermesztéshez és a borászkodáshoz sem értettem.
De hála Zsebők Zsigmond
és Szabó István segítségének, mára szerencsére már
megvannak a szükséges ismeretek.
– Mekkora a Máté szőlőbirtok?
– A korábbi 5 hektár helyett, ma csak 2 hektár van,

Ezúttal is az arácsi református templom gyülekezeti
háza adott otthont a rendezvénynek, amelyre a szőlős
gazdák és meghívott vendégek sokasága érkezett. Az
Arácsi Seniorok tagjaival
(Ágoston Péter, Kúti Károly,
László Antal, Szlavonics József) beszélgettem egy tea
elfogyasztása mellett, az arácsi Teaházban.
– Hét évvel ezelőtt az
idősebb városlakók ötleteként (a 60 éven túlikban) fogalmazódott meg az a gondolat, hogy a történelmi Balatonarács hagyományait, emlékeit jó volna megőrizni,

földrajzi, környezeti értékeit
ápolni.
– E hagyományok, közé
tartozik a János napi borszentelés is?
– Az arácsi szőlőtermesztésnek történelmi múltja
van, az arácsi borokról legendák születtek. Nemcsak
szomjoltóként, hanem gyógyszer helyett is ajánlották.
Sajnos Arács szőlőterülete
egyre fogy az urbanizáció
miatt, de a szőlősgazdák
száma nem csökkent. Soksok szőlősgazda, többek között Kúti Károly, Molnár
Sándor, Sarlós Péter, Sári
Dénes, Sáry Kálmán, Szalai
Imre, lelkes ápolója a hagyományos szőlő és borkultúrának.
– A boráldást még követi
az Ivó napi Bormustra is?
– Az év legszebb hónapjában, májusban a szőlősgazdák már az elmúlt év-

járat legjobb borait tudják
bemutatni. A „Jókai babgulyás” bemutató főzés is csatlakozik a rendezvényhez,
amelyhez még kulturális programot is szervezünk.
– Miben aktív még a Társaság?
– Örömünkre, egyre több
tárgyi emléke van munkálkodásunknak. Arács központját
jelző szőlőprés, a rövid ismertetővel, az első munkánk volt.
Követte az arácsi városrész
Füredhez csatolásának 50. évfordulójára felállított Barátság
emlékmű, a Bata liget létrehozása vagy a múlt év végén elkészült arácsi templomok
díszkivilágítása, amelyben érdemünk csak annyi, hogy ötletadók voltunk, a megvalósítás köszönhető Balatonfüred
városának és Zettwitz Sándornak.
– De a környezetvédelem is fontos célkitűzés volt?

– Minden évben szervezzük a Koloska-völgy közös
tavaszi takarítását, padok
festését, amelyet összekötünk egy kellemes tavaszköszöntő piknikkel. De ide
sorolható az arácsi köztemetőkben található, közismert
személyek sírgondozása. Aktivistánk közül kiemelkedik
a 83 éves Szlavonics József,
aki egymaga több sír gondozását vállalta. Emellett továbbra is szorgalmazzuk a
„Virágos Arácsért” mozgalom beindítását.
– Az arácsi böllérnap is
nevezetes eseménye volt a
városrésznek?
– Sikere túlontúl nagy
volt, sajnos nincs annyi disznó, ami ilyen programra
elég lenne.
– Az Arácsi Seniorok
Társasága további civil szervezet megalakulását is indukálta?

– Társaságunkkal egy
időben alakult meg az Arácsért Alapítvány. Nagy örömünkre megalakult Nők a
Balatonért Egyesület arácsi
csoportja, akikkel együttműködve még eredményesebbek vagyunk.
– Milyen terveik vannak
még?
– Alapgondolatunk a jövőben sem változik. Tevékenységünket a Balatonért
és szűkebb környezetünkért,
Arácsért végezzük. Szeretjük ezt a csodálatos tájat, a
jó bort és ápolni akarjuk a
múlt hagyományait. Folytatni szeretnénk az emlékek
gyűjtését, a korábban általunk megjelentett Balatonarács Anno… képeslap gyűjteményhez hasonlóan tervezzük könyv megjelentetését. Tervezzük tárgyi emlékek gyűjteményes kiállítását is. Javasoljuk, hogy a vá-

A háziasszony, Rádóczy
Andrea hagyományteremtő
szándékkal rendszeresen lehetőséget ad a füredi művé-

triász és permkor határán kialakult kőzet különlegességet hamarosan emléktábla
jelzi. Sokan tudják, hogy a
füredi mészkő szerelmese
vagyok. Mint a balatonszőlősi kőbánya műszaki vezetője gyűjtöm a kőbányában
található ősmaradványokat
és a kifejtett méretes kőzet
darabokat. Szívesen adományozom Balatonfüred városának a különleges méretű
példányokat, amelyek ma
Füred közterein láthatóak.
Többek között a Nagy Imre
emlékmű, az Aradi Vértanuk emlékműnél, a Pajtás elsüllyedt hajó emlékműnél,
valamint a Széchényi Ferenc Kertészeti Szakközépiskola emlékhelyein.
– Közismert a MagasTátra szeretete is?
– Ifjabb koromban nem
volt olyan év, hogy túrát ne
szerveztünk volna füredi barátaimmal. Igazi barátokra
leltünk Tátrafüreden, akik
viszont barátai lettek balatonfürednek.
– Ma már, mint nyugdíjas élhet hobbyjainak?
– 2001-től vagyok nyugdíjas, és, ahogy egészségem
engedi, szeretném mindazt
tovább folytatni, amit egy
élet munkája során felépítettem.

szeknek arra, hogy bemutassák műveiket. A rendhagyó délutánon randevút
adott egymásnak a táj, az
épített környezet és a művészet.
A kiállítást Molnár Judit önkormányzati képviselő nyitotta meg, aki kiemelte,
hogy a művész festményein
nemcsak a táj, a természet
szépségeit, a pillanat varázsát mutatja be, hanem
hangsúlyos szerepet kap a
múló idő, az évszakok, napszakok állandó körforgása is.

ros arácsi szélén levő helységnévtáblán
Balatonfüred
mellett, Balatonarács is legyen
feltüntetve. Fontos volna arács
városrész területén található
egykori, középkori Magyare
falu helyét jelölni, ugyanúgy a
gróf Eszterházy és Káldy-féle
téglagyárakat is. Ezen városrészen volt egykoron a Cholnoky család nyaralója, amit szintén szeretnénk emléktáblával
megjelölni, valamint a család
történetét bemutató kiállításnak helyet adni.
– Az 1917-ben épült Népház köszönhetően a Norvég
programnak ez évben újjá
épül, mit jelenthet ez arács
közösségi életének?
– Nagy örömünkre szolgál, hiszen közösségi házként visszakapjuk azt, ami
egykoron volt. Helyet, ahol
az arácsiak összejöhetnek, és
ahol otthon érezhetik maguk.

2007 novemberében elnyerte az ÁNTSZ KözépDunántúli régiója kiváló védőnője címet. Az elismerést
minden térségből egy védőnőnek ítélik oda. Ennek kapcsán beszélgettem vele.
– Hogyan lett Ön védőnő?
– Családomnak nagy szerepe volt ebben, öten vagyunk testvérek. A nagy
család ösztönzően hatott,
megtanultuk egymás szeretetét, megbecsülését és a kisebbek gyámolítását, tanítását. Meghatározó számomra a gyermekek szeretete,
szívesen játszottam például
a szomszéd gyerekekkel iskolásdit, s a téli estéken a
szomszédok gyakran összejöttek egy kis beszélgetésre,
ahol mi, gyerekek szájtátva
figyeltük a régi történeteket.
Védőnő is volt köztük, aki
sokat mesélt munkájáról, és
édesanyám is többször mondta, hogy jó védőnő lenne belőlem.
– Mikor volt lehetősége
közelebbről is megismerni
ezt a szakmát?
– A gimnáziumi évek
alatt gyakorlaton vettünk
részt, jártunk családlátogatásra és az orvosi rendelőbe.
A családoknál mindig nagy
szeretettel fogadtak, gyakran megismertek az utcán is.
A gyakorlat után lehetett felvételizni annak, aki egy kis
betekintés után ezt a hiva-

tást választotta. Jó lenne manapság is bevezetni a fel- vételi előtti gyakorlatot, hogy
ne az egyetemre kerültekből, hanem a rátermettekből
legyenek a jövő védőnői.
– Mikor került a füredi
rendelőbe? Hogy emlékszik
a kezdetekre?
– Tanulmányaimat a budapesti védőnőképzőben végeztem. 1972. augusztus 1-től
dolgozom itt Balatonfüreden. Mély vízbe kerültem, a
körzetemben nyolcvan csecsemő volt, emellett óvodai
és iskolai teendőket is elláttam. Szívesen vállaltam a
sok munka mellett még
asszisztensi feladatot is, az
akkoriban itt dolgozó nőgyógyásztól, Benkő Ákostól
rengeteget tanultam.
– Hogyan fogadták az
idősebb, esetleg többgyermekes anyukák a fiatal huszonegy éves védőnő tanácsait?
– Segítő szándékkal és
nem parancsolva fordultam
feléjük. Kezdetben a gyakorlati
tapasztalatlanságomra
hivatkoztak, hogy „honnan
tudná, hiszen gyermeke
sincs”. A családokkal a műveltségi színvonaluknak megfelelő nyelven kellett beszélni, így tudtam megközelíteni őket.
– Mit érez egy védőnő
egy gyermek születésekor?
– Egy gyermek születésének együtt örülök a szülőkkel. Nagyszerű a védőnői munka, hiszen lehetővé
teszi, hogy a gyermekek
életútját a fogantatástól hat
éves korig végigkísérhetjük.
A családdal együtt követhetjük, hogy cseperedik az apró csecsemő, részesei vagyunk az első lépéseknek,
szavaknak, a kisgyermek értelmi, érzelmi fejlődésének.
Ezt tovább kísérhetjük az
óvodában is. Ez a napi közvetlen kapcsolat, ami az életemet és munkámat is szép-

pé teszi, és soha nem tudnék lemondani róla.
– Azért a szakma szépségén túl gondolom itt is vannak buktatók, kudarcok.
– Néha nehéz megküzdeni a sok magát okosnak vélt
gondozottal. Úgy gondolom, őket csak több rábeszéléssel, több energia ráfordításával nyerem meg. Sajnos sok olyan család van,
akik nehéz körülmények között élnek. Ezt olyan diszkréten kell kezelni, hogy a
családot meg ne sértsem,
mert ezek az emberek nagyon érzékenyek.
– Több mint harmincéves pályafutása alatt egy
új generáció nőtt fel, milyen
érzés ez?
– Örülök ha a terhestanácsadáson egykori csecsemőmmel találkozom, jó érzés, hogy ezekhez a családokhoz már ismerősként megyek. Ugyanakkor kicsit elszomorodom, hogy az idő
eljárt felettem.
– A kezdetekhez képest az
elmúlt években milyen tapasztalati vannak a csecsemőket,
a családokat illetően?
– Régen a fogantatástól
kezdve 14 éves korig gondoztuk a gyerekeket, ma

már csak 6 éves korig. Napjainkban sokkal kevesebb
gyermek jön a világra, mint
pályám kezdetén, a tavalyi
évben például 27 gyermek
született a körzetemben. A
másik szembetűnő változás,
hogy a média akkora szerepet játszik az emberek, így
a kismamák életében is,
hogy nehezebb megközelíteni őket, mint azelőtt. A családok általában egy-két gyermeket vállalnak, és a kismamák életkora is kitolódott,
sok édesanya 30 éves elmúlik, amikor első gyermekét
várja.
– Időközben a saját családjában is születtek babák,
és boldog nagymama, ha jól
tudom. Hogy képzeljünk el
civilben egy védőnő-nagymamát?
– Két kis unokám van és
most várjuk a harmadik baba érkezését. Bár minden
kis gondozottamat kicsit sajátomnak is tekintem, az
unoka teljesen más. Hatalmas boldogság, miközben a
felelősség nem az enyém.
Nagy öröm, ha az unokáimmal vagyok, de azért nem
vagyok az a rátelepedős
nagymama.

Füreden Bruckner Szabolcsné Rábaközi Rita magánénektanár – hitoktató énekkamaraművész
hétfő
délelőttönként a Piros Iskolában tart Ringató® foglalkozásokat mamáknak és
kisgyermekeiknek.
A gyermek egészséges fejlődése szempontjából fontos
már az újszülött számára is
énekelni, mondókázni. Minden szülő részt vehet a helyes zenei nevelésben, aki-

ben megvan a szándék arra,
hogy a gyermekét zenét kedvelő emberré nevelje, megóvja a zenei selejttől, és
figyelmét a szép zene, a művészet felé fordítsa. Ahogy
Kodály Zoltán mondta egykor: „a gyermek zenei nevelése kilenc hónappal a születése előtt kezdődjék. Az
anya nemcsak testét adja
gyermekének, lelkét is a magáéból építi fel”. A Ringató® foglalkozások célja, hogy
a kismamák megtanuljanak
egy könnyen énekelhető, de
a kodályi elvekhez híven zeneileg értékes dalanyagot,
magyar mondókákkal, mozgásos, ölbeli játékokkal ismerkedjenek meg.
Rita minden pici gyermeket
egyesével énekszóval a nevén köszönt, s a kicsik természetesen mosolyogva fogadják, amikor saját nevüket így dalban hallják.
A harminc perces foglalkozások légköre oldott, felépí-

tésük, tartalmuk előre tervezett, de rugalmasan alkalmazkodnak az adott helyzethez. A dalokat, mondókákat
sokat ismétlik egy-egy foglalkozáson belül is, de hétről hétre mindig visszatérnek a régebbiekre. A foglalkozásokon mindig élő énekszó és néhány pár perces
hangszerjáték csendül fel. A
tanítás nem a kicsiknek
szól, hanem a felnőtteknek.
A gyerekek tehát semmiféle
feladatot nem kapnak, mégis fél órában majdnem minden megtörténik, ami egy
anya-gyermek között a szó,
az ölelés, az érintés, és az
ének kapcsán megtörténhet.
A foglalkozások zenei anyagának kiválasztása kodályi
gondolat szerint történik.
Valamennyi ölbeli játék egyegy miniatűr "dráma". Kezdete van, fokozódó feszültsége, végül csattanója, örömteli oldódása. A kisgyermek
számára ezek a mozgásos-

énekes vagy mondókás játékok jelentik a művészeti nevelés csíráit. A játékdalok,
mondókák mellett olyan dalokat is tanulnak a mamák,
amelyeket hangulatkeltésre,
meghallgatásra szánunk a
kisgyermekeknek az óvodáskor zenehallgatásának előzményeként. A Ringatón felnőttek és gyerekek egyaránt
jól érzik magukat, hiszen
nagyszerű élményt kapnak.
Rábaközi Rita vallja, hogy
az értékes zene a testi-lelki
harmónia egyik alapja, amely
segít egyensúlyban tartani
bennünket. A foglalkozásnál
alsó gyermek korhatár nincs,
várandós mamák is jöhetnek. A gyerekeket csak körülveszik zenei ingerekkel,
nekik csak „hallani” kell
megtanulniuk. A módszerrel
kapcsolatosan bővebben a
www.ringato.hu weboldalon
olvashatnak.

tus feloldható így, pl. testvérféltékenység, szülő–gyerek vagy párkapcsolati problémák.
Boldizsár Ildikó legfiatalabb páciense egy 24 hétre
született, 650 grammos kislány volt.

Ha már csupa nőből állt
a hallgatóság, adta magát a
kérdés: Ki volt az első meseterapeuta? Természetesen egy
nő, a Seherezádé néven is ismert Sahrazád, aki 1001 éjszakán keresztül mesélt. Meséivel lecsendesítette a boszszúszomjas, háborgó lelkű
uralkodó haragját, egyúttal
a saját és húga életéért is
küzdött. Ez ma is a meseterápia legfontosabb célja:
mesét mondani és mesét
hallgatni az életben maradásért, a lelki egyensúly helyreállításáért. Ahogy Boldizsár Ildikó fogalmaz: A mesék élni segítenek.
A mesemondók általában
férfiak voltak, a közösség
megbecsült tagjai, akik a
mesékkel segítették az emberek életét. Csak a hiteles
mesemondókat és meséket
fogadták el. Ha nem értettek
velük egyet, bekiabálták: az
nem úgy volt, másképp
mondd! A meseterápiában is

A kicsi élet-halál között, az intenzív osztályon gépekkel körülvéve feküdt az inkubátorban. Az orvosok azt mondták,
bár mindent megtesznek érte, az
életben maradása
nem az orvostudományon fog múlni.
Ekkor keresték meg
a szülők Ildikót, aki
összeállított egy meseanyagot, amit a
szülők magnóra
mondtak, és betették az inkubátorba
a gyerek mellé.
A mese hatására az összes
műszer azt jelezte, hogy jobban van a kislány, aki ma is
egészségesen él. Azaz szülei „átmesélték” az élet-halál mezsgyéjéről az életbe.

Sokaknak talán furcsa, hogy
felnőtt emberek problémáira
a mesék jelenthetnek megoldást, azok mesék, amelyek
napjainkban a gyerekeknek
szólnak. Nem volt ez mindig
így, a népmesék például
csak a XIX. sz. vége óta számítanak gyerek műfajnak.
Korábban a mesék egy adott
közösség, törzs, nép élettapasztalatait, bölcsességeit,
mondhatnánk kultúráját foglalták össze.
fontos a mesemondó személye. A meseterapeuta a mesélő szerepét játssza, és
egyfajta közvetítő a mese és
a páciens között. A mese kiválasztása is nagyon fontos,
hiszen mindenkinek mást
kell mesélni, nincs két egyforma beteg, nincs két egyforma betegség, de mást
kell mesélni a nőknek és a
férfiaknak is. A hallgató azonosulhat a szereplők közül
bárkivel, nem csak feltétlenül a főhőssel, hanem azzal
a személlyel, akinek sorsa
megoldást tud kínálni az ő
problémájára. Sok konflik-

Boldizsár Ildikó szerint a
mozgalmas rajzfilmek, a nagyon színes képes könyvek
korlátozzák a gyerekek belső képalkotását. Ezért is nagyon fontos, hogy meséljünk a kicsiknek, és minél
több értékes, eredeti népmesét. A „félelmetes” mesékről pedig megtudtuk, hogy
nem kell a gyerekeket félteni tőlük, mert a fantáziájuk
csak olyan képeket és csak
addig a határig vetít elő,
ami nem káros számukra.

Fonnyadt leveleket kavart a part menti sétányon a
reggeli szellő. Csikorgó hidegnek közeledtét hozta óvatosan közénk. Meg-megállt,
belebotlott egy-egy sétáló
alakba, és ki tudja mióta figyelt a jól megszokott helyre. Pihenőből tértek vissza a
víz madarai is. Másnap már
serényen siető alakok kerülgették a fénylő pocsolyákat,
nehogy járásukban bántódás
essék. Itt volt a tél. Ez az
idei sem feledtette, hogy
meg kell állni, nem az örök
nyár birodalma a mienk.
Egy múltszázadfordulós bepillantás: a majdnem fenékig befagyott Balaton, fakutyákat hajtó népség zsibong
a jégen, lágy ölelésre vágyó
pirospozsgás hölgyek szorongatják zsebkendőjüket.
Gőzölgő porcelán csészék
sorakoztak a deszkán, ahonnét pödrött bajszú inas kínálgatja a dűlők forró nedűjét,
és közben helyesli, hogy úrhölgy vevője eldöntötte: nem
vonakodik többé Füredtől,
és még a Tátrát is elfelejti!

Lórántot, akit magunk
között csak Lórinak hívtuk
a vitorlázás, a Balaton és a
klasszikus vitorlás hajók szeretete és az ezekhez való ragaszkodás jellemezte.
1938. november 17-én született, és a Balatonfüredi Hajógyáron keresztül lett a víz
és a vitorlázás rabja. Egyéni kimagasló sport eredménye nem volt, de nélkülözhetetlen versenyzőtársként vett részt a versenyeken és bajnokságokon. Köz-

ismert, hogy nem mindenki
születik kormányosnak, ő viszont eredményt hozó manschaftként vett részt a nemes vetélkedéseken. Kiváló
vitorlázó volt! A Kékmadár
30-as cirkálón Farkas Laci
bácsi versenyzőtársaként 11
alkalommal állt a bajnoki
dobogó valamelyik fokán.
Leszerelt és összehajtogatott perzeringgel várta már
verseny előtt Laci bácsit.

A magas székszerű szán is
jobban siklott vele ezután.
Még a Norvégiából ideszármazott kormányozható vitorlás szán is, vasaló alakjával
elkápráztatja a jeles társaságot. Sikoltó gyermekek rángatják dadájuk kezét, maradjunk Füreden holnap is!
Odébb vitorlás korcsolyás úrfi bécsi fáradalmait szellőzteti ki, majd megfogadják Hans
barátjával s annak aranyos
mátkájával, jövőben is leruccannak Füredre…

A múlt század 70-es éveiben, amikor a nagy hajós
osztályok felett Demoklész
kardja lógott, több újságcikkben emelte fel hangját a
klasszikus cirkáló osztályok
összevonása ellen, sőt a
nagy hajókat sújtó adózás ellen is.
Az aktív versenyzést abbahagyva a klub élet elmaradhatatlan tagja lett, segített
ahol szükség volt rá, és lelkesen továbbadta tapasztalatait. Az Aranycsillag motoros vezetőjeként mindig ott
volt, ahol kellett a mentésnél, vontatásnál. Nem volt
elkésett rajt, nem volt éjszakában kint maradt klub hajó.
Segítette az ifjúsági és utánpótlás versenyzőink felkészítését, ezen belül is András fiának fejlődését, akinek
később menedzsere lett.

A vitorlás sport életét és
mozzanatait, eseményeit precízen nyomon követte és
több alkalommal is észrevételeivel hívta fel a figyelmet a változtatásra.
Lóri, fájó szívvel búcsúzik
Tőled a BYC tagsága és a
vitorlázók nagy tábora. Anynyi emléket hagytál magad
után, hogy neved mindörökre közöttünk fog maradni.

Öröm nézni a kipirult arcokat, és arra gondolni, mit
fognak majd érdes tenyerükkel a lékekből azok a távoli,
aprónak látszó halászok.
Mert ezek a vasfejű, erős jelenlétű emberek mernek csak
kellő távolságra rámászni a
jégmezőre. Este a jól megérdemelt fogás tiszteletére még
ráadást is kapnak a csárdástól. Nagy hozzáértéssel húzzák a kerítőhálókat a jég
alatt, hogy azután a több mázsa halat a jégre terítsék.

Nem kerülik el Füredet
azok a társszekerek sem,
akik építőkővel megrakva
szelik át a jégmezőt, valóságos utak kerekednek a szekerek nyomaitól.
Apa és fia jégvágáskor sokszor dörzsöli elgémberedő
kezeit, nekik is elkél a jó
forró mézes tea, hiszen
ahány korcsolya jéggel tér a
gyermek a szekérhez, annyi
csuporral jár neki. Ez tartja
benne a lelket, míg szekerük tele nem lesz. Ezek után
apja se röstelli kérni a pödrött bajszú inastól a fahéjas
borocskát.
Esteledik, a vadlúdsereg közeleg, háborítatlan szipogásuk elvegyül a köddel.
Reggelre a kályhákban majd
tűz pattog, ezernyi kémény
ontja a füstjét. Hiába, jó élni
Füreden, még ha egy kicsit
nyikorog is bakancsunk alatt
a göröngyös út. A jeges Balaton feletti sziporkázó napsütésben a délibáb tüneménye talán még az Alföldet is eszünkbe juttatja.

FEBRUÁRI PROGRAMOK
01. 17:00 Széchenyi Ferenc Kertészeti Szakképző
Iskola és Kollégium szalagavató bálja
02. 9:00 Balatonfüred és Környéke Felnőtt
Teremlabdarúgó bajnokság
19:00 Sportbál
03. 9:00 Balatonfüred és Környéke Felnőtt
Teremlabdarúgó bajnokság
16:00 BKC–Nyíregyházi KSE NB I-es ifi kézilabda
18:00 BKC–Nyíregyházi KSE NB I-es férfi kézilabda
09. 9:00 Balatonfüred és Környéke Felnőtt Teremlabdarúgó bajn.
17:30 Brillante Éneklő Együttes Farsangi Koncertje
19:00 A balatonfüredi Művészklub és a MÚZSA
Művészeti Egyesület Művészfarsangja
10. 16:00 BKC–Tatabánya Carbonex KC NB I-es ifi kézilabda
18:00 BKC–Százhalombatta KE NB I-es férfi kézilabda
16. 9:00 Balatonfüred és Környéke Felnőtt
Teremlabdarúgó bajnokság
17. 14:00 AMWAY Konferencia
23. 9:00 Balatonfüred és Környéke Felnőtt Teremlabdarúgó bajn.
24. 16:00 BKC–Komló BSK NB I-es ifi kézilabda
18:00 BKC–Győri ETO FKC SE NB I-es férfi kézilabda

MÁRCIUSI ELŐZETES
02. 18:00 Balatonfüred Város Koncert Fúvószenekarának farsangi
fúvóskoncertje
07. 19:00 A csütörtöki hölgyek (játék két részben)
Fősz.: Béres Ilona, Moór Marianna, Tordai Teri, Őze Áron

fél évszázada nem lehetett
megtartani író-olvasó találkozót, könyvbemutatót, városi ünnepséget, amin ne
vett volna részt.

Az utolsó foglalkozáson,
amikor megláttam, úgy köszöntöttem, hogy megpusziltam az arcát, többen itt a
nyugdíjas klubban megsimogatták, beszélgettek vele. A
másnapi halálhír érkezésekor
jutott eszembe, mi volt ez,
megérzés? Tudatalatti elköszönés, végső búcsú? Igen,
mert az emberi érzéseknek
megmagyarázhatatlan rezdülései vannak.
Seneca mondta: „Minden jó
ember szívében megleled az
Istent”. Erzsi néni jó ember
volt, szívében az Istennel.
Őrző angyalok vigyáztak rá.

Mennyire aggódtunk, és féltünk valamennyien már
évek óta, ahogy közlekedett
előbb-utóbb éri valami. De
az angyalok fogták a kezét.
Talán azon a tragikus estén
ez a kézfogás egy kicsit
meglazulhatott, és bekövetkezett a tragikus halál.
Búcsúzunk Tőled, kedves
Erzsi néni! A rubin diplomás tanárnőtől, aki hetven
éve végezte el a tanítóképzőt, aki szeretettel, emberséggel nevelte a füredi
gyerekeket. Búcsúzunk a
nyugdíjas klub nevében,
ahol szerettek és tiszteltek,
és búcsúznak a Pedagógus
Egyesület és a Helytörténeti
Egyesület tagjai. Búcsúzom
a város lakossága, mindazok nevében, akik ismertek és szerettek. Havas Erzsébet nélkül már több mint

– Kamaszkorom óta vitorlázom, így magától értetődő volt, hogy télen is kipróbálom ezt a nem mindennapi sportágat. Annak idején szinte nem volt olyan
tél, hogy a Balatonra ne tudtunk volna rámenni, így elmondhatom, hogy több évtizede tart ez a nagy szerelem.
– Meglehetősen banális
a kérdés, de a jégvitorlázás
mennyivel nehezebb vagy
könnyebb a hagyományoshoz képest?
– Bizonyos szempontból
könnyebb. Itt a hullámok

csapkodása nem jellemző,
valamint a jégen nagyon
könnyű elindulni. Ugyanakkor veszélyesebb, hiszen lényegesen gyorsabb, olykor
a 100 km/h sebesség sem lehetetlen. Ilyenkor nagyon
kell összpontosítani, különösképpen, ha a korcsolyázók a kijelölt pályán kívül
vannak. Szerencsére a múlt
héten többször sikerült hódolnom ennek a csodálatos
sportágnak, sőt az év utolsó
napján sí futottam a Balatonon, mivel jó minőségű hó
volt, így „átszaladtam” Tihanyba. A Balaton nem minden pontján van ennek
hagyománya. A déli part ennek kifejezetten nem kedvez, sokkal népszerűbb Balatonfüreden vagy éppen
Fűzfőn. Becsléseim szerint
mintegy hatvan ember jég
vitorlázik a Balatonon, de
egyre közismertebb lesz a
Velencei-, valamint a Fertő-

tónál. Nagy előnye még,
hogy rendkívül könnyen szállítható, így bejárhatjuk vele
Európa közkedvelt tavait.
– Említette, hogy cseppet sem veszélytelen sportágról beszélünk, ugyanakkor létezik-e olyan elfogadott szabály, ami meghatározza, hogy hány centiméteres jégvastagság mellett lehet sportolni?
– Ilyen szabályról nem
tudok, de van egy bizonyos
lélektani határ, amit érdemes betartani. A szakemberek szerint tíz centiméter, de
én úgy gondolom, hogy már
nyolc centiméter is elegendő, de jó minőségű jég legyen. Lehet, hogy furcsa
amit mondok, de a part mentén vagyunk inkább kitéve a
veszélynek, a mólók közelében, hiszen a beton még a
borús időben is magába
szívja a hőt, ezáltal felmelegíti a körülötte található je-

te, imádta a Balatont. Tö- rékeny termetével ellentétben
hallatlan energiával, szel- lemi frissességgel rendelkezett egészen élete utolsó
pillanatáig.
Tudjuk az élet és a halál közös tőről fakad. A tibeti
mondás szerint, nem tudhatod, hogy melyik jön előbb,
a holnapi nap vagy a következő élet. A hívő ember vallja, nem a halálé az utolsó
szó, egy másik dimenzióban
folytatódik tovább az élet.
Te, kedves Erzsi néni, már
megérkeztél oda.
Tovább élsz bennünk is, hiszen örökké él, akit szerettek. Emléked őrizzük, pihenésed legyen békés és nyugodt.

Erzsi néni maga volt a várostörténeti lexikon, szeret-

get. Az a néhány tragikus
baleset, amiről hallottam, az
itt történt meg, hozzáteszem
nem jégvitorlázók voltak,
hanem korcsolyázók
– Másik nagy szerelme,
a lékhorgászat.
– A halaknak mindenképpen jó, hiszen végre „nyugalomban” vannak. Számukra
csupán a „négyes ellenség”
létezik, mégpedig a horgász, a halász, a rabsic és a
kormorán, akiktől a jégpáncél most biztos védelmet
nyújt. A Balatonon nincs
nagy hagyománya a lékhorgászatnak, de azért előfordul. Nem túl kellemes körülmények között, de olykor
horogra akad egy-két hal.
Finnországban, Kanadában
nagyon népszerű, sőt ott
még sok horgásznak van
egy kis hordozható bódéja
is, így kellemes körülmények között tud pecázni.

Pásztory Dóra Nagyatádon született, gyerekkorát
Palotabozsokon, egy kis faluban töltötte. Mint mondta,
Nagyatádra csak születni és
majdnem megfulladni ment.
Születésekor derült ki, hogy
bal karja rövidebb a másiknál, és összesen öt ujja van.
Ez azonban őt nem gátolta
abban, követtek el, mindenki tudta, hogy Dóri biztos
benne van. Testi fogyatékossága nem zavarta, a gyerekek csak olyan mértékben
csúfolták, ahogy másokat is,
kit szemüvege, kit kövérsége miatt. Ahogy a könyvtár
által készített meghívón is
olvashattuk: „Meghatározó
volt a nevelésem. Soha nem
neveltek másnak, mint ami
vagyok. Anya hagyta, hogy
feltaláljam magam minden
helyzetben. Az rögzült bennem, hogy nem vagyok
más, mint a többiek, és kifelé is ezt mutattam. Ha az
ember elfogadja magát, mások is könnyebben fogadják
el őt. Számomra mindig is
ez volt a természetes állapot.”
Noha nyarait nagyszüleinél,
Fonyódligeten töltötte, víziszonyos kisgyerek volt.
Szerinte máig emlékeznek

December végén meglepetés vendégek érkeztek az
Eötvös Általános Iskolában
tartott judo edzésre. Ferencsik István a Tv2 Nagy Fogyás című produkciójának
döntős
résztvevője,
aki
egyik alapítója a városban
működő Havasi Judo Clubnak, a Nagy Fogyás sztár
edzőjével, Béres Alexandrával és egy operatőr stáb kíséretében érkezett. A gyerekek és a felnőttek is nagy
lelkesedéssel dolgoztak együtt
a két hírességgel, és élvezték az év utolsó edzésének
játékos hangulatát. A hírességek megígérték, hogy jövőre is ellátogatnak Füredre. Természetesen a balatonfüredi judósok nem csak a
tv-ben szerepelnek jól. 2007
őszén több komoly eredményt is elértek sportolóink.
Sárközi Gergely, aki felnőttként ismerkedett meg a
sportággal, és még viszonylag rövid ideje, „csak” 6 éve
gyakorolja azt, az idei évtől
komoly szándéknyilatkozatot tett a versenyzés mellet
és ennek kezdeteként a felnőtt II. osztályú országos
baj- nokságon már indult is.
Remek lendülettel kezdett,
de még a tapasztalatok hiánya miatt elvesztette a
bronzmérkőzést, és az 5. helyet szerezte meg.
Bartus Gergő a diák A korcsoportú országos bajnokságon szintén nagyszerűen
kezdett, de a második mér-

visításaira, mikor a Balatonban az arcához ért a víz.
Úszni Málnai Istvántól az
Alapítvány a végtaghiányos
gyerekekért mozgalom keretében kényszerből tanult
meg. Bal kezét kellett erősíteni, és erre az úszás látszott
legmegfelelőbbnek.
Végül olyan jól ment, hogy
nemsokára versenyeken is
indult. Ráérzett a „dobogón
állás ízére”, ez motiválta a
továbbiakban. Pécsre költözésük után 1995. szeptemberében Dr. Petrov Anatolij,
Tolja bácsi lett az edzője,
akivel a mai napig is apa-lánya kapcsolatot tartanak.
Kettőjük közös munkája, és
persze Anya a háttérből,
megteremtették a siker alapját. Országos bajnokságok,
Európa bajnoki aranyérem,
olimpiai csúcs és aranyérem. Minden megnyerhetőt
megnyert. Ezután jött 2001,
Stockholm. 200 vegyesen
és 100 pillangón ezüstérem.
Van, akinek pályafutása legnagyobb sikere lenne ez az
eredmény, de nem így Dórának, aki élete kudarcának tekintette. „Kitört rajtam a
csillagbetegség”
mondja,
nem hitte el, hogy ő is legyőzhető. Nem is mások
győzték le, ”Én vertem meg
saját magamat” teszi hozzá.
Ezután elbújt a világ elől,
abba akarta hagyni az
úszást. Hogy nem így lett,
ebben az édesanyja szervezte 18. születésnapi buli is segített, rájött, akkor is sze-

retik és elfogadják, ha nem
ő az első. Innentől kezdve
újult erővel kezdett dolgozni, napi 13 kilométereket
úszott. Úgy tervezte, 2004ben az athéni olimpia után
visszavonul, ha nyer, mert ő
is a csúcson szerette volna
abbahagyni. Sikerült, 2
ezüst, 100 pillangón és 100
háton, és a fő számon a 200
vegyesen paraolimpiai és világcsúccsal arany!
Ezzel a sport által meghatározott élete lezárult. Ma az
ELTE kommunikáció szakára jár, kommentátor az Eurosport TV csatornán, és
szívvel – lélekkel dolgozik
a Gondolkodj egészségesen
programban.
Büszkesége,
hogy írt egy színezős mesekönyvet, amit Csukás István
lektorált. Másik nagy sikere, hogy ő adhatta át személyesen Palotabozsokon, egykori ovijában a kicsiknek
szánt egészségzsákokat
Vujity Trvtko azt írta Pásztory Dóráról szóló könyvében, hogy büszke rá, és
meglett férfiként példaképének tekinti ezt a fiatal lányt.
Dóri kifogyhatatlan humorához és optimizmusához csak
egy adalék, amikor befejezte a az úszást, megtudta,
hogy az Eurosport olyan
sportolókat keres kommentátornak, akik abbahagyták,
vagy a közeljövőben hagyják abba a versenyzést, tehát pontosan engem – jelentette ki Dóra teljes magabiztossággal. És valóban,

kőzésén kikapott a későbbi
győztestől, így vigaszágra
szorult, ahol viszont két
gyors győzelem után a
bronzéremért küzdhetett, de
sajnos nem sikerült győznie
így 5. helyen zárta a versenyt.
Bartus Melinda a diák C
korcsoportú Magyar Köztársaság Kupán, élete első országos szintű versenyén kemény küzdelmet vívott, így
küzdötte fel magát a dobogóra, és megszerezte a 3. helyet.
Farkas Bálint és Pimper
Bence a Koronco Tutti Kupa nemzetközi meghívásos
versenyen remekelt. A népes mezőnyben osztrák,
svájci, cseh, szlovák klubbok versenyzőit maguk mögé utasítva az előkelő 3.
helyet szerezték meg.
Morvai Krisztián az év utolsó rangsoroló versenyén bizonyította, hogy ellenfeleinek számolni kell vele, és
magabiztosan nyerte a küzdelmeit megszerezve az 1.
helyet.
2008 évben is várunk minden sport iránt érdeklődő fiatalt és időset öt és száz év
között az Eötvös Általános
Iskola tornatermében minden hétfőn, szerdán és pénteken 17.00 és 19.00 óra
között.

ma már ő közvetíti az úszóversenyeket.
Elmesélte, hogy a 4-es szám
bűvöletében él, afféle szerencseszámnak is tekinthetjük: 1984. 4. hó 4-én
született, 44-es számú házban lakik, aktív korában 4
óra 44 perckor kelt, és a sydney-i olimpiai döntő 4 óra
44 perckor kezdődött.
Megtudtuk azt is, hogy kedvencei és kabalái az elefántok, természetesen csak a
felálló ormányúak, mert ők
hoznak szerencsét. Ezért a
versenyeket is nem orrhossznyi, hanem ormánynyi
előnnyel kell nyerni. Így
ajándékba a könyvtártól is
egy felálló ormányú, olimpiai karikákkal díszített plüsselefántot kapott.

Könyvek, amelyet
Dóráról írtak:
Havas Henrik – Sz.
Koncz István – Vujity
Trvtko: Aranyos lány
Horváth Gábor –
Kalmár Lajos – Sz.
Koncz István: Athén,
második felvonás

Fazekas Károly egyike
volt azoknak, akik Szalay
Balázs csapatában (Szalay
Dakar Team) rajthoz állhattak volna, ha közbe nem
szól a politika, és a szervezők a terror veszély miatt
nem fújják le a 2008-as Dakart. Károly persze nem
mond le álmáról, és jövőre
mindenképpen ott kíván lenni, még úgy is, hogy saját
autóval vág neki a cseppet
sem veszélytelen útnak.
– A csapat valamennyi
tagja beleélte már magát abba, hogy indulhatunk a Dakaron. A francia kormány
politikai döntése véleményünk szerint megalapozatlan volt, de nem tudtunk mit
tenni. Hiába készültünk hónapok óta a versenyre, egyesek úgy gondolták, hogy
veszélyes körülmények között versenyeznénk – boszszankodott Fazekas Károly,
aki szerint a Dakar a rallyk

világbajnoksága.
Túl azon, hogy a versenyzőket jelentős anyagi kár is érte, sokkal nagyobb az erkölcsi kár, hiszen a szervezők a rajt előtt jelentették be
a világ számára, hogy idén
elmarad a Dakar. Fazekas
Károly addig is szorgalmasan készül a magyar bajnokikon, illetve a nemzetközi
versenyeken, hogy kellő rutint szerezzen jövőre, amikor remélhetőleg lehetőség
nyílik arra is, hogy Magyarországról induljon a Dakar.
A sikeres vállalkozó (a Fazekas Intertrans & Spedition
Kft. ügyvezetője) már tinédzser korábban kipróbálta
az autóversenyzést, igaz akkor még nem tudta finanszírozni azt. Amúgy a Dakaron
a nevezési díj 11 ezer euróba, közel 3 millió Ft-ba kerül, amely mindenképpen
meghatározza a résztvevők
körét. A 43 éves üzletember
életét a rally elmaradása
nem változtatta meg, reményei szerint BMW-jével jövőre már megmutathatja magát a világnak.

A könyvecske, amit
Dóra írt: Eprecske
oviba megy

múlt években több diákcsere is történt. Az idegenforgalmi tagozatos diákjaink a
kötelező szakmai gyakorlatuk egy részét németországi
utazási irodákban tölthették.
2005 tavaszán az énekkarunk kapott meghívást egyhetes vendégszereplésre, majd
ezt követte a Holzkamp-Gesamtschule zenei színpadának füredi szereplése.
2007 nyarán meghívó érkezett Wittenből. Az iskola
most ősszel ünnepelte fennállásának 25 éves jubileumát, és az ünnepségre meg-

Az a szándék vezérelt
bennünket, hogy az együttműködés révén diákjaink
számára kölcsönösen lehetőséget biztosítsunk egymás
kultúrájának megismerésére, az idegen nyelv gyakorlására. Ezért 2002-ben együttműködési megállapodást is
kötött a két iskola. Az el-

hívták a partneriskolákat is.
A decemberi ünnepségen iskolánk képviseletében Mahlerné Csángó Mária igazgató asszonnyal vettünk részt.
Vendéglátóink tartalmas programot állítottak össze. A witteni polgármester asszony,
Sonja Leidemann fogadást
adott tiszteletünkre, ahol le-

hetőségünk nyílott iskolánk
bemutatására is. A hivatalos
eseményeken történő részvétel mellett lehetőségünk volt
megtekinteni az Ostermann
cég speciálisan kialakított
raktárát, de meglátogattuk a
dortmundi karácsonyi vásárt is.
A program ökumenikus istentisztelettel
kezdődött,
amely számunkra kötetlenebbnek tűnt az itthon megszokottnál. Ezt követte az
iskolai ünnepség, majd a
rendezvénysorozat másnap
iskolai bállal zárult.

Az ünnepségen öt partneriskola képviseltette magát,
így a további együttműködési lehetőségekről is tárgyaltunk. A lengyel, izraeli és
görög partneriskolákkal külön is szeretnénk kapcsolatokat kialakítani. Valamennyi
partnerünk nyitott volt az
együttműködés minden formájára. A Lóczy Lajos Gimnáziumban a közeljövőben
elkezdjük egy közös projekt
kidolgozását.

Benedek István és Mező Béla munkájára feltétlenül számítanék, akikkel már nagyon
régóta jó baráti és munkakapcsolatban vagyok. Ebből
kifolyólag a labdarúgó szakosztálynak most egy háromtagú vezetősége van.
– Mint a triumvirátus
egyik tagja, hogyan értékeli
az elmúlt félévet?
– A felkérés és a közgyűlés létrejötte között volt egy
kéthetes időintervallum, melyet arra használtunk fel,
hogy átnézzük a csapat gazdasági helyzetét. Sajnálatos
módon kaotikus állapotok
uralkodtak, amelyet bizonyít az is, hogy a huszonnegyedik órában tudtuk benevezni csapatunkat a bajnokságra. De nem szeretnék a
múlttal foglalkozni, mindig
is annak a híve voltam,
hogy előre kell tekinteni, borítsunk fátylat a múltra!
– A megalakulásuk után
mi hangzott el legelőször az
első szakosztályi ülésen?
– Egyöntetű vélemény
alakult ki arról, hogy legelőször a gazdasági helyzetet
kell megszilárdítani, az adósságokat rendezni kell. Ami
viszont örvendetes, hogy
mindezt sikerült letudnunk,
januárra majdhogynem nullszaldósak leszünk, ez mindenképpen előrelépés. Fontos szempont volt mindemellett a fegyelem megteremtése a csapaton belül.
Fegyelmezett, kulturált játékot követeltünk meg a játékosoktól, amelyet sikerült

betartatni. Korábban gondot
okozott az is, hogy a labdarúgók nem szívesen jártak
edzésre, pedig ez mindennek az alapja. Itt volt némi
előrelépés, de jövőre még
nagyobb változásokat szeretnénk elérni. Kedden, szerdán és pénteken vannak a
tréningek, amelyekről a keddi napon gyakran hiányoztak játékosok, mert az edző
az erőnléti képzésre fektette
a hangsúlyt. A házirendünkben előírtuk, hogy hetente
minimum kétszer meg kell
jelenni az edzéseken, de voltak olyanok, akik ezt képtelenek voltak betartani. Éppen ezért jövőre szigorúbban vesszük az edzések látogatottságát, nem engedhetünk ebből, úgy is mondhatnám, hogy a zéró tolerancia
elvet alkalmazzuk. A bajnokság megkezdése előtt az
első hat hely valamelyikét
tűztük ki célul, de a dobogó
harmadik fokára jó esélyekkel pályázhatunk, hiszen a
játékosállomány és a feltételek adottak erre.
– Terveznek a játékos keretben, illetve a kispadon
változásokat?
– Edzőcserében egyáltalán nem gondolkodunk, hiszen Szász Sándor személyében egy rendkívül korrekt, lelkes, felkészült emberről beszélünk. A tél
folyamán szeretnénk megerősíteni a csapatot, a tárgyalások már folynak, de
neveket egyelőre nem kívánok mondani. Úgy gondo-

lom, hogy a hiányposztokra
4-5 ember szükségeltetik, és
ha ez megvalósul, akkor
szebb tavasz köszönt ránk.
Remélem, hogy a bajnokság
befejeztével a dobogó harmadik fokára felállhatunk,
és jövőre harcban leszünk a
bajnoki címért. Muszáj mindezt elérnünk, hiszen az asztaliteniszezők, a sakkozók
és a kézilabdázók is valamelyik NB-s bajnokságban szerepelnek, csupán mi „lógunk ki” ebből a sorból.
– Néhány hónapja már
téma a városban, hogy egy
befektetői csoport szerepet
vállalna a füredi labdarúgásban. Mi történt az elmúlt
hetek során?
– Ahogy szokták mondani, előrehaladott tárgyalásokat folytatunk. Hogy mindez mikorra realizálódik konkrétan, nem tudom még megmondani, hiszen ez sok mindentől függ. Az elképzelések nagyon jók, a tervek
szépek, és remélem, hogy
jövőre a sportkomplexum tekintetében is előrelépünk.
– Az ünnepek közeledtével mit kíván a füredi labdarúgásnak?
– Legelőször is a szurkolóiknak kívánok kellemes
ünnepeket, hiszen egy bizonyos mag mindig kitart mellettünk. Kívánságaimat már
előzőleg megfogalmaztam,
azaz a terveink valósuljanak
meg, és a gazdasági helyzetünk stabilizálódjon.

Még tavaly év végén két
futballtornát szerveztek a
Balaton Szabadidő és Konferencia Központban, amely
sok érdeklődőt vonzott. A
hosszú ideje súlyos állapotban fekvő egykori labdarúgó és edző, Kránitz Róbertnek és családjának a megsegítésére négy csapat fogadta

el a meghívást. A tornát végül a Tarex nyerte meg, a
Korona Panzió, az Aromax
és a Racer előtt. A gólkirályi címet Marosvölgyi Tamás (Tarex) szerezte meg,
míg a legjobb kapus Erős
Tamás (Aromax), a legjobb
mezőnyjátékos Majer Tamás (Korona Panzió) lett.
A Szilveszter-kupáért három település, négy labdarúgó csapata mérkőzött meg
egymással az elmúlt évben.
A házigazda füredieket két
csapat képviselte, de meg-

mutatták labdarúgó tudásukat a csopaki és tihanyi szenátorok is. A végső győztes
a Szabadidő Központ gárdája, akik százszázalékos teljesítménnyel
utasították
maguk mögé a mezőnyt. A
BKSZ így további egy évig
őrizheti a díszes vándorserleget, amelyet 2006-ban is a
magasba emelhettek. Az
ezüstérmet a tihanyiak szerezték meg, a dobogó harmadik fokára pedig a
csopakiak állhattak fel. Füred város önkormányzatá-

nak a negyedik hellyel kellett beérnie, de elmondásuk
szerint idén revansot vesznek mindenkitől.
Harmincöt csapat nevezett
be az idei téli teremlabdarúgó bajnokságra. A lejátszott
harminchárom mérkőzés és
a 216 gól döntött az osztálybesorolásról. Mostantól négy
osztályban zajlik majd a bajnokság, és előreláthatólag
március közepén már végeredményt hirdetnek majd a
szervezők.

„Repül a nehéz kő: ki
tudja hol áll meg? Ki tudja
hol áll meg s kit hogyan talál meg?”. Minden bizonynyal Arany János sorai is
eszébe jutottak a népszerű
raliversenyzőnek, amikor Székesfehérváron valaki az út
közepére egy nagyméretű
követ helyezett el. – Éppen
az első helyen álltunk, és
már nem sok volt hátra a
versenyből, azonban egy „jóakarónk” úgy gondolta,
hogy szertefoszlatja az álmainkat. A híd közepén egy
kővel találtuk magunkat
szem- ben, kivédeni az ütkö-

zést szinte lehetetlen volt,
egyrészt, mert váratlanul ért
bennünket az akadály, másrészt nem szerettünk volna
az árokban landolni, így átgázoltunk rajta – eleveníti
fel Osváth Péter a kellemetlen helyzetet.
A mai napig ismeretlen elkövető nemcsak erkölcsi, hanem jelentős anyagi károkat
is okozott a füredi versenyzőnek, hiszen tönkrement
az autó futóműve, valamint
defektet is kapott. Péterék
így az első helyről a hetedik
helyre estek vissza, ami
nem járt egyetlen egy ponttal sem, ráadásul a soron következő szombathelyi versenyen is érezhető volt még
a hátrány.
Összességében azonban elmondható, hogy sikeres évet

zártak, hiszen a huszonöt
sportoló között az előkelő
negyedik helyet szerezték
meg az összesítésben. Idén
természetesen a dobogó a
cél, amire meg is van minden esélyük, hiszen egy új,
feltuningolt autóval vágnak
neki az évadnak. – Reményeim szerint a márciusi egri ralin már érezhető lesz a

mintegy 30 lóerővel megnövelt Mitsubishi autó ereje.
Ebben az évben már mi is
az EVO 9-es típussal versenyzünk, amelynek lényegesen korszerűbb a hajtáslánca, mint a korábbi EVO
6-osnak, illetve a 300 lóerő
önmagáért beszél – vázolja
fel a jövőképet Péter.

Négy korcsoportban, 180 diák mérte össze felkészültségét három úszásnemben és 4x50m gyorsváltóban. Hagyományosan a Radnóti és az Eötvös iskola nagy létszámmal
képviseltette magát. A versenyen indultak még a Bem iskola és a csopaki iskola tanulói is.
Számos szülő is megtekintette a versenyt, így a zsúfolásig
– Tősgyökeres füredimegtelt uszodában rendkívül jó hangulatú és izgalmas küzként nagyképűség nélkül áldelem zajlott. Győztesek:
líthatom, hogy jól ismerem
a várost, és azon belül is a
I. korcsoport
sportéletet. Glatz Laci bácsi50 m gyors
nál kezdtem el kézilabdázni,
1. Szabó Donát (Csopak) 55,01
versenyszerűen még tizen1. Schütz Annamária (Radnóti) 52,48
öt évig folytattam, de a fut50 m mell
ball mindig is nagy szere1. Németh Gergő (Eötvös)
60,75
lem volt, talán ennek is
1. Schütz Annamária (Radnóti) 60,34
köszönhető, hogy a helyi
50 m hát
kispályás bajnokság alapító
1. Szabó Donát (Csopak) 57,66
tagjai közé tartozom.
1. Schütz Annamária (Radnóti) 46,08
– Amikor nyáron felkérték arra, hogy legyen a BFC
II. korcsoport
szakosztályvezetője, mennyi
50 m gyors
gondolkodási időt kért, és
1. Kovács Vince (Radnóti)
38,91
végül miért vállalta?
1. Németh Zsófia (Eötvös)
47,19
– Legelőször Burka Ti50 m mell
bor keresett meg, és nem ta1. Mayer Levente (Eötvös)
48,47
gadom, meglepődtem a fel1. Németh Zsófia (Eötvös)
54,34
kérésen. Gondolom, ismer50 m hát
ték a sportmúltamat, tisztá1. Csonka Mátyás (Eötvös)
44,32
ban voltak azzal, ha én
1. Németh Zsófia (Eötvös)
48,13
valamit elvállalok, akkor azt
4x50 m-es gyorsváltó
szívvel-lélekkel teszem. A
1. Eötvös (fiú) 3:16,66
szakmámat illetően a gazda1. Eötvös (lány) 3:55,59
sági életben dolgozom, minden bizonnyal ez is közreIII. korcsoport
játszott abban, hogy megke100 m gyors
restek. Néhány nap gondol1. Farkas Adrián (Radnóti)
1:45,66
kodási idő után végül úgy
1. Győri Alexandra (Eötvös)
1:38,85
döntöttem, hogy elvállalom
50 m mell
ezt a felelősségteljes funkci1. Bartus Gergő (Radnóti)
52,18
ót, hogy ezzel is segítsem a
1. Soltész Csenge (Eötvös)
51,34
füredi labdarúgást. A vezető100 m hát
ségnek megemlítettem, hogy
1. Farkas Ákos (Radnóti) 2:10,00
1. Czeglédi Bori (Eötvös)2:06,53
4x50 m-es gyorsváltó
1. Radnóti (fiú) 3:07,10
1. Radnóti (lány)3:06,03

IV. korcsoport

100 m gyors
1. Bárczy István (Radnóti)
1:34,28
1. Korcsog Fanni (Radnóti)
1:24,93
100 m mell
1. Bradanovics Barnabás (Eötvös)1:49,47
1. Korcsog Fanni (Radnóti)
1:41,60
100 m hát
1. Bárczy István (Radnóti)
1:59,75
1. Czeglédy Sára (Csopak)
1:54,94
4x50 m-es gyorsváltó
1. Radnóti (fiú) 2:47,87
1. Radnóti (lány)2:53,98
Az első két helyen végzett tanulók és az első helyezett
váltók jogot szereztek arra, hogy képviseljék körzetünket
2008. jan. 27-én megrendezésre kerülő megyei döntőn is.

Szabó Imre kapus korábban már védett a Balaton
partján, most pedig Győrből
érkezett Füredre. Az ötvenötszörös válogatott Mohácsi Árpádot a Százhalombattától szerződtette a BKC,
egyelőre csak kölcsönjátékosként. Nagy rutinjára, valamint kiváló átlövéseire
nagy szüksége van az újoncnak. Mohácsitól a vezetők
azt várják, hogy a csapat
baloldali támadó játékát ver-

senyképessé tegye a Kotormán Attila és Tombor Csaba
fémjelezte jobbszárnnyal.
A fürediek február 3-án a
Nyíregyházát fogadják, majd
egy hét múlva a korábban
szebb napokat látott Tatabánya látogat Balatonfüredre.
Ezek után Mezőkövesdre
megy a Velky legénység,
majd február 24-én a győri
zöld-fehéreket fogadják a
Balaton partján, hogy aztán
a februári „nagy menetel”
Tatán záruljon. Valamennyi
hazai mérkőzés 18.00 órakor kezdődik a sportcsarnokban.

