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Füred a jégen
Mikor e sorokat írom, a
szobámban meleg van, de
kint gáz van. Hó nincs, a
hőmérő állandóan mínusz
tíz fok körül szaladgál. Mire a lapban megjelennek
ezek a sorok, lehet, már
egyikre sem emlékszem. (A
gázhiányra és a dermesztő
hidegre). De arra igen,
hogy a Balaton megtelt emberekkel. Egészen pontosan a Balaton jege. Hoszszan tartó hideg, csapadékmentes idő, ritka szerencsés együttállása ez az
égieknek hosszú évek óta.
Szinte jókais a hangulat
mostanában a füredi parton. Nem mintha Krisztyán
Tódór
jégbeszakadását
várnánk, hanem azt az élményt éljük át, amit csak a
befagyott Balaton látványa tud nyújtani. A csúszkálás örömét, a kipirult
arcokat, olykor a forralt
bor ízeit, vagyis az örömteli téli hangulatot. Olyan
különleges érzés ott sétálni, ahol nyáridőben a jachtok horgonyoznak. Azaz a
víz tetején.
Mindehhez persze tegyük
hozzá, hogy ez a nagy létszámú közönség elsősorban a hétvégeken van jelen. De olyannyira, hogy
gyakorlatilag minden parkoló, utca megtelt autókkal, minden okos, azaz kinyitott kávéház, vendéglő
szinte nyári fogalmat bonyolít le. Ez már közel jár
ahhoz az elképzeléshez,
amely legalább olyan régi,
mint maga a Balaton. Megnyújtani a szezont, életet
hozni az őszi, téli napokra,
hetekre, a tó partjára. Persze, amíg csak jól hangzó
kijelentés volt, de más érdemi intézkedés nem történt, hiába is reménykedtek az évad-nyújtásban.
Most már egyre többet látni, hogy a tél nem vendéget visz, hanem hoz, vagy
legalábbis hozhat Füredre.
Hát még ha az idén elkészül a Jókai villa, a városi
múzeum, amelyek már
egész évben nyitva lesznek
és programokat kínálnak
majd a helybélieknek, vendégeknek egyaránt.
S mi kell még? Hogy mi
magunk, fürediek is szokjuk a telet. Átvitt értelemben és konkrétan is persze.
Hogy ezentúl a hidegben
is lesz vendég, akit ki kell
szolgálnunk, és ne egy csukott város ijessze el innen
őket. Hideg van, hó van,
befagyott tó van – de akkor is ki kell kecmeregni a
melegről, forralni a bort,
szolgáltatni a zenét, kivilágítani a jégpályát, kiszolgálni a vendéget a vendéglőben. Hogy maradjon itt
éjszakára, teljen meg a
szálloda. Vagyis dolgozni
kell télen is, ami ugyan kellemetlen, de valószínűleg
kifizetődő lesz. S ha ezt felismerjük, megszokjuk és
megtesszük, akkor Füred
nem megy a jégre. Átvitt
értelemben persze.
Praznovszky Mihály

„Itthon láss csodát!”

Úgy tűnik, a 2008-as beruházásoknak köszönhetően a gazdasági válság
ellenére megerősödött a
piacon a német Sennebogen cégcsoport, amely
1996-ban vásárolta meg
a Ganz Danubius füredi
hajógyárát, megalapítva
annak helyén a megmaradt hajógyári dolgozókkal a Termelés Logistic
Centrumot (TLC).

A Kulturális turizmus évének megnyitója Füreden
A magyar kultúra napja
alkalmából Balatonfüreden
tartották a Kulturális turizmus évének vidéki megnyitóját. „Itthon láss csodát!” –
hirdette meg a kampányév
szlogenjét dr. Kovács Miklós turisztikai államtitkár a
Silver Resortban megtartott
konferencián.
Negyedik éve, hogy a forrásokat hatékonyabban csoportosíthassák, mindig egy-egy
téma kap kiemelt figyelmet a
Magyar Turizmus Zrt. szervezésében. Korábban a bor és
gasztronómia, majd az ökoturizmus, tavaly a vizek éve,
idén pedig a kultúra játssza a
főszerepet. A kampányév célja, hogy a bel- és külföldi vendégek egyaránt megismerjék
Magyarország kulturális értékeit. Ezért a Nemzeti Fejlesztési Tervben is olyan pályázatokat támogattak, amelyekben a kulturális örökség megőrzését célozták meg a pályázók. A világörökségi helyszínek, várak, kastélyok, történelmi városközpontok újjáépítése mellett – ilyen volt például az esztergomi bazilika pincesorának, a gödöllői kastélynak, a pannonhalmi főapátságnak, a szentendrei skanzennek
és a balatonfüredi reformkori
városrésznek a felújítása – jutott pénz eseményekre, rendezvényekre is. 2009-ben 700
millió forintból 63 rendez-

4. oldal
KÉPVISELŐ
STAFÉTA
A Balatonfüredi Napló
sorozatában önkormányzati képviselőket
kérdezünk munkájukról,
életükről. Előző számunkban Takács Miklós
kérdezte Molnár Juditot
arról, ha most lenne
1968, miért lázadna?
Bár már olvad a Balaton jege, többezren korcsolyáztak, fakutyáztak az elmúlt hétvégeken a tavon
vényt támogatnak, amelyekről
már időben, tavaly decemberben döntöttek. A kultúra évének kiemelt termékei lesznek
a fesztiválok, városlátogatások, a bor és a gasztronómia,
az élő hagyományok, valamint a kortárs művészet. Dr.
Kovács Miklós államtitkár
együttműködésre hívta fel az
idegenforgalomban
dolgozó
szolgáltatókat, hogy minél töb-

ben csatlakozzanak a kampányévhez, a kulturális csomagokhoz, és adjanak szálláskedvezményeket – például két
éjszakát fizet, hármat kap – a
kultúra iránt érdeklődő adott
kiállításra, múzeumba, koncertre látogató vendégeknek. Dani Barbara mint a Balatoni
Regionális Turisztikai Projektiroda igazgatója a konferencián elmondta, hogy évsza-

Kellei Györgyé
a Balatonfüred
Városért kitüntetés
Kellei Györgynek, a Veszprém
megyei Napló kulturális rovatvezetőjének dr. Kiszely Pál alpolgármester adta át Balatonfüreden a
város kultúrájáért kitüntetést.
Kellei György író, újságíró, kritikus, negyven éve él Füreden,
közismert és köztiszteletben álló
alkotó, aki sok szállal kötődik a városhoz. Húsz önálló kötete jelent
meg, továbbá öt antológia elkészítésében vett részt. Elkötele- Kellei Györgynek (jobb oldalon) dr. Kiszely Pál
zett balatoni polgár. Műveinek alpolgármester adta át a kitüntetést
visszatérő motívuma, helyszíne a
Balaton, a pannon táj, gyakori szereplője a balatoni ember.1984 és 89 között
a legendás szellemi műhely, a füredi Jókai Kör vezetője volt. 1989-től a Napló olvasószerkesztője, rovatvezetője. Eddigi munkásságát Cserhát József- és
Bertha Bulcsú-díjjal, továbbá a Veszprém Megyei Közgyűlés Pro Comitatu kitüntetésével ismerték el.

Kellei Györggyel következő számunkban olvashatnak interjút.

kokhoz kötődően más-más kínálatot ajánlanak a Balatonhoz érkezőknek. A tavaszi
kampány a Balaton 7 nevű
programmal indul május 9től, amelyben hét helyszínen
hét eseményt kínálnak a vendégeknek.
Balatonfüreden a kulturális turizmus évében Debrecen lesz
a város díszvendége, emellett
Tihannyal hosszú távú kulturális idegenforgalmi együttműködési szerződést ír alá az
önkormányzat, tájékoztatta a
résztvevőket Cserép László,
Füred művelődési osztályának vezetője. A már megszokott városi nagyrendezvények
mellett, tavaszi újdonság Füreden, hogy a Haydn emlékév alkalmából, május 31-én a
Debreceni Kodály Kórus a
Mendelssohn Kamarazenekarral, Vásárhelyi Tamás vezény-

7. oldal
letével, Haydn Teremtés című
művét adja elő. Balatonfüreden a kultúra régóta stratégiai
cél, 2003, a reformkori városrész fejlesztési tervének kidolgozása óta, ezt szolgálják a
füredi beruházások: a Balaton
Ékkő I és II – folytatta dr. Bóka István polgármester a város bemutatását.

(Folytatás a 3. oldalon.)

Együttműködés
Balatonfüred és Tihany aláírta
az együttműködési szerződést
A magyar kultúra napján
írta alá Balatonfüred és Tihany polgármestere azt a
megállapodást,
amelyben
rögzítik, hogy az idegenforgalom és a kultúra területén milyen módon szeretnének együttműködni.
A két települést összeköti
a közös múlt, a jelenben pe-

dig az idegenforgalom, a kulturális turizmus. Kézenfekvő,
hogy együttműködjünk egymással, hogy egymást erősítve, közösen jelenjünk meg a
nemzetközi és belföldi piacon
– emelte ki dr. Bóka István a
szerződés aláírásakor.
(Folytatás a 3. oldalon,
Balatonfüred és Tihany
együttműködése címmel.)
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Vince napi borünnep
Teltházas szakmai és kulturális rendezvénynek adott
otthont az Anna Grand Hotel
színházterme. A rendezők,
Balatonfüred Város Önkormányzata, a BalatonfüredCsopaki Borvidék Hegyközségi Tanácsa és a BASF Hungária Kft. örömmel nyugtázhatta, hogy a szőlészek, borászok nyitottak az őket érintő programokra.
Varga Zoltán, a Balatonfüred-Csopaki Borvidék Hegyközségi Tanács elnökének
megnyitója után, dr. Bóka István polgármester köszöntötte
a szakmai közönséget. Megítélése szerint Balatonfüred élt a
legjobban az 1987-ben Rómában elnyert a Szőlő és Bor
Nemzetközi városa elismeréssel. A városhoz, amely a kultúra és a művészetek városa,
nagyon jól illik a borkultúra
is, hiszen az év majd minden
hónapjában található a szőlővel és borral kapcsolatos esemény. A Vince napi borünnep
fővédnöke, Gőgös Zoltán, a
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára a borünnepen jelentette
be, hogy a Balatonfüred-Csopaki borvidékhez tartozó Tihany 2008 végétől minőségi

Salánki Sándor, a tihanyi borlovagrend nagymestere (jobb oldalon) és Varga Marcella borkirálynő
bort ajándékoz Gőgös Zoltán államtitkárnak
eredetvédelmet kapott. Magyarország borvidékei közül
így már hat eredetvédett borvidék létezik (Tokaj, Eger, Villány, Somló, Kunság és
Tihany), de európai uniós rendelkezések előírása szerint
2009. augusztus 1-ig a többi
borvidék is el kell készítse ere-

detvédelmi szabályzatát.
Dr. Májer János, a Pannon
Egyetem
Agrártudományi
Centrum Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet badacsonyi
igazgatója, ezúttal a pinot fajtakör Balatoni Régióban betöltött szerepéről beszélt. A további szakmai előadásokon

szó volt 2008 növényvédelmi
tapasztalatairól, a növényvédő
szerek új EU-s engedélyezéséről, új szőlőművelési technológiákról, a jobb, több, olcsóbb
szőlőtermesztés lehetőségeiről,
végül ajánlott borászati technológiákról és segédanyagokról.
dr. Fülöp Lajos

2009. január

Digitális tévé
Február 11-étől lehet előfizetni a UPC Magyarország
új, digitális programcsomagjaira a balatonfüredi kábelrendszeren. A digitális televíziózás megjelenése több
mint 80 magyar és idegen
nyelvű csatornát biztosít az
előfizetőknek.
Az új – lényegesen jobb
kép és hangminőségű – csatornák vételéhez úgynevezett médiabox készülék szükséges,
amit a szolgáltató biztosít. Az
első médiabox ingyenes, ha valaki azonban a háztartás többi
tévéjén is digitális programokat kíván nézni, akkor külön
bérleti díjért igényelhet több
vevőberendezést is. Az új programcsomagban megjelennek
az eddig Füreden nem elérhető magyar nyelvű csatornák
is, mint a Film+2, Sorozat+, Poén, AXN Sci-fi, AXN Crime,
History vagy a Reflektor TV.
A UPC több digitális csomagot kínál, melyekhez különböző típusú és tudású médiaboxot biztosít. A három alapcsomag közül az első tudja a
80 digitális csatornát, valamint az elektronikus programújságot, a következő csomagban már megállíthatjuk
és visszatekerhetjük az adást,
felvehetjük a kiválasztott műsorokat, a harmadik készülékkel HD, azaz nagy felbontású

csatornákat is elérünk. Ezeken kívül több kiemelt ajánlatot is kialakított a cég,
melyek szintén eddig el nem
érhető csatornákat tartalmaznak, mint például HBO2,
HBO Comedy és a két Cinemax csatorna. A digitális
programcsomagok havi előfizetési díjairól a szolgáltató
honlapján találhatók információk.
Azon ügyfelek, akik nem állnak át a digitális programcsomagra, április 11-éig még
élvezhetik a jelenlegi 61 csatornás analóg kínálatot. Áprilistól azonban ez a csomag
megszűnik, viszont a jelenleg
17 csatornás csomag árváltozás nélkül 38 csatornával működik tovább. A szolgáltató
szerint lesz egy hagyományos 14 csatornás, 1 500 Ft
körüli minicsomag is, azoknak, akik keveset tévéznek.
A helyi televíziók, mint pl. a
Füred TV, egyelőre csak a jelenlegi analóg módon lesznek
elérhetők mind a digitális,
mind az analóg előfizetők
számára. Több városi televízió – Debrecen, Veszprém, Balatonfüred – is jelezte, hogy
a nézőveszteség elkerülése érdekében be szeretne kerülni a
digitális csomagba, a UPC
szakemberei vizsgálják ennek műszaki lehetőségét is.
Bán László

Merre tovább Civil Szövetség? Quasimodo költői verseny
Balatonfüreden
három
évvel ezelőtt a Játékszín Alapítvány kezdeményezésére alakult meg a Civil Szövetség 12
szervezet részvételével.

ges a bejegyeztetés, hiszen
minden szervezet külön-külön is pályázhat. Azt viszont
fontosnak tartja, hogy legyen
egy központi csoport és egy

alapelveket, két hét múlva pedig újra tárgyalják az ügyet.
Az elhangzottakra Soós Zoltán azt válaszolta: azok a
szervezetek tudnak csak jól

Füred a nemzetközi ünnepségeken
A magyar kultúra napja
alkalmából ismét meghirdették a Salvatore Quasimodo
Emlékdíj pályázatot Balatonfüreden.
Ebben az évben is bárki pályázhat két magyar nyelvű, kiadatlan, más pályázatokon
még nem díjazott és említett
művel. A pályamunkákat gépírással május 31-éig, öt példányban kell eljuttatni a
Quasimodo Alapítvány címére, amely 8230 Balatonfüred,
Szent István tér 1. Fontos,
hogy a zsűri a kettőnél több
verset küldők pályázatát nem
veszi figyelembe, illetve azokét sem, akik csak egy példányt küldenek be. A pályázaton az első díjas költemény elnyeri az Emlékdíjat,
valamint az ezzel járó
400.000 Ft összegű ösztöndíjat. A díjkiosztót szeptember
5-én tartják Balatonfüreden.

A Quasimodo pályázattal egy
időben ismét meghirdették a
Bertha Bulcsú Emlékdíjat is.
Az Írók Alapítványa, az Írók
Szakszervezete és a Balatonfüredi Salvatore Quasimodo Alapítvány pályázatán a felkért
írók egy kategóriában pályázhatnak, a Balaton természeti
és kulturális értékeinek, valamint a térség mai állapotának,

határidő augusztus elseje.
Ezt az ösztöndíjat is a szeptember 5-ei ünnepélyes gálán adják majd át a füredi Anna
Grand Hotelben. A füredi sajtótájékoztatón Arnaldo Dante
Marianacci, a bécsi olasz kultúrintézet igazgatója bejelentette, hogy ebben az évben
Quasimodo ünnepségeket rendeznek Európa több városá-

A verseket idén is öt példányban
kell eljutattni az alapítványhoz
sajátosságainak, gondjainak irodalmi bemutatása a feladat.
Ide is más pályázaton még
nem díjazott, nem publikált irodalmi publicisztikát várnak,
ami minimum öt, maximum
tíz hagyományos kéziratoldal
lehet, ezt szintén gépírással három példányban kell beküldeni a fenti címre. A beérkezési

ban, így Bécsben, Stockholmban és Moszkvában is abból az apropóból, hogy éppen
ötven éve vehette át a költő a
Nobel-díjat. A neves európai
rendezvényekre meghívást kapott Balatonfüred is mint olyan
város, amely méltón ápolja Salvatore Quasimodo emlékét.
Bán

Szauer Rózsa, a Nők a Balatonért Egyesület elnöke szerint meg kell szervezni a füredi civil hálózatot is
Az akkori tagok Soós Zoltánt választották elnökké. A
szövetséget azonban a cégbíróságon nem jegyeztették be és
sokak szerint működése sem
megfelelő. A Nők a Balatonért Egyesület elnöke, Szauer
Rózsa (aki öt éve dolgozik a
Nemzeti Civil Alap pályázatbírálati rendszerében) úgy látja, újra kell szervezni a
balatonfüredi kistérségben a civilek hálózatát, ezért megbeszélésre hívta az érintetteket.
A NABE elnöke szerint nem
szükséges, hogy formalizált
módon működjenek együtt a
civilek, vagyis nem szüksé-

iroda, ahová mindenki bizalommal fordulhat segítségért.
Így létre jönne egy (nemcsak
formális) hálózat, amely a tagok által elfogadott elvek alap-

működni, amelyek egy irányt
képviselnek (pl. csak művészeti csoportok), mert ha túl
vegyes a szövetség, akkor a
célok sem mutatnak azonos

Szauer Rózsa, A Nők a Balatonért
Egyesület elnöke szerint nem
szükséges, hogy formalizált módon
működjenek együtt a civilek
ján működne. A megbeszélésen nyomtatott formában
minden jelenlevő szervezet
képviselője kézhez kapta az

irányba. Azzal azonban egyetértett, hogy nincs szükség a
bejegyeztetésre.
Bambek Gabriella

Idén is torkos csütörtök!
A 2009-ben február 26án negyedik alkalommal
megrendezett Torkos Csütörtök kampányt a Magyar
Turizmus Zrt. szervezi.
Az elmúlt három évben az
eseményre beregisztrált éttermek száma évről évre közel
megduplázódott, így tavaly
már több mint 1100 étteremben lehetett féláron „torkoskodni”, amikor már nemcsak

éttermek, hanem egyéb vendéglátóhelyek, például cukrászdák is csatlakoztak a
féláras akcióhoz. Az akcióban
azok az éttermek vehetnek
részt, akik vállalják, hogy az
akció hetében, illetve az azt
megelőző héten érvényes teljes a la carte étlapjukat és itallapjukat az akció napjára is
megtartják, és abból 50 százalék kedvezményt biztosítanak.
Nagyon fontos tudni, hogy ta-

nulva a korábbi rossz tapasztalatokból, idén külön erre az
alkalomra készített vagy szűkített menüsorral az idei akcióban részt venni nem lehet.
Balatonfüreden lapzártánkig
(január 26.) kilenc étterem
csatlakozott az akcióhoz. Az
éttermek nevét, asztalfoglaláshoz a telefonját megnézhetik a www.menjunkenni.hu internetes oldalon.
Cs. K.

2009. január
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A kulturális turizmus évének megnyitója
(Folytatás az 1. oldalról.)
2009-ben így elkészül a Jókai emlékmúzeum, a Blaha utca 3. szám alatt a városi múzeum és látogató központ, és
2010-re megújul a Vaszary villa is. A város már tervezi a Balaton Ékkő III fejlesztést –
hiszen régi vágya a füredieknek, és jól illeszkedik a szállásférőhelyek számának növekedéséhez –, hogy felépüljön a településen, a volt Huray piac helyén, egy 800-1000 férőhelyes konferenciaterem, amely
színházként is működhet majd

– mondta dr. Bóka István.
A kulturális turizmus éve kampányhoz kapcsolódnak az irodalmi emlékházak, múzeumok is, emelte ki Füreden
Vígh Annamária, az Oktatási
és Kulturális Minisztérium osztályvezetője. Balatonfüred jó
példa arra, ha egy település
energiát, pénzt fektet a kultúrába, akkor annak kézzel fogható, megtekinthető eredménye
van. Amikor bejárta azokat a
helyeket, ahol közgyűjtemények lesznek, nagyszerű érzés
volt látni, hogyan alakul át Fü-

red, tette hozzá. A Szépművészeti Múzeum igazgatóhe-

kedvelt biedermeier gyűjteményét ajánlotta fel Füred-

A város a Balaton Ékkő III keretében
színházat tervez a volt Huray piac
helyén. Az uniós támogatással
elnyert füredi beruházások mellett
a magántőke még legalább 10
milliárd forint értékben fejlesztett
lyettese, Mihály Mária, szakmai segítséget és a múzeum

A Debreceni Kodály Kórus ünnepi hangversenye a gálaesten az Anna Grand Hotelben. Vezényelt Ella István

nek, hangsúlyozva, hogy Európában már bevett gyakorlat
az úgynevezett szatellit múzeum, amikor nagy múzeumok,
hogy segítsék a vidék gazdasági fejlődését, gyűjteményeket adnak kisebb városokba.
E. Csorba Csilla, a Jókai hagyatékot őrző Petőfi Irodalmi
Múzeum igazgatója a füredi
konferencián elmondta, meggyőződése, hogy az új Jókai
villa sikerre van ítélve. A 2009re felújított füredi Jókai emlékház átadása a kulturális értékeket tekintve a vezető városok közé emeli Balatonfüredet.
A konferencián a Duna Televízióból részt vett Kalocsai
Andrea műsorvezető és Kővári Péter kulturális főszerkesztő, aki szerint a Duna tévé
Füredben jó szövetségesre talált, hiszen mindkettő célja a
kulturális értékek megőrzése.

Csorba

Váradi Károly nyugdíjban
A rendőr ezredes tíz évig Füred rendőrkapitánya volt
Veszprémben és Füreden
is elbúcsúztak a nyugdíjba
vonuló Váradi Károly rendőr ezredestől. A rendészeti
igazgatói státuszból búcsúzó Váradi Károly 46 évnyi
szolgálati idő után, túl a rendes nyugdíjkorhatáron döntött a nyugdíjba vonulásról.
Az ezredes munkáját számos fórumon elismerték, átvehette a Magyar Köztársasági
Érdemrend Lovagkeresztjét,
de kitüntetést kapott Veszprém városától, az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazga-

A városban köztiszteletben álló ezredes a rendőrkapitányságon tartott ünnepségen elmondta: Fontos, hogy akár
gépkezelőként, akár rendőrőrmesterként és végül főkapitány-helyettesként mindenütt
éreztem a bizalmat, a körülöttem lévők biz- tatását és a szeretetét. Nem volt sok munkahelyem – csak kettő –, de jó
pár beosztásban dolgoztam.
Voltak nehéz helyzetek, pl.
amikor 1995 elején óriási létszámhiánnyal küszködtünk a
füredi kapitányságon, ráadásul ekkor a bűncselekmények

Váradi Károly 1975 novemberében járőrként kezdte Veszprémben, 1980-tól helyszínelőként dolgozott ugyanitt. 1989-től
kiemelt főelőadó a megyeszékhelyen,
zirci őrsparancsnokká 1990-ben nevezték ki. 1992-től a veszprémi kapitányság
közlekedésrendészeti osztályának vezetője, egyben kapitányságvezető-helyettes. 1995-ben került a füredi kapitányság élére, ahol tíz évet töltött. Ezután a
megyei főkapitányságon közbiztonsági,
majd rendészeti igazgató, a főkapitány
helyettese volt.
tóságtól és az Országos Polgárőr Szövetségtől is. Váradi Károly nyugdíjba vonulása után
is aktívan kíván dolgozni, mostantól a megyei védelmi bizottság titkáraként tevékenykedik.
Váradi Károlyt a füredi állomány meghatottsággal búcsúztatta.

száma is megnőtt. Ebben az
időszakban kellett új embereket keresni, így szinte mindenki új kollégának számított
körülöttem. Mégis össze tudtam egy olyan csapatot hozni,
amely a város közmegelégedésére szolgált. 2004- ben fájó
szívvel búcsúztam a füredi ka-

Balatonfüred
és Tihany
együttműködése

Tósoki Imre Tihany és dr. Bóka István Balatonfüred nevében írta
alá a megállapodást
(Folytatás az 1. oldalról.)
Tósoki Imre, Tihany polgármestere szerint a két településnek eddig is voltak egyeztetett programjai, de most ezt
az alkalmi kapcsolatot váltják
fel a rendszeres együttműködéssel. A szerződés szerint a
két település közösen jelenik
meg a turisztikai és idegenfor-

galmi kiadványokban, idegenforgalmi vásárokon, közösen
pályázik hazai és európai
programokra. 2009-ben közösen vesznek részt a Debreceni
Nemzetközi Vásáron és az Utazás Kiállítás Balaton standján,
és megkezdik a közös felkészülést a 2010-es fesztiválok évére.
Csorba Kata

Nívódíjat kapott
a Silver Resort
Első helyezést ért el a Silver Bridge 2002 Kft. által
megvalósított Hotel Silver
Resort Wellness és Konferencia Szálloda épülete az
Ingatlan Szövetség országos
pályázatán.

Váradi Károly minden beosztásban érezte a körülötte lévők bizalmát
pitányi székből.
A mai rendőröknek azt üzenem, hogy jól döntöttek, amikor a rendőri pályát választották, még akkor is, ha
vannak olyan időszakok, amikor nagyon nehéz rendőrnek
lenni. De nagyszerű érzés, ha

az ember segíteni tud, ha baj
van, ha hívják. A lakosság pedig a tisztességes, becsületes
munkát visszaigazolja, ami
többet ér, mint bármilyen magas állami kitűntetés.

Bán László

A Nemzetközi Ingatlan
Szakmai Szövetség 1951-ben
alakult, jelenleg 50 tagországban működik és a világ neves
ingatlanszakértői alkotják. A
Magyar Ingatlan Szövetség
2008-ban 10. alkalommal hirdette meg a Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj pályázatát,
ezen indult a füredi négycsillagos hotel is.
Sok ösztönzést kaptunk, hogy
induljunk el ezen a pályázaton, végül 2008-ban beadtuk
az anyagunkat. Több elvárás-

nak kellett megfelelnünk, például, hogy a projekt mennyire
változtatta meg az itt élők
életkörülményeit, milyen turisztikai vagy egyéb célokat
szolgál az épület. Mi a magunk részéről egy különdíjban reménykedtünk, az első
helyezés azonban nagy meglepetés volt számunkra is, nagyon örülünk neki – mondta
Rádóczy Andrea, a hotel igazgatója.
A nemzetközi megmérettetésnek idén Peking ad majd otthont, amire a füredi Silver
Resort Hotel automatikus meghívást kapott.
(Rádóczy Andreával készült interjúnkat az 5. oldalon olvashatják.)

Bambek Gabriella
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TLC: Nem bocsátunk el egy dolgozót sem
Úgy tűnik a 2008-as beruházásoknak köszönhetően a gazdasági válság ellenére megerősödött a piacon
a német Sennebogen cégcsoport, amely 1996-ban vásárolta meg a Ganz Danubius
füredi hajógyárát, megalapítva annak helyén a megmaradt hajógyári dolgozókkal a Termelés Logistic Centrumot (TLC).

magát minden kontinensen,
2000-ben megvetették lábukat
Észak-Amerikában, 2007-ben
pedig Dubaiban is.
Innováció, minőség és megbízhatóság – vallja a korábban
minden évben Füredre is ellátogató, a dolgozók körében igen
népszerű, fiatalon hegesztőként dolgozó idősebb Erich
Sennebogen és két cégvezető
fia, ifj. Erich Sennebogen és a

mista jövőképet vázolt fel a háromszáz füredi munkás előtt.
Jól döntött a cégvezetés, hogy
korábban megvált a Catepillartól, ahol drámai a piac visszaesése, és egyértelműen a mezőgazdasági gépeket forgalmazó Kramer cég mellett döntött, hiszen a mezőgazdasági
gépgyártó piacot még nem érte el a válság. Hogy a Sennebogen cégcsoport tartani tudja

Walter Sennebogen tulajdonos egyértelműen optimista jövőképet vázolt fel a dolgozók előtt

Lénárt Erik, a TLC új mérnök-közgazdász igazgatója
A Balatonfüreden legtöbb
iparűzési adót fizető kezdetben csak mezőgazdasági gépeket és gépalkatrészeket gyártó
német családi vállalkozás első
üzemét 21 évesen alapította a
bajorországi
Straubingban
Erich Sennebogen 1952-ben.
A ma már Németországban három és Magyarországon egy
gyárral rendelkező Sennebogen cég fejlődését mi sem jelzi
jobban, hogy tavaly megnyitották straubingi második gyárukat is, amelyre mintegy 30
millió eurót költött a család. A
Sennebogen cégcsoport forgalmazóin keresztül képviselteti

balatonfüredieket jól ismerő
Walter Sennebogen is.
A ma már 360 millió eurót forgalmazó a 10-től egészen 200
tonnás gépekig darukat, markológépeket, földmunkagépeket
és ezek alkatrészeit gyártó
cég biztos jövőt szán a magyarországi gyárnak, hiszen 160
ezer euró értékben fejlesztettek tavaly Balatonfüreden is.
2008-ban bevezettek egy új
számítógépes integrált termelés tervezési és irányítási rendszert és felújították a megmunkáló gépet is. A decemberi évzáró ünnepségen Walter
Sennebogen egyértelműen opti-

megerősödött piaci helyzetét,
további rugalmasságra és minőségi munkára van szükség.
A TLC füredi dolgozóit nem
bocsátja el, ehelyett bevezetnek egy rugalmas munkaidőrendszert. Ha a szükség úgy
hozza, átállnak a négynapos
munkahétre, ígérte Füreden a
tulajdonos, ésszerű takarékosságot kérve villannyal, fűtéssel a mindennapi munkában.
A füredi évzáró ünnepségen
mutatkozott be a pályázat útján a TLC élére kinevezett új
igazgató, Lénárt Erik, aki mérnök-közgazdászként végzett
Németországban. Az anyag-

300 dolgozóját minden év végén vendégül látja a TLC
mozgató és markológépek hegesztett
fém
alkatrészeit,
darugémeket, acélszerkezeteket gyártó évi 11 és fél milli-

Európai Uniós forrásból megvalósuló fejlesztések
Balatonfüreden II.

Balatonfüredi Szakorvosi Rendelőintézet Akadálymentesítése projekt
Balatonfüred Város Önkormányzata 2007 szeptemberében pályázatot nyújtott
be az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Dunántúli Operatív Programja keretében meghirdetett felhívásra Balatonfüredi Szakorvosi Rendelőintézet Akadálymentesítése címmel.
2008 áprilisában a VÁTI
Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht. a benyújtott pályázatot 11 116 000 Ft
összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A pályázat így az
Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával
valósulhatott meg. A projekt
teljes költségvetése 12 516 000
forint, amelyből a támogatás

mértéke 88,81 százalék. Balatonfüred Város Önkormányzata 1 400 000 Ft önrész biztosítását vállalta. A támogatási
szerződést a felek 2008 júniusában írták alá.
A Városi Szakorvosi Rendelőintézetet még 1975-ben adták
át. Az elmúlt években megtörtént a rendelőintézet belső felújítása, valamint a Többcélú
Kistérségi Társulás Orvosi
Ügyeletének kialakítása. A rekonstrukció több ütemben
történt meg. Ennek utolsó eleme a most megvalósult teljes
akadálymentesítés, melynek
célja, hogy a rendelőintézet
minden funkciója, az összes
szakorvosi és egyéb ellátás
megközelíthető és használható legyen a fogyatékkal élők

számára is. A projekt eredményeképpen a felvonó cseréje,
a bejárat és a lépcsők akadályés csúszásmentesítése, mozgássérült parkolók felfestése,
indukciós hurok, külső és belső tájékoztató táblák kihelyezése történik meg. A négy
akadálymentes bejárat, a felvonó és a lépcsők akadálymentesítése a fogyatékkal élők
mellett, mindenki számára kényelmes használatot biztosít.
A beruházást 2008. szeptember elsejével kezdte meg az ön-

kormányzat, és megindította
a kivitelezésre vonatkozó
közbeszerzési eljárást, amelynek eredményekképpen a kivitelezést a VEMÉV-SZER
Kft végzi el. A munkálatok
várhatóan ez év januárjában
fejeződnek be.
A fejlesztés megvalósulásával hosszútávra válik lehetővé Balatonfüred és kistérsége
lakói számára az egyenlő esélyű hozzáférés az egészségügyi alap- és szakellátáshoz.
Ján Krisztina

árd forint forgalmú füredi
TLC-ben tehát bíznak a jövőben, az ott dolgozók remélik,
hogy a világméretű, de családi-

as vállalkozás átvészeli a gazdasági válságot Balatonfüreden is.
Csorba

Ügyintézés
kerekekkel

„Körbesétálni” a városban

Sohasem gondolta volna,
hogy egy levél, vagy csekk feladása ekkora problémát okozna. El is indult, először az
alsó postára. Aztán szomorúan tapasztalta, hogy nem tud
bemenni. Lehetetlen. Hatalmas lépcsőfokok, kifelé nyíló
régi ajtó, képtelenség babakocsival egyedül bejutni az intézménybe. Sebaj, nem adta föl,
irány a felső városrész. A helyzet azonban elkeserítő: hiába
a rámpa, olyan rossz helyre tették és olyan meredek, a kifelé
nyíló ajtóról nem is beszélve,
hogy aki egyedül megoldja a
postára való bejutást, azelőtt
le a kalappal. Talán a hétköznapi ember, aki gyalog, nap
mint nap a két lábán jár, észre
sem veszi ezeket az „apró”
problémákat. És a kismamák
se aggódjanak, hiszen csak

pár évig, amíg csemetéjük a
babakocsiban
közlekedik,
kell bosszankodniuk emiatt.
De vajon gondolt már valaki
valaha ebben a csodaszépen
fejlődő városban a mozgássérültekre? Hiszen ők nem ideig-óráig kényszerülnek a
kerekesszékbe. Nem tudom,
hol van itt az esélyegyenlőség. Senki sem szeret kiszolgáltatott, másokra utalt lenni.
És ez még csak a posta!
Érdemes lenne olykor az íróasztal mögül felállni és körbesétálni a rohamosan fejlődő
városunkat egy babakocsival
vagy kerekesszékkel. Kezdhetnénk például a polgármesteri hivatal emeletével. Tessék
mondani, oda hogy lehet feljutni?
Sz. Zs.
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Helyi turizmus kicsiben és nagyban
Tényekről, tervekről Rádóczy Andreával, a Turisztikai Egyesület elnökével
Balatonfüred város életében az idegenforgalom egyértelműen az első helyre
került. A városban történő
fejlesztések, felújítások, építkezések célirányosan ennek
érdekében történnek. Az idegenforgalom helyzete a szállodák, éttermek létét is nagyban meghatározza. A Turisztikai Egyesület elnöke, Rádóczy Andrea, többszörösen is érintett mint a Hotel Silver Resort tulajdonosa.
– A Turisztikai Egyesület
több mint két éve alakult, azzal a céllal, hogy segítse a város marketing tevékenységét,
szervezze egyesületbe azon
vállalkozókat, akik a vendéglátás és az idegenforgalom területén dolgoznak. A kezdeményezés Balatonfüred város önkormányzata részéről indult
el. Az egyesület működésének forrását részben az önkormányzat biztosítja, ez közel
nyolc millió forint, de mára
már a működés költségét 22
millió forintra sikerült megnövelni. A többi pénz tagdíjakból és szponzori támogatásból, valamint sikeres pályázatainkból folyik be. A kétéves tevékenységünk eredménye a hetvenfős tagság.
– A vállalkozók készek
az egyesületi rendezvények
szponzorálásásra is.
– Legjobb példa erre a Romantikus reformkor, séta a századok között Balatonfüreden
című programunk. A program
több mint hétmillió forint költségvetésű, amit négymilliós
szponzori támogatás is segít.
A résztvevők készek a jóért, a
szépért áldozni. Az idei évre
az egyesületnek ez a rendezvénye országos hírnévre tett
szert. Nagy az érdeklődés. A
fesztivállal kapcsolatos hírek
az országos médiákban, sajtóban szerepelnek. A visszajelzések nagyon pozitívak.
– A 80-as, 90-es években
ez még nem jutott senki eszébe, most ki találta ki?
– Azt hiszem, hogy ez
olyan kérdés, ami a városban
sokakat izgat. Nagyon sokan
vannak, akiknek ez eszébe jutott. Sokan vannak, akik szeretnék az ötletet magukénak
tudni, de ez nem is baj. Így

mindenki, aki a szervezésben
részt vett, vagy csak szemlélőként kíséri az eseményeket,
egy kicsit magáénak érzi ezt a
rendkívül sikeres rendezvényt.
– Az egyesületnek csak
egyik programja a hagyományok felidézése, milyen feladatok vannak még?
– Folyamatosan tájékoztatjuk az elő-, fő- és utószezonban az érdeklődőket arról a
kínálatról, amiért érdemes eljönni Balatonfüredre. Tv reklámokkal, óriásplakáttal, újság
hirdetésekkel, valamint az Internet adta sokféle lehetőséggel. Azt gondolom, hogy ezek
az elő-, fő- és utószezoni promóciók rendkívül sikeresek
voltak. A statisztikai mutatók
is azt igazolták, hogy évről-évre egyre több vendég látogatott el Balatonfüredre. Mindannyiunk sikere, hogy mindaddig, amíg a Balaton-parti településeken a vendégéjszakák
száma csökkent 2008. év első
9 hónapjában, nálunk nem.
Egyedül Balatonfüred az a település, ahol mind a belföldi,
mind a külföldi vendégéjszakákat növelni tudtuk. Ez 15-17
százalékos növekedést jelent.
Ezzel szemben, mind Hévízen, Keszthelyen és Siófokon
csökkenés van.
– Mit tudunk ezzel a sikerrel kezdeni?
– Ezen felbuzdulva és látva azt, hogy egyre több vállalkozó akad, aki kész egész
évben működtetni vállalkozását – bizonyságot adva arról,
hogy már nem igaz, hogy Balatonfüreden a holt szezonban
minden zárva van –, úgy gondoltuk, segíteni kell a vállalkozókat, hogy a vendég télen is
ide találjon, ezért indítottuk a
téli kampányunkat.
Eddig Balatonfüredet télen
még soha nem reklámozták,
de szűkös keretünkből egy hetes tv kampányra futotta, és néhány óriás plakátot tudtunk ki
tenni. Amikor Balatonfüred téli arculatát összeállítottuk, nagyon sokat gondolkodtunk azon,
milyen képek legyenek, amelyek felkeltik az érdeklődést
Balatonfüred iránt. Örömünkre jött a hír, hogy magánvállalkozásban december 20-tól
műjégpálya fog Balatonfüreden működni. Korcsolyázni

Február 7.: Sportbál

mindenképp lehet, vagy a Balatonon, ha nem, akkor a műjégpályán.
– Rádóczy Andrea pályafutásának egy része az Annabella szállodához kötött,
hogy emlékszik vissza erre
az időszakra?
– Kezdetben szállodai hostess-ként az Annabella szállodában, az akkori HungarHotels-nél dolgoztam, azzal a feladattal, hogy a vendégeknek
mindenféle programot kínáljak, beleértve az idegenvezetést is. Majd elvégeztem a
Kereskedelmi és Gazdasági

hirdette a volt hangárok helyét, megpályáztuk. Férjemmel, Barna Tiborral, sikerült
egy olyan anyagot összeállítani, ami elnyerte az akkori testület tetszését. Az ő fáradhatatlan és kitartó munkájának köszönhetően létrejött a
Silver Resort komplexum tervezete, amelyet követett egy
nagyon gyors kivitelezés.
Egy álom valóra vált. Mondhatom, hogy álmodtam egy szállodát, ahol megmutathatom
azt, mit szeretnék tenni, hogy
még több vendég jöjjön el Balatonfüredre. A 69 szobás szál-

– Szállodájuk azon kevés balatonfüredi szállodák
közé tartozik, mely egész évben üzemel. Hogy érinti a
szállodát a recesszió?
– 2006. december 15-én
nyitottunk próbaüzemi jelleggel, 2007 volt az első teljes
évünk. Ahhoz képest, hogy első év volt, nagyon jó kihasználtságot értünk el. 2008-ban,
az első öt hónapban megdupláztuk az előző év azonos időszakának árbevételét. Idén
szeptemberig a pozitív szaldó
megvolt, jelenleg (2008. dec.
15.) a válság már érezhető.

„Álmodtam egy szállodát, ahol megmutathatom, mit szeretnék tenni, hogy még többen jöjjenek Füredre”
Főiskolát, vendéglátó- és szállodaipari szakközgazdász lettem, német felsőfokú és angol
középfokú nyelvvizsgákkal.
Az Annabella szállodaértékesítési igazgatója lettem, ami
már egy igazi kihívás volt. Ehhez később jött még a Marina
Szálló értékesítési feladata, kiegészülve még a keszthelyi
Helikon szállodával is. Az időközben Danubius szállodalánchoz tartozó három szálloda
977 szobájának voltam az értékesítési és marketing igazgatója. Időközben elvégeztem a
pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán a marketing
szakirányt, ami a mai napig is
a kedvencem, a hívatásom.
– Közben jött viszont
egy újabb kihívás, a családi
vállalkozás lehetősége?
– Az önkormányzat meg-

BÁLI MEGHÍVÓK

Balatonfüred Város Önkormányzata tájékoztatja az érdeklődőket, hogy ebben az évben a Balatonfüredi Yacht Clubbal karöltve február 7-én, szombaton 19 órai kezdettel rendezi meg a díjátadással, műsorral egybekötött Sportbált, melyre minden
érdeklődőt szeretettel várnak a Balaton Szabadidő és Konferencia Központba. A bálra
szóló belépőket a Tourinform Irodában, valamint Burka Tibor és Böröcz István
sportegyesületi vezetőknél lehet megvásárolni. A résztvevőket svédasztalos vacsorával, meglepetés műsorral, értékes tombolatárgyakkal várják. A báli zenét a Sunny
Dance Band szolgáltatja.

Február 14.: Újra Polgári bál Füreden
A Polgári Szalon és a Hamvas Béla Asztaltársaság február 14-én rendezi meg hatodik
Polgári bálját az Anna Grand Hotelben. A műsorban Eperjes Károly színművész, a
Budapest Saxophone Quartet, Netti és a Hollander zenekar és a Reformkori Hagyományőrző Egyesület. A vacsorát az Anna Grand Hotel Étterme készíti. A bál védnökei: Lasztovicza Jenő, dr. Bóka István, Széles Gábor és Korzenszky Richárd. A
tombola bevételét a rendezők a Szent Kinga templom felújítására ajánlják. Helyfoglalás, információ: 30/2265-358, e-mail: archidoc@t-online.hu.

Február 14.: Jelmezes Művészfarsang
A füredi Művészklub és a MÚZSA Művészeti Egyesület február 14-én 19 órától a Balaton Szabadidő és Konferencia Központba várja mindazokat, akik kitűnően szeretnének szórakozni Valentin napon. Jelmezverseny és tombola, háromféle menü
3300-3800 Ft-ért. Zenél a Búgócsiga Együttes. Jelentkezés: Gazsiné Kálnay Piroska, telefon: 30/358-5318.

loda egy kis ékszerdoboz,
ahol nem a kapacitás nagysága a vonzerő, hanem azon apró finomságok, amit sikerült
férjemmel közösen kialakítani. A pályázat fő kritériuma
volt, hogy nem zárhatjuk el a
Balaton-partot sem a város lakói, sem az idegenek elől.
Úgy gondolom sikerült ezt kialakítani, belül kávézók, éttermek, de a vízpart, a kikötő is
mindenki számára elérhető. A
szálloda intimitása is megmaradt, mert a külső medencék elzártak a külvilág elől.

Az elvárás, amit a második
év végére terveztünk, sajnos
nem teljesül. Gondunk nem kicsi, hisz 55-60 embernek adunk
egész évben munkát. Marad a
remény, hogy ezt a nehéz időszakot túl tudjuk élni.
– Viszont megmaradt a
bátorságuk, újabb merész
vállalkozásba kezdtek, gondolok itt a Brázay villa megvásárlására.
– Úgy gondoltuk, hogy Balatonfüreden egy ötcsillagos
szállodának van létjogosultsága, amely 250 szobás lenne,

és teljesen a füredi hagyományokra, az egészség turizmusra épül. Végeztünk egy piackutatást, amely azt bizonyította, hogy az egészség turizmusé a jövő. Ma már az
emberek felismerték, hogy az
egészségük megőrzéséért tenni kell és ezért készek is áldozni, mert fontosnak tartják.
– Mikor lesz a szállodából valóság?
– A tervezésben már csak
az apró részletek vannak kidolgozás alatt. Egy világhírű
komplexum lesz, ami ma
még csak a tervező asztalon
látható. Az új szálloda három
lábon áll majd; konferencia
részleg, sokszekciós termekkel, wellness és a harmadik, a
gyógyturizmust
szolgálja,
amelynek főiránya a kardiológia, a füredi szívkórházzal
együttműködve. Egyéb szolgáltatásra is gondolunk, mint
plasztikai sebészet, fogászat,
szemészet,
diagnosztika,
hogy csak a fontosabbakat
említsem.
– Mikor fogadják az első vendégeket?
– Elméletileg 2011-ben,
de ez függ a gazdasági helyzet alakulásától, mivel a bankok hozzáállása is eszerint
változik.
– A sok munka a családdal hogy egyeztethető össze?
– Szerencsére, azt mondhatom, hogy a családi életünk
is úgy alakult, ahogy én azt
megálmodtam. Van egy tízéves kislányunk, és mivel
mindig egy nagycsaládról álmodtam, egy Isteni csodának
köszönhetően, a családi hagyományokat folytatva, augusztusban született még két
kisbabánk. Ikrek, egy kisfiú
és egy kislány, szépek és aranyosak. Bízunk abban, hogy
lesz erőnk és egészségünk,
úgy a családhoz, mint a vállalkozásunkhoz.
dr. Fülöp

Idősek napi elismerés
Példás, önkéntes gondnoki munka
Az idősek napja alkalmából a város elismerte és
megköszönte Szlavonits Józsefnek, az Arácsi Seniorok
Társasága alapító tagjának
az arácsi temetőben végzett, önkéntes gondnoki
munkáját.
A nyolcvanhárom éves arácsi születésű Szlavonits József 1997-ben hosszú távollét
után tért haza Angliából. A kőművesnek tanult férfi a II. világháborúban
leventeként
Ausztriában amerikai fogságba került, ahonnan 1947-ben
szabadult. Az új helyzetben
nem találta helyét Magyarországon, ezért úgy döntött, elhagyja az országot. Angliában családot alapított és
szakmájában dolgozott. Szintén magyar felesége halála
után, mivel gyermekeik nem
születtek, hazaköltözött, és
szülőhelyén, Arácson vett há-

Szlavonits Józsefé az egyetlen jobbos
kormányú autó Füreden

zat magának. A teljesen önellátó Szlavonits Józsefnek a
Seniorok Társasága
adja az elfoglaltságot és a barátokat.
Angliai nyugdíjából
szerényen, de biztonsággal megél. Szabad idejében szívesen olvas, és nézi a
tévé angol nyelvű
műsorait. Amikor lakásában felkerestem,
éppen a CCN híreit
hallgatta. Még Angliából hozott Skoda
személygépkocsija
az egyetlen jobbos
kormányú autó a városban. Ha közlekedik, még mindig feltűnést kelt, de már
megszokta az itthoni
közlekedési
szabályokat.
F. L.
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Egy csobbanás itt a történelem
Matyikó Sebestyén a város első kulturális nagykövete
A siófoki Kálmán Imre
Múzeum igazgatóját, Matyikó Sebestyént a Balatonfüred Városért Közalapítvány
a város első kulturális nagykövetévé nevezte ki.
A több kötetet is jegyző
muzeológus ősei több mint háromszáz éve élnek a Balaton
környezetében, kötődése és ragaszkodása a tó vidékéhez
így már gyerekkorától adott
volt. Balatonfüreden gyakorta
megfordult, látogatásai során
megismerhette a város múltját, személyes barátságot köthetett kortárs költőkkel, művészekkel. Érdeklődése azonban nemcsak a jelenkor felé
irányult, érdekelte a múlt története is, nagy elszántsággal kutatta, hogy az egykori írástudók miként vallottak Balatonfüredről. A 18. század közepe óta papírra vetett megnyilatkozásokat gyűjtötte, és gyűjti ma is, időrendben bemutatva azt a visszhangot, amit a
táj, a település, az itt élő ember élménye keltett a fogékony alkotókban.
Matyikó szereti a Balaton környékét. Képzeletében a kialudt tűzhányó hegyek gyak-

ran felriadnak évezredes álmukból, és izzó köveket dobnak ki mélyükből. Ilyenkor
hajadonfőtt, a csillagok alatt
állva, földi emberként az Istennel szemtől szembe társalog.
Számára a Balaton egy egész
világ, amely történelme során
sokféle néppel találkozott, és
mindannyiból magába ölelt valamit. Töredékes emlék alakjában néhány darab követ, egy
csatorna nyomát, amit a római légiók ástak, vagy csak
egy legendát, amit az itt élők
így-úgy átformálva megőriztek. Sokszor belegondolt abba, hogy a víz tükre csak
pillanatokra tört meg, ha belezuhant egy rabszolga, egy
alán harcos, egy török lovas,
vagy egy lelőtt repülőgép.
Csak egy csobbanás volt itt a
történelem. Itt maradtak viszont az emlékek, beépültek a
népszokásokba. Beépültek a
lassan ballagó paraszt személyes emlékeibe, amit a metszéstől fáradt emberek egymásnak újra meg újra elmesélnek.
Munkáját szolgálatnak tartja,
számára az irodalom nemes
cél és egyben elkötelezettség is.
dr. Fülöp Lajos

Matyikó Sebestyén József Zákonyi Ferencről, Keresztury
Dezsőről és füredi költőkről írt könyveit a Balatonfüred
Városért Közalapítvány jelentette meg

Sajnálattal értesültünk, hogy 51 éves korában tragikus hirtelenséggel
elhunyt Obermayer Bernát nyugállományú rendőr főtörzszászlós. Bernát Balatonfüred lakossága körében, közismert, tisztelt, jó hírnévnek
örvendő füredi lakos volt. Temetésén sokan megjelentek, osztoztak
családja fájdalmában.
Sajnos pályafutását betegsége kettészakította és korán nyugállományba vonult. Súlyos betegségéből felépülve vezette a Füredi Horgászboltot.
Alapító tagja volt többek között Balatonfüred Közlekedési és Közbiztonsági Bizottságnak. Pályafutása során több jutalmat, dicséretet vehetett át, többek között a Balatonfüred Város Önkormányzata által
alapított Év rendőre kitüntetést 1999-ben. 2001-ben Szent György érdemérmet adományoztak neki munkája elismeréseként. Hivatásos szolgálata alatt nagyon sokat tett azért, hogy Balatonfüred területén
csökkenjen a bűncselekmények, balesetek száma.

Kedves Támogatóink!

Köszönet

A Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesülete Balaton-

Balatonfüred Városért Közalapítvány közhasznú szervezet

Köszönettel:
Palasicsné Szabó Mária
Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesület
Balatonfüredi Kistérségi Csoportjának vezetője

Olvasói levél

Emlékeim az
egykori füredi
szovjet üdülőről
Így múlik el a nagyok dicsősége – gondoltam magamban miközben az egykori szovjet üdülő helyén
magasló romhalmazt néztem. Ez a szocreál „építészeti remekmű” negyven évig
éktelenkedett közvetlenül a
Vaszary és a Jókai villák
szomszédságában.

ELMENT EGY RENDŐR...

füredi Kistérségi Csoportja 2008 decemberében a Közösségi Házban tartotta karácsonyi rendezvényét. A
kistérségi szervezethez 69 balatonalmádi, Balatonfüreden és a környező településeken élő vak és látássérült
ember tartozik. Vendégünk volt dr. Szőke László a
Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnöke, valamint Keszey János, Balatonalmádi Polgármestere.
Szeretnénk köszönetet mondani a csodálatos karácsonyi műsorért a Bem József Általános Iskola énekkarának és Somosné Farkas Edina felkészítő tanárnőnek.
Pénzbeli támogatóinknak: egy Balatonalmádiban élő
vállalkozónak és Alsóörs Község Önkormányzatának,
Hebling Zsolt polgármesternek. Továbbá a Balatonfüred Város Önkormányzat Művelődési, Oktatási, Sport
és Idegenforgalmi Osztályának, valamint dr. Bóka István polgármester úrnak, hogy a rendezvényünket
ajándékokkal tette még meghittebbé.
Külön köszönet Pataki Istvánnénak és Jáger Ernőnének a finom süteményekért, valamint Szilvásinénak és
munkatársainak a pogácsáért és szendvicsekért.

2009. január

megköszöni mindazoknak a támogatását, akik adójuk
1 %-át a meghirdetett céljaink megvalósítására adták,
mely az elmúlt évben 270 000 Ft volt. Kérjük e módon támogatásukat a 2008. évi adóbevallás alkalmával
is. Kérjük továbbá Balatonfüred lakosságát, hogy pénzbefizetéssel támogassák a város múltjának bemutatását. 10.000 Ft befizetés esetén a 2009. évi öt
könyvből ajándékként biztosítunk egy-egy példánt a
bemutatóra szóló meghívóval. Ezen túl az alapítvány
támogatások befizetését a javasolt célfeladatokra biztosítja. A támogatás 30%-a a személyi jövedelemadó
törvény alapján visszaigényelhető. Pénzfeladóvény a
Polgármesteri Hivatal portáján kérhető.

Számomra nem maga a stílustalan beton-kolosszus volt
az idegesítő, hanem az a tény,
hogy a közvetlen környezetében míves ugyancsak stílusos
villák közé építették, jelképesen mintegy megerőszakolták
vele azt a miliőt, melyből szinte áradt a történelem…
Mindezt megtehették a győztesek arroganciájával – talán
nem is tudatosan – hiszen hol
akadt volna akkortájt olyan
építész vagy hatóság, aki elmondta volna a majdnem esernyőnyi tányérsapkát viselő,
egész zubbonyuk elejét érdemrendekkel körbedekoráló tábornokoknak, hogy mi az, ami
illik és mi az, ami nem.
Nem dohányzó – hirdette a felirat az épület falán, de egyéb
illemszabályokról nem rendelkeztek. A beutaltak pedig úgy
éltek mintha otthon lennének
a kirgiz sztyeppén, vagy a
vad Szibériában. Hatalmas dióverőnyi botokkal, vagy a zsebükben
hordott
damilos
spulnival jártak horgászni a saját strandjukra, ezt valamikor
valószínűleg a tulajdonos
után Dérí-kertnek, később
ugye orosz strandnak hívták a
helybéliek.
A horgászkészség dísze – hirdetve a praktikumot a dizájn
felett – a damil végén fityegő
jókora anyacsavar volt. Ezzel
irdatlan messze tudtak dobni.
Természetesen nem vettek tudomást a tilalmi időkről valamint a méretkorlátozásokról
sem. A horgászok elképedve
látták, hogy vonulnak hazafelé szovjet barátaink a tilalom
kellős közepén a jócskán méret alatti, éppen akkoriban telepített nemes halakkal, melyeket madzagra fűzve vittek
nagy büszkén. Ezt a tevékenységüket rosszallóan szóvá tette egy erélyességéről híres
halőr – egyben önkéntes rendőr -, aki egyúttal azt is nehezményezte, hogy hálót húz-

kodnak a vízben. Lett is kalamajka, mert a ráfogott pisztolyt elvette az alezredestől –
aki történetesen Székesfehérvár kommendáns parancsnoka volt – és eltörte vele az
illető állkapcsát. A renitenskedő halőrt civilizálatlan viselkedéséért szerencséjére nem
Szibériába, csupán az ivadéknevelőbe száműzték.
A halakat a serény hadfiak
nagyjából megtisztították és
hasüregükbe sót téve – otthoni szokás szerint – megszárították a radiátorok lemezei
közé lógatva. Ettől, valamint
a kantinba főhelyen díszelgő
hordós
heringtől
sajátos,
mondhatnám penetráns szag
áradt az egész épületben, melyet még a nagyon kedvelt és
mérték nélkül használt mákkölni sem tudott elnyomni. A
kölni népszerűségére jellemző, hogy a kantinban – számunkra elképzelhetetlen dózisba –, kétdecis vagy félliteres üvegekben árusították.
Mindezt akkor láttam, amikor a régi épületben végzett
bádogos javítási munkákról
az építési naplót vittem aláíratni a parancsnokhoz, akit
Nyikityin Pantyelevicsnek hívtunk magunk között. Hogy az
volt-e az igazi neve, vagy valami filmből, irodalmi műből
ragadt rá, ma sem tudom.
A legkülönbözőbb fegyvernemekhez tartozó tisztekben
egy valami közös volt, ha elindultak bevenni a szokásos
többször százgrammos pálinka adagjukat, halat mindig
vittek a zsebükben. A kantinban a nyúlós, sólétől csöpögő
halakat a kinti szokás szerint
jókora újságpapírba csomagolták, a radiátorok között
száradókat pedig madzagostól zsebre vágták.
A kommunizmus a halak
frontján már megvalósult,
ugyanis nem számított ki fogta, szükséglet szerint lehetett
fogyasztani.
Efféle gondolatok jártak a fejemben, miközben néztem a
romhalmazt. Az is eszembe
jutott, hogy minket a Városgazdálkodási Vállalat akkori
dolgozóit is kínáltak jószívűen, de nekünk jobban ízlett
volna egy darabka kolbász
vagy szalonna.
Dombi Lajos

Az alapítvány bankszámlaszáma: 73200110-11285438,
adószáma: 18922651-2-19.

Helyreigazítás

A Kuratórium tagjai: dr. Bóka István, Glatz László, Gubicza Ferenc (elnök), Gyűrű Géza, Horváth Zsolt (titkár),
dr. Kiszely Pál, Miklós Ferenc, Nagy Jenő, Schneider
Ferenc, prof. dr. Veress Gábor.

Előző számunk 14. oldalán névelírás történt. A Balatonfüredi Kölyök Labdarúgó
Club (BKLC) titkárának a neve helyesen:

Gubicza Ferenc
a Kuratórium elnöke

Az érintettől elnézést kérünk.

ifj. Makó István.
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Képviselő staféta
A Balatonfüredi Napló sorozatában önkormányzati képviselőket kérdezünk munkájukról, életükről, akik azután tovább kérdezve választják ki a következő interjú alanyát. Előző számunkban (2008. november–december 7. oldal) Takács
Miklós kérdezte Molnár
Juditot arról, ha most lenne 1968, miért lázadna?
– 1968-ban még nem lázadtam, hiszen nagyon fiatal voltam. A mi lázadásunk később
kezdődött, főként az amerikai
filmek, a ma már kultuszfilmnek számító Zabriskie Point
(1970), Hair (1979), a Szelíd
motorosok (1969), és különösen a nagy kedvencem, az
Eper és vér (1970) hatására,
amit vagy tizenötször láttam.
Akkor már éreztük, hogy valami van a levegőben, de mindez inkább csak külsőségekben
jelentkezett. Ekkor lett divat a
fiúknál a hosszú haj, a lányoknál a miniszoknya. Vastagh tanár úr volt az osztályfőnököm, elég sok konfliktusunk
volt a tanulás miatt, de azt hiszem, igazán semmiben sem
különböztünk a mostani fiataloktól, akik szintén átesnek
egy ilyen időszakon.
Ma két fontos dolog van, ami
ellen lázadnék, az oktatáspolitika és az egészségügy. Meggyőződésem, hogy egyiktől sem
szabadna pénzt elvonni. Nem
kell sokat magyarázni, mindenki tudja, hogy a jövő társadalma a mai oktatástól függ, ezt
nagy politikusaink, Eötvös Károly, Széchenyi István, Klebersberg Kuno is megmondta
már. Az egészségügy pedig a
csecsemőktől az időskorúakig
mindenkit érint. Mindannyian
a saját bőrünkön érezzük, mit
jelent itt a pénzelvonás.
– Visszatérve a diákkori
lázadásra, azért Ön egy hagyománytisztelő polgári családban nőtt fel.
– Igen, ezért is gondolom,
hogy a fiatalok mindig ugyanolyanok. Nekem is volt egy
időszakom, amikor a konvenciók, a polgári lét ellen lázadtam, de ma már úgy érzem,
kötelességem a szüleimtől örökölt hagyományokat, értékeket továbbvinnem, ezen értékek tudatában élni és dolgozni.
– Ez az első ciklusa.
Mint önkormányzati képviselő, erre számított?
– Volt rálátásom a politikára, a kilencvenes évek óta tagja vagyok a FIDESZ-nek,
jelenleg a füredi csoport elnökségében tevékenykedem és megyei választmányi tag vagyok. Bizottsági tag voltam a
városi és a megyei önkormányzatnál, sok kampányt végigcsináltam. Segítettem az édesapámnak, aki városi és országgyűlési képviselő is volt. Azt
gondoltam, hogy nagy meglepetés nem érhet, de mégis ért.
Azt hittem, a 21. században, a
számítógépek korában sokkal
könnyebb elintézni dolgokat,
ehhez képest meglepett a hivatali bürokrácia lassúsága. Egyszerű ügyekben is – nem azért,
mert nem teszik a dolgukat – beindul a gépezet. A választópolgárok meg azt hiszik, hogy a
képviselő nem foglalkozik az
ügyekkel, pedig ez nem így
van. Nem gondoltam volna,
hogy ilyen hosszadalmas procedura például a zebrák felfes-

tése. Nemrégiben kóbor macskák ügyében fordultak hozzám segítségért, itt is futjuk a
köröket.
– A képviselők között kialakul Füreden egy közvetlenebb viszony vagy csak a
barátságos hivatali három lépés marad?
– Abszolút baráti a viszony, biztosan azért is, mert
én itt éltem mindig. Takács
képviselő úrral gyerekkori haverok vagyunk, együtt jártunk
a Bem iskolába. Pálfy Sándorral a gimiben voltunk jó barátságban. Ott Kiszely alpolgármester úr volt a tanárom, Lázár képviselő úr édesapja magyartanárom volt a Bemben.
Hári Lenkével és Pálffy Károlynéval az iskolából ismerjük
egymást régóta. Függetlenül a
politikai hovatartozástól jó viszony van köztünk.
– Okozott már egyáltalán konfliktust Önnek a közéleti szerep?

tányt beépíteni. Nekem nem
is a képviselői helyzet volt nehéz, inkább az, amikor beléptem a pártba. Nehéz döntés
volt, mert könnyebb a partvonalon lenni és onnan kritizálni, mint teljes egészében valamit felvállalni, ami mellett
azután ki kell állni.
– Mit szeretne még elérni a választókörzetében,
ami a sínek alatti legdinamikusabban fejlődő városrész,
Füred nyugati határától egészen a Kiserdőig?
– A Balaton Ékkő I-II fejlesztései igen látványosan megújították és megújítják ezt a
részt, de ez egy team munka,
nagyon sok ember dolgozik
benne. Büszke vagyok, hogy
a Kéthly Károly utca megújulása a személyes utánjárásomnak is köszönhető. Amit nagyon fontosnak tartok az a Kiserdő és a Castricum tér, vagyis a buszpályaudvar és környéke. Már nagyon sokat dol-

Névjegy
Molnár Judit, lánykori nevén Polonyi Judit, ízig-vérig
füredi. Édesanyja, Herczeg Edit, nyugdíjazásáig a Bem
iskola magyartanára. Édesapja, Polonyi Kornél, idegenforgalmi szakember, a város közéletének meghatározó
személyisége, Balatonfüred díszpolgára. Molnár Judit a
Bem iskola, majd a Lóczy gimnázium diákja, magyar és
művelődésszervező diplomát szerez, jelenleg a Radnóti
általános iskolában könyvtárosként és magyartanárként dolgozik. Svédországban élő húga magyar-angol
tanár, gyermekkönyveket fordít. Judit és férje, Molnár
Gyula, két fia közül Ádám Pesten, Márton pedig Füreden él a családdal. Molnár Judit, ha ideje engedi, szívesen néz filmeket, olvas, kedveli a baráti beszélgetéseket.

– Nem, mert volt időm erre felkészülni, másrészt meg
tudomásul vettem, hogy nem
mindig lehet 13 ezer embernek megfelelni. Például a Balaton Ékkő II fejlesztéseknél,
tudjuk, hogy mennyire szép
lesz minden, hiszen mindenki
láthatta a terveket. Mindenütt
el is mondtuk, lakossági fórumot szerveztünk, a Füred TV,
az újság is tájékoztatást ad, de
az emberek még mindig nem
értik a fakivágásokat. Pedig nagyon komoly előzetes felmérések alapján csak a beteg fák
kerültek eltávolításra, s ezek
helyére is újakat telepítenek.
A régi fürediek megállítanak,
fáj a szívük, hogy megváltozik a Balaton-part, vagy, hogy
miért kellett a Zákonyi sé-

goztunk ezen, most is folynak
a tárgyalások, pályázatot adtunk be, reméljük ez a térség
is olyan átalakuláson megy át,
mely méltó Balatonfüredhez.
– A városra mindig is jellemző volt a szezonális munka, a fejlesztések kapcsán
megváltozhat-e ez, vagy ebbe bele kell törődnünk?
– Tudomásul kell vennünk, hogy itt közvetve vagy
közvetlenül az idegenforgalomból élünk. Gondolkodhatunk
itt másban, de Füred egyre inkább idegenforgalmi centrum,
mely hatalmas fejlődésen
megy keresztül. Ha most télen
lemegyünk a partra, ahol évekig üresek voltak a parkolók,
hétvégeken alig lehet helyet találni. Remélem, hogy a gazda-

Molnár Judit a Radnóti iskolában 20 éve segíti a diákönkormányzatot
sági válság ellenére is, szezonálisan, majd remélhetően
egész évben a télen-nyáron
nyitva tartó szállodákban, vendéglátóhelyeken egyre több
ember talál munkát. Úgy hallom, a szobakiadókhoz is kezdenek visszajönni már a
vendégek. A reformkori városrész új létesítményei kb. kétszáz embernek adnak munkát,
hiszen a Balaton-part Ékköve
II. projekt a helyi foglalkoztatás javítását is megcélozta. A
legutóbbi rangos kulturális
konferencián több kiváló előadó tényként közölte, hogy a
kultúra segíti a gazdasági fejlődést is, s mint tudjuk, Balatonfüred a kultúra és művészetek
városa. A munkahelyteremtés
érdekében a város szabályozási tervében kijelöltük az ipariszolgáltató övezeteket, hogy
egyéb feltételek biztosítása esetén a vállalkozói tőkebefektetés megtörténhessen. A város
presztízse és a munkahelyteremtés miatt fontos a rendőrkapitányság alatti, több mint
négyhektáros terület kutatásfejlesztési, oktatási célú hasznosítása.
– Mennyiben más ma tanítani, mint az édesanyja idejében, aki évtizedeken át
fürediek generációit nevelte, tanította a Bem iskolában?
– A Bem iskola kivételes
hely volt. Farkas Edit igazgatónő idejében, amikor ötödikes
voltam, Simon István volt a
szavalóverseny zsűri elnöke.
Bernáth Aurél, Borsos Miklós, Szász Endre, Illyés Gyula
is járt nálunk. Ezt a szellemiséget próbálom továbbadni a gyerekeknek, de egészen más ma
a tanár diák viszony, mint akkor volt. A tekintélyelvű pedagógia önmagában már nem
működik. A mai gyerekekkel,
persze megszabott keretek között, de sokkal barátibb a kap-

Képviselői tiszteletdíjak Balatonfüreden
A 43/1999. (XII.16.) rendelet alapján a füredi képviselők a következő tiszteletdíjban (bruttó)
részesülnek havonta.
2. §
(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzati képviselő (továbbiakban: képviselő) részére a
képviselői feladatok ellátásáért havi tiszteletdíjat állapít meg, melynek összege az önkormányzati
illetményalap 1-es szorzóval növelt összege (a továbbiakban: alapdíj): 40 000 Ft.
(2) Ha a képviselő valamely bizottságnak tagja, a tiszteletdíja az alapdíjon felül:
- egy bizottsági tagság esetén az alapdíj 35%-ával növekszik, azaz összesen: 54 000 Ft,
- két bizottsági tagság esetén az alapdíj 40%-ával, növekszik, azaz összesen: 56 000 Ft,
- három bizottsági tagság esetén az alapdíj 50%-ával növekszik azaz összesen: 60 000 Ft.
(3) Ha a képviselő valamely bizottságnak elnöke, a tiszteletdíja az alapdíjon felül az alapdíj 40%ával megnövekszik azaz összesen: 56 000 Ft.
(4) Ha a képviselő bizottsági elnök és más bizottságnak is tagja, tiszteletdíja az alapdíjon felül:
- egy bizottsági tagság esetén az alapdíj 70%-ával növekszik, azaz összesen: 68 000 Ft,
- két bizottsági tagság esetén az alapdíj 80%-ával növekszik, azaz összesen: 72 000 Ft.
(5) Ha a képviselő tanácsnok, a tiszteletdíja az alapdíjon felül az alapdíj 40%-ával megnövekszik,
azaz összesen: 56 000 Ft.
3. §
A bizottságok nem képviselő tagjait a bizottsági munkáért az alapdíj 35%-ának megfelelő
tiszteletdíj illeti meg havonta (14 000 Ft).
4. §
A képviselők, bizottsági tagok egyéb juttatásra nem jogosultak. Eseti megbízás során végzett
tevékenységükért – a megbízás végrehajtásáról történő beszámolást követően – a felmerült és
számlával igazolt költsége megtérítését a polgármester engedélyezi.

csolatunk. Meggyőződésem,
hogy bármennyire kongatták
a vészharangot, a magyar oktatás magas színvonalú. Újdonság a nem szakrendszerű
oktatás, régen inkább ismereteket közöltünk, ma pedig az
alapismeretek mellett meg
kell tanítanunk a gyerekeket,
hogy a mindennapokban alkalmazni tudják ezt. Kreativitásra, ötletességre, az összefüggések felismerésére, hasznosítható tudásra, jó kommunikációra is tanítjuk őket, játékosabban, mindenkit bevonva a
csoportmunkába.
– Ha akarjuk, ha nem,
Füreden is versenyhelyzet
van az általános iskolák között. Miért van az, hogy Radnóti iskolába évről évre
egyre többen jelentkeznek?
– Minden iskolának van
egy profilja, és a testnevelés tagozat az utóbbi években felértékelődött. Egyre többet hallani az egészséges életmódról,
s a szülők egyre fontosabbnak
tartják a testmozgást. Emellett
azok a gyerekek, akik ide járnak, megtanulják a sportból a
versenyszellemet, megtanulnak küzdeni, nagyon jó az állóképességük. Jó közösségi élet,
szeretetteljes szigor jellemzi
az iskola légkörét. Szeretnek
a gyerekek idejárni, szívesen
idézik fel az itt töltött éveket.
Színes a paletta a Radnótiban.
Mindenki talál érdeklődésének megfelelő szakkört, szabadidős programot. Népszerű
a színjátszó kör, szívesen járnak kézműves foglalkozásra diákjaink. Színvonalas énekkarunk van, s számtalan sportolási lehetőség közül választhatnak a gyerekek. Szaktárgyi
versenyeken rangos megyei
és országos helyezésekkel

büszkélkedhetünk,
2008-as
sporteredményei alapján pedig iskolánk a megye legjobb
iskolája lett. Nemzeti ünnepeinkről, évfordulóinkról rangos
műsorokkal emlékezünk meg.
Változatos szabadidős programokon vehetnek részt a diákok, jól működő könyvtárunk
van. Nagy sikere van a jégnapnak, iskolai farsangnak, diákparlamentnek, népszerű a
hagyományos Radnóti hét.
Túrázunk, kirándulunk, nyári
táborokat, sítábort szervezünk.
– Kérdeztem a folyosón,
hogy mi is a tanári munkán
kívül a feladata az iskolában, mondták, hogy a Judit, az amolyan mindenes.
– Magyartanár, könyvtáros, emellett a diákönkormányzatot segítő tanár vagyok. A diákéletet, a legtöbb
szabadidős programot az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével mi szervezzük. Szeretem ezt a munkát, jó a kapcsolatom a gyerekekkel, és a
kollegáimmal is. Szívesen veszek részt szervező munkában. 2001-ben Hári Lenkével
létrehoztuk a Polgári Szalon
Egyesületet. Nívós előadóink
voltak Hámori József, Kun
Kiklós, Makovecz Imre, Csókay András, Pitti Katalin, a
teljesség igénye nélkül. Tagja
vagyok a Helytörténeti Egyesületnek és a Turisztikai Egyesületnek is.
A
képviselő
stafétában,
mert nagyra becsülöm a
sportteljesítményét, Nagy
Gábort kérdezem, milyen
kihívást jelent neki egy maratoni táv, és mikor futja
legközelebb?

Csorba Kata

Képviselői jelenléti ív 2008.
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Kelecsényi László: Füred-napló
Füred-napló. Miért nem
Napló-füred? Vagy egyenesen
Balatonfüred? Bé-füred –
ahogy a kis kalauz mondta a
vonaton, aki hangosan kiabálta valamennyi balatoni állomás nevét. Lassan jutott célba
nyaralóvonatunk, de tán nem
lassabban, mint manapság.
’58 volt, nyár, augusztus. Három hétre utaztunk Füredre.
Három hét, gondosan előre lelevelezve a vendéglátónkkal,
a háziakkal, akik kiadták a tiszta szobájukat, míg ők ketten –
középkorú házaspár – addig a
nyári konyhában húzták meg
magukat.
Izgatottan vártam az érkezést.
Már az is nagy újdonságnak
számított, hogy taxival mentünk Pestről a Délibe a csomagokkal, a Fővárosi Autótaxi
Vállalat Skodájával, át a Lánchídon, Alagúton. Gőzmozdony vitt, már nem féltem
tőle, persze nem is láttam,
ugyanis a szerelvény végére
szálltunk, bölcs előrelátással,
merthogy Füreden majd hátul
lesz az állomás. Az a régi épület még ma is áll, és sokkal
szebb, mint a modernnek csúfolt, üresen álló alumínium-hodály, amely a sínek mentén
éktelenkedik.
Láttam már a Balatont. Három évvel korábban nyaraltunk Széplakon, a déli parton,
úgyhogy nem hazudhatom,

bármennyire szeretném is,
hogy Fürednél láttam meg először a magyar tengert. Hát
nem. Széplakon, Alsón vagy
Felsőn, nem emlékszem már,
várt minket Juliska néni. Idős
parasztasszonynak tűnt a szememben, olyannak látszott,
mint kisgyerekkori vidéki nyaralásaink öregjei, Tinnyén és
Fülöpszálláson. A fejkendő
százévessé tette, közben talán
egyidős lehetett anyámmal.
Kis kertje volt, s a kertben
egy karóhoz kötve Muci, a
kecske legelészett, aki friss tejet adott. Gyanakodva ittam,
pedig jó szívvel adta. Nem a
kecske – Juliska néni.
Füreden nem volt kecske, de
angol vécé sem. Fönn laktunk
a faluban, a szemben lévő telken állott a budi, azt látogattuk szükségképpen. Sok volt
a légy, a lámpára aggatott ragacspapír lógott védekezésül
ellenük. Zsíros kenyérből és
kávéból állt a reggeli, minden
áldott nap azt kaptunk, beleszámított a szoba árába.
Naponta lebuszoztunk a partra, a szívkórház kertjébe. Ott
állt a gomba, be lehetett vásárolni, nagy választék ugyan
nem volt, de kockasajt és kifli
mindig akadt, meg Varázsbolt
nevű csokis szelet. Péksüteménnyel a háziak is elláttak.
Feri bácsi egy sütőüzemben
dolgozott, s mindig hozott jó

illatú kenyeret, császárzsemlyét, sőt, egyszer sósperecet.
Ültünk a parkban, és semmit
se csináltunk. Anyám néha befizetett a kórház kádfürdőjébe, ha már nagyon unta a
lavóros mosakodást. A Balaton szinte szóba sem jött, talán ha egyszer merítkeztünk
meg a tóban, hosszan gyalogolva, dombon-völgyön át a
hajógyár melletti szabadstrand felé.

benne. De azért szép volt a Balaton, már három éve, Széplakon is szép. Ott egy hosszú
stégen hevert a jónép, és valamilyen hangszóróból folyton
a „Két kicsiny fehér balettcipő” dallamai áradtak. Mint korábban az állami néprádióból
a Rákosi- meg Gerő-beszédek, most ez a tiltott dallam sugározta tele a ragyogó napfény híveit a mólón, az árnyas parti sétautakon, minde-

A balatonfüredi folyóirat, a Tempevölgy idei első száma
február 18-án jelenik meg, a bemutatót Jókai
születésnapjára időzítették a kiadók. Kelecsényi László
füredi hangulatot idéző írása is a folyóiratban olvasható
Bámultuk a tavat. „Gyilkos tó
ez”, hagyta el anyám száját a
kegyetlen mondat. Nem értettem. Aztán elmagyarázta,
hogy pár évvel korábban miféle hajóbaleset történt itt. Titokban
tartották,
agyonhallgatták, nem beszéltek róla,
hogy feldőlt egy kirándulókkal teli hajó, mert mindenki
az egyik oldalára tódult vitorlásversenyt nézni. Sokan nem
tudtak úszni, és a viszonylag
sekély vízbe fulladtak bele.
Több se kellett nekem: én se
tudtam úszni. Féltem is kicsit,
nemrég belelöktek a Gellért
pezsgőfürdőjébe, fulladoztam

nütt. Chaplin dala, mondták,
csak a filmet nem mutatták be.
Füreden mentünk moziba is.
A pesti Corvint, meg Urániát
látott gyereklelkem nagyot csalódott. Már az megdöbbentett, hogy nincsenek székek.
Billegő lócákra kellett letelepednünk, és a vászon tényleg
úgy nézett ki, mintha csak háziasszonyunk vasalta volna ki
sebtében. Amikor vetítés közben felgyulladt a villany, azt
hittem elszakadt a film. Vártam, hogy füttyögjenek, ahogy
Pesten szokás, de a nézők nyugodtan ültek. Tudták ugyanis,
hogy egy géppel vetítenek, és

A gyémánt okleveles igazgató
A Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola örökös igazgatója, dr. Kaiser
Géza a napokban töltötte
be nyolcvankettedik életévét. A sok-sok jó kívánság
mellett nagy örömmel fogadta, egykori alma materének
kitűntető
figyelmességét,
nem feledték, hogy hatvan
éve kapta kertészmérnöki
diplomáját.
Dr. Kaiser Géza 1948-ban
végzett az Agrártudományi
Egyetem Kert- és Szőlőgazdasági Tudomány Karán, amelynek mai jogutódja, a Budapesti Corvinus Egyetem, gyémánt oklevéllel honorálta szakmai pályafutását.
– Az utóbbi években kiéleződtek Magyarországon az általános- és gazdaságpolitikai
ellentétek. Ennek következménye, többek között, hogy a mezőgazdasági, oktatási tudományok fejlődése háttérbe szorult. A jelenlegi helyzet a kutatási tevékenységeknek sem
kedvez. Kevés szakkönyv, tudományos közlemény jelent
meg, eltűntek a korombeli
szakírók. A tankönyvek tartalmi és módszertani megújulása
is nehezen követhető. Részemről kivételesen megnyugvást
jelentett, hogy az 1990-ben

megjelent Vezetési ismeretek
című tankönyvem ötödik, változatlan utánnyomásban még
most is kapható. Ezek szerint
talán lehet értéktartó, hoszszabb ideig korszerű könyvet
is írni – fogalmazott dr. Kaiser Géza, aki új könyv írására
már nem vállalkozik, de igyekszik naprakész szemlélője és ismerője lenni a ma problémáinak.
Az örökös igazgató, az iskolai
éveket leszámítva, élete legnagyobb részét Füreden, Arácson töltötte. Mint megjegyezte, a régi évek, évtizedek
személyi és tárgyi emlékei lassan elhomályosulnak előtte,
ezért bánja, hogy nem fordított több időt napló vagy krónika írására.
– Több fejfával találkozom, mint régi barátokkal, ismerősökkel. Látom az utóbbi
évek hihetetlen és örömteli fejlődését a városban. Sok szép
régi emlékem van a Koloska
pataktól a régi füredi nyárfákig, a régi strandtól az egykori Sebestyén vendéglőig. Szeretném megélni családom további magán és közéleti sikereit. Szeretnék látni és érzékelni
egy boldogabb Magyarországot, saját életemben egészségesebb nyugalmat.
dr. Fülöp Lajos

a tekercs cseréje elvesz két-három percet. A lófejű francia
színész volt a főszereplő, bizonyos Bonifác, valami áruházi
detektív, aki titokban alvajáró, de maga sem tud róla.
Alvajárók voltunk mind, jegyzem ide, éppen félévszázad késéssel. Alvajárók, akik kussoltak. Pár héttel korábban végezték ki, vagy inkább gyilkolták meg, a magyar miniszterelnököt, de evvel senki

sem törődött különösebben.
Szinte ki sem ejtették a nevét.
Annál inkább téma volt, hogy
kiestünk a futball-vébén, hiába vertük meg 4-0-ra Mexikót, az európai csapatokkal
nem bírt ’56-ban meggyengült válogatottunk. Anyámék
is hallgattak, legalábbis előttem nem beszéltek politikáról. Cirkuszba vittek inkább.
Nem a Balatonon, Pesten. A lipótvárosi Duna-part egyik
üres telkén svéd sátorcirkusz
vendégeskedett. Rühelltem nagyon, de vittek és mentem.
Túsz lettem az életüket kockáztató artisták, kopott bundájú vadállatok és fásult idomáraik programjában.
Akkor már inkább a Balaton,
itt Füreden, az augusztusi esték, mikor a ház elé kitett kis
székeken ülve bámultuk az
eget, lesve a hulló csillagokat. Nem tudtam, milyen sokára látom majd újra a tavat.
Anyámmal például ezután
már soha. Majd évek múlva,
évtized múlva, MÁV-szabadjegyemmel, frissen vásárolt
fényképezőgépemmel nyakamban, egy világhírű magyar
szobrász kiállítását nézve-fotózva a tihanyi apátságban,
azt híve, hogy a Balaton legszebb részén járok – nem látva még Badacsony hegyét,
nem kóstolva levét; és nem ismerve még Szigligetet sem,
azt a szerelmetes vidéket, és

azt a Házat, ahol ezeket a sorokat billentyűzöm.
Füredre, nosztalgiázni, ’85ben jöttem újra. Bejártam, bejártuk, nem anyámmal, aki
akkor már nem élt, hanem
kedvesemmel a gyerekkori
színhelyeket. Megvolt a falu,
megvolt a ház, a budit lebontották, építettek a helyére valamit, de a girbegurba, emelkedő utcácska őrizte a szegénységet. Nem kopogtattam
be, feszélyezett, hogy mit
mondanék az alkalmasint ismeretlen ajtónyitónak. Ki vagyok? Mit akarok? Gyanús
alak. Nem kötünk biztosítást.
Vagy a tanácstól jött? Mi dolgunk vele? Nem kértünk segélyt.
Segély nekem kéne, aki magamat keresem, gyerekkori
enmagam, aminek, egyesek
szerint, semmi értelme. Előre
kell nézni, punktum.
Ha meg előre nézek, már a
Lipták-házat látom. Megint
egy bő évtized. Puhul, majd
omlik az a rendszer, jön egy
másik helyette.
S jön megint Füred. Széplakra soha nem mentem vissza –
Füred visszavonz.
Megnyílik a „fordítóház”,
Lipták Gábor átalakított egykori villája helyén. Salvatore
Quasimodo, Robert Graves,
Örkény István, Déry Tibor és
sok más Füred-szerelmes – tágítsuk a kört – Balaton-szerelmes szelleme lebegi be a
helyet. Tanúsíthatom: a szerelem szelleme is jelen van itt.
Mikor először időztem benne, meglátogatott kíváncsi
kedvesem, aki már rég több,
s csak az alliteráció kedvéért
„kedves”, s mindenáron le
akarta vetni a cipőjét. Talán
nem is a megtiszteltetés, elődök lába nyomának becsülése, hanem egészen profán
okok miatt. Nem jött össze.
Becsomózódott a fűzője. Úgy
maradt, cipőstül. Holott öltözéke egyébiránt már csupán
ebből a megbokrosodott, önálló életet követelő lábbeliből
állott. De nem bántuk. Cipőben szerettük Füredet. És egymást.

Balatonfüredi Napló
Balatonfüred Város Önkormányzatának havilapja

Dr. Kaiser Géza tankönyve megérte az ötödik kiadást

FŐISKOLAI, EGYETEMI HALLGATÓK FIGYELMÉBE!
A polgármesteri hivatal Művelődési, Oktatási, Sport és Idegenforgalmi Osztálya felhívja a felsőoktatásban tanuló tehetséges
balatonfüredi fiatalok figyelmét Balatonfüred Város Önkormányzatának 2000. február 24-én alapított
városi ösztöndíjának következő fordulójára.
A hallgatók a pályázatokat – a kérelemmel, a hozzátartozó adatlappal és mellékletekkel együtt 2009. március 1-ig
nyújthatják be az osztályra. Tájékoztató a melléklettel kérhető: a polgármesteri hivatalban a portán vagy
a Művelődési, Oktatási, Sport és Idegenforgalmi Osztályon (emelet 20-as iroda).
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„Az visz előre, amit megtapasztalok”

Füredi Múzsák: Gazsi József fotóművész
Sokan élünk Füreden,
akik nem itt születtünk, hanem különböző okok miatt
sodort errefelé minket a
sors szele. Vannak, akiket a
már itt élő rokonság vagy
barátok csábítottak, akadnak, akiket a munka kényszere vagy épp a tájjellegű
foglalkozások szeretete hozott, de sok embert a balatoni táj csodája és varázsa
vonzott ide. Gazsi József
egyik kategóriába sem tartozik, őt a szíve csábította Balatonfüredre.
Annak idején még Budapesten élt (kétéves korában vele együtt költöztek oda szülei
szülővárosából, Nagyváradról) és a MÁV egyik telefonközpontjában távközlő műszerészként dolgozott. Így aztán a vasút is egy kapocs lett
közte és Piroska között, mivel
szíve választottját Füreden,
az akkor még Birkás Gyula által vezetett MÁV Üdülő foglalkoztatta. A köztiszteletnek
örvendő Birkás Gyula pezsgő, kulturális életet varázsolt
az általa vezetett intézmény falai közé, így Gazsi József szinte belecsöppent Füred művészeti életébe. A fővárosból ideutazva rendszeresen látogatta
a nevezetes Kávéházi Estéket, itt ismerkedett meg a lelkes alkotók és művészetszervezők helyi világával –
többek között az Almádiból átjáró Czuczor Sándorral is, aki-

Gazsi József januártól a MÚZSA fotószekcióját vezeti
nek annyira megtetszettek
Gazsi József fotói, hogy rögtön javasolt is egy kiállítást Almádiban, az általa dirigált
kéttannyelvű gimnáziumban.
Ez volt az első, Balaton-men-

ti megmutatkozás, amit utána
még számos követett.
A fényképezés csodálatos világa korán megérintette Gazsi
Józsefet. Alig volt nyolcéves, amikor a szüleitől ka-

pott ajándékba egy Pajtás fényképezőgépet, de nem elégedett meg a puszta kattintgatással. Szorgalmasan gyűjtötte a pénzt, s amint tehette,
vásárolt egy úgynevezett törpe-nagyítót, hogy a filmre vitt
varázslatot ő maga változtathassa át kézbe fogható, pozitív papírképpé. A vörös fénybe burkolózó, titokzatos szobában az előhívó tálban a semmiből lassan megszülető kép
csodája egész életére a fotózáshoz kötötte.
A Pajtás gépet aztán – ahogy
az anyagi körülményei engedték – egyre komolyabb felszerelések követték. Manapság
már természetesen digitális
géppel dolgozik, de vallja,
hogy aki a fotózással művészi
szinten akar foglalkozni, hagyományos géppel kell, hogy
kezdje a tanulást. Különösen
alkalmasnak tartja erre a diázást, mert a képeket kivetítve
még pontosabban érzékelhetők a formák esetleges hiányosságai, és jobban láthatók
az arányok pontos beállításai.
Amúgy kedveli a digitális technikát, azt mondja, hihetetlen
előny, hogy azonnal láthatjuk
a munkánk eredményét. Ha valamit elrontottunk, következmény nélkül törölhetjük, s a
meglévő anyagok tárolása is
sokkal egyszerűbb.
Autodidakta módon kezdett tanulni, s később is megmaradt
az önmaga által földerített lehetőségek
megtapasztalásá-

nál. Tisztában volt vele, hogy
sok mindent végig kell csinálnia, sok bosszúságot meg kell
érnie, de ugyanúgy sok örömet is kapnia ahhoz, hogy eljusson az általa kitűzött
színvonalra – amiért aztán
2008. februárjában meg is kapta a MAFOSZ-tól (Magyar Fotószakkörök Országos Szö-

csodája már elérhetetlenné válik.
– Évek óta füredi lévén
kedvelt témámmá vált a bor
és minden ezzel kapcsolatos
esemény, történés rögzítése.
A borlovagrend nagymestere
rendszeresen fölkér a közreműködésre, erre büszke vagyok – mondja.

Gazsi József, mint ahogy sokan
mások, a Birkás Gyula vezette
vasutas üdülőben tartott legendás
Kávéházi Estéken ismerkedett
a füredi kultúrával
vetsége) a Fotóművész Diplomát.
Kedvenc témáit a természetben keresi, de örömmel fényképez portrékat is.
– Az előre beállított pozíciók nem vonzanak – mondja –,
ha valakit fényképezek, mindig utólag, már a felvétel után
kérem az engedélyét. Tisztában vagyok vele, hogy csak kevesen képesek természetesen
viselkedni fotózás közben.
Azt mondja, a fényképezés a
pillanat művészete: ha megérinti valami, azonnal tudja,
hogy a fotómasina után kell
nyúlnia, s szinte ösztönösen
cselekszik. Ez az a bizonyos
ihletett pillanat, amit mesterségesen nem lehet előidézni. Később hiába járja körbe
alaposan a témát, a pillanat

Azon néhány ember közé tartozik – természetesen élete
párjával, Piroskával együtt –,
akik a MÚZSA alapító tagjai,
de talán nevezhetem őket a
művészeti közösség megálmodóinak és létrehozóinak is.
Ez a közösség inspirálóan hat
rá, lehetőséget ad arra, hogy
számos, korábbi kiállításához
további
megmutatkozások
csatlakozhassanak, s eljusson
határainkon túlra is – mint
ahogy sok jó barátot szerezve
korábban már sikeres kiállítást rendezhetett műveiből
Olaszországban (a Garda-tavi
szövetség ezüst díja), Ausztriában, Németalföldön, a meszszi északon, Finnországban
vagy épp tőlünk keletre, Erdély csodálatos hegyei között.
Gaál Antal

26 alkalmazottját képezte tovább
sikeres pályázatból a Füredscan Kft.
A balatonfüredi FÜREDSCAN Kft. az Európai Unió és a magyar állam által nyújtott támogatásból 2008-ban a Nemzeti Fejlesztési
Terv keretein belül humán erőforrás fejlesztési projektet valósított meg. A vállalat 26 alkalmazottja részesült különböző képzésekben számítástechnika, angol nyelv, vállalati kooperáció valamint menedzsment ismeretek témakörben. A féléves képzések nagyban
hozzájárulnak a vállalati tevékenység hatékonyságának növeléséhez, a versenyképesség, a piaci helyzet javításához, valamint
erősíti a munkavállalók munkaerőpiaci helyzetét is.
A gazdaság és a munkaerőpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg a munkavállalóktól és a vállalkozásoktól egyaránt. A
gaz- daság versenyképességének javítása érdekében elengedhetetlen, hogy – legfontosabb
erőforrását jelentő – dolgozó emberek képesek
legyenek megfelelni a vállalatok által támasztott elvárásoknak, hogy versenyképes és naprakész tudással rendelkezzenek. A változásokhoz való alkalmazkodás legfontosabb eszköze a képzés. A vállalatok versenyképessége
szempontjából meghatározó, hogy milyen mértékben van lehetősége a munkavállalóknak tudásuk és készségeik folyamatos fejlesztésére.
A vállalat balatonfüredi telephelyén tehergépjármű javítással, kereskedelemmel, valamint alkatrész kereskedelemmel foglalkozik. A tevékenységi kör bővült, így mára a cég már zöldkártyakészítéssel is foglalkozik. A vállalat céljá-

ul tűzte ki 2009-re a műszaki vizsgáztatást is,
melyet csak megfelelő kvalitású és tudású emberekkel lehet elvégezni. A bővítések megkövetelik a munkavállalók megfelelő szintű felkészültségét és versenyképességét. Ezért a cég

Képzés
Angol nyelv KER C2 –
Mesterszint (PL-2053)

Képző intézmény
Delta Sales
Consulting Bt.

Menedzsment ismeretek
(PL-2100)

lis Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht. jár el. A képzések még
2008 júliusában megkezdődtek a Delta Sales
Consulting Bt. közreműködésével. A Delta Sales Consulting Bt. mint akkreditált képzőintéz-

Résztvevők (fő)
4

Óraszám
200

Delta Salses
Consulting Bt.

5

40

Számítástechnika
a mindennapokban
(PL-1545/1)

Euro Consult
Kereskedelmi és
Szolgáltató Bt.

22

120

Vállalati kooperáció
(PL-2099)

Delta Sales
Consulting Bt.

19

112

2008 tavaszán pályázatot nyújtott be a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatására, majd
júliusban támogatási szerződést kötött a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel mint támogatóval,
amely képviseletében az ESZA Európai Szociá-

1545/1) elnevezésű képzés az Euro Consult
Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. részvételével.
(x)

Képzés célja
A képzés alapvető célja az, hogy a résztvevők olyan idegen
nyelvi kompetenciák birtokába jussanak, amelyek segítségével mindennapi munkájuk során tudják használni az angol
nyelvet, munkakörüket jobban el tudják látni, kommunikálni
tudnak külföldi munkatársaikkal, vezetőikkel, valamint üzleti
partnereikkel.
A képzést sikeresen elvégző résztvevők elsajátítják a stratégiai tervezéshez és a projektek vezetéséhez szükséges alapvető ismereteket és képessé válnak azok alkalmazására napi
munkájukban.
A képzés alapvető célja az, hogy a résztvevők olyan informatikai kompetenciák birtokába jussanak, amelyek segítségével
a mindennapi munkájuk során magabiztosan tudják használni
a számítógépet.
A képzést sikeresen elvégző résztvevők elsajátítják a stratégiai tervezéshez és a projektek vezetéséhez szükséges alapvető ismereteket és képessé válnak azok alkalmazására napi
munkájukban.

mény révén a Füredscan munkatársai a
következő képzéseken vettek részt: Angol
nyelv KER C2 (PL-2053), Menedzsment ismeretek (PL-2100) és Vállalati kooperáció (PL2099). Az ősz folyamán pedig megkezdődött a
Számítástechnika a mindennapokban (PL-

Bővebb információ:
Füredscan Kft. (Fazekas Lívia)
Cím: 8230 Balatonfüred,
Bajcsy-Zsilinszky u. 066/2
Telefon: 87/341-242, Fax: 87/341-263
E-mail: fazekaslivia@gmail.com
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Téged vár a MosolyVár
Februárban megnyitja kapuit Balatonfüred első családi napközije, ami újszerű
kezdeményezés még ma Magyarországon.
2008 nyarán a polgármesteri
hivatal kérésére egy igényfelmérést végeztünk, kezdeményezésünk nagy sikert aratott
a kismamák, anyukák körében. A KaM – MosolyVár a
családi napközi létrehozásával a gyermekes családok életét, a nők visszailleszkedését
a munka világába igyekszik
elősegíteni – tájékoztatta lapunkat Fehérné Horváth Katalin, a Kincs a Mosoly köz-

A családi napközi olyan szolgáltatás a városban, ami nem
kíván konkurálni az intézményekkel (bölcsőde, óvoda, iskola) már csak azért sem,
mert ez nem intézményesített
rendszer, viszont hiánypótló tevékenységet folytat. Gyermekfelügyeletet vállalnak törzsidőn kívül is akár este vagy
hétvégén, de lesz játékos angol, valamint "nyelvelő, dúdoló, ugra-bugra, ügyeskedőbütykölő, világjáró-számolgató" fejlesztő foglakozás. A napközi vállalja a gyermekek
szállítását az iskolából, de
akár házi feladatot is el lehet
készíteni ott. Nagy hangsúlyt

A törvény szerint a gyermekek napközbeni ellátásának minősül a bölcsődei és óvodai ellátásban
nem részesülő, továbbá az iskolai oktatásban részesülő gyermeknek az iskola nyitvatartási idején kívüli, valamint az iskolai napközit vagy
tanulószobai ellátást igénybe nem vevő gyermek családi napköziben történő, nem közoktatási célú ellátása. A családi napközi a családban
nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást,
nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást. A fogyatékos gyermekek számára sajátos szükségleteikhez igazodó ellátást kell nyújtani.
hasznú Alapítvány elnöke, a
KaM – MosolyVár megálmodója. Nagycsaládos szemléletben gondolkozom, a családi
napközinkben meleg, szeretetteljes légkör, a személyiség kibontakoztatása, a vidám boldog gyermekévek megélése a
fő cél.

fektetünk az érzelmi fejlődésre a kommunikáció többoldalú megközelítésével. A gyermekekkel kis létszámú csoportokban szakemberek – óvónők, tanítók, gondozónők,
családterapeuta – foglalkoznak és alkalmazzák az egyéni
bánásmód "szabályait" – hang-

súlyozta az alapítvány elnöke.
Nemcsak azokat a – 1-14 év
közötti – gyermekeket várják, akik egész nap szeretnék
igénybe venni a szolgáltatásokat, hanem, akik fél napra, egy
héten akár csak egy-két alkalommal vagy éppen csak pár
órára igényelnék. A MosolyVár nyitva tartásával, szolgáltatásaival Balatonfüred arculatához igazodva igyekszik
segíteni azoknak a családoknak, ahol a szülők, akár az
idegenforgalomban,
akár
több műszakos munkarendben dolgoznak és a gyermekük szakszerű, megnyugtató
felügyelete komoly nehézséget okoz.
A Kincs a Mosoly Közhasznú
Alapítvány tervei szerint minden hónapban alapítványi rendezvényeket szervez, melyeken bárkit szívesen látnak,
februárban egy farsangoslámpás-álarcos rendezvényt
tartanak. A jövőben pedig
több, amolyan hálózatszerűen
kapcsolódó családi napközi
lánc létrehozását tervezik,
ahol a napközik együttműködnek egymással, egységes
szemléletben, de a családok
változó igényeit szem előtt
tartva, mégis saját arculattal
rendelkeznek.
Bővebb felvilágosítás és jelentkezés a családi napközibe
Fehérné Horváth Katalinnál,
a 06-20/424-3084-es telefonszámon.
(X)

Elsős diákjaink
E havi számunkban a Lóczy Lajos Gimnázium 9. osztályos tanulóit mutatjuk be.

Szücs Zsuzsa

„Vigyázz Rám”

9.A osztály: Hátsó sor: Németh Áron, Kontor Klára osztályfőnök, Nagy Gergő, Tóth Balázs, Kiss
Lajos, Bozsik Barnabás, Czéh Kornél, Pintér Dániel, Csiszkó Boglárka, Rolkó Anna, Nagy Réka, Ferenczi Zsuzsanna, Lipka Lili, Kőszegi Laura, Angyal András, Bánó Barnabás, Takács Kitti, Bradanovits Barnabás. Első sor: Lukó Dániel, Szabó Bence, Fodor Milán, Bódi Lilla, Bebesi
Eszter, Kővári Piroska, Kecsedi Zsófia, Bíró Nikoletta, Farkas Krisztina, Horváth Viktória, Tokolics Noémi, Ecker Szilvia, Kostyik Dóra. Hiányzik: Szente Ádám, Fülöp Alexandra, Arany Dániel

Játék a környezetvédelemről
A Nők a Balatonért Egyesület több mint tíz év elteltével
ismét
kiadja
a
„Vigyázz Rám” című környezetvédelmi társasjátékot. A
tartalmában és formájában
is megújult játékot karácsony előtt mutatták be Balatonfüreden és Siófokon.
Az egyesület 1996-ban adta
ki első ízben a környezetvédelmi társasjátékot, azzal a céllal, hogy könnyed formában
ismertesse meg a gyerekekkel a Balaton természeti és környezeti értékeit. Annak idején a játék rendkívül népszerű
volt, nemcsak az iskolákban, de könyvtárakban,
sőt panziókban és szállodákban is bárki hozzáférhetett.
A közelmúltban azonban
sok minden megváltozott a Balaton-part élővilágában, új növény és
állatfajok jelentek meg,
vagy éppen váltak védetté. Az egyesület szakértő
pedagógus csapata Fecser Istvánné irányításával ezért úgy döntött,
hogy átdolgozza, aktualizálja
a játék tematikáját. A kutató
munkához a Balaton Felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

munkatársai, Vers József és
Vers Réka nyújtottak segítséget.
Az eredeti játék kilenc kérdéssel bővült, változott néhány
rajz, és ami igazi különlegesség, valamennyi figurája egyedi kézi munkával készült. A
megújult társasjátékot karácsony előtt adták ki ezer példányban. Impozáns megjelenésével, tanulságos tartalmával szórakoztató formában fejleszti kicsikben és nagyokban

azt a képességet, hogy ismerjék és becsüljék meg környezetüket és tegyenek is megóvása érdekében.

A „Vigyázz Rám” elsősorban
a 4-12 éves korosztály számára ajánlott. Rejtett formában
sokrétű ismeretanyagot nyújt,
miközben biztosítja a játék
felhőtlen örömét. Miközben a
játékosok az apró festett favitorlásokat mozgatva körüljárják a tavat, felkeresik nevezetes helyeit, kiegészítő kártyák
segítségével kérdésekre válaszolnak, illetve feladatokat
hajtanak végre. Míg a kisebbek elsősorban a játék menetét élvezik, a nagyobbak átélhetik a
felfedezés izgalmait.
A „Vigyázz Rám”
2006 márciusában a
Környezetvédelmi
tárca és a Duna Múzeum a víz világnapja alkalmából meghirdetett pályázatán csoportos kategóriában
második helyezett lett.
A játék 3900 Ft-ba kerül, a www.nabe.hu
honlapon olvasható a
csoportvezetők neve,
címe és telefonszáma, akiktől vásárolni
lehet. Emellett kapható Balatonfüreden a
Füredköny Könyvkereskedésben a Köztársaság út 6. szám
alatt is.
Bambek

9.B osztály: Hátsó sor: Varró Balázs, Komáromi Balázs, Bognár Botond, Strausz Antal, Dufek
Mátyás, Bolla Bertalan, Zalkai Márton, Felczán Patrik, Tóth Balázs, Kiss Judit osztályfőnök, Kőmives István, Ughy Ármin, Bóka Bendegúz, Lőrincz Alex, Ferdinánd Zsolt, Botka Valentina,
Horváth Maximilián, Edélyi Attila. Első sor: Kalmár Gergő, Csiszár Miklós, Baranyai Ádám,
Harangozó Dóra, Veinger Dóra, Székely Beáta, Bendicsek Marcell, Varga Blanka, Kántás Virág,
Szigeti Henrietta, Szabó Dóra, Baranyai Alexandra, Szabó Dániel, Szentesi Miklós, Prohászka
József, Tóth Zoltán. Hiányzik: Kerekes Gábor

9.C osztály: Hátsó sor: Somogyiné Berkes Szilvia osztályfőnök, Sokhegyi Veronika, Bárczy István,
Váradi Bence, Bökő Dávid, Szendrődi Dávid, Rumi Márk, Nóga Dániel, Hinger Ádám, Kun Dániel, Harmat Krisztián, Zimán Roland, Stágel Bálint, Murai György. Első sor: Németh Ilka, Gelete Gréta, Kocsis Henrietta, Schalbert Marianna, Vass Brigitta, Mayer Fruizsina, Baranyai
Veronika, Szabó Nárcisz, Hoffmann Hanna, Tóth Kitti, Koncz Lili, Nagy Tamara, Hanzsér Zita,
Varga Eszter, Fogl Noémi, Bor Bettina, Szakács Vanda, Csida Fanni. Hiányzik: Perjés Loretta,
Varga Eszter (angol)
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Biztató tervek
Az elmúlt években komolyabb sikerekről nem igazán
számolhattunk be a helyi
tájfutóknál. Buda József vezető szerint mindez az utánpótlás sanyarú helyzetének
köszönhető.
Immáron negyvenöt éve létezik Balatonfüreden a helyi
szakosztály, mely érdekes módon negyvenöt főt számlál, a
versenyekre azonban csak a
társaság fele jár el, mert az
életkor meglehetősen befolyásoló tényező ebben a sportágban. – Nem igazán lehetünk
büszkék az eredményeinkre, hiszen az elmúlt néhány év során nem követtük a hagyományokat. Az általános iskolások kategóriájában országos
szinten egy hatodik hellyel
büszkélkedhetünk. Örömmel
tölt el bennünket, hogy ez a
szép eredmény az Eötvös iskola három tanulójának köszönhető, nevezetesen Farkas
Ádámnak, Bubla Péternek és
Földi Viktornak – vallja Buda
József.

A szakosztályvezető szomorúan tapasztalja, hogy a helyi iskolákban túlságosan lekötik a
gyerekeket, így a sport háttérbe szorul. Kevés idő jut a testmozgásra, a diákok délutánjai
már jó előre be vannak táblázva. Buda fontosnak tartja a külön órákat, a különféle szakköröket, de véleménye szerint
nem szabad, hogy mindez a
sport rovására menjen.
Az „intelligens atlétikában” –
ahogy ők saját sportágukat nevezik – nagy szerepe van a
gyorsaságnak, de a térképismeret, az emberrel született ösztönök, megérzések legalább
ugyanennyire fontosak. A tréningeket meglehetősen nehéz
összehozni, mert a klub igazodik a sportolók időbeosztásához, nem pedig fordítva.
Kilenc tájfutó térképpel rendelkeznek, és most készül egy új,
műholdas térkép, mely nagy
hasznukra lesz a közeljövőben. A feltételek majdhogynem ideálisak, egyetlen egy
fájó pontjuk van csupán, hogy
a téli időszakban, a tornatermi

Vívó sikerek

felkészülések nem adottak, a
bérleti díjat nem tudják kigazdálkodni. – Arra viszont büszkék vagyunk, hogy azon
kevés szakosztály közé tartozunk a városban, akiknek nincsenek anyagi problémái. A
klub jól sáfárkodik az önkormányzat támogatásával, valamint a tagdíjak befizetéséből
származó bevétellel – hessegeti el az anyagi gondokra feltett kérdésünket Buda József.
Távolabbi terveik között szerepel, hogy a MOL kút mellett található területet bérbe
adják egy befektetőnek, így a
Balatonfüredi Sport Club jelentős anyagi forráshoz juthat. A befolyt pénzből egy
magasabb szintű csapatot is
kialakíthatnának, mely olyan
eredményeket
produkálna,
amire méltán büszkék lennének a fürediek. Buda József
azonban nem szeretné, ha a
csapat gerincét külföldről
származó sportolók alkotnák.
Helyi kötődésű fiatalokra szeretnék építeni a gárdát.
Szendi P.

Tenisz utánpótlás
országos helyezések
Különösképpen nagy változásokról nem tudott beszámolni Gálfi Tamás a
helyi mini teniszezők edzője, leszámítva, hogy két új
trénerrel bővült a csapat. A
gyerekek idén is hozták a
kötelezőt, és országos szintén is szép eredményeket értek el.
– Méltán büszkék lehetünk mini teniszezőinkre, hiszen a füredi egyesület az
eredményei alapján az első három között van, ami úgy érzem példaértékű – dicséri a
Radnóti iskola növendékeit
Gálfi Tamás. Nem csodálkoznánk azon, ha Bujdosó Bence,
Gálfi Dalma, Papp Krisztián,
Turán Gábor és Kiszelka Bálint neve hamarosan felkerülne az „akikre büszkék vagyunk” tablóra.
A füredi diákok érmes helyezéseiket országos szinten Budapesten, Győrben, Pécsett és
Gyulán érték el Jövőre Balatonfüreden is szeretnének he-

lyet biztosítani a versenyeknek, hiszen a feltételek adottak hozzá. A mini teniszezők
hetente kétszer edzenek a Radnóti iskolában, számuk meghaladja a negyven főt.
– A nagy pályán gyakorló diákok szintén jó eredményeket értek el ebben az
évben.
– Itt kiemelném a Jakócs fivéreket, Bóta Csabát – akik nagyon sok versenyen szerepeltek –, illetve a lányomat
Dalmát, aki a tizenkét évesek
között az országos ranglista
ötödik helyén áll, ráadásul válogatott kerettag is lett – büszkélkedik joggal az apa. Bujdosó Bence és Papp Krisztián
ebben a kategóriában is hozta
az eredményeket, ők idén a tízéves korosztályban indultak.
Bár kétségtelen, hogy a tenisz
költséges sportág, de szerencsére Balatonfüreden sok szülő áldoz arra, hogy gyermekeik hétről-hétre hódoljanak
kedvenc sportáguknak. Gálfi
Tamás szerint érdemes hat

A műjégpálya minden nap
9-20 óráig várja a korcsolyázás szerelmeseit. Jegyeket 3

órás szakaszokra lehet váltani.
A belépőjegyek ára – 1-1 szakaszra – hétköznapokon diákoknak 600 Ft, felnőtteknek
700 Ft, a családi belépő ára
2 100 Ft. Hétvégén a diák belépő 700 Ft, a felnőtt 800 Ft, a
családi belépő 2 500 Ft. 60
éves kor felett a pálya használata ingyenes. Iskolaidőben az
óvodák, iskolák számára 9 és

Miskolcon bonyolították
le a középiskolások diákolimpiáját párbajtőr fegyvernemben, valamint Veszprémben az Utánpótlás Vidékbajnokságot, melyen az 1993
után születettek vehettek részt.
A diákolimpián a Balaton
Isover Vívóklub Balatonfüredi Szakosztályának Lóczy Lajos Gimnázium leánycsapata
a 9-10. osztályosok korcsoport-

Dórinak ez volt élete első versenye. Kosztor Lilla egyéniben az országos döntőben a
10. helyen végzett.
A Párbajtőr Vidékbajnokságon a lányok versenyén az
1995-ben született Szalai Rebeka egyéniben a 6. helyen végzett, a csapat pedig a Balaton
Isover Vívóklub színeiben az
első helyet szerezte meg, így
utánpótlás vidékbajnokok lettek. A csapat tagjai voltak

várdai Dávid szereplését, aki
mint a legfiatalabb a legeredményesebb csapattag volt.
A Budapesten november végén megrendezett Westend
Reménységek Tornája az Artos Kupáért versenysorozaton
ismételten Szalai Rebeka ért
el kiemelkedő eredményt, csapatban Siklósi Enikővel, Felker Adriennel és Molnár
Annával (Keszthely) a 3. helyen végeztek.

A füredi vivók jól szerepeltek az év végi versenyeken

éves kortól elkezdeni az edzéseket, ha valaki a későbbiek
során versenyteniszező szeretne lenni. Hobbi szinten viszont bármikor ajánlható ez a
sport, mindez nem korfüggő.
Az edző óriási dolognak tartja, hogy az elmúlt hetek során
megrendezték Budapesten a
korábbi „nagy mesterek” tornáját. Szerinte sok ilyen eseményre van szüksége a sportágnak ahhoz, hogy egyre népszerűbbé váljon Magyarországon. Amúgy füredi vonatkozása is volt ennek a tornának, hiszen Navratyil Sándor
egy bemutató mérkőzést játszott több ezer ember előtt,
míg Gálfi Dalma labdaszedőként szerepelt a világsztárok
között.
Új edzők oktatják a fiatalokat
a tenisz szeretetére, nevezetesen Serkédi Erik és Zsoldos
Mária, aki annak idején, a világranglistán is szerepelt, így
joggal várható el tőlük az
eredményes utánpótlás-nevelés.
Szendi Péter

Műjégpálya Füreden
Decemberben
nyitotta
meg kapuit Balatonfüreden
a műjégpálya a Zákonyi Ferenc utcai parkolóban. (az
egykori Galéria diszkó helyén), amely 459 m2 jégfelülettel várja az érdeklődőket.

11

13 óra között ingyenes a belépés. A helyszínen lehetőség
lesz korcsolyabérlésre is 350
Ft/óra/pár áron. Szervezett
délelőtti iskolás program keretében a korcsolyabérlet 175
Ft/óra/pár.
A műjégpálya március 31-ig
várja az érdeklődőket.

csk

jában hatalmas küzdelemben
és nagy odaadással az országos döntőben a 4. helyezést érte el. Minden elismerést megérdemelnek, hiszen a csapattagok közül csak Kosztor Lilla
az, aki több éve versenyez,
Toth Anna Bori 2007 őszén, Riczinger Dóri pedig 2008 januárjában kezdett el vívni.

még: Pupos Liza, Siklósi Enikő, Felker Adrienn (tapolcai
szakosztály).
A fiúk versenyén Tóth András
és Kisvárdai Dávid a csapatversenyben jól szerepelt, Siklósi
Gergellyel (Tapolca) kiegészülve a mezőny legfiatalabbjaiként a döntőben a 8. helyen
végeztek. Itt ki kell emelni Kis-

Decemberben a budapesti
Olimpic országos párbajtőr
versenyen kiemelkedő sikert
ért el Kisvárdai Dávid, aki a
112 induló közül bejutott a
döntőbe és ott a 12. helyezést
érte el.

Szkalla Ilona
vívó szakedző

Jól érzik magukat a füredi
kosarasok a megyeiben
Hernádi Péter tavaly
vette át Németh Lászlótól
a füredi kosárlabdázók irányítását, de 1990 óta oszlopos tagja a csapatnak. Mint
mondja a feltételek arra elegendőek, hogy megyei szinten sportoljanak, de merészebb álmaik nem lehetnek,
így nem is kívánnak feljutni
az NB II-be.
– Miután Németh László
lett a megyei szövetség elnöke, engem választottak, hogy
betöltsem a megüresedett edzői
posztot – válaszolja Péter, aki
büszke csapatára, hiszen annak zömét szenior korú sportolók alkotják, átlagéletkoruk
negyven év.
Az egyesület önerőből, némi
városi támogatásból, de leginkább néhány lelkes szponzor
jóvoltából tartja fenn magát.
A megyei bajnokságban jelenleg a negyedik helyen állnak,
így jó esélyük van arra, hogy
a bajnokság végén a rájátszás-

ban szerepeljenek. Ugyanakkor az NB II-be egyáltalán
nem szeretnének feljutni, hiszen mindezt az anyagi körülményeik, a csapat átlagéletkora nem teszi lehetővé.
Üröm az örömben, hogy idén
veszprémi és zirci játékosokkal bővült a paletta, így több
variációs lehetősége van a trénernek. Hetente egyszer edzenek, ráadásul a mérkőzéseket
is kedden játsszák a Széchenyi iskola tornacsarnokában,
hogy ezért ne kelljen plusz
költséget fizetniük.
Hernádi Péter fontosnak tartja
a fiatalok szerepeltetését, az
utánpótlás helyzetét. Az idei
szezonban tizenkét fiatalt kívánnak fokozatosan beépíteni
a keretbe, hogy idővel átvegyék a „régi öregektől” a stafétabotot. Ugyanakkor nehezményezi, hogy néhány testnevelő tanár hozzáállása a kosárlabdához meglehetősen negatív. Mint mondja az általános
iskolákban a futball és a kézi-

labda viszi a prímet, így érthető, hogy ebben az évben sem
sikerült a nyolc-tíz éves korosztályból
összeverbuválni
annyi gyereket, hogy azokkal
érdemes legyen elkezdeni a
felkészülést.
Péter tisztában van azzal is,
hogy Balatonfüred soha nem
lesz a kosárlabda fellegvára,
de bízik abban, hogy idővel
egyre több fiatal látogatja az
edzéseiket, hogy később hadra fogható csapatot alkossanak. Saját magukat is okolja
azért, hogy eddig Balatonfüreden nem fedezték fel a tizenévesek a kosárlabdát, hiszen
túlságosan nem reklámozták
eddig ezt a sportágat.
Ki tudja, talán a legközelebbi
cikkünk majd arról szól, hogy
új termet keres az XL Bau Balatonfüred SE, mert a régit
már kinőtték. A lehetőség
mindenki előtt adott, a lényeg
a testmozgáson, a sport iránti
szereteten van.
szepe

