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Menjünk
Füreden moziba
Miért jó Füreden moziba
menni? Először is azért,
mert van. Pontosabban:
mert van még! Kevés magyar városban van mozi,
egyre kevesebben. Pedig valamikor mozizó nemzet voltunk, de ma ez is kemény
üzlet lett, s nem a profitot
hozó üzletek közé tartozik.
De Füred megtartja a moziját, mert egy ilyen város kulturális kínálatában ott kell
lennie a filmszínháznak is!
Másodszor azért járok moziba Füreden, mert jó a mozi.
Elegáns, kényelmes, nem túl
nagy, nem túl kicsi, ha van
időm, előtte ihatok egy kávét az étteremben, bekukkanthatok a pályára, kik
fociznak éppen nagy túlsúllyal és nagy lihegéssel. A
személyzet kedves, még a
filmről is mesél, meg a várható programról.
Harmadszor azért megyek Füreden moziba, mert aránylag jó filmeket játszanak.
Természetesen nem ők rendezik a filmeket, de ők választják, mit vetítenek. S hál'
istennek olyan filmeket, amilyeneket például az egyik közeli megyeszékhely mozijában egyáltalán nem. Mert
ott úgy látszik, csak az aktuális szemetet éri meg vetíteni s azt is hónapokig egyfolytában. Remélem, az elégedetlenek majd ideszoknak
Füredre, mert egyre több a
jó film. Óriási a világ filmtermése, miért kell nekem
mindig csak a szemétből válogatnom? Jöjjenek a jó angol, francia, olasz, német s
persze magyar filmek is.
Mert van ám ilyen, s nem is
egy! S akkor még ott az ázsiai termés színe java – miért
hiszik ma Magyarországon,
hogy az embereket csak az
értéktelen érdekli?
Negyedszer azért megyek
moziba Füreden, mert olcsó. Felénél is kevesebbe kerül, mint az egyik közeli
megyeszékhelyen, ugyanakkor a kényelem és a vetítés
körülményei pontosan olyanok. Olcsóbb jóval még akkor is, ha mondjuk autóznom kell Füredre s a benzin
is pénzbe kerül. De ilyenkor
előtte mindig kicsit sétálok
a városban s olyan büszke
vagyok Füredre, mintha az én
pénzemből épülne-szépülne.
Ötödszörre azért megyek
moziba Füreden, mert hiába
van videotéka, meg olcsó dévédé meg házimozi – a film
együttes élményt jelent. Közönséget, közös nevetést
vagy sírást, felsóhajtást, döbbent csendet a végén, vagy
éppen tapsot is. Közösséget
teremt, közösségben tart
meg a mozi. Meg emlékezem is, hogy ifjúi koromban
milyen sokat jártam moziba
egy ifjú leánnyal. Mennyi filmet láthattam volna, de egyre sem emlékszem… Csak
javasolni tudom a füredi fiataloknak: menjenek a moziba, mert annyi élményt kapnak, hogy az kitart életük végéig!
Praznovszky Mihály

Balatonfüred Debrecenben

Nem mindig volt része
a húsvéti ünnepkörnek a nyúl, az 1800-as
évek óta hozza csak az
ajándékot. Ugyancsak
ekkor alakult ki a mátkázás, komázás hagyománya is, és ekkor
kaptak a lányok piros
vagy sárga csizmát.

Balatonfüred és Debrecen kulturális partnersége
A kulturális turizmus évének keretén belül 2009-ben és 2010-ben Balatonfüred és Debrecen szorosabbra fűzi kapcsolatát és kölcsönösen bemutatja kulturális értékeit. Teszi ezt a két város azért, mert Magyarország második legnagyobb városának és Balatonfürednek egyaránt kiemelten fontos a kultúra és a turizmus összekapcsolása. Miután januárban a Kulturális turizmus évének
vidéki megnyitóján mint díszvendég, Debrecen részéről a Debreceni Kodály Kórus adott nagy sikerű koncertet Füreden, március 27én és 28-án a debreceni Utazás és Szabadidő Kiállításon Balatonfüred és a vele szorosan együttműködő Tihany volt a vendége Debrecennek.

Dr. Bóka István polgármester és Halász János, Debrecen alpolgármestere az új debreceni Kölcsey
konferencia központban megtartott sajtójájékoztatón
Balatonfüred és Debrecen
a kultúra területén egymásnak
partner városa lesz, olyan kulturális akciókkal, amely mindkét település közösségének
megelégedésére szolgál. Amikor a kormányzati kultúrpolitika tévútja mellett a helyi
önkormányzatokra van bízva,
hogy megtartó erővel a társadalmat tovább éltessék, nagyon fontos, hogy összekapaszkodjunk, hogy egymás értékeit megmutatva, azokat fel-

erősítsük – mondta a sajtótájékoztatón Halász János Debrecen alpolgármestere, országgyűlési képviselő. A kultúra
identitásképző,
társadalmat
erősítő, gazdaságfejlesztő, és
Balatonfüred esetében bizonyított, hogy az idegenforgalom
és a kultúra kéz a kézben járfolytatta Halász János. Tisztában vagyunk vele, hogy Balatonfüred jóval kisebb, mint
Debrecen, de a kölcsönös előnyök alapján a kultúra és a tu-

rizmus területén partnerséget
tudunk ajánlani Debrecennek
– tájékoztatta a turisztikai vásáron bemutatkozó Balatonfüred polgármestere, dr. Bóka
István a sajtót. A vendégéjszakákat tekintve Füred hatodik
az országos rangsorban, a közép-dunántúli régióban pedig
az első helyen áll. Balatonfüred évekkel ezelőtt elhatározta, hogy a hagyományokra
építve a kultúra és a művészetek városa kíván lenni, a jövő-

képet eszerint alakítottuk ki.
Műemléképületeinket pályázati forrásból és saját erőből
felújítjuk, és a város méretéhez képest gazdag programokkal várjuk a vendégeket.
Míg a Balatonnál az előző évhez képest stagnált, 2008-ban
Füreden tíz százalékkal nőtt a
vendégek száma. A kulturális
és a rendezvényszervezés infrastruktúráját tekintve az a
számunkra is követendő út,
amin Debrecen jár. Debrecen
számára is fontos a kultúra és
a turizmus összekapcsolása,
amelyhez kiváló intézményi
háttere is van, gondolok a Főnix Csarnokra és a Kölcsey
Központra, amelyre Debrecen biztosan építheti jövőjét.
Várakozással tekintünk tehát
a 2009-es és 2010-es év elé,
amely az idegenforgalomban
egyre jelentősebb belföldi turizmus szempontjából is fontos év lesz, hiszen gazdasági
érdekünk, hogy Kelet-Magyarországból minél többen
ismerjék meg a Balatont és
innét minél többen látogassanak el Debrecenbe – mondta
dr. Bóka István.
Debrecenben bemutatkozott
Balatonfüred új irodalmi és
művészeti folyóirata a Tempevölgy is, amelynek szerkesztője, Szőcs Géza költő
rendhagyó irodalom órát tartott a drámatagozatos Ady E.
Gimnáziumban.
(Folytatás a 3. oldalon.)

Ingyenes
jogsegély
Ingyenes jogsegély szolgálatot indított uniós támogatással a Magyar Iparosok
Országos Szövetsége. Elsősorban azokat a mikrovállalkozókat várják, akiknek
gazdasági helyzetük nem teszi lehetővé ügyvéd megfizetését. A Jogpont nevű szolgálat az egész országot lefedi irodáival, Füreden az
IPOSZ Ady Endre utcai székházában működik.

A vállalkozók jogi tanácsadást kaphatnak, illetve felvilágosítást kérhetnek
a törvényi változá- A Jogpont tanácsadással segíti a mikrovállalkozókat
sokról és az ezzel
kapcsolatos teendőkről – tájé- gyorsan változó világban, jogi ső három csütörtökén találják
koztatta lapunkat dr. Fábián háttér nélkül nem lehet boldo- meg az érdeklődők a füredi
Alexandra ügyvéd. Jani Ká- gulni. A Jogpont 2010. decem- IPOSZ házban. Az első és harroly, a füredi ipartestület elnö- ber végéig biztosan működik, madik csütörtökön 13-17 óráke szerint, már nagy szükség eddig tudják uniós forrásból ig, a második csütörtökön 8-13
volt a szolgálatra, mert a kis- biztosítani a fennmaradást. A óráig várják a vállalkozókat.
vállalkozók védtelenek a mai szolgáltatást minden hónap elBán László

7. oldal
KÉPVISELŐ
STAFÉTA
Előző számunkban dr.
Nagy Gábor kérdezte
dr. Kiszely Pál alpolgármestert, hogy túl a
hatvanon, honnan van
a harmincéveseket is
megszégyenítő energiája?

7. oldal
A KÖLTÉSZET
NAPJÁN
Versek Gaál Antal napokban megjelenő új
kötetéből és a 84 éves
Bodosi György köszöntése

9. oldal
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BALATONFÜREDI NAPLÓ

Épül a hulladékkezelő
Március 16-án
Királyszentistván külterületén megkezdték annak a modern
hulladékkezelő telepnek az
építését, amely 158 település, köztük Balatonfüred hulladékát fogadja majd.
A beruházás nemcsak
azért jelent hatalmas lépést a
régióban, mert ezentúl a modern lerakóba kerülő szemét
semmilyen módon nem kerülhet kapcsolatba a talajjal,
vagy a talaj vizekkel, hanem
azért is, mert az új lerakó kiváltja azt a több tucat minden
műszaki védelem nélkül épült
szeméttelepet, amelyekre eddig hordták a régió hulladékát.
A lerakó a legszigorúbb biztonsági előírások szerint épül. A
telepre semmilyen veszélyes
hulladék nem kerülhet, a hulladék összetételét rendszeresen
ellenőrizni fogják. A lerakott
szemetet pedig egy többrétegű, földrengésbiztos szigetelő
rendszer választja el a talajtól,
így a lerakott hulladékból káros anyag nem kerülhet a földbe vagy a vízkészletbe.
A létesítmény körül védőerdőt
alakítanak ki, melynek első facsemetéit március 16-án ültették el a projekt vezetői.

A környék településeinek polgármesterei ültették el a védőerdő
első fáit, melyek a királyszentistváni regionális hulladékkezelő
körül nőnek majd

A Tiszta Európa Programban
158 település mintegy 300
ezer lakosa érintett. A program során épül még három átrakó üzem, négy válogató
üzem, egy komposztáló és
négyszáz gyűjtősziget. A beruházások végeztével minden
településen lehetőség lesz a
kulturált és szelektív hulladékgyűjtésre. A program az
Európai Unió (50%) a Magyar Állam (40%) és a társult
önkormányzatok (10%) közös finanszírozásában valósul
meg. A teljes költség hétmilliárd forint. A telep a tervek szerint ez év december 31-re készül el. Ezt követően Balatonfüredről is ide szállítják majd
a szemetet. Mint arról már korábban is hírt adtunk, a füredi
szeméttelep
viszont
csak
2009. június 15-ig üzemeltethető. Ezért átmeneti megoldásként, a királyszentistváni lerakó átadásáig Füredről Veszprémbe szállítják majd a szemetet. Ez az inflációnál nagyobb,
mintegy 15 százalékos áremelést eredményez. Füreden ezt
a többletköltséget már januártól beépítették a szemétszállítási díjakba, így júniustól nem
várható további emelés.
Bambek Gabriella

Új zöldterületek, parkosítás
A fürediek életminősége
és Füred turisztikai vonzereje szempontjából fontosak a
gondosan ápolt és fenntartott zöldterületek és parkok, amelyek egy újabb
sikeres pályázatnak köszönhetően tovább szépülhetnek.
2008 júniusában a Balatonfüred Városért Közalapítvány
pályázatot nyújtott be az Európai Gazdasági Tanács és Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében támogatott A
nem kormányzati szervek bevonásának ösztönzése a környezetvédelem területén a
Balaton régióban című pályázati kiírásra a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség
Kht.-hoz.

A támogatási szerződést 2008
októbere végén írták alá,
amely alapján a projekt összköltsége 55.257.778 Ft, amelyből 90 százalék, 49.732.000
Ft az elnyert támogatási öszszeg. Balatonfüred Város Önkormányzata vállalta a fennmaradó tíz százalék önrész biztosítását.
Az elhúzódó télies időjárás miatt a parkosítás három helyszínen a napokban kezdődött
meg. Az úgynevezett városkapunál, az arácsi vasútállomás
és a 71. számú út mellett egynyári virágok telepítésére alkalmas címerágyást alakítanak
ki, tipegőköves ösvényekkel,
kerti padokkal, hulladékgyűjtőkkel. Az arácsi vasútállomás
Vaszary és Lóczy utca csomó-

pontjában fasort és sövényt telepítenek, hogy elhatárolják a
vasúti pályát. A Köztársaság utca 10-12 szám között tipegőköves ösvényeket alakítanak ki,
lombos fákat, örökzöldeket és
cserjéket telepítenek, és növényekkel elválasztott pihenőhelyeket alakítanak ki.
Emellett 350 fát ültetnek el a
város több utcájában, többek
között: Kéthly, Széchenyi, Szivárvány, Noszlopy, Köztemető, Mérleg, Óvoda, Pacsirta
utca, Krúdy Gyula sor, Temesvár sétány, Déryné, Damjanich, Szömörce, Vadvirág,
Vaszary és Csárda utca területén és a Tihanyi úton. A pályázat keretében a város közterületein diákok, civil szervezetek bevonásával két hulla-

dékgyűjtési akciót is szerveznek, és megvásárolnak
egy mobil locsoló-berendezéssel felszerelt kisteherautót
is, amely alkalmas a területek
gondozására.
A pályázat lebonyolítását július végi befejezéssel a közbeszerzési eljárás nyertese, a
PROBIO Zrt. végzi. A fejlesztés eredményeképpen tehát
felújított közparkok jönnek
létre, amelyek szakszerű és
minőségi gondozása is lehetővé válik. A parkosítás a településkép javítását, a zöldfelületek egészségesebbé és
tisztábbá tételét szolgálja
fenntartható módon.

Németh Krisztina
pályázati referens

2009. március

Parkolás –
kicsit másképp
Tavaly 31 millió forintos
bevételt hozott a városnak
a fizető parkolás működtetése. Az idei parkolási szezon
is június 1-jén indul, ugyanakkor a PROBIO szakemberei szerint érdemes lenne
már május 1-jétől fizetőssé
tenni a part menti parkolókat, hiszen a kimutatások
szerint májusban több autó
parkol a területen, mint júniusban. Az önkormányzat
egyelőre nem támogatja a fizetős időszak kitolását.
Az idei év egyébként számos újdonságot is hoz. Bevezetik a tíznapos turistabérletet,
amelyhez 8400 Ft-ért lehet
majd hozzájutni. A helyi lakosok által kiváltható parkoló igazolványok hatályát azonban
korlátozzák, ezekkel a nyári
időszakban nem lehet majd
parkolni reggel kilenctől 14
óráig a Zákonyi utcában. Az
önkormányzat azért döntött a
szigorítás mellett, mivel korábban a környéken dolgozók elfoglalták a parkolóhelyeket,
így a turistáknak már nem jutott elég hely.
Balatonfüreden ma három díj-

zóna létezik. A kiemelt zóna a
Blaha és Kisfaludy utcákat jelenti, itt szezonon kívül 200,
míg nyáron 400 forintért lehet
parkolni óránként. A piros zónába
tartozó
területeken,
vagyis a Zákonyi utcai, Szabadság utcai és az Esterházy
strand előtt lévő parkolókban
továbbra is 200 Ft lesz az óradíj. A zöld zónába tartozó
Honvéd, Zsigmond és Csokonai utcákban is csak a szezonban kell fizetni, de óránként
100 forintot.
Ezeken felül ingyenes parkolókat is biztosít a város, ilyen
a felújított Borsos Miklós utcai parkoló, a Huray utca és a
Kisfaludy strand négyszáz férőhelyes parkolója.
Szeles Ákos részlegvezető tájékoztatása szerint, a bliccelés
ma már nem kifizetődő, hiszen a PROBIO megfelelő
technikai és jogi háttérrel rendelkezik ahhoz, hogy akár
külföldi szabálytalankodóval
szemben is elinduljon a behajtás. Hozzátette: az új kétszáz
forintos fémpénzeket a füredi
parkoló automaták fogadni tudják majd.
Bán László

Kiállításbontás
társaságban
Baán Beáta igazgatónő
és Takács Miklós képviselő új ötlettel rukkolt elő. A
szervezők szerint, a tárlatnyitók inkább a protokoll,
míg az ilyen tárlatbontások
a személyesség jegyében történhetnek.
A Kisfaludy Galériában
Krieg Ferenc tárlatának bontása, már ennek az ötletnek a
megvalósulásaként, baráti társaságban történt. Terített aszta-

lok mellett tehették fel kérdéseiket az alkotónak, azok
az érdeklődők, akik a protokolláris megnyitón ennek lehetőségéről lemaradtak. A jó
hangulatú délutánon jelen lévő tanítványok is elmondták
emlékeiket és gondolataikat
mesterükről. Ezúttal is Máté
Ernő borász szponzorálásával került bor a poharakba és
finom falatkák az asztalokra.
Bíbor Soma

Indul az arácsi rekonstrukció
Balatonfüred
2006-ban
két alkalommal is pályázott
az arácsi faluközpont fejlesztése érdekében. 2006 szeptemberében a második körben az Európai Gazdasági
Tanács és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus harmadik kiemelt területére, az
európai örökség megőrzése
témában benyújtott HU0040
kódszámú Népház és posta
rekonstrukció az arácsi városrészben című pályázatot
Norvégia, Lichtenstein és Izland kormánya támogatásra
érdemesnek tartotta. A támogatási szerződést 2008
decemberében írták alá.
A projekt összköltségvetése 999.011 euró, a 2008-as
275 forintos árfolyamon szá-

molva 274.728.025 Ft, amelyből a megítélt támogatás
összege 849.159 euró, azaz
233.518.725 Ft. Az önkormányzat 41.209.300 Ft önrész
biztosítását vállalta.
A fejlesztés helyszíne a gazdag építészeti és kulturális értékekkel rendelkező Arácsi városrész.
A két épület korhű helyreállítását követően új szerepet kap.
A postaépületben a földszint
utcai frontján muzeális postát,
mellette pedig egy postamúzeumot alakítanak ki. A jelenlegi, arácsi postahivatal átköltözik majd az erre a célra kialakított helyiségbe. A posta biztonsági előírásait is figyelembe véve az 1920-as éveket
idéző ügyfélváró és felvevőpult létesül, amely mögé a pos-

ta mai kornak megfelelő technikai berendezései lesznek telepítve. A szomszédos helyiségben alakítanak ki egy kis
postamúzeumot, ahol a múlt
század elejére jellemző postai
eszközöket és dokumentumokat láthatnak majd a látogatók. A fatornácos udvari bejáratot szintén felújítják, ahonnan a postamúzeum, a földszinti kiállító szoba és a
tetőtér lesz megközelíthető. A
földszint hátsó szobájában és
az emelet két helyiségében
geológiai kiállítás nyílik.
A népház épületének bejárata
az utcai homlokzat közepére
kerül át.
Az épületben klubhelységet
alakítanak ki, amelyben folyóirat-olvasó, klubkönyvtár kaphat helyet. Az előtértől jobbra

található földszinti iroda a közösségházhoz kapcsolható adminisztrációnak és további
internet állomásoknak biztosít
majd helyet. Az előtér folytatása a kisterembe vezet, amelyhez kapcsolódó nagyteremmel együtt már jelentősebb létszámú rendezvény lebonyolítása is megtartható itt. A terembe a konferenciák, színi
előadások, hangversenyek és
bálok rendezéséhez szükséges
hang- és fénytechnikát is beépítenek majd.
Az épület emeletén öt irodát
alakítanak ki, amelyekben a településhez, illetve a Balatonhoz kötődő civil és közhasznú
szervezetek, így megosztva az
Arácsért Alapítvány, a Nők a
Balatonért Egyesület arácsi
csoportja, az Arácsi Szeniorok

Társasága, a Balatoni Szövetség, a Balatonfüredi Kistérségi Közcélú Társulás, a Balatoni Területi Főépítész Iroda
Balatonfüredi Referensi Irodája és a Balatoni Integrációs és
Fejlesztési Ügynökség Kht.
Társadalomtudományi Kutatócsoportja költözik be.
Az épületek felújítása mellett
az új 12 férőhelyes parkolóval
javulnak a parkolási körülmények is. A fejlesztés eredményeképpen Arácson rendezett
településközpont alakul ki és

új munkahelyek jönnek létre.
A projekt lebonyolítását Balatonfüred Város Önkormányzata végzi. A FA-KO Terv Kft.
kiviteli tervei után 2008 decemberében írták ki a kivitelező kiválasztására a közbeszerzési eljárást. Az előzetes
terveknek megfelelően 2009
áprilisában megtörténik a
munkaterület átadása, így elkezdődhet az építkezés.

Ján Krisztina
pályázati referens
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Debrecen Füreden
(Folytatás az 1. oldalról.)
Májusban tovább folytatódnak a közös programok. 31én Balatonfüreden a Haydn
emlékév, Joseph Haydn halálának kétszázadik évfordulója alkalmából közös koncerten a

mint újságíró Debrecenben
élt és Habsburg ellenes cikkeket publikált. A füredi Jókai
Napokon pedig már hagyomány, hogy az író életének
egy-egy fontosabb állomását
jelentő, a Jókai kultuszt ápoló
települések, régiók mutatkoz-

receni kulturális nagyrendezvényeket bemutató fotókiállítást, valamint a Grafikusművészek Ajtósi Dürer Egyesületének kiállítását is. A programok között szerepel a Sárga
rózsa kézirat és egyéb irodalmi emlék bemutatása. Vendég

120 kiállító a debreceni utazás vásáron. A külföldi díszvendég Ausztria, a belföldi a Balaton régió,
Füred és Tihany volt
Debreceni Kodály Kórus a
veszprémi Mendelssohn Kamarazenekarral, Vásári Tamás, Debrecen díszpolgára
vezényletével az osztrák zeneszerző Teremtés című művét
adja elő. Június 5-6-7-én, a Jókai Napokon újra Debrecen
lesz Balatonfüred vendége.
Köztudott, hogy Jókai Mór
1848 végétől 1849 közepéig,

nak be. Komárom, Nógrád megye, Erdély után most Debrecen. A háromnapos rendezvényen megelevenedik Debrecen zenei élete a Balatonpartján, hiszen a fürediek és a
nyaraló vendégek debreceni
dzsessz és népi együttesekkel, kamarazenekarokkal is találkozhatnak. A Jókai Napok
alkalmából nyitják meg a deb-

lesz az Alföld irodalmi, művészeti, kritikai folyóirat. Nyáron is folytatódik a két város
kapcsolata, hiszen a tervek szerint több debreceni könnyűzenei és folklór csoport lép fel a
füredi programokon. Júliusban a 184. Anna-bált fővédnökként Kósa Lajos Debrecen polgármestere nyitja meg.
Az Anna-bál estjén, július 25-

én, több mint tíz éve, így
idén is a debreceni Valcer
Táncstúdió keringője és palotása repíti vissza a reformkor
hangulatába a füredi Vitorlás
tér közönségét. Október 22én ünnepi hangverseny lesz
debreceni és balatonfüredi
művészek részvételével. Október 23-án pedig Halász János országgyűlési képviselő,
Debrecen város alpolgármestere mond ünnepi beszédet,
majd Balatonfüred és Debrecen kulturális együttműködésének emlékére egy debreceni kocsányos tölgyet ültetnek el a két város vezetői.
2010-ben pedig Debrecen
vendége Balatonfüred és kistérsége lesz.
Csorba Kata

Fürediek napjainkban 2007-2009
A fenti címmel jelenik
meg a Balatonfüred Városért Közalapítvány könyvsorozatának 45. köteteként
dr. Fülöp Lajos könyve,
amelynek megjelenését a
könyvben szereplők anyagi
támogatása tette lehetővé.
A szerző szakított a könyvsorozat eddigi hagyományaival. Nem a történelmi múlt
emlékeit dolgozta fel, hanem
a jelenkort. A városnak azt a
korszakát, mely napjaink siker története.
Ez a történet száz személy bemutatásán keresztül válik valósággá.
Kik azok, akik nem szándékoltan egy százas lista szereplői
lehettek?
Balatonfüreden ma élő, alkotó, a várost szerető emberek,
akik tevékenységükkel felhívták magukra a figyelmet. Szerepelnek viszont azok is, akik
állandó lakóhelyüket tekintve
máshol élnek, de szoros kapcsolatot alakítottak ki a várossal. Néhányan közülük hétvégi házuk, nyaralójuk által
szabadidejük nagy részét a városban töltik. A könyv szerzője igyekezett a társadalmi csoportok valamennyi rétegéből
választani. Az egyházak képviselői szeretettel beszélnek hitéleti szolgálatukról, Füredhez
való kötödésükről. A rendszerváltást követő időszakról vallanak a volt polgármesterek,
vállalva azt a nem könnyű fel-

Levél az Olvasónak

Ez most politika?
Azt gondolom, ingoványos talajra téved, aki manapság bármiféle állásfoglalással kiáll a nyilvánosság elé, mert az ellenkező nézeteket valló szekértábor meggyőződéses hívei –
vérmérsékletüktől és intelligenciájuktól függően – azonnal
nekiesnek, és még jó, ha ez csak verbális szinten zajlik! Nekem nincsenek ilyen gondjaim, mert tisztában vagyok vele,
hogy a maga módján mindenkinek igaza van, a másik oldalról nézve viszont senkinek sincs igaza, de hát ez így működik, amióta politika van a világon. Halkan azért meg kell
jegyeznem, hogy szükség esetén létezik összefogás, és ezt
azért állíthatom, mert erre konkrét példák is fellelhetők manapság, de – ismétlem – ezt csak nagyon halkan mondom,
mert már hallom is mindenfelől a fölhördülést: én fogjak
össze ezekkel?!
Elárulom, hogy itthon nincs internetem, és azt is hozzá kell
tennem, hogy jól megvagyok nélküle (a fővárosban lakó lányomnak például tévéje sincs, mégis remekül érzi magát,
sőt!). Tévedés ne essék, senkit nem akarok befolyásolni a világháló használatában, csak jelzem ebben a képernyőre tapadt világban, hogy azért azon kívül is van még élet. Míg
dolgoztam, a munkahelyemen lehetőségem volt böngészni a
különböző, közérdekű honlapokon az olvasók reakcióit a közéleti eseményekre, mostanság már csak a megyei napilap
sms véleményvonalát szoktam átnézni. Mit mondjak, csak tátom a szám, és ámulok-bámulok! Fogalmam sincs róla, hogy
országunk vezetői, párt-korifeusok, miniszterek és parlamenti képviselők miért nem olvassák ezt a rovatot? Mert, hogy
nem olvassák, abban biztos vagyok. Ha figyelmesen elolvasnák, és az itt leírtaknak megfelelően döntenének, akkor ez az
ország már rég Európa élvonalában menetelne, maga mögött tudva a legerősebb gazdasággal és politikai stabilitással rendelkező országokat is, akik csak távolról lihegnének a
nyomunkban.
A Kedves Olvasó nem is hiszi, milyen hatalmas és kimeríthetetlen szellemi potenciállal rendelkezünk mi, csak itt Veszprém megyében! A beküldött üzenetek hihetetlen magabiztosságot, mérhetetlen politikai és gazdasági tájékozottságot, előrelátást és ennek megfelelően megfellebbezhetetlen
véleményt tükröznek. Úgy látszik, ha nem nyíltan kell kiállni,
névvel és lakcímmel, akkor hirtelen mindenkiből előbújik az
egyébként mélyen rejtőző és jól titkolt tudás, széles látókör
és tájékozottság országunk ügyes-bajos dolgaiban. „Azok ott
fönn mind hülyék!” – ez a minimum, amit a beküldött sms-ek
sugallnak, függetlenül a politikai beállítottságtól. No persze
ez a vélemény mindig a másik oldalra vonatkozik, annak vezetőire, prominens személyiségeire.

adatot, hogy szóljanak sikerük
vagy sikertelenségük okairól
is. A könyvben a szerző bemutatja a kultúra képviselőit, köztük írók, festők, ének-zene
tanárok, karmesterek, önkormányzati képviselők.
A vállalkozók közül kiemelkedik a legnagyobb létszámú
munkaerőt foglalkoztató TLC
bemutatása a három ügyvezető igazgatón keresztül. Mellettük kisebb vállalkozók szólnak bátorságukról, és arról,
hogy jókor voltak jó helyen.
Viszont vannak olyanok is,
akik ma már érzik, hogy befek-

tetéseik megtérülése esetleg
unokáik életében lesz csak látható.
Az egészségügyi szolgáltatásokról három intézmény bemutatásán keresztül kaphatunk
tájékoztatást. A Szőlő és Bor
Nemzetközi Városa rang nemcsak elismerést, hanem állandó kihívást is jelent. A szőlősgazdák bemutatásán keresztül megismerhetjük, ahogyan
az elvárásoknak igyekeznek
eleget tenni. A százas lista elolvasása után lesznek bizonyára
sokan, akiknek hiányérzete támad, hogy ők miért maradtak

ki a könyvből.
A szerző válasza, legyenek türelemmel. Tervezi az újabb
könyvet azokról, akik a közös
városépítő munkában részt
vesznek. A következő kötet
megjelenésének lesz egy történelmi évfordulója, 2011,
amikor Balatonfüred fennállásának 800 éves, várossá nyilvánításának 40. évfordulóját
ünnepli. Az első kötetet, Fürediek napjainkban 2007-2009
ünnepélyesen április 9-én,
csütörtök délután, 16 órakor a
Közösségi Házban mutatja be
dr. Fülöp Lajos.

Mert mi „itt lenn” mindenhez marhára értünk, mindent pillanatok alatt megmagyarázunk, mindenre tudjuk a tuti megoldást (ami homlokegyenest ellenkezik a barikád másik
oldalán állókéval – de erről már írtam), és természetesen azt
is tudjuk, hogy ki a felelős mindezért. S mivel a hírek szerint
demokrácia van, ezt ki is mondjuk – no persze csak úgy,
hogy következményei azért lehetőleg ne legyenek számunkra.
Persze van ennek az egésznek egy másik olvasata is: hogy a
rendszerváltás (amit többen egyszerűen csak gengszterváltásnak titulálnak) kiszabadította a szellemet a palackból, és dumálunk felelőtlenül, hogy felszínre törhessen belőlünk a sok
elfojtott indulat, mert majd két évtizednek kellett eltelnie ahhoz, hogy rájöjjünk: anyám, én nem ilyen lovat akartam!
Igen ám, de akkor milyet? Ki szürkét, ki barnát, ki csődört,
ki kancát, ... akkor most mi van?
Gaál Antal
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Borlovagok kongresszusa
Balatonfüreden, az Anna
Grand Hotel dísztermében
ünnepelte a Balatonvin Borlovagrend fennállásának 25.
évfordulóját. A Balatonvin
Borlovagrendet megtisztelte
a Magyarországi Borrendek
Országos Szövetsége azzal,
hogy a borrendi ünnepséggel együtt Balatonfüreden
tartotta XIII. kongresszusát.

tett át. Indoklásként elhangzott, hogy a Balatonfüred–
Csopaki Borvidék központjaként, a szőlő- és bortermelés
érdekében meghatározó munkát folytat a város. Díszoklevelet kapott a borlovagrend
központjaként is működő Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola több mint 75
éves fennállása során a közép-

Szalay László Csopak község
egykori tanácselnökének és
szintén posztumusz díjat dr.
Ádám Istvánnak, Balatonfüred egykori tanácselnökének.
A köszöntőket és kitüntetéseket követően Glatz Ferenc akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke Magyarország jelenkori gazdasági
helyzetéről tartott előadást.

A Balatonvin Borlovagrend 25 éves jubileumi ünnepségén Gubicza Ferenc elnök-nagymester,
a lovagrend nagykövete és dr. Bóka István polgármester a Pro Vino díjjal
A kettős ünnepséget köszöntötte Lasztovicza Jenő, a
Veszprém megyei közgyűlés
elnöke és dr. Terts András, a
Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének (MBOSZ)
elnöke, aki a Magyarországi
Borrendek kitüntetését, a Pro
Vino Hungarico 2009 díjat
adományozta elsőként a magyarországi települések közül
Balatonfüred városának, amit
dr. Bóka István polgármester,
országgyűlési képviselő vehe-

fokú szakoktatás területén kifejtett fáradozásáért. A díjat
Szalay Tibor igazgató vette
át. Pro Vino díjban részesült a
Borlovagrend alapító tagja Varga István is. Gubicza Ferenc
elnök-nagymester a Balatonvin Borlovagrend Nagykövete további díjakat adott át,
posztumusz kitüntetésként az
MBOSZ alapító nagymesterének, Teszár Józsefnek, továbbá Lakatos András állami
díjas kertészmérnöknek, dr.

Az eredeti téma, a szőlő- és
borkultúra volt, de a szervezők hozzájárultak, hogy hazánk gazdasági helyzetéről is
essék szó. Már csak azért is,
mivel az előadó elnöke a Reformszövetségnek és a válságkezelő programok első számú
javaslattevője.
Glatz Ferenc szerint az összefogás – mint egyik legfontosabb eszköz – lehet a kiindulás. Vélekedése szerint még
további súlyos gondok várnak

hazánkra.
A következő előadó már a
múlttal
foglalkozott.
Dr.
Lichtneckert András főlevéltáros a 19.századi szőlész értelmiségiek közül Oláh János
református lelkészt, valamint
az 1854-ben megjelent könyvének reprint kiadását mutatta be. A másfél évszázada
megjelent könyv a Balatonfelvidéki hagyományos szőlészet és borászat leghitelesebb
leírása.
Hagyományosan új egyesületi tagok felvételére is sor került, a Balatonvin Borrend
eddigi 121 fős tagságához
újabb 11 tag csatlakozott, akiket a rövid bemutatkozás után,
a tagság egyhangú szavazással elfogadott.
A borlovagok kongresszusán
ősbemutatót is tartottak. Balázs Árpád zeneszerző, a borlovagrend tagja komponálta
meg a Balatonvin Borlovagrend Himnuszát, amelyet
nagy tetszéssel fogadott az
ünnepi közönség. Majd bemutatták a szerzői kollektíva által írt Balatonvin borlovagrend történelmét feldolgozó
könyvet is, amelyet a résztvevők ajándékként kaptak meg.
Az ünnepi program befejezéseként dr. Májer János a Badacsonyi Szőlészeti, Borászati Kutató Intézet igazgatója és Tálos Tamás a Magyarországi Borrendek Országos
Szövetségének alelnöke a borlovagrend tiszteletbeli nagykövete lett.
Az ünnepi műsor után Simon
Cecília és Koczor Dóra borbemutatót tartott, amelyen
igazi meglepetést, a borlovagrend negyedszázados történetéhez méltó 25 éves olaszrizlinget kóstolhattak a vendégek Salánki Sándor, tihanyi
szőlősgazda jóvoltából.
dr. Fülöp Lajos

Borsarok
Van új a borászatban is
Napjainkban egyre többször kerülhet kezünkbe üzletekben, éttermekben vagy
borkereskedésekben olyan
palack bor, amit már nem
hagyományos parafa dugóval zárnak le. Sokan teszik
fel a kérdést: ez akkor
rosszabb minőségű bor lehet?
Nem. A borászati technológiák fejlődésével az elkészült
és lepalackozott bort egyre modernebb és praktikusabb dugókkal és zárszerkezetekkel
látják el. A hűtött erjesztéssel
készült borok (és itt főleg a
könnyű fehérborokra és a rozé borokra kell gondolni) élettartalma rövidebb, mint a
hagyományos technológiával
készült boroké. A hagyományos parafa dugókon keresztül a bor – a palackba töltés
után – lélegezni tud, azaz levegővel érintkezik. Miután palackba kerülnek a borok,
ezekkel az új dugókkal és csavarzárakkal zárják le a borokat légmentesen. Így hoszszabb ideig képes a bor meg-

őrizni az aromákat és illatokat. Miért szintetikus dugókat
használnak, tehetjük fel a kérdés. Mert az ebből készült dugók nem kapják meg a zamatot elrontó dugóízt, a TCA
nevű betegséget, légmentesen
zárnak, lényegesen rugalmasabbak parafa társaiknál, nem
törnek, kímélik a dugózó gépeket, könnyű a kihúzásuk, és
ami a lényeg, hogy a tökéletes
zárás révén a nemes nedű gyümölcsillata, zamata, karaktere
eredeti minőségében marad
meg a palackban. A mára elavult technológiával készült,
nehezen kezelhető és rideg
fröccsöntött, vagy csak egyszerűen extrudált műanyag dugók után, mára már használják az újgenerációs koextrudált szintetikus dugókat, amivel tökéletesebb a zárás. A
parafa dugókhoz megszólalásig hasonló koextrudált szintetikus dugókat ma már legnevesebb borászaink is előszeretettel alkalmazzák. Napjaink egyik legújabb csomagolási technikája a borászatban,
a csavarzár, mely egyesíti a tö-
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Pincébe magyar!
A Balatonfüred-Csopaki
Borvidék Hegyközségi Tanácsa pályázatot adott be a közelmúltban közösségi bormarketing tevékenység támogatására.
A regionális hatásterű pályázat célja borvidékünk népszerűsítése, a borvidéken működő borászatok, őstermelők,
vállalkozások vendégforgalmának bővítése, a helyi értékesítésből származó jövedelmük
arányának növelése. Ebben a
programban buszos, hétvégi
pincetúrák szerepelnek 30-40
fős csoportok számára.
A célközönség ezúttal elsősorban a Veszprémben és/vagy
környékén élő, a bor és a kulturált borfogyasztás iránt érdeklődők, családok vagy baráti
társaságok lennének. Összeállítottunk öt különböző bortúra
útvonal-tervezetet, melyek a
borvidék legrangosabb pincészeteibe vezetik el a résztvevő-

ket. Az utazó csoport tagjai
április-május hónap folyamán, szombatonként háromhárom pincét látogatnak meg,
ahol egy-másfél órát töltenek
el. A pincében rövid tájékoztatást kapnak az adott borászatról és öt jellegzetes bort
kóstolnak. Ahol étkezést is
tervezünk, ott a tartózkodás
időtartama is bővülni fog. A
szervezők arról is gondoskodnak, hogy a bortúrák során
egy-egy táj idegenforgalmi
nevezetességeit is megtekintsék. A program kidolgozására, a bevezető túrák promóciójának megszervezésére és
lebonyolítására a Pelsovin
Trade Bt. kapott megbízást a
Borvidéki Tanácstól.
A túrák részletes útvonala a
Balatonfüredi Napló utolsó
oldalán olvasható. További információ a www.pelsovin.hu
honlapon található.
(X)
Müller István

Hová tűnik a ponty?
A természetes vízi haltelepítések elmélete és gyakorlata címmel konferenciát
tartottak a Tihanyi Limnológiai Kutatóintézetben. A tanácskozáson meglehetősen
ellentmondásos vélemények
hangzottak el a telepítésekkel kapcsolatban. Egyes szakemberek szerint a természetes vizekbe egyáltalán nem
kellene halat telepíteni, mások viszont arra hívták fel a
figyelmet, hogy a hasznosítás az elsődleges szempont
és a halászati, horgászati igényeket is szem előtt kell tartani.
A Balatoni Halászati Zrt.
elnök-cégvezetője szerint a
megoldás félúton keresendő.
Kis György Károly elmondta,
hogy az elmúlt években 400500 tonna halat fogtak ki a tóból, ennek zöme busa. 2005től 350 tonna pontyot telepítenek a Balatonba, de a visszafogott mennyiség folyamatosan
csökken. Nem tudják, hogy hová tűnik a ponty. Rosta Sándor, a BRIB elnöke szerint
erőteljesebben kellene fellép-

ni az orvhorgászat ellen, ez talán megoldást jelenthetne.
Specziár András, a Tihanyi Limnológiai Kutatóintézet munkatársa hangsúlyozta, hogy a Balaton őshonos halállománya
egyszerre szenved a part menti ívó- és ivadéknevelő helyek
jelentős részének elvesztésétől, az idegen halfajok elszaporodásától és a horgászati
hasznosítástól. A tóban az ívó
helyek megszűnése miatt természetes szaporulatról nem
lehet beszélni, a halállományt
ezért kell rendszeresen pótolni. A természetes vizek hoszszú távon is fenntartható hasznosítása kapcsán kulcskérdés
lenne a rendelkezésre álló halmennyiség előzetes felmérése, a pótlódó mennyiség folyamatos nyomon követése.
A tihanyi konferencia ideje
alatt a Halászati Zrt. 15 mázsa pontyot telepített a tóba.
A telepítést követő két hétben
a megadott sugarú körben tilos horgászni. Erre tábla figyelmezteti a horgászokat,
valamint a halőrök is folyamatosan ellenőrzik a területet.
Bambek

Balatonfüredi Napló
Balatonfüred Város Önkormányzatának havilapja

Nem ördögtől való a csavaros kupak és a műanyag dugó. A
hűtött erjesztéssel készült boroknál kifejezetten divatba jöttek
kéletes zárást és a könnyű kezelhetőséget. Vannak borászatok, amelyek szerint a hagyományos csavarzár nem
elég biztonságos, ők előszeretettel használják ennek a technológiának egy újabb fajtáját,
a dupla őrzéssel ellátott, egy tépőszalagos PVC kapszulával
gyárilag ellátott DOUBLE-

SEAL csavarzárat.
Ezektől az újfajta tökéletes
technológiájú záró eszközöktől nem kell félnünk, a borok
nem rosszabb minőségűek, ha
ilyen dugót vagy kapszulát
használnak a borászatnál. Fogyasszuk őket bátran!
Kuti Rezső
sommelier
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Füredi Múzsák: Nagy Sándor Megalakult a Civil Hálózat
Kétfajta embertípust ismerek: az egyikbe tartozók
elvárják, hogy a tömegkommunikáció
rendszeresen
hírt adjon róluk, és ezt teljesen természetesnek is veszik. A másik csoport, aki
örül, ha akár csak a helyi újságban is szerepelhet egy
írás kapcsán, és hálásan
megköszöni a riporter munkáját. Ebbe a második, szimpatikus csoportba tartozik
Nagy Sándor, aki – miután
leültünk beszélgetni – szerényen azt kérdezte tőlem: tulajdonképp mit lehet írni
róla?
A délelőtti órákban látogattam meg otthon, ahol a feleségével nyugdíjas éveiket élik.
Amikor körbevezet, csodálkozva állok meg néha a lépcsőn,
néha egy előtérben vagy egy
szobában. A falakon ízlésesen
összeválogatott festményeket
és kitűnő fotókat találok, Sándor mindegyikről rögtönöz
egy rövid ismertetőt. Éppúgy
találkozom a velencei karnevál misztikus hangulatával,
mint egy balatoni pincesorral
vagy egy szerelemre éhes, káprázatos női test látványával. A
beszélgetést segítendő Éva
asszony egy korty finom, erdélyi áfonyapálinkával kínál bennünket.
– Igazából engem Füred
tett fotóssá, az itteni környezet, és a gyarapodó létszámú
barátok és alkotótársak bíztatása érlelte meg bennem a szándékot, hogy kiállítsam a műveimet. Korábban is fényképeztem persze, de csak a magam örömére, s csak szűk,
családi körben illetve néhány
barátomnak mutattam meg a
képeket. Aztán 1978-tól kezdve, amikor a városba kerültem, az előzőek hatására kezdtem úgy gondolkodni, hogy a
felvételeimet a nagyközönségnek is megmutathatom.
– Mi irányított ebbe a Balaton-parti kisvárosba?
– Budapesten születtem,
ott nőttem föl és pénzügyi vezetőként dolgoztam a Központi Katonai Kórházban. Aztán
megépült itt Füreden a Honvéd Szívszanatórium, és nekem itt kínáltak állást lakáslehetőséggel. Korábban persze
már többször is jártam a Balatonnál, de inkább a déli part
volt számomra ismerős. Kicsit tartottam tőle, hogy a fővárosi nyüzsgés után miként
fogom megszokni a vidék
csöndes és nyugodt életét, de
ez oly mértékben sikerült,
hogy már semmi pénzért nem
cserélnék. Egy kis zsákutca végén lakunk, de a város szívében. Csönd és békesség vesz
körül, ugyanakkor minden elérhető közelségben van, az erkélyünkről rálátok a nyugati
városrészre, a Tamás-hegyre,
a tihanyi dombokra és a tó csillogó tükrére.
– Azt mondtad, a március hónap most különösen
fontos neked.
– Igen, jó érzés van bennem, mert hirtelen sok minden jó történik körülöttem,
csupa pozitívum, csupa ünnep. Megtiszteltetés számomra, hogy a helyi média hírt ad
a munkásságomról, kellemes
feszültség és várakozás volt
bennem emiatt. Aztán márciusban van a születésnapom, a
névnapom, nem beszélve arról, hogy húsvét közeleg.
Mindemellett két kiállításról

is beszámolhatok, az egyik itt
Füreden, a Polgármesteri Hivatalban látható, ahol tavaszi fotókkal szerepelek, a másik a
tó északkeleti csücskében, Balatonfűzfőn, a Művelődési Házban a Tavaszi Fesztivál keretében tekinthető meg.
– A képeidből valójában
kiolvasható egy ars poetica,
de szeretném, ha ezt inkább te fogalmaznád meg!
– Van bennem valamiféle
lázadás az elmúlás ellen. Nehezen tudom elfogadni, hogy az
életben adódott csodálatos pillanatok egyszerűen semmivé

ság, amilyen a világon nincs
több, és a tagjának lenni hihetetlen megtiszteltetés számomra. 2001 karácsonyán ütöttek
lovaggá, miután mindenben
eleget tettem a követelményeknek. Különféle karitatív
tevékenységet folytatunk. Havonta egyszer van lovaggyűlés a fővárosban, ahonnan
mindig élményekkel és energiával feltöltődve térek haza.
Jó érzés ilyen emberekkel
egy társaságba tartozni és
együtt tevékenykedni. Igen,
büszke vagyok erre a címre,
még ha nem is hangoztatom –

Tíz szervezet képviselői –
a MÚZSA, a Füredi Játékszín
Alapítvány, a Balatonfüredi
Helytörténeti Egyesület, a
Nyugdíjas Pedagógusok Egyesülete, a Nők a Balatonért
Egyesület, a Paloznaki Civil
Egyesület, a Balatonfüredi
Kölyök Labdarúgó Klub, a
Sellő Alapítvány, a Balatonfüred–Kovászna Testvérváros
Egyesület, a Jókai Fórum –
egy hálózatépítő tréningen
való részvételt követően elhatározták, hogy civil hálózati rendszert hoznak létre
Balatonfüreden és a kistérségében. A kerekasztal alakuló ülését március 3-án
tartották a Városi Könyvtárban.
A civil hálózat önkénteseivel februárban elkészítettük a
kistérség működő civil szervezeteinek adatbázisát, majd a regisztrált szervezetek részére
egy igényfelmérő kérdőívet jut-

tattunk el. A következő hetekben a feldolgozás célja az,
hogy a hálózat munkatársai valós képet kapjanak a Balatonfüred és kistérségében működő
civil szervezetek általános
helyzetéről, önmagukra irányuló fejlesztési elképzeléseikről
– tájékoztatta lapunkat az elmúlt időszakról Makó István,
elnökségi tag. A hálózat életre hívása a civil társadalom erősítését, a Balatonfüred és környéki
civil szervezetek közösségi szerepvállalásának aktív segítését
kívánja szolgálni – tette hozzá.
A hálózat központi célja,
hogy olyan együttműködési
rendszer alakuljon ki a kistérségben, amely az érintett civil
szervezetek részére folyamatosan lehetőséget biztosít a jövőben a közös érdekérvényesítésre, szakmai kooperációra,
az önkormányzati és államigazgatási szervekkel való együttműködésre. Lényeges cél továbbá a civil szervezetek tar-

tós területi, szakmai együttműködésének előmozdítása, a
hosszú távra szóló, kölcsönös
információs és együttműködési rendszerük megalapozása,
valamint az ehhez szükséges
feltételek javítása.
A hálózat alakuló ülésén megválasztották a szervezet négyfős ügyvivői testületét (Szauer Rózsa – Nők a Balatonért
Egyesület, Benke Györgyné –
Füredi Játékszín Alapítvány,
dr. Leitold József – Paloznaki
Civil Egyesület és Makó István – Balatonfüredi Kölyök
Labdarúgó Club), tanácskoztak a hálózat tervezett működési rendjéről, valamint megfogalmazták a kistérségi civil
összefogás előtt álló legfontosabb feladatokat.
Március 17-én a hálózat képviselői ingyenes tanácsadást
tartottak a könyvtárban a civil
szervezeteket érintő aktuális
pályázati lehetőségekről.
Sz. Zs.

Csopakiak kiállítása
Az Óvárosi Művészkávézóban nyílt kiállítása március
derekán a Csopaki Képzőművészeti Egyesületnek. A csoport tíz alkotó munkáit
mutatja be ez alkalommal.

Nagy Sándor fotóival megállítja az időt, megőrzi a szépséget és
legyőzi az elmúlást
válnak, ez fáj, szinte földolgozhatatlan számomra. Gyakran
kérdezem magamban, miért?
Tudom, hogy nem avatkozhatok bele az élet rendjébe, mégis úgy gondolom, valami
módon megpróbálom megőrizni a szépséget. Visszaidézhetővé tenni. Valójában ez mozgat, amikor fényképezek. Megragadni és legyőzni az időt.
Ez mostanság különösen aktuális, amikor vakon rohanunk el
minden mellett, képtelenek vagyunk megállni és rácsodálkozni az életterünk ezernyi csodájára. Ezért keresek és kutatok állandóan, ezért tapasztalhatók néha furcsa nézőpontok
a képeimen, hogy elmondjam:
így is lehet(ne) látni, nemcsak
felületesen, kapkodva. Ha jól
van fényképezve, egy kidobott, ócska dívány, egy virágba bemászó, fekete bogár, az
olvadó hó és sár vagy egy kézfejre rászálló szúnyog is lehet
izgalmas és megismételhetetlen látvány.
– Az egyik szobában a falon láttam egy olyan oklevelet, amilyennel kevesen dicsekedhetnek.
– Én sem dicsekszem vele, ennek ellenére nagyon büszke vagyok rá, hogy a máltai
székhelyű Jeruzsálemi Szent
Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend tagja lehetek. Ez egy
olyan múlttal rendelkező társa-

persze nem titok. Mint ahogy
az sem, hogy 2007-ben újabb
megtiszteltetés ért: borlovaggá avattak itt Balatonfüreden,
a Balatonvin Borlovagrend
tagja lehettem.
– Köztudott, hogy széleskörű társadalmi életet élsz
– ezt a fentiek is tanúsítják.
Úgy tudom, alapító tagja
vagy a MÚZSÁK-nak is.
– Szívesen és örömmel veszek részt ezeknek a kis közösségeknek a munkájában,
ösztönzően hatnak rám, segítenek továbblépni. A MÚZSÁK mellett még tagja
vagyok a Bakonyi Fotóklubnak Veszprémben, de emellett
vezetem a füredi Városi Bélyeggyűjtő kört, és dolgozom
a fővárosban működő Magyar
Éremgyűjtők Egyesületében
is. 2007-ben mentem nyugdíjba, így még arra is jut időm,
hogy a füredi testvérvárosi
egyesületekben is rendszeresen megforduljak. Többek között ezek révén is keresztbekasul utaztam Európát – mint
ahogy azt a korábban átböngészett fotóalbumokban is láthattad.
Búcsúzóul még egy korty a
fenséges, erdélyi áfonyapálinkából, majd elköszönve további sikereket és békés nyugdíjas éveket kívánva indulok
hazafelé.
Gaál Antal

Kádár Tibor festőművésztanár nyitotta meg a kiállítást,
aki beszéde során kiemelte,
hogy sosem kedvezett a kor a
művészeteknek, most pláne
nem, talán csak a reneszánsz
és görög művészetek korában
volt népszerű az a mindennapokban. Romlott maga a művészet is, mint a világ, ezért
fontos az ilyen ritka és értékes
sziget, mint az Óvárosi Művészkávéház, amely még helyet ad a művészeteknek,
illetve az ilyen rendezvényeknek. Fontosak az alkotókörök
is, amelyek benépesítik ezeket a szigeteket, és nem hagyják elsüllyedni, elnéptelenedni a kultúra színtereit.
Mint a csoportban tevékenykedők mestere, büszke, hogy
együtt dolgozhat ezzel a csopaki csapattal, akik a szépséget,
a szép tájat, az emberi lelkeket tartják fontosnak és megörökítésre méltónak. Kádár
Tibor szerint, az ezeréves ma-

Kádár Tibor (bal oldalon) festőművész szerint csak a reneszánsz
és a görög kor kedvezett a művészetnek
gyar bú eltűnne, ha több ilyen
csoport működne az országban. A legfontosabb a mesterségbeli tudás elsajátítása. E
nélkül nem lehet alkotni, ezt
ma már mindenki tudja a csoportból. A képeket elnézve látszik az alkotók egyéni fejlődése. Képeik szerkezete,
színvilága, meghaladja az általános amatőr szintet, és már látszik munkáikban az egyéni
megnyilvánulás, az alkotói különbség. Következő tervük, az

egyéniség további kibontakoztatása, mert a tudás már megvan hozzá. Addig jár a korsó
a kútra, míg megtelik tiszta
forrásvízzel – mondta befejezésül Kádár Tibor, arra utalva, hogy az Óvárosi Művészkávézóban látható tárlat alkotói tiszta forrásból, a balatoni
táj szépségeiből merítenek
szívet – lelket frissítő ihletet
és közölnivalót.

Soltész

Közös Füred-tárlat
Kaposfüred, Tiszafüred és Balatonfüred
közös kiállításon mutatkozott be
Kaposvár adott helyet annak a tárlatnak, amelynek
meghívott kiállítói a kaposfüredi és tiszafürediek mellett a balatonfüredi Művészklub 22 alkotója.
A kiállítás megnyitóján
Horváth Gáborné, az Együd
Árpád Általános Művelődési
Központ igazgatónője üdvözölte a résztvevőket, s felkérésére
dr. Heintz Tamás a kaposfüredi
részönkormányzat elnöke, or-

szággyűlési képviselő nyitotta
meg a tárlatot.
Tíz éve immár, hogy a hazánkban lévő, füredi települések
képzőművészeinek képviselői
első alkalommal találkoztak
éppen itt, Kaposfüreden. A testvértelepülések kapcsolatát a
Kaposvári Tavaszi Fesztivál
keretében idén a képzőművészek találkozójával erősítjük.
Fontosak ezek a civil, ember
és ember közötti kapcsolatok,
hiszen politikusok, politikai

rendszerek jönnek, mennek,
de mi, a településeken élő közösség maradunk! S közösségeinket gyarapítja, ha valahol
gondolnak néha ránk, s így
egy kicsit, egymás életének
részei lehetünk, mondta dr.
Heintz Tamás.
A balatonfürediek meglátogatták egy helyi kerámikus műhelyét és az új együttműködési lehetőségekről beszélgettek.
Soltész Mária
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Digitális televízió „Helyben vagyunk”
Több mint nyolcvan tévécsatorna, tű éles képminőség, nagyfelbontású HDadások, beépített műsorfelvevő, gyerekzár, elektronikus műsorújság, videójátékok, tematikus zenei rádiócsatornák – többek között ezt kínálja az újfajta
digitális kábeltelevíziós szolgáltatás, melyet immár Balatonfüred egész területén, és
jó néhány Balaton-parti településen elindított a UPC Magyarország.
Sajtótájékoztatón mutatták
be a telekommunikációs cég
legújabb szolgáltatását. Hagymásy András kommunikációs
igazgató ismertette a jelenlévőkkel a digitális televíziózás
előnyeit. Dr. Bóka István polgármester üdvözölte a UPC fejlesztéseit a városban, de felhívta a figyelmet arra, hogy
Balatonfüreden szükség lenne
egy ügyfélszolgálati irodára.
Ezek után Jónás Csaba országos értékesítési igazgató részletesen tájékoztatta a sajtó képviselőit és a térség polgármestereit a jelenkor és a jövőbeni
televíziózási igényekről. A telekommunikációs cég tavaly
hat városban (Budapesten,
Debrecenben, Pécsett, Miskolcon, Székesfehérváron és
Veszprémben) sikeresen bevezette az újfajta szolgáltatását.
Az eltelt alig egy év alatt már
több mint nyolcvanezer háztartásban váltottak az előfizetők
a hagyományosról az újfajta tévézésre. A hagyományos analóg technika korlátokat állított
a kábeltelevízió további tartalmi bővítése, műszaki minősé-

gének javítása és új kiegészítő
szolgáltatásokkal való gazdagítása elé, az interaktivitást is kínáló digitális technika viszont
forradalmasítja a televíziózást
– hangsúlyozta a bejelentés
kapcsán Grósz Judit, a UPC
Magyarország Kft. értékesítési és marketing igazgatója. Mivel a nagyképernyős tévék és
az internethasználat elterjedésével a közönség igénye jelentősen átalakul, a UPC immár
elérkezettnek látta az időt arra, hogy országszerte mindenütt bevezesse a digitális
televíziózást – tette hozzá.
Az eddigi tapasztalatok szerint a televíziózásban valódi
megújulást hozó lehetőségek
hamar népszerűvé váltak. A felvevő funkcióval rendelkező, a
sugárzott műsorok megállítását, visszatekerését is lehetővé tevő, illetve a tű éles képet
biztosító, nagyfelbontású, úgynevezett HD-csatornákat is kínáló csomagokat az előzetesen vártnál jóval többen veszik igénybe. A digitális szolgáltatásra áttérő előfizetők
több mint harmada ezekkel a
többletszolgáltatásokkal rendelte meg televíziós csomagját.
A minél egyszerűbb átállás érdekében a legbővebb kínálatú
(silver) csomaghoz, valamint
az HBO és 18+ prémiumszolgáltatásokhoz minden előfizető számára díjmentesen és
hűségnyilatkozat nélkül biztosítanak egy korszerű digitális
médiaboksz vevőkészüléket.
Ezt a DVD-lejátszó méretű berendezést a hagyományos tévékészülékekhez csatlakoztatva
kihasználhatók a digitális szolgáltatások előnyei. Így a digitá-

lisan továbbított tévéműsort
és a kiegészítő információkat
is bármely hagyományos tévékészüléken
megjeleníthető.
Új tévét ezért senkinek sem
kell vásárolnia az új szolgáltatáshoz.
A silver csomagot és a prémiumszolgáltatásokat az előfizetők az április 11-ig tartó
átállási időszak után már csak
digitális formában érhetik el.
Ugyanakkor bővítik az analóg rendszeren biztosított
bronze csomag csatornakiosztását, gondolva azon előfizetőkre, akik egyelőre nem
kívánják igénybe venni az új
szolgáltatást. A többletet kínáló új digitális szolgáltatás mellett ugyanis megmarad, sőt,
tartalmilag kibővül, 38 csatornássá válik a bronze csomag,
változatlan áron. A keveset tévéző háztartásokra is gondolva a UPC bevezeti az új,
analóg start csomagot, mely
14 magyar nyelvű csatornát
tartalmaz.
A telekommunikációs cég folyamatosan tárgyalásban áll a
TV6 csatornával, de a vezetőséggel még nem sikerült megállapodniuk, így egyelőre a
Bajnokok Ligája mérkőzéseit
sugárzó televíziós csatornát
nem tudja biztosítani a UPC.
A sajtótájékoztató után Hagymásy András kommunikációs
igazgató
egy
távirányítót
adott át dr. Bóka István polgármesternek, ezzel is jelképezvén, hogy a Balaton-parti
települések és városok is csatlakoztak az új szolgáltatáshoz.
Szendi Péter

„Zengjen az Úrnak hálaszó, szép zene hangján hódoló...”

Ötéves az evangélikus kórus
Kettős jubileumot ünnepel ebben az évben a füredi
evangélikus gyülekezet. Tíz
éve szentelték fel templomukat, kórusuk pedig ötéves.

gén pedig felcsendült Charpentier Te Deuma a Sforzato
Quartett közreműködésével.
Az énekkar lelkes hívekből alakult 2004 márciusában és a

Az ötéves evangélikus kórus, amely szívesen várja az énekelni
vágyókat, Vörös Ágnes karvezetővel az ünnepi hangversenyen
Nagyböjt negyedik vasárnapján – amelyet a keresztények az örvendezés vasárnapjának is neveznek – Istentisztelettel és hangversennyel ünnepelt a gyülekezet, amelyen
Riczinger József tisztelendő úr
emlékezett meg a kórus eddigi
tevékenységéről. A szertartás
után az énekkar az évek során
megtanult művekből adott ünnepi hangversenyt, a műsor vé-

felekezetből is. A kórus leggyakrabban a gyülekezet előtt
szerepel a fontos egyházi ünnepeken. Legemlékezetesebb
fellépésük a Duna Televízió
adásában volt, ahol a balatonfüredi evangélikus templom
bemutatásáról szóló műsorban szerepeltek. Emellett ökumenikus alkalmakon is részt
vesznek a református és katolikus kórusokkal együtt. Mivel fontosnak tartják az éneklés közösségformáló erejét, a
próbák mellett mindig megünneplik a névnapokat és karácsonykor is megajándékozzák
egymást. A jubileumi vasárnapon az istentisztelet után is
szeretetvendégségre hívták a
gyülekezeti tagokat, ahol a baráti beszélgetések is erősítették az összetartozás élményét.
Az ünnep alkalmából Bergmann Ernő cukrászmester tortával kedveskedett az ének-

A balatonfüredi evangélikusok
száma közel ötszáz főre tehető, ami
magasabb arány az országos átlagnál
karvezetésre Vörös Ágnest kérték fel. Az évek során a létszám ugyan növekedett, de
továbbra is szívesen várják az
énekelni vágyókat, akár más

karnak. Az évfordulón elhangzott dicsérő szavak megerősítették a kórust abban, hogy
folytassák tovább az elkezdett
utat.

A Füred TV új díszlettel jelentkezik
Április 11-től, az új UPC
csatornakiosztás életbelépésétől is a megszokott helyen
érhető el a Füred Televízió
műsora, függetlenül attól,
hogy a néző áttért-e a digitális kínálatra vagy sem.

A helyi csatornát továbbra
is a Hálózat TV és az ECHO
TV között, a C12-es csatornán, a 224,25 MHz-en találhatják meg az előfizetők. Akinek
tehát jelenleg is látható tévéjén a Füred TV, annak nincs
semmi tennivalója. Aki a digitális vételhez médiaboxot kapott a szolgáltatótól, ezen
keresztül ugyan nem éri el –
egyelőre – a helyi műsort, de

visszakapcsolva a tévé távirányítójával, a korábban beállított helyen ugyanúgy, mint
eddig, nézheti a programot.
Április 8-tól egyébként új díszletből jelentkezik a Füred Televízió híradója. A tavaszi frissítéssel kék és bordó színt kap
a stúdió, amely látványában
jobban kötődik a Balatonhoz,
ezen belül Füredhez. A március 26-i képviselő-testületi ülésen jóváhagyták a Füred Stúdió Televíziós Kft. szerződését, ennek értelmében továbbra is heti önkormányzati híradóval jelentkezik a csatorna,
emellett továbbra is közvetíti
a testületi üléseket. Áprilistól
a Füred TV – saját magát nép-

szerűsítve – egy szlogent is bevezet. A „helyben vagyunk”
mondat jól kifejezi a szerkesztőség szándékát, hogy a Füred Tv a helyi emberekről és
a helyi eseményekről, hírek-

ről szól. A megújulással egy
időben a Füred Televízió saját
reklámokkal népszerűsíti weboldalát – www.furedtv.hu –, amely
a térség leggyorsabb, legmegbízhatóbb internetes hírportálja.

Pálffy Károly 60 éves
Pálffy Károly hatvanadik születésnapját igazi
nagy család ünnepelte a Kisfaludy Galériában. A 35 éve
Füreden élő és tanító festőművész tárlatán alig fértek
el a barátok, ismerősök,
tisztelők és persze a művek,
amelyek, mint cseppben a
Balaton, Pálffy Károly egész
eddigi életművét tükrözik.

tés misztériumáról szólnak,
miként a kísérő Hamvas Béla
szöveg az ember lét misztériumáról.
Más helyütt a pincék rejtelmeihez visz el. De azokhoz a pincékhez, amelyek már nincsenek, de valaha voltak. A kőből rakott falú ez, amely évszázados hűvösét és titkát őrzi,
nagy fa ajtajának nyikorgását
messze viszi a balatoni szél, kinyitásához hatalmas vaskulcsot vesz kezébe a gazda, s
amelyről Márai Sándor írja:
„mert nincs szebb halál, mint
egy diófa alatt a borospincék

lenni a képpé teremthető örökkévalóság misztériumával.
Keresi a színeket, amelyek ehhez az idő-élményhez köthetők. A négy évszak változásait egy sajátságos táblaképpé szerkesztve, vagy egy ablak imitáció mögé rejtve
(dupla játékot kialakítva így).
Jelezve, hogy ha itt kitekintünk az ablakon, a fények varázsa, a hajnal szín energiája,
a viharfelhő szürkesége, vagy
A május 4-ig látható kiállíaz alkonyat elkomorulása
tás megnyitóján Praznovszky
mindig más táj-változatot muMihály irodalomtörténész így
tat, soha nem a tegnapit, vagy
jellemezte a művészt: „Édes
akár elmúlt perccel ezelőttit.
minékünk arról emlékeznünk,
Ezért reménytelen
ahol legelőbbször
és hősies, amit
láttuk meg a viláecsetjével tenni kígosságot; ahol a
ván, a goethei gonnap
kellemesebdolat
fájdalmas
ben költ fel, és namegvalósíthatatgyobb éltető erőlanságát: – „oly
vel bírt az ég,
szép vagy, ó, ne
hogysem
egyeszállj tovább” –
bütt.” Idézek egy
feloldani.
18. századi franciÉs persze ez a fesát, mert Pálffy Kátői létezés beolvad
roly eredendő tájmagába a füredi
élményét
innen
valóságba is. Hogy
származtatja, másmennyire szeret itt
hol nem is élt.
élni, azt ezek a kéMert a tapolcai
pei mutatják. Ezek
születés és iskolánem másolásai anzás tizennégy éve
nak, amit látunk,
a világ egyik tájhanem a festő egyvarázslatával,
a
szerre lát bele térSzent
György
be és időbe. Megheggyel, a sziglilátja a tornyok hargeti öböllel ajánmóniáját, a színdékozta meg őt.
ház
oszlopainak
Az ifjúkori kalanantik rendjét, a
dok, csavargások,
klasszicista épüleaz
öntudatlanul
tek szépséges szermagába ivódott tákezetét, a táj és az
jélmény, a belé
emberi
teremtés
rögzült
irodalmi
egyedülálló harmóhatás Batsányitól
niáját.
MondhatKereszturyig. S az
nánk, ezt Pálffy
út innen egyeneKároly
képekbe
sen vezetett a Pálffy Károly festőművész születésnapja alkalmából
szerelveszprémi közép- művei közül is kisorsolt néhányat a kiállítás-megnyitón varázsolt
mes vallomása kiiskolán, a pécsi
egyetemen át Füredre. Ugyan előtt, ősszel, közvetlenül a szü- csit visszaadja, vagy éppen
megerősíti a fürediek büszke
hová is máshova mehetne az ret után.”
az ember, aki mindennapjai- Keresi azt a pontot, ahonnan honérzetét.
ban az örök szépséget kívánja ő maga találhatja meg a táj és Születésnapi ajándékot kapátélni? Csak néhány téma, a lélek összekapcsolódásának tunk Pálffy Károlytól ezzel a
ami láthatólag visszatérően legihletettebb pillanatát. Segít- tárlattal. Köszönje meg ki-ki
ségül hív egy verset, egy sort a maga módján ezt s a korábmegkísérti.
Megtalálja az ember harmoni- csak, s annak segítségével a bi évek művészi élményét –
kus lényét, a tájjal való össze- napnak különböző pillanatai- köszöntötte Pálffy Károlyt
olvadását egy női test istenek ban, az évszaknak különböző Praznovszky Mihály.
teremtette formáiban, amely- napjain s a füredi tájnak különCsorba Kata
nek vonalai éppúgy a terem- böző magasain egyedül akar
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Képviselő staféta: dr. Kiszely Pál
A Balatonfüredi Napló sorozatában önkormányzati képviselőket kérdezünk munkájukról, életükről, akik azután tovább kérdezve választják ki a következő interjú alanyát. Előző számunkban (2009. február 7. oldal)
dr. Nagy Gábor kérdezte
dr. Kiszely Pál alpolgármestert, hogy túl a hatvanon, honnan van a harmincéveseket is megszégyenítő energiája?
– Én természetesnek veszem, ahogy élek. Szeretem élni az életet, és szeretem az
életet, ahogy van. Édesapám
és édesanyám is dinamikus
egyéniség volt. Apám mindig
csinált valamit, ügyes, elismert hajóépítő volt, jó pár újítást is bevezetett, mindig futott, sietett valahova.
– Egyszemélyes intézmény, reneszánsz személyiség, mondják Önről sokan.
– Évek óta magam készítem a dokumentumokat, magam írom az előterjesztéseket,
a levelezéseket, magam nézem meg a helyszíneket, ahol
ügy van. Sokoldalú vagyok,
mondják rólam, én meg, örömmel veszem, ha így vélekednek.
– A sok projekt közül,
amit elkezdett, és szeretne
megvalósítani, melyiket tartja a legfontosabbnak?
– Inkább a kudarcokról beszélnék, meg nem valósult álmaimról, hátha a nyilvánosság előtt kibeszélve közelebb juthatok a megvalósításukhoz. Többen nehezményezték például a libegőt a Tamás-hegyre, amiből nem lett
semmi, a másik a balatoni akvárium, aminek a vizen lenne
a helye, amire Péter Pál hajómérnök már több variációban
szép tervet el is készített.
Most a nagy fejlesztések között erre nem igen van lehetőség, de azt hiszem, helye
lenne Füreden egy ilyen hipermodern látványosságnak is.
Vagy ha megépülne a valamikori hidegfürdő, és ott lenne
egy hajózási múzeum és az akvárium, természetesen annak
is örülnék. Kudarcként élem
meg azt is, hogy bár a képviselő-testület elfogadta a füredi
természeti szimbólumokat, a
csodálatos kék lepkét: a magyar boglárkát és a leánykökörcsint, nem váltak igazán
jelképpé
a
gyakorlatban.
Nincs rá energiám, hogy a művészeket állandóan mozgósítsam, hogy népszerűsítsék ezeket, és emléktárgyakra kerüljenek ezek a védett állat és növény ritkaságok, habár akkor,
2005-ben, az Anna-bálon
ilyen motívumokkal készített
porcelán tárgyakat ajándékoztak a támogatóknak.
Persze vannak sikerek is. Személyes közreműködésemmel
nyertük meg annak idején a
Phare pályázatot, és bevezettük a szelektív hulladékgyűjtést, bár több mint tíz évnek
kellett eltelnie, hogy eredménye is legyen, igaz akkor ezt
is jósolták a szakemberek.
Ugyanakkor több mint húsz
éve akkori lóczys diákokkal
kezdtük el kitakarítani a szemetet az erdőkből, ami azonban
azóta is újratermelődik, és félő, hogy az árak emelkedése
miatt egyre többet dobnak ki

majd az erdeinkbe.
– Mi a helyzet a közintézmények napenergiával történő fűtésével, amit szintén
Ön szorgalmazott?
– Elfogadták a városköz-

valósítani, és annyi probléma
és megoldandó ügy van, amit
meg kellene oldani, ez élteti
az embert szerintem.
– Ezekhez szabadkezet
is kap mint alpolgármester.

Dr. Kiszely Pál 2005-ben fogadtatta el Füred természeti
jelképeként a magyar boglárkát (kék lepke) és a leánykökörcsint
a képviselő-testülettel
pont rehabilitációs tervét,
amelyben én is tevékenyen
részt vállaltam a vásárcsarnok
esetében. A napenergia hasznosítása benne van a tervben, és
Füred lép egyet előre ezen a téren is. Meggyőződésem, hogy
a napenergia felhasználása
bár drága, de ha már ötven százalékban sikerül rá pályázati támogatást találni, akkor megéri, és azt se felejtsük el, hogy
ezt a jövőért is tesszük. Megjegyzem, hogy törökországi
utam során láttam, hogy ott
alig van olyan ház, amin ne
lenne napkollektor vagy napelem, vagy mindkettő, ilyen
szempontból, tehát hozzájuk
képest, mi vagyunk az Ázsia.
– Egy ilyen innovatív,
kezdeményező alkat, mint
Ön, ha mondjuk Franciaországba születik, hol tartana?
– Meg kell, hogy mondjam, külföldön mindenütt jobban hallgatnak rám, és megbecsülnek, legyen az Finnország, Törökország, Franciaország. Húszéves baráti kapcsolataim vannak, most is jön
egy francia barátom, akivel régebben francia segítséggel
megvalósítottuk a Széchényiben a tanpincét. A hároméves
Managing Urban Europe projekt (Balatonfüredi Napló 2008.
február különszám) záró eseményén a projekt legjobb kommunikátorának a díját nekem
ítélték oda.
– Ugyanakkor 19. éve
képviselő a választókerületében és 11 éve alpolgármester Füreden.
– Szeretem az embereket,
gyűlölködni nem tudok, haragudni is csak nagyon rövid ideig. Annyi jó és értelmes
feladat van, amit meg kellene

– Ha az önállóságomhoz
lenne pénzmag is, több mindent meg tudnék valósítani.
Szemben a polgármester úrral, azt gondolom, hogy igenis szükség lenne komolyabb
alpolgármesteri keretre, mert
tudom, hogy kis pénzből is
sok mindent meg lehet csinálni, lehetne vele mozgósítani
az embereket. Pénz nélkül pedig csak ötletelni lehet. Visszatérve, ott van például a libegő,
amit a Balaton-parti városok
közül egyedül itt tudnánk megvalósítani. Olyan panoráma
van, amit a szívbetegek is élvezhetnének, a környezetre pedig ügyelne a fenntartó, a
mostaninál gondozottabb, látogatottabb tanösvények lennének.
– Milyen most a füredi
MDF helyzete?
– Bokros Lajos példája is
mutatja, akinek a személyével
a tagság nem ért egyet, hogy
ilyen kis közösségeknek, mint
a füredi mdf-esek, nincs értelme az országos politikával foglalkozni. Ahogy a többi pártban, úgy itt is a fejünk felett
dönt a vezetőség. Van egy kicsi, de lelkes csapatunk itt a városban, akik a helyi politika
irányába mozdultak el, szeretnénk a város fejlődése érdekében hallatni a szavunkat.
Mások is szeretnének többet
tenni a városért: Szabó T. Attila botanikus professzor nyugdíjasként Füredre költözött, és a
professzor úr ötlete volt, hogy
a helyi, és a rendszeresen itt
nyaraló természettudósokból
meg kellene alkotni a műszaki és természettudományos tudós klubbot. A humán kultúra
ugyanis kellő szinten van kezelve városunkban. De hihetet-

len értékeink vannak a természettudományok terén is,
amit eddig nem aknáztunk ki.
Kevesen tudják például, hogy
Kitaibel Pál (1757-1817) botanikus, a magyar Linné, leírta
a Tamás-hegy növényfajtáit.
– Mint a füredi horgász
egyesület alelnökét kérdezem, akkor most van elég
hal a Balatonban vagy
nincs?
– Van hal, mert én is fogok, és fog más is, akinek sok
ideje van, és tudja, hogy hova
kell menni, de annyi hal valóban nincs, hogy igazi horgászturizmus legyen. Ahhoz nemcsak a hal hiányzik, de a horgászhely is. Erre is van ötletem, hogyan lehetne fejleszteni az egyesületeket. Nálunk
Füreden is óriási lehetőségek
vannak, de a többi fejlesztés elveszi a figyelmet és az energiát, nem tudjuk, fejlesszünk-e
például a Kisfaludy strand melletti horgásztanyán, vagy másutt lesz a helyünk, esetleg a
hajógyáron túli területen.
– Salsa, a tánc. Mióta szeret táncolni?
– A tánc fantasztikus dolog, serdülőkorom óta szeretem. Amikor megnéztem a
Salsa Fuerte Táncklub estjét,
láttam, hogy milyen szépen
táncolnak, és akkor én is beiratkoztam, és mondhatom, nagyon jól érzem ott magam.
Csupa kedves ember van, jó
táncosok, jó a társaság, jó a zene, mi kell még? Most már
két éve salsázom. Nagyon szeretek még jégvitorlázni, azért
mert a mámorító sebesség engem is rabul ejt, és nem sok
időt vesz el. Nagyon szeretek
fotózni is, többezer természetfotóm, diám van, lepkékről, halakról, gombákról, virágokról.
És persze kedvenc hobbim a
gombászás, jön a kucsmagomba szezon, most azt várom. És
akkor még nem beszéltünk az

édesvizi rákprogramról, amelyben a szlovén határtól egészen Balatonba ömléséig végigkövettem a Zalát, illetve a
Rábának a fölső szakaszát, és
a befolyó patakok rákállományát kutattuk, amelyből tanulmány és kisfilm és készült,
hogy a patak szabályozásnál
ne pusztítsák el ezeket az élőhelyeket. Részt vettünk a Leonardo programban is, amelynek keretében Magyarországon a keszthelyi egyetem tankertjében szarvasgombát próbálunk a mogyoró, gyertyán
és tölgyfákon termeszteni. Tíz
év elteltével, lassan ezek a fák
is termőre fordulnak.

hat evőkanál étolaj, lehetőleg
olíva, két kiskanál só, 2 és fél
deka élesztő kell hozzá, és saját fejlesztésben víz helyett
három, három és fél deci sör,
amivel összegyúrjuk, megdagasztjuk. Pihentetés után maroknyi gombócokat formálunk belőle, majd 1-2 mm vastagra kinyújtjuk, és teflon
vagy palacsintasütőben mindkét oldalát megsütjük. Finom
lepény lesz, ami tölthető sonkával akár vagdalthússal , egy
kis sajttal és rukkola salátával
mennyei. Apropó, most tudtam meg, hogy a gyros az is
török étel, egy Iszkander nevű
vendéglős találmánya, hogy a

Névjegy
Kiszely Pál alpolgármester, képviselő,
biológia–kémia–angol szakos tanár, a biológia doktora. Beszéli az angolt, németet, spanyolt és egy kis franciát is. A
nyolcas választókerület képviselője, a füredi MDF alapító tagja, 11 éve alpolgármester. Fia, Péter mérnök, Lánya, Zita
angol tanár és amerikanisztika kutató.
– Igazi ínyenc, szeret és
tud is főzni.
– Szerepeltem már a Tv
Paprikában is. Valóban szeretek főzni, a hétvégén árpagyöngyös lencselevest és nyúlpaprikást készítettem. Új kedvencem a piadína, aminek a receptjét
megosztanám
az
olvasókkal. Kultúrtörténeti érdekesség, török-olasz étel,
Olaszországban Emilia Romagna tartományban találkoztam
vele, mert az volt legtovább bizánci fennhatóság alatt, na
meg persze Törökországban.
Íme a recept: 60 deka liszt,

nyársat meg is lehet fordítani,
és függőlegesen sütni. Iszkander kebabnak hívják ott, de
görög közvetítéssel ért ide ez
az étel, ezért tartjuk mi görögnek, amit persze a törökök kikérnek maguknak.
A képviselő-stafétában Schindele Györgytől, aki a füredi néptáncosokkal és ifjúsági kézilabdázókkal tart legközelebb április 17-én Törökországba is, azt kérdezem,
tíz lövésből az íjászaton,
hányszor talál a célba?

Csorba Kata

Húsvét anno – 1800-as évek
A régi falusi szokásoknak
évszázadokon át fennmaradt felkutatását, elterjesztését a nemzeti öntudatra
ébredő, a nemzeti múlt kincseit számba vevő reformkoriaknak köszönhetjük.

Az 1833-ban született Réső Ensel Sándor ügyvéd, jogtudományi
író,
etnográfus
1867-ben megjelent tanulmányában például ezt olvashat-

juk a húsvéti ajándékozás
szokásáról:
„A fiatal menyecskének, leány
vagy legénynek, egész évre elrontaná férje vagy illetőleg
anyja munkakedvét, ha neki
húsvétra új, leánynak többnyire piros vagy sárga csizmát nem
venne. E csizmákat a nőszemélyek
húsvétkor,
vagy egy ideig azután is vasárnapokon, ha sár van,
a
templomig,
hogy tiszták maradjanak, kezeikben viszik, s ott
húzzák fel sártól
megtisztított lábaikra, hogy istentisztelet
után
ismét lehúzzák, s
miként jöttek mezítláb menjenek
haza.”
Réső Ensel Sándor
leírásában
egy húsvétvasárnapi szokás is szerepel: Az udvarló legény
„már húsvét hetében fenyőágat szokott szerezni, azt színes szalagokkal, czifra papírosokkal, piros tojással feldíszí-

teni s választottjának kaputetejére felhelyezni. Amely leánynak húsvét reggelén nincs
virága, vagy azt jelenti, hogy
rossz magaviseletű, vagy hogy
szeretője nincs, mi egyaránt
lealázza.”
A húsvéti ajándékozás hagyománya évszázadokra nyúlik
vissza, ám a gyerekeknek
csak az 1800-as évek óta hozza a nyuszi a húsvéti ajándékot. A polgárosult élet egyéb
szokásaihoz hasonlóan ez is
németföldről terjedt el világszerte. Alapjául két legendát
is találtam. Az egyik szerint
Assisi Szent Ferenc a böjt heteit egy kis szigeten töltötte,
ahol csak apró állatok laktak.
Társa csak egy csöpp nyuszi
volt, aki szeretete jeléül egy
madárfészekből készült húsvéti kosarat adott neki. A másik történet a germán tavaszistennőhöz kapcsolódik, akit
tavaszi virágok között, kezében tojással, lábánál nyulakkal, feje körül repkedő madarakkal ábrázolnak. Nos, ennek az Ostra istennőnek volt
egy különleges, színes tojásokat tojó madara. Az istennő a
gyerekek mulattatására nyúllá
változtatta a madarat.
(Folytatás a 9. oldalon.)

8

BALATONFÜREDI NAPLÓ

2009. március

Kettőezer-kilenc március tizenötödike
Hány március tizenötödikét megéltünk már!
Hány dacost, fojtogatót, verőfényeset! S ugyanakkor hány
csiricsárét, selyemzászlókkal
és selyemhazugságokkal feldíszítve!
Megvolt a maga néma, szívdobogásos márciusa a Bach-korszaknak, egy, az önigazolás
glóriáját hordozó márciusa a
kiegyezés korának és a millennium éveinek. Aztán az 1945
és az 1956 utáni évtizedeknek
is, amikor Rákosi Mátyások
és Kádár Jánosok bizonygatták a magyar szabadságeszmék hatalmát, hátuk mögött a
szovjet birodalom tankjaival.
Egy 1950-es törvényerejű rendeletből kiderül, hogy ezentúl
a legnagyobb nemzeti ünnepünk április 4-e lesz, aztán
egy év múlva, 1951. március
10-én a minisztertanács arról
határoz, hogy március 15-e
ezentúl csupán egyszerű munkanap lesz! De egy évre rá,
1952 márciusában ismét zászlódíszben ünnepel az ország,
csak nem 15-én, hanem március 9-én, Rákosi Mátyás 60.
születésnapján! Aztán eltelt
négy keserves év, és kitört a
forradalom.
S végül megvolt a maga márci-

usa a hetvenes-nyolcvanas
évek magyar ellenzékének is,
amely a jeltelenné tett fekete
betűs március tizenötödikét újra piros betűs ünneppé változtatta!

március tizenötödike”. Írta
Csoóri Sándor 16 évvel ezelőtt, 1993. március 13-án.
A márciusi fiataloknak volt
egy szent szövegük, egy zseniális, radikális tömörítmény. A

gát, a cenzúra eltörlését”
Ma is ez az egyik legfontosabb megoldandó kérdés: legyen a sajtó, a rádió, és a
televízió független, de ne
csak független legyen, hanem

Felvonulók Füred utcáin a Pannon Várszínház szervezésében
„Soha semmitől nem félt úgy
a hatalom, mint a márciusi fiatalok napjától. Ennyire talán
még október huszonharmadikától sem félt, mert romlott
bűntudatával is érezte, hogy a
magyar szabadságeszme, és a
magyar függetlenségi eszme
összpillanata és összjelképe:

tizenkét pont! Ők egyszerűen
és pőrén, 12 csattanós jelszóba tömörítve fogalmazták
meg, hogy „Mit kíván a magyar nemzet”. És mert írók
voltak, a követelések közül az
került az első helyre, ami számukra a legfontosabb volt:
„Kívánjuk a sajtó szabadsá-

pártatlan is, de ne csak pártatlan legyen, hanem tárgyilagos
is. Vagyis ahogyan Deák Ferenc megfogalmazta: „Hazudni (már pedig) nem lehet!”
Mást és többet ma sem kíván
senki. Ma már nincs hivatala
a cenzúrának. Ma már nincsenek hivatalos cenzorok. Ma

már a gyászos munkát elvégzi maga az újságíró. A kiszolgáltatott, a megélhetését féltő,
a megbízója kénye-kedvétől
rettegő tollforgató. (Tisztelet
persze a kivételnek.) A többség kerüli a kényes témákat,
kerüli a nemzet sorskérdéseit.
Inkább keresi a megasztárokat, keresi a nyomorult kis bűnözőket, keresi az éjszaka
szerencsétlen pillangóit, keresi és fényezi a kérészéletű „celebeket” és várja a pünkösdi
kiskirályok kitüntetés-alamizsnáit.
A „Mit kíván a magyar nemzet” március 15-i kiáltványának egy korabeli nyomtatott
példányán a tizenkettedik
pont így hangzik: „Unió, vagyis Erdélynek Magyarországgali egyesítése”. Azóta a történelem viharai szétszaggatták az országrészeket. Legalább lélekben egyesítsük a
magyarságot! Unió: lélekben.
De az egész magyarsággal. A
tizenkettedik pont parancsa
számunkra az, hogy mindnyájan egy nemzet tagjai vagyunk. Akik a határainkon
kívül élnek, de magyarnak érzik magukat, azok hihessék,
hogy nekik két hazájuk is lehet, de nemzetük csak egy.

Két hazánk lehet, de két nemzetünk nem lehet!
Az ember beszélhet több
nyelvet, megtanulhat élni
több kultúrában is, de nemzete csak ez az egy van. A nemzet nem valami rajtunk kívüli
képződmény, hanem eleven
lényegünk. A nemzet ott van,
ahol mi vagyunk! Nekünk, az
egy anyaországban és számtalan más országban élő magyaroknak üzenhet-e fölzaklatóbb
gondolatot március, mint
hogy a történelemben széttöredezett nemzetet magunkból
kell újrateremtenünk!
Tisztelt ünneplő közönség!
Gondolataimat azzal fejezem
be, hogy emlékeztetek a Magyar Rádió Kossuth és Petőfi
adójára, melyekből mostanság próbálnak MR1-et és
MR2-t faragni.
Emlékezzünk a már rég nem
hallható Kossuth-adó szünetjelére, amely így hangzott:
„Éljen a magyar Szabadság!
Éljen a Haza!”
(Részlet Kővári Péter, a Duna Televízió főszerkesztőjének
Györök György emléktáblájánál március 15-én mondott
ünnepi beszédéből.)

A reformkori hagyomány felélesztője: Schindele Emi
– Gyerekkorodban már
megragadott téged az úgymond reformkorinak nevezett városrész, a telep?
– Nagyon őszinte leszek,
nem különösebben. Ami megmaradt az a Balaton, a hajók,
a séta az édesanyámmal és az
édesapámmal. Fiatalasszonyként is inkább a gyerekeim
szőke kis fejét láttam magam
előtt, ha elindultunk a partra,
de már akkor is éreztem és tudtam, hogy egy nagyon kiváltságos helyen élünk. Napjainkban, ahogy férjemmel karonfogva sétálunk mindketten rácsodálkozunk, hogy milyen
gyönyörű helyen lakunk,
hogy mennyi érték vesz körül
bennünket. Ez olyan örökség,
amelyért hálásnak kell lennünk. Balatonfürednek sajátos atmoszférája van, hiszen
az épületekkel együtt ránk maradt az az örökség is, amelyet
a nagy költők, írók, színészek
adtak tovább. Amúgy elég kiváltságos helyzetben volt mindig is Füred, itt mi szabadabban élhettünk. Szerintem
nem nagyon mertek mélyebben hozzányúlni az épített
örökségeinkhez múltjuk miatt. Éreztem,hogy ebbe a miliőben az én álmomat is meg
tudom valósítani.
– Mi volt az az álom?
– Nagyon konkrétan meg
tudom fogalmazni. Egy vasárnap délután történt, magam
voltam otthon, Mozartot hallgattam s eszembe jutott egy
salzburgi emlékem: Az utcán
hölgyek és urak kosztümben
vonultak. Akkor ott, azt hittem, hogy egy filmforgatás közepébe csöppentem, mikor is
megtudtam, hogy a korzón sétálók hagyományőrzők. Mi
lenne, ha hasonlóval próbálkoznánk mi is itt Balatonfüreden? Amikor mindezt elmondtam ismerőseimnek és a
város vezetőségének, furcsán
néztek rám, hogy ez egy

olyan ötlet, amit talán nem is
lehet megvalósítani. Összehívtam a barátnőimet, akikkel
megbeszéltük a tennivalókat.
Mivel ők is láttak benne fantáziát, elhatároztuk, hogy elkezdjük a ruhákat tervezni. Először csak az volt az elképzelésem, hogy korabeli viseletben
korzózunk, és így próbáljuk
felidézni a reformkor hangulatát. A Balatonfüredi Reformkori Hagyományőrző Társaság
2005-ben alakult meg. Az első évben sok elismerést kaptunk, de ugyanakkor kritikát
is. Mivel nem volt elég pén-

is, hogy a ruhák korhű anyagból készüljenek. Szeretném elérni, hogy a hölgyek frizurájuk, sminkjük és kiegészítőik tekintetében is korhűek legyenek. Hiszem, hogy sok
múlik az apró részleteken. A
legnagyobb rendezvényünk a
Korok Fesztiválja. Erre az alkalomra Magyarország minden tájáról hívtunk hagyományőrzőket, akik a főutcán
egy varázslatosan szép felvonulás után bemutattak egy kis
szeletkét az általuk képviselt
korból a sétány szabadtéri színpadán. Igyekszünk a ruhák be-

A korok fesztiválján (május 29-31.) közel ezer szereplőt,
felvonulót vár Balatonfüredre a Reformkori Hagyományőrzők
Társasága
zünk a varratásra, ezért kezdetben kölcsönöztük a ruháinkat.
A 2006-os év már sikeresebb
volt ruha szempontjából.
Nagy örömömre szolgált,
hogy a palotás tánchoz külön
ruhákat tudtunk készíttetni a
hölgyeknek. Néhány férfi társunknak pedig díszmagyart sikerült varratni. Bécsből hozattuk az anyagot, mert egy dologhoz nagyon ragaszkodtam
és ragaszkodom a mai napig

mutatása mellett kulturális
tartalommal is bővíteni a programjainkat. Ennek érdekében
szekciókat hoztunk létre többkevesebb sikerrel. Egyik legérdekesebb kezdeményezésünk
kapcsán a gyermekeket szólítjuk meg az óvodákban és az iskolákban, ahol előzetes megbeszélés alapján a reformkorról tartanak rendhagyó osztályfőnöki órát a korabeli ruhákba öltözött felnőttek és gye-

rekek.
– Melyek azok a nehézségek, amellyel a társaság
szembesül?
– A társaság háromnegyed
része az idősebb korosztályhoz tartozik, akik már elfáradnak, nem tudják a fiatalos
tempót tartani. Megmondom
őszintén, én is fáradok. Támogatók keresése, a pályázatok
megírása, hogy honnan teremtsük elő a pénzt, mindez igénybe vesz bennünket. A hölgyeknek szeretném megköszönni, hogy maguk varrták a
ruhát, hiszen ez nagy áldozatkészség volt a részükről. Mivel mi is a sok civil szervezet
egyike vagyunk, nem várhattuk el az önkormányzattól,
hogy csak bennünket támogassanak. Ennek ellenére felismerték, hogy sok dolgot tudunk
nyújtani, amire építkezni lehet. Megtiszteltetés számomra, hogy az olyan kifejezéseket, mint „reformkori városrész”, „korhű” mások is szívesen használják. Hál’ Istennek még az utcatáblára is
ki van írva, hogy Reformkori
Városrész. Örömmel tölt el,
hogy kezdeményezésem sokakat magával ragadott. Fontosnak tartjuk, hogy nemcsak a
sétára koncentrálunk, hanem
szervesen bekapcsolódunk a
nagy kulturális rendezvényekbe: (Jókai Napok, Március
15., Blaha Lujza emlékének
ápolása, az Anna-bál, a Polgári bál, melyen a Palotással lépünk fel). A társaságon belül
önálló műsorokat is betanulunk, hiszen a folyamatos önképzés, is célunk. Emellett
eleget teszünk meghívásoknak is, említeném a móriak lelkesedését, az abbáziai, a lengyel, a erdélyi meghívásokat,
valamint az olaszországi, és
németországi majdani szereplésünket. Egy másik fontos
rendezvényünk a Betlehem állítás a kerek templom tövé-

ben, ahol bensőséges várakozással tudunk a jelenlevőkkel
együtt Isten és egymás felé fordulni. Legnagyobb rendezvényünk a Korok Fesztiválja,
mára már nemzetközivé nőtte
ki magát. Május 29-31. között

nökének is már egy reformkori ruhája?
– Minden megnyilvánulásunkkor természetesen ott vagyok, kísérem a társaságot,
sokan kérnek, hogy szánjam
már rá magam és készíttessek

„A balatonfürediek számára nyitott könyv vagyok, mert itt születtem, itt dolgoztam, ide
szültem a három fiúgyermekünket. Keserves
perceink is voltak az életben, mint mindenkinek. A rendszerváltáskor a férjemmel együtt
az utcára kerültünk. A három gyerekkel nehéz
volt, de a szülői háttérrel sikerült ezt az időszakot átvészelnünk. Akkor jött a lehetőség,
hogy vállalkozzunk, amit meg is ragadtunk.
Húsz évig vittük a vállalkozást, addig a bennem rejlő erők és a tervek nem tudtak a felszínre törni, csak forrtak, forrtak.”
Angliából, Spanyolországból,
Horvátországból,
Németországból, Erdélyből várunk vendégeket, majdnem ezer szereplővel, fellépővel.
– Szabadidődben mit csinálsz szívesen?
– Főleg a lakberendezés érdekel. Örülök annak, hogy a
családom, gyerekeim elfogadják a tanácsaimat, sőt kérik véleményemet,
segítségemet.
Édesanyámtól örököltem ezt
az adottságomat, tudniillik ő
is nagyon ízlésesen és eleganciával rendezte be a lakását.
Emlékszem, hogy a terítékei
olyanok voltak, mintha az angol királynőt várta volna. Jelzem, ez elsősorban nem pénzfüggő, hanem a megfelelő színek, tárgyak harmóniája, kombinációja, egyszerű dolgokból
is nagyot lehet alkotni. Mindig bontom a falakat, hogy, tágasabb, szebb, világosabb
környezetet tudjak kialakítani. Jól esik, hogy kikérik a véleményemet.
– Mikor lesz a társaság el-

egy korhű ruhát, talán így kevésbé látszana a drukkolásom
is a csoportért. Egy szervező
az lót fut, talán rá sem ér méltóságteljesen sétálni. Én egy
tyúkanyó vagyok, legyen először mindenki másnak ruhája, s talán a méretem sem
elhanyagolható. Anyaként is
először a gyerekeknek, másodszor is a gyerekeknek és a
férjemnek, csak utánuk következem én. Pontosan így vagyok a társasággal is. Addig
nem tudnék viselni egy szép
ruhát, ameddig látnám, hogy
valamelyik társunknak nincs
megfelelő darabja. A hagyományőrzést szívemből, lelkemből ápolni szeretném,
mert a hagyományok tisztelete nélkül sem a jelent sem jövőt nem lehet megélni. Balatonfüredért kész vagyok ezen
a területen tenni és alkotni.
Nagyon sok tervem, ötletem,
álmom van még, melyeket a
jó Isten segítségével meg szeretnék valósítani.
Madaras Csaba
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A napokban mutatta be Gaál Antal újabb kötetét
Üzenet a harmadik emeletről címmel.
Németh István Péter így ír a borítón:
„Gaál Antal legújabb verses könyvében a
harmadik emeletről küldi költői postáit nékünk, olvasóknak. Jelképesnek is érzem,
hisz szándékoltan rögzíti – ilyen pontossággal – szűkebb otthonának és műhelyének
térbeli koordinátáit. Aki egy balatoni kisváros útjai-járdái fölött él három emelettel, annak rálátása van emberekre s tájra egyaránt.”

Bodosi György 84. születésnapját ünnepelte március
24-én.

A pécselyi költő
Gimnáziumi osztálytársammal, Józsa Gyurival együtt tanultunk az érettségire. Kiköltöztem hozzájuk Pécselyre, ahol a
dombon lévő pincéjükben vertünk tanyát. Talán néhány napot,
vagy egy hetet töltöttünk el itt matematika és történelem tételek magolásával.
Máig szép színekkel és illatokkal gazdag emlékem e pár nap, a
régi bútorokkal berendezett szoba, a pécselyi völgy nyár-eleji
harsanása, és a sok-sok beszélgetés Erdélyről, történelemről és
az élet más „nagy dolgairól”.
Gyuri családját nem nagyon ismertem, bár máskor is voltam náluk rövid időre. Testvérei közül Juditot ismertem jobban,
eggyel felettünk járt a gimnáziumban, a nővérem osztálytársa
volt. Húgukat, Gabit szinte csak „látásból”, ő még kicsi volt hozzánk. Szüleivel csak ritkán találkoztam. Azt tudtam, hogy Gyuri édesapja körorvos, akire kilenc kis falu betegeinek a gondja
van rábízva. azt is tudtam, láttam, hogy ritka gyűjteménye van
népművészeti tárgyakból és ókori leletekből. (Ma állandó kiállításon látogatható a falu iskolájában.) Tudtam, hogy Bodosi
György néven kötetei jelennek meg, hogy Illyés is barátságába

Bodosi György: Abervas (Vázlat)
Ez itt a gyönyörű tenger. Itt leggondtalanabbul folynak
egymásba a habok. Meztelen nők kacagva fejtik meg
szerencsés hajósok és gazdag idegenek álmait… aber :
was sprach Ich mit diesen lustigen Leuten? Mit keresel
ezek között, hajótörött. Hiszen Ők hazádnak nevét sem
ismerik.
(A versek Bodosi György Mondatokba Takarózva című
2008 decemberében megjelent kötetében olvashatók.)
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Gaál Antal: Összenyomható
Ez egy méhkas és nem is túl nagy.
Harmadik emeleti méhsejt az enyém.
Kiröpülök, aztán vissza. Mikor hogy.
Mint a többiek: reggel, délután, de
néha éjszaka is. Mindenki a maga
belső parancsaira vagy vágyaira hallgatva.
De az időjárás mindent eldönt:
az esőben eláznának a szárnyaink.
Ilyenkor kiszagolunk, és tudjuk, hogy
a magunk szabta idő meddig tart.
Mindig így volt? Vagy ez csak egy álom,
amit képtelenek vagyunk végigálmodni?
A meder lassan változik, de a vízesés
tovább dübörög. Csillogóbb autó
kanyarodik ki a kapun.
Várjuk, hogy visszatér-e?

gatartása lehet az oka, hogy a megtorlás éveiben nem esett
bántódása. A falunak, ahol élt, nemcsak orvosa volt, valóban
együtt élt velük. Úgy tűnt, mintha ambíciót kielégített volna ez
az élet, családja is beilleszkedett az itt élők társadalmába. A paraszti élet, a paraszti kultúra emlékeinek gyűjtése, a paraszti életmódot folytató emberek iránti érdeklődés a szociográfia iránti
erős vonzódás továbbélését jelezte. Élményeit versekben örökítette meg, amelyekkel aztán bekopogott a Tihanyban lakó
Illyés Gyulához. Ez 1958-ben volt, 1964-ben pedig Illyés előszavával megjelent első verskötete. Szociográfia írásai a pécsi
Jelenkorban jelentek meg, ameddig lehetett, teljes anyag csak
1994-ben kerülhetett kötet formájában az olvasók kezébe.
Egyetlen társaságnak, a nemzetközi PEN klubnak a tagja, oda
is azért lépett be Passuth és Illyés ajánlásával –idézi fel Judit a
történetet-, mert rábeszélték „jó védelmet jelenthet egy olyan
szókimondó író számára, amilyen vagy”. 1987 óta nyugdíjasként él feleségével, Pannival Pécselyen. A gyerekek elköltöztek, családot alapítottak, s megszülettek a gyönyörű unokák.
Bodosi György az „őszikék” korszakban sorra teszi le az újabb
ás újabb köteteket az asztalra. Minden műnemben alkot, lírai,
prózai és drámai írásai közül válogathatnak olvasói, tisztelői.
A rendszerváltozásnak nevezett események nem kedveztek
azoknak az alkotóknak, akik kimaradtak az irodalom belső köreiből, a fősodorból. Bodosi György sohasem került ebbe a körbe, s ez láthatóan sok keserűséget jelentett neki. Jól emlékszem
arra, amikor az apám korú író könyve kiadásához segítséget, támogatót keresve felháborodottan panaszkodott az áldatlan állapotokra, a pénz mindent eluraló szerepére, a magukat
műítésznek is hívő bürokratákra, a műveletlen menedzserekre,
akik a könyvpiacon (!) próbálnak megélni.
Mégis, ha óvatosan is, de megjegyzem nem biztos, hogy Pécsely Bodosi szép álmainak a „vesztőhelye” lenne. Lehet, hogy
ennek a viszonylag védett Balaton felvidéki medencének is kö-

Gaál Antal:
Szabad átkelés
valami nyugtalanság
mint mikor egy bogár
tenyérnyi pocsolya
széléhez érkezik
mi van a dolgok mögött?
a kérdések lassan
elsimulnak
de a sűrűsödő erővonalak
között
a félve körülpillantás
megmarad
bogár vagyok és nem
tudok úszni

Bodosi György: Jelekkel jeltelenül
Mindent megmagyarázok – mondta a Tenger az Égnek
zölden és kéken. Aztán tovább hazudott a Földnek. Fehéren, szürkén és vérvörösen.
Madár bukdácsolt az Óceán felett. Valaki állt a parton.
Fölemelete magasba a kezét. Integetett. A Kéz és Szárnyas Lény összetartoztak. Mihelyt elfáradt, a törzséhez simult ez, az ugyanúgy téve leereszkedett. Játékuk nem
tudom meddig tartott. Végül a madár a vízbe hullt.
Árvák voltunk, s milyen fehérek mindketten a legutolsó,
immár oly távoli s mégis közeli összekapcsolódásban,
Semmit sem értek – jegyezte meg a Föld szürkén, fehéren
és bíborvörösen. Az Ég ugyanezeket mondta tovább zölden és kéken a Tengernek. Ám az, mintha mi sem történt
volna, színevesztetten és eszeveszetten csak háborgott tovább.
szönhető, hogy saját útját járhatta, klikkek és körök „elvárásainak” való megfelelés kényszere nélkül. Az itt megélt majdnem
századnyi élet írott és „íratlan” értékei csak itt és így születhettek meg. Számomra ezt bizonyítja az a kamaszos lendület és izgalom, ahogyan Bodosi György újabb és újabb köteteinek
kiadását szervezi, kiadót keres és talál, címlapot választ, tördelést, szedést ellenőriz. Hiszem, hogy boldog.
Cserép László
(Cserép László írása Bodosi György Aragoniai Szent Katalin olaszul
és magyarul 2008 májusában megjelent drámájának előszava.)

Húsvét anno – 1800-as évek
(Folytatás a 7. oldalról.)

fogadta. Tudtam, hogy nem „egyszerű” körorvos, művészember. Azt inkább csak éreztem, hogy valamilyen módon kívül,
felül áll a mindennapi élet, szocializmus valóságán, s az állandó oppozíció jeleit véltem gyerekfejjel felfedezni. Gyuri jó pajtásom volt, de néha nem értettem erős érzelmi reakcióit. (Ma
már – talán leegyszerűsítve - a család olasz felmenőinek a számlájára írom ezt.) A gimnázium befejezése, a sikeres érettség óta
ritkán találkozunk, leginkább, amikor édesapjának kötete jelenik meg, s hála istennek ez egyre gyakrabban történik.
Gyuri édesapját, a költőt, írót és hús-vér embert csak később,
felnőtt fejjel ismertem meg. Egyre gyakoribb balatonfüredi
könyvbemutatóin, egyik-másiknak szervezőjeként volt alkalmam beszélgetni vele, s jobban megismerni őt. Zárkózott ember lévén tőle nem sokat tudtam meg, de életrajza (Judit
foglalta kerek írásba a 2001-ben megjelent „Szép álmok vesztőhelye” című kötetben), s műveinek olvasása sok mindenre választ adott, amit korábban nem értettem.
1925-ben született Budapesten, székely és olasz felmenőkről.
1950-ben kapott orvosi diplomát, de szigorló korábban már a Teleki Intézetben dolgozott Bibó István közvetlen irányítása alatt
lévő szociográfiai részlegen. A Válasz utolsó számában 1949ben megjelent első írása, s máris döntenie kellett, hisz rossz káderként állást a fővárosban nem remélhetett. Így került Veszprémbe, a kórház belgyógyászati osztályára, de hamarosan
innen is tovább kellett mennie. Falusi körzetbe helyezték, Pécselyre, ahol feleségével felnevelték három gyermeküket. 1956os forradalomban a helyi Forradalmi Tanács tagjává választották. Mérsékelt, demokratikus szabályok betartását követelő ma-

Édességet ugyancsak az
1800-as évektől találunk a húsvéti kosarakban.
A húsvéti ünnepkört záró fehérvasárnap gyönyörű szokása
volt a barátságkötés, a „mátkázás”, a ”komálás” hagyománya, amikor nem vérrokon
leányok, legények egész életükre testvérré fogadták egymást. A régiek hitében csak a
húsvéton Krisztusban megújult ember képes életre szóló
barátságot kötni. Itt a mi vidékünkön például a nagylányok
az ünnep reggelén hímes tojással, süteménnyel, gyümölcscsel megrakott komatálat készítettek, amelyet egy kisebb leányka vitt el a kiválasztott
barátnőhöz. Az, ha elfogadta,
„kiváltotta” a saját ajándékával, egy hasonlóan feldíszített
komatállal, benne a mátkáló
verssel:
„Mátka, mátka, mátkálunk,
holnap délre komázzunk
Ha éljünk, ha haljunk,
mindég mátkák maradjunk!”

Az Eötvös iskola 2.A osztálya színes rajzokkal várja a húsvétot
Az így kötött mátkaságot mindkét fél komolyan vette. Ettől
kezdve magázódtak, ami barátságuk szorosabbra fonódását
jelentette. Esküvőjük alkalmával csakis a mátka lehetett első koszorúslány, gyermeküknek ő lett a főkeresztanyja, ő
volt az, aki jóban-rosszban –
élete végéig – mátkapárja mellett állt.

A húsvéti ünnepkör gazdag hagyományából mára megmaradt a locsolás, a hímes tojás,
az ajándékozás szokása. Ittott még rendeznek húsvéti bálokat, és a rokonlátogatás sem
merült még feledésbe. A régi
szokások eltűnése nemcsak
egy szép színfolttól fosztja
meg életünket, hanem a szokás tartalmától is – írta már ti-

zenöt esztendővel ezelőtt a
néprajzos Gaál Anikó. „Megfakultak mások iránti érzelmeink, megkopott a barátság,
a szeretet. Pedig a lelkünk
mélyén készen áll a díszes
mátkatál, várva, hogy elővegyük, és már-már szakadozó
barátságainkat szorosra kössük
vele”.
Tarnai Katalin
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BALATONFÜREDI NAPLÓ

Nem csalás, nem ámítás

2009. március

Lóczys színjátszó siker

Épül az új füredi sportlétesítmény
Nincsen sikkasztás, gazdasági válság, csupán az időjárásnak köszönhető, hogy
nem készült még el a sportkomplexum beruházásának
első fázisa, a műfüves pálya
– tudtuk meg Fülöp Zoltán szakosztályvezetőtől. A
munkálatok hamarosan befejeződnek, így méltó körülmények között focizhatnak
a fürediek.
Mint ismeretes, a Balatonfüredi FC kizárólagos tulajdonában található öthektáros
földrészből 22 ezer négyzetméteres terület értékesítésre került. A befolyt összegből a
sportkomplexum megépítését
tervezték. Az elképzelések szerint év elejére a műfüves-pályának már el kellett volna
készülnie, ám a füredi labdarúgók még mindig Veszprémben gyakorolnak, és ott fogadják ellenfeleiket.
– Sajnálatos módon az
idei zord tél miatt nem sikerült a munkálatok ütemezését

a tervezetthez igazítani. Szeretnék mindenkit megnyugtatni,
szerencsére bennünket még
nem ért el a gazdasági válság,
továbbra is rendelkezésre áll a
fedezet a beruházás befejezésére, senki nem vett ki jogtalanul pénzt a kasszából – válaszol a kétkedők felvetéseire
Fülöp Zoltán. – Az elkövetkezendő néhány hónapon belül
felépül egy nemzetközi méretű, villanyvilágítással ellátott
műfüves-pálya, valamint egy
teljesen új, füves centerpálya.
Ami még örvendetes, hogy az
európai normáknak megfelelő, háromszáznyolcvan négyzetméteres klubházunk is lesz
öltözőkkel, orvosi szobával,
irodákkal, így nívós körülmények között tudjuk fogadni aktuális ellenfeleinket – méltatta
a beruházás jelentőségét a
szakosztályvezető.
Az építkezés az elmúlt hetekben is folyamatos, csak éppen
a nem látványos stádiumában
volt. Állnak a világításhoz
szükséges kandeláberek, az el-

választó korlát, a kispadok, a
labdafogó hálók tartóoszlopai. Jelen pillanatban a pálya
tükör kialakítása folyik. A tervek szerint május elején már
az új műfüves-pályán fogadhatja a BFC soron következő
ellenfelét.
Pályaavatóra mindenképpen
készülnek a fürediek, mert
méltóképpen szeretnék megünnepelni a létesítményt.
Konkrétumokról még nem
nyilatkozott Fülöp Zoltán, de
időben értesítve lesznek a
szurkolók és az érdeklődők. A
centerpálya nem vetett füves
lesz, hanem gyepszőnyeggel
borítják, és további jó hír,
hogy az öltöző építésére megkapták az építési engedélyeket, így hamarosan ott is
megkezdődnek a munkálatok.
Fülöp szerint a tervezett időpontra (korábbi beszélgetések
alapján 2009 júliusa) elkészül
a sportkomplexum, melynek
becsült értéke nettó 210 millió forint.
Szendi Péter

A 2008-as keszthelyi helikoni ezüstérem után Molnár Sándor felkészítésével ezúttal Ajkán, március
21-én Szophoklész Antigonéjával, kilenc új szereplővel a Lóczy Diákszínpad az Országos
Diákszínjátszó Egyesület közép-dunántúli regionális találkozóján újabb ezüst minősítést érdemelt
ki. Szőke Szidónia XII.C osztályos tanulót Antigoné alakjának remek megformálásáért, színészi
munkájáért különdíjjal jutalmazták

Kölyökfoci – közös mozival

Szívvel-lélekkel daloltak
Énekversenyt nyertek a füredi diákok
A közelmúltban megrendezett két különböző népdaléneklési versenyen az
Eötvös Loránd Általános Iskola tanulói arattak szép sikereket.
A Tiszán innen, Dunán túl
országos népdaléneklési versenyen nemcsak szólóban lehetett indulni, hanem kis- és
nagycsoportban is. Így állt

csokrot állítottunk össze, míg
Tabi Adrienn szólóban széki
népdalokat énekelt. A szakmai zsűri értékelésében úgy fogalmazott, hogy nagyon jól
sikerült a népdalcsokor összeállítása, talán ebben rejlik a siker egyik titka. A lányok
hangja pedig annyira jól szól
együtt, szinte úgy lehet hallani, mintha csak egy ember énekelne – mondta büszkén Szűcs-

kel, az iskolán kívül tagja az
aszófői Dallamvilág Musicalcsoportnak, (lapzártánkkor éppen a Sztárpalánta Tehetségkutató versenyre készül) s távolabbi terveiben is szerepel
az éneklés. Véninger Brigitta
az iskola énekkarában énekel,
de számára az éneklés egyelőre hobbi. Korcsog Anna-Lucia pedig az idén került be az
iskola énekkarába és hét éve

Rendhagyó
ajándékkal
lepte meg fiatal sportolóit a
Balatonfüredi Kölyök Labdarúgó Club (BKLC). A sportklub közel félszáz ifjú
labdarúgója a Balaton Szabadidő és Konferencia Központ mozitermében jókedvű
matinéval zárta le az őszi-téli versenyidőszakot március
22-én. A klubról és a sportolók eddigi eredményeiről ifj.
Makó Istvánt, a BKLC titkárát kérdeztük.
– A BKLC nemcsak a sportról szól, legalább ennyire fontos célunk a közösségfejlesztés, amihez kiváló alkalom lehet akár egy közös matiné is. Számunkra elsődleges a
környezetünkkel való kölcsönös együttműködés, igyekszünk jelentős figyelmet fordítani a szülőkkel és az általános iskolákkal a kapcsolattar-

tásra.
– Milyen eredményekkel
zárták a téli versenyidőszakot?
– December eleje óta U-9es korosztályunk három, amíg
U-11-es csapatunk öt különböző versenyen vett részt. A mérlegünk bíztató, a tornákon az
előbbi korosztállyal egy második, egy harmadik és egy ötödik helyezést, míg az U-11-es
csapatunkkal három második
és két negyedik helyezést értünk el. Fiataljainkat többször
is külön díjazták teljesítményükért. Külön kiemelném Szakonyi Emesét, az egyesület
egyedüli lány tagját, aki az U11 csapat egyik legtehetségesebb játékosa, alapembere. Pauer Krisztián több alkalommal is gólkirály lett, míg Sipos Róbert a kapusok mezőnyéből emelkedett ki saját
korosztályában.

– Az őszi-téli teremben
töltött időszak után hogyan
alakul majd a tavasz?
– Március elejétől újra a
Radnóti iskola kiváló körülményeket biztosító műfüves
edzőpályáján készülnek csapataink, immár heti három-három gyakorlással. Áprilistól
mindkét korosztályunk bekapcsolódik a Magyar Labdarúgó
Szövetség NUSI-UPI megyei
programjába, amelynek keretében a gyerekek három tornán vesznek majd részt
Veszprémben.
Ezenkívül
mindkét együttesünknek heti
rendszerességgel
próbálunk
edzőmérkőzéseket lekötni. A
nyáron sem maradnak program nélkül a fiataljaink, napközis rendszerű focitábort
szervezünk számukra a szünidő ideje alatt.
Szücs Zs.

Apák napja az Eötvös iskolában
Korcsog Anna-Lucia, Véninger Brigitta és Tabi Adrienn megyei első helyezett az énekversenyen
össze három lány – Korcsog
Anna-Lucia, Tabi Adrienn és
Véninger Brigitta –, akik a
veszprémi zeneiskolában tartott megyei versenyen elsők
lettek. Szólóban nyert Tabi Adrienn külön is. Szűcsné Sallai
Margit, a lányok felkészítő tanára kérdésünkre elmondta,
hogy a versenykiírás szerint
egy tájról való dalcsokorral
kellett készülni. A csoportos
éneklésben balatoni népdal-

né Sallai Margit tanárnő.
Az Apáczai Tankönyvkiadó
népdaléneklési verseny megyei fordulóján, ahol kizárólag szóló kategóriában lehetett indulni öt tájjellegű és öt
szabadon választott dallal, az
5-6. évfolyamosok közötti versenyt Korcsog Anna-Lucia
nyerte meg, Tabi Adrienn pedig második helyezést ért el a
7-8. évfolyamosok között. Tabi Adrienn már hét éve éne-

néptáncol. A verseny tehát tovább folytatódik. Április 4-én
a Tiszán innen, Dunán túl verseny országos megmérettetésén Budapesten Tabi Adrienn
indul szólóban és mindhárom
lány csoportosan, május 5-én
az Apáczai kiadó országos
versenyén Korcsog Anna-Lucia képviseli az iskolát és Balatonfüredet.

Szücs Zsuzsanna

A mi iskolánkban már hagyomány, hogy osztályfőnökünk, Csehné Szabó Ilona minden évben megrendezi az apák napját. Erre a jeles eseményre 2009. február 28-án került sor. Szombat délután a tornateremben gyülekeztünk és kíváncsian vártuk a műsort. Megkezdődött az előadás. Elsőnek az iskolai farsangon
nagy sikert aratott Cowboy tánccal kedveskedtünk az apukáknak, és egy-két nagypapának. Ezt követően
mindenki mondott egy rövid verset, és átnyújtottuk az édesapáknak a technikaórán készített ajándékot.
Ili néni nagyon szórakoztató ügyességi versennyel készült. Volt: rollerezés, zsákban ugrálás, labdavezetés
seprűvel, betűkirakó. Váll-vállvetve küzdöttünk apával és sokat nevettünk. Nekem a rohanás az iskolába című verseny tetszett a legjobban, itt egy-egy gyerekre rá kellett adni gyorsan a ruháit és a cipőjét, de
még a táskát is a hátára. A közönség, akit az anyukák és testvérek alkottak, közben lelkesen szurkolt.
A csapatok oklevelet kaptak, amit mindenki aláírt. Következett a lazítás. Finom, otthon sütött sütemények között válogathattunk. A szülők elbeszélgettek egymással, a gyerekek fociztak és kosárlabdáztak
a még mindig lelkes apukákkal. Kellemesen telt az idő. Nagyon jól sikerült a délután, jól éreztük magunkat. Örömmel töltött el az, hogy apa eddig csak az anyák napi ünnepségen videózott, de most Ö az ünnepelt! Jó lenne, ha mások is követnék példánkat. Igazi jó buli volt!!!
Bertalan Máté, Kovács Márton
IV.B Eötvös iskola
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Tavasszal is eredményes a Balatonfüredi KC
Rövid, de annál tartalmasabb felkészülést tudhat maga mögött a Balatonfüredi
KC. Bár Pásztorék a Magyar
Kupából kettős vereséggel
kiestek, de a bajnokságban
jó esélyük van az ötödik
hely megszerzésére. Velky
Mihály edző azonban óva
int bennünket, hogy álmodozzunk, szerinte mindig a
soron következő mérkőzésre kell felkészülni.
– Minimális volt a bajnokságban a szünet, így a játékosok kevésbé eresztettek le,

hamarabb formába lendültek,
mint nyáron – említi a felkészülés pozitívumát a népszerű tréner. – Sajnos néhány sérülés
akadályozta a zökkenőmentes téli alapozást. Jó példa erre Frey
Jani, aki a bajnokság kezdetére
épült fel, illetve Bakos Dávid,
aki a Dunaferrből sérülten érkezett.
– Javában folyik a bajnokság, ugyanakkor befejeződött
a Magyar Kupa, ahol kettős
vereséget szenvedtek.
– A sorsolás eleve behatárolta a lehetőségeinket, hiszen a világ egyik élcsapatával mér-

Új edző jól seper?
Új edzővel és nagy reményekkel vágott neki az idei
szezonnak a Balatonfüred
FC. Mint ismeretes, a vezetőség menesztette Szász Sándort, és ahogy az várható
volt, Lantai Balázst nevezte ki az együttes élére.
– Sokan ismernek a városban, hiszen NB I-es labdarúgó voltál, megfordultál
több csapatban is, így kellő
tapasztalatot szereztél az
évek során. Edzői pályafutásod azonban nem annyira ismert.
– Végigjártam Veszprémben a szamárlétrát, ahol 1990ben első osztályú labdarúgó lettem. Amikor kiesett a csapat,
a BVSC-hez kerültem, majd
visszasoroltak
Veszprémbe,
ahol katonai időszakomat töltöttem. Ezután bebarangoltam
az országot, hiszen Győr, Diósgyőr, Sopron állomások következtek, majd miután hazakerültem Veszprémbe, megkerestek a pápaiak, ahol befejeztem a pályafutásomat.
Előtte még szerepeltem egy
osztrák kis csapatban is, így viszonyítási alapom van a két ország futball hagyományait
illetően. Folyamatosan képeztem magamat, elvégeztem jó
néhány edzői tanfolyamat. Dolgoztam a pápai utánpótlás csapatnál, melyet két sikeres
esztendő követett a Pápai Vasas felnőtt csapatnál. Ekkor a
város vezetése felkért, hogy a
PELC ügyvezetői posztját ellássam. Többszöri tárgyalások
után megállapodtam a füredi
vezetőkkel, így a csapat már
velem kezdte el a téli felkészülést.
– Milyennek ítélted meg
mindezt, hiszen ha jól tudom hazai környezetben
nem is tudtatok felkészülni?
– December közepén Jásdon töltöttünk el egy napot,
ahol úgy érzem „egymásra találtunk”. Január 9-én megkezdtük az alapozást Veszprémben, heti három alkalommal.
Közben tettünk egy kis kitérőt
a Bakonyba, ahol koordinációs futóedzéseket végeztünk, illetve heti két alkalommal
teremben is gyakorolhattunk.
Amikor már megfelelő volt az
időjárás, egyből a szabadba
mentünk bérpályán focizni, hiszen a létesítmények nem készültek el. Kedden koordinációs edzéseket tartottam
Horváth Petivel, szerdán és
pénteken pedig a műfüves-pályát vettük a birtokunkba. Hat
edzőmérkőzést játszottunk, me-

lyekből azt a következtetést
vontam le, hogy sikeres volt a
téli felkészülésünk. Most már
csak az i-re kellene feltenni
azt a bizonyos pontot.
– Milyen vélemény alakult ki a csapatról, hiszen
néhány hónappal ezelőtt komoly problémák merültek
fel mentálisan egyes játékosoknál?
– Az elkövetkezendő hat
hónap arról szól, hogy megismerjem a keretet, és a lehető
legjobb csapatot alakítsam ki
az őszi szezonra. Elégedett
voltam a hozzáállással, ráadásul két régi-új labdarúgóval
erősödtünk, nevezetesen Pabelka Bélával és Molnár Péterrel. Tavasszal szeretnénk
szurkolóinkkal elfeledtetni az
őszi szereplésünket, melyet a
vezetőség is elvár.
– Tavaly nyáron a bajnoki cím megszerzése volt a
cél, melytől meglehetősen
messze sodródott a csapat,
hiszen tizennégy pont a lemaradásotok a Várpalotával szemben. Véleményed
szerint teljesíthető a bajnokság megnyerése vagy várjunk inkább egy évet?
– Meglehetősen nagy az
előnye a palotaiaknak, de a
sportban, így a labdarúgásban
is, nincsen lehetetlen. Ahhoz,
hogy a bajnoki címet megszerezzük, nemcsak nekünk kell
jól teljesíteni, hanem az ellenlábasainknak is úgy kell játszaniuk. Ez a jelenlegi keret
alkalmas arra, hogy ha csak a
tavaszi szezont veszem alapul, a dobogón végezzen.
– Említetted, hogy Pápán dolgoztál az utánpótlásnál. Mennyire tudod figyelemmel kísérni a helyi fiatalok szereplését?
– Azáltal, hogy hamarosan megépül ez a sportkomplexum, mely a régióban
egyedülálló, arra kell, hogy
sarkalja a fiatalokat, hogy érdemes Füreden futballozni.
Amennyiben maradunk a megyei első osztályban, akkor továbbra is szükség van serdülő és ifi csapatokra. Az NB
III-ban azonban három korosztályt kell elindítani, illetve
a következő versenyidényben
a gyermek focira is figyelnünk kell. Soha nem szabad
ráerőltetni a gyerekre semmit,
ha ő úgy érzi, hogy kézilabdázni szeretne, tegye azt, ha
viszont a labdarúgásban találja meg a számításait, mindazt
maximálisan támogatni kell.

Szendi

kőztünk. Próbáltuk felvenni az
MKB Veszprémmel a harcot,
tisztességes eredményt elérni. Itthon mindez nagyjából megvalósult, igaz Veszprémben súlyos
vereséget szenvedtünk. A bajnokságot viszont jól kezdtük, hiszen a Debrecent, a Kecskemétet és a Mezőkövesdet itthon megvertük, míg Csurgón
döntetlent értünk el. A szegedi
vereség úgymond papírforma
volt, nincs szégyenkezni valónk, hogy az ország második
legjobb csapata ellen vereséget
szenvedtünk. Jelen pillanatban
az ötödik helyen állunk, de a me-

zőny nagyon együtt van, hiszen
a Debrecent és a Tatabányát mindössze egy ponttal előzzük meg.
– A cél változatlanul a középmezőny vagy lehetnek vérmesebb reményeink?
– Továbbra is az ötödik-nyolcadik hely megszerzése a célunk, mindig a soron következő
mérkőzésre figyelünk. Bár
most ötödikek vagyunk, de egyegy vereség, esetleg döntetlen jelentősen befolyásolhatja a bajnokság végeredményét.
– Marian Cozma halála
mennyire hatott a csapat tagjaira, hiszen utolsó mérkőzé-

sét éppen Füreden játszotta?
– Nyilvánvalóan bennünket
annyira nem viselt meg, mint
mondjuk az MKB Veszprém játékosait. Nálunk inkább Pásztor István volt a mélyponton,
hiszen ő ott is volt azon az éjszakán. Szerencsére a játékosok
edzésmunkáján nem látszott ez
a negatív élmény, de a hangulat
több napig letargikus volt.
– Térjünk vissza a bajnokságra! Ha megmarad ez a jó
eredmény, akár a nemzetközi
kupaporondon is indulhat a
BKC, hiszen tavaly a hatodik
helyezett Komló az EHF-ku-

pában képviselte hazánk színeit.
– Valóban így van, hiszen a
tavaly ötödik helyen végzett
Békés helyett a Komló gárdája
indult az EHF-kupában. Egyelőre erről még korai beszélni!
Ennek komoly anyagi vonzata
is van, melynek előteremtése a
vezetőségre hárul.
– Akkor kívánhatom azt,
hogy a vezetőségnek főjjön a
feje emiatt?
– Örülnénk neki, de talán
ők is – mosolyodik el bajsza
alatt Velky Mihály.
Szendi P.

Futva a Balaton körül

A 194, 5 km-es szupermaratoni távot a férfiaknál leggyorsabban a hódmezővásárhelyi Fajfrik Zoltán teljesítette 13 óra 52 perces
idővel. A nőknél Makai Viktória ért célba elsőként, ideje 17 óra 55 perc

Országos síbajnoki cím
Magyarországon az alpesi síelés nem tartozik a legnépszerűbb sportágak közé.
Hoffmann Hanna azonban
rácáfolt a kétkedőkre, hiszen olyan eredményt ért el
Ausztriában, amelyre méltán büszkék lehetnek honfitársaink.
Az elmúlt hetekben a Magyar Síszövetség és a Magyar
Diáksport Szövetség szervezésében rendezték meg a Diákolimpia országos alpesi döntőjét az ausztriai St. Lambrechtben. Remek körülmények, tökéletesen előkészített
pályák várták a sportolókat. A
Lóczy Lajos Gimnáziumban tanuló Hoffmann Hanna óriás
műlesiklásban első helyezést
szerzett. A 900 méter hosszú,
24 kapuval nehezített pályán,
kilenc kategóriában háromszázan álltak a sílécükre, és tették próbára tudásukat.
– Kilenc évvel ezelőtt kezdtem el síelni, de aktívan három éve profiskodom – eleveníti fel a múltat Hanna, aki
az első komolyabb versenyén
a huszonegyedik helyet szerezte meg, és innen tornászta fel
magát a dobogó legfelső fokára. A fiatal lány számított az
eredményes szereplésre, hiszen tavaly az előkelő negyedik helyet szerezte meg.

Se hó, se magas hegyek a Balatonnál, Hoffmann Hanna, a Lóczy Lajos Gimnázum diákja óriás
műlesiklásban mégis bajnok lett
Elmondása szerint Magyarországon sajnálatos módon nincsenek megfelelő nehézségű
pályák, így Ausztriában zajlik
a felkészülés a szombathelyi
síklubbal. A szürke hétköznapokon minden nap futóedzéseket tart, kerékpározik, és
gyakran jár el úszni is. Ráadásul hobbija még a tánc, melyet versenyszerűen űz a Bo-

nita táncklubban. Nagyon sokat köszönhet Csáki Lászlónak és Nagy Jánosnak, akik
felfedezték benne a tehetséget, és ösztökélték arra, hogy
síeljen.
A tizenöt éves lány Balatonszőlősön él, műszaki pályán szeretne tovább tanulni, de a
síelést sem szeretné abbahagyni. Eddig a komolyabb sérülé-

sek elkerülték, de némi zúzódásokat már szenvedett a sípályán. Jelenleg „uborkaszezon” van, de már várja a téli
hónapokat, amikor ismét hódolhat szeretett sportágának.
Élvezi a lesiklást, a vele járó
veszélyeket, számára fontos,
hogy a szél süvítsen mellette.

Szendi Péter
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