Nagyon ravasz kérdést tettem fel magamnak, hiszen
nyilvánvaló hogy csak egy
van. Ám van, aki másként felelne rá, s felidézné nekem,
hogy ez az egy is legalább
háromból jött létre, és sorolná a hajdani kis faluk neveit:
Miske, Kék, Füred, Magyaré, amelyekből annak idején
aztán összeállt a település.
Más talán felvetné, hogy
mindig is kettő volt, hiszen a
falu és a fürdőtelep, ahogy
itt mondják, a telep, minden
szempontból élesen elkülönült egymástól. Megint csak
más azt mondaná, miért feledkezem meg Arácsról,
amely része ugyan Fürednek, de lakói mégis sajátos
arács-tudattal rendelkeznek.
No, akkor hány Füred van,
kérdezem újra magamtól, s
alighanem újra csak azt
mondom, egy. Ugyanis engem mindig érdekelt, csak
úgy, magamban beszélve,
hogy nem esik-e túl sok szó,
vagy még inkább túl sok figyelem a Balaton-parti részre,
annak
fejlesztésére.
(Még hogy sok? Nincs az a
sok, ami oda elég lenne!)
Vajon feljön-e a látogató a
faluba, vagy csak egy csilingelő kisvonat fülkéjéből csodálkozik rá: né, itt is van
élet?
Engem végül nem a vonatozó turista érdekel, hanem a
helybeli polgár. Ő hogyan
éli meg ezt a kettősséget, azaz a látogatott alsó város és
az otthonnak tekintett felső
rész között nincs-e ellentét?
Pár éve figyelem csak s egyre több jel mutatja, hogy
nincs, mert mindegyik másként alakul. Az utak állapotán mérem le, figyelem hol
és mennyi út készül a közművek cseréjével. Hallom, hamarosan indul Arács központjának a felújítása. s az a
valóban szép városrész meglepő építészeti értékeket mutat majd fel. Szerintem hangulatos az üzletsor, van benne valami a régi kereskedelmi világból, a régi portálokból, bár itt sokat lehetne
finomítani a cégéreken, feliratokon, kirakatokon, hogy
még eredetibben jöjjön viszsza a hajdani falukép bensőséges hangulata. Nyíltak itt
modern üzletek is, ezt a sorsot senki nem kerülheti el és
értelmetlen is lenne vele vitázni. Jöhet az új, de meg
kell menteni a régit. Figyelem a parkokat, kis intim
hangulatú tereket, amelyeket a helyi közösségek sokszor önerőből újítanak meg.
(Néhány szobor előtt azért
töprengve megállok, hát ez,
hogy került ide?)
Persze semmi sem lehet tökéletes, semmi sem lehet
elég, ha az életünk körülményeinek javításáról van szó.
Egyszer majd elmegyek egy
közmeghallgatásra (de csúnya szó!), hogy lássam, halljam, mi az, ami még szükséges akár a vágyak, álmok
szintjén is. S persze megtudjam, hogy nekem van igazam: csak egy Füred létezik.

Molnár Csaba, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági

Minisztérium
államtitkára
elmondta: a kidolgozás során figyelembe kellett venni
egyfelől a balatoni települések fejlesztési igényeit, másfelől az épített és a természeti értékek fokozott védelmét. A fejlesztések támogatására példa, hogy az üdülőövezetben a jogszabály
módosítása szerint összesen
3300 hektárral bővülhet a települések területe, 1100 hektárt minősítettek új gazda-

A pályázati pénzekből
egyebek mellett korszerű
rendezvény helyszínek létesülnek, strandok újulnak
meg, és fejlődik az ökoturizmus is. Balatonfüredre öszszességében háromszáz milliós támogatás jutott.
A Balaton Fejlesztési Tanáccsal egyeztetve speciálisan a balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése
érdekében írták ki a pályáza-

tokat – fogalmazott a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
csopaki épületében rendezett sajtótájékoztatón Pál
Béla, a KDRFT elnöke.
A pályázati pénzek révén,
Füreden 95 millió vissza
nem térítendő támogatással
továbbfejlesztik a Kisfaludy
és az Esterházy strandot,
nyolcvanmilliós segítséggel
megkezdődhet a magyar vitorlás szövetség helyi kikötőjének felújítása az utánpótlás-nevelés
fejlesztése
céljából, illetve egy új kistérségi mobil rendezvényhelyszín létrehozását is finanszírozta a tanács, mintegy 28 millió forinttal.
(Folytatás a 2. oldalon.)

sági, 790 hektárt pedig turisztikai fejlesztési területté.
Az államtitkár a környezetvédelemre példaként említette a szigorúbb tájvédelmet, amely nem engedi a jövőben tájképromboló ipari
és raktározási létesítmények
építését a Balaton-parton.
(Folytatás a 2. oldalon,
Módosították a Balaton
törvényt címmel.)

A TOP 100 kiadvány nettó árbevételük szerint foglalja rendszerbe a megye legsikeresebb cégeit, azok gazdasági mutatóit, adózás előtti eredményeiket, beruházásaik értékét illetve a foglalkoztatottak számát. A nettó
árbevétel alapján Veszprém
megye első öt legeredményesebb cége a következő:
Continental Teves Magyarország Kft. (69 872 003
ezer forint), a Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zrt. (56 360 540 ezer
forint), a Nitrogénművek
Zrt. (48 209 975 ezer forint), a Le Bélier Magyarország
Formaöntöde
Zrt.
(34 568 944 ezer forint), valamint az MTD Hungária
Kft. (25 952 184 ezer forint) – ismertette a legjobbak rangsorát a megyei
kamara elnöke. Dr. Markovszky György elmondta,
átrendeződött a megye gazdasága, ma már nem jellemző a bányászati, nehézipari
múlt. A lista cégeiből
Veszprém és környéke egyharmad, Ajka és térsége, va-

(Folytatás az 1. oldalról.)

Emellett az új törvény értelmében azokon a háttértelepüléseken, ahol nincs csatorna, nem adnak ki új építési engedélyeket addig, amíg
az építeni kívánók nem hoznak létre egyedi szennyvíztisztítókat. Ezekhez, amelyet
megépíthet közösen akár
egy utca is, a kormány 5
milliárd Ft támogatást biztosít, és jövő tavaszra kidolgozza
a
kistelepülések
szennyvízkezelő programját. Mint azt Molnár Csaba
kifejtette, a vízzáró szennyvíztározó megléte már nem
elégséges a beruházásokhoz, de ma már nem szükségszerű az sem, hogy
csatornahálózat épüljön a
szennyvízkezelés megoldására. Léteznek egyedi, néhány ingatlan vagy utca
problémáját önállóan is
megoldó
szennyvízkezelő
kisberendezések, amelyekkel teljesíteni lehet a törvényi elvárásokat. Suchman
Tamás, a Balaton Fejlesztési
Tanács (BFT) elnöke arról
beszélt, hogy 6-8 éves munka előzte meg a 2000-ben
életbe léptetett Balaton-törvény átfogó módosítását,
amelynek során nehéz volt
békét kötni a fejlesztési és a
környezetvédelmi törekvések között. Szólt arról is,
hogy több nagyberuházás
kezdődhet meg a törvény na-

lamint Pét-Peremarton térsége 20-20 százalékot képvisel, a pápai térség 10 százalékot,
Balatonfüred
és
környéke hat százalékot A
gazdasági mutatók alapján
továbbra is a járműelektronika valamint a gépipar a
meghatározó gazdasági tevékenység a megyében, ennek
ellenére Veszprém megye a
Közép-dunántúli Régió másik két megyéjéhez képest
kisebb eredményt és erőt
tud felmutatni a gazdasági
szektorban.
A
régióban
Veszprém megye, a nettó
árbevételnek
mindössze
13,8 százalékát képviseli,
az exportnak pedig 8,2 szá-

pokon belül várható hatályba lépése után. Mint mondta, a kormány által is támogatott, nemzetgazdaságilag
kiemelt programnak számító sávolyi MotoGP-pálya
beruházásának hatósági előkészítésében miniszteri felkérésre mentori szerepet
vállalt. A projekt gyorsított
elbírálást élvez majd a közigazgatási hatósági eljárásokban, ami nem jelenti azt,
hogy ne kellene minden törvényi előírásnak megfelelnie – hangsúlyozta. Kitért
arra is, hogy nincs gond a
beruházási kedvvel a Balatonnál, már 927 kisebb-nagyobb, a következő hat évben megvalósítani tervezett
fejlesztés szerepel a BFT által készített balatoni fejlesztési térképen. Az SCD
Group beruházási terveiről
szólva közölte, a program
jó, megvalósulása az üdülőövezet előnyére válna, mégis kialakult egyfajta gyanakvás, szembenállás a balatoni kempingeket felvásárló
fejlesztőcsoporttal kapcsolatban, s ez a hangulat nem
tesz jót a beruházásoknak.
Hozzátette, hogy jelenleg
nyolc olyan békéltető tárgyalásban közvetít – köztük
SCD-s projekteknél is –,
ahol egyszerre van jelen a
fejlesztési igény és az azzal
szembeni ellenállás.

megyéjében. Az idei első
nyolc hónap a tavalyihoz
képest 14 százalékkal több
adóbevételt hozott, összesen 356 milliárd folyt be
már a kasszába. Ebből 195
milliárd a tb fizetésből adódott, szja-ból több, mint
100 milliárd, az áfa 30 milliárd, az eva hét milliárd forint, a társasági adó 15
milliárd. Veszprémben célul tűzték ki az ügyfélszolgálat fejlesztését, különös

nemesvámosi, zömében fűnyírókat gyártó MTD Hungária Kft. valamint a
szigetelőanyagot gyártó tapolcai Rockwool Hungary
Kft.
A rendezvény zárásaként a
megyei közgyűlés elnöke kiemelte, az első száz legmagasabb nettó árbevétellel rendelkező cég tőkeereje, gazdasága és teljesítőképessége nagyon fontos tényezőnek számít, ugyanakkor tanulsággal

zalékát. Ennek egyik oka,
hogy nem megfelelő az infrastruktúra, utalt a 8-as út
lassú átépítésére és az M8as késlekedő tervezésére az
elnök.
A kiadvány bemutatója alkalmából rendezett fórumon
részt vett Pál Béla a Középdunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elnöke, aki a
térség érdekében összefogást sürgetett, és kiemelte a
2007–2008-as időszakban a
régió számára 70 milliárd
összegű pályázati forrás áll
rendelkezésre, mely összeg
a pályázatok révén szinte
teljes mértékben lekötött, és
már tervezik a 2009–2010-

es év akciótervét is. A
KDRFT elnöke emellett
szólt arról, hogy a jövő év
elején elindul a 8-as út felújítása, megvan az M8-as
tervezésének nyertese, a
nyomvonalról pedig már tárgyaltak a térség polgármestereivel.
A rendezvényen Bocskay
Vince, az APEH Közép-Dunántúli Regionális Igazgatóságának vezetője elmondta,
a kormány múlt évi 8 ezer
milliárdos bevételének 8283 százalékát az adóbevételek tették ki. Ebből 470 milliárd Ft adó folyt be a régió
három (Komárom-Esztergom, Fejér és Veszprém)

tekintettel a telefonos tájékoztatásra, a szolgálatot
terveik szerint egy közeli
bank üres épületébe költöztetik. A változatos gazdasági évet jelzi, hogy a 100-as
listán 25 cég jelent meg újként, az első tíz azonban
nem változott, emelte ki a
veszprémi fórumon Barták
Péter, a Napló főszerkesztője. A köszöntőket követően három cég mutatkozott
be a megyeházán, a pétfürdői Nitrogénművek Zrt, a

szolgál a megye vezetői számára. Lasztovicza Jenő szerint valóban össze kell fogni
a 8-as út fejlesztése illetve az
M8-as autópálya építése kapcsán, hiszen ez utóbbi fejlesztés a gazdaság legfontosabb
alapköve lehet a következő
időszakban, mivel minden autópálya környéki terület jelentős árbevételt produkál az
oda települő gazdasági cégek
jóvoltából.

(Folytatás az 1. oldalról.)

a Jásdi és Figula Pincészetek vesznek részt. A tervek
szerint a Balatoni Borkultúra Központban a jó minőségű Balaton-felvidéki borok
bemutatása és kóstolása
mellett programokat is szerveznek majd. – Egy borturisztikai szervező központ a
cél, mely teret kíván biztosítani a kisebb borospincék

megismertetésének is –
hangsúlyozta Köteles Zsolt,
a cég ügyvezető igazgatója.
– Változtatni kell a borturizmuson, a jelenleginél sokkal igényesebb vendéglátásra van szükség. A pincészeteknek össze kell fogniuk annak érdekében, hogy
népszerűsíthessék a borvidéket és minőségi szolgálta-

tást nyújthassanak. Erre ad
majd lehetőséget a borközpont – vélekedett Figula Mihály a szeptember végén
tartott sajtótájékoztatón, hozzá téve: a Meleg-hegyen lévő pincészetet egy hatvanfős kóstolóteremmel és vinotékával bővítik majd.

Jelentős összeggel, közel
százmillióval támogatják a
Balatonfüred–Csopak borvidék nedűit bemutató, a füredi Horváth ház pincéjében
kialakítandó borturisztikai
központ létesítését is. A kétszázharminc millió forint
összköltségvetésű projektben a Konnex Kft. valamint

1849. október 6-i gyászt
követően meglepőek azok a

gyász és vér lesz a magyar
nemzet sorsa.”

cikkek, amelyek arról szóltak, hogy még az öltözködéssel is lehetett a hatalommal szemben demonstrálni.
Erről olvastam például a Vasárnapi Újságban, a Pesti
Hírlap 1927-es Kincsestárában illetve Tompos Lilla tanulmányában. Már 1849 telén kiplakátolták: „ki Februarius 3-tól kezdve veres tollat vagy szalagot, vagy veres szegélyű fekete szalagot, vagy bárminemű szabadság kori jelet és nemzetőrségi köntöst viselend, minden különbség nélkül befogatik és katonaság közé

A városokban a nők és férfiak egyaránt, egyszerű, zsinórdíszes fekete öltözetben
járták az utcákat. Miután a
hatalom a nemzeti színek viselete után e fekete gyászt is
be akarta tiltani, egy fehérfekete szövésű szürke szövet került forgalomba, melyet titokban Batthyánygyásznak neveztek. Mivel a
tiltás a zsinóros magyar öltözékre is vonatkozott, a dolmány, a mente, a szalaggal
összefűzött női ruhaderék a
nemzeti érzés és a passzív
ellenállás szimbólumává vált.

A szabadságért harcoltak, ez volt a bűnük, emiatt
kellett meghalniuk – tekintett a múltba Köz Kádi
Sarolta, a Bem József Általános Iskola igazgatója
az 1848/49-es szabadságharc vértanúi tiszteletére
rendezett ünnepségen Balatonfüreden október 6-án.
Nemzettudat, magyarság, testvériség – sorolta a magyar történelem egyik kiemelkedő eseménye
legfőbb jellemzőit a szónok. Mint mondta a dicső események felidézése napjainkban is rendkívül lényeges,
különös tekintettel a fiatal generációra, akik csak
múltjukat ismerve képviselhetik méltóképpen Magyarország jövőjét.
A Bem József iskola diákjai azokra a hősökre is emlékeztek, akik névtelenül ugyan, de ugyancsak életüket
áldozták az országért, a függetlenségért.
A történelmi hangulatot fokozta Csincsi Ferenc karnagy vezetésével az Ifjúsági Fúvószenekar, majd a város és a megyegyűlés elöljárói koszorúkat helyeztek
el az emléktáblánál. A fiatalok nemzeti színű szalagot
kötöttek a hősök emlékét őrző kopjafákra.
soroztatik”. Eltűntek hát a
„szabadságkori jelek” a felszínről, de megjelent a trikolór a tárcákon, pénztartókon, az öltözékek szegélyein, vagy elrejtve a csodálatos hímzések sűrűjében. Ennek a rejtőzködve ellenálló
szándéknak talán a legmeghatóbb példája az a sötétkék
posztóból varrt, feketével
zsinórozott ujjas, amelyet a
Néprajzi Múzeumban őriznek. Hat-hétéves fiúcska
számára készülhetett, zöld
posztóbélése, pirossal és fehérrel szegett belső zsebe a
nemzeti színeket rejti. De
őriznek olyan kalotaszegi
női melleseket vagy férfi cifraszűröket is, amelyeknek a
hátán illetve a nagy gallérján burjánzó virágos-leveles
hímzésbe a nemzet jelképét,
a címert rejtették el. A Nemzeti Múzeum Textilgyűjteményében őrzött selyemkendő – amelyben a fekete
szálak közé színtjátszóan
szőtt vörösek a magyar címerek sorát rejtik – mintha
csak Petőfi fájdalmas, látomásszerű versének illusztrációjaként készült volna:
„Hagyjátok el azt a piros-fehér-zöld színt, / Lejárt az
ideje! / Más szín illeti most
a magyar nemzetet: / Piros
és fekete. / Fessük zászlainkat fekete-pirosra, / Mert

1859. november 21-én Kisfaludy Károly sírját „a dísz
nemzeti ruhába öltözött fiatalság állta körül lobogó szövétnekkel. Férfiak, nők, fiatalság, tisztes ezüst fők,
többnyire büszke deli ruhájában a magyarnak” – emlékezik a Vasárnapi Újság.
A magyar társadalmat megdöbbentette és felrázta Széchenyi öngyilkossága. A
gyászünnepélyeket az egész
országban megtartották, melyeken a nők, férfiak tetőtől
talpig magyarosan öltözve
jelentek meg. A kalocsai ünnepről így emlékeznek: „Az
apa megmondá fiának, az
anya leányának, hogy estére
vegyék fel megint fekete ruhájukat, mert kaszinóba megyünk gyászünnepélyre, mely
Széchenyi István emlékére
tartatik.” A Pápán tartott
megemlékezésen „hitfelekezeti különbséget nem ismerőn, magyar gyászba öltözött nép”-et említenek. Új
fogalom született. A magyar
gyász. Milyen egyszerű, mégis milyen borzongatóan szép
kifejezés, amely a magyar
viselettörténetben mai napig
a hazafias érzelemtől indíttatott gyászöltözék terminológiája.

A Kisfaludy Galériában
a közép-dunántúli borlovag-

rendi viseletekből rendezett
kiállításon dr. Fejős Zoltán,
a Néprajzi Múzeum főigazgatója megnyitójában utalt
arra, hogy a borrendek harminc éve alakultak újjá és
egyre fontosabb szerepet töltenek be történelmi borvidékeink életében. A tradíció-

hoz tartozik a borlovag avatás, amely előzményeként a
római katolikus plébániatemplomban Gyűrű Géza
pápai prelátus, érseki helynök celebrálta a misét. A
szőlő az a növény, amely a
világon a leggazdagabb fajta választékkal bír. A közel

3 500 fajtához még további
70 000 fajta csatlakozik a
szőlőnemesítők jóvoltából mondta. A misét követően
Szabó István ceremónia
mester vezényletével hűség
esküt tett Bradanovits Barnabás borbarát, Csincsi Ferenc igazgató, karnagy,
Csonka Endre gasztronómus, Gőcze Tibor igazgató,
Gőcze Tibor András közgazdász, dr. Krasznai András
ügyvéd, Krámli Józsefné
szőlész-borász és Vágó Péter a KISOSZ igazgatója. A
sikeres próbatétel után Gubicza Ferenc nagymester fogadta lovaggá a jelölteket.
Az ünnepélyes felvonuláson
az ország 15 borvidékéről
érkezett borlovagrend vett
részt. A szőlősgazdák a menetből boraikat kínálták az
érdeklődő, borkedvelő közönségnek egészen a Vásárcsarnok mellett felállított
sátorig, ahol dr. Bóka István
polgármester köszöntötte a
felvonulókat. A borlovagok
a Badacsonyi Pincegazdaság pincéjében közös poharazáson vettek részt, ahol
Simon Cecília, a Balatonvin
Borlovagrend főpohárnoka,
a pincészet termelési igazgatója mutatta be legjobb boraikat.

– Egy nyilatkozatában
azt olvastam, azokkal az emberekkel foglalkozik elsősorban, akik menekülnek a
realitások elől. Sok ilyen ember van?
– Nagyon sok. Ennek az
az elsődleges oka, hogy rengetegen vannak, akik nem
mernek, nem akarnak felnőni. Aki pedig így viselkedik,
az nagyon rosszul érzi magát a bőrében, különösen,
ha sok önálló döntést kell
meghoznia. Itt jelentkezik
aztán a bizonytalanság és az
önbizalomhiány, végül a hárítás és a menekülés. A mai
világban élő serdülők és fiatal felnőttek (felnőttnek látszók) döntő többségben önbizalomhiánnyal küszködnek és ezzel a felállással
kezdenek bele egy kapcsolatba. A megfelelő nő-vagy
férfiszerep megélése a felnőttkorhoz kötődik. Ha valaki hangsúlyozza, hogy nem
akar felnőni, akkor hogy

akar jó nő vagy jó pasi lenni? A vágyak megvannak,
mindenki szeretne erős, nyugodt, békében élő lenni, de
az ezzel járó munkát nem
vállalja. A mai emberek bizonyos dolgokat könnyen,
gyorsan akarnak elérni.
Csak ez sajnos nem megy.
A fejlődéshez a munkát és
olykor a fájdalmat is vállalni kell.
– Mióta alkalmazza a
„sokkterápiát” pácienseinél?
– Régebben én is úgy
dolgoztam, mint a kollégáim. Szépen, illedelmesen elbeszélgettem a betegemmel,
vigyáztam, meg ne bántsam.
Aztán lassan rájöttem, nem
ez a megfelelő módszer. Vegyünk egy hétköznapi példát. Ha azt mondom egy
túlsúlyos hölgynek: asszonyom, Ön egy kissé molett,
azt válaszolja, igen-igen,
majd megpróbálok odafigyelni az étkezésemre és többet fogok mozogni. Majd
hazamegy, jól bezabál és leül a tv elé. De ha azt mondom: maga egy kövér disznó, megsértődik, és ha másért nem is, de dacból megpróbál majd lefogyni.
– Egy felmérés szerint átlagosan naponta kétszázszor hazudunk. Nem túlzás
ez egy kicsit?
– Nem. A hazug minták

elsajátítása ebben a világban nem nehéz. Alig lehet
látni boldog, kiegyensúlyozott családot, a válások aránya nagyon nagy, mosolygós arc Magyarországon nagyon ritka. Kifelé azonban
megy a parasztvakítás, mutatva, hogy milyen szép és
jó életet élünk, miközben
belülről rothadunk. A hazugság mindennapjaink szerves
részévé vált. Persze az
őszinteség a mai világban
nem mindig kifizetődő dolog. Ha valaki nem „taktikázik”, az élet valamennyi
területén őszinte, azt könynyen baleknak nézik és kihasználják. Van azonban egy
terület, ahol soha nem szabad hazudni, az pedig a párkapcsolat. Ha valaki a partnerével nem őszinte, az
előbb-utóbb csúnyán megbosszulja magát. A szülőgyerek viszonyban már más
a helyzet. Ha tetszik, ha
nem, a legtöbb embernek felületes a kapcsolata a szüleivel. Sokszor nem mondunk
igazat, vagy „kegyes hazugságot” alkalmazunk.
– A személyiségfejlődésben mekkora szerepe van a
genetikának és mekkora a
környezetnek, a családi mintáknak?
– A genetika csupán egyharmad, egynegyed arány-

Volkswagen Service Quality Award 2008 díj

A Volkswagen gyár – idén
először – a legjobb száz európai márkaszerviz-partnerét egy Volkswagen Service
Quality Award díjjal jutalmazta. Azok a Volkswagen
üzemek kaptak kitüntetést,
akik szervizminőségben és
a vevők elégedettségét mérve a legjobb eredményeket
érték el. A Volkswagen nemcsak kiváló autókat kínál,
hanem kiemelkedő szervizhálózattal is várja ügyfeleit.
A választás egyik döntő kritériuma nem is lehetett más,
mint az ismételt javítások
csökkentése és a vevők elégedettsége, amelyet a gyár
szigorú ellenőrzések alapján
mér.
A legjobb magyar Volkswagen szerviz a Csermely és
Társa Kft. lett. A díjat 2008.
július 16-17-én adták át
Wolfsburgban, az Autóvárosban. Huszonhat európai
ország szervizpartnere volt
jelen ezen az ünnepségen,
köztük a Csermely és Társa
Kft. vevőszolgálati vezetője
is. A díjat Dietmar Hildebrandt és Detlef Witting adta
át a Volkswagen vezetősége
részéről és Csermely Ákos,
a Csermely és Társa Kft. vevőszolgálati vezetője vette át.
1989-ben Csermely András
alapította a Csermely és Fiai
Kft-t, amely 1991 óta műkö-

dik Csermely és Társa Kft.
néven, 1992-től a jelenlegi
telephelyen, Balatonfüreden
a Fürdő u. 25. szám alatt.
A balatonfüredi Volkswagen
márkaszervizben ezzel a
nemzetközi díjjal is elismert

szakmailag felkészült munkatársak várják az ügyfeleket.
„Nem élhet olyan messze,
hogy távol legyen tőlünk!”

nyal bír, a maradék háromnegyed rész pedig a szülőktől, környezettől ellesett pozitív és negatív konfliktuskezelési modelleket jelenti.
Ezt igazolja az egyik banális magyar szólásmondás,
hogy minden ember önmaga sorsának a kovácsa. Sokan ilyenkor is hivatkoznak
a tanárok felelősségére, kétségtelenül ez is jelen van,
azonban az iskolában több
tanár van, otthon pedig egy
mama, egy papa, akik állítólag nőből és férfiból vannak, miközben önbizalmuk
az élet bizonyos területein
nulla. Azt mutatják a gyerekeiknek, hogy a nagybetűs
családban élnek, miközben
a szülők boldogtalanok, megszokásból vannak egymás
mellett, és a gyerek közben
ezt tanulja meg, ezt a mintát
sajátítja el. Vagyis az álszent, hazug párkapcsolatban élők ugyanazt a mintát
öntudatlanul belenevelik a
gyerekükbe, miközben azt
gondolják magukról, hogy
jó szülők.
– Tavaly megjelent nagy
sikerű A Nő című könyvében
is ezekről a problémákról ír
és nem fest túl pozitív képet
a női nemről.
– A nők legnagyobb
problémája a szeretetéhség,
és bármire képesek annak

érdekében, hogy ezt az éhséget csillapítsák. Képesek belemenni, sőt évekig, évtizedekig sínylődni, vergődni
olyan kapcsolatban, ami
már az elején halálra van
ítélve, csak azért, mert félnek a magánytól, vagy mert
meg akarnak felelni a környezet, a társadalom elvárásainak. De kérdezem én,
házasságban nem lehet ma-

gányos egy ember? Egyet
azonban én már régen megtanultam, mindenki úgy
rontja el az életét, ahogy
akarja….Aki hozzám fordul, annak megpróbálok segíteni, de ez csak akkor
működik, ha az illető vállalja a fejlődéssel járó fájdalmat is, és nem fél a változásoktól.

Levél az Olvasónak

Egy társadalom lelkiállapota tökéletesen megmutatkozik a hétköznapi élet bizonyos jellemző megnyilvánulásaiban. Tudom, többen abbahagyják a levelem olvasását az első mondat után azzal: miről beszél
ez az ember? Pedig roppant egyszerű, mindnyájunkat érintő dologról van szó. Hogy miként érezzük magunkat, hogyan ébredtünk,
jókedvűek vagy bosszúsak vagyunk-e, ez
mind egyértelműen lemérhető a cselekedeteinkből, a döntéseinkből s ennek egyik látványos terepe a közlekedés. Elmondok egy
velem nemrég megtörtént esetet.
Gyakran az az érzésem, hogy az egyetlen
ember vagyok a megyében, aki lakott területen belül betartja az előírt 50 km/óra haladási sebességet. Ezt azért gondolom, mert
elég sokat vagyok úton, és az utánam jövő
autók ilyenkor előbb-utóbb mindig megelőznek. Amikor utolérnek, először hirtelen lefékeznek, azt gondolják, azért „cammogok”,
mert valószínűleg tudok valamit, valahol
biztos mérnek. Majd egy idő után türelmetlenek lesznek, keresik az előzés lehetőségét,
néha még villogtatnak is, hogy takarodjak
már félre, és az első adandó alkalommal –
lesújtó pillantást vetve jobbra – elzúgnak
mellettem. A minap is hasonló eset történt.
Akarattyán jöttem lefelé a 71-es úton, azon
a hosszú lejtőn, amikor mögém ért egy hatalmas farönköket szállító kamion. Azonnal támadásba lendült, nyomult mögöttem,
folyamatosan dudált és villogtatott, közben
működtette a baloldali irányjelzőjét, hogy
előzne. Nem voltam hajlandó gyorsabban
menni, pedig bevallom, még féltem is,
ahogy pár méterre dübörgött az a soktonnányi monstrum. Akarattyáról kiérve elhúztam, de Kenesén újból beért. A vasútállomásnál egy elképesztő manőverrel megelőzött, a szembe jövő személykocsik mene-

kültek, amerre láttak, aztán hirtelen
fékezni kezdett. Attól féltem, ebből valami
inzultus lesz. Mivel már majdnem megállt,
sikerült megelőznöm. Fölhúzott ablaknál
is hallottam az artikulátlan üvöltését:
„B….d meg a jó k....”. Ez volt a köszönet
azért, hogy betartottam a közlekedés szabályait. Fűzfőre érve megint lassítottam,
de folyamatosan figyeltem a visszapillantó
tükröt, és elhatároztam, ha meglátom, inkább félreállok egy mellékutcába szuszszanni egy negyed órát, addigra talán
örökre eltűnik az életemből, de erre már
nem volt szükség!
Az esettel kapcsolatban fölmerül bennem
néhány kérdés:
1. Vajon végiggondolta-e a kamion vezetője, hogy a közlekedést és ezzel ártatlanok
életét potenciálisan veszélyeztető akciója
néhány másodperc előnyt jelenthet számára?
2. Ha igen, akkor rutinos vezetőként (ezt
feltételezem), miért csinált ilyet?
3. Ha ennyire sürgős volt, akkor Kenesén
miért lassított le és üvöltött velem állati
módon? Akkor már nem kellett sietnie?
Csak az volt fontos, hogy valakinek megmutathassa, ő a legény a gáton? Erősebb
sok száz lóerővel?
4. Hány hasonló esettel találkozunk nap
mint nap a közlekedésben? A veszprémi
lámpánál a pirosba hajtók, vajon hová rohannak? Fölfogják a cselekedetük súlyát?
És miért tiltakoznak olyan hevesen, ha
mostanában rajtacsípik és megbüntetik
őket?
Nos hát, erről beszéltem az elején. Így
élünk mi manapság Pannóniában.

– Hogyan változott meg
a lakótelepi nap, hiszen kilenc éve szervezője, elindítója ennek a rendezvénynek?
– 98 őszén választottak
meg a lakótelepen független
képviselőnek, én akkor már
közel húsz éve éltem a lakótelepen a családommal, ak-

kor gondoltam arra, itt
élünk majdnem négyezren,
tennünk kellene valamit magunkért, és akkor nagyon
nagy lendülettel belefogtam
egy kétnapos rendezvénybe.
Ráadásul 2000-ben volt
húsz éves a lakótelep, este
gálaműsor, fellépők, de már
a második alkalommal rá
kellett jönnöm, hogy nem
számíthatok tömeges részvételre. Akkor hallottunk először a Szívünk világnapja
rendezvényről, és gondoltam, hogy ezt a kettőt össze
kéne vonni, így a második
alkalommal már együtt ünnepeltünk, és mivel egyre
többen érdeklődtek a városból, sőt többen voltak, mint
a lakótelepiek, rádöbbentem, hogy nyitni kell a város többi része felé. Mentem az igények után.
– Megbánta-e valaha,
hogy közszereplő lett, képviselő, bizottsági elnök?
– Nem, nem, sohasem.
Lehet, hogy volt olyan pillanat, hogy úgy gondoltam,
ez most nem sikerült olyan
jól, nem kellett volna, de én
nagyon nagy lelkesedéssel,
lényegében a magam, a családom és a környezetem indíttatására tizedik éve független képviselőként érem

el az eredményeimet. Mindig azt mondtam, elindulok,
ismernek, ha megválasztanak, szívesen dolgozom értük. Ha kellek, ha szükség
van rám, Pálffy Károlynéra,
Angi nénire, ki hogy szólít,
akkor erőmet, energiámat
nem kímélve igyekszem a

közösségért mindent megtenni.
– Azért itt kap hideget,
meleget, hiszen ez egy sűrűn
lakott hely, gondolom sokszor megállítják az utcán.
– Érdekes, hogy sokszor
ugyanarról a dologról, homlokegyenest más az emberek véleménye. Például az
uniós szabvány miatt négy
játszóteret el kellett bontani
és újjá kellett építeni a lakótelepen. Nagyon sok szülő
örül, nagyon köszöni, ugyanakkor komoly telefonálások, rendőrségi, önkormányzati bejelentések érkeztek,
konkrétan például egy játékot át kellett telepíteni a kiserdőbe a miatt, mert idősebbek az emberek, és zavarta őket a hangoskodás.
Van, aki minden eredménynek örül, hiszen büszkén
mondhatom, egy szépen parkosított, gondozott, rendezett lakótelepen élünk, és ha
időnként rendetlenség van,
az gyakran az itt lakók
hibája is. Állandó gond a kutyatartás például, bár egyre
többen betartják a szabályokat és eltakarítják a kutyapiszkot. Ennél is nagyobb
gond, nemcsak lakótelepi,
de mondhatom világprobléma, hogy a tizenéves gyere-

kek nem találják fel magukat, nem találják meg azokat a csoportokat, amelyek
tudnák őket foglalkoztatni,
emiatt szabályokat felrúgva
késő este randalíroznak, sok
vitát okozva ezzel. Mivel én
megszólítható
vagyok,
ahogy felszállok a helyi já-

ratra, biztos kapok legalább
két információt, most is
megállítottak páran a szoftverhiba miatt túlszámlázott
vízdíjakért, amit már jeleztem is a városvezetés felé.
– Mennyiben változott a
lakótelep az elmúlt harminc
évben?
– Zömében kisgyerekesek laktak itt, ezek a gyerekek felnőttek, elkerültek innen, elöregedett a lakótelep,
idősebb szülők, egyedülállók laknak itt. Körülbelül 60
százalék még a régi lakos.
– Mint független képviselő, meg tudta őrizni a testületi szavazások során végig
ezt a függetlenséget?
– A szavazásnál mindig
azt néztem, jó-e az a választókörzetemnek, a városnak,
és sohasem azt, hogy ki
mondta, ki tette javaslatként. Az elmúlt hat évben
ez már természetes, de mindig vállaltam a döntésemért
a felelősséget, és nem is kerültem emiatt kínos helyzetbe.
– Sokat kellett lobbizni
az elmúlt tíz év alatt?
– Én semmilyen vállalkozásban nem vagyok érintett ebben a városban. 35
évet pedagógusként dolgoztam, ezért ha én bementem
lobbizni, akkor az mindig a
gyerekekért, iskolákért, pedagógusokért történt, mint
szakszervezeti vezető is. Ha
megkerestek egy problémával, bementem a hivatal egyegy osztályára, tanácsot kértem, segítettek, hogyan oldjuk meg, persze nem voltak
irreális kívánságaink. Ha
egyéni érdeket képviseltem,
akkor azért léptem fel, hogy
az egyéni érdek sérelme ne
következzen be. Nekem a
testületi ülések végén mindig volt interpellálni valóm,
mindig szóltam.
– Nyáron ment nyugdíjba,
több energiája van azóta?
– Élve a lehetőséggel 57
évesen mentem nyugdíjba
ez év júliusában, nem azért,

mert a pedagógiába belefáradtam, hanem kaptam egy
figyelmeztetést az élettől,
hogy álljak meg a rohanásban és figyeljek oda magamra is. Egy olyan autoimmun
betegségem lett, ami nagy
odafigyelést igényel, ha elhanyagoljuk, akkor nagy ba-

jok lehetnek belőle, ezért
döntöttem úgy, hogy nyugdíjba megyek. De ez nem
azt jelenti, hogy kivontam
magam a forgalomból, az iskolával ugyanúgy nagyon jó
kapcsolatot tartok, a lakótelepen mindenki ugyanúgy
megtalál, az önkormányzatnál pedig a felszabadult
energiámat igyekszem minél jobban hasznosítani.
– Hogyan érzi magát
mint nagymama?
– Freuddal együtt vallom: „Minél több szeretet és
jóság sugárzik belőled, annál több áramlik rád viszsza.” Nagymamának lenni
csodálatos dolog, nagyon
boldog vagyok. A négy és
fél éves unokámmal nagyon
jó a kapcsolatom, tudom
kétgyerekes anyaként, hogy
más egy unokával lenni, ez
egy más érzés Ráadásul már
ránk is merik bízni egy-két
napra, nagyon szeret minket, a füredi nagyszülőket,
úgyhogy mindenkinek csak
ajánlani tudom. A képviselő
stafétában ezért Csizmazia Szilveszter képviselőtársamtól azt kérdezem:
milyen érzés többszörös
nagypapának lenni?

Dr. Bóka István polgármester megnyitó beszédében hangsúlyozta: Balatonfüred fejlődéséhez nagyban
hozzájárulnak a civil szervezetek, alapítványok, művészeti klubok. A város hosszú
távú stratégája közé tarto-

Az egész napos programot immár kilencedik alkalommal szervezte meg Pálffy Károlyné, a lakótelep önkormányzati képviselője önkormányzati támogatásból
és szponzori felajánlásokból. A lakótelepi nap eredetileg főként a lakótelepen
élőknek szólt, hogy kissé kimozduljanak,
ismerkedjenek egymással, az utóbbi
években azonban a város különböző pontjairól érkeznek
látogatók az eseményre, a
lakótelepiek közül kevesebben vesznek részt a különböző programokon.
A nap szívbarát tornával indult a Füredi Szívegyesület
szervezésében, ezzel egy
időben az Arizona Pub kispályás focikupát tartott az
Eötvös iskola pályáján. Az
Eötvös Loránd Általános Iskola tantermei egy teljes napig szűrőállomásokká alakultak át. Egészségügyi állapotfelmérést,
vérnyomás,
vércukorszint mérést végeztek az egészségügyi szakemberek, diabetikus és életviteli tanácsadással várták
az érdeklődőket, és sokféle
cég mutatta be a különböző
termékeit, egészséges, ízletes szendvicsekkel kínálva
meg a látogatókat.
Az egészségügyi szűrővizsgálatokra nagy volt az
igény, az idősebb korosztály
mellett több fiatal is fontosnak tartotta a szűréseket. A
már hagyománnyá vált bőrés szájüregi rákszűrésen túl
az idei sláger a PSA (prosztatarák) szűrése volt, amelyet vérből végeztek. Érdemes volt nyitni a férfiak felé, hiszen a 45 év feletti
urak hosszú sorokban, ám
nagyon türelmesen várakoztak a szűrőállomáson. Idén
is ott voltak a lakótelepen a
mentők, a tűzoltók és a rendőrség, a kisebbek szívesen
beszálltak a járművekbe. A
mentősök segítségével ki le-

zik, a kulturális városfejlesztés, a lakosság minél nagyobb rétegeinek a bevonásával. Szeretnék elérni,
hogy közös munkával és
egyedi tartalommal töltsék
meg a kultúra, és a művészetek városát.
– Köztudomású, hogy
Balatonfüred mindig szívesen biztosított otthont a művészeteknek, az íróknak, költőknek, képzőművészeknek,
nem véletlen tehát, hogy a

hetett próbálni a lélegeztetést, de kézbe lehetett venni
a rendőrségi fegyvereket is.
Nagy sikert aratott az ÖKOPannon Kht. szelektív hulladékgyűjtési
road-showja,
ahol játékos formában ismertették meg a gyermekeket a szelektív hulladékgyűjtés fontosságával. Az
Eötvös iskola betonos pályáján edzéssel mutatkoztak be
a közelmúltban alakult BKLC
(Balatonfüredi Kölyök Labdarúgó Club) kis focistái,
akiknek lelkes szülők, nagyszülők, testvérek szurkoltak
a pálya széléről.
Elgondolkodtató azonban,
hogy a gyermekeknek szervezett programok iránt az
idén nagyon megcsappant
az érdeklődés. A bütyköldében, a különböző vetélkedőkön, a kerékpáros versenyen, a spenót négytusán lényegesen kevesebb gyermek vett részt, mint a
korábbi években. Betudható
ez talán a városban és a környéken párhuzamosan zajló
rendezvényeknek vagy a
családi szüretnek – vélekedett kissé csalódottan Pálffy
Károlyné, aki elindítója és
szervezője a lakótelepi napnak. Idén a véradásra is jóval kevesebben vállalkoztak, összesen huszonhatan
adtak vért. Másra van igény
– összegezte tapasztalatait a
képviselő asszony – jövőre
főként az egészséggel kapcsolatos szűrésekre, a táplálkozásra, a mozgásra helyezzük még jobban a hangsúlyt.
Aki ellátogatott a lakótelepi
napra, biztosan jól érezte
magát, élményekkel, saját
kezű alkotásokkal, esetleg
néhány egészséges recepttel
térhetett haza. Egy biztos,
üres kézzel senki sem távozott, a szponzoroknak köszönhetően Pálffy Károlyné
mindenkit megajándékozott
valamilyen aprósággal. A főszervező lapunk hasábjain
keresztül mond köszönetet a
sok segítségért, támogatásért mindazoknak, akik nélkül a rendezvény nem valósulhatott volna meg.

város legtevékenyebb egyesülete a Múzsa – fogalmazott Bóka István.
A több mint 70 tagú egyesület 18 művésze mutatta be
alkotásait a Tető Galériában.
A kiállítás-megnyitón a Brillante Énekegyüttes adott
műsort.
(Héhn Zsuzsa Múzsa-taggal
készült riportunkat a 9. oldalon olvashatják.)

– Milyen évnek tekinthetjük a 2008-as évet idegenforgalmi szempontból?
– A választ a felkészüléssel kezdeném. Földön, vízen, levegőben mindenki
megtette a magáét, azért,
hogy az ideérkező vendégek
jól érezzék magukat. De
nem csak az ide érkező vendégek a fontosak, hanem a
helybélieknek sem közömbös, hogy mindent megtette a település a jó közérzet
kialakításáért. A jó érzet kisugárzik, ezt a vendégek is
megérzik. Átgondoltan kell
egy szezonra felkészülni,
amire Balatonfüred kiváló
példát mutat.
– A felújítások része a
megújuló vagy újonnan épített szállodák sora, lesz-e
vendége az új négycsillagos
szállodáknak?
– A négycsillagos szállodák egy teljesen új vendégkört hoztak a Balatonhoz.
Ma a hazai vendégek körében a Balaton nagyon jó pozícióba került. Országosan a
leglátogatottabb régió a Balaton. A vendégkörben, a
magyarok állnak az első helyen, utána jönnek a külföldiek. Van létjogosultsága a
magasabb kategóriájú szál-

A jó családból származó fiatal angol orvost egy akkoriban igen népszerű irodalmi
műfaj, az útleírás, pontosabban a Magyarország és Erdély című majd kilencszáz
oldalas munkája tette híressé. Könyve, amelyet a legjobb reformkori útleírások
között tartanak számon, már
életében is nagy sikert aratott. Paget jelen volt 1835ben Pozsonyban az első reform országgyűlésen. Közeli
kapcsolatba került Széchenyi Istvánnal, kinek eszméit,
munkásságát könyvében külön fejezetben méltatja. Sokat foglalkozik az előbb barát,
később már felesége révén
rokonná is lett Wesselényi
Miklós hűtlenségi perével.
Könyvét Angliában négyszer, Amerikában kétszer,
németül szintén kétszer adták ki. Magyarul sokáig
csak töredékeket közöltek,
majd a fontosabb részeket
tartalmazó kb. egyharmadnyi válogatás a Helikon Kiadó gondozásában jelent
meg 1987-ben. Érdemes
megjegyezni, hogy a teljes
művet magyarra még nem
fordították le.

lodáknak. Kihasználtságuk
nem csak a szezonba jó, hanem azon kívül is. Természetesen minden szállodának egy új arculatot kell teremtenie. Nem elég feltenni
a négy csillagot és kiírni,
hogy wellnes. Több kell.
Fontos a humán oldal, hogy
fogadják és kezelik a vendégeket, valóban európai színvonalú-e a vendégfogadás.
Balatonfürednek nagyon jól
csengő múltja van, ennek
felújítása a megújult reformkori városrésszel, kiemelkedik a Balatoni települések
közül. A reformkornak üzenete van, és ezt a jelenlegi
városvezetés
megértette.
Olyan nemes gondolatok
mellett fejleszt tovább, melyek Széchenyi, Kossuth és
Kisfaludy gondolataival azonosulnak. De nem feledhető
a nagy Balatoni utazó Eötvös Károly gondolata sem,
akinek egy mondata mindig
fejemben van: „Minden fillér elvész a haza számára,
amit külföldön költenek el
magyarjaink” A „filléreket”
itthon kell elkölteni, és ehhez kell a négy- vagy ötcsillagos szálloda, megfelelő szolgáltatással, amit eddig Ausztriában, Svájcban
kerestek. Nemzetközi tendencia, a hosszú, több napos vagy több hetes nyaralásoknak mára már vége, a
szállodákban
napjainkban
rövidebb időt töltenek el a
vendégek.
– Rosta Sándor ritka rekorddal büszkélkedhet, 51
éve áll az idegenforgalom
szolgálatában. Hogy sikerült ilyen huzamosan a pályán maradni?

– Ehhez kellett és kell a
Balaton iránti szeretet és az
elhivatottság. Nem vagyok
balatoni születésű. Szüleim
1954-ben költöztek Balatonfüredre. A természet iránti
szeretet onnét van, hogy
édesapám erdész volt. Számomra az a csoda adatott
meg, hogy a Bakony erdeiben születhettem. Gyerekkoromat ott tölthettem az
erdőben. A fák, a vizek, és
virágok iránti szeretet onnét
adódik. A természet iránti elkötelezettség megnyilvánult
abban, hogy itt a Balaton
mellett, a tó víz minőségét
mindig elsőrangú feladatomnak tartottam. Nagyon fontos, hogy a Balatont körbe
ölelő természet, erdők, mezők, virágok, szőlők, amelyek mindmáig élnek és
virulnak, továbbra is fennmaradjanak. Ebben az esetben érdemes itt élni, és ide
jönni.
– Elődei között sok kiváló lokálpatiróta mint dr. Zákonyi Ferenc, hogy tekint
ma rájuk vissza?
– Dr. Zákonyi Ferenc
volt az én igazi nagy tanárom, akinek nyomdokába
nem tudunk lépni, mert az ő
lelkesedése, lobogása utánozhatatlan egyéniséget takar. Feri bácsi alapította a
Veszprém Megyei Idegenforgalmi Hivatalt 1951-ben.
Ő rakta le azokat az alapokat, melyek máig meghatározzák a Balaton idegenforgalmát. Gondoskodott arról,
hogy a környékbeli várak,
római kori emlékhelyek máig fennmaradjanak.
– Nyilván kellett ehhez
az is, hogy családja munká-

John Paget élete során sokat
utazott, későbbi feleségével,
Wesselényi Polixénával is,
akivel Rómában ismerkedett meg. Polixéna, vagy

zetőrnek, részt vesz Kolozsvár védelmében. Legnevezetesebb tette az, amikor társaival Nagyenyednél 1848/49
telén egyetlen éjszaka alatt

ahogyan nagy csodálója, Jékely Zoltán nevezte, a XIX.
század Murányi Vénusza
nem csak szép és művelt
arisztokrata hölgy, hanem
emancipált asszony is. Erdélyben kötöttek házasságot, és a család a Kolozsvárhoz közeli Aranyosgyéresen telepedett le. Paget, aki
igazi hős típus volt – művelt, bátor, jó megjelenésű,
és természetesen nagy sportember, kitűnő lovas –, itt
gazdálkodásba
kezdett.
1841-ben született Olivér fiuk, aki tizenkilenc évesen a
szabad Olaszországért Garibaldi és Türr István zászlaja
alatt harcolt hősiesen. Paget
János l848-ban beáll nem-

hétszáz menekülőt mentenek meg. Tollával úgy harcol, hogy származását, magas kapcsolatait diplomáciai
úton próbálja latba vetni
Magyarország érdekében. A
szabadságharc bukása után
menti a családját, visszatér
Angliába. Három éves angliai tartózkodása alatt részt
vesz Kossuth 1851-es látogatásának előkészítésében,
majd rövid drezdai, és
hosszabb nizzai kitérővel,
az angol kormány támogatásával 1855-ben visszatérhet
Erdélybe. Birtokukat kifosztották, feldúlták, mindent
elölről kezdenek.
Paget János erdélyi birtokain szőlő mintatelepeket ho-

jában támogassa?
– Rendezett család nélkül, egy életet nem lehet tisztességgel végig élni. Kell a
feleség, gyerekek, meg a
hozzátartozók és barátok.
Ők azok, akik mindig támaszt nyújtanak.
– Külön öröm, hogy fia
Balázs, híres kézműves lett,
kristálycsiszoló.
– Szép munkái vannak.
Külföldön is megtalálhatók,
a nyugdíjas amerikai elnök
asztalától a Vatikánig. A kézművességnek talán eljön újra az ideje, amikor ezt a
szakmát rangjához méltón
becsülik.
– Ma bizonyára hálás
szüleinek, hogy új otthonként Balatonfüredet válasz-

tották?
– Édesapám nyugdíjazásakor Pápát választotta volna, de mi gyerekek meggyőztük, hogy a Balaton legyen az új otthonunk. Szerencsénkre választása Balatonfüredre esett, és édesapánk nyugdíjas éveinek
egy részét itt élhette le. Viszonylag korán meghalt, annak ellenére, hogy életét
mindvégig természet közelben tölthette. Sajnos az akkori szívgyógyászat nem
állt azon a színvonalon,
mint napjainkban. Édesanyám viszont nagyon szép
kort élt meg. Velünk élve 99
éves korában halt meg. Vágya az volt, hogy a100-at is
megélje, és a cigány neki

zott létre. Kiváló boraival
sorra nyerte a díjakat, többek között a párizsi világkiállításon is. Ez a tevékenysége is hozzájárult ahhoz, hogy megkapta a francia becsületrendet. Mintagazdaságába Franciaországból új szőlőfajtákat hozott
be, melyek nagy részét ma

Balatonfüreden
1835-ben
jár először, élményeit naplójában, majd pár év múlva híres könyvében írja le. Beszámol a szálláskeresés nehézségeiről, a színházban
töltött estéről, csodálkozik a
Balaton
kihasználatlanságán, de dicséri gazdag és
nemes halállományát. Hor-

is ismerik, és termesztik. A
XIX. századi Erdély, Kolozsvár közismert személyisége, aki mindenhol ott
volt, ahol a fejlődést, a haladást szolgálhatta, többek között lótenyésztő, angol olvasóegyletet és társalgó kört
alapít.

váth úr, a Horváth ház tulajdonosa bevezeti a társaságba, ahol megcsodálja a
magyar hölgyek szépségét.
Majd bálban vehet részt, két
alkalommal is. Ebből a leírásból tudjuk, hogy milyenek lehettek az első Annabálok. Feljegyez egy jelleg-

muzsikáljon. A családom
kapcsán szeretnék még szólni feleségem szüleiről, édesapjáról. Édesapja, dr. Keserű Béla, köztiszteletben álló
szülész-nőgyógyász
volt.
Még ma is sokan élnek Balatonfüreden, akik születésénél közreműködött.
– A család baráti köre,
bizonyára az Ön életére is
hatással volt?
– Olyan nagyszerű embereket ismerhettem meg,
akik sajnos ma már nem élnek, de rájuk, mindig szívesen emlékezem vissza. Elsőként említhetem dr. Somogyi Bélát, volt országgyűlési képviselőt, akire az arácsiak mindig felnéztek. Deportálásból való visszatérése után is képviselő úrnak
szólították. Azután Káldy
Ferenc építész, szintén családunk barátja volt. Az általa tervezett házak ma is
Füred nevezetes épületei.
Említhetem Keresztury Dezsőt, akit atyai jó barátomnak mondhatók. Sok kellemes estét együtt töltöttünk.
A pincémben írta híres pince verseit. Ma is büszke vagyok erre. Kedves baráti
kapcsolat fűzött Illyés Gyulához, Lipták Gáborhoz, úgyszintén Passuth Lászlóhoz,
aki úgy érzem, hogy méltatlanul feledésbe merült. Simándy József ugyan Balatongyörökön élt, de élete során sok szép emlék adódott.
Borsos Miklós tihanyi mediterrán kertjében hasznos tanácsokat kaptam, és mindig
nagy szeretettel fogadtak. A
felsorolásból nem szeretném Bertha Bulcsút sem kihagyni, és az élők közül a
mindig vidám Gyurkovics
Tibort és a Pécselyen élő sokak által ismert és tisztelt
dr. Józsa Tivadar orvos írót
sem. Ők voltak azok akik,
életemre, munkámra nagy
hatással voltak. Barátságuk,
emlékük felejthetetlen.

zetes, romantikus füredi szerenádot, és egy érdekes tihanyi
kirándulást.
Ennek
kapcsán a kecskeköröm legendáját is ismerteti. Részletesen leírja a jellegzetes
magyar táncot, amelyet igen
”kifejezésteljesnek” talál. A
százhetvenhárom évvel ezelőtti füredi látogatásról szóló beszámolót így fejezi be:
„A kelő nap sugara, amikor
bekukucskált a redőnyön,
még ott ért bennünket a bálban, jelentették, hogy a lovak előálltak. Búcsút mondtunk hát az itt megismert
kedves és vendégszerető barátainknak,
felhajtottunk
még nem egy teli pohár
pezsgőt, mert néhány fékezhetetlen lélek ragaszkodott
hozzá, hogy igyunk még
egyet az egészségükre, végül útnak indultunk a tiszteletünkre kivezényelt banda
harsány zeneszavára.”
Paget János 84 évesen tüdőgyulladásban halt meg. A
házsongárdi temetőben, családi sírboltjában helyezték
örök nyugalomra.

– Mi adta az ötletet,
hogy Balatonfüred legyen a
házigazdája a kongresszusnak?
– Az ok egyrészt szimbolikus. Szerettük volna a konferenciát olyan helyszínen
rendezni, ami tükrözi azt a
dinamizmust, gondolkodást,
összefogást, ami az egyesületet is jellemzi. Ennek Balatonfüred kiválóan megfelelt.
Személyes okom is volt a
helyszín kiválasztására, hiszen füredi vagyok, szüleim
itt dolgoztak pedagógusként, sokat köszönhetek a
városnak.
– Mikor jött létre az Angoltanárok Nemzetközi Egyesülete és annak magyar tagozata?
– Az egyesület 1967-ben
alakult Angliában, Magyarországon 1990-ben jött létre. A rendszerváltással a
kötelező orosz nyelv tanítása megszűnt, az angol nyelv

– Milyen volt az idei szezon közbiztonság szempontjából?
– Kiemelt jelentősége
van ennek a három hónapnak. Mi ekkor érezzük meg,
milyen terhet jelent a Balaton partnak, azon belül is a
kistérségnek a rengeteg ide
érkező turista. Balatonfüredi példa alapján mondhatom, hogy ebben a három
hónapban követik el a bűncselekmények közel felét.
– Szükség van létszámerősítésre?
– A megyei és az országos rendőrkapitányság is
tud a létszámbeli problémáinkról, így hamarosan erősítést kapunk. Az ismertté
vált bűncselekmények, a
nyomozást elrendelő esetek
száma június, július hónapban emelkedett, augusztusban viszont az elkövetett
bűncselekmények
száma
csökkent. Korábbi évekhez
képest, azonban a bűnelkövetések száma azonos.
– Vannak tipikus bűncselekmények, melyek kimondottan a nyári hónapokra
jellemzők?
– Vannak ilyen esetek,
de például a korábban jellemzőnek mondható autólopások mára már megszűntek. A 90-es évek elején egy
nyári szezonban a kapitányság illetékességi területéről
még 100-150 autót is elloptak. Egyébként a nyárnak

iránt pedig óriási volt az érdeklődés. A magyar tagozat
megalakulásának elsődleges
célja az volt, hogy szakmai
közösséggé alakítsa az angol nyelvtanárokat, segítse

középiskolás tanárok is csatlakoztak hozzánk, sőt oktatási intézményeket, egyetemi tanszékeket, nyelviskolákat is számon tartunk tagjaink között. Minden tagunkat

ra, hogy a diákok nem csak
tanulják, hanem, majd beszélni is tudják a nyelvet?
– Én azt gondolom,
hogy 2003 óta, amikor is az
Oktatási Minisztérium a Vi-

munkájukat és teremtsen lehetőséget kapcsolatok építésére, és a nemzetközi hálózatba való belépésre. Eleinte elsősorban egyetemi
nyelvtanárok voltak tagjai
az egyesületnek, mára viszont már az általános és a

igyekszünk rendszeresen értesíteni az aktuális pályázati
lehetőségekről,
tanfolyamokról, továbbképző előadásokról.
– Az iskolai oktatásban
idegen nyelvként az angol
kötelező lesz. Van esély ar-

értékű digitális fényképezőgépek, zenelejátszók, pénztárcák, hivatalos iratok tűnnek el. Kétségtelen, hogy
mára a kritikus bűncselekmények egyike a strandlopás, igaz mértéke a rendőri

megvannak a tipikus bűncselekményei. A strandolási
szezon kezdete a kikapcsolódást, szórakozást jelenti,
ilyenkor könnyelműbben bánunk az értékeinkkel. Laptopok, videokamerák, nagy

lág-nyelv programot meghirdette, nagyon sok pozitív
dolog történt. Korszerű taneszközök, segédanyagok állnak rendelkezésre. A tankönyvpiac nagyon gazdag,
úgy gondolom, megadják a
lehetőséget a sikeres nyelv-

tanuláshoz.
– Tehát az angolból érettségizők egy használható
nyelvtudással rendelkeznek?
– Az érettségi feladatai a
kommunikatív nyelvhasználat jellegzetességeit tükrözik. A felkészülés során
mind beszédkészségben, beszédértésben, olvasott szövegek megértésében, vagy
különböző műfajú írásos
szövegek elkészítésében jártasságot szereznek. A fiatalok nyelvtudásának látványos javulását eredményezheti a középiskolák nagy
számában bevezetett nulladik évfolyam is, ahol heti
15 órában is tanulják a diákok az idegen nyelvet.
– Nemzetközi összehasonlításban, nyelvoktatást illetően hol tart ma Magyarország?
– Sokan megelőznek
bennünk a környező országok közül, a statisztikai adatok alapján többen és jobban beszélnek idegen nyelveken. Ennek oka összetett.
A nyelvtanulásban igen sikeres országokban például a
televízió szinkronizálás nélkül, feliratozással vetíti az
angol, és amerikai filmeket,
ami nagyban segíti a nyelvtanulást. Másik fontos tényező, a korai kezdés. Az európai országok zömében az
iskoláskor kezdetétől kötelezően bevezették már az ide-

gen nyelv oktatását, nálunk
ez csak 4. osztálytól áll. A
sikerhez természetesen megfelelő módszerek és iskolai
körülmények is kellenek.
Minden korosztálynál fontos lenne, hogy életszerű
helyzetekben, szituációkon
keresztül fejlesszék a nyelvi
készségeket. De az internet
és az utazások is nagyban
fejlesztik a nyelvtudást.
– Ön hol tanult meg angolul?
– Balatonfüreden, a Lóczy gimnáziumban kezdtem, aztán az ELTE Tanárképző Szakára kerültem, és
ott végeztem angol–orosz
szakon. Pár évvel később
Angliában, a leeds-i egyetemen végeztem egy mester
kurzust. Tanítok, de emellett rendszeresen publikálok, előadásokat tartok,
konferenciákat és tanfolyamokat vezetek, és szervezek. Közoktatási szakértőként is dolgozom, valamit
tananyag, és tantervíróként
több hazai és nemzetközi
projektben vettem részt. Tanulmányaimat jelenleg sem
hagytam abba, jelenleg az
ELTE
Neveléstudományi
doktori iskolájának vagyok
a hallgatója, ahol az iskolavezetés, és a tanuló eredményesség összefüggéseit vizsgálom majd.

illetve a rendészeti diákok
jelenlétének köszönhetően
érzékelhetően csökkent. Gyakori bűncselekmények helyszínei a kempingek is. A sátor felmetszések mellett jellemzőek a nyaralókba történő besurranásos lopások is.
– Sikerül-e az elkövetőket elfogni?
– A megyében nálunk
van a legtöbb, 15 fő előzetes letartóztatott. Ez egy hatalmas szám, ha arra gondolok, hogy kisebb értékre
elkövetett
bűncselekmény
esetén szabadlábon is lehet
a bírósági tárgyalásra várni.
Köztük vannak besurranó
tolvajok, kerékpár eltulajdonítók és gépkocsi feltörök.
– Külön feladatot jelent
a kapitányságnak a nagyrendezvények biztosítása, gondolok itt a Dakar rallyt
pótló autós versenyre, a Triatlon vagy a már hagyományosnak mondható alsóörsi
Harley Davidson motoros
találkozóra.
– A rendezvények tervezésénél, ha kell, mi is megtesszük az észrevételeinket,
így felkészülünk ezek biztosítására. Annak viszont nem
örülök, hogy a városon keresztül haladó 71-es utat esetenként több órára le kell
zárnunk. A rendezvényekkel
kapcsolatos feladatokat kollégáim megoldották, de
nem tudják kivédeni, ha az
állampolgárok egy része,

akik nem azonosulnak a rendezvényekkel, panaszkodnak és szidják a rendőröket.
A média segítségével nagyon részletes tájékoztatás
adunk minden esetben, aki
nem akar bosszankodni, az
elkerülheti a környéket.
– Mi a tapasztalat, a borhét alatt az autósok betartották a zéró tolarenciát?
– A jogszabály semmit
sem változott, eddig is úgy
volt, aki autót vezet, az nem
fogyaszthat alkoholt. A füredi kapitányság statisztikája
szerint az ittas vezetőkkel
szembeni intézkedések száma növekedett, és ez teljesen független a borhéti rendezvénytől. Szomorú statisztikai adat, közel másfélezer
ember hal meg évente az
utakon, amelynek döntő többsége ittas vezetés, gyorshajtás és a biztonsági öv mellőzése miatt történik. A pár
hete indult „Tiszta fejjel”
kampány, igyekszik a balesetek számát csökkenteni.
– Szigora közismert a városban, nemcsak a bűnelkövetőkkel, hanem beosztottjaival szemben is.
– Vallom, hogy a rendőrség akkor hiteles, ha ő maga
is betartja azokat a szabályokat, amelyeket elvár a polgároktól. Aki rendőrnek jött,
annak tudomásul kell venni,
hogy egy kiemelt közfeladatot lát el, vele szemben a társadalom más elvárásokat

támaszt. Tőlük a társadalom
joggal vár el egy magasabb
erkölcsiséget, úgy a munkában, mint a magánéletben.
Vezetőként vallom, hogy
személyes jó példával kell
elöl járni.
– Mióta áll a rendőrség
szolgálatában?
– A kilencvenes évek elején álltam a rendőrség szolgálatába, 2005. január 1-től
vagyok a kapitányság vezetője. Elődöm Váradi Károly
ezredes volt, aki a rendszerváltás után, szakmailag a kapitányságot méltó helyére
tette. Szerencsém volt, hogy
néhány évet vele együtt dolgozhattam. A területet ismerem, kollégáim jó részével
korábban is együtt dolgoztam. Munkámban volt egy
kis kitérő, mivel 1997-től a
csopaki rendőr szakiskolába
hívtak, amelynek megszűnéséig igazgatóhelyettese voltam.
– Családja miként fogadta az új feladatkörét?
– A kapitányság önmaga
egy kihívás, felelős beosztás, irányítása nagy megtiszteltetés. Feladatomat szolgálatnak tekintem. Amikor
döntöttem,
természetesen
családom beleegyezését is
kértem. Az biztos, amíg a
rendőr szakiskolában voltam, sokkal több szabad idő
jutott a családomra.

– Az idei az első év, hogy
a kis elsősök nem a Piros iskolában kezdték meg tanulmányaikat.
– 2005-ben az egyház
visszakapta a Piros iskolát,
de a város és az egyház közötti megállapodási szerződés értelmében mi használhattuk az épületet. Most,
hogy a gyereklétszám csökkent, az idei tanévtől az első
és második évfolyamosok is
a főépületben tanulnak.
Igyekeztünk olyan feltételeket teremteni, amelyekkel
egy új iskola rendelkezik. A
gyerekek életkorának megfelelő berendezés és nagy tapasztalattal rendelkező tanítók várták a kis elsősöket az
első napon.
– Köztudott a városban,
hogy a másik két intézményhez képest nagyon kevesen
iratkoztak be az iskolába. Mit
gondol, mi lehet ennek az oka?
– Az alacsony létszámot
semmi nem indokolja. Az
éneklés már nem népszerű a
szülők körében, pedig nagy
nevelőereje van, sokat formál a gyerekek személyiségén. Elindítottuk az emelt
szintű matematikaoktatást,
de úgy látom, még nem ke-

rült be a köztudatba annak
ellenére, hogy az óvodákat
is informáltuk erről. Ennek
a létjogosultságát az iskola
matematikaversenyen elért
eredményei támasztják alá.
Évek óta kósza hírek terjednek a városban. Amikor a
Piros iskolát az egyház
visszakapta, felröppent a
hír, hogy a Bem iskolát bezárják, pedig nem így van.
A tartalmi munkánkban egészen
biztosan
vagyunk
olyan iskola, mint a város
másik két intézménye, mert
ha nem így lenne, akkor a
gyerekeink nem érnének el
sikereket a különböző tanulmányi illetve sport versenyeken és nem állnák meg
helyüket a középiskolákban.
– Nézzük a kis létszámú
osztály jó oldalát!
– Örülhet az a szülő, akinek a gyermeke ide jár hozzánk, hiszen a kis létszámú
osztályban a tanító néninek
van ideje a gyerekekre egyenként is odafigyelni, így mindenki a képessége szerinti
oktatásban részesülhet.
– Mióta érzékelhető, hogy
a szülők körében nem olyan
népszerű az intézmény?
– Régi tendencia. A rendszerváltás utáni szemlélet
azt sugallta, hogy az énektanulás nem jelent piacképes
tudást, szemben az idegen
nyelvekkel és számítástechnikával. Ezeket akkoriban
még nem tanítottuk emelt
óraszámban. Mára azonban
teljesen felzárkóztunk mind
a nyelv, mind az informatika terén. Van két számítástechnika termünk, az órákon felül számítástechnika
szakkör működik, a nyelvoktatás is az igényeknek

megfelelően alakult. Második osztálytól kezdve angol
és német nyelv közül választhatnak a gyerekek. Szabadidős programjaink széles kínálatot mutatnak, rendszeresen bekapcsolódunk a
város kulturális életébe nemcsak az énekkarral, de irodalmi összeállításokkal is.
– Fenyegeti létszámleépítés az intézményt?
– Szerencsére nem. A három iskola pedagógusai
nemcsak saját intézményükben, hanem igény szerint a
város másik iskoláiban is tanítanak. Például a német és
angol nyelvszakos tanáraink
a Radnóti iskolában is dolgoznak. Ez egy jó megoldás, hiszen a pedagógusok
nem válnak munkanélkülivé, illetve ez azt is bizonyítja, hogy a pedagógusnak
ugyanúgy helyt kell állni
mindegyik iskolában. Éppen ezért a város iskolái között nem lehetnek olyan
minőségbeli
különbségek,
mint azt sokan gondolják.
– Mivel biztatja a tantestületet az önkormányzat?
– Nincs szó arról, hogy
az iskola bezárásra kerül, ez
mindenképpen biztató jel.
Mi úgy gondoljuk, a munkánk ér annyit, hogy a szülők belássák, érdemes a Bem
iskolában tanulni. Nem adjuk fel, megvan bennünk továbbra is a lelkesedés. Büszkék vagyunk arra, hogy a
gyerekeink, akik innen kikerültek, megállták helyüket a
megye legelitebbnek tartott
gimnáziumaiban, sokra vitték, sok diplomás és jó szakember van közöttük.

A háromnapos tanácskozáson gyámügyi szakemberek, szociális intézmények
vezetői, szakpolitikusok, pszichológusok vitatták meg a
gyermekvédelem
aktuális
problémáit és tapasztalatait.
A konferencián elhangzott:
uniós forrásból a Regionális
Operatív Program keretében
a következő hét évben 80
milliárd forint fejlesztés várható a gyermekvédelmi intézményekben.
– Büszke vagyok rá,
hogy a megye mindig igyekezett élen járni a gyermekvédelemben. Mint fenntartó
önkormányzat elsők között
tettünk lépéseket a nagy
gyermekotthonok felszámolásáért, és biztosítottuk a
családias ellátást. Az intézményi rendszer fenntartása
nem könnyű, az éves 450
milliós normatíva mellé a
megyének még egyszer
ennyit kell hozzátennie ahhoz, hogy működni tudjon a
jelenleg 540 gyermek ellátását biztosító rendszer –

emelte ki köszöntőjében Talabér Márta, a megyei közgyűlés alelnöke. A hagyományos, illetve a hivatásos
nevelőszülőknek járó díjak
nagyon alacsonyak, és nem
rendezett a társadalombiztosítási státusuk sem, ezen
mindenképpen
változtatni
kell, mert ők nagyon fontos
részei a gyermekvédelemnek – hangsúlyozta a szociális ügyekért felelős alelnök.
Dr. Kovárik Erzsébet, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium szakállamtitkára úgy
vélekedett: az alapellátás és
a szakellátás közötti arányokon kell mindenképpen változtatni és a prevencióra helyezni a hangsúlyt. Az egyik
legfontosabb teendő a gyermek alapellátás fejlesztése,
hiszen ma a szakellátásban
arányaiban több szakember
dolgozik, mint az alapellátásban – jegyezte meg az államtitkár, aki komoly problémának nevezte az ágazatban tapasztalható szakember hiányt is.
– A hátrányos helyzetű
családok esetében sokszor a
szülők nem dolgoznak, a
gyerekek nem járnak iskolá-

ba, ezen egyelőre sem az önkormányzatok, sem a pedagógusok, de még a gyermekjóléti szolgálatok sem
tudnak változtatni. El kell
érnünk, hogy a felnövekvő
generáció egészségesebben
éljen, képes legyen a teljesítményre, ismerje fel a tanulás és a munka fontosságát
– fogalmazott Szűcs Erika
szociális és munkaügyi miniszter, majd hozzátette: jelenleg csak a hátrányok
öröklődnek, ki kell törni ebből a helyzetből és ehhez
feltétlenül szükség van a
gyermekvédelmi szolgálatok segítségére. A miniszter
asszony arra kérte a szakmát, hogy segítsen kidolgozni egy olyan rendszert,
amelyben a családoknak
adott támogatások valóban
a gyermekekhez jutnak el. A
tárca vezetője bejelentette: a
gyermekvédelmi
törvényben egy új eszközt kívánnak
bevezetni, ami több mint a
veszélyeztetetté nyilvánítás,
de kevesebb, mint a védelembe vétel, vagyis a családból történő kiemelés.

BÚCSÚZUNK
A balatonfüredi Kék Balaton nyugdíjas klub
tagjai ezekben a napokban lehajtott fővel emlékeznek, elmélkednek, mások imát mormolnak, egy közös van bennünk, valamennyien
gyászolunk. Meghalt a klub vezetője Fülepi
Pál, élt 66 évet. Közösségi ember tragikus halála után szembesülünk a megmásíthatatlannal, Pali nem így képzelte
– nem így képzeltük –, a klub
tagjai emlékeznek, hogy milyen optimistán és precizitással terveztük együtt a 2008.
évi programjainkat. Most már
biztosan tudjuk, hogy, ezek vágyak maradnak Pali számára,
amit közösen tervezetünk, azt
nekünk, az itt maradottaknak
nélküle kell megvalósítani. Nem lesz könnyű,
hiányozni fog, sok évtizedes tapasztalata, segítőkészsége.
Fülepi Pál 25 évesen került Balatonfüredre,
azóta itt élt. Kezdetben a malomüzemet vezette, majd 1976-ban a város és vonzáskörzetében a Hazafias Népfront függetlenített titkárának nevezték ki. Egész élete igazolja, hogy
már gyermekkorában olyan neveltetést kapott, hogy szeretni, tisztelni és segíteni kell az
idős embereket. Ez jellemezte munkáját, életét.
A Kék Balaton nyugdíjas klub 2006. december 6-án ünnepelte működésének 30-dik évfordulóját. A jeles alkalomra Fülepi Pál és
lelkes segítői együtt feldolgozták a klub három évtizedes történetét. A Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadásában megjelent
könyvben nyomon követhető a közösség tevékenysége az alapítástól napjainkig. A fiatalon
az alapító tagok között szerepelt Fülepi Pál

kezdettől fogva fontosnak tekintette, hogy a
füredi nyugdíjasok részére, létrehozzanak egy
olyan közösséget, amelyben mindenki jól érzi
magát, megtalálja az elfoglaltságot és kielégítheti kulturális igényét. Lelkes szervezőmunkával igyekezett megvalósítani elképzeléseit, 2001től mint elnök egészen haláláig. Aktívan részt vett a Kék
Balaton Népdalkörben és támogatta a Hímző Műhely gazdag tevékenységét is. Elkötelezettségére jellemző volt,
hogy igyekezett hagyományokat teremteni, minden évben
megrendezésre került a Nőnap, az Anyák, továbbá a Fiúk napja. Folyamatosan kirándulásokat, előadásokat szervezett. Fáradhatatlan szervezője volt, évente több alkalommal szervezett szomszédolásnak, amely lehetővé tette más klubok tevékenységének megismerését. Személyes kapcsolatainak és megbecsülésének jeleként értékelhetjük a kívülállók
támogatását a klub működéséhez.
Kedves Pali! Ígérjük, hogy amit elkezdtél,
folytatjuk a jövőben is. A Kék Balaton nyugdíjas klub tagjai odafigyelnek egymásra,
szükség esetén segítséget nyújtanak a rászorulóknak és azoknak, akik életük végén egyedül maradnak. A héten kirándulni voltunk a
Kis-Balatonnál, kirándulásunk szervezését Te
kezdted el, de utunkat már nélküled tettük meg.
Kedves Pali, a klub tagjainak nevében mindent köszönünk. Nyugodj békében!
A klubtagok nevében:
Kincsesné L. Zsuzsanna

Bem iskola (balról jobbra): Tóth Szabolcs, Henn Daniéla Emese, Majoros Adrienn, Mercs
Miriam, Vörös Ádám, Schmidt Gabriella osztályfőnök, Pogonyi Gábor, Imre Vanessza,
Sajben Dzsenifer, Tolnai Vivien, Szakonyi Ádám, Hajagos Marcell. Napközis nevelő:
Német Gyuláné

Pécselyi iskola (balról jobbra): Szoboszlai Krisztián Imre, Barbos Barnabás, Jónás
Benedek, Kötél Kata Luca, Paizs János Gergő, Valler Kristóf Zoltán, Mészáros András,
Küronya Kevin, Csaby Levente, Somody Péter Dávid. Osztályfőnök: Kántor Lajosné

A város szolgálatában

– Ez a nyár, úgy gondolom panaszra, nem adhatott
okot. A szezonális feladatoknak, a strandok, parkolók
üzemeltetésének, vagy a
megnövekedett mennyiségű
hulladékszállításnak sikeresen eleget tettünk. Árbevétel szerint a legfontosabb a
hulladékgazdálkodás,
330
milliós bevételt hoz, a strandok üzemeltetése 200 milliót. A parkolok üzemeltetése,
a parkfenntartás, az utcák
tisztán tartása és a város
közútjainak, köztereinek virágosítása, ugyanúgy fontos
feladatunk és a vagyonkeze-

lési tevékenység része, kezdi a beszélgetést Somogyi
László.
– Hamarosan megnyílik
a város szemetét is fogadó
királyszentistváni hulladéklerakó telep. Ez jelenthet
költségnövekedést?
– Évtizedek óta készülünk rá. A mi szolgáltatási
területünk nemcsak Balatonfüred, hanem Pálkövétől Paloznakig tart, északon a
határ Nagyvázsony. E területekről jövő évtől kezdődően
a begyűjtött hulladék Királyszentistvánra kerül. Az új telep, nemcsak hulladéklerakó-telep lesz, hanem mechanikai-biológiai kezeléssel gazdagított feldolgozó.
Kialakítása és működése
nem lesz olcsó, de az országban az egyik legkorszerűbb lesz. A hulladékszállítási díjak a jelenlegiek két,
háromszorosára nőnek. Hamarosan elkezdjük ezzel
kapcsolatban a széleskörű
tájékoztatást.
– Mi lesz a füredi hulladéklerakóval?
– Jövő évben bezárjuk,
egy rekultivációs pályázat

„Hiába jön az ihlet, ha még nem főztem meg az ebédet.”

Amikor az interjút telefonon egyeztetjük, ígéri, hogy
Csopakról átjön értem Füredre. Én viszont ragaszkodom a biciklizéshez, amiből
aztán semmi nem lesz, mert
novemberi eső és hideg zúdul ránk szeptember közepén. A hegyoldalba épült
házat aztán mégis megtalálom, igaz, ebben a postás
hölgy útbaigazítása is segít.
A teraszról káprázatos kilátás nyílik a Balatonra és a tihanyi hegyekre.
Tágas, földszinti teremben ülünk le beszélgetni.
Körben a falakon képek
mindenütt, kerettel, vagy
anélkül, az ablak közelében
két festőállvány is türelmesen várakozik, félig elkészült festményekkel.
– Ezeket még tavasszal
kezdtem el, de aztán jött a
nyár, abba kellett hagynom,
mert nyáron az üzlet miatt
levegőt venni is alig van
időm. Valójában két életem
van, a nyár májustól szeptemberig, a nyüzsgés, a rohanás, az üzlet. Aztán jön az
ősz, majd a tél: a csönd, a
nyugalom, az energiagyűjtés és alkotás időszaka.
– Milyen üzlet az, ami
így lefoglalja az idődet és
az energiádat?
– Valójában kényszerből
lettem vállalkozó. A rendszerváltás idején megszűnt
a korábbi munkahelyem, az
MHSZ-üdülő, aminek a vezetője voltam. Dönteni kellett. Üzletet nyitottunk, először itt Csopakon, aztán átköltöztünk Füredre, a Huray-piacra, majd vissza Cso-

pakra, a strandra. Valójában
két üzletről van szó, egy játékboltról, amit nyugodtan
nevezhetek játszóháznak is,
és egy ajándékboltról. Kettős érzés van bennem ezekkel kapcsolatban, mert nem
szeretem az üzlet kőkemény
világát, ugyanakkor mégis
rengeteget tanulok belőle,
sok emberrel megismerkedhetek, sok a visszajáró ven-

dégem, akik már messziről
a nevemen üdvözölnek, s
nekem „illik” emlékeznem
mindenkire. Az igazat megvallva egész nyáron az őszt
várom, amikor lecsendesedik a part, bezárhatjuk a boltokat, vége a hajtásnak és
taposásnak – és végre otthon lehetek a családommal!
És elkezdhetek festeni, viszszatérhetek a félbe maradt

munkáimhoz: ez egy gyönyörű pillanata az évnek.
– Kik azok, akikhez ilyenkor visszatérsz? A család?
– A férjem és 12 éves fiam, de velünk él a nagy fiam is. Unokám is van. Az
előző házasságomból született lányomnak van egy pici
kislánya, akit imádok. Nagyon fontos visszajelzés számomra, üzenet a korábbi
munkámról. A gyereknevelést ebben az őrült világban
mindig egy kicsit lutrinak
láttam, néha úgy éreztem,
minden korábbi erőfeszítésem egyik pillanatról a másikra kárba vész, és most, az
unokám nevelése kapcsán
látom, hogy a lányom az én
szavaimat, gesztusaimat adja
tovább. Ez boldogító érzés.
– Hogy jött be a festés
az életedbe?
– Rajzolni mindig nagyon szerettem, fiatalon arról ábrándoztam, hogy ha
majd nyugdíjas leszek, kiülök a teraszra és milyen remek dolog lesz ott festegetni. Aztán házasság, gyerekek, válás, új kapcsolat,
még egy gyerkőc. Itt Csopakon 2001-től működik a
képzőművész-szakkör,
én
2003-ban csatakoztam hozzájuk. Valójában még kezdőnek érzem magam. Kádár
Tibor irányításával, valamint a társak segítő véleményét hallgatva, rengeteget
tanulok, remekül érzem magam köztük. Eleinte csak
rajzoltam, aztán elég merész módon fejest ugrottam
és elkezdtem olajjal festeni.
(Folytatás a 10. oldalon.)

segítségével szeretnénk a területet környezetbaráttá tenni. Egy komposztáló viszont mindenképpen marad
a területen. Nagyobb szerepet kap a jövőben a szelektív hulladékgyűjtés is. Az új
feladatokhoz új járműpark
is rendelkezésre áll majd.
Ez mind része annak a projektnek, ami az átállást biztosítja.
– A parkolás még mindig
egy sokat vitatott téma, holott vannak már Balatonparti települések, ahol ingyenes a parkolás.
– Ez Balatonfüreden egyáltalán nem lehetséges szerintem, a sok-sok rendezvény következtében akkora
az ideérkezők száma, hogy
parkolási rendszer nélkül teljes közlekedési káosz lenne
a város alsó részén. Javaslatunkra egy olyan korszerű
rendszert alakított ki az önkormányzat, amely Európa
bármely városában megállná
a helyét. Az új parkolási
rendszer feladata a forgalomszabályozás. A szelektivitás
biztosítja azt, akinek fontos
a célpont közelségében lenni, az fizet, aki mindezt drágállja, az továbbmegy és
keres ingyenes parkolót. Balatonfüreden is több hely
van, ahol az ingyenes parkolás biztosított. Elég, ha csak
a volt Huray-piac területét,
vagy a Borsos Miklós utcai
parkolót említem, de számtalan olyan utca van, ahol a
parkolás ingyenes, és a távolság sem jelentős. A parkolási
rend egyébként, nagyon rövid idejű. Ez elég komolyan
érinti gazdálkodásunkat. Június 1-től csak szeptember 1ig tart. A május és szeptember hónap szinte ajándék a
vendégeknek. A város lakói
pedig tulajdonképpen ingyen
parkolhatnak.
– A város parkjaival elégedettek a fürediek.
– Balatonfüred parkjai
szerintem világhírűek. Elég,
ha csak a Tagore sétányt említjük. Az itt elültetett emlékfák, növények nagy értékei
a városnak. Ezek gondozása
komoly feladat számunkra.
A város önkormányzata, nagyon sok felújítást és bővítést végeztet, elég, ha csak a
Zákonyi sétányt vagy a Széchenyi utat említem. Folyamatban van a Gyógy tér és
a Rózsakert felújítása is. A
létesítés nem feladatkörünk,
de azt követően a gondozás,
a fenntartás már hozzánk
tartozik. A feladatok elvégzésére évente újabb és
újabb korszerű gépekre van
szükségünk. Nagy gond viszont a szükséges munkaerő
biztosítása. Egyre nehezebb, jól képzett és a munkáját szerető munkaerőt
találni. Ez akkor is igaz, ha
a városban egy jó hírű kertészeti iskola található.
– A város büszke az évente megrendezett virág bemutatókra, ami a Probio munkáját dicséri.
– Az évente kiültetett 4050 ezer egynyári palánta, a
tízezres nagyságrendben kiültetett árvácska és tulipán-

hagyma olyan megtérülő beruházás, ami mással nem pótolható. A költségeket a
városnak minden évben célszerű vállalnia.
– Mindehhez még egy
újabb kihívás csatlakozik, a
Kiserdő felújítása.
– A felújítás nem a mi
feladatunk lesz, ilyen jellegű munkákra nem vagyunk
felkészülve. Viszont, ha elkészül, akkor a fenntartás
már ránk vár.
– A közmunkaprogram is
a Probio feladatköre?
– Igen, most már 3-4 éve
a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium támogatásával,
az önkormányzat megbízásából végezzük ezt a munkát.
Mi biztosítjuk az irányítást
és a munkaszervezést Balatonedericstől Balatonvilágosig.
A Balatontól számított 500
méteres sávban a vasút és a
közutak mentén igyekszünk
kulturált állapotokat biztosítani. Továbbá a településeken kívül eső területeken
parlagfű irtást végzünk. Elvadult, gazos területeket veszünk gondozásba. Mindenhol nagy segítség ez.
– A közmunka csak szezonális foglalkoztatás, de a
Probionak vannak állandó
dolgozói is.
– Az állandó dolgozók
létszáma 110 fő, kicsi a fluktuáció. Úgy gondolom, hogy
biztos és perspektivikus munkát tudunk adni. Azt viszont
nem mondhatom, hogy a városban nálunk vannak a legjobb keresetek.
– Mennyiben elégedett
munkájával?
– Közgazdász vagyok,
de olyan sokrétű a feladatom, hogy unatkozni egyáltalán nem lehet. Úgy gondolom, egy nagyon megtisztelő beosztást kaptam, ami
nemcsak munka, hanem hivatás. A munkaidő nekem
nem csak hétfőtől péntekig
tart, gyakran járom a várost
szombaton és vasárnap is,
keresve a hiányosságokat és
az el nem végzett munkákat.
– A város lakossága
mennyiben elégedett munkájukkal, ha van panasz, az
milyen jellegű?
– Kirakatban vagyunk,
megelégedettségről szó sem
lehet. Olyan kiterjedésű a város, hogy mindenhova képtelenség odaérni időben.
– További terveik?
– A strandokon az utóbbi
években sokat fejlesztettünk. Legutóbb egy 240 milliós pályázaton 95 milliót
nyertünk. Lehetőségünk lesz
az Esterházy strand befejezésére és a Kisfaludy strand
munkálataira is. 2010-re befejezzük a strandokat. Marad még a telephelyünk, ami
jelenleg nem mutat valami
szép látványt. Eddig első
volt a munka. A feladat
azonban tovább nem halogatható. Telephelyünket jövő évben, egy barnamezős
beruházásban szeretnénk átépíteni, és a dolgozóinknak
kulturált munkahelyet teremteni. A tervek már készen vannak.

Az ipartestület elnöke
beszámolt az elmúlt négy
évben végzett munkáról,
amelyben kiemelten foglakozott a mikrovállalkozók
munkához való jutásával,
valamint megfelelő támogatás biztosításával.
Nagy gondot jelent a vállalkozások számára az elszaporodott fekete- és szürkegazdaság. Szigorúbb törvényi
eszközöket kellene alkalmazni ahhoz, hogy ez viszszaszoruljon.
A másik probléma, hogy ma
már nagyon érződik, hogy
nincs szakmunkás utánpótlás. Az egyik legnagyobb
gond, hogy mindenki bejuthat a középiskolába, és így
inkább azt választja, mint
hogy szakmunkás tanuló legyen. Ez azért is jelent nagy
gondot, mert több iparágban
nincs utánpótlás. Ha bekö-

vetkezne a gazdasági fellendülés, nagy hátrányt jelentene, hogy nincs megfelelő
szakképzett alkalmazott. Éppen ezért érthetetlen az ipartestület számára, hogy a
több éven keresztül meglévő együttműködési szerződésüknek azon pontját –
amelyben a tanulót foglalkoztató vállalkozói iparűzési kedvezményt kapott – a
képviselő-testület megszüntette.
Az ipartestület elnöke a beszámolójában foglalkozott
azzal is, hogy az ipartestület
létszáma (országos jelenség) egyre jobban csökken.
Ez azért jelent gondot, mert
ma még az érdekvédelemben ott vannak, és az elért
eredményt minden egyes
vállalkozó élvezi, ugyanakkor az ipartestületet az ipartestületi tagság tartja fenn.
Jó volna, ha minél több vállalkozó ipartestületi tag lenne, mert az érdekeiket még
jobban tudnák érvényesíteni.

Az ipartestület minden évben erkölcsi elismerést adományoz a kiemelt gazdasági, illetve szervezeti munkában jeleskedő vállalkozók
részére.
Az idén az alábbi személyek kaptak kitüntetést:
IPOSZ díj: Tarman János
központifűtés- és vízvezetékszerelő, Cseledi József bérpálinka főző.
Aranykoszorús
mester:
Csermely András VW és Audi gk. ért. szerviz, Nagy Sándor festő-mázoló-tapétázó,
Veinhardt József kőműves.
Ezüstkoszorús mester: Bukor Mihály villanyszerelő,
Rezgő Jenő lakatos.
A közgyűlés megerősítette
tisztségében az eddigi elnökséget. Az elnök Jani Károly,
az alelnök Pungor György
lett.
Az elnökség tagjai: Bors János, Boros Imre, Boór József, Lőwenberger Péter,
Marton János, Tósoki Csaba és Veinhardt József.

Horváth László rádió-tv
műszerész saját gyűjteményéből rendezett, a hazai rádiózás és televíziózás hagyományos készülékeit bemutató kiállítása tekinthető
meg a Jókai utca 15 szám
alatt.
Horváth László negyvennégy évvel ezelőtt kezdte a
szakmát a régi benzinkút helyén, amelyből lett a Gelka
szerviz, ma meg már amo-

lyan nyugdíjas szerviz, fogalmaz. A téli időszakokban, amikor lényegesen kevesebb volt a munkája, Rácz
István barátjával együtt úgy
döntöttek: egy-egy régi készüléket is megjavítanak.
Ma már a százharmincadiknál tartanak.
– Mi még a régi rádiókhoz hozzá tudunk nyúlni, az
új kollégák már nem. Ők
már mást tanultak, a moder-

nebbet, a digitális készülékeket. Azok az idős emberek,
akik a régit megbecsülték és
nem dobták ki, vigyáznak
rá, eljutottak arra a gondolatra, hogy ide adják, mert
tudják, itt jó helyen van –
mondja a gyűjtő, aki a helytörténeti gyűjteménnyel jó
kapcsolatot ápol, tanácsot
és segítséget kap tőlük.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton is köszönjük mindazok segítségét, akik tavaly adójuk 1%-át a
Révész Jogvédő Alapítványnak ajánlották! A befolyt összeget az alapítvány működési költségeire fordítottuk.

(Folytatás a 9. oldalról.)

Ez a tudatlanok bátorsága,
de most már nem bánom.
Nyüzsögnek a fejemben a
gondolatok, az ötletek – bár
azt is hozzá kell tennem,
hogy egy nőnek, háztartást
is vezető családanyának ilyen
szempontból igencsak nehéz dolga van. Hiába vagyok lelkes, hiába jön az
ihlet, ha még nincs kész az
ebéd, vagy tele a mosogató
mosatlan edényekkel.
– Van-e már valamiféle
hitvallásod a festéssel kapcsolatban?
– A legfontosabb számomra, hogy lassan megtanulok látni. Régebben sok
mindenről egyszerűen nem
tudtam, mert bár itt van körülöttem, de nem vettem
észre, vagyis számomra
nem létezett. Kádár tanár úr
lépésről lépésre vezet rá,
hogy kinyissam végre a szemem, és ezért nagyon hálás
vagyok. Mostanában gyakran előfordul, hogy megyek
valahol az autómmal, aztán
hirtelen megérint a körülöttem lévő táj, a fények és árnyékok bámulatos játéka.
Ilyenkor megállok, kiszállok és átadom magam a gyönyörködésnek, eggyé válok
azzal a csodával, ami körülvesz.

– Ahogy itt a műteremben körülnézek, sok képet látok a falakon.
– Igen, eleinte egy kicsit
túl sokat is kentem – mondhatom így, mert az az volt –,
aztán évről évre egyre kevesebbet. Korábban soha nem
nyúltam ahhoz a képhez,
amit már késznek ítéltem,
egy idő óta viszont egyre
többet javítgatom a régebbi
alkotásaimat is. Magam is
meglepődtem, amikor rádöbbentem, hogy egyetlen
egy befejezett képem sincs.
Bármikor előveszek egyet,
azonnal fölfedezek rajta valami hiányosságot. Folyton
elégedetlen vagyok önmagammal.
– Ez egy pozitív hajtóerő,
bár óvatosan kell kezelni!
– Igen, ez állandóan tanulásra és munkára késztet.
Rengeteg technikát meg
kell még tanulnom. Valójában azt érzem a legnehezebb feladatnak, hogy valami módon önmagamat is
belevigyem az alkotásba.
Ne másoljak, hanem átszűrjem magamon a látottakat,
az átélteket, a hangulatot, az
érzést. Úgy fessem meg a
képet, ahogy azt senki más
nem tudná megfesteni. Azért
legyen egyedi, mert én is az
vagyok. Ilyen szempontból

nagy élmény volt tavaly Tatán a négy napos alkotótábor. Remek társaság jött
össze, egész nap festettünk,
aztán este kitettük a képeket
és elmélyültünk egymás munkáiban. Sokat tanultam ebből, hogy valójában mindnyájan ugyanazt festettük,
mégis ezerféle módon jelentek meg a vásznakon a színek és a formák. Érdekes
volt utána mindezt megbeszélni.
– Búcsúzóul még egy kérdés: úgy tudom, nem Csopakon születtél. Honnan származtál ide erre a gyönyörű
tájra?
– Egy kis bakonyi faluban, a Zirchez közel fekvő
Bakonynánán születtem. Mostanában egyre többször eszembe jut – főleg a nyári, eszement rohanásban –, hogy
mennyi mindent köszönhetek az ott töltött békés, hangulatos
gyermekéveknek.
Iszonyú gyorsan változik a
világ, néha már követhetetlenül rohan el mellettünk.
Gyerekkoromban mi még
kukoricacsuhéból fabrikáltunk babákat magunknak –
el tudják ezt képzelni a mai,
Barbie-világban felnőtt gyerekek?
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Szomszédvári rangadóval kezdődött az őszi nagy
menetelés. A Balatonfüredi
KC az MKB Veszprém új
otthonába látogatott. A háromezer néző előtt lejátszott
mérkőzésen a fürediek próbáltak lépést tartani nagynevű ellenfelükkel, ám a végén tizenhárom gólos vereséget szenvedtek.
Az első itthoni mérkőzésen
a Velky legénység a sírból

hozta vissza az egy pontot,
miután a szebb napokat látott Tatabányával remiztek.
A Bányász az első negyedóra végén 8:2-re vezetett, de
szerencsére sikerült rendezni a sorokat, és a félidő végére kiegyenlített a BKC.
Három perccel a vége előtt
még a hazaiaknak állt a
zászló, de végül „kiegyeztek” egy döntetlenben.
Két gólos vereséget könyvelhettek el a fürediek a
PLER otthonában. A tavalyi
negyedik helyezettel szemben mindez akár értékes vereségnek is számítana, de
akik ott voltak a találkozón
egyöntetűen vallották, hogy
sokkal több volt ebben a
mérkőzésben.
És akkor következett a Du-

naferr elleni fantasztikus
mérkőzés! A papírforma
vendég sikert ígért, hiszen a
tavalyi bronzérmes „elméletileg” nagyobb játékerőt
képvisel, mint a Balatonfüredi KC. A hazaiak szerencsére erre azonban rácáfoltak, hiszen káprázatos teljesítménnyel, hatalmas lelkesedéssel két vállra fektették
az újvárosiakat.
Lapzártakor kaptuk a hírt,
hogy Debrecenben egygólos vereséget szenvedett a
BKC. A fürediek ismét
gyengén kezdtek, hiszen az
első tíz percben nem sikerült a cívis városiak kapujába találni. Bosszantó hibák
miatt szenvedett vereséget a
BKC.

– Meglehetősen szórt a
korosztály, heti négy alkalommal tartunk edzéseket –
kezdi a „kerekasztalbeszélgetést”
Kovács
Sándor
edző, aki annak idején az
Eger NB I-es csapatában pólózott, és 1987-ben hagyta
abba az aktív játékot. – Idén
három korcsoportban neveztünk. A 90/91-es ifi, a 92/93-

lebonyolítanak. A mester elmondása szerint az utazási
és egyéb felmerülő költségek megterhelik az egyesület számláját. Ezért „muszáj” a szülőktől havonta
nyolcezer forint tagdíjat beszedniük, hogy a gyermekük normális körülmények
között tudjon edzeni, felkészülni a mérkőzésekre. Szerencsére anyagi gondokról
nem beszélhetünk, hiszen a
Delfinek az elmúlt hónapok
során több sikeres pályázatot megnyertek. Kovács Sándor nem tartja lehetetlennek,
hogy néhány év múlva felnőtt csapatot is alkossanak,
de mindez nagyon sok mindenen múlik.

értelműen ismertebb a klub,
de Sándor reméli, hogy hamarosan Balatonfüreden is
nagy népszerűségnek örvendenek, már csak azért is,
mert jelenleg nyolc füredi
pólós alkotja a Balatoni Delfinek Vízilabda Sportegyesületet, amely hamarosan
négy-öt fővel még kiegészülhet.
Bár kétségtelenül népszerű
sportág Magyarországon a
vízilabdázás, de valamiért a
Dunántúlon nem tudott gyökeret verni. A klub nagy sajnálatára, de egyben örömére
is, nemrégiben két játékost
igazolt le a nagy múltra viszszatekintő Újpest, valamint
két tehetséges fiatalt a Szen-

as serdülő, valamint a 94/95ös gyerek csoportban. A „nagyobbak” a Budapest bajnokságban, míg a „kisebbek” a dunántúli bajnokságban startolnak – folytatja tovább a beszélgetést Sándor.
A Budapest bajnokság mérkőzéseit a Margit-szigeten
láthatják a szurkolók, ahol
nyolc csapat verseng az első
helyért. A Delfinek olyan
nagynevű
egyesületekkel
csapnak össze, mint az
FTC, a BVSC, a Tatabánya,
valamint az OSC. A dunántúli bajnokságot pápai, kanizsai, szombathelyi, soproni
és dunaújvárosi csapatok alkotják. Két hetente szállnak
vízbe a gyerekek, de akkor
„tornarendszerben”,
azaz
egy nap több mérkőzést is

– Negyvenöt igazolt játékosunk van a három korcsoportban, de nagy örömünkre
idén mintegy hatvan főre
duzzadt a létszám – büszkélkedik a mester. – Ami még
örvendetes, hogy nagyon
sok hétéves játékosunk van,
akik lelkesen, odaadóan készülnek minden egyes edzésen – helyezi előtérbe az
utánpótlást a tréner.
Balatonfüreden eddig nem
igazán lehetett hallani az
egyesületről, de Kovács
Sándor mindezt „természetesnek” veszi, hiszen van
egy sikeres NB I-es kézilabdacsapat, illetve a futballcsapat, amely mindig is népszerűbb lesz a vízilabdánál.
A dolog érdekessége, hogy
Veszprém és környékén egy-

tes szerzett meg magának.
Aki egyébként szeretné kipróbálni a vízilabda szépségeit és egyben nehézségeit,
Molnár József elnöknél jelentkezhet a 70/315-5386os telefonszámon.
– Október elején szervezünk egy serdülő tornát,
ahol dunántúli csapatok képviseltetik magukat – veszi
át a szót az elnök. – A tavaly megrendezett Delfin
Kupa folytatása lenne mindez, melynek helyszíne továbbra is a fűzfői uszoda.
Hagyományt szeretnénk teremteni, és bízunk abban,
hogy egyre nevesebb csapatokat láthatunk vendégül –
fejezi be gondolatait Molnár
József.

– A rendszerváltás után
az MHSZ megszűnésével,
Technikai és Tömegsport
Egyesület keretén belül működött tovább a lövész klub.
Kezdetben a Városgazdálkodási Vállalat, illetve az
MHSZ támogatásával, a későbbiek során pedig az önkormányzat patronálásával
– tekint vissza némileg a
múltra Ottlecz Károly.
A pincelőtér a város tulajdonában van, melyet csak féléven keresztül vehetnek
igénybe a füredi sportolók,
mivel az év másik felében
ott gombatermesztés folyik.
Éppen ezért Gyenesdiásra
kénytelenek edzésekre járni.
– Ebben az évben Ba-

konyszentlászlón, Keszthelyen, Székesfehérváron és
Ajkán versenyeztek.
– Montz János kiskaliberű sportpuskával harmadik
helyezést ért el, Horváth Attila szintén ebben a fegyvernemben ötödik lett, míg
jómagam a sportpisztoly kategóriában a dobogó valamennyi fokára felállhattam
– ad rövid értékelést az idei
esztendőről az elnök. A füredi lövészek a versenyeken
egyrészt kölcsön, valamint
saját fegyverekkel álltak ki.
Október elsejétől március
végéig gyakorolhatnak légfegyverrel a pincelőtéren,
mivel a robbanófegyver engedélyt a rendőrség három
évvel ezelőtt visszavonta a
nem megfelelő feltételek miatt. – Ekkor felmerült a klub
megszűnése, de a polgármester úr támogatásával úgy
döntöttünk, hogy légfegyveres klubként továbbműködünk. A légfegyver edzéseinket péntekenként tart-

juk. Régen volt szabadtéri
lőtér a Nagymezőn, ami a
szigorú jogszabályok, valamint az anyagiak miatt ellehetetlenült, így a továbbiakban működési engedélyt
nem kaptunk – avat be a változásokba Ottlecz Károly.
A meglehetősen mostoha
körülmények miatt versenyeket nem rendeznek a füredi lövészek, de így is
vannak terveik, ha nagyot
nem is álmodhatnak. Az
egyesület szeretné ugyanis
továbbfejleszteni a légfegyveres állományukat két normál légpuska és légpisztoly
beszerzésével.
Taglétszámuk jelenleg huszonöt fő, amelyből huszonegy a felnőtt. Két évvel
ezelőtt Schindele György vezetésével az íjászok is csatlakoztak a lövész klubhoz.
A „Tell Vilmos utódok”
minden csütörtökön Balatonszőlősön
gyakorolnak
szabadtéren.

– Úgy vettük észre, hogy
óriási igény mutatkozik a
kölyök labdarúgásra Füreden és környékén – kezdte
az elemzést a BKLC elnöke. – Az első három foglalkozáson a kisebb korosztályban harmincan jeleskedtek, míg a nagyobbaknál
mintegy tizenöten. Biztos
vagyok abban, hogy a gyerekek száma napról-napra
emelkedik, egyre többen
szeretnének csatlakozni a
klubhoz. Nekünk is az a célunk, hogy minél több fiatal

futballozzon. Hétfőn és szerdán várjuk a jelentkezőket
itt a Radnóti pályán. Ami örvendetes, hogy nemcsak Balatonfüredről, hanem Zánkáról, Tihanyból, Csopakról
és Paloznakról is vannak focistáink.
– Manapság már nem
meglepő, hogy a fiatalok külföldi sztárok mezébe bújnak.
Vajon mikor várható az,
hogy magyar labdarúgók trikóját viselik a gyerekek?
– Egyértelmű, hogy
szükség van a példaképekre, sajnálatos, hogy ezek
nem magyarok. Bízom abban, hogy a tehetséges fiataljaink a kiválasztás során
sokra viszik majd az életben, mert nemcsak a testet,
hanem a lelket is kell edzeni.
– Az edzések első felében a technikai gyakorlatokat fejlesztették, míg utána
a játék, maga a labdarúgás

következett. Ennyi idős korban mennyire szükséges a fizikai állapot stabilitása?
– Játékos bemelegítéssel
kezdődnek az összejöveteleink, amit egylabdás koordináció követ. Utána az
egy-egy elleni, kettő majd
három-egy elleni gyakorlatok következnek. Szépen,
fokozatosan felépítjük a tréningeket. A fizikai állapot
fejlesztését nem mostanra
kell tervezni, hanem később.
A BKLC edzéseken szembetűnő volt, hogy a szülők legalább annyira élvezik a
pálya széléről a játékot,
mint a pályán a gyerekek a
focit, amiben még mindig
az a jó, hogy igazi küzdelem folyik, öröm, bánat, izgalom teljes átéléssel, akár
a világsztároknál, még ha kicsiben is.

