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Mire
figyeljünk
Füreden?
Mármint hogy 2010-ben mi
az, ami lekösse a figyelmün-
ket. Szerintem elsősorban a
labdarúgó világbajnokság
közvetítése nyáron, Dél-Afri-
kából. Mi hagyományosan
nem vagyunk ott (szeren-
csére), így kellemes élmé-
nyünk lesz egy hónapig. Bár
30 nap egy sátorban még napi
3 korsó sörrel is sok lesz, de
csak kibírom.
Aztán figyeljünk ta három vá-
rosi múzeum megnyitására,
amelyek az elkészült utakkal,
parkokkal, sé- tányokkal dísz-
kivilágítással együtt valami
egészen új minőségi változást
jelentenek majd, illetve bőví-
tést a füredi kínálatban.
Nem árt az év elején beírni a
naptárunkba a Szent István
tér átalakításának a követését
is, hiszen az már meg is kez-
dődött. Ebben a nagy hideg-
ben is dolgoznak a bontók s
eltüntettek két nagy régi
házat. Remélem valaki lefo-
tózta az eseményeket, hiszen
ennek a dokumentálása is vá-
rostörténet. Év közben pedig
figyeljünk arra, milyen szépen
alakul majd ez az új városi
főtér.
De ha lent sétálunk a parton,
menjünk el a Kiserdőbe is,
hátha megindul ott is a meg-
újulás. Olyan romantikus tör-
ténelmi része ez Fürednek,
amelyre méltán lehetünk büsz-
kék és érdemes lesz figyelni az
alakulására.
Figyelni kell az új arácsi falu-
központra, én már alig várom,
hogy lássam a régi postabe-
rendezést, a kis könyvtárat,
vagy egyszerűen csak beüljek
oda beszélgetni ős-arácsiak-
kal, akik annyi mindet tudnak
mesélni egy hajdanvolt s
olyan emberi világról s falu-
ról.
Én még figyelek a derék köl-
tőnkre, akik 250 éve született,
azaz Pálóczi Horváth Ádám-
ra, annyi emléke van a város-
ban s milyen jó olvasni pajzán
verseit is. S mivel nekünk, fü-
redieknek mindenkihez van
közünk, hát Széchenyi Istvánt
is tegyük figyelmünk közép-
pontjába, oly sokat köszönhe-
tünk neki már azon felül is,
amit ezért a nemzetért tett.
(Sokszor csak hiába fárado-
zott persze.) Van-e még va-
lami, amire figyelni kell? Hát
a sok programra, ami költség-
vetés ide vagy oda, ha szeré-
nyebben is, de gazdagítja
majd életünket. A Duna tévé
pedig újra közvetíti a világra-
szóló Anna-bált (Az égiek ke-
gyéért esedezünk az aznapi jó
időért!)
Valaki azt mondta, hogy 2010-
ben választások is lesznek,
azokra is figyelnünk kellene.
Tényleg, most hogy mondják!
Nem akarok apolitikus lenni
vagy netán közömbös, de azért
én az éves füredi programjai-
mat el nem hanyagolom e két
voksolás kedvéért. Megyek én
is szavazni persze, mert ez kö-
telességem, de azért mindkét
esetben is Füredre szavazok.

Praznovszky Mihály

A TARTALOMBÓL

LÁTOGATÁS
A VILLÁKBAN

5. OLDAL

Mivel készül a Jókai és a
Vaszary villa a nyitásra?
Hol tartanak a munkálatok?

Előző számunkban  Hári
Lenke kérdezte dr. Lázár
Jánostól, mennyire valós az
állítás, hogy Balatonfüred a
bor városa?

KÉPVISELŐ STAFÉTA
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VITA VINUM EST
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Már az egyiptomiak is is-
merték a bor gyógyító erejét

Hetedik alkalommal ren-
dezte meg a Polgári Szalon és
a Hamvas Béla Asztaltársaság
az év első bálját, a Polgári bált
Balatonfüreden. Idén a bál
hasznát, azaz a költségek fe-
letti bevételt, a Vaszary Szalon
részére ajánlották fel.

A báli megnyitón az Anna
Grand Hotel dísztermében, dr.
Bóka István polgármester kö-
szöntötte a megjelent vendége-
ket, köztük Pozsgay Imre
egyetemi tanárt, Mikola István
volt minisztert, Polgárdi Imrét,
a megyei közgyűlés alelnökét,
Dippold Pált, a Magyar Hírlap

főszerkesztőjét és a térség pol-
gármestereit. Dr. Bóka István
megemlékezett a bált Veszp-
rémben elindító néhai Horváth
Balázs miniszterről, ország-
gyűlési képviselőről, aki több
szálon kötődött Füredhez, majd
John Paget János angol utazó

emlékiratából
idézve fel a jó
kétszáz évvel
ezelőtti füredi
báli szokásokat,
kívánt szép estét
a közel száz
vendégnek. 

Pozsgay Im-
re mint a bál
egyik fővéd-
nöke, aki csa-
ládjával 26 éve
jár Füredre, di-
csérte a helyie-
ket a példás
gyarapodásért, a
jó modorért, jó-
akaratért, amit
Balatonfüreden
a vendégek ta-

nulhatnak, tapasztalhatnak. Az
esten Babits Mihály Esti kér-
dés című versét Szarvas József,
a Nemzeti Színház színésze
mondta el, és Nikola Parov kí-
séretében Herczku Ágnes adott
elő magyar és balkáni népdal-
feldolgozásokat.

csk

Polgári bál Füreden

Csak a kultúra foly-
tatása tart meg ben-
nünket ember létünk-
ben. Nélküle csak fo-
gyasztóként vegetál-
nánk – mondta a Ma-
gyar Kultúra Napja al-
kalmából tartott ün-
nepségen dr. Bóka Ist-
ván polgármester. A
Balatonfüred Kultúrájá-
ért elismerést a Bala-
tonfüred Néptánc
Együttes vehette át. 

– A város büszke
arra, hogy szándékainak
megfelelően egyre több
joggal nevezheti magát a kul-
túra és a művészetek városá-
nak. Hosszú évekkel ezelőtt
elköteleztük magunkat, straté-
giánk alapjává a kulturális vá-
rosfejlesztést tettük, és a közös
eredmények igazolják a dönté-
sünk helyességét. Nem enge-
dünk a külső nyomásnak, nem
engedünk a pénz és a divat dik-
tatúrájának – fogalmazott az
Anna Grand Hotel dísztermé-
ben rendezett ünnepségen dr.
Bóka István, aki beszéde végén
köszönetet mondott a város va-
lamennyi alkotójának, művé-
szeti csoportjának és kulturális

intézményének, mondván nél-
külük szürkébb és tartalmatla-
nabb lenne a város és a benne
élők élete.
Idén a város egyik legrango-
sabb díját, a Balatonfüred Kul-
túrájáért kitüntetést, az éppen
tíz éve alakult Balatonfüred
Néptánc Együttes kapta. A
táncegyüttesben, öt korcsoport-
ban, százharminc gyerek tán-
col. Tudásukat számos hazai
fellépés mellett többször be-
mutatták már külföldön is, fel-
léptek például Olaszországban,
Németországban, Hollandiá-
ban és Törökországban is. –

Örülünk az elismerés-
nek, mert jó érzés
tudni, másoknak is tet-
szik, amit a magunk
örömére csinálunk.
Amatőr tánccsoport
vagyunk, 3-20 év kö-
zöttiek a táncosok.
Van a gyerekek között
olyan, aki később is
tánccal szeretne fog-
lalkozni és vannak,
akik egyszerűen csak
szeretnek táncolni, egy
közösséghez tartozni,
értelmesen eltölteni
szabadidejüket. Éven-
te hetven fellépésünk

van, ezért rengeteget próbá-
lunk, tanuljuk a táncokat és a
koreográfiákat – válaszolta
kérdésünkre Bácsi Gabriella a
táncegyüttes művészeti veze-
tője, aki maga is több mint tíz
éven át aktív tagja volt a
Veszprém Táncegyüttesnek.
A díjátadást követő gálaműsor-
ban az Üzenet haza című nép-
tánc műsort Kádár Ignác,
Kovács Norbert „Cimbi”,
Nagypál Anett és Gaschler
Beáta adták elő. Fellépett még
a Zagyva Banda és Hetényi
Milán.

www.balatonfured.hu

Szemben a pénz diktatúrájával
Átadták a Balatonfüred Kultúrájáért díjat

Megkezdték a polgármes-
teri hivatallal szemközti terü-
let újjáépítését, amely a
városközpont rehabilitációját
célzó önkormányzati beruhá-
zással egy időben, de magán-
beruházó által valósul meg. Az
elmúlt hetekben a régi romos
épületeket bontották, a közel-
jövőben pedig megkezdik az
új, három tömbből álló épü-
letegyüttes építését, melynek
alagsorában  mélygarázst, fe-
lette pedig üzleteket és lakás-
okat alakítanak ki.

Az integrált városfejlesz-
tési stratégia részeként újul
meg Balatonfüreden a Szent
István tér és környéke. Az ösz-
szesen körülbelül kilencszáz
millió forintba kerülő beruhá-
záshoz az önkormányzat hat-
százhét millió forint vissza
nem térítendő támogatást nyert

a Közép-dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács pályázatán.
A tervek szerint felújítják a vá-
sárcsarnokot, a zeneiskola épü-
letét, a Kovászna parkot. A
Szent István téren körforgalmat

és mélygarázst alakítanak ki az
önkormányzati beruházás ré-
szeként. A polgármesteri hiva-
tallal szemben viszont magán-
beruházó épít új házsort és üz-
leteket.

A közbeszerzési pályázaton
nyertes Bázis Invest Kft. az el-
múlt hetekben kezdte meg a
régi romos épületek elbontását.
Az érintett területen három tömb-
ből álló épületegyüttest alakítanak
ki. Az alagsorban az önkormány-
zati beruházás keretében épül
meg a hetvennyolc autó befoga-
dására alkalmas mélygarázs. Ez-
után kezdi meg a Bázis Invest
Kft. a felépítmények kialakítását.
Az első szinten kapnak helyet az
üzletek, melyek alapterülete har-
minc és hatvan négyzetméter kö-
zött változik. A nagyobb helyi-
ségeket meg is lehet majd osztani.
Ide költözik a polgármesteri hiva-
talból az okmányiroda is.
A második szinten huszonhét
darab negyven és hetven négy-
zetméter közötti lakás épül. A
teljes beruházás 2011 nyarára
valósul meg.

Bambek

Megkezdődött a Szent István tér újjáépítése

Pozsgay Imre báli köszöntőjében Füred gyara-
podását méltatta

Lakások, üzletek és egy mélygarázs is épül a lebontott házak helyén

A Balatonfüred Néptánc Együttesben 130 gyerek
táncol
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Új lendülettel kezdi meg a
munkát ebben az évben a Ba-
latonfüredi Turisztikai Egye-
sület. Egyrészt új elnökséget
alakítottak, másrészt nyertek
az úgynevezett turisztikai
desztinációs menedzsment
pályázaton. Rövidítve, a TDM-
nek, azaz turisztikai desztiná-
ciós menedzsmentnek, a
turisztikában érdekeltek ösz-
szefogása és együttműködé-
sük megszervezése a feladata.
A desztináció szó utazási cél-
területet jelent.

Rádóczy Andrea, a négy
éve működő egyesület újravá-
lasztott elnöke is sokat vár a
nyertes pályázattól. Mint
mondja, eddig az önkormány-
zattól kapott évi kilenc millió
forintos támogatásból, a tagdí-
jakból tartották fenn magukat,
és adott ki az egyesület a várost
bemutató szállás és gasztronó-
miai kalauzt, a Füred Guide-ot
és a kistérséget bemutató kiad-
ványt. A turisztikai pályázaton
az 52 250 121 Ft-os támogatást
ötéves fenntartási kötelezettség
mellett nyerték el. A projekt-
időtartama a szerződéskötéstől

számított két év, tehát várha-
tóan 2010. február és 2012. ja-
nuár között kell azt megvaló-
sítani.
A TDM pályázat fontos elemei a

szervezet és humánerőforrás fej-
lesztés, eszközök beszerzése, va-
lamint a marketingkommuni-
kációs tevékenység. Az elnyert
pályázattal lehetőség nyílhat töb-

bek között a Balatonfüred Kár-
tya továbbfejlesztésére, ver-
senyképességi stratégiára, arcu-
latterv, arculati kézikönyv és
védjegyrendszer kidolgozására.
Fontos elem a TDM munkaszer-
vezet létrehozása, külföldi és
belföldi tanulmányutak, külföldi
jó gyakorlatok bemutatása, a
külföldi szakemberek meghívá-
sán keresztül. Az elnyert támo-
gatással lehetőség nyílik esz-
közök beszerzésére: információs

táblarendszer fejlesztésére, Tour-
inform iroda (front office) mel-
lett ún. back office, azaz háttér
iroda kialakítására, berendezé-
sére, informatikai eszközök-
szoftverek beszerzésére. A
marketingkommunikációs tevé-
kenységre is nagy hangsúlyt fek-
tet az egyesület az elnyert
támogatásból: kiállítási installá-
ciókra, kiadványok fejlesztésére,
óriásplakát kampányra, TV spot
készítésre, sugárzásra, külföldi

vásári megjelenésekre, balatoni
RMI akciókhoz való csatlako-
zásra, internetes marketing akci-
ókra, banner kampányokra
költenek.
A januári tisztújító ülésen át-
alakították az egyesület vezeté-
sét. Az eddigi 18 fős választ-
mány és a 3 fős elnökség he-
lyett ez évtől 11 fős, a külön-
böző szakterületeket képviselő
elnökség dolgozik majd.

Csorba

A Balatonfüredi Turisztikai Egyesület közgyűlésén, január 21-
én, megválasztották az új elnökségi tagokat. Az új 11 tagú el-
nökség kifejezetten szakmai alapon fog működni, szekciókra
osztva. A szálloda szekción belül Forstoffer Ágnest, a vendég-
látásnál Köteles Zsoltot, a kereskedelem, szolgáltatás, utazási
irodáknál Csonka Endrét, a sport, szabadidőnél Vászolyiné
Dobrosi Ágnest, a kultúra szekcióban Doncsev Andrást, a kis-
térségnél Benke Brigittát, a szobakiadók, panziók szekcióban
Kiss Sándort, a gyógyászatnál dr. Somi Adriennt, a PR, proto-
koll, rendezvényeknél Tanay Gabirellát, a borászatnál Koczor
Kálmánt választották meg. Elnöknek ismét Rádóczy Andreát
szavazta meg a közgyűlés.
A ma már 96 tagú egyesülethez csatlakozóknak a tagdíjért
cserébe ingyenes megjelenést biztosítanak a turisztikai pia-
con, elviszik kiadványaikat, prospektusaikat a különböző vá-
sárokra, például a bécsi Ferien Messe-re, a müncheni CBE-re,
és ingyen szerepelhetnek kínálatukkal az egyesület kiadvá-
nyaiban, honlapján, a www.balatonfured.info.hu-n is. Szeren-
csére a térség turizmusból élő vállalkozói is egyre inkább
felismerik, hogy csak közös erővel és összefogással lehet
megjelenni a magyar és akár az óriási külföldi piacon is - tette
hozzá Rádóczy Andrea, a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület
elnöke.

Minél több vendég jöjjön
52 milliót nyert a turisztikai egyesület

Kimozdult a holtpontról a
füredi autóbusz-pályaudvar
ügye, hosszú idő után közös
álláspont alakult ki az önkor-
mányzat, a Balaton Volán Zrt.
és a MÁV Zrt. között, így be-
adható az a pályázat, ami
uniós forráshoz juttathatja a
várost és ezzel 2011-re meg-
újulhatna a pályaudvar egé-
sze. A 400 millió forintra
becsült beruházással teljesen
átalakulna a környék arculata,
a város kapujának is nevezett
terület Balatonfüredhez mél-
tón változna meg.

A terv alapján a mostani au-
tóbusz indulóállások a vasútál-
lomástól nyugatra kapnának
helyet a buszparkolókkal
együtt. A volán jegypénztár át-
kerülne a MÁV jegypénztár
mellé, így egy közös és felújí-
tott helyiségben válthatnák meg
jegyeiket a vonattal és busszal
utazók. A volán forgalmi iroda
is megújulna, csakúgy, mint a
jelenleg is meglévő nyilvános
WC. A kettő között új átjárót

építenének, amely a már emlí-
tett nyugatra eső új, fedett autó-
busz-pályaudvarhoz biztosítana
átjárást. A vasút és a volán
közös, korszerű utastájékoztató
rendszert alakítana ki.
Újdonság, hogy a Castricum
teret U alakban megkerülő út
nyomvonala is jelentősen meg-
változna. A behajtás a mostani
helyen történne, a kihajtás
azonban a jelenlegi vendéglá-
tóipari üzletek mögött érne
vissza a Horváth Mihály ut-
cára. Egy ott található régi csa-
ládi házat és régi üzleteket

emiatt le is bontanak majd.
A beruházás során a sokat kri-
tizált Castricum tér is teljesen
megújulna. A területen új sé-
tány alakulna ki nagyjából ott,
ahol jelenleg a buszok indulási
helye van, majd folytatódna a
part irányába új, korszerű, ven-
déglátóknak helyet adó épüle-
tekkel, díszburkolattal, játszó-
térrel, petanque pályával. A
helyi járatok a megszokott
helyre érkeznének és a meg-

szokott helyről indulnának. A
taxisoknak sem kell új helyet
keresniük, a környezet azonban
itt is megszépül a díszburkolat-
nak köszönhetően. Több lesz a
gépkocsi parkoló, hiszen a
meglévők mellett újakat alakí-
tanak ki a vasútállomás északi
oldalán a síneken túl, ahol gya-
logos összeköttetést is kiépíte-
nek az aluljáróhoz. A tervezés
során gondoltak a mozgáskor-
látozottakra és a kerékpáro-
sokra is, az ő közlekedésüket
két lift is segíti majd a vonatok
és a buszok között.

A város február 15-éig
nyújtja be a pályázatát, dön-
tés júniusban várható. Ha ez
kedvező lesz, akkor 2011-re
elkészülhet az új autóbusz-
pályaudvar és a megszépült
Castricum tér.  Az egyelőre
még nem tisztázott, hogy a
MÁV, a Balaton Volán és az
önkormányzat milyen arány-
ban veszi ki részét a felújítás-
ban.

Bán

Uniós forrásból újulhatna meg
a füredi buszpályaudvar

Biztosítja az önkormány-
zat azt a 40 millió forintos ön-
részt, amely az új tűzoltó-
laktanya felépítéséhez szüksé-
ges, erről még decemberi ülé-
sükön döntöttek a városi
képviselők. Az előzetes számí-
tások szerint 200 millió fo-
rintba kerülő új létesítmény
ügye új fordulatot vett,
ugyanis megnyerték a füredi
tűzoltók a pályázatot.

Az épület az önkormányzat
által előzetesen már megvásárolt
területen, a nyugati elkerülő út
mentén kapna helyet. A terveken
látható laktanyában öt tűzoltóautó-
nak lesz garázs, kialakítanak hat
lakószobát, emellett konyhát, zu-
hanyzót, irodát és a továbbképzést
segítő tantermet is. A laktanya
mellett megépített toronyban a
magasból mentést gyakorolhatnák
a tűzoltók.

Az önkéntes bázison jelenleg
kilenc főállású és hét megbízá-
sos tűzoltó dolgozik. Technikai
felszereltségük jónak mond-
ható, bár a régi létrás autó cse-
réje időszerűvé vált - mondta
Sümegi Imre parancsnok.
A közbeszerzési eljárást is figye-
lembe véve, leghamarabb 2011
nyarán avathatják fel az új tűzol-
tólaktanyát Balatonfüreden.

Bán László

Új tűzoltó laktanya épül

Balatonfüredi Napló
Balatonfüred Város Önkormányzatának havilapja
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A 92. életévében lévő ki-
tűnő szőlőnemesítőt, dr. Csiz-
mazia Darab Józsefet, Balaton-
füred szülöttjét, váratlan meg-
lepetés érte az elmúlt évben.
Ifjú korában, németországi
szakmai gyakorlatán nemcsak
a szőlészeti ismereteit bőví-
tette, hanem szívesen sportolt is.

1939-ben a bajorországi
Ehrenburg ifjúsági labdarúgó
csapata kupadöntőt játszott. A
háború miatt már sok fiatal ka-
tonai behívót kapott, nem áll-
hattak pályára, így a magyar
gyakornokkal tudott csak fo-
cizni a csapat.
A kupadöntőt sikerrel megvívó eh-

renburgiak győztek, mégpedig az
egyetlen gólt szerző Csizmazia ta-
lálatával. Sajnos, ma már az egy-
koron győztes csapatból nem él
senki, kivéve a kisegítő magyar já-
tékost.
Az ehrenburgi labdarúgó csa-
pat, mely az FC Bavaria 08 Eh-
renburg néven szerepel a

tartományi ligában, múlt évben
ünnepelte fennállása 100. év-
fordulóját. 
Ebből az alkalomból az egy-
kori kupagyőztes csapat játé-
kosát, dr. Csizmazia Darab
Józsefet az egyesület tisztelet-
beli tagjává választották.

dr. Fülöp Lajos

Emlékezetes sport-
siker 1939-ből

Köszönhetően az ötlet-
gazdáknak, Ferencz Vilmos,
Koczor Kálmán és Varga Zoltán
borászoknak, immár tizedszer
gyűlt össze népes, több mind
150 szőlész - borász szakem-
ber, hogy tisztelegjen Szent
Vince emléke előtt. Az ismert
mondás: Ha megcsordul a
Vince, tele lesz a pince, ugyan
nem került szóba, viszont sok
tartalmas programja volt a
rendezvénynek.

Dr. Bóka István köszöntő-
jében üdvözölte a mára már
népszerű összejövetelt, hang-
súlyozva a borászok szerepét,
ami a város hírnevét is öregbíti.
A polgármester megemlékezett
a tragikus hirtelenséggel el-
hunyt füredi borászról,Figula
Mihályról, aki 2000-ben kapta
meg az Év borásza elismerést.
A kitüntetés ugyan Figula Mi-
hály munkásságát méltatta, de
az elismerés, úgy a városnak,
mind a Balatonfüred–Csopaki
Borvidék borászainak is szólt –
tette hozzá dr. Bóka István.
Ferencz Vilmos megemléke-
zett az első összejövetelről,
amikor is az egykori Árkád
Hotel felfűtése 500 000 fo-
rintba került, hogy egyáltalán,
a találkozó létre jöhessen. A
szakmai rendezvényeket min-
dig nagy érdeklődés követte,
akkor is, amikor az Anna
Grand Hotel felújítás végett
nem tudta fogadni a szőlésze-
ket és átmenetileg a Balaton
Szabadidő és Konferencia

Központ biztosította a hely-
színt.
A rendezvény elmaradhatatlan
résztvevője dr. Majer János, a
badacsonyi Pannon Egyetem
Agrártudományi Centrum Sző-
lészeti és Borászati Kutató In-
tézet igazgatója, aki meg-
szakítva a hagyományt, ezúttal
nem az elmúlt évjáratot mu-
tatta be, hanem a fehér borok
kedvező élettani hatásáról tar-
tott előadást. A napi pohár fe-
hérbor fogyasztás egészségre
gyakorolt kedvező hatását, az
orvosok sem vonják kétségbe,
hangsúlyozta az igazgató.
A borászoknak nem kis felada-
tot jelent az Európai Unió új
borrendtartási rendelete, mely
a termékleírással kapcsolatos.
A témáról Brazsil Dávid, a
Hegyközségek Nemzeti Taná-
csának szakmai asszisztense
tartott nagy érdeklődéssel foga-
dott előadást.
A Vince napi borünnepen a jó
hangulatról a Balatoni Borré-
gió szőlősgazdái gondoskodtak
Olaszrizling boraikat kínálva
üdvözlőként a vendégeknek,
akik merítve nemcsak a hely
italából, hanem a hely szelle-
méből is, a Balatonfüredi Nép-
tánc Együttes fergeteges
műsorát nézhették meg. Az est
szponzorai, a növényvédelmi
termékeket forgalmazó cégek,
szakmai előadásokon kínálták
a szőlővédelemben ismert ter-
mékeiket.

dr. Fülöp L.

Vince napi borünnep,
immár tizedszer

A bor gyógyító ereje

Elődeink megtanulták, meg-
őrizték és továbbadták a szőlőmű-
velés és a borkészítés tudományát,
amelyet most a kései utódoknak is
kötelességük ápolni. Balatonfüred
1987 óta viselheti a Szőlő és a Bor
Nemzetközi városa kitüntető
címet. Ma már a városban borün-
nepek sokaságán vehetünk részt.
Az ünnepek lehetőséget teremte-
nek arra is, hogy tisztelettel adóz-
zunk azoknak az embereknek,
akik megművelik a szőlőt és finom
nedűt készítenek belőle.
Az egyik utolsó borünnep az
évben decemberben a János napi
boráldás, amikor Szent János
apostol és evangélista ünnepén az
arácsi református gyülekezeti
házba boráldásra hozták el a gaz-
dák boraikat.
A boráldás, -áldozás, a pogány
szokások között is nagy szerepet
játszott. A kelta törzsek a téli nap-
forduló alkalmából mutatták be ál-
dozataikat, majd borivással ün-
nepelték meg azt.
A Szent János nevével fémjelzett
borszentelés a 13. századtól terjedt
el. A pap megszentelte a borokat,
melyeket a következő szavakkal
adott vissza a boros gazdáknak,
„igyátok Szent János szeretetét”.
A megszentelt boroknak gyógye-
rőt is tulajdonítottak, amely védel-
met nyújt különféle betegségek
ellen, sőt még a beteg állatoknak
is adtak inni a borból.

Vinum est vita

Vagyis a bor élet. Már az
egyiptomiak is ismerték a bor
gyógyhatását, kenőcsökben alkal-
mazták a szőlő erjedt levét. A
római kórból is számtalan írás ma-
radt ránk, amely, a szőlőtermelés-
ről és borkészítésről, a bor
jótékony hatásáról tudósított. Sa-
lernoban, a IX. században működő
orvosi iskolában, betegségek meg-
előzésére használták a bort, sőt

aromaterápiás kezeléseket is vé-
geztek vele. A kezelésekre legal-
kalmasabb borfajtának a rizlinget
tartották.
XV. Lajos a bort gyógyító szerként
fogyasztotta. Madame Pompadour
reggelente pezsgővel öblítette le az
arcát, vallva, hogy a pezsgő jót
tesz a nőiességnek. A zirci apát-
ságban a 17. századtól gyógyszer
alapanyagként használták a szőlő
levét. A pannonhalmi apátsági bo-
rokból készített ecetével fertőtle-
nítettek a pestis és egyéb
járványok idején. Komáromi
János orvos, aki szőlész–borász is
volt, az 1715-ös években a bort
mint a gyógyítás eszközét, tárgyát
vizsgálta. Kutatásai eredménye-
ként 21 fajta betegség ellen aján-
lotta külsőleg, belsőleg egyaránt.
A 19. század közepétől a filoxéra
és a szintetikus gyógyszerek
egyre szélesebb körben való elter-
jedése miatt háttérbe szorult a bor
gyógyító hatása iránti figyelem. A
20. század második felétől vi-
szont a természetes gyógymódok
divata miatt ismét középpontba
került a szőlő és a bor. A francia
orvosok figyelmét felkeltette az a
tény, hogy a déli franciák sokkal
ritkábban betegszenek meg ér-
rendszeri betegségekben és in-
farktusban, mint az északiak.
Ennek a különbségnek a hatására
kezdték el kutatni életviteli szoká-
saikat. Így jöttek rá, hogy a déliek
sokkal több bort, főleg vörösbort
fogyasztanak.  A kutatások során
kiderült, hogy a borban nagy kon-
centrációban vannak a keringést
javító, a koleszterinszintet csök-
kentő molekulák, az antioxidán-
sok. Komoly tudományos
kísérletekkel bebizonyították,
hogy a borban jelenlévő vegyüle-
tek gátolják az öregedést, és az
Alzheimer-kórt is képesek meg-
akadályozni. 1979-ben Bordeaux
mellett jött létre az első borterá-
piás intézet. A bort és a szőlőt a
modern kozmetikában is elősze-
retettel alkalmazzák.

„Kezd a napot egy jó pohár
borral és fejezd be egy pohár

még jobbal.”

Komáromi János javaslata
szerint a borivást nem kell meg-
vetni vagy tiltani. Inkább ajánlani
érdemes, sőt mint erősítő szert és
kitűnő kedélyjavítót az orvosnak
olykor egyenest – igaz csak mér-
tékkel – rendelniük szükséges.
Egy orvosokból és természetgyó-
gyászokból álló csoport 2007-ben
mutatta be a szőlő- és borterápiás
kezelési módszerüket. A program

egészségmegőrzésre szolgál, a
test, a szellem és a lélek harmóni-
áját hangsúlyozza. A borterápia,
személyre szabottan ajánlja a bor
fogyasztását. Azonban, bármilyen
bor is az, naponta nem lehet több
2-3 dl-nél. Nyugodt körülmények
között, szép pohárból elfogyasztva
– szól az ajánlás.
A régi polgári összejöveteleken is
így hangzott el az utolsó koccintás
előtti mondat: „Na, még Szent
János áldására ezt az utolsó poha-
rat ülve fogyasszuk el!.”

Hanny Szabó Anikó

Borban a vigasz

Az évtizedes tradíciót foly-
tatva idén is megrendezték a
Miss Nyugat-Magyarország szép-
ségversenyt, melynek a Veszp-
rém Aréna adott otthont január
16-án.  A versenyre azok jelent-
kezhettek, akik elmúltak tizen-
hat évesek, és a Dunántúlon
laknak, dolgoznak vagy tanul-
nak. Öt megyéből 22 versenyző
jutott a döntőbe, a tizenhat lá-
nyon kívül hat férfi is a mezőny
tagja volt, ők a Mr. Sárm címért
versenyeztek. A koronát Szegfű
Mónika kapta, udvarhölgyei Kar-
dos Kinga és Balázs Szabina let-
tek. A hagyományokhoz híven
megválasztották a legjóképűbb
férfit, Mr. Sárm Józsa Vendel lett,
a közönségdíjat pedig Helt Enikő
nyerte el.

A 2010-es Nyugat-Magyaror-
szág Szépe választás második he-
lyezettjére Balatonfüred város is
büszke lehet, hiszen a 16 éves
csopaki Kardos Kinga, a Lóczy
Lajos Gimnázium harmadik osz-
tályos tanulója. A Lóczyban emelt
szintű németes osztályban tanul,
általános iskoláját lakóhelyén,
Csopakon végezte.

– Hogy kerültél kapcsolatba a
szépségversennyel?

– Több mint tíz éve táncolok,
a tánctanáromon javaslatára ta-
valy ősszel elvégeztem egy három
hónapos modelltanfolyamot, sőt
már dolgoztam is nekik mint mo-
dell és hostess. A tanfolyamon
hívták fel a figyelmemet erre a
szépségversenyre. Nagyon bíztat-
tak, rám is fért, hiszen ez az első
verseny, amin elindultam.

– Említetted a táncot. Milyen

műfajban mozogsz a színpadon?
– Tíz évig néptáncoltam,

most viszont a modernebb, a
manapság videoklippekben
látható hip-hop és funky mű-
fajra tértem át. Jelenleg a
veszprémi Free Dance tánc-
csoportban táncolok, ahol di-
namikus, lendületes koreog-
ráfiákat táncolunk divatos ze-
nékre, csoportommal szép
eredményeket érünk el. 

– Hogy telt a verseny előtti
időszak?

– A versenyt egy előválo-
gató előzte meg, ahol fotókat
készítettek rólunk, s azok be-
kerültek a megyei Naplóba. A
lányokra a közönség is szavaz-
hatott, illetve lehetőség volt in-
ternetes szavazásra, ahol
nagyban támogattak engem a
barátok és a családom. A
„szurkolótáboromnak” kö-
szönhetően megnyertem az in-
ternetes szavazást, aminek
nagyon örülök.

– Milyen volt maga a Nyugat-
Magyarország Szépe verseny? Hogy
láttad a mezőnyt? 

– Voltak, akiket esélyesnek ta-
láltam, a lányok összességében
szépek voltak. Rivalizálásnak
még a nyomát sem éreztem, sőt,
inkább barátságokat kötöttünk,
nagyon jó hangulatban telt a ver-
seny. Persze izgultam azért egy
kicsit, de a táncos társaim, edzőm
és a családom is elkísért a ver-
senyre és drukkoltak nekem a
helyszínen.

– Úgy tudom, ezen a versenyen
nemcsak a szépség számított.

– Így igaz. A verseny délelőtt-
jén utcai ruhában kellett a szín-

padra lépnünk, röviden bemutat-
koztunk, s a zsűri figyelembe
vette az intelligenciát is. Majd a
fürdőruhás és estélyi ruhás bevo-
nulás következett, este pedig a
gála és a díjátadó. A zsűri mind-
végig szem előtt tartotta, hogy a
jelentkezők ne csak szépek, de
okosak, intelligensek is legyenek.

– Ha már az intelligenciánál tar-
tunk, nem hagyhatjuk szó nélkül az
iskoládat, ahol tanulsz. A Lóczy
Lajos Gimnázium neve jól szerepel
országos szinten is a ranglistákon.

– Nagyon jó, színvonalas
gimnázium, szeretek ide járni. Az
osztályközösségünk nagyon ösz-
szetartó és kiváló tanáraim van-

nak. Magas szintű oktatás fo-
lyik az intézményben, a nyelv-
tanítás pedig már tradicionális
a Lóczy gimnáziumban. Ha-
marosan szeretnék nyelvvizs-
gát tenni német nyelvből. A
tanulás mellett jó hangulat jel-
lemző az iskolára és számos
színes programot szerveznek
nekünk az intézmény falain
belül és kívül is, a közeljövő-
ben például karriernap lesz a
gimnáziumban.

– Jövő ilyenkor már a pálya-
választás előtt fogsz állni. Van-
nak már elképzeléseid, hogy
merre tovább?

– Még biztos elhatározá-
som nincs, de testnevelés fa-
kultációra járok, és már
általános iskolában is sokat
jártam sportversenyekre, így a
Testnevelési Egyetem felé ka-
csintgatok.

– Mit szóltak a tanáraid és
osztálytársaid a szépségverse-
nyen elért második helyhez?

– Nagyon sok pozitív visz-
szajelzés érkezett, sok gratulációt
kaptam, velem együtt örültek.

– A Lóczy Lajos Gimnázium
nemcsak színvonaláról, de a szép
lányokról is híres. Több egykori ta-
nuló ért el sikereket országos szintű
versenyeken, de az Anna-bál szépei
között is gyakori a lóczys diáklány.
Te hogy tervezed, indulsz a jövőben
is szépségversenyeken?

– A januári versenyen jó ta-
pasztalatokat szereztem, nagy bá-
torítást kaptam, így a jövőben
szeretnék elindulni több versenyen
is. Ki tudja, egyszer talán a füredi
Anna-bálon is részt veszek majd.

Szücs Zsuzsanna

Lóczys diáklány a regionális szépségversenyen

Kardos Kinga a Lóczy gimnáziumban
tanul

A 92 éves Csizmazia Darab József szőlőnemesítő 1939-ben rógott góljá-
val nyert az Ehrenburg
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A Balatonnal kapcsolatos
valós és álhírek erdejében való
tájékozódás segítésére, a 2009.
karácsonyi számban cikksoro-
zatot indítottunk. A sorozat
célja, hogy az ártatlan, sok
esetben építő példákon, és a
gazdasági, társadalmi, és morá-
lis értelemben egyaránt káros
és romboló esetek ismertetésén
keresztül érzékeltessük a kü-
lönbséget a tudományos téve-
dés és a gyarló, bűnös áltudo-
mány között. Az elmúlt szám-
ban három olyan tudományos
tévedést mutattunk be, ame-
lyek semmiféle természeti
vagy társadalmi kárral nem jár-
tak.  Sőt, mivel a kutatók kor-
rigálták a korábbi tévedésüket,
morális példát statuáltak! Na-
gyon csábító lenne most három
ellenpéldával folytatni a soro-
zatot. Tekintettel a közelmúlt
békés ünnepeire, következzen
két olyan példa, amelyek, bár
tudománytalan magyarázatok
valós balatoni dolgokra, de
mondavilágunkat és kultúrán-
kat gazdagító értékek. És em-
lítsünk egy pozitív végkifejletű
esetet is az 1980-as évekből!

Ha sümegi a Várhegyen,
vagy a kőbányában kirándu-
lunk, és kissé jobban megnéz-

zük a mészkősziklák felületét,
nagy valószínűséggel ezer-
számra felfedezzük benne, sőt,
az erózió által szétporlasztott
kőmálladékban is Szent László
pénzét. Teljesen szabályos,
kerek, aprópénz-szerű  és mé-
retű kőlencséket szedegethe-
tünk össze a földről százszám-
ra. A nagyvilág más tájain, pél-
dául Erdélyben is előfordulnak
ezek. A lakosság sok évszáza-
don át nap mint nap találgatta
a teljesen szabályos kis kerek
kőlencsék eredetét. Mígnem –
mert az emberi természet
olyan, hogy legelőször is a ter-
mészeti szabályosságok okát
akarja megismerni - egy szép
magyar monda és egyben ta-
nulságos mese kerekedett e kő-
lencsék köré! Miszerint, Szent
László király (Árpád-házi I.
László, 1077–1085) Erdély-
ben, a Tordai hasadéknál győ-
zedelmes ütközetet folytatott a
kunokkal. Amazok, menekülés
közben aranypénzt szórtak
maguk után az üldöző magya-
rok elé, akik azokat összesze-
degetve lemaradtak az üldö-
zésben. Ennek láttán a király
„Uram segíts, Éretted harcol-
tam” könyörgött, és az Úr kővé
változtatta az aranypénzeket. A

kőlencsék azonban a Nummu-
lites cumingii nevű állatka
vázai, amely 50-60 millió év-
vel ezelőtt benépesítette a ha-
zánk területén abban az időben
hullámzó tengert. A Balaton-
kutatók fejtették meg a termé-
szettudományos titkot.

Hasonlóan szép rege a tiha-
nyi kecskekörömé Garay János
által versbe foglalva. A Balaton
hullámkirálya haragjában a
tóba kergette az
aranyszőrű kecske-
nyájat, mert a pász-
tor királylány, aki-
nek feloldotta néma
nyelvét, nem viszo-
nozta szép szavakkal
a hullámkirály fiá-
nak vonzalmát. A ki-
rálylányt pedig kő-
sziklába zárta. Azóta
veti ki a Balaton a
kecskék körmeit, és
a kőbezárt király-
lány mint tihanyi
visszhang minden
hozzá intézett szót
viszonoz.  A kecske-
köröm azonban a
Congeria ungula
caprae kagyló lekopott teknő-
jének csúcsa, amely szintén a
hazánk területén hömpölygő

tengerben élt, de rendkívül ha-
sonló a kecskék körméhez,
pontosabban, párosujjú patájá-
hoz. Lóczy Lajos Balaton Mo-
nográfiája mutat be először
gyönyörű rajzokat e kövületek-
ről az 1800-as évek végén.

És zárjuk a mostani részt
egy modernkori „tu-
dományos rejtély”
megoldásával. Az
1980-as évek közepén
a tihanyi kutatóknak
hónapokon át súlyos
fejtörést okozott egy
teljesen megmagya-
rázhatatlan mérési
eredmény. Nevezete-
sen az, hogy Balaton-
kenesénél a tó vízében
kilométereken át óri-
ási foszfor koncentrá-
ciókat mutattak ki,
pedig ennek az elem-
nek ott semmi keres-
nivalója nem lett
volna! Mert addigra
már kinyomozták,

hogy a foszfort, amely  a Bala-
ton algásodását okozta, a Zala,
és a nyugati vízgyűjtőn eredő

patakok szállították a tóba a
műtrágya maradványokból és a
húsgyárakból, és valahonnan
Zalaegerszeg környékéről. Ba-
latonkenese környékén azon-
ban jellemzően a kommunális
szennyvíz nitrogénje terhelte a
tavat egészen elenyésző fosz-

for mellett. De honnan
akkor a tízszer annyi
foszfor Kenesénél,
mint a nitrogén? A ku-
tatók megismételték a
mérést. Ugyanaz! Újra
megismételték és
megint ugyanaz! El-
lenőrizték az analízis
lépéseit, a reagense-
ket, a műszert, de a
foszfor megint ugyan-
annyi! Az eredményt
azonban meg kellett
magyarázni, de ho-
gyan? A Balaton-kuta-
tás az 1980-as, 1990-
es évek Magyarorszá-
gán prioritást élvezett,

kormányprogram felelt parla-
menti beszámolási kötelezett-
séggel a tóvédelmi kutatás ha-

tékonyságáért, amelyben nem-
csak Tihany, hanem orszá-
gosan még 18 további akadé-
miai és egyetemi kutatóhely
vett részt tihanyi koordináció-
val. Meg kellett találni a mérési
eredményekre a gyakorlati ma-
gyarázatot! És nehezen ugyan,

de meg is lett! Ma-
gas állami szerveken
keresztül kiderült,
hogy Balatonkenese
területén egy olyan
honvédségi mosoda
működött, amely a
Bakonyban állomá-
soztatott katonák ösz-
szes szennyesét mos-
ta, és annak magas
foszfortartalmú, tisz-
títatlan szennyvize
szennyezte helyben
a Balatont. A meny-
nyiségre vonatko-
zóan pedig tudni
kell, hogy abban az
időben a Bakonyban
a néphadsereg sok
ezer honvédje mel-

lett (akkor még általános volt a
hadkötelezettség), sok ezer
szovjet katona is állomásozott
itt, mert a terület a Varsói Szer-
ződés egyik kiemelt harcászati
stratégiai felvonulási és kikép-
zési területe volt. Ilyen fajsúlyú
erőtérbe zavartak be mérési
eredményeikkel a mit sem
sejtő tihanyi kutatók az 1980-
as években. Az eredmény sze-
rencsére nem maradt el, mert
néhány éven belül bevezette a
mosoda a szennyvíztisztítást,
és nem sokkal később pedig
meg is szűnt.

Folytatása következik.

Prof. G.-Tóth László, DSc.                                          
tudományos tanácsadó,

MTA, BLKI, Tihany

2. rész: Szent László pénze, a balatoni
kecskeköröm és egy modernkori
balatoni rejtély megoldása

Az Balatontipp.hu a
TravelMateCard Kft. támo-
gatásával fotópályázatot
hirdetett „Balatoni pillana-
tok” címmel. A pályázatra
olyan képeket várunk,
amelyek látványosan, má-
sok számára is átélhető
módon mutatják be a Bala-
ton és környékének szép-
ségét, egy nyaralás, kirán-
dulás emlékezetes pillana-
tát, élményeit.

A legjobb három fotó
készítőinek Alsóörs önkor-
mányzata egy-egy kétsze-
mélyes, egy-egy hétre ér-
vényes bérletet ajánlott fel a
község strandjára. Ezenkí-
vül egy-egy négy személyre
szóló, négyéves érvényes-
ségű Útitárskártyát is kap-
nak teljesítményük elisme-
réseként. A következő hét
helyezett jutalma egy-egy
négy személyre szóló, két-
éves érvényességű Útitárs-
kártya lesz. A legjobban
szereplő fotókat a további-
akban is bemutatjuk a Bala-
tontipp.hu galériájában.
(Örömmel fogadjuk a to-
vábbi felajánlásokat is, hogy
a díjakat, díjazottak körét
bővíteni tudjuk. A felaján-
lóknak megfelelő nyilvá-
nosságot biztosítunk a
balatontipp.hu oldalain.)
A pályázaton minden induló
maximum kettő saját készí-
tésű digitális, vagy digitali-
zált fotóval indulhat. A
pályázónak a kép “eredeti”
változatának beküldése mel-
lett közölni kell a készítés
idejét, helyét és esetlegesen
a címét. Amennyiben a pá-
lyázó egy kép valamilyen

módosított változatával akar
indulni, akkor is meg kell
küldeni az eredeti felvételt
is. A pályázó a kép beküldé-
sével kijelenti, hogy a képet
Ő készítette, rendelkezik a
közlés jogával, az azon eset-
leg szereplő – felismerhető
– személyek hozzájárultak a
kép nyilvános megjelenteté-
séhez. A pályázó hozzájárul
ahhoz, hogy a pályázat meg-
hirdetője biztonsági céllal
logóját elhelyezze a képen
és a képet internetes olda-
lain megjelentesse. A pályá-
zat meghirdetője vállalja,
hogy közlés esetén ugyan-
azon lapon feltünteti a
szerző nevét és a kép készí-
tésének idejét.
A képeket 2010. február 15-
ig várjuk a fotopalyazat@
balatontipp.hu címen. A be-
érkezett felvételeket az ér-
deklődők a www.balaton-
tipp.hu oldalain nézhetik
meg.
A képeket az olvasók minő-
sítik szavazataikkal. Min-
denki három képre sza-
vazhat az első, a második és
a harmadik helyezés megha-
tározásával. A végső sorrend
az így adott szavazatok ösz-
szesítéséből alakul ki. A sza-
vazásra a beérkezési ha-
táridő lezárulása után, 2010.
február 16-március 15-ig
lesz lehetőség. Mindenki
csak egyszer szavazhat. A
szavazók között 10 darab
legfeljebb négy-négy sze-
mélyre érvényes, idei érvé-
nyességű Útitárskártyát
sorsolunk ki.

A Balatoni Turisztikai
Szolgálat (BTSZ Bt.) és
a TravelMatecard Kft.

Balatoni pillanatok
Fotópályázat a tó szerelmeseinekFennállásának tizenötödik

évfordulóját ünnepelte a Nők
a Balatonért Egyesület. Sajá-
tos eszközökre ,tenni aka-
rásra, szemléletváltásra és a
nyilvánosság megszervezésére
volt szükség a kezdetekben –
fogalmazott az ünnepségen Si-
monné dr. Zákonyi Tünde, az
egyesület alapító elnöke. 

A Nők a Balatonért Egye-
sület 1995. január 22-én alakult
Alsóörsön, az alapító, Simonné
dr. Zákonyi Tündének eltökélt
célja volt, hogy maga köré
gyűjtse a Balatonért tenni tudó

és akaró nőket. A mára orszá-
gos hírűvé vált szervezetnek je-
lenleg húsz csoportja és több
mint hétszáz tagja van. A Bala-
ton természeti és környezeti ér-
tékeinek megóvásáért dolgozó
hölgyek úttörő szerepet vállal-
tak többek között a parlagfű-
mentesítési akciókban, a tó
körüli tanösvények kialakításá-
ban, a Balatonnal kapcsolatos
ismeretterjesztő kiadványok
megjelentetésében, valamint
tudományos előadások és kon-

ferenciák szervezésében.
Az egyesület első teendői kö-
zött szerepelt a NABE tízpa-
rancsolatának megfogalmazása
és a Vigyázz Rám! című kör-
nyezetvédelmi társasjáték kia-
dása. Vállalt feladatai folyama-
tosan bővültek a Balaton kultu-
rális örökségének megmenté-
sével, oktatással, neveléssel,
képességfejlesztéssel és közért-
hető ismeretterjesztéssel.
A NABE egyik kiemelt célja,
hogy a gyermekek minél töb-
bet tudjanak meg a Balatonról,
ennek érdekében az elmúlt
években számos kiadványt je-

lentetett meg, többek
között az első balatoni
olvasókönyvet.
Az egyesület munkája
elismeréseként több
kitüntetést vehetett át,
például 2000-ben a
Balatoni Szövetség
Balaton Díját, 2001-
ben Az év civil szerve-
zete megtisztelő címet,
2005-ben a Környezet-
védelmi és Vízügyi
Minisztérium Pro Na-
tura Emlékplakettjét,
2003-ban pedig Veszp-
rém Megye érdem-
rendjét.
Az egyesület jelenlegi
elnöke Szauer Rózsa
fontos feladatnak te-
kinti a tizenöt évvel
ezelőtt megfogalma-
zott célok elérését.
Büszke arra, hogy a
NABE tagjai is hozzá-
járultak ahhoz, hogy
az elmúlt időszakban a

Balaton vízminősége jelentős
mértékben javult, tisztábbak,
rendezettebbek lettek a parti
sétányok a tó körül. – Nagy
előrelépést jelentene, ha végre
egységes lenne a Balaton régió,
hiszen jelenleg három megyé-
hez tartoznak a Balaton-parti
települések, ez pedig megnehe-
zíti a pályázati támogatások
hozzáférését – tette hozzá az
elnök a Borcsa étteremben ren-
dezett találkozón.

Bambek

Nők a Balatonért
A Lóczy Lajos Gimnázium

7. számú terme január 18-tól
a nemzet csalogányának,
Blaha Lujzának a nevét viseli.

A falakat Blaha Lujza
számtalan fényképe borítja és
micsoda szerencséje ez az utó-
kornak, hogy akkoriban már
készülhettek fényképek, sőt,
filmek és lemezek is. Így a ma-
gyarok „bájos fülemiléje, aki
hosszú éveken át
búban és öröm-
ben vigasztalója
volt a nemzet-
nek” a fényké-
pekről is sugá-
rozhatja derűjét a
diákok felé. A
Blaha terem lét-
rehozója Molnár
Sándor, a gimná-
zium irodalomta-
nára. 
Molnár Sándor a
160 évvel ezelőtt
született mű-
vésznő naplójá-
ból a gondosan
feljegyzett fellé-
pések helyét és
idejét ismertette.
A közönség hálá-
jának és szeretetének bizonyí-
téka volt többek között az a
sokszínű szalagerdő is, amely
Blaha Lujza otthonának a falait
díszítette. A számtalan szalag-
felirat egyike így szólt: Hely,
ha ilyen tücsök dalolna mezőn-
kön, beh sokan szeretnénk bú-
zavirág lenni!
A nyaranként Balatonfüreden
tartózkodó művésznő élvezte a
szabadságot. Nagy szomorúság
fogta el szívét, amikor levél-
hullató ősz táján búcsúznia kel-
lett füredi nyaralójától.
Naplójában írta: megöleltem és
megcsókoltam a Balatont.
Praznovszky Mihály avatóbe-
szédében a színház szeretetétől
beszélt. A világ csodája a szín-
ház – mondta, gyermekkorá-
ban maga is a színházon
keresztül szerette meg az iro-

dalmat. Blaha Lujza a polgári
felvirágzás idején már gyer-
mekként a színpadon volt, ván-
dorszínész szüleivel járta az
országot. Sokszor éhes, fázó
gyerekként Stein Ludovika,
Kölesi, majd Váradi Lujza
néven szerepelt. Még gyermek
volt, 14 éves, amikor megis-
merte Blaha bácsit, aki felfe-
dezte tehetségét és tanítatta.
Két év múlva a karnagy elvette

feleségül. Férje
halála után még
egyszer férjhez
ment, de Blaha
iránti tiszteletből
megtartotta férje
nevét, amelyen a
magyar közön-
ség megismerte.
Blaha Lujza
népszínművek-
ben játszott,
megteremtette a
magyar közön-
séget, amelynek
nemzeti bálvá-
nya lett. Jókai
írta róla, hogy
csillag csalo-
gány, akit az
Isten is színész-
nőnek teremtett.

Mivel Krúdy Gyula is rajon-
gott érte, a Krúdy kiskönyvtá-
rának kötetei sorozatban tavaly
jelent meg Krúdy írásaiból
Praznovszky Mihály szerkesz-
tésében egy válogatás, Blaha
Lujza mosolya címen.
Blaha Lujza az idő múlását is
méltósággal viselte, időben
visszavonult, majd a Nagyma-
mában matróna szerepben lát-
hatta újra a közönség.
Blaha Lujza 76 évesen 1926-
ban halt meg. Halálát követően
a Nyugatban Ignotus írja róla:
„Halálával szinte a magyar lé-
legzet szakadt meg. De nem
szakadhat meg, mert emléke-
zünk rá és látjuk a képeket”.
Most a Lóczyban a Blaha
Lujza teremben láthatják a di-
ákok Blaha Lujzát a képeken. 

Hanny Szabó Anikó

Blaha terem a Lóczyban
Ágról ágra száll a madár

Blaha Lujza dalát: Ágról
ágra száll a madár Bódi

Lilla énekelte. Móricz Zsig-
mond írásának, az Aranyos
öregeknek hetedik jelene-
tét (a darabban Blaha Lujza
1911-ben játszott) a Lóczy

Lajos gimnázium színjátszó
körének tagjai; Nastyó

Anett, Angyal Bandi, Bánó
Bálint, Pernesz Márk adták
elő. A levetített kisfilmen
láthatták a diákok a nem-
zet csalogányát, az avatást
követően pedig megkóstol-

hatták a Blaha-fánkot is.

Tudomány – áltudomány – tudományos tévedés?

Szent László pénze mai pénzérmékkel együtt

Kecskeköröm, őslelet Fotók: G.-Tóth László

Szauer Rózsa, a NABE elnöke
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A Jókai Villa egyelőre telje-
sen üres, a plafonról csillárok
lógnak alá, a sarokban kályha. A
Vaszary kastélyban viszont még
javában zajlik a felújítás, a kora-
beli falépcső már felcsiszolva, az
egyik ajtón felirat: fűtünk, csukd
be. A város jövőbeni két megha-
tározó kulturális intézményé-
ben jártunk. 

Immár nem először a felújí-
tás alatt álló intézményeket mű-
ködtető nonprofit kft. vezetősége
lehetővé tette, hogy érdeklődők,
ezúttal a helyi civil szervezetek
képviselői, betekinthessenek
mindkét villába, lássák, hol tarta-
nak a munkálatok.

– Partnerként számítunk a
civil szervezetekre, szívesen
vesszük a javaslataikat, ezért
igyekszünk a munkálatok közben
is betekintést adni számukra. Volt
még egy célunk. Az utóbbi idő-
ben több kétely és ellenérzés fo-
galmazódott meg a nonprofit kft.
munkájával kapcsolatban, hallot-
tam egészen meglepő verziókat
is. Ezzel, hogy most ideiglenesen
kinyitottuk a villákat és az érdek-
lődőknek bemutattam valameny-
nyi munkatársamat, szeretnénk
megmutatni, kik vagyunk, és min
dolgozunk már hónapok óta.
Üzenni, minden rendben halad –
válaszolta érdeklődésünkre Don-
csev András, a három kulturális

intézményt működtető cég, a Ba-
latonfüred Kulturális Közgyűjte-
ményfenntartó Nonprofit Kft,
avagy a Füredkult (www.fured-
kult.hu) vezetője. 

Egyébként Jókai Mór nyara-
lója, a hercegprímás villája vala-

mint az egykori fürdőigazgatói
ház, amelyben a városi múzeum
és a helytörténeti gyűjtemény
kap helyet, továbbra is a város tu-
lajdonában van, az azokat mű-

ködtető kft. teljes önkormányzati
felügyelet mellett végzi munkáját
– tette hozzá Doncsev András.
A tavasszal nyitó Jókai Emlék-
ház felújítása kívül-belül elké-
szült, már csak a kiállítás be-
rendezése van hátra. Ács Anna, a

múzeum szakmai igazgatója a
helyszínen részletesen beszélt az
új Jókai kiállításról, elmondta:
bár az író a bútorokkal együtt
adta el annak idején a házát, si-

került néhányat közülük felku-
tatni, így az emlékházban az író
több személyes tárgya is látható
lesz majd. 
A város új képtárának helyet adó
épületben, Vaszary Kolos her-
cegprímás villájában még javá-
ban zajlanak a munkálatok. A
házban korábban egyáltalán nem
volt semmilyen fűtésrendszer,
ennek kiépítése azonban már
megtörtént, lassan a padlóburko-
lás következik. Viszont a képtár
idei programja már kész. Első-
ként stílszerűen a villatulajdonos
hercegprímás unokaöccsének, a
20. század egyik legjelesebb ha-
zai mesterének, Vaszary János-
nak a festményeiből nyílik
kiállítás. A teljes életművet be-
mutató tárlat közel ötven képét a
Magyar Nemzeti Galériai bo-
csátja a füredi képtár rendelkezé-
sére. Ezen kívül a debreceni Déri
Múzeum jóvoltából megtekint-
hető lesz majd a képző-, és ipar-
művészeti alkotásokat tartal-
mazó Szomolányi-gyűjtemény,
és még májusban Nádler István
legújabb alkotásaiból is nyílik
tárlat. Magyarországon itt lesz
először látható a Német egység a
Balatonnál című Berlinből ér-
kező fotókiállítás.

www.balatonfured.hu

Látogatás a villákban

Füred nagy barátja volt.
Lehet, kevesen ismerik szemé-
lyesen, de hatását annál töb-
ben. Tatabányán dolgozott
több mint harminc évig sze-
mész főorvosként, hivatásának
országosan elismert tudósa-
ként. Most vette át vasdiplomá-
ját, amelyre olyan büszke volt.
Ebből máris kiszámítható, hogy
a 90-dik születésnapja felé tar-
tott, azt is annyira szerette
volna megélni még.

Hogy miért kedvelte Füre-
det? Mert negyven évig tán a
város vendége, rendszeres láto-
gatója volt. Először a Lipták
háznak, majd a városi kultúra
megújuló eseményeinek. Ilyen

idősen is vonatra szállt, majd a
program végével haza zötykö-
lődött feleségével, Németh Ág-
nessel.
Igen, dr. Lakatos István a 20.
század legnagyobb magyar
gondolkodójának, Németh
Lászlónak a veje volt. Így hát
élete egy jelentős részét Ti-
hanyban töltötte s közben Fü-
reden. S rendkívüli szorgalom-
mal lett a Németh László-i
életmű és életút dokumentá-
lója. Mindent feljegyzett, nap-
lót vezetett, rendszerezett és
kiadott, ami az íróhoz kötődött.
Élete utolsó művében is szere-
pel Füred, a Németh László-i
topográfiában, az író és a ma-
gyar tájak kapcsolatában Füred

jelentős fejezetet kapott.
Utolsó gesztusként a városnak
ajándékozta a családi bútor-ha-
gyaték és könyvtára egy részét.
A Városi múzeumban létrejövő
kiállítás Németh László gyűj-
teményét gazdagította tárgyi
anyagokkal. S emellett publi-
kált a Tempevölgyben s kéz-
iratban őrizzük a hamarosan
megjelenő Németh László és a
Balaton című írását.
Vannak emberek, akiknek az
életműve nem hegycsúcsokban
jelenik meg, hanem elosztva,
sokak életének észrevétlen
gyarapításában, gazdagításá-
ban. A mi Lakatos Pista bá-
csink pont ilyen volt.

p.m.

Elhunyt dr. Lakatos István

December végén, egy lát-
szólag lehetetlen időpontban
a Silver Resort szálloda nagy-
termében tartották meg a
Tempevölgy idei negyedik szá-
mának a bemutatását. 

Nem egyszerű lapszámról
volt szó, hanem arról a tényről,
hogy a folyóirat megérte az
első évfolyamát. Még büszkéb-
ben szólva: a város első művé-
szeti, irodalmi folyóirata e
sanyarú viszonyok között is
megjelent. Igaz, a városi ön-
kormányzat nagylelkű támoga-
tása is kellett hozzá, de kellett
annak a 130 szerzőnek a támo-
gatása, akik a Kárpát-medencé-
ből küldték írásaikat a lapnak.
S akik egyúttal így hitet tettek
Balatonfüred mellett is. Nem
tisztünk a lap minőségét itt
méltatni, megteszik azt az ol-
vasók, akiket ez érdekel, most
csak a bemutató egy gesztusára
hívjuk fel a figyelmet.
Irodalmi programként jelen
volt egy negyven évvel ezelőtti
magyar kortársi ifjúi csoporto-
sulás, a Kilencek nevű költői
csoport négy tagja, együtt em-

lékezve a nevezetes antológi-
ára (Elérhetetlen föld.) Szí-
vünknek kedves költők ők,
ráadásul kiderült, mindegyikük
kötődik e tájhoz. Oláh János és
Mezey Katalin itt szőlőbirtoko-
sok a közelben. Kovács István
Zánkán tölti ideje nagy részét,

Péntek Imre pedig igazi pan-
non ember, most éppen Zalae-
gerszegen él.
Fontos kérdésekről esett szó, a
közeli szilveszter komolytalan-

ságát legyőzve. Majd felolvas-
tak a verseikből, s Kovács Ist-
ván egy verse rendkívül nagy
sikert aratott. Olyan ez a vers,
amelyben a létezés realitása és
misztériuma, a lét és az elmú-
lás örök rejtélye egyszerre sze-
repel. A létezésé, amelynek a

csodája a gyermek, a minden-
kori gyermek: mi magunk,
akik voltunk, s akik általunk
lettek.

Praznovszky Mihály

Térelválasztás
Becsuktam a szobaajtót. Hogy dolgozni tudjak!
Mert zavart a gyermek. (A leányka – helyesbí-
tenénk itt-ott.) Nemrég múlt tizennégy hóna-
pos. Hallottam, hogy az előtérben tobolyog.
Majd megáll. Közel az ajtóhoz. Egészen közel.
Engem keres. Érez. Nadrágjának piros, ingecs-
kéjének kék színe mozaikosan átszüremkedett  a
katedrálüvegen. Rátapasztotta arcát. Két, üve-
get átolvasztó szemet látok. És tehet-e bármit is az 
ember, ha ily jelenvalón figyeli az Isten?

Egy vers története

A tervek szerint május elején nyit Vaszary villa

A Magyar Kultúra Napján
a Balatonfüred kultúrájáért
kitüntetést a Balatonfüred
Néptánc Együttes kapta (lásd
1. oldal). A néptánc beleivó-
dott a zsigereinkbe, és onnan
nem törölhető ki. A néptánco-
sok táncolnak, de a ritmusra
a nézőknek is jár a lábuk. 

„Magyar hagyományok,
csihaj, tüzes táncok, /
Apró gyermeklábak,
szivárványszín álmok.”

A Balatonfüred Néptánc
Együttes elődjét 1998-ban az
Aranyhíd, Balatonfüred akkori

Művelődési Központja hozta
létre. Az ezüsthídról elnevezett
néptánccsoportnak Dezső Ró-
bert volt a művészeti vezetője.
Bácsi Gabriella a Tihany
Gyermektánc Együttes vezető-
jeként 1999-ben kapott felké-
rést arra, hogy a balatonfüredi

néptáncosokkal is foglalkoz-
zon. Az együttes Balatonfüred
város jóváhagyásával, öt évvel
ezelőtt felvette a Balatonfüred
Néptánc Együttes nevet.
A lovasi születésű Bácsi Gab-
riella a csopaki általános isko-
lába járt. Már az első osz-
tályban megismerkedett a nép-
tánc alapjaival. Baksay
Györgyné értő irányítása alatt a
Kaláris néptánccsoport tagja-
ként Osko Endréné koreográfi-
ájára táncoltak. Az általános
iskola elvégzése után, megsza-
kításokkal 14 évig a Veszprém
Táncegyüttesben táncolt. Az
együttes vezetője Kovács Jó-

zsef volt. A Veszprém Tánc-
együttessel számos külföldi
szereplésen vett részt.
A Balatonfüred Néptánc Együt-
tesben jelenleg 5 korcsoportban
130 gyermek táncol.  Az együt-
tes tagjai nagy sikerrel szerepel-
nek a helyi és környékbeli

rendezvényeken, falunapokon,
fesztiválokon. A magyar nyelv-
terület legszebb táncait, játékfü-
zéreit mutatják be. Balatonfüred
testvérvárosi kapcsolatai révén a
magyar néptánc hangulatával
megismerkedhettek a horvátor-
szági Opatija, az olaszországi
Arpino, a németországi Germe-
ring, a hollandiai Castricum, a
törökországi Bursa város lakói
is. Frankfurtban a magyar napo-
kon vettek részt. 
Az évente megrendezett Veszp-
rém Megyei Gyermek Néptánc
találkozókon is sikerrel szere-
pelnek. Január végén Budapes-
ten a Fővárosi Operettszín-

házban az Orszá-
gos Néptánc An-
tológia keretében
lépnek fel. Tava-
szi Szél műso-
rukkal, amelyet
Strack Orsolya
koreográfus ké-
szített, elnyerték a
legjobb koreográ-
fia díját.
Bácsi Gabriella
elmondta, a jövőt
illetően nagyon
sok tervük van. 
A kicsikkel kü-
lönlegesen ked-
ves előadásra
készülnek. Strack
Orsolya az alsó
tagozatosoknak
mesére készít
majd el egy kore-
ográfiát.
A nagyobbak, 14
éves korig ma-
gya rpé te r l ak i ,
magyarbödi tán-
cokat tanulnak. 
A felső tagozato-
soknak Gémesi
Zoltán készített
koreográfiát a
széki húsvéti nép-
szokásokból. A

tánchoz székről hozzák a szal-
makalapokat, és a ruhát széki
asszonyok varrják.
„Nézz fel a színpadra és
azonnal látod: /
Maradt még hazád és
él még hagyományod.”

Hanny Szabó Anikó

Balatonfüred kultúrájáért

Dr. Bóka Istvántól Bácsi Gabriella vette át az oklevelet
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A munka, a remény fontos, élni jó dolog, noha ma nehéz. Saját hitem
és értékrendem szerint dolgozom Veszprémben – hangsúlyozta Ober-
frank Pál (bal oldalon), a Petőfi Színház új igazgatója közvetlenül
megválasztása után, január 28-án. Talabér Márta (középen), a megyei
közgyűlés alelnöke elmondta: olyan igazgatót szerettek volna, aki a
2008-ban megkezdett munkát folytatni tudja.  
Eperjes Károly (jobb oldalon) művészeti tanácsadó arról beszélt, hogy
Bujtor István halála napján bemutatott Régimódi történet című darab
nem sokkal később elnyerte a vidéki színházak legjobb előadása címet,
a Bulgakov darabbal pedig Debrecenben arattak hatalmas sikert. Mind-
ez igazolja, érdemes ötvözni a népszínházi és a művész színházi
munkát, a közönség igényel zenét, komédiát, tragédiát, könnyű és
nehéz darabot, egy fontos, hogy jó minőségű legyen az előadás.

Két évszázad után, a Pan-
non Várszínház jóvoltából újra
feléledt Balatonfüreden a
színházi élet. Mint az elmúlt
színházi évad, az idei is külön-
leges meglepetéseket tartoga-
tott a színházlátogató közön-
ség számára.

A Pannon Várszínház bér-
letsorozatai a füredi Anna –
bálok helyszínén, az Anna
Grand Hotelben, valamint a Ba-
laton Szabadidő és Konferencia
Központban várta, várja a kö-
zönséget. A műsorra tűzött da-
rabok között ki-ki korosztálya,
igénye szerint válogathat.
Az Anna Grandban lévő esték,
a színházi élményen túl, a régi,
már-már feledésbe merült tár-
sasági életet is visszahozzák.
Az előadások után a közönség
a darabban játszó színészekkel
fogyaszthatja el vacsoráját.
Az impozáns épületbe belépve,
gyönyörű muzsika hangjai fo-
gadták a közönséget. A zene a
nézőközönséget egy emelke-
dettebb hangulatba ringatta át.
A évadnyitó előadáson Müller
Péter zenés játékát a Szomorú

vasárnapot láthatta a közönség.
Seres Rezső dalai csendültek
fel. A tragikus sorsú zene-
szerző olyan csodálatos dalla-
mokkal örvendeztette meg az
emberiséget, amelyet a leghíre-
sebb zenészek játszottak, dalait
világhíres énekesek énekelték,
és éneklik a mai napig is.
Thomas Mann színművét, a
Mario és a varázslót Spiró
György állította színpadra. A
közönség a darabot januárban
láthatta.
A szereposztást elolvasva a
színházlátogatók többsége
kissé idegenkedve, és fanya-
logva fogadta a hírt, mely sze-
rint Thomas Mann színmű-
vében – a színháztörténetben
első alkalommal – Chipolla, a
varázsló szerepét Vándorfi
László Egyed Brigitta színész-
nőre osztotta.
Latinovits Zoltánt sokan látták
ebben a szerepben. Akiknek
nem volt alkalmuk annak ide-
jén a Vígszínházban megnézni
a darabot, azok később a tele-
vízióban is láthatták. Latinovits
átütő erővel játszotta a varázs-
lót, szinte a nézőközönséget is

bűvkörébe vonta.
Azonban, ilyen a színház, láss
csodát! Egy kedves, törékeny,
fiatal színésznő, (nemcsak a
külsődleges maszkja okán), át-
lényegült a szerepéhez.
Más életérzésbe lépve, már is
ott állt a közönség előtt, mint
Chipolla. És játszott. A cigaret-
tát is úgy fogta, hogy annak a
fogásnak jelentése volt. Go-
noszkodott, gúnyolódott, és
ugyanakkor sajnáltatta önma-
gát. Mindenkit porig alázva, lé-
pett túl az emberi érzéseken. És
tudjuk, hogy ez is lett a végzete.
Pont a legzárkózottabb, csendes
szemlélőt tiporta bele az ér-
zelmi és erkölcsi sárba. Ez a fi-
atalember, a pisztolya elsüté-
sével vetett véget a „mutatvány-
nak”. Thomas Mann remek-
műve állítólag valós alapokon
nyugszik. Az író a darabban azt
az örök igazságot tárja fel, hogy
az embereket csak ideig, óráig
lehet megalázni és megfélemlí-
teni.
Egyed Brigitta a varázsló érzé-
seit hitelesen adta át. Hol saj-
nálta a közönség, testi bajai
miatt, máskor mulatott rajta,

majd félt tőle. A darab végére
az érzések kavalkádját össze-
gezve, gyűlölte. Úgy gyűlölte,
hogy a pisztolylövés eldördü-
lésekor sóhajok szakadtak fel
az emberek szívéből, végre le-
ráztuk a zsarnokot, megszaba-
dultunk tőle. A törékeny szí-
nésznő gesztusaival, hangja
színeváltozásaival teremtette
meg az illúziót. Természetesen
egy jó előadás nem csak egy
emberen múlik. A darabban
szereplő összes színész játéka
fontos. Akik az előadás sikeré-
hez nagyban hozzájárultak:
Zayzon Csaba, Oravecz Edit,
Kiss T. István, Kiss Dávid,
Molnár Ervin, Kovács Ágnes
Magdolna, Lukács József, Hor-
rót Bence, és mint mondani
szokták, sokan mások.
Briliáns előadás volt, mondta
egy úr a partnerének kifelé
jövet. Hiába, a színház elvará-
zsolja az embert. Az Anna
Grand Hotelben február 20-án
Ken Ludwig Botrány az operá-
ban (avagy a két tenor) című
bohózatát adják elő.

Hanny Szabó Anikó

Társasági élet – színházi előadások FüredenÚj színházigazgató a Petőfiben

Eckhart Tolle írja az Új
Föld című könyvében: „Lép-
ten-nyomon az élet gazdagsá-
gába botlasz. Ennek a téged
körülvevő bőségnek a felisme-
rése fölébreszti a benned
szunnyadó bőséget. Ezt köve-
tően hagyd, hogy az kiáradjon
belőled!” Vajon hányan va-
gyunk, akik valóban odafigye-
lünk az ilyen gondolatokra?
Hányan vagyunk, akik nem-
csak meghallják ennek az üze-
netét, hanem eszerint is
cselekszenek? És hányan va-
gyunk, akiknek sikerül rádöb-
benni, hogy saját életünket
teszi boldoggá és teljessé a
fenti gondolatok szerinti élet-
vitel? Minapi látogatásom
során megerősödött bennem,
hogy Fritz Mónika ezek közé az
emberek közé tartozik.

A koraesti hideg, téli sötét-
ségből különösen jó érzés meg-
érkezni egy meghitt, meleg
hajlékba. Mónika műhelye az
udvar különálló épületében egy
ilyen varázslatos világ: ahogy
az ember belép, rögtön megérzi
a hely titokzatos kisugárzását.
Előzőleg vendéglátóim lakóhá-
zában is jártam, megismerked-
tem két, életenergiával telt,
játékos és mégis szófogadó
vizsla-hölggyel, de a beszélge-
tésre Mónika, és élete párja,
Béla a melléképületbe, Mónika
műhelyébe kalauzolt.
Vajon hogy kerül egy észak-
rajna-vesztfáliai kis faluból,
Sankt Hubertből Balatonfü-
redre valaki? S a német hont
fölcserélve miért dönt úgy,
hogy ebben a patinás, Balaton-
parti városkában tölti el élete
további éveit? Hosszú történet.
Mónika gondolatai között a
haza kérdése mindig is kulcs-
kérdés volt: amikor a szülei az
otthonról beszéltek, az soha
nem ott volt, ahol épp éltek,
hanem valahol távol, mivel a
háború után menekülniük kel-
lett Kelet-Németországból. A
holland határhoz közeli kis fa-
luban találkozott aztán össze
Bélával, akinek a szülei viszont
Budapestről menekültek a há-
borút követően, s a két sorsül-
dözött ember – úgy tűnik – egy
életre megtalálta egymást.

Amikor Mónika 1972-ben –
életében először – Budapestre,
férje még itt élő nagyszüleihez
látogatott, valami nagyon fur-
csa, eddig soha nem tapasztalt
érzés tört rá. Leszállt a vonatról
a Keleti Pályaudvaron, egy ide-

gen ország soha nem látott,
idegen városának a kellős kö-
zepén, és maga számára is
meglepő módon az jutott
eszébe először: hazaérkeztem.
Sorsfordító érzés volt. Ettől
kezdve férjével minden évben
Magyarországon töltötték a
szabadságukat. Először a fővá-
rost fedezték föl maguknak,
aztán egyre tágult a kör, s tör-
vényszerű volt, hogy a Balaton
mellé, Füredre is eljussanak.
Ismerősöket, barátokat szerez-
tek, s amikor szép lassan meg-
érett bennük a gondolat, hogy
itt kellene letelepedniük, vi-
szonylag hamar megtalálták a
városban a Kósa Pál utcai
házat, amely 1999 óta az ő tu-
lajdonuk.
Mónika az általános iskolát a
szülőfalujában végezte, ezt kö-

vetően háztartási ismereteket
tanult, majd három év kirakat-
rendezői tanulmány követke-
zett; itt már megkezdte az
ismerkedést a kézművesség tit-
kaival. S végül Düsseldorfban,
egy evangélikus központ mű-

helyében találta magát, ahol a
szertartásokhoz készítettek kü-
lönböző dekorációkat. Itt egy
évig tanította őt hímzésre egy
idősebb mesternő, s amikor azt
gondolta, hogy egyelőre elég
ebből a tevékenységből, szá-
mára is váratlan módon kine-
vezték a műhely vezetőjének.
Tartott a feladattól, mert körü-
lötte nagy tapasztalattal rendel-
kező nővérek dolgoztak, de azt
is érezte, hogy szeretik és bíz-
tatják: vállald el, meg tudod
csinálni, van hozzá elég erőd!
Valóban volt: 25 évig vezette a
társaságot.
2001-ben új szabályzat lépett
életbe a rendben, ettől fogva
házasságban élő nők is csatla-
kozhattak. Mónika négy év teo-
lógiai tanulmányokat köve-
tően tett fogadalmat.

És folyamatosan tanult és ké-
pezte magát szakterületén, így
ma már egész Németországban
elismert szaktekintélynek szá-
mít. A hímzés két dimenziója,
a sík már kevés volt számára,
így elkezdett térben álmodni, s
különböző, háromdimenziós
alkotások születtek a keze alatt.
Bámulatos találékonysággal
használ föl mindenféle anya-
got, s születnek a munkája nyo-
mán a legváltozatosabb al-
kotások: fali képek, hímzések,
kis szobrok és élénk fantáziá-
val létrehozott, játékos haszná-
lati tárgyak. Varr, ragaszt, vág,
formáz, az út szélén talált
kőben is meglátja a lelket,
megérzi annak szellemiségét és
meghallja az üzenetét; később
ennek megfelelően használja
föl egy műalkotásban, de az is
előfordul, hogy ha épp olyan a
hangulata, gyöngyruhába öl-
tözteti. Az egész műhelyből,
minden jelen lévő alkotásból
vagy még föl nem dolgozott
tárgyból – színes gombok, fes-
tett fémdobozok, szövetanya-
gok, kövek, üvegek és gyön-
gyök – sugárzik a titokzatos-
ság, az öröm, s valamiféle vá-
gyódás az élet rejtett dolgai
iránt. Mónika energiája és élet-
szeretete költözik itt mindenbe,
és ettől az az érzése az ember-
nek, hogy ebben az apró helyi-
ségben valami több és szebb,
mint odakint a hétköznapinak
mondott életünkben.
Mónika nem akarja megőrizni
magának ezt a titkot, mert
tudja, hogy az öröm csak akkor
valódi és tartós, ha másokkal is
megosztja azt. Szeretettel vár
mindenkit, érdeklődőt és ta-
nulni vágyót egyaránt, s bár a
magyar nyelv még problémá-
kat okoz neki, de ebből nem
csinál gondot: amit nem tud el-
mondani, azt megmutatja, le-
rajzolja – mint ahogy tette ezt
annakidején brazíliai útja
során, ahol minimális portugál
nyelvtudással is megértésre ta-
lált a vele rezonálni tudó em-
berekkel. És töretlenül bízik
abban, hogy egyszer majd itt,
Balatonfüreden is megmutat-
kozhat egy megfelelő helyen
rendezett, önálló kiállítással.

G. A.

Füredi Múzsák: Mónika varázslatos világa
Levél az Olvasónak:

Még egyszer a szilveszterről

Mire ezek a sorok a Kedves Olvasó kezébe kerülnek,
már réges régen elmúlt szilveszter, nem csak a naptár sze-
rint, hanem az emlékeinkben is. Már nyoma sincs a nagy
felbuzdulásnak, a szokásos újévi fogadalmaknak, amit talán
akkor, az adott pillanatban komolyan is gondoltunk, de ez
nem adódhat másból, mint a helyzet komolytalanságából:
abból, hogy elhittük, ezután másképp lesz. De azt már elfe-
lejtettük megkérdezni magunktól: ugyan mitől lenne más-
képp? Mert új esztendőt jegyzünk a naptárban? Ez bizony
édeskevés. Meg kellene tanulnunk végre, hogy csakis akkor
lesz bármi is másképp, ha mi magunk változunk, ha mi ma-
gunk változtatjuk meg a környezetünkhöz való viszonyun-
kat. Igen, tudom, ez a legnehezebb. De nincs alternatíva.
Azt gondolom, ez az évváltás sem volt más, mint a többi:
se jobb, se rosszabb. A médiák műsorairól semmit sem
tudok (nagy durranás nem lehetett, az újságok is hallgattak
ez ügyben), mert régi szokásomhoz híven a Híradó után ki-
kapcsoltam a televíziót. Este tízig olvastam, aztán az újon-
nan vásárolt füldugót üzembe helyezve békésen átaludtam
az évváltást. A szokásos balhét persze azért nem úsztam
meg, már jóval az engedélyezett idő előtt elkezdtek cikázni
az égbolton a tűzijátékok, és gyakran még az ablak is bele-
remegett az egyáltalán nem engedélyezett robbantgatá-
sokba. Sokat tűnődtem azon, hogy mi örömet szerezhet az
embereknek ez a gyakran már iszonyatos hangzavar, de la-
ikus lévén nem tudok másra következtetni, mint arra, hogy
így igyekeznek elmenekülni a sivár önmagukkal való szem-
besülés elől. Még nem tudják, hogy ezzel csak késleltetik a
folyamatot, a tükörbe nézés később annál keservesebb.
Azt még kevésbé értem, mi szükség volt a petárdázás betil-
tására, ha ezt a rendeletet az égadta világon senki nem veszi
figyelembe, és ugyanúgy folyik az utcákon a tébolyult rob-
bogatás, mint amikor ez – bizonyos keretek között - törvé-
nyileg is lehetséges volt. Vajon miért születnek olyan
előírások, amelyekre mindenki úgyis fittyet hány, mert
tudja, hogy ez semmiféle következménnyel nem jár? Miért
születnek olyan előírások, amiknek a betartatásáról senki
nem gondoskodik, mert nincsenek meg hozzá a megfelelő
körülmények? Az amúgy is túlterhelt hatóság képtelen föl-
lépni – néhány látványos és mindenütt hangoztatott kivétel-
től eltekintve – a beteges petárdázás ellen. Mit ér egy olyan
szabály, amit senki nem vesz komolyan? S azt gondolom, a
Kedves Olvasó maga is föl tudna sorolni jó néhány olyat,
ami nem több,  mint a falra hányt borsó. Agyonszabályozott
világunkban paragrafusoktól fuldoklunk, csak épp az értel-
mét nem látjuk az egésznek, mert a sok bába között elvész
a gyerek.
Tudom, sokan nem értenek velem egyet, s vallják: kará-
csonykor áradnia kell a szeretetnek, ajándékozni kell, ün-
nepelni, elalélni a gyertyafényben, könnycseppel a szemünk
sarkában. Szilveszterkor meg féktelenül mulatozni kell, ki-
engedni a gőzt, ihaj-tyuhaj, sose halunk meg! Na de más-
nap? És harmadnap? Tényleg, ezért élünk?
És vajon hol van ma már ez az egész? Gondolunk még rá
egyáltalán?

Gaál Antal

Fritz Mónika és férje, Fritz Béla több mint tíz éve élnek Füreden
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A Balatonfüredi Napló so-
rozatában önkormányzati
képviselőket kérdezünk mun-
kájukról, életükről, akik az-
után tovább kérdezve vá-
lasztják ki a következő interjú
alanyát. Előző számunkban
(2009. 11-12. szám 5. oldal)
Hári Lenke kérdezte dr. Lázár
Jánostól, mennyire valós az ál-
lítás, hogy Balatonfüred a bor
városa?

– Azt hiszem, hogy a fenn-
álló nehézségek ellenére Bala-
tonfüred továbbra is a szőlő és
bor nemzetközi városa. Két
okból is állítom ezt. Egyik,
hogy az itt dolgozó borászok
erejükön felül mindent meg-
tesznek a jó minőségű szőlő
termeléséért, s abból minél
jobb, a balatoni tájra jellemző
bor előállításáért. Másrészt
azok a rendezvények, melyek
Balatonfüreden zajlanak kie-
melkedő színvonalat jelente-
nek a város és a boros gazdák
körében.  A borhetek mind a
vendégek, mind a szakmai kö-
rökben elismerést váltanak ki
mind a minőségi borok forgal-
mazásával, mind pedig a ren-
dezés kiemelkedő színvona-
lával. Az egyéb boros rendez-
vények, melyek még a város-
ban zajlanak, szintén nagy
érdeklődésre tartanak számot.
A térség kiemelkedő borászai
mellett a kistermelők is jó mi-
nőségű borokat állítanak elő.
Sajnos az adminisztráció na-
gyon sok gondot jelent a gazd-
áknak, s a hegyközség szer-
vezetének is. Az alacsony fel-
vásárlási árak, az értékesítési
nehézségek miatt sok kister-
melő elkedvetlenedik, s fontol-
gatja a szőlészeti és borászati
tevékenységének megszünteté-
sét. Azonban fontos feladatá-
nak tekinti az önkormányzat és
a hegyközség is ennek meg-
akadályozását, mert a Balaton-
füred területén termett és
remélhetőleg a későbbiekben is
termő szőlő, s az abból készült
bor minőségét, hírnevét fenn
kell tartani. A Balatonvin bor-
lovagrend munkája szintén
nagy segítség a nemzetközi
hírnév fenntartására, megőrzé-
sére.

– Mennyi szőlőt vágnak ki
uniós támogatással a térségben?

– Nagyszámú kivágási en-
gedélyt kérnek és szőlőkatasz-
terből történő kivonást, az utol-
só egy-két évben kb. 50 ilyen
engedélyt kértek.

– Mennyire összetartó a fü-
redi szőlész-borász társadalom?

– Ha a szőlő és bor ágazat-
ról van szó, összetartóak, de
természetes, hogy van egy kis
egészséges rivalizálás a borter-
melők között.

– Hogyan alakul a baricskai
pincesor ügye, ami most lekerült
a napirendről?

– Összetett a kérdés. Város-
rendezési, mezőgazdasági és a
terület felértékelése miatt,
egyéni szempontokat is figye-
lembe kell venni. Eddig nem
sikerült ezeket összhangba
hozni. A benzinkút felőli alsó
részen már van egy megegye-
zés területcserékkel, terület ki-
egészítésekkel, ott el lehet
kezdeni a munkát, de jelenleg
még gondolkodnak a tulajdo-
nosok. A testület jóváhagyta
annak a résznek a rendezési
tervét. 10-12 pince már meg-
építhető lenne.

– Hogy került a helyi politi-
kába?

– 2000-ben kértek fel, hogy
dolgozzam a testületben. Az
egyéni választókörzetemben, a
4. számú választókerületben
választottak meg mint egyéni
képviselőt.

– 1993-óta dolgozik a Bala-
toni Szövetségnél. Mennyire tud
hatékony lenni ez szövetség,
amely a tó körüli önkormányza-
tokat tömöríti?

– Annak ellenére, hogy se
túl sok pénze, se túl sok jogi le-
hetősége, de a szövetség min-
den Balatont érintő kérdésben
hallatta a hangját. Most az ide-
genforgalmi adóhoz kötődő ed-
digi támogatást nem hagyjuk
veszni, annak ellenére, hogy a
törvény ezt meghatározta. Ké-
szül erről egy tanulmány, ame-

lyet a Balaton Fejlesztési Ta-
náccsal együtt az önkormány-
zati minisztériumhoz nyújtunk
be. Idén a szúnyogirtás is ve-
szélybe kerülhet, mert igen
kevés erre a Turizmus Zrt.
pénze, ugyanakkor az önkor-

mányzatok sem tudják megfe-
lelő önrésszel  finanszírozni ezt
a feladatot.Ennek megoldásán
is dolgozunk. 

– Örökös harcban áll a bala-
toni közlekedés miatt a MÁV-val
is a szövetség.

– Részben a menetrend
miatt, részben az állomások
miatt. Azonban az állomások
szépítése kapcsán olyan kis tá-
mogatást ígért a MÁV, ugyan-
akkor biztonságtechnikai, ba-
lesettechnikai feladatokat is át-

hárított volna az önkormányza-
tokra, hogy ebbe az önkor-
mányzatok nem tudtak bele-
menni. A Balatoni Szövetség
érte el azt is öt-hat éven át tartó
szívós munkával, hogy a bala-
toni hajózás előbb 51, most

pedig 100 százalékban a helyi
22 önkormányzat tulajdonába
kerüljön, és az itt élők érdekeit
szolgálja.

– Nem sikerült ezt a halászat
esetében elérni.

– A tárca és a kormány úgy
döntött, hogy a Balaton Fej-
lesztési Tanács és a nemzeti
park a felügyelője a balatoni
halászatnak. A szakmai fel-
ügyeletet pedig a limnológiai
kutatóintézet és a balatoni ha-
lászathoz, halgazdálkodáshoz

értő szakemberek biztosítják.
Egyelőre a nonprofit halgaz-
dálkodó társaságnak, amely a
Balaton halállományáért felel,
az anyagi fedezete bizonytalan,
nem látni, melyik miniszté-
rium, melyik költségvetési so-

rában szerepel. Ezért a 2010 év
nehéz lesz a balatoni halgaz-
dálkodás szempontjából.
Ugyanakkor az ivadéknevelő
tavakat is eladták, ami megne-
hezíti az egészséges balatoni
hal utánpótlást.

– Milyen bort szeret?
– A száraz fehér borokat

kedvelem. Mi is négy hektáron
gazdálkodunk nagyrészt Aszó-
főn, amit a családdal műve-
lünk. Amellett, hogy eladjuk a
szőlő zömét, tíz hektónyi
finom bort mindig megtartunk.

– Hogyan kell jó bort készí-
teni, egyszerűen, hagyományos
módon, vagy laboratóriumi mód-
szerekkel, állandóan beméretve,
mindenféle természetes segéd-

anyaggal?
– Érdekes ez, mert a nagy-

ban termelő borászatok között
vannak, akik nagyon drága
technológiával állítanak elő
csodálatos, finom borokat, de
van, aki a régi módszerrel teszi
ugyanezt. Ehhez azonban na-
gyon egészséges, nagyon jó
minőségű szőlőt kell feldol-
gozni, és rettentő nagy tiszta-
ság szükséges. Mi átmenet
vagyunk a kettő között, fahor-
dóban erjesztjük, utána pedig
saválló hordókban tároljuk a
bort. A laboratóriumi ellenőr-
zés, a maradékcukor, az alko-
holfok, a sav, a kén miatt
nagyon fontos még a viszony-
lag kis termelőknél is.

– A szabadidejét akkor kitölti
a szőlővel, pincével való foglala-
tosság.

– Nem csak az, mert na-
gyon szeretek fényképezni, di-
ákat készíteni, amikor ko-
rábban és most is a gyerekek-
kel – most már ők hozzák a
párjukat, férjet, feleséget –
együtt kirándulunk. A másik
pedig a könyv szeretete. Édes-
apám magyar-történelem sza-
kos tanárként kezdte el
gyűjteni a könyveket, három-
négyezer kötetes könyvtárunk
van már. A téli estéken szere-
tünk olvasni a feleségemmel
együtt, aki mindenben, mint
balatoni lány, jó partner, akár
ha a szőlőről, akár ha a kirán-

dulásokról van szó.Itt szeret-
ném megköszönni családom-
nak, és elsősorban feleségem-
nek a munkámhoz nyújtott tá-
mogatásukat és szeretetüket.

– Kit kérdez tovább a képvi-
selők közül?

– Dr. Tihanyi László képvi-
selőtársamat kérdezem, miként
látja a szívkórház fejlődési le-
hetőségeit?

Csorba Kata

Képviselő-staféta: dr. Lázár János

Névjegy
Dr. Lázár János a Településfejlesztési, Környezetvédelmi

és Mezőgazdasági Bizottság elnöke, a Balatoni Szövetség

titkára és a Balatonfüred  – Szőlős Hegyközség elnöke.

2000-től önkormányzati képviselő. Vegyészmérnök, kör-

nyezetvédelmi szakmérnök. Két gyermeke van: János vil-

lamosmérnök, a HDT műholdas cég kereskedelmi

igazgatója. Gabriella angoltanárnő, Budapesten az Áldás

utcai iskola speciális angol szakos pedagógusa. Felesége

a zeneiskola iskolatitkára volt, ma nyugdíjas.

Dr. Lázár János Bakonyi Károly szőlőnemesítővel

A Lázár család négy hektáron gazdálkodik a zömében aszófői szőlőben
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Természeti szépségekkel
gazdagon megáldott Fekete
erdő környékén található Né-
metország harmadik legna-
gyobb borvidéke, a Badeni
Borvidék. A 16 000 ha nagy-
ságú borvidék szakmai köz-
pontja a Freiburg–Blanken-
horns-i állami Szőlészeti és
Borászati Kutatóintézet. Már
négy és félév éve, hogy a bala-
tonfüredi fiatalember, Gyukli
Krisztián ennek az intézetnek
a munkatársa. 

A Pápai tReformátus Gim-
názium-i érettségi után a Bala-
tonfüredi Széchényi Ferenc
Kertészeti Szakképző iskolá-
ban megszerzett szőlész-borász
szakképzés után következett a
vándorút.

– Hogy kerültél ki Németor-
szágba, milyen volt a beilleszke-
dés?

– 2005 őszén, ismeretség
révén kerültem ki Freiburgba,
ahol a német Baden-Württem-
berg tartomány állami Szőlé-
szeti és Borászati Kutatóinté-
zeténél egy hathónapos gya-
kornoki szerződéssel máris a
kísérleti pince szüreti hangula-
tában találtam magam. Mérhe-
tetlenül nehéz volt a Magyar-
országon tanult hochdeutsch-
csal egyedül elboldogulni Ba-
den e részén, ahol a dialektus
olyan formát ölt, hogy sokszor
a mondatokból egy szó nem
sok, annyit sem értettem. Mi-
vel mind a szavak, mind a
nyelvtan egész más, így újra
kellett tanulnom a nyelvet és
bizony a munkavállalásomhoz
szükséges bürokratív teendők
elvégzése közben sem mindig
találkoztam szépen beszélő hi-
vatalnokokkal. Ezen nehézsé-
gek aztán idővel feloldódtak,
mert elkezdett ráállni a fülem a
dialektusra és mivel rá voltam
a mindennapokban kénysze-
rítve, egyre inkább értettem a
badeni nyelvet.

– Milyen volt a munka egy
német kutatóintézetnél?

– A kísérleti pincében kezd-
tem a munkát. A kutatóintézet
részlegeinek, mint pl. talajtan,
minőségvizsgálat, oltványter-
mesztés, szőlészet, borkémia
kísérleteihez szükséges boro-
kat készítettük el. Ezen a rész-
legen évente 600 különböző

bort készítünk, maximum 50
liternyi mennyiségben, üveg-
ballonban és a gazdaságoknál
használt borászati eszközök ki-

csinyített másával. Szerencsére
olyan munkahelyem van, ahol
megvan a kutatásra és a fej-
lesztésre a pénz, így olyan bo-
rászati eszközök váltak a min-
dennapi borkészítési rutin ré-
szévé, amiket heti rendszeres-
séggel jönnek szakemberek
megtekinteni. Mindemellett
olyan kollégákkal dolgozom
együtt, akik naprakész és a
szakterületünk legspecifiku-
sabb információival rendelkez-
nek. Ebben a közegben töl-
töttem el jó pár hónapot, ami-
kor gyakornoki munkám vége
felé közeledve az igazgató, dr.
Rolf Steiner kéretett magához,
és felajánlotta, miszerint egy

újabb féléves gyakornoki szer-
ződést írhatok alá. A növény-
termesztési osztályon ugyanis
szükség volt egy segítő kézre.

Nem kellett sok gondolkodási
idő, és 2006 áprilisában az olt-
ványtermesztésnél találtam
magam egy teljesen új, mond-
hatom profi csapatban, ahol dr.
Volker Jörger vezetésével ké-
szültek az új freiburgi rezisz-
tens szőlőfajták. A következő
hónapok a szabadban teltek,
folyamatos szőlőbonitúra,
kasztrálás, beporzás, üveghá-
zas kísérletek, csemegeszőlő
vizsgálatok mellett. Évente
közel ötven szőlőfajta, több
ezer fürtjét lekasztrálni, azokat
más fajták pollenjeivel bepo-
rozni, az így kapott új fajtájú
érett bogyók magjait kimosni
és azok 30 ezer szőlőmagját

elültetni, és sorolhatnám to-
vább az aprólékos munkákat,
aminél nem szabad tévedni,
óriási odafigyelést, adminiszt-
rációt és szervezettséget igé-
nyel. Évről-évre több új re-
zisztens fajta magoncai kerül-
nek ki az ültetvényekbe to-
vábbi tesztelésekre, melyekből
20-25 év múlva talán lesz egy
államilag elismert szőlőfajta.

Ősszel következett a kísér-
leti pince, majd tavasszal meg-
int az oltványtermesztésnél
találtam magam. Négy és fél
év eltelte után már megválto-
zott kicsit a szerepem az inté-
zetben. A tanpincében  a felső
szintnek lettem a kinevezett fe-
lelőse. A szőlőoltványozásnál
is sikerült bebizonyítanom,
hogy alkalmas vagyok önálló
feladatokra. Nagy megtisztel-
tetés, hogy önállóan végezhe-
tek több olyan tevékenységet,
ahol a legapróbb hiba is az
egész éves keresztezési mun-
kákat veszélyezteti.

– Miben más a kinti munka?
– A kutatóintézetben jel-

lemző a szervezettség, az adat-
rögzítés, a pontosság és a
tisztaság. Csak egy apró példa.
Minden szőlőnek, mustnak,
cefrének, bornak van egy vo-
nalkódja és minden kollégának
van egy lézerpisztolya vagy
egy hordozható számítógépe,
amivel a vonalkódot meglőve
az elvégzendő munkafolyama-
tot valós időben rögzíthetjük és
a vezeték nélküli hálózaton ke-
resztül rögtön elküldhetjük egy
számítógépes rendszerbe. Így
minden hozzáférésre jogosult
kolléga rögtön látja, hogy az
adott kísérletének a borai a fel-
dolgozás milyen stádiumában
vannak. Könnyen mondhat-
nánk azt, hogy ilyen technoló-
gia mellett könnyű bort
készíteni én mégis azt mon-
dom, hogy nem elég a modern
technika. A talaj, a megfelelő
szőlőfajta, a metszési mód,  a
gondos szüret nagyban befo-

lyásolja a bor minőségét. Ez
pedig nem csak pénz és kor-
szerű technológia kérdése.

– Tervezed-e a hazatérést?
– Igen! A Gyukli-Pincében

az elmúlt években is voltak
számos újításaink édesapám-
mal. Sikerrel mutattuk be au-
gusztusban a balatonfüredi
borfesztiválon a Gyöngyöző
borunkat, majd nagy érdeklő-
déssel fogadták a fogyasztók a
Kékfrankos fehérbort (Blanc
de Noirs), s 2009-ben a töppedt
szemekből készített Olaszriz-
lingünk a balatonfüredi borver-
senyen, közel 360 benevezett
borból a legmagasabb pont-
számú aranyérmes bor lett.
2010-ben kerül Balatonfüreden
a Gyukli-Pince által telepítésre
egy új, még mindenki számára
ismeretlen szőlőfajta, ezt vár-
hatóan követi több már tárgya-
lás alatt álló fajtakísérlet. Mire
ezek a szőlők termőre fordul-
nak, szeretnék otthon lenni.

dr. Fülöp Lajos

Borászati ismeretek a Fekete erdőből

Gyukli Krisztián jól érzi magát kint Németországban, de tervezi a ha-
zatérést családi pincészetükbe

December 23-án ünnepelte 100. születésnapját Balatonfüred legidősebb lakosa, Kerner Jánosné. Marika
nénit karácsony előtt dr. Bóka István polgármester is felköszöntötte az Idősek Klubjában rendezett ün-
nepségen

A századik születésnap
Ezt a fórumot használom

fel arra, hogy a bennünket fe-
nyegető és sajnos úgy látszik
feltartóztathatatlanul közeledő
influenza-járványról beszéljek:
Amikor egy héttel ezelőtt az inf-
luenza elleni védekezésről
szóló köriratot megkaptam
még influenza-járvány Ma-
gyarországon nem volt, de
azért fel kell készülnünk rá és
ehhez kérem az Önök segítsé-
gét, hogy részben felvilágosító
munkájukkal, részben figyelő
szemükkel, hogy annak idején
a pániknak elejét vehessük, te-
gyék könnyebbé a lakosság, a
betegek és az orvosok helyze-
tét.
Tulajdonképpen nem is nagy
dolgokról van itt szó:
Először is mindnyájan tudjuk,
az influenza cseppfertőzés
révén terjed, tehát tüsszentés-
sel, köhögéssel, de már beszéd-
del is. Ezen kívül használati
tárgyakkal, közös pohár, evő-
eszköz, vagy ajtókilincs is lehet
a fertőzés útja.
A teendő ezek szerint; kerüljük
a zsúfoltságot, közlekedési esz-
közön, boltban, orvosi rendelő-
ben, de még a lakásban is.
Aki megbetegedett, legyen te-

kintettel a többiekre, tartson a
szája, orra elé zsebkendőt. A
betegeket el kell különíteni, a
beteg maga is, de ápolója is
gyakran mosson kezet.
Influenzás beteget ne látogas-
sunk, különösen öregek és gye-
rekek ne tegyék ezt!
Lakásban és munkahelyen
egyaránt szellőztessünk gyak-
ran!
Lehetőleg nedves takarítást vé-
gezzünk, mert a szálló porral
csak terjed az influenza. A ned-
ves takarításnál használhatunk
klórtartalmú fertőtlenítőszere-
ket is.
Egyéni ellenálló képességünk
fokozására is felhívom a figyel-
met; az időjárási viszonyoknak
megfelelő, nem is túl szellős, de
nem is túl meleg öltözködéssel
megóvjuk magunkat az áthű-
léstől, de a kiizzadás legalább
olyan nagy veszélyt rejt magá-
ban. Étkezésünkbe vigyük be a
vitaminos ételeket, citromot,
nyerskáposztát, paradicsomot
és egyéb télire eltett savanyú-
ságot. Egyébként se legyen
egyoldalú a táplálkozásunk, le-
gyen benne elegendő fehérje,
tojás, tej, tejtermék, hús is. Be-
segíthetünk vitamintartalmú

gyógyszerekkel is.
Mivel a betegség
igen hirtelen –
esetleg éjszaka –
tör a betegre és
lázzal, fej, ízületi
vagy végtagfáj-
dalmakkal jár, jó
ha van készenlét-
ben Kalmopyrin,
Amydazophen ,
vagy ezeket tar-
talmazó fájda-
lomcs i l l ap í t ó ,
tehát Barbamid,
esetleg Demal-
gon.
Ezek lennének rö-
viden az egyéni
védekezés nor-
mái.
Beszélnünk kell
még az üzemek-
ben és tömegszál-
lásokon követen-
dő eljárásokról is.
Természetesen a
már elmondott

rendszabályok ezekre is vonat-
koznak.
Az üzemekben a zsúfoltság ke-
rülése, vagy módszeres csök-
kentése és a tisztasági rend-
szabályok megtartása mellett
nagyon fontos a felvilágosító
munka megszervezése. Azokon
a munkahelyeken, ahol ismételt
megbetegedés fordul elő, ha ez
lehetséges, fertőtleníteni kell.
At üzemi konyhák higiénés vi-
szonyait ilyenkor feltétlenül ja-
vítani kell, gondolok itt a
fertőtlenítőszeres mosogatásra,
a konyhaszemélyzet, de az étke-
zők kézmosási lehetőségére is.
Munkásszálláson is a fenti
elvek érvényesülnek, csak itt
meg kell oldani az elkülönítő-,
vagy betegszobák létesítését, a
meglevő betegszobán felül, ter-
mészetesen nem a szobákhoz
hasonló zsúfoltsággal, még ha
ez esetleg egy kultúrterem meg-
szüntetésével jár, akkor is. A
szálláson fel kell halmozni bi-
zonyos mennyiségű láz- és fáj-
dalomcsillapító gyógyszert.
Ugyanezek, csak még fokozott
mértékben vonatkoznak a bent-
lakásos intézetekre, diákottho-
nokra is.

Dr. Dibusz László

Intelmek influenza idején
Balatonfüred kitűnő orvosa volt dr. Dibusz László, akit sokan szerettek és tiszteltek. A megyei könyv-
tárban lapozgatva talált rá egy archívumban olvasónk a doktor úr 1969-es februári feljegyzésére,
amely megállja a helyét napjainkban is. Okulásul közkinccsé tesszük.
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Néha kívánom a füstölt íze-
ket. Benyúlok a hűtőszek-
rénybe és előveszem a tároló
dobozt. Felnyitom, és körül
leng egy finom illat. Vágok
egy kis szeletet és mindjárt, ke-
nyér nélkül veszem a számba.
Milyen jó, hogy hónapról-hó-
napra spóroltam vele, csak
néha ízlelve, hogy tovább tart-
son az élmény.

Mert ennek a füstölt szalonná-
nak nem csak íze, de élménye,
sőt emléke is van. Benne van a
nyár is, meg a határon kívülre
szakított hazám, őseim földjé-
nek minden illata, zamata, s
benne a szeretet; az önzetlen és
testvéri. Mert ezt a kis darab
szalonnát Erdélyből hoztam.
Amikor egy kis társasággal
végig látogattunk néhány he-
lyet, felkerestünk néhány isme-
rőst. Igaz, számomra csak ezen
az úton váltak a felkeresettek
ismerőssé és rokonná, hiszen
először jártam náluk. Ott, ahol
éjfél után érkezve is meleg
étellel vártak, s kísértek a
hegyoldali házba, gyapjús
ágyakon megpihentetni. Jutott
a reggeli rántottához is kolbász
és jó szalonna. Kint ülve a kis
teraszon költve el az ételt, a há-
zikó előtt folydogáló patak
hangját hallgattuk, s az erdő
magas fenyőinek hegyéről fel-
emelkedő felhőket fürkésztük.
De ezt a darabka szalonnát ott
kaptam, akkor, amikor az öreg
székely-kaput festette Attila
barátom Zetelakán. Mi meg

asszonyok eközben csak cso-
dáltuk a háziakat, szerető ven-
déglátásukat. A gazda gyorsan
sörért igyekezett, hogy a forró
nap heve meg ne ártson a mun-
kálkodónak. A gazdasszony
eközben úgy vezetgetett ben-
nünket körbe az öreg házba,
mint aki büszke minden meg-
őrzött kincsre, nemzedékektől
örökölt csodákra. Előkerült a
könyv, amelyben az öreg falu
utcáin fellelhető faragott–fes-
tett kapuk képei között kiemelt
helyen szerepelt házuk kapuja.
Meg a levelet is kézbe vehet-
tük, melyben a helyi elöljárósá-
gok értesítették vendéglátóin-
kat arról, hogy a Kovászna Me-
gyei Székelykapuk megmenté-
sére létrejött alapítványtól is
kapnak kevéske összeget a fel-
javításhoz. Mára már a korábbi
430 díszesen faragott, s festett
kapuból Zetelakán manapság
228 családnak van székely ka-
puja, amiből 151 nagy, s 77
úgynevezett gyalog-kapu áll.
Ezek a kapuk a népi alkotó-
munka remekműveihez tartoz-
nak. A székely nép szimbólum-
rendszereit foglalják egybe. Al-
kotások, melyek meghatáro-
zóak az udvarhelyi székely
falvak építészetében, arculatá-
ban. Időtlen időket átélt, több
generáció járt ki-be alattuk.
Igaz rájuk Kassák Lajos mon-
data: ”Szép az, ami tökéletes,
és tökéletes az, ami betölti hi-
vatását”.
A minket befogadó Gagyi Sán-
dorék kapuja is ilyen. Meg is

érdemli hát a gondos javítást,
újrafestést. Ez a kapu éppúgy
látott örömöt, mint bánatot ele-
get. Minden motívumán a
nemzet színei; piros, fehér,
zöld, immár 980 éve tudatják a
szemlélődő utcai bámészokkal,
hova is tartoznak a ház lakói,
szívük mely nép érverésével
lüktet együtt.
Hogyan is hagyhattuk volna ki
utazásunk során, hogy belép-
jünk zsindelyes boltíve alá?
Amíg a féltő-szerető munka
előrehaladt, megérkezett a friss
cipó. Olyan ízű és illatú, ami-
lyet gyermekkorom emlékeiből
idézhetek csak fel. Mintha csak
Aradról elszármazott nagy-
anyám szakajtójából került
volna elő. Került mellé tavalyi
kolbász és füstölt szalonna,
amiből jutott útravalóul is. Meg
az öreg almafáról levert szom-
joltó, illatos alma. Én meg őriz-
gettem, mert mit is hozhattam
volna a számtalan élményből
haza? Képeket, szavakat, ölelé-
seket és kézfogásokat, források
vizét, illatokat és ízeket.
Én most majszolom el az utol-
só falatot. Számban a messziről
hozott füstölt szalonna íze
válik szeretetté és örömmé,
emlékezéssé, mennyei man-
nává. Ünnepi imámból ki nem
maradhatnak a kívül rekesztet-
tek, mert szívemben nem Tria-
non húzott határt, és tudom,
hogy értem is mondanak hála-
adó imát új barátaim és testvé-
reim, a kapun túl, odaát.

Soltész Mária

A füstölt szalonna íze

Imádnivalók ezek a régi fotók. Főleg a csoportképek. Mint ez például. Első ránézésre ugyan nincs
várostörténeti értéke, csak közösség történeti. Hiszen kéttucatnyi férfiút látunk, valaminő egyenru-
hában. Illetve az öltözet elég vegyes, az egyformaságot a díszes sapka adja. Minden korosztály jelen
van s igen feszesen kihúzva magukat néznek szembe a fényképezőgép lencséjével. Mondhatom büsz-
kén, mert ez az arácsi dalárda, a felvétel pedig készült 1934-ben az arácsi postahivatal előtt. Simon
Károly, aki a képet lapunknak adta, úgy tudja, a dalárda önérzetességét  nemcsak a közös éneklés,
egy közösséghez való tartozás büszkesége adja, hanem akkoriban nyertek meg egy országos dal-
versenyt. Azért is álltak össze így a postahivatal előtt, hogy tudassák: nemcsak a jelen, de a jövő is
büszke lehet rájuk.

(szky)

Az én balatonfüredi fotóim

FELHÍVÁS
Tájékoztatom a lakosságot, szervezeteket, hogy Balatonfüred Város Szabályozási Tervének

a tervezett buszpályaudvar területét érintő részére vonatkozó módosítási tervezetét az érintett
államigazgatási szervekkel, szakhatóságokkal egyeztettük.

A dokumentáció a Képviselő-testület elé terjesztést megelőzően – 2010. január 29-től
március 1-ig – a Városházán, a Polgármesteri Hivatal Városrendezési és

Építési Osztályán megtekinthető, véleményezhető.

Dr. Bóka István polgármester

Tisztelt Olvasó!
Tudatom Balatonfüred verskedvelő polgáraival, hogy a budapesti Alterra Kiadónál

megjelent a harmadik Őszi akkordok című verseskönyvem, amely 136 oldalon
183 verset ölel magába 7 témába sorolva.

Tisztelettel: Kukoda Vince, 8230 Balatonfüred, Noszlopy Gáspár utca 14/C

Most pedig elviszünk egy
honfoglalás kori faluba - jelen-
tették be egy reggel titokzatos-
kodva a Jackson gyerekek.
(Nyáron néhány hetet Ameri-
kában, Pennsylvaniában, Ba-
lázs fiamnál tölthettem, aki ott
tanít egy egyetemen. Barátai,
Lynn és Steve Jackson  nyolc
gyermekük mellett szinte ki-
lencedikként babusgatják.)

Évezredes múlt és Amerika?
Milyen mű, indiános, Disney
világba visznek? – morfondí-
roztam magamban a közel két-
órás autóúton, ami az ottani
távolságokhoz képest rövidke
kiruccanás.
Rendesen meglepődtem, mikor
az úti célt elérve füredi reform-
kori hagyományőrzők között
találtam magam. Ugyanaz a vi-
selet, csak talán kevésbé dísz-
esen, egyszerűbb anyagokból.
Reformkor és honfoglalás?
Hogy jön ez össze – értetlen-
kedtem, míg nem egy kedves
főkötős hölgy el nem magya-
rázta, hogy az első telepesek az
1800-as évek elején találtak itt
új hazára. Ezért a „honfoglalás
kori” elnevezés. Balatonfüred
fürdőtelepe és Old Bedford
Village nemcsak testvérváro-
sok, de akár ikertestvérek le-
hetnének, hiszen egyazon
időben születtek! Csak míg a
Balaton parton a hazai társa-
dalmi élet kiválóságaiból,
addig itt európai hazájukat el-
hagyni kényszerülő földönfu-
tókból kerültek ki a „hon-
foglalók”. Egyszerű földmű-
velő vagy iparos, kereskedő
emberek: angolok, franciák,
németek, hollandusok, sőt ma-
gyarok is. Magukkal hozták
minden földi javukat: háztartá-
suk kellékeit, szerszámaikat,
áttelepítették ide teljes akkori
életformájukat. Így azután ha
valaki ellátogat a faluba, egyút-
tal a XIX. századi Európába is
visszacsöppen. A fantasztikus
az, hogy itt minden él. Cseng a
kalapács a kovácsműhelyben,
zörög az úton elhaladó lovas
kocsi, izzik a parázs a tűzhe-
lyen, ahol az ebéd készül, a ka-
tonák puskáikat tisztítják, fo-
rog az orsó, pereg a rokka, kat-
tog a szövőgép, a gyertyaöntő

műhelyből finom viasz illat
árad. A régi mesterembereket
lelkes hagyományőrzők keltik
életre, akik nem győzik han-
goztatni, hogy ezen a korai
kézművességen alakult ki a
mai óriási amerikai ipar,
amelynek sokszínűségéhez
szinte minden pioneer hozzájá-
rult.  A kb. 40 faházból álló
falut 1976-ban nyitották meg.

Fenntartását többféle módon
támogatják. Állami hozzájáru-
lást például azért kapnak, mert
bemutatóik kiegészítik az isko-
lai tananyagot, ezért évente
1000 diákot fogadhatnak. A
cégek, vállalatok akár 90%-os
adókedvezményben is része-
sülhetnek a szponzorálásért.
Magánszemélyek éves tagságit
válthatnak, hogy „így segítse-
nek megőrizni történelmi örök-
ségüket a jövő generációk szá-
mára”. Minden munkát egyéb-
ként önkéntesek végeznek, a
programokat is ők vezetik.

És ha már a múltnál tartunk.
Irigylésre méltóan büszkék
rövid történelmükre és őrzik
annak minden emlékét. Szá-
momra ennek legérdekesebb
példája, hogyha valaki 25 éves-
nél öregebb autóját gondosan
üzemképes állapotban tartja,
biztosítására, fenntartására je-
lentős kedvezményt kap, hi-
szen az autó is a nemzeti múlt
egy darabja. 

A nemzeti múlt mellett ugyan-
olyan jelentőségű a nemzeti
öntudat. Az amerikai kisgyerek
úgy nő fel, hogy mindenütt ott
van körülötte az amerikai
zászló. Ottlétemkor volt a Hő-
sök emléknapja. A szomszéd-
ságban lévő hatalmas áruház
ünnep előtt három nappal 10,
két nappal 15, egy nappal 20
százalékkal olcsóbban kínálta
termékeit. A temetőkben annyi
volt az ember, mint nálunk ha-
lottak napján, minden katona-
síron virág és apró zászló. A
virágboltokat elárasztották a
papírból készült kék-piros-
fehér színű virágok, az élelmi-
szerboltokban mindenütt kék-
piros-fehér cukormázas süte-
mények, zászlót formázó tor-

ták. Megmosolyoghatjuk, le-
nézhetjük ezeket a külső- sége-
ket, tény azonban, hogy a
legkisebb Jackson gyerek, az
ötéves Tim is pontosan tudta,
hogy ünnep van, hogy mit ün-
nepelnek, és tényleg ünnepként
élte meg azt a napot. Reform-
kori hagyományőrzőként saját
tapasztalatom, hogy amióta a
társaság megalakult és gyö-

nyörű ruháikban megjelenik a
korhoz kötődő ünnepeken,
amióta egyre több hagyományt
látványában is felelevenítenek,
a fürediek jóval többet tudnak
erről a korról, sőt meg merem
kockáztatni, hogy büszkébbek
történelmükre. Az 1800-as
évekből fennmaradt tudósítá-
sokból, háború előtti fényké-
pekről tudhatjuk, hogy a régiek
megadták a módját nemzeti ün-
nepeinknek. A nacionalizmus
vádjával azonban ezeket elle-
hetetlenítették és – akármilyen
furcsa – az ünnepi külsőségek
elmaradása is hozzájárult a tar-
talom kiürüléséhez. Döbbene-
tes, de az amerikaiak ugyanez
okból veszítették el vallási ha-
gyományaikat. A számtalan
egyház, vallási csoport és
szekta miatt ugyanis az a
„trendi”, hogy nem kell hang-
súlyozni az ünnepek külsősé-
geit, mindenki szabadon,” ma-
gánúton” higgyen és ünnepel-
jen, amit akar. Csak hát –
ahogy mi mondjuk – így a für-
dővízzel kiöntötték a gyereket
is, lassanként elveszett a tarta-
lom is. Azt már észre sem lehet
venni, hogy húsvét van! Kará-
csonyt még igen, de fát állítani,
ünnepelni, például az iskolák-
ban, közintézményekben tilos,
mert ez diszkriminációnak szá-
mít! 
Vagyis számomra ismét beiga-
zolódott, hogy semmi sem
„fehér és fekete”, ki ezt, ki azt
csinálja jobban, természeteseb-
ben. Egymást szolgamód utá-
nozni semmi jóra nem vezet,
de minden kultúra tanulhat a
másiktól.  Ne szégyeljünk hát
újra megtanulni ünnepelni:
szépen, méltósággal, magyar
módra!

Tarnai Katalin

Reformkori honfoglalás

Rekonstruált világ az amerikai Pennsylvaniában
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A Magyar Kultúra napja jó
alkalom arra, hogy azon sze-
mélyek, akik hivatástudatból,
szakma szeretetből az átla-
gosnál többet tesznek, méltó
elismerésben részesüljenek.
Közéjük tartozik, Rosta Ró-
bertné, született Varga Ilona,
sokaknak csak Ica néni, aki
2004-ben kapta Balatonfüred
Város Önkormányzata elisme-
rését, a Balatonfüred Kultúr-
ájáért kitüntetést.

Könyvtárosi pályafutása
1955-ben kezdődött. Könyvtá-
rosként öt helyszínen igyeke-
zett a könyvbarátok szolgála-
tára lenni, de volt türelme, ki-
tartása, hogy Balatonfüred
végre városhoz méltó könyv-
tárhoz jusson.
Iskoláira ma is szívesen emlé-
kezik az egykori aszófői szüle-
tésű, ma már 76. életévében
lévő könyvtáros. Szinte hihe-
tetlen, hogy egy éven át gyalog
– mivel a II. világháború után
közösségi közlekedés nem mű-
ködött – járt be falujából a fü-
redi polgáriba. Jó tanulóként, a
már általános iskolát befejezve,
felvették a veszprémi piarista
gimnáziumba. Mivel kollé-
gium nem volt biztosítva, így
Pápára került, a Zrínyi Ilona
gimnáziumba, amelyet tanul-
mányai végére Petőfi gimnázi-
umra kereszteltek. Érettségi
vizsga után a budapesti Eötvös
Loránd Tudományegyetem kö-
vetkezett volna, amit ugyan el-
kezdett, de a szülők nem tudták
a felmerült költségeket fizetni.
Kénytelen volt állás után nézni
előbb a fővárosban, majd hírét
vették, hogy Balatonfüreden a
járási könyvtár munkatársat
keres.
Rosta Róbertné így lett Varga
Béla mellett könyvtáros 21éve-
sen Füreden. 1956-ban meg-
szűntek a járások, így a járási
könyvtár is. Varga Béla Veszp-
rémbe került, ő lett később a
Veszprém Megyei Könyvtár

igazgatója, Rosta Ró-
bertné pedig a Bala-
tonfüredi Városi
Könyvtár vezetője lett.
A könyvtárosi ismere-
teket, a szakma szere-
tetét Varga Bélától
tanulta. A könyvtárosi
fegyelmet, a szakmai
hűséget Páldy Róbert-
től – megyei könyvtár
korábbi igazgatója –
sajátította el. A könyv-
tári rend akkor az
igazi, ha tudjuk, mi
van pontosan a polco-
kon és a katalógusban,
hogy az olvasókat rög-
tön tájékoztatni lehes-
sen, ha könyvet
keresnek – mondja.
A füredi könyvtár
sokat költözött, a Ba-
golyvárban a tervezett
három év helyett hét
évig volt a könyvtár.
Majd 1987. május 28-án végre
elérkezett a pillanat, amikor a
mai könyvtárat avathatták.
Rosta Róbertné itt már nem so-
káig dolgozott, 1989 márciusá-
ban nyugdíjba ment.
Megnyugvással gondol ma
arra, hogy a sok harc és küzde-
lem, hogy legyen a városnak
egy új könyvtára, nem volt hi-
ábavaló. Mindig csöndes alkat
volt, de ahogy az elismerések
is jelzik, méltányolták a mun-
káját. 1967-ben és 1981-ben
megkapta a Szocialista Kultúr-
áért kitüntetést, 1974-ben a Ba-
latonfüred fejlesztésért emlék-
jelvényt, majd szintén kétszer,
1975-ben és 1989-ben a Veszp-
rém Megyéért Érdemérem
arany fokozatát. 1987-ben
pedig a Kiváló Munkáért ki-
tüntetést.
Számtalan irodalmi estet, író-
olvasó találkozót rendeztek a
könyvtár szervezésében. Ma is
sokan szívesen emlékeznek a
Kedves cukrászdába meghívott
neves írókra, irodalmárokra.
Vendég volt itt többek között

Veres Péter, Darvas József,
Simon István, Bertha Bulcsú,
Fodor András, Czine Mihály.
A nyugdíj után Rosta Róbertné
végre maga is többet olvasha-
tott, előkerültek a félre tett
könyvek. Tagja a Balatonfüredi
Helytörténeti Egyesületnek,
ezáltal a Füredi História rend-
szeres olvasója is. Férje, Rosta
Róbert, életének legnehezebb
időszakában, amikor lányaik
kicsik voltak, nagyon sokat se-
gített. Így volt mód a késő estig
tartó munkára és tanulásra. A
két lánya már régen önálló, a
nagyobbik, Ildikó, orvos lett, a
kisebbik, Katalin, óvónő. Idő-
közben férje meghalt, 15 éve,
amit nehezen visel, de mégsem
érzi, hogy egyedül maradt, hisz
a városban nem tud úgy közle-
kedni, hogy ne szólítanák meg,
ne üdvözölnék. A város kultu-
rális rendezvényeinek ma is ál-
landó résztvevője, otthon pedig
türelmetlenül várja, hogy lá-
nyai meglátogassák, és együtt
lehessen unokáival.

dr. Fülöp Lajos

34 év a füredi könyvtárban

Ha azt halljuk, hogy Dió-
törő, szinte biztos, hogy lege-
lőször a karácsony jut
eszünkbe. Ez egyáltalán nem
meglepő, hiszen hazánkban
Csajkovszkij háromfelvonásos
mesebalettjét – kicsik és na-
gyok örömére – az Operaház
szinte kötelezően tűzi műsorra
karácsony tájékán.
A balatonfüredi Disznóláb Ala-
pítvány tagjai 2009 decembe-
rében a 125 éves Sugár úti
palotában jártak. Abban a dal-
színházban, melynek megál-
modója és első igazgatója
Erkel Ferenc volt. A sérült és
ép gyermekek biblioterápia ke-
retében – egy korábbi alkalom-
mal – már feldolgozták Erkel
életregényét. Ezúttal az Művé-
szeti és Szabadművelődési
Alapítvány támogatásával arra
nyílt lehetőségük, hogy szemé-
lyesen is eljussanak a világ
egyik legszebb operaházába,
melyet „a legszigorúbb érte-
lemben vett műtárgynak” tar-
tott Ybl Miklós, az épület
tervezője is. Hogy ez a vélemé-
nye mennyire megalapozott,
annak az előadás utáni opera-
ház-látogatás során lehettünk
tanúi. Idegenvezetőnktől - töb-
bek között - megtudtuk, hogy
az Operaház építésekor még lé-
teztek azok a klasszikus kéz-
műves szakmák, melyek nélkül
ez az egyedülálló műremek
nem jöhetett volna létre. Elég a

páholyok aranyozására vagy a
rézműves munkákra gondol-
nunk.
Az előadás során külön él-
ményt jelentett, hogy a Diótörő
eredeti – Oláh Gusztáv – dísz-
leteivel és jelmezeivel vará-
zsolták elénk a táncosok azt a
karácsonyestét, melynek kap-
csán mi nézők is részesei let-
tünk az időutazásnak. Persze
mindebben jelentős szerepe
volt Csajkovszkij varázslatos
zenéjének.
A Diótörő kapcsán egy új mű-
fajjal, a balettal ismerkedhettek
meg a fiatalok, akiknek először
furcsa volt, hogy csak a test
mozgásával fejezik ki gondola-
taikat a szereplők. Ugyanakkor
ennek révén empátiánk is fej-
lődött, hiszen
velünk volt egy
vak fiú is. Szá-
mára nemcsak
a szavak, de a
mozdulatok is
h i á n y o z t a k .
Ennek ellenére
az orosz zene-
szerző csodála-
tos muzsikája
neki is feltöltő-
dést nyújtott.
M e g t u d t u k
tőle, hogy ő a
cipők kopogá-
sából, a ruhák
suhogásából,
az Operaház

sajátos illatából tud tájéko-
zódni arról, hogy mi történik a
színpadon.
Előadás után furcsa volt a XIX.
század hangulatából visszazök-
kenni a mába. A főváros forga-
tagát kikerülve a Lánchídon át
fölmentünk a Várnegyedbe,
ahol családjával egy darabig
Erkel Ferenc is lakott. Sötéte-
déskor értünk a Várba. Így
aztán páholyunkból, a Halász-
bástyáról esti fényben csodál-
hattuk meg az előttünk lévő
színpadképet, Budapestet.
Erkel, Csajkovszkij, Hoff-
mann, Ybl léleképítő ajándé-
kait hoztuk magunkkal ka-
rácsonyra.

Madaras Judit

Sérült és ép fiatalok az Operaházban

Az ország kitörési lehető-
ségeként a mezőgazdaságot
és az erre alapuló élelmiszer
feldolgozó ipart és kereske-
delmet jelölte meg a Jobbik
vezetője Balatonfüreden. Vona
Gábor elnök, a párt kormány-
főjelöltje szerint nem az a baj,
hogy itt vannak a multik,
hanem hogy nincs CBA pél-
dául Párizsban.

Visszavesszük a hazánkat –
hirdette január 23-án balaton-
füredi kampánynyitó rendezvé-
nyén a Jobbik Magyarországért
Mozgalom. 
A Balaton Szabadidő Központ-
ban bemutatkozott Kepli Lajos,
a térség, azaz Veszprém megye
2. számú választókörzetének
országgyűlési képviselő-je-
löltje is. A Balatonalmádiban
élő környezetmérnök, a párt
környezetvédelmi kabinetének
vezetője, 2003 óta tagja a Job-
biknak. Kepli Lajos ismertette
a térségre kidolgozott Ébredj
Balaton! című programot a fü-

redi fórumon, amelyben a leg-
fontosabb a munkahelyterem-
tés, a Balaton környezetének
megóvása  és a tóparti telkek
kiárusításáról szóló szerződé-
sek felülvizsgálata. Emellett
felül kell vizsgálni a turizmus-
nak ártó beruházásokat, mint
például a szenkirályszabadjai
repülőtér megépítésének ter-
vét. Balatonfűzfőn a munka-
helyteremtés részeként egy
környezetbarát technológiára
épülő új ipart szeretnének lét-
rehozni – mondta Kepli Lajos,
aki az országot egy széllel
szemben kreutzoló, azaz jobbra-
balra kitérve haladó vitorlás-
hoz hasonlította, amelyet az el-
múlt húsz évben a baloldali és
a jobboldali kormányok egya-
ránt ugyanabba a rossz irányba
vezettek.
A rendezvényen Vona Gábor, a
Jobbik elnöke, radikális válto-
zást ígért. Öt olyan tabukérdés
van Magyarországon, amelyről
egyik parlamenti párt sem be-
szél, mondta. Az egyik az ál-

lamadósság, amelyhez az IMF-
től azért kaptunk legutóbb tá-
mogatást, hogy garantáltan
visszafizethessük azt. A másik a
multinacionális cégek kiváltsá-
gos helyzete, akiket a Jobbik
mindenképpen megadóztatna. A
harmadik a káros kamatpolitikát
folytató Magyar Nemzeti Bank.
A negyedik a szociális rendszer,
amelyben a Jobbik közmunká-
hoz kötné a támogatást, és
amelyben eddig eredménytele-
nül költöttek rengeteg pénzt a
cigányság integrációjára. Az
ötödik pedig a korrupció, ame-
lyet felszámolna a párt – mond-
ta Füreden az elnök. Egy
kérdésre válaszolva a kampány-
gyűlésen Vona Gábor hangsú-
lyozta, bekerülve a parlamentbe
nem kívánnak a Fidesszel koalí-
cióra lépni. Ha viszont a kor-
mányzás során a nemzeti érdeket
képviseli majd a Fidesz, akkor
együtt szavaznak velük, ellen-
kező esetben a történelem legke-
ményebb ellenzéke lesznek.

csk

Bemutatta képviselőjelöltjét a Jobbik Füreden

A Mészöly Miklós Egyesü-
let január 19-én rendezte meg
a már hagyományos Mészöly
Miklós emléknapot Szekszár-
don. Az író születésének 89.
évfordulója alkalmából rende-
zett esemény része volt az Eu-
rópa Kulturális Fővárosa
programsorozatának. Az em-
léknapon hirdették ki többek
között az író meséinek dra-
matizálására kiírt pályázat
eredményét is.

A pályázatra 54 dramatizált
mű érkezett, a tizenhét díjazott
meseváltozat a Jelenkor Kiadó
gondozásában lát majd napvi-
lágot. A Balatonfüreden élő
Fabacsovics Lili két pályamű-
vel – Ihaj és a Lencsefia című-
vel – pályázott és megnyerte az
első díjat, s a vele járó 90 ezer
forintot. A Lencsefia (eredeti
címe: A lencsemagból lett le-
gény) egy hagyományhű szö-
vegű írás, míg az Ihaj (eredeti
címe: A füstben lakó vénasz-
szony) egy amolyan moderni-
zált változat, amit egyedül Lili
írt a pályázók közül.
A 17 esztendős Fabacsovics
Lili a balatonfüredi Eötvös Lo-
ránd Általános Iskolában vég-
zett 2007-ben, jelenleg a
Lovassy László Gimnázium
matematika tagozatán tanul. A
fiatal lány nagyon sokoldalú
egyéniség, évekig balettozott,
néptáncolt, általános iskolás
kora óta foglalkozik zenével.
Nyolc éve tanul zongorázni,
főként a romantikus darabokat
szereti. Sokat olvas és szívesen
néz régi filmeket, de igazán
kedvence nincs. Tavaly nyár
óta új hobbijának hódol, szép
időben nagyon szeret golfozni.
Az íráshoz a meséken keresztül
vezetett az út, harmadik osztá-
lyos korában írt először mesét
egy városi pályázaton, ahol kü-
löndíjat nyert. A mese szeretetét
elsősorban a családi fészekből
hozta, Lili magától is sokat ol-
vasott, de édesanyja is szívesen
mesélt lányának. Ő az, aki a
kezdetektől figyelemmel kíséri

lánya írásait, sokat segít neki a
fejlődésben.  Az általános isko-
lai évek alatt Balázs Lajos tanár
úr bíztatására indult különböző
pályázatokon. Általános iskolá-
ban kifejezetten meséket írt, ké-
sőbb tollából mesés novellák
születtek. Újabban tanári ta-
nácsra a valós életben lévő
helyzeteket, színdarabokat ír, de
részt vett már forgatókönyvíró
kurzuson, ahol a forgatókönyv-

írást is kipróbálhatta. Mellesleg
azt is elárulja, ez volt az első al-
kalom, hogy dramatizálással
próbálkozott, és sajnos tanár-
váltás miatt felkészítő tanára
sem volt, így nyáron teljesen
egyedül dolgozott.
– A szekszárdi Mészöly-pályá-
zat eredményhirdetésén már
meg is nézhettem az általam írt
Lencsefia című mesének a
színpadra állítását, ami nagyon
jó érzés volt. A zsűri elmondta,
még a díjátadót megelőző nap
is viták voltak a díjak körül,
mint kiderült azon, hogy alap-
vetően melyikért kapjam a
díjat, azaz melyik legyen szín-
padra állítva – meséli a szek-
szárdi emléknap élményeit
Lili. A Lencsefia című mesét az
ottani művészeti iskola Kis

Gadra drámacsoportja adta elő,
s az április 9-i országos talál-
kozóra is ezt a darabot viszik
majd. A csoport felkészítő ta-
nárával, Csizmazia Ferencné-
vel pedig már szóba került egy
későbbi közös munka lehető-
sége is.
Aki színpadra ír, annál tulaj-
donképpen csak a szöveg az el-
várás – magyarázza az ifjú író.
Én viszont sok rendezői elemet

teszek bele, mert ahogy írom,
látom magam előtt a darabot.
Aztán elárulja, hogy nemcsak
a színház dramaturgiai oldalán,
hanem a színpadon is szívesen
áll, a Lovassy Gimnázium
színjátszó körének lelkes tagja.
Bár jelenleg matematika tago-
zatos iskolába jár, az irodalom
mindig is vonzotta. Szeretne
majd dramaturg lenni, nagyon
érdekli a színház világa, s
ebben a szakmában igazán
megmutathatja az ember a krea-
tivitását.  Lili fiatal kora elle-
nére több dramaturggal is kap-
csolatban áll, a színházi
szakemberek szerint már most
látszik, hogy tehetséges és
mindenképpen érdemes ezen
az úton haladnia a jövőben.

Szücs Zsuzsanna

Füredi lány nyerte az első díjat a
szekszárdi dramatizálási pályázaton

Fabacsovics Lili dramaturgnak készül

Rosta Róbertné sokakkal szerettette meg
a könyvtárat

Választás 2010
A Balatonfüredi Napló Választás 2010 címmel számol be a városban kampányolókról

választási híreiben. Az újság a pártoknak egyenlő feltételekkel biztosítja a megjelenést.

Ezüstbe öltözött a táj,
mert deres lett mostanra már.

Ablakunkon a jégvirág
a tél zord lehelete már.

Jön a tél-király hóserege élén!
Úrrá lesz a meleg csenden és békén!

Jön a zord tél, s nem hagy békén!
S jégcsapjai megcsörrennek fagyott képén!

Litkey Csongor 4. o.
Bem József Általános Iskola

2009. november 2.
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2009. december elején
Szolnokon rendezték meg a
2009. év utolsó Olimpici pár-
bajtőr versenyét. Az influenza-
járvány itt is éreztette
hatását, mert a megszokott
100-120 nevezett versenyző
helyett csak 60-80 fő indult
korosztályonként. 

Sajnos szakosztályunk egyik
esélyes vívója, Müller Roland
sem tudott betegsége miatt a ver-
senyen részt venni, így az előző
versenyen remek vívással elért
első helyét a ranglistán nem
tudta megvédeni. 
Az Olimpici párbajtőr verse-
nyek korosztályai a követke-
zők: TÖRPI korcsoport:
1999.01.01. után születettek,
GYERMEK korcsoport:
1997.01.01. és 1998.12.31. kö-
zött születettek, ÚJONC kor-
csoport: 1996.01.01. után

születettek, SERDÜLŐ korcso-
port: 1995.01.01. után születet-
tek. A TÖRPI korcsoport
kivételével a felversenyzés (a
fiatalabb indulhat az idősebb
versenyén) megengedett, így
fordulhatott elő, hogy Szabó
Fruzsina (edzője: Némethné
Szkalla Ilona) mint újonc kor-
csoportos saját korosztályában
62 induló közül 21. lett, majd
másnap a serdülők versenyén
sokkal jobb eredményt ért el,
59 induló közül a 16. helyen
végzett. További eredmények:
Gyermek korcsoport, fiúk (87
induló): Tisler Botond (edzője:
Szűcs Ervin) 55., Heilig András
(edzője: Szűcs Ervin) élete első
versenyén 79. helyen végzett.
Serdülő korcsoport fiúk (61 in-
duló): Tóth András (edzője: Né-
methné Szkalla Ilona) 43.,
lányok (59 induló): Szalai Re-
beka 37., Tóth Marianna 51. lett

(edzőjük: Szűcs Ervin). Szak-
osztályunk ismételten várja a
vívás iránt érdeklődő felnőttek,
fiatalok, gyermekek – kezdők és
haladók – jelentkezését! 2010.
január végén vívásra játékos
előkészítő tanfolyamot indítunk
első, második, harmadik osztá-
lyos tanulók részére keddi és
csütörtöki napokon délután 4
órától az új, remekül felszerelt
vívóteremben, az Eötvös isko-
lában. Igény mutatkozik az
óvodáskorú gyermekek részéről
is a játékos előkészítő tanfo-
lyamra, ezért 6-8 fő jelentke-
zése esetén hétfőn és szerdai
napokon du. 4 órától nekik is
indítanánk tanfolyamot. Jelent-
kezni a helyszínen, naponta du.
5 és 7 óra között lehet! Szere-
tettel várunk minden érdeklő-
dőt: “...mert vívni érdemes,
gyere Te is, próbáld ki magad“!

Szkalla

Vívó eredmények, hírek

A BYC színeiben Bathó
Péter tavaly év végén Európa-
bajnoki címet szerzett Impe-
riában. Most gőzerővel készül
a szingapúri ifjúsági olimpiára. 

– Gondolom többen feltették
már neked a kérdést, hogy miért
a vitorlázást választottad?

– Szüleim hatására történt
mindez, akiknek nagyon sokat
köszönhetek. Nekik volt egy
nagy hajójuk, így hamar ma-
gamba szívtam a balatoni leve-
gőt. Nyolc évesen beírattak egy
vitorlás táborba és innentől
kezdve már nem volt megállás. 

– A versenyen milyen korosz-
tály vett részt?

– 14-15 évesek szelték a
habokat, rajtam kívül még
negyvenhárom versenyző sze-
repelt. Nem számítottam ilyen
eredményre, magam is megle-
pődtem rajta.  Nehéz verseny
volt. Az első nap után még a
második helyen álltam, majd
másnap átvettem a vezetést.
Sajnos elrontottam két futamot
is, ezért amikor célba értem,
nem tudtam, hogy milyen ered-
ményt értem el.

– Ez a kitűnő eredmény
minek köszönhető? A jó hajónak,
a megfelelő szélviszonynak vagy
a felkészülésnek?

– Talán az utóbbinak, hi-
szen sokat készültem. Több-
ször voltunk külföldön és a
Balatonon is jó néhányszor
megfordultunk. Csomai József
és Sigmond András edzők fog-
lalkoztak és foglalkoznak
velem. Eddig optimist, laser

4.7, laser radial osztályokban
versenyeztem, tavaly óta pedig
már a byte-ban is, amiben Eu-
rópa-bajnok lettem. Korábban
több korosztályos világverse-
nyen is részt vettem. Laser 4.7-
ben világbajnoki harmadik,
radialban pedig Európa-baj-
noki bronzérmes lettem. Hol-
landiában Európa-kupát
nyertem a 15 éven  alattiak kö-
zött.

– Gondolom a tengeren telje-
sen mások a viszonyok, mint a
Balatonon.

– Nem volt könnyű, de
ezért is gyakoroltunk Horvát-
országban, hogy a tengeri kö-
rülményekhez hozzáedződjek.
Ugyan nekem a nagy szél ked-
vezett, de szokatlan volt szá-
momra a nagy hullámzás és a
tengeri áramlásokkal is meg
kellett küzdenem, ami a Bala-

tonon ismeretlen.
– Terveid, vágyaid a jövőt il-

letően?
– Most az ifjúsági olimpiára

készülök, de továbbra is hajó-
zom a laser radial osztályban. A
byte osztályban valamivel ki-
sebb vitorlással indulok, de a vi-
torlája hozzávetőlegesen egy-
forma, ezért sokkal labilisabb a
hajó, ezáltal nehezebb irányítani.
Áprilisban a Balaton ad otthont
a byte osztály világbajnokságá-
nak, majd a Garda-tó biztosítja a
helyet az Európa-bajnokságnak,
ahol szintén indulok. Továbbá
Európa-kupán veszek részt
mindkét hajóosztályban. Jelen-
leg a Lovassy Gimnázium mate-
matika tagozatos tanulója
vagyok, de mindenképpen sze-
retnék továbbtanulni a Műszaki
Egyetemen. 

Szendi Péter

Európa-bajnokként készül
az ifjúsági olimpiára

2009. december 20-án
összetettben az Eb ezüstér-
mes Vadnai Benjámin az 5.,
Vadnai Jonatán a 30. helyen
fejezte be az Ázsia-bajnoksá-
got az optimist hajóosztály-
ban Malajziában. A 25 ország
120 versenyzőjét felvonultató
eseményen résztvevő két ma-
gyar vitorlázó a Balatonfüredi
Yacht Klub sportolója.

                                           
Fordulatos vitorlázás után

Benji a jó rajtot követően ve-
zető pozícióban az ellenfeleit
fogta, de a befutónál megbil-
lent a pálya, és a 8. helyen ért
célba. A következő futamban
megint a saját oldalát vezette,
de a befutónál 30 fokot fordult

a szél, és csak a 17. helyet tudta
megcsípni. Jonatán rossz oldal-
választása a középmezőnyhöz
volt elég. Szerencsére a musz-
lim vitorlázók miatt vallási
okokból szünetet tartottak parti
halasztással, így a fiúk nyugod-
tan, a délelőtti eseményeken
túllépve szálltak ismét vízre.
Végre megjött a szél, de egy
kiadós trópusi eső után legyen-
gült. A 8. futamban Benji 8.,
Jonatán 4. lett, így jó kedvvel
várták az utolsó napon a foly-
tatást.
Az utolsó versenynapon 8 cso-
mós szélben 4 futamot rendez-
tek meg, de a szél kiszámít-
hatatlanul változott, 20-30 fo-
kokat forgott. Benji jó rajtok

után többször is vezette a me-
zőnyt, a 10. futam után még a
3. helyen állt, de végül lecsú-
szott a dobogóról és az 5. he-
lyen fejezte be a versenyt.
Nagyot küzdött a gyenge szél-
ben az ázsiai versenyzők se-
bességével. Vitorláját na-
gyobbra kell cserélni, és lassan
a hajót is kinövi. Jonatán végül
a 30., korosztályában pedig a 6.
helyen végzett.
A záróünnepségen a miniszter
személyesen adta át a díjakat, ki-
emelve, hogy a vitorlázás meny-
nyire fontos országuknak, és
reméli, hogy az újonnan felépí-
tett központjuk még számos ran-
gos versenynek ad majd otthont. 

Magyar Vitorlás Szövetség

Vitorlázó Ázsia-bajnokság

Az eddigi két legsikere-
sebb füredi színekben vitor-
lázó fiatal sportolót dr. Bóka
István polgármester és Wos-
sala György köszöntötte a vá-
rosházán Balatonfüreden.

A csopaki Bathó Péter, a
byte hajóosztályban lett Eu-
rópa-bajnok, optimistben pedig
a balatonalmádi 14 éves Vadnai
Benjámin szerzett ezüstérmet
Szlovéniában nyáron.
Füred polgármestere oklevelet
adott át a két vitorlázónak és
edzőiknek, Perényi Miklósnak,
Hodács Attilának és Csomai
Józsefnek, majd elmondta, a
sportág elválaszthatatlan Bala-
tonfüredtől, a város jövőképé-
hez hozzátartozik, legyen szó
akár él-, akár tömegsportról.
Wossala György, a Magyar
Vitorlás Szövetség nevében
azt ígérte, mindent megtesz-
nek azért, hogy a két fiatal te-
hetség még jobban kibonta-
kozhasson.

Köszöntötték a sikeres vitorlázókat

Tilos a dohányzás! No smoking!
Január 1-től Balatonfüreden több helyen tilos a dohányzás.

A rendelet a város területén lévő  közhivatalok, oktatás intézmények, kulturális
intézmények, egészségügyi és szociális intézmények, gyermekjóléti és gyermek-
védelmi feladatok ellátására rendelt intézmények és egyházi intézmények ingat-
lanaival határos járdaszakaszokra, – járda hiányában 3 m széles közterületi sávban,
illetve ha járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő területen –, továbbá a
játszóterek, a temetők, a Gyógy tér, az autóbusz pályaudvar és az autóbusz meg-
állóhelyek teljes területére vonatkozik, és a kijelölt területeken belüli dohányzást
kezeli szabálysértésnek tekinti.

A tilalom megszegői ellen a rendőrség, közterület-felügyelet kezdeményezése
alapján szabálysértési eljárás indítására van lehetőség, illetőleg 3 000 Ft-tól
20 000 Ft-ig terjedő helyszíni bírságot lehet kiszabni.

A Balatonfüredi Kölyök
Labdarúgó Club (BKLC) január
23-án második alkalommal
rendezte meg utánpótlás te-
remlabdarúgó tornáját. a Ba-
laton Szabadidő és Konfe-
rencia Központban három
korcsoport 18 csapata több
mint 150 sportolójának rész-
vételével zajlottak a küzdel-
mek, amelyen a szervező
BKLC hat együttessel vett
részt. 

A délelőtt folyamán az U 7-
es, valamint az U 9-es és U11-
es korosztály B csapatai léptek
pályára, délután az U 9 és U
11-es korcsoportok A csapatai
mérték össze tudásukat. A leg-
kisebb korosztály csoportkör-
rel és helyosztókkal, a többiek
körmérkőzéses rendszerben
versengtek egymással. A me-
gye utánpótlás gárdáinak jelen-
tős részét megmozgató esemé-
nyen a házigazda BKLC mel-
lett a Veszprém FC-USE, az
FC Ajka, a Gyulafirátót SE, a
Péti MTE és a Várpalotai BSK
vettek részt – tájékoztatta la-
punkat ifj. Makó István, a
BKLC titkára.
A mezőnyben kimagaslóan tel-
jesített a füredi U 11-es korcso-
port A csapata, akik veretlenül,

gólokban gazdag, játékkal let-
tek torna győztesek. A torna
legnagyobb meglepetését az U
7-es korcsoport apró focistái
szerezték. A BKLC-s óvodások
nagy küzdelemben második
helyen végeztek a kimondottan
erős Ajka mögött. Az U 9-esek-
nél a fürediek szintén ezüstér-
mesek lettek, őket a végig
magabiztosan teljesítő Veszp-
rém csapata előzte meg. Az
egész napos programon a fü-
redi kölyök labdarúgók több
különdíjat is begyűjtöttek.
A tornát díszvendégként meg-
tisztelte jelenlétével Tóth At-
tila, a Veszprém Megyei
Labdarúgó Szövetség utánpót-
lás koordinátora, valamint a
magyar labdarúgó válogatott
korábbi szövetségi kapitánya,
Glázer Róbert is, aki a jövőben
a BKLC szakmai vezetőjeként
is tevékenykedik. Feladatai
közé tartozik majd – többek
között - a klubnál dolgozó
edzők szakmai felkészítése,
mentorálása.

Sz. Zs.

Eredmények: 
U 7 korosztály (két csoport,
helyosztókkal): 1. FC Ajka, 2.
BKLC „A”, 3. Veszprém FC
USE, 4. Várpalotai BSK, 5.

Gyulafirátót SE, 6. BKLC „B”.
Gólkirály: Csevernák Jácint
(FC Ajka), legjobb játékos:
Kertész Bendegúz (VFC-USE)
U 9 „B” korosztály (körmérkő-
zésekkel): 1. VFC USE, 2.
BKLC, 3. FC Ajka. Gólkirály:
Péter Bence (VFC-USE), leg-
jobb játékos: Schönig Vince
(VFC-USE), legjobb kapus:
Hajdú Marcell (FC Ajka)
U 11 „B” korosztály (körmér-
kőzésekkel): 1. Péti MTE, 2.
BKLC (azonos pontszámmal,
kevesebb rúgott góllal)
3. FC Ajka. Gólkirály: Zelenka
Martin (Péti MTE), legjobb já-
tékos: Tamás Péter (BKLC),
legjobb kapus: Bánhegyi Máté
(FC Ajka)
U 9 „A” korosztály (körmérkő-
zésekkel, visszavágós rend-
szerben): 1. VFC-USE, 2.
BKLC, 3. Gyulafirátót SE.
Gólkirály: Szabó Kornél, leg-
jobb játékos: Kiss Erik, legjobb
kapus: Kovács Ruben (mind-
hárman VFC-USE)
U 11 „A” korosztály (körmérkő-
zésekkel, visszavágós rendszer-
ben): 1. BKLC, 2. VFC USE, 3.
Várpalotai BSK. Gólkirály:
Csida Benjamin (BKLC), leg-
jobb játékos: Slemmer Ádám
(BKLC), legjobb kapus: Nagy
Erik (VFC-USE).

Kölyökfoci – II. Renover Kupa

Az első sorban balról a második Bathó Péter, a harmadik Vadnai Ben-
jámin. Mindketten Füreden vitorláznak

Bathó Péter Európa-bajnok vitorlázó
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