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Széchenyi
emléke
Füreden

Most nem a szoborra,
nem a nagy múltú emlékünne-
pekre gondolok, hanem arra a
többmint száz rajzra, amit a
városháza folyosóján láttam.
Amelyeket a füredi iskolások
rajzoltak s témája Széchenyi és
kora volt. Meg kell mondanom,
ennyi szép, okos és igényes
gyermekrajzot már régen lát-
tam (vagy sohasem!). Nem
tudom kik a jobbak? A felké-
szítő tanárok vagy a festő gye-
rekek? Én az utóbbiakra sza-
vazok, mert a témát, a törté-
netet a tanártól kapták ugyan,
de alkotniuk már nekik kellett.
S nem is akárhogyan. Ötlet,
elképzelés, témagazdagság,
játékosság. Ez jellemezte raj-
zaikat.

De ez csak az egyik oldala
a megoldásnak. A másik, hogy
ezek a füredi gyerekek egyértel-
műen érzik, hogy a mai város
honnan indult. Hogyan alapo-
zódott meg Széchenyi korában
a város jövője. Hogy Füred és a
nemzet fejlődése mennyire ösz-
szefüggött, s hogy Füred egy ki-
csivel a többiek előtt járt, az
éppen Széchenyinek köszön-
hető. Gyakorlatilag mindent
felidéztek a rajzaikon: a gőz-
hajózástól a színházon át az
Akadémiáig, a lóversenyig, a
Lánchídig, ami Széchenyit je-
lenti ma s alighanem örökké,
de megfestették mellé a jól fel-
ismerhető valóságot. A parasz-
tokat, díszes ruhába öltözött
nemeseket, a színészeket, Pető-
fit, Dérynét, s magát Széche-
nyit. S a sétányon beszélgető,
vitatkozó magyar vendégeket,
akiknek Füred akkor a gyógy-
vízen kívül a lélek megerősíté-
sét is jelentette.

Ennyi mindent nem lehet
a tanórán megtudni. Ehhez a
konkrét és átvitt Széchenyi is-
merethez kell az a jelenlegi
mindennapos gyakorlat és léte-
zés, amelynek ők részesei a mai
Füreden. A beöltözött hagyo-
mányőrzők, a reformkort idé-
ző nagy vigasságok, az első ha-
jó fogadása, a színházi feszti-
vál, a néptáncosok fellépései, a
fúvószenekar hangversenyei, a
templomi koncertek, a könyvek
és kiállítások jelenléte – mind-
az, amitől Széchenyi gondola-
taiban a kiművelt emberfők
nemzetét remélte.

Ezek a füredi gyerekek
megérezték (ismétlem, ezt nem
lehet tanulni), hogy a Széche-
nyi megálmodta modern Ma-
gyarország egy darabnyi iga-
zolása akkoriban éppen Bala-
tonfüred volt. S ahogyan érzik,
az ő jövőjük is most ölt testet a
jelenkori Füred kiépítésében,
szellemi értékeinek megerősíté-
sében, a gazdaságra, kultú-
rára, hagyományra fordított
erőben, energiában és forint-
ban. Látszik a rajzokon, én
legalábbis érzem, hogy ezek a
gyerekek tisztelik a város múlt-
ját, de még inkább hisznek
annak jövőjében.

Praznovszky Mihály

SZESZÉLYES
SZEZON

3. OLDAL

Turizmus a számok,  vé-
lemények tükrében.
Ha trendi a városban
nyaralni, akkor miért be-
szélnek 15-20 százalé-
kos vendég csökkenés-
ről?

Fotó: Szendrei József

A HATTYÚK TAVA

5. OLDAL

Ki vagy mi szabályozza
a bütykös hattyúk bala-
toni állományát?

Fotó: Szabó Adrienn

KIÁLLÍTÁS ARÁCSON

7. OLDAL

Bár még késik a hivata-
los megnyitó, a Népház
megtelik élettel.

Fotó: Pető Piroska

Megtartotta alakuló
ülését a város újonnan
megválasztott képvise-
lő-testülete. A tizenegy
fős grémiumba egyéni je-
löltként hét Fidesz–
KDNP és egy független
képviselő jutott be, listán
az MSZP kettő, míg a
Jobbik egy jelöltet dele-
gálhatott. Két új alpol-
gármester tette le a hiva-
talos esküjét.

– A már folyamatban lévő
városi fejlesztések, illetve a
már pályázati forrással rendel-
kező beruházások befejezése
az egyik legfontosabb feladat.
A városközpont rehabilitációs
program, a szociális komple-
xum építése, a Kiserdő megújí-
tása és a buszállomás kor-
szerűsítése. Emellett már most
figyelemmel kell kísérni az Új
Széchenyi Terv pályázatait,
amelyek az egészségturizmus

támogatásával várhatóan le-
hetőséget adnak a szívkórház
fejlesztésére is. Tovább kell
erősíteni a város markáns tér-
ségi szerepét és folytatni kell a
kulturális városfejlesztést,
amely különlegessé és egye-
divé tette Füredet – mondta be-
szédében dr. Bóka István. A
harmadik ciklusát kezdő pol-
gármester kiemelte: bízik ab-
ban, hogy a jövő évtől folya-
matosan bővül az önkormány-

zati finanszírozás, valamint
rendeződik az ország gazda-
sági helyzete, és ezáltal végre
elindulhatnak a várost nagy-
mértékben érintő magánberu-
házások, mint például a Füred
Hotel, a kemping, a Brázay-
villa fejlesztése, valamint a
paksi atomerőmű üdülője mel-
letti területen tervezett szálloda
építése.
Dr. Bóka István az alakuló ülé-
sen kérte, hogy országgyűlési

képviselőségére tekintettel, az
elmúlt ciklushoz hasonlóan
csökkentett illetményt, a maxi-
málisan adható 550 ezer forint
helyett, havonta bruttó 370
ezer forintot kapjon tisztségé-
ért és egyben lemondott a költ-
ségátalányról is. Ezt a testület
megszavazta, mint ahogy az
alpolgármesterek személyére
tett javaslatot is.

(Folytatás a 2. oldalon.)

Két új alpolgármester
Megalakult az új balatonfüredi képviselő-testület 

Az új képviselő-testület tagjai: Pálffy Károlyné, dr. Kiszely Pál tanácsnok, Ujhelyiné Károlyi Krisztina, Schindele György, Pethőné Schulz Ágnes, Doncsev András
alpolgármester, dr. Bóka István polgármester, Pálfy Sándor, Hári Lenke alpolgármester, Molnár Judit, Csizmazia Szilveszter, dr. Szalai Gábor, Takács Miklós

Hogy Balatonfüred meny-
nyire népszerű, mi sem bizo-
nyítja jobban, az ország szinte
minden pontjáról küldtek be
fotókat a városi honlap, a
www.balatonfured.hu április-
ban kiírt fotópályázatára. A cél
az volt, hogy új oldaláról mu-
tassák be ezek a képek a vá-
rost, dokumentálják ezt a
korszakot és gazdagítsák a Fü-
redről megjelenő képi kultúrát.
A díjakat, Balatonfüred Város
Önkormányzata, az Anna
Grand Hotel, a Silver Hotel, az
Aquapark, az Astoria étterem,
a Balatoni Borgaléria értékes

ajándékait, a Kisfaludy Galéri-
ában vehették át a nyertesek.
Közel négyszáz fénykép érke-
zett a pályázatra, köztük feltű-
nően sok fekete-fehér felvétel.
A Vitorlás téri új szökőkút il-
letve a Révész és halász szere-
pelt a legtöbb képen, de
kedvelt a Tagore sétány, a Sun-
dance park, a vitorlások, maga
a Balaton és a tihanyi pano-
ráma is. A szakmai zsűri, Gás-
pár Gábor fotóriporter, Gayer
Zoltán filmrendező, a Buda-
pesti Kommunikációs Főiskola
docense hat fotót emelt ki a
legjobbak közül. Megosztott

első díjas lett Takács Zsolt
Utcai jelenet és Kékesdi L.
Gyula Hajnali fogás című
fényképe. Különdíjat kapott
Cséry Zoltán Új stég, új barát-
ság, Garainé Mariann Kora
tavaszi séta, Tokovics Brigitta
Eső után, Ubrankovics Zoltán
Régi idők, új idők című fo-
tója.
Az újszerű látásmód, a város
sokoldalú ábrázolása miatt jö-
vőre újabb pályázatot hirdet a
városi honlap, a tervek szerint
a képek mellett Füredről szóló
rövidfilmeket is várnak majd.

csorba

Fotópályázat – díjátadó
A Virágos Magyarorszá-

gért környezetszépítő verse-
nyen induló 351 település
közül a városok kategóriájá-
ban Balatonfüred, a falvaké-
ban Paloznak lett az első. A
két település képviseli majd
az országot a jövő évi nem-
zetközi versenyen.

– A keleti emberek nem
csupán a négy égtáj alapján
tájékozódnak, ötödik égtájként

tekintenek arra a helyre ahol
állnak. Legyen nekünk is ez a
zsinórmértékünk. Életünk hely-
színei és benyomásai formál-

nak minket, egészséges gon-
dolkodás, jó élet nélkülük nem
létezik. Ezért fontos ez a meg-
mérettetés – tolmácsolta Or-
bán Viktor miniszterelnök sza-
vait felesége, Lévai Anikó az
Anna Grand Hotel dísztermé-
ben rendezett díjátadó ünnep-
ségen.
A verseny keretében a zöldte-
rületek minőségét, a természeti
és épített környezet esztétiká-
ját, egymással való viszonyát,

illetve az önkormányzatok és a
lakosság együttműködését
vizsgálták – ismertette a zsűri
szempontjait Prutkay János, a

Virágos Magyarországért
Szervezőbizottság elnöke. A
verseny fővédnöke, Kunczené
Fellegi Katalin hangsúlyozta:
a nemzetközi versenyen tizen-
két ország vesz majd részt,
egy-egy falujával és városával,
hazánkat a két Veszprém me-
gyei település, Balatonfüred és
Paloznak képviseli majd. Mint
elmondta a nemzetközi ver-
seny történetében még nem
volt arra példa, hogy két egy-

máshoz ennyire közeli telepü-
lés jelenítsen meg egy or-
szágot.

(Folytatás a 2. oldalon.)

A legvirágosabb város

Takács Zsolt fotója erős hangulata és filmszerűsége miatt kapta a megosztott első díjat

Balatonfüred és Paloznak képviseli Magyarországot a nemzetközi uniós virágosítási versenyen

A TARTALOMBÓL
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(Folytatás az 1. oldalról.)

Hári Lenke Fidesz–KDNP
jelölt lett a főállású alpolgár-
mester (illetménye havonta
bruttó 240 ezer forint), fel-
adata az oktatási ügyek koor-
dinálása lesz.
A képviselő testületen kívüli
tiszteletdíjas alpolgármester-
nek Doncsev Andrást, a kultu-
rális nonprofit kft. igazgatóját
szavazták meg (illetménye ha-
vonta bruttó 160 ezer forint),
akinek elsősorban a kulturális
alapú városfejlesztés segítése
lesz a feladata.
A korábbi alpolgármestert, dr.
Kiszely Pált (Fidesz-KDNP) a
környezetvédelemért felelős
tanácsnokká választották meg.
A korábbi 17 fős képviselő tes-
tület 11 főre csökkent. Nyolcan
egyéniben, hárman listán jutot-
tak be a testületbe. Csizmazia
Szilveszter, Hári Lenke, dr. Ki-
szely Pál, Molnár Judit, Pálfy
Sándor, Pethőné Schulcz Ág-
nes, Schindele György a Fi-
desz–KDNP jelöltjeként, Pál-
ffy Károlyné függetlenként, Uj-
helyiné Károlyi Krisztina a
Jobbik, Takács Miklós és dr.
Szalai Gábor az MSZP listája
alapján került a testületbe.
Csökkent a bizottságok száma
is. Az eddigi hat helyett ezentúl

négy bizottság segíti a testület
munkáját.

Jogi, közrendvédelmi és
ellenőrző bizottság

Elnök: Schindele György.
Tagok: Csizmazia Szilveszter,
Takács Miklós képviselők.
Külső tagok: Dr. Csákvári Ta-
más, Tóth Attila.

Pénzügyi és
gazdasági bizottság

Elnök: Pethőné Schulcz Ágnes.
Tagok: Csizmazia Szilveszter,
Molnár Judit, dr. Szalai Gábor
képviselők.
Külső tagok: Jabronka Márta,
Nagy Ákos, Kiss Ferenc.

Humánerőforrás bizottság
Elnök: Molnár Judit.
Tagok: dr. Kiszely Pál, Pálffy
Károlyné, Takács Miklós, Uj-
helyiné Károlyi Krisztina kép-
viselők.
Külső tagok: dr. Ács Károly,
Duna Katalin, Fellegi Erzsé-
bet, Vászolyiné Dobrosi Ágnes.

Településfejlesztési,
környezetvédelmi és

mezőgazdasági bizottság
Elnök: Pálffy Károlyné.
Tagok: dr. Kiszely Pál, Pálfy
Sándor, Schindele György
képviselők, Abonyi László, Fe-
kete Gyula, Ludvigh Éva.

Két új alpolgármester

(Folytatás az 1. oldalról.)

– Az elmúlt esztendőkben
az épített környezet mellett
nagy figyelmet fordítottunk a
természeti környezetünkre.
Megújult a város több parkja
és sétánya, mint például a
Gyógy tér, a Vitorlás tér, a Ta-
gore sétány, a Zákonyi sétány
és a Széchenyi park, a város-
ban nemrég épített bevásárló-
központ környezetét is igye-
keztünk a város arculatához
igazítani. Nem állunk meg,
folytatjuk a fejlesztéseket, jövő

nyárra elkészül a Kiserdő re-
habilitációja és megszépül
majd a buszállomás is. Tudjuk,
a rendezett környezet nagy tu-
risztikai vonzóerő, de meggyő-
ződésem, hogy az itt élők és az
ide érkezők életminőségének
szempontjából is fontos – fo-
galmazott dr. Bóka István pol-
gármester, aki hangsúlyozta:
nagy megtiszteltetés a város
számára, hogy az országos ver-
seny díjátadóját Füreden ren-
dezték meg.
A verseny rangját jelzi, hogy a
Magyar Köztársaság minisz-

terelnöke is díjat ajánlott fel
két, kiemelkedő eredményt
elért település részére. Hajdú-
szoboszló és Lövő polgármes-
terei az elismerést dr. Lévai
Anikótól, a miniszterelnök fe-
leségétől vehették át.
A rendezvényen több település
kapott még elismerést, a díja-
zottak értékes nyereményeket
vehettek át, hiszen az ország-
gyűlés mellett számos intéz-
mény, minisztérium és szpon-
zorcég tett felajánlást.

www.balatonfured.hu

Balatonfüred a legvirágosabb város

A sokáig vitatott, sőt el-
készülése után is a Fürediek-
ben vegyes érzelmeket kivál-
tó Tesco, azaz a Marina Cen-
ter, most jó hírét viheti a vá-
rosnak. Az épületet bene-
vezték az idei Média Építé-
szeti Díjra. Az
elismerést el-
sősorban az in-
ternetes sza-
vazás alapján
osztják, így
báki befolyá-
solhatja azt.

Kétségtelen,
a bevásárlóköz-
pontnak helyet
adó mészkőbeté-
tekkel díszített
épület szinte az
első az ország-
ban a hasonló
funkciót ellátó
épületek között,
ami küllemében
eltér az eddig
megszokottaktól, sőt arculata
kifejezetten illeszkedik a váro-
séhoz. Hosszú egyeztetések
eredménye az, hogy ma már
közszájon forog: Füreden épült
a legszebb hazai Tesco. A Ma-
rina Centerről az értékelés a
www.epiteszforum.hu interne-

tes oldalon olvasható, és sza-
vazni is ott lehet az építészeti
díjra.
Az épület most bekerült a
Média Építészeti Díjra aspi-
ráló, az elmúlt esztendő leg-
jobb építészeti projektjeit fel-

vonultató mezőnybe. A ver-
senyben jelenleg a laikusok
szavazatai alapján, az ötödik
helyen áll a Marina Center, így
komoly esélye van arra, hogy
bekerüljön a végső döntőbe,
ahol is a hét legtöbb szavazatot
kapott épület közül a legkülön-

bözőbb médiumokból verbu-
vált zsűritagok illetve építé-
szek – figyelembe véve a
szavazat formájában érkező
véle- ményt – eldöntsék, me-
lyik épület kapja az idei Média
Építészeti Díjat. Végre egy díj,

amelynek sorsáról nem a szak-
ma dönt, sokkal inkább maguk
a felhasználók. Ezzel együtt ez
csak egy játék. Lehet szavazni,
ugyanis a nevezést már lezár-
ták, mindenki kattinthat a ked-
vencére.

www.balatonfured.hu

Díjat kaphat a Tesco?

A füredi Tesco épülete jelenleg ötödik az építészeti versenyen

Hivatalos magyarországi
látogatásának keretében ok-
tóber 13-án Balatonfüreden is
tiszteletét tette Pany Yathotou
asszony. A Laoszi Nemzetgyű-
lés alelnöke kíséretével rövid
sétát tett a Tagore sétányon,
majd dr. Bóka István polgár-
mesterrel tárgyalt.

A legtöbb magyar ember
csak térképről ismeri az Indokí-
nai-félsziget középső részén
fekvő, 6,8 millió lakosú Laoszt.
Pedig hazánk közel fél évszá-
zada áll diplomáciai kapcsolat-

ban az ázsiai országgal. Igaz, az
együttműködések inkább az
utóbbi években élénkültek, fő-
ként parlamenti, külügyi és me-
zőgazdasági területen.
Laoszban a nemzetgyűlés gya-
korolja a politikai hatalmat.
1975-ben került hatalomra a
Laoszi Népi Forradalmi Párt,

amely az ország egyetlen legá-
lis pártja.

– Annak ellenére, hogy
Magyarország és Laosz politi-
kai berendezkedése teljesen
más, a gazdaság több területén

együtt tudunk működni. A Szar-
vasi Halászati és Öntözési Ku-
tatóintézettel és a herceghalmi
Állattenyésztési Kutatóintézet-
tel évek óta kapcsolatban ál-
lunk. Több száz laoszi fiatal
végzett magyarországi egyete-
men, akik hazatérve vezető be-
osztásban lévő agrárszakem-
bereként vállalatokat irányíta-
nak – mondta Pany Yathotou

asszony. Az alelnök arról is be-
szélt, hogy nem véletlenül lá-
togatott el Tihanyba és Bala-
tonfüredre, hiszen ez a térség
nemzetközileg ismert és elis-
mert turisztikai központ.
A laoszi delegáció tagjai dr.
Kiszely Pál alpolgármester kí-
séretével megtekintették a Ta-
gore sétányon az Indiai ligetet,
a Nobel-díjasok ligetét és Kő-

rösi Csoma Sándor szobrát,
majd a Borcsa étteremben fo-
gadta őket dr. Bóka István pol-
gármester.
Pany Yathotou egyik legfonto-
sabb feladatának tekinti, hogy
hazájában elősegítse az em-
berek életszínvonalának javítá-
sát, és a kisebbségek jogainak
érvényesítését.

Bambek Gabriella

Füreden járt a Laoszi Nemzetgyűlés alelnöke

Laosz az ASEM (Asia-Europe Meeting) ásziai koordinátora, azaz az ázsiai és európai
párbeszéd bővítéséért is felelős (Pany Yathotou a kép jobb oldalán)

– Kettős jubileumot ünne-
pelt a Balatonfüred és Vidéke
Ipartestület, amely először
1895-ben alakult meg, majd a
rendszerváltozást követően 20
éve újjáalakult. A visszatekin-
tésre, de a jövőbe nézésre is al-
kalmas ez az ünnep, annál is
inkább, hiszen változásra len-
ne szükség a működésben –
mondta Jani Károly a testület
elnöke. Azt mondta, a legna-
gyobb gond a tagság elörege-

dése, a fiatal vállalkozók
becsábításának pedig minded-
dig nem találták meg a módját.
A Balatonfüred és Vidéke Ipar-
testület jelenleg 85 tagot szám-
lál, ebből 28-an már nyug-
díjasok. Az éves tagdíj 7200
Ft, amiért jogszabályfigyelést,
jogi segítséget és érdekképvi-
seletet nyújt a szervezet. A vi-
szonylag alacsony tagdíj elle-
nére kevés friss vállalkozás lép
be az ipartestületbe, pedig a
nagy létszám a helyi és az
IPOSZ által képviselt országos
érdekérvényesítés csak így
lehet hatásos – fogalmazott az
elnök. 
Jani Károly a füredi kisiparo-
sokat a nehéz gazdasági kör-
nyezet ellenére is szerencsés-
nek nevezte, hiszen, ahogy fo-
galmazott, Balatonfüreden az
önkormányzattal kiváló kap-
csolatot ápolnak, így a helyi
beruházásokban is szerepet
kapnak a helyi vállalkozások,
de ennek alacsony arányát akár

100%-osra is fel lehetne tor-
názni, ehhez azonban összefo-
gás, összetartás kellene. Az
elnököt megkérdeztük arról is,
hogy a januárban induló Szé-
chenyi Terv jelenthet-e előre-
lépést, kitörést a helyi kisipa-
rosoknak. Jani Károly szerint
ez a támogatás elérhetetlen
lesz a kis- és mikrovállalkozá-
sok számára, hiszen a pályáza-
ton való induláshoz jelentős
önrész szükséges, ezzel pedig

aligha rendelkeznek a füredi
iparosok, sokaknak az egyik
napról a másikra való megél-
hetés, maga a túlélés is óriási
feladat.
Az ipartestület ünnepi közgyű-
lését oklevelek átadásával zár-
ták, ezeket azok kapták, akik
több évtizede tagjai a szerve-
zetnek. 25 éves kisipari tevé-
kenységért, ezüst gyűrűt vehe-
tett át: Bagó Gyula szobafestő-
mázoló mester, Boros Imre
vízvezeték szerelő, Geiszler
Imre ácsmester, Nagy Sándor
szobafestő-mázoló mester,
Tóth Attila fotográfus mester,
Veinhardt József kőműves
mester. Az elmúlt 20 évben
végzett kiemelkedő munkáért
elismerő oklevelet vihetett
haza Mészáros Béla víz-gáz-
és csőhálózat szerelő és Geisz-
ler Imre ácsmester. A 20 éves
évforduló alkalmából minden
tag emléklapot kapott.

Bán László

115 éves a Balaton-
füred és Vidéke
Ipartestület
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Nem csak az országos te-
levíziók készülnek a teljes di-
gitális átállásra, a helyi városi
televíziók is hamarosan beke-
rülhetnek a UPC kábelteleví-
ziós rendszerének digitális
kínálatába. 

Aki ma még külön digitá-
lis vételi eszköz (SET-TOP-
BOX) nélkül nézi a kábeles
kínálatot, őt nevezzük analóg
előfizetőknek, többek között a
Füred Tv is csak így érhető el
jelenleg. Aki a digitális adások
vételét is élvezi, annak ottho-
nában egy, vagy akár több
SET-TOP-BOX is működik, és
azt tapasztalhatja, hogy ezen a
készüléken nem találja a helyi
televízió műsorát. Ez változik
meg a közeljövőben, hiszen
nem csak füredi, hanem orszá-
gos problémáról van szó. A

helyi tévéknek – akár az olyan
nagyvárosiaknak, mint Sze-
ged, Debrecen, Pécs – minden-
hol várniuk kell az átállásra,
hiszen érdekük az egyre több

néző által választott digitális
kínálatban szerepelni. 
A Füred Tv vétele most azok-

nál jelenthet gondot, akik meg-
rendelték ugyan a digitális
vevőkészüléket, de a beszere-
léskor nem kérték meg a szere-
lőt, hogy a televízióba kösse
vissza a korábban használt

analóg antennajelet is. Aki
tehát elmulasztja a UPC szak-
emberétől kérni a hagyomá-
nyos analóg adások vételét is
lehetővé tevő bekötést, elve-

szíti a helyi csatornát. Vannak
persze olyan speciális esetek
amikor, pl. az adott ingatlan-

ban lévő jelszint miatt (pl. több
tv készülék vagy szolgáltatás)
ez csak nehezen kivitelezhető,
ilyenkor érdemes legalább egy
tévékészülékre kérni az analóg
bekötést is, ami természetesen
plusz előfizetési díjat nem je-
lent, ugyanakkor ennek elmu-
lasztása hátrányt okoz az
előfizetőnek, lemarad például
a helyi adásról. 
Ez a probléma akkor szűnik
meg véglegesen, ha a UPC ez
irányú országos fejlesztései be-
fejeződnek és a helyi csatornák
is egy kattintással elérhetőek
lesznek a digitális programok
sorában. A digitális vétel ter-
mészetesen sokkal jobb képi és
hangminőséget jelent majd a
Füred Tv esetében is, ahol

egyébként már évek óta digitá-
lis technikával készülnek a
műsorok, a képminőség azon-
ban jelenleg romlik, míg eljut
a nézőhöz az analóg hálózaton.
A technológia később termé-
szetesen további lehetőséget
kínál a Füred Tv-nek, így a
16:9-es sugárzást és a HD mi-
nőséget is. A digitális televízi-
ózás előbb utóbb mindenkihez
elér, még azokhoz is, akik je-
lenleg sima szoba vagy tetőan-
tennával nézik a három
országos (m1, TV2, RTL
Klub) csatornát, hiszen 2012-
től már ezek vételéhez is külön
SET-TOP-BOX-ot, vagy a
földi digitális adások vételére
már eleve alkalmas tévékészü-
léket kell vásárolniuk. Ezen a
platformon is jelentősen nő a
csatornakínálat, a jelenlegi 3
adó helyett akár 30 is indulhat,
de pl. a Füred Tv ezzel nem
lesz elérhető, ahogy nem lesz
elérhető a műholdas szolgálta-
tók kínálatában sem, így aki
hosszútávra tervez a helyi té-
vékkel, mindenképpen érde-
mes kábelszolgáltatóval szer-
ződnie. 
Aki jelenleg nem látja a Füred
Tv műsorát, jelezze a kábel-
szolgáltató 1221-es számán,
vagy nézze adásainkat a
www.furedtv.hu internetes ol-
dalon.

Bán

Előkészületben a Füred Tv digitalizálása
A csatorna adása a tervek szerint a közeljövőben
nézhető lesz a digitális kábel tv-s csomagokban is

A Balatonfüredi Turisz-
tikai Egyesület és a Magyar
Turizmus Zrt. országos TDM
konferenciát rendez októ-
ber 21-22-én Balatonfüre-
den.

A résztvevők többek kö-
zött Horváth Gergely, a MT
Zrt. vezérigazgatója előadá-
sában megismerhetik a Ma-

gyar Turizmus Zrt és a TDM
szervezetek együttműködési
lehetőségeit, Víg Tamás, a
Magyar Turizmus Zrt. TDM
koordinátora a TDM rend-
szer Balatonnál történő to-
vábbfejlesztésének lehetősé-
geiről tart előadást, a Turisz-
tikai Tanácsadók Szövetsége
a TDM rendszer az oktatás-
ban, képzési programokat

mutat be, majd pedig dr. Lő-
rincz Katalin a Veszprémi
Turisztikai Non-profit Kft.
ügyvezetője nyújt betekintést
a TDM ernyőszervezet létre-
hozásába. Az első nap zárá-
saként a reformkori város-
részt fáklyás sétán nézhetik
meg az ország minden tájáról
érkező szakemberek. 

Balatonfüredi TDM

Országos TDM konferencia

Megújult külsővel várja
vendégeit a Balatonfüredi Tu-
risztikai Egyesület új hon-
lapja.

A színvilág az egyesület
arculati elemeit követi, a me-
nürendszer, a kialakítás a kor
online követelményeinek felel
meg, mint például felhasználó-
barát felület, keresőoptimali-
zált háttér.  Az egyesület célja,
hogy az érdeklődő vendégek
minél több és minél haszno-

sobb információkhoz jussanak,
a lehető legkevesebb keresési
idővel. A honlapon több oldal
is még feltöltés alatt van, de
már most látható, hogy milyen
széleskörű információszolgál-
tatást nyújtanak a tematikus
menüpontok. Az oldalon meg-
tekinthetjük az éppen aktuális
programokat, kiállításokat, a
szállásadóknak és vendéglátó-
helyeknek bemutatkozási lehe-
tőségük van saját oldalon, va-
lamint a Balatonfüred és kör-

nyékén található aktív szabad-
idős szolgáltatásokat is elérhet-
jük. A honlapot látogatók a
vendégkönyvbe írva megoszt-
hatják véleményüket, észrevé-
teleiket, a jövőben pedig lehe-
tőség lesz hírlevélre való fel-
iratkozásra is. 
Az oldal folyamatos feljesztés
alatt áll, az egyesület várja a
felhasználók visszajelzéseit,
hogy közösen aklakíthassát to-
vább a webes megjelenését!

Balatonfüredi TDM

A város új turisztikai arca 
Megújult a www.balatonfured.info.hu

Az utóbbi években Bala-
tonfüred és kistérsége turisz-
tikai szerepe felértékelődött.
A város tudatos épített és
szellemi környezete fejleszté-
sének és imázsának köszön-
hetően ma már „trendi” a
városban nyaralni, progra-
mokon részt venni, kávézni
vagy egyszerűen csak sétálni.
A hömpölygő tömeg jelzi, sze-
retnek itt lenni a vendégek,
és nem csak a Balaton habja-
iban, hanem a város nyúj-
totta különleges atmoszfé-
rában is megmártózni. Össze-
állításunkban a tendenciákra
voltunk kíváncsiak, találtunk
hasonlóságokat és az általá-
nostól nagyon eltérő adato-
kat, véleményeket. A turisz-
tika vérkeringésébe bekap-
csolódó szolgáltatókat, szak-
embereket kérdeztük a nyári
szezonról. 

A rendezvényekre épülő
forgalomnövekedés a megkér-
dezettek egybehangzó vélemé-
nye alapján érezhető volt a
városban. 2-3 éjszakás telthá-
zas hétvégék, csökkenő kül-
földi vendégszám és belföldi
vendégéjszaka szám, nyaralás
minimumköltéssel voltak a
főbb jellemzők. Az üdülési
csekk még mindig a fő fizető-
eszköz a belföldi turisták köré-
ben, bár a lejárati idő miatt
mielőbb felhasználásra kerül-
tek, sokaknak csak júliusig tar-
tott ki, ekkor volt a maximális
felhasználás. Az elfogadóhe-
lyek információja szerint azon-
ban ez évben már nem szíve-
sen pótolták ki, addig nyújtóz-
kodtak a vendégek, amíg az
üdülési csekk ért. Volt étterem
tulajdonos, akinek bevétele 60
százalékát üdülési csekk és ét-

kezési utalvány tette ki.
Sokan találgatják, vajon az
időjárás vagy az amúgy is fo-
kozódó árérzékenység vetette
vissza a forgalmat általában
15-20 százalékkal, amelyről a
vendéglátósok, kereskedők be-
szélnek. Persze voltak, akik ál-

lították, ha nem volt strandidő,
éppen az kedvezett a nem
strandhoz kötődő, de jó helyen
lévő éttermek, kávézók, üzle-
tek napközbeni forgalmának. 
A turisták kirándultak, többet
mozogtak a városban. Füred ez
évben megnyílt három kulturá-
lis intézménye, a Vaszary Vil-
la, a Jókai Emlékház, a Városi
Múzeum, rekordszámú, közel
40 ezer látogatót fogadott, szá-
mos programmal kapcsolódtak
a város rendezvényeihez is. 
A Magyar Turizmus Zrt. idei
felmérése szerint, csakúgy,
mint az elmúlt években, a ha-
zai utazóközönség érdeklődése
továbbra is kiemelten a Bala-

ton felé irányul, a külföldi uta-
zásokkal szemben a belföldi
üdülést részesítik előnyben a
magyar családok – elemzi a
szezont Dani Barbara, a Bala-
toni Regionális Marketing
Igazgatóság vezetője. Ehhez
hozzájárul a balatoni szálláshe-

lyek és vendéglátóhelyek ked-
vező ár-érték aránya és az
üdülési csekkrendszer is. A fo-
lyamatos fejlesztéseknek kö-
szönhetően a Balaton sikk lett,
az aktív időtöltési lehetőségek-
től kezdődően egészen a well-
ness turizmusig.
Ennek igen szép példája Bala-
tonfüred, amely tavaly, az or-
szágos népszerűségi verseny-
ben előkelő helyezéseket ért el.
Balatonfüred, összes vendég-
forgalmát tekint-ve a 6. leg-
népszerűbb település, de a
külföldiek között is az 5. leg-
kedveltebb üdülőhelynek szá-
mít.
Elsősorban a part melletti ob-

jektumokat keresik a vendégek
Nagy János utazási irodájában.
A hagyományos „Zimmer
Feri” házinénivel már nem el-
adható. Általában a vendégek
olyan szálláshelyet keresnek
ahol önálló főzési lehetőségük
van. A jó minőségű apartma-

nokat, házakat tudják csak ki-
adni. A bizonytalan időjárás
miatt sok volt a lemondás. Az

internet az utazási szokásokat
is megváltoztatta, sokan eleve
nem jönnek, ha nem strand
időt jósol a meteorológia. A

külföldi vendégek száma je-
lentősen megcsappant, de idén
a német, osztrák turisták mel-
lett nagy számban érkeztek
cseh, szlovák és lengyel turis-
ták. A távolabbról érkezők

néha tranzit szállást kerestek 1-
2 napra. A szobaárak 8000 Ft-
tól 14000 Ft-ig mozogtak. A
magánházaknál, panziókban

megszálló magyar vendégek
jobban keresik a minőséget és
kevésbé figyelik az árakat,
mint a külföldiek – mondja az
irodavezető. 
A balatoni turizmus nagy át-

alakuláson megy keresztül –
véli Isztl Jenő, a Füred Tours
vezetője. Megváltoztak az
üdülési szokások, fel és leér-

tékelődnek bizonyos szolgál-
tatások, turisztikai termékek.
A külföldi, elsősorban a
német nyelvterületről érkező
többnyire visszatérő vendé-
gek már nem vesznek részt
szervezett programokon. A
nyaralás amúgy is minimál
programon megy, meghatá-
rozó a víz, a strandolás, sok-
szor a költségek csak erre
szorítkoznak. Csak egy szűk
igényes réteg keresi a három-
négy csillagos szállodákat.
Véleménye szerint egy széles
középréteg hiányzik a mai
turisztikai keresletből. A
hosszú tartózkodási idejű, jól
fizető lakókocsis vendégek-
ről nem kellene lemonda-
nunk.

(Folytatás a 4. oldalon.)

Számok és vélemények a szeszélyes szezonról

Fotó: Gajdos Tamás, Nyaralás

Fotó: Végh Eszter, Balaton

A legfrissebb statisztikai adatok azt mutatják,
hogy a gazdasági válság, az árvízhelyzet és a
május-júniusban tapasztalható példa nélküli
kedvezőtlen időjárás miatt 2010. január-augusz-
tusi időszakban csökkent a Balaton forgalma a
tavalyi évhez képest. Idén az első nyolc hónap-
ban 916 ezer vendég látogatott el a Balaton ré-
gióba, ennek 12,4 százaléka, mintegy 114 ezer
vendég Balatonfüred városát kereste fel. A ven-
dégek összesen 3 217 ezer éjszakát töltöttek
el a kereskedelmi szálláshelyeken, és ebből 389
ezer éjszakát Balatonfüreden. A Balaton régió-

ban 5,4 százalékkal csökkent a vendégek
száma és 7,8 százalékkal az általuk eltöltött
éjszakák száma. Balatonfüreden hasonló mér-
tékű csökkenés tapasztalható, 4,3 százalékkal
esett vissza a látogatók és 10,5 százalékkal az
éjszakák száma. A magánszálláshelyek idei évi
forgalma még nem ismert, de úgy véljük, hogy
a gazdasági válság miatt a turisták elsősorban
az olcsóbb szálláshelyeket keresték, a kereske-
delmi szálláshelyek helyett inkább az olcsóbb,
de színvonalas magánházakat részesítették
előnyben.

Akit érdekelnek a helyi hírek,
bekötéskor jelezze a szerelőnek,

utólag pedig kérje a 1221-es
telefonszámon a digitális box mellé

az analóg jel visszaállítását is.
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Az emberiség két részre oszlik: eladókra és vásárlókra. Ez
természetesen nem válik szét ilyen élesen, mert a szerepek gyakran
fölcserélődnek, és a pult egyik oldalán álló néha a másik oldalon
találja magát, de jómagam masszívan a vásárlók táborát gyara-
pítom. Igaz, volt ez valaha másképp is, évtizedekkel ezelőtt, ami-
kor még álltak a füredi sétány végén, a móló bejáratánál az
úgynevezett gombák, és sok-sok kellemes órát töltöttem el anyám
helyettesítésével a könyves pavilonban – de az akkor egészen más
világ volt.

Most kizárólag vásárlóként forgok a kereskedelem zűrzava-
ros világában, már kezdem megszokni – nem megszeretni! – a
bevásárlóközpontok zajos világát, azt a világot, amit a nyugatra
való utazások kezdetekor olyan lenyűgözőnek és izgalmasnak tar-
tottunk. Annak idején, ha háromévente sikerült túljutnunk a vas-
függönyön, nem az adott ország szépségei és nevezetességei után
kutakodtunk, hanem a városnyi bevásárlóközpontokban bolyong-
tunk órák hosszat, és elámultunk az áruk kimeríthetetlen bőségén
és sokaságán – mert hogy vásárlásra vajmi kevés pénzünk jutott.

Már ekkor feltűnt nekem az, amit most szeretnék szóvá tenni,
de akkortájt még nem nagyon foglalkoztatott a dolgok mögöttes
miértje, lekötötte az érdeklődésemet a színes kavalkád. Nem volt
nehéz észrevenni, hogy az árak szinte kivétel nélkül 9-re vagy 99-
re végződtek. Láttam, de nem érdekelt, mert itthon nálunk min-
den „normális rendben” működött, s csak valamiféle kapitalista
huncutságot sejtettem a dolgok mögött. Még szórakoztatónak is
találtam.

Azóta már minden begyűrűzött – mit begyűrűzött! Bezú-
dult! – korlátok és határok nélkül odaátról, s ha bemegyünk egy
üzletbe, csak hosszas keresgélés után találunk olyan árcédulát –
ha találunk egyáltalán –, ami nem 9-re végződik. Eltűnődtem
ezen: hogy létezik az, hogy amióta mi is a kapitalizmust építget-
jük, hirtelen minden ár 9-es végűre változott? Mert hogy eleinte
naiv módon azt hittem, a kitűzött árcédulák a valós ár-értékeket
tükrözik. Azóta természetesen már tudom, hogy a világ egyik leg-
nagyobb átveréséről van szó. Ugyan, ki beszél itt már létező kap-
csolatról az áru valós értéke és ára között? A kereskedelem
főmuftijainak már távolról sem az a célja, hogy kiszolgáljanak
bennünket, hanem kizárólag az, hogy valami módon ránk eről-
tessék még a leghitványabb szemetet is, és ennek érdekében a
legrafináltabb trükköktől sem riadnak vissza. Ennek csak az egyik
módszere ez a sok 9-es.

Igen, mert az emberi mohóságnak felső határa nincs, s akik
ezeket a számokat kitalálják, nagyon is jól tudják ezt. Tisztában
vannak vele, hogy a birtoklási vágyunk jóval meghaladja a tudati
szintünket, mert amikor azt látjuk, hogy valami 699 Ft, nem
pedig 700, akkor valami megmozdul bennünk: ez az! Ezt veszem
meg, mert ez olcsóbb, hiszen hatossal kezdődik, nem pedig hetes-
sel, vagyis megint jól járok!

Hogy ez mekkora hülyeség és mekkora átverés, az már senkit
sem érdekel, mert a vásárlónak egyetlen célja van: jól akar járni,
s ezt a töméntelen 9-est tartalmazó cédulások nagyon ügyesen ki-
használják. De hát miért is ne tennék, ha mi meg partnerek va-
gyunk ebben? Engem valójában csak az érdekel, mikor
döbbenünk rá végre arra, hogy a 699 Ft a kiskereskedelemben
már egyáltalán nem is létezik, mert a legkisebb pénzegységünk
az 5 Forintos, vagyis 1 Ft-ot semmiképp nem kaphatunk vissza.
Vagyis a 699 Ft az valójában 700 Ft.

Vajon mikor jutunk el oda, hogy az előbb említett fő-főkori-
feusok nem fogyasztógépnek tekintenek bennünket? A válasz egy-
szerűbb, mint gondolnánk: amikor már nem leszünk azok.

Gaál Antal

Levél az Olvasónak

Néhány gondolat
a kilencesekről

Évekre visszamenőleg
mondhatom, soha nem volt
ennyi kutyaharapás egyetlen
hónap alatt, mint most szep-
temberben. Érdekes, hogy a
statisztikák a vakációk idején
jeleznek halmozódást, általá-
ban gyermekek körében az
esetek 70%-ában, és a jobb
kéz, valamint az arc/fej érin-
tett. Mostanában azonban
túlnyomórészt a boldog tulaj-
donost harapja meg rendsze-
rint a kutyája, saját ottho-
nában. Valami baj lehet me-
takommunikációs szinten,
ami az agresszivitást kivált-
hatja az ebek részéről is.

Az éjjel autóval jöttem ha-
zafelé, hihetetlen „vadaspark-
kal” találtam magam szemben
az úton: nyulak, őzek, szarva-
sok, rókák szaladgáltak a ref-
lektor fényében. Bizony nem

ritka, mikor a város közepén
lévő kertben őzikét találnak, a
rókák pedig szinte mindenna-
pos városlakókká váltak. A fa-
lusi portákon megszűnő állat-
állomány, az élelmiszer hulla-
dék, illetve a kutyák-macskák
részére kihelyezett tápok köny-

nyebben és kényelmesebben
megszerezhető táplálék lett
számukra. A vadászok által há-
borgatott területről beköltöztek
a lakott területek bokrosaiba,
nádasokba, elhagyott, ritkán

látogatott házak környékére.
Az állatok is tudják: belterüle-
ten tilos a lőfegyver haszná-
lata, így legfeljebb csak elker-
getik őket – szinte háborítatla-
nul élnek, szaporodnak. Hama-
rosan a vaddisznó is megje-
lenik a kertekben.
Az önkormányzatok a vadá-
szokkal együttműködve csap-
dák kihelyezésével próbálnak
a helyzeten úrrá lenni, azonban

a megoldásban a bozótos terü-
letek felszámolása és az éle-
lemforrás megszüntetése nél-
kül nem sokra mennek. Magá-
ningatlanra tévedt vaddal mint
problémával a tulajdonosnak
kell megbirkóznia – lassan úgy
leszünk velük, mint a nyestek-

kel –, vagy ahogy Floridában
az aligátorok, mosómedvék,
vándorpatkányok hozzátartoz-
nak a városlakói flórához.
A veszettséggel kapcsolatos
járványhelyzet településünk és

vonzáskörzetében az elmúlt
évekre visszatekintve elké-
nyelmesít, azonban, ha kutya-
macska(-ember) rókával ma-
rakodik, úgy kell eljárnunk,
mintha veszettség fertőződé-
sére gyanús állat lenne.
Igazán kellemetlen, mikor ki-
derül, hogy „azt hittem be van
oltva”, és az oltáshoz magunk
is csalatkozni kényszerülünk. 
Az állatorvosi rendelők egész
évben rendelkezésre állnak –
ne feledjük, ez a biztos köldök-
zsinór, hogy felkereshessük ál-
latorvosunkat. De, hogy még
könnyebb legyen a gazdinak, a
tüdőszűrő buszhoz hasonlóan
az Arácsi kisállatrendelő kibő-
vült egy mozgó résszel, hogy
kampányoltás keretén belül az
„elfelejtett kutyák” oltottságá-
ról is gondoskodjunk. A mozgó
rendelő Alsóörstől Balatonaka-
liig a vízparti településeken, il-
letve Balatonszőlős, Pécsely,
Vászoly, Dörgicse területen
működik.

Pay’r Egon
Balatonfüred

Galamb utca 13.
Tel.: 06-30/994-2690,

06-87/341-879
www.balatonfuredi-

allatorvos.hu

Oltatni a jó gazda kötelessége

A hatályos jogszabályok szerint az ebek veszettség oltása
továbbra is kötelező – a kijáró macskáknak erősen ajánlott.
Minden 3 hónaposnál idősebb ebet 30 napon belül, azt kö-
vetően 6 hónap múlva, illetve évente egyszer be kell oltatni.

(Folytatás a 3. oldalról.)

A vendéglátósok, szállásadók
a kereslet csökkenést a hűtő-
táskák időszakának is szokták
aposztrofálni Amikor a vendé-
gek többsége nem a strandi
büfében, éttermekben étkezik,
hanem előre megvásárolt ak-
ciós áruval tölti fel a hűtőtás-
káját. A vásárcsarnokban 25
éve működő zöldség-gyü-
mölcs kereskedő azonban op-
timista: sok az igényes ven-
dég, aki a minőséget keresi és
a friss árut nem a hipermarke-
tekben, hanem a vásárcsar-
nokban vásárolja meg. Sok a
visszatérő vásárló, és július-
ban, augusztusban ők is érzik
a rendezvények áldásos hatá-
sát, ekkor kiugró forgalmakat
érnek el az éttermek megren-
delései alapján.
A strandokat üzemeltető PRO-
BIO szezonértékelésében kie-
meli: a kedvezőtlen időjárás, a
gazdasági válság nem kedve-
zett a strand területén működő
üzleteknek. A megszépült két
strand, az Esterházy és a telje-
sen újjáépített Kisfaludy szá-
mos új szolgáltatással várta a
vendégeket. Újdonság volt pél-
dául a teljes szezonos éjszakai
strandnyitás is. A Kisfaludy
strand közel 140 ezer vendéget
fogadott, 14 százalékkal keve-
sebbet, mint az előző évben.
Az Esterházy strand több mint
110 ezres vendégszáma csak 5
százalékkal maradt el az előző
éves forgalomtól. Összesen
tehát több mint 250 000-en
strandoltak itt, plusz még a
bérletesek, akik száma 10 szá-

zalékkal csökkent az előző
évhez képest. Rendkívül erő-
sek, teltházasak voltak a hétvé-
gék és az azt övező napok,
valamint a városi nagyrendez-
vények körüli forgalom. A bel-
földi vendégek mellett csehek,
szlovákok strandoltak ezeken a
strandokon, de csak a fősze-
zonban szélesedett a külföl-
diek palettája.
Az Annabella és Marina szál-
loda értékesítési igazgatója az
eddigiektől szinte teljesen el-
térő tendenciáról számol be a
vendégösszetétellel kapcsolat-
ban. A két szállodában 35 510
vendég szállt meg augusztus-
sal bezárólag, ismerteti az ada-
tokat Vászolyi Judit.
Az all inclusive rendszerben
működő Marinában elsősorban
a családosok foglalnak szál-
lást. A népszerű üdülési formá-
ban előre kiszámítható az ide-
utazók költsége, hiszen min-
dent, a fagyitól a sportolási le-
hetőségekig, előre, egy ösz-
szegben fizetnek ki, ezzel biz-
tosítva a gondtalan nyaralást.
Idén csökkentett 16 ezer Ft át-
lagárral dolgoztak. A szezoná-
lisan nyitva tartó szállodában
az előző évhez képest ez évben
31 százalékkal emelkedett a
külföldi vendégek száma, míg
a magyar vendégek 13 száza-
lékkal kevesebben érkeztek.
Vendégéjszakák tekintetében
összesen 6 százalékos emelke-
dést könyvelhetnek el. 9 040
volt a belföldi vendég, 5 450 a
külföldi, kerekítve ez 60-40
százalékos arányt jelent. Az át-
lagos tartózkodási idő; 6,7 a
külföldi, 4,2! a belföldi, az

utóbbi esetében magasabb a
megszokottnál. A vendégéjsza-
kák még magasabb arányt mu-
tatnak: az itt eltöltött idő
alapján a külföldiek magasabb
átlagos tartózkodási ideje miatt

már majdnem 50-50 százalék
az arány. Németországból,
Ausztriából és Belgiumból,
Franciaországból is érkeznek
nagy számban hozzájuk a tu-
risták. A verseny miatt gyakran
élnek a szállodák árcsökken-
téssel, így a bevételük az előző
évihez képest 4 százalékkal

csökkent.
A Hotel Annabellában 10 376
belföldi, 10 644 külföldi
szállt meg. A belföldiek ösz-
szesen 32 382, míg a külföl-
diek, 44 548 vendégéjszakát

töltöttek el a szállodában. Ez
már a külföldi vendégek javára
jelent 58-42 százalékos arányt,
ami kuriózumnak számít más
szálláshelyekhez viszonyítva.
Az átlagár 10 ezer Ft, ami 3
százalékos áremelést jelent. A
szálloda 7 százalékos bevétel
növekedést ért el az előző

évhez képest.
A KSH eddig közzétett adatai
alapján megtorpant a régió tu-
risztikai fejlődése, a számok
mind a Balaton régióban,
mind Balatonfüreden az év
első nyolc hónapjában negatív
tendenciát mutatnak. Ugyan-
akkor a főszezon bár rövidebb
lett, de úgy tűnik nem veszített
erejéből, legalábbis júliusban
a belföldi és külföldi vendég-
szám emelkedést mutat a ré-
giós 6 százalékos vissza-
eséssel szemben. Az átlagos
tartózkodási idő júliusban 5,8
éjszaka a külföldi, 3,1 a bel-
földi vendégeknél.
A magas kategóriájú négycsil-
lagos kis szállodák az árcsök-
kentés ellenére sem tudnak
olyan kedvező árakkal dol-
gozni, mint a többszáz szobás
nagy házak. Rádóczy Andrea,
a Silver Hotel igazgatónője
fontosnak tartja a külföldi ven-
dégek visszaszerzését. Náluk
közel 44%-kal csökkent a kül-
földi vendégéjszakák száma. 7
százalékos árcsökkentés után 7
százalékos bevétel csökkenés-
sel számolnak. Az idei nehéz
szezon után is fontosnak tartja
a szezon meghosszabbítását,
az éves forgalom erősítését.
Kiemeli, bizakodó, mert a ma-
gyar Európai Uniós elnökség-
gel és a hozzákapcsolódó Ba-
latonfüreden megrendezendő
konferenciákkal nagyobb és
szélesebb külföldi médiafigye-
lem vetül majd a ránk és új pi-
acok nyílhatnak meg a város
idegenforgalmának.

Kis Virág

Számok és vélemények a szeszélyes szezonról

Fotó: Dobi Zoltán, Balatoni idill

Október elseje az idősek
világnapja. A városban hagyo-
mány, hogy ebből az alkalom-
ból az önkormányzat és a
Szociális Alapszolgáltatási
Központ szervezésében vi-
dám műsorral köszöntik a
szépkorúakat.

Magyarországon minden
ötödik ember idős, Balatonfü-
reden számuk meghaladja a
háromezer főt és sokan közü-
lük egyedül élnek.
A városban a hagyományok-
hoz hűen ebben az évben is a
Balaton Szabadidő és Konfe-
rencia Központban köszöntöt-
ték a szépkorúakat október
1-jén. Az ünnepi beszédet ez-
úttal dr. Kiszely Pál alpolgár-

mester mondta, aki arra hívta
fel a figyelmet, hogy minden
életszakasznak megvan a maga
szépsége, a társadalmaknak
mindig fontos, megbecsült tag-
jai voltak a koros emberek. Dr.
Kiszely Pál arról is szólt, hogy
hamarosan elkészül a városban
az új Szociális Komplexum,
amelyben az idősek nappali el-
látását szolgáló intézmény is
méltó helyet kap.
Szintén hagyomány Füreden,
hogy az idősek világnapján kö-
szöntik a város legidősebb
hölgy és férfi lakosát. A 101
esztendős Kerner Jánosné és a
99 éves vitéz Plul Kálmán az
ünnepségre sajnos nem tudott
eljönni.

Bambek

„Öreg ember
nem vén ember”
Szépkorúak köszöntése

Lezárult az Anna-bál és
kísérőrendezvényeihez

kapcsolódó támogatott projekt
Balatonfüred Város Önkormányzata pályázatot adott be 2008
februárjában „A balatoni térség turisztikai vonzerejének nö-
velése” című kétfordulós pályázati kiírásra. A projekt címe
„A 183., 184. és 185. Anna-bál és kísérőrendezvényeinek
megvalósítása Balatonfüreden”.

A 2009. december 19-hozott támogatói döntés szerint az
50 228 492 Ft elszámolható költségű projekthez 21 095 967
Ft támogatást ítéltek meg.

A 2010. július 24-én megrendezett 185. Anna-bál, valamint
a július 22. és 25. között lezajlott gazdag kísérőprogram meg-
valósulásával lezárult a projekt. A projekt pénzügyi elszámo-
lása és a projekt zárójelentése október 30-ig készül el.

A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap

társfinanszírozásával valósult meg.

Felhívás
Tájékoztatom a lakosságot, szervezeteket, hogy Balatonfüred Város
Szabályozási Tervének a Horváth Mihály utca melletti területet és
az Öreghegyi úti volt vízmű területet érintő részeire vonatkozó, to-
vábbá az Arácsi út Tamási Áron és Lóczy Lajos utcák közötti sza-
kasza szabályozásának pontosítását, valamint a Muskátli utca
Tamás-hegyre vezető ágainak külterületi összekötésére tervezett út
szabályozási tervből való törlését tartalmazó módosításainak terve-
zetét az érintett államigazgatási szervekkel, szakhatóságokkal egyez-
tettük.

A dokumentáció a Képviselő-testület elé terjesztést megelőzően –
2010. október 21-től 2010. november 22-ig – a Városházán, a Pol-
gármesteri Hivatal Városrendezési és Építési Osztályán és a város
honlapján megtekinthető, véleményezhető.

Dr. Bóka István polgármester
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A bütykös hattyú (Cygnus
olor) a madarak osztályának a
lúdalakúak (Anseriformes)
rendjébe, ezen belül a récefé-
lék (Anatidae) családjába tar-
tozó faja. Egyike a legnagyobb
röpképes madaraknak, hiszen
testhossza 140-160 centiméter,
szárnya fesztávolsága 180-220
centiméteres, a hím testtömege
9-14 kilogramm, a tojó kisebb,
7-11 kilogramm közötti. A fel-
nőttek tollazata tiszta fehér.
Szeme barna, csőre vörös,
nevét adó bütyke fekete.
Repüléskor evezőtollai
messziről hallható fütyülő,
süvítő hangot adnak. Euró-
pában főleg az északibb tá-
jakon, Skandináviában, a
Baltikumban, Lengyelor-
szágban gyakoriak. 

Én magam sokáig nem
láttam igazi élő hattyút a
természetben. Először a
nagyanyámtól kaptam egy
kis fehér és egy fekete antik
hattyú ceruzahegyezőt
ajándékba hatéves korom-
ban, hogy a piros és a kék
elemi iskolai ceruzáimat ki-
hegyezzem.  Teltek az isko-
lai évek a vízivárosi Medve
utcai iskolában Budán.
Egyszer csak Puskásné, a tör-
ténelem tanárnő hetedikben rá-
kezdte, hogy Zeusz, a min-
denség és az istenek királya
halálosan beleszeretett a spár-
tai király feleségébe, a szépsé-

ges Lédába, és egy napon haty-
tyú alakjában elcsábította, és
vele hált! De Léda, hogy saját
lelkiismeretét rendbe hozza,
még aznap éjjel együtt hált a
saját férjével is! És ezután ha-
marosan Léda két hattyútojást
szült, amiből négy gyermek
kelt ki. Közülük Helené (Szép
Heléna) és Polüdeukész Ze-
usztól, a másik kettő, Klütaim-
nésztra és Kasztór a spártai
királytól származtak. Theiszler

Frigyes zenetanár pedig már az
óbudai Árpád Gimnáziumban
az emberi tisztaságba, jóaka-
ratba és bátorságba vetett hitet
magyarázta nekünk, Csaj-
kovszkij A hattyúk tava zenei

interpretációja kapcsán: ami-
kor az öreg herceg az égen el-
húzó hattyú csapatra íjaz, de
végül a zsákmányát keresve le-
nyűgözi a partot benépesítő
hattyú-lányok látványa! Hát
igen! De az elegáns hattyú Eu-
rópában nem csak a mitológia
és a képzőművészetek tárgya
volt, hanem ezer éve kolos-
torkertek, főnemesi kastélyok
tavainak dekoratív madara is. 

1983 lehetett, amikor Ti-
hanynál, a Limnológiai In-
tézet előtti vizeken az első
bütykös hattyúk feltűntek.
Gyönyörűek voltak, és
nagymértékben emelték az
egyébként is csodálatosan
szép Balaton látványát. A
balatoni állomány szép las-
san szaporodott, aminek
kezdetben örült mindenki.
Mígnem azt lehetett ész-
lelni, hogy a szép madarak
bizony megkergetik néha a
tőkésrécéket. A horgászok
is egyre többet panaszkod-
tak, hogy hal helyett a haty-
tyúk ráncigálják a csalit. És
egy évtized múlva július-
augusztusban, a fő idény-
ben valóban feltűnően
megnőtt a „balatoni” haty-

tyúk száma, sokszor 550 pél-
dány is bóklászott Balaton-
füred, Balatonlelle, Badacsony
és Keszthely kikötőiben. „Ir-
tani kellene már, mert kergetik
a többi madarat, lecsipkedik a

nád rügyeit, zavarják a horgá-
szást!” – hangoztatták sokan.
Aztán lassan csökkeni is kez-
dett a számuk. Azt hihettük,
beindult a mesterséges állo-
mányszabályozás. Mert való-
ban kialakult egy stabil egyen-
súly – ma is tartósan mintegy
száz hattyúpár költ a Balato-
non, nagyjából fele a Kis-Ba-
latonon, a másik fele a tavat
szegélyező nádasokban –, és a
példányok zöme a nyakán vi-
seli a madarászok jellegzetes
sárga jelölőszalagját. De nem
irtásról van szó, hanem egé-
szen másról! Szó sincs a tojá-
sok elvételéről, vagy belakko-
zásáról, hogy fulladjanak be. A
madarászok csak gyűrűzik
őket, hogy nyomon kövessék

későbbi szóródásukat. Csak ér-
dekességként, az elmúlt évtize-
dekben mintegy 3800 „balato-
ni” hattyút jelöltek meg a ma-
darászok, amelyek közül 3200
meg is került később más hazai
vizeken, és a környező orszá-
gokban. 

De akkor mitől lett sok a
hattyú, és most mégis miért ke-
vesebb? Az 1980-as évekbeli
elszaporodás azzal magyaráz-
ható, hogy XX. század máso-
dik felére úgy a Balatonban
mint a kiszikkadt Kis Balaton-
ban beszűkült a vízimadarak
élőhelye, számos faj időlege-
sen eltűnt a környékről, s a he-
lyükbe lépett a hattyú. A Kis
Balaton rekonstrukciója és a
fokozott tóvédelem üdvös ha-

tására azonban új életterek
nyíltak, és visszaköltöztek az
eredeti madárfajok. Ma már
mintegy 250 madárfaj népesíti
be újra a Kis Balatont 20 ezres
egyedszámban. Újra ott van a
nemes kócsag és a rétisas is!
Inkább tehát összeszorult a
hattyúk felségterülete, és még
kevesebben lennének, ha nem
etetnénk őket télen-nyáron, fo-
lyamatosan.  

A nyári főszezonban lát-
ható sok hattyú egyébként ko-
rántsem mind balatoni. Más-
honnan jönne ide vedleni, ami
július-augusztusban zajlik,
majd továbbállnak. Az ugyanis
tény, hogy a Balaton és a Ve-
lencei-tó lett az utóbbi évtize-
dekben a közép-európai büty-
kös hattyúk két fontos vedlési
területe. Télen, amikor a tó be-
fagy, az itt fészkelő hattyúk is

elköltöznének melegebb terü-
letekre, de zömüket kifejezet-
ten az etetés tartja itt a kikötők
néhányszáz négyzetméternyi
nyílt vizében. Tehát nem irtják
a hattyúkat nálunk, hanem a
beszűkölt élettér, valamint a
hideg, az alacsony repülési
magasságuk miatti ütközési
balesetek (légvezeték), az
ólommérgezés (horgászólom),
a csuka, és a róka „szabályoz-
zák” állományukat. 

Folytatása következik.

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

MTA, BLKI, Tihany

7. rész: A hattyúk tava

Tudomány – áltudomány – tudományos tévedés?

A bütykös hattyú (forrás: hattyu.gportal.hu)

Mély szomorúsággal em-
lékezik az ember, amikor egy
barát, egy közismert vitor-
lázó sporttárs elhagyva a
földi életet azt választja, hogy
az örök élet tengerén figyelje
a széljárást, kormányozza ha-
jóját és vesse be a horgász-
botját a vízbe. Különösen ak-
kor érzi az ember az elhunyt
hiányát, amikor a találkozá-
sok filmkockái végigpö- rög-
nek, és megjelenik egy szó-
kimondó, barátságos és nyu-
godt, családját szerető, tehet-
séggel megáldott vitorlázó
alakja.

86 éves korában elhunyt
Tolnay Kálmán László – a vi-
torlázók csak Lacinak hívták –
a Magyar Vitorlás Szövetség
örökös tiszteletbeli – a Bala-
tonfüredi Yacht Club örökös
tagja, Balatonfüred sportjáért
kitüntetettje, kétszeres olimpi-
kon, többszörös magyar baj-
nok.
A Balaton mellett született, és
a belső Hajógyárban, a tó kö-
zelében nőtt fel. Édesapja nem
volt más, mint az akkori gyár
művezetője, az első magyar vi-
torlavarró mester, Tolnay Kál-
mán bácsi. Lacit tehetsége el-
kötelezett vitorlázóvá tette, és
már egész fiatalon az egyik
KMYC tagtól kapott Dingivel
versenyzett sárga vitorlával,
hogy messziről is figyelni le-
hessen.
Rendszeresen a Füredi Bala-
toni Yacht Club színeiben kez-
dett kalóz osztályban verse-
nyezni, eredménye három baj-
nokság első helyezése: 1944,
1948 és 1949-ben. Felsőfokú
faipari technikumban szerzett
oklevelével a Füredi Hajógyár-
ban kezdett el dolgozni. 1950-

ben átülve a Csillaghajó osz-
tályba, 1950-51 és 1952-ben
bajnokságot nyert. A hazánk-

ban 1957-ben megjelenő olim-
piai osztályban tartozó Finn-
Dinghyvel is bajnokságot
nyert, és jó eredményeivel
részt vett az 1960-as római
olimpián. 1961-ben ismét átült
a Csillaghajó osztályba, mely-
nek terveit módosította, és az
1962-es, 1964-es, 1965-ös és
1967-es években bajnokságot
nyert. Nagy teljesítmény volt,
amikor 1962 és 1964-ben az
Ost-See Woche-n Warnemün-
dében kimondottan viharos
szelekben megszerezte hazánk
háború utáni idők első tengeri
győzelmét, megverve a római
olimpia első helyezettjét, az
orosz Pinegint.
1965-ben a Csillaghajó osztály
District bajnokságán a 48 in-
duló közül a 3. helyet szerezte
meg, mely verseny sorozatot
1966-ban az Atter-Seen meg-
nyerte. Kékszalag versenyen is
indult, amelyet 1965-ben nyert
meg. Kiváló eredményei alap-

ján 1968-ban részt vett a mexi-
kói olimpián és 13. helyen
végzett. 1 futamban harmadik

lett, egy futamból pedig tech-
nikai okok miatt ki kellett áll-
nia.
Ezután felhagyott a válogatott-
sággal, és időnként versenyzett
csak: Soling-ban vagy 30-as
Cirkálóban, eredményes vitor-
lázásnak véglegesen a Dragon
osztályban 1974-ben bajnoksá-
got nyerve mondott búcsút.
A Hajógyárban a tervezési osz-
tályban, mint csoportvezető
dolgozott: tervezte a B21 és
B24 típusú vitorlásokat. A vi-
torlázást abbahagyva a horgá-
szás lett a szenvedélye és
családjának élt. Soha nem volt
nagyképű vagy kérkedő, pedig
eredményei alapján az lehetett
volna. Hiányozni fognak kriti-
kus szakvéleményei pl. a hajó-
beállításról, időjárás előre-
jelzései, haljárásról szóló ta-
pasztalatai, nyugodt termé-
szete, oldaltáskájával együtt.
Nyugodj békével!

Simon Károly

Tolnay Kálmán László emlékére

Őszi színek, a mező és a
kert bőséges termései és sze-
münket gyönyörködtető vi-
rágai, Füred fényei, látképek
a Tamás-hegyről, utazás a
múltba. Csak néhány kiraga-
dott festménycím, amelyet
Kiss Izabella alkotásai alá írt
a képzelet. 

Izabella Balatonfüreden
végezte iskoláit, 1975-77-ben
részt vett a füredi képzőmű-
vész szakkör munkájában,
amelyet akkor Kozma Imre ve-
zetett. Iskolái elvégzése után
Herenden porcelánfestészetet
tanult. Tagja volt a Tamás
Ákos iparművész vezette szak-
körnek.  A 80-as évek közepén
a Veszprém megyei Múzeum
Igazgatóság felsőörsi telepén
grafikusként, valamint kiállítás
rendezőként dolgozott. 1985-
86-ban kezdte el hobbi az ak-
varellfestést, a 90-es évek óta
zömében olajjal és akrillal fest.
Kádár Tibor vezetésével 2001-
ben Csopakon indult el az
amatőr képzőművész szakkör,
amelynek Iza is aktív tagja
volt. Kezdetektől részt vesz a
Bakony-Balaton Alkotókör ki-
állításain, 1998 óta tagja a Ba-
latonfüredi Művészklubnak.
Kiss Iza festményeit október
közepétől a Polgármesteri Hi-
vatal folyosóin láthatják. A ki-
állítás megnyitóján Molnár
Judit méltatta Izabella mun-
kásságát. A kiállított alkotások
méltón reprezentálják azt,
hogy akinek a tehetség mellett
szorgalma is van, az a vá-
szonra egyre szebb és értéke-
sebb festményt tud varázsolni.
Mert mi más a festészet és a
művészetek, mint varázslás.
Hiszen mindenki láthatja, amit
egy művész lát, de megörökí-
teni, visszavarázsolni a felgyü-
lemlett élményanyagot csak az
igazi művészember tudja. 
A tájat, az őszt csodálatos rozs-
da-arany barnával jeleníti meg
a képein, a lombok lehullnak
Iza festményin is, de nem az

elmúlás fájdalmát érezzük
meg, hanem inkább az újrakez-
dés reménye kecsegteti a
nézőt. Ugyanakkor vonzzák a
régi, történelmi nevezetessé-
gek, és nosztalgiával tekint a
múltba.
Természetjáró, természetsze-
rető ember lévén Kiss Iza sze-
ret ismerkedni más tájakkal,
országokkal is, különleges lá-

tószögből megfestve meg uta-
zásai emlékét. 
Ugyanakkor az Árvíz című
festménye művészi kifejezés-
sel láttatja a nézővel mennyire
kiszolgáltatottak vagyunk a
természetnek és hogy minde-
nünket elveszíthetjük egy perc
alatt. Iza a megvásárolt festmé-
nyei árának 10 százalékát fel-
ajánlotta vörösiszap áldoza-

tainak a megsegítésére. 
A kiállítás megnyitóján a Rad-
nóti Miklós Általános Iskola
diákjai Steierlein Éda Dzseni-
fer énekelt, Őry Fanni és Ki-
rály Kamilla verset mondott.
Kiss Iza festményei november
22-ig tekinthetők meg a hivatal
ügyfélfogadási idejében.

Hanny Szabó Anikó

Kiss Izabella kiállítása a Folyosó Galériában

A bütykös hattyú költőhelyei Magyarországon (forrás: index.hu)

Léda a hattyúval (mozaikkép)

Simon Károly mellett jobbról Tolnay László a többszörös
magyar bajnok, olimpikon

TÁMOP-4.2.3-08/1-2008-0005

Vörösiszap katasztrófa

Balatonfüred Város Önkormányzata
1 millió forintot ajánlott fel a

Megyei Önkormányzat erre a célra nyitott,
elkülönített számlájára.

„A vörösiszap sújtotta területek
újjáépítésére” bankszámla száma:

11748007-15431954-10104002

Kolontár Község Önkormányzata
"Kolontár Adományszámla”:

11748090-15427298-06540009

Devecser Város Önkormányzata
adományszámlája:

11748090-15427085-10070004

Kérjük, ha teheti, támogassa Ön is
az ipari katasztrófa áldozatait!
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A 2010. októberi helyi önkormányzati A
2010. októberi helyi önkormányzati válasz-
tásokat megelőző kampányidőszakban – az
egyik képviselőjelölt nevének feltüntetésével
– több ízben úgynevezett „lakótelepi hírle-
vél” került megjelentetésre és terjesztésre.
A kiadvány nem tartalmazta a szerkesztésre
és kiadásra vonatkozó legfontosabb adato-
kat, azaz az impresszumot.

A hírlevélben a Balatonfüred, Köztársa-
ság utcai lakótelep hő- és melegvíz ellátását
biztosító FÜREDHŐ Kft. tevékenységére
vonatkozó megalapozatlan, a tényekkel el-
lentétes állítások is megjelentek. 
A lakosság számára közszolgáltatást nyújtó
gazdálkodó szervezetként azonban nem óhaj-
tottunk a kampány részévé válni és tartóz-
kodni kívántunk attól is, hogy a választással
kapcsolatosan bármilyen módon befolyást
gyakoroljunk.

A választások lezárultával azonban – részint
saját üzleti tisztességünk védelme, részben az
érintett lakosság korrekt tájékoztatása érde-
kében – úgy érezzük, hogy „helyükre kell
tenni a dolgokat”, ezért a társaságunkat ért
méltánytalanságra a sajtó útján immáron re-
agálni kívánunk (különös tekintettel arra,
hogy józan meggyőződésünk szerint valót-
lan, más jó hírét, ill. üzleti hírnevét sértő ál-
lítások közlésének, híresztelésének a kam-
pány célját szolgáló kiadványokban sincs
helye. Ismereteink szerint ez ellentétes mint
a választási eljárásra, mind a sajtóra, mind
pedig a jó hírnév védelmére vonatkozó hatá-
lyos jogi szabályozással.

Számunkra – mint közszolgáltató számára –
különösen fontos, hogy hogyan ítélik meg a
munkánkat azok az emberek, akik számára a
tevékenységünket végezzük. Ezért is tartjuk
sajnálatosnak, hogy a méltatlan, ízléstelen és
valóságalapot nélkülöző állításokkal szem-
ben társaságunknak kell magyarázkodásra
kényszerülnie.
Való igaz, profitorientált cég vagyunk, de itt-
honi, magyar tulajdonban állunk, tevékeny-
ségünket erős hatósági és önkormányzati
kontroll alatt végezzük, melynek során ára-
ink, díjaink kialakításában az Önkormányzat
helyi polgárok által megválasztott képviselő-
testülete döntésének van meghatározó sze-
repe – s ez a tény jelentősen befolyásolja
bevételeink, s ennélfogva nyereségünk mér-
tékét is.

Mind a társaság, mind a tulajdonosok utolér-
hetőek, nem „off shore” cégként működünk.

Tevékenységünk után állami és helyi adót
egyaránt fizetünk és nem pusztán gépeket
üzemeltetünk, hanem füredi polgároknak
adunk megélhetést biztosító tisztes munkale-
hetőséget. Ha valaki telefonon keresi meg
ügyfélszolgálatunkat, tapasztalhatja, hogy
mindig munkatársak (húsvér emberek) állnak
a vonal másik végén rendelkezésre - és nem
gépi hang vezérli ügyfeleinket „készülékük
nyomógombjain”.

A bevezetőt követően nézzük tehát a lakóte-
lepi hírlevél által közzétett állításokat a va-
lóság tükrében.

Nem felel meg a valóságnak a hírlevél azon
állítása, mely szerint az átlagos lakótelepi
lakás után havonta 10.000 Ft körüli alapdíjat
kell fizetni. Ezzel szemben a valóság az, hogy
egy átlagosnak minősülő 54m2-es lakótelepi
lakás után pontosan 6.200 Ft. az alapdíj. Ez,
ugye jelentős különbség!
Az alapdíj (mely a vonatkozó jogszabályi
rendelkezések értelmében a szolgáltató ener-
giahordozó nélküli összes költségét tartal-
mazza) mértékét és számítási módját
társaságunk nem önkényesen állapítja meg –
azt, illetőleg annak számítási módját Bala-
tonfüred Város Önkormányzatának 5/2006.
(II. 24.) számú rendelete szabályozza. Az
Önkormányzat rendeletei, mint helyi jogsza-
bályok, nyilvánosak, mindenki által elérhe-
tőek, betartásuk mindazok részéről kötelező,

akik a hatálya alá tartoznak. Betartatásuk fe-
lett pedig az Önkormányzat az egyéb illeté-
kes hatóságokkal együtt őrködik. Erre
tekintettel tehát a választópolgároknak a dí-
jala- kításra mindenkor rálátásuk van és – a
helyi önkormányzati képviselőik útján köz-
vetetten – törvényes lehetőségük is, hogy
annak alakítására befolyást gyakoroljanak.
Az árakra vonatkozó hatályos feltételek és
díjszabások a FÜREDHŐ Kft. számára is a
vonatkozó rendelet elfogadásával rögzülnek.
Ezt követően kerül sor arra, hogy a hatósági
árat társaságunk a lakók felé érvényesítse –
hangsúlyozzuk: nem diktátum útján, hanem
jogszabály alapján.

Nélkülözi a valóságalapot az a cégünkkel
kapcsolatos állítás is, hogy „ha lecsökken az
elfogyasztott hőmennyiség, akkor akár to-
vább emeli az alapdíjat”.
A tények fontosságát ismételten előrebo-
csátva jelentjük ki, hogy – bár az azóta meg-
valósított hőszigetelő beruházások eredmé-
nyeként jelentősen csökkent a hőfelhasználás
– 2009. március 1. óta alapdíj emelésre nem
került sor.
A valósághoz az is hozzátartozik, hogy a je-
lenlegi hődíj 3.487 Ft/GJ +ÁFA mértéke ala-
csonyabb, mint 2009 márciusában hatályos
3.650 Ft/GJ+ÁFA. Összességében tehát
megállapítható, hogy jelenleg – amikor az el-
fogyasztott hőmennyiség csökkenése a meg-
valósított szigetelésre tekintettel számí-
tásokkal igazolható – alacsonyabb árakkal
dolgozunk, mint akár másfél évvel ezelőtt.

Nincs valóságalapja a „hírlevél” azon állítá-
sának sem, mely szerint (a kintlévőség
miatt): „szeretné a Füredhő Kft., ha az új
szolgáltatási szerződésben a díjakat a közös
költségben számolnák el, nem pedig lakáson-
ként. Így, ha valaki nem fizet, a társasház
kénytelen kifizetni helyette a számlát”.
A valóság ezzel szemben az, hogy társasá-
gunk nem törekszik olyan megállapodás
megkötésére, mely szerint a díjak a közös
költségben kerülnének elszámolásra, nem
pedig – ahogy eddig – lakásonként. Az érin-
tett szerződés általunk előkészített és a közös
képviselők rendelkezésre bocsátott terveze-
tének szövege – melyben a hírlevélben felhí-
vott kikötésre még utalás sem található – is
nyilvánvalóvá teszi, hogy társaságunknak
nincs a jelenlegi díjfizetési rendszer megvál-
toztatására irányuló szándéka. Nincs értesü-
lésünk arról, hogy a „hírlevél” kiadójának,
illetőleg szerkesztőjének a szerződéstervezet
rendelkezésére állt-e. Az viszont bizonyos,
hogy az azzal kapcsolatos állításai nem áll-
nak összhangban a tervezet tartalmával.
A „hírlevél” erre vonatkozó, minden valóság-
alapot nélkülöző álltásával szemben minden
érdekeltet megnyugtathatunk tehát, a díjak
változatlanul lakásonként kerülnek elszámo-
lásra és nem a közös költségben. Senki nem
kényszerül arra, hogy a magáé mellett más
adósságát (is) fizesse. Soha nem alkalmaz-
tunk szankcióként a nem fizető felhasználók-
kal szemben a szolgáltatás szüneteltetését
(„kikapcsolását”). A nem vagy nehezen fize-
tőkkel elsősorban a megegyezésre törek-
szünk.

Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy tár-
saságunk a lakótelepi lakók részére történő
szolgáltatása mellett csak a szomszédos óvo-
dának és bölcsődének szolgáltat meleg vizet
és fűtést, másnak nem. A fűtőműben működő
gázmotor pedig nem a FÜREDHŐ Kft. üze-
meltetésében áll, ezért az árameladásból
származó összegek sem cégünk bevételét ké-
pezik.

Független gazdálkodó szervezetként nem kí-
vánunk sem politizálni, sem pedig morali-
zálni és a legkevésbé ízléstelenségre ízlés-
telenséggel válaszolni, hisszük, hogy a lakók
jelentős többsége számára megelégedéssel
végezzük a munkánkat és különbnek érezzük
magunkat a valótlan állításokkal vagdalko-
zókkal szemben.

FÜREDHŐ Kft.

„Lakótelepi hírlevelek”
és a valóság

Az Olvasó válaszol

Amikor az ember kül-
földre utazik, mindig hurcol
magával egy belső késztetést,
hogy ő fedezze föl azt a távoli,
titokzatos és kicsit idegen, de
annál izgalmasabb világot,
amit úti céljaként meghatáro-
zott. Ezért szívesen bolyong a
városokban, elindul „csak
úgy” valamerre, hogy kanyar-
gós, szűk utcákon, meredek
lépcsőkön végigjárva fölfe-
dezzen valamit, ami akkor és
ott csak az övé. Nagy öröm
ilyenkor rábukkanni egy ap-
rócska üzletre, egy csöppnyi
kis kápolnára vagy épp egy
családi galériára. Nos, a füre-
dieknek ehhez már nem kell
több száz kilométert autóz-
niuk. Itt a városban, közvet-
lenül a vasút alatt, a régi
gyors- és gépíró iskola épüle-
tének udvarában csuda dol-
gokat fedezhetnek föl.

Ott jártamkor épp egy
német házaspár csodálkozott
azon, hogy az utcán sétálva
nem is lehet sejteni, mi bújik
meg itt, hátul az udvarban.
Szabó Eszterrel, a tulajdonos-
sal, az egész megálmodójával
munka közben találkozom: ki-
sebb csomagokat pakol le egy
furgonról. Körbevezet a helyi-
ségekben: jobbra egy nagyobb
terem zsúfolásig telve régisé-
gekkel. Itt aztán valóban min-
den megtalálható, még két
gyönyörű, régi vaskályha is,
amelyik közül az egyik télen
majd kellemes légkört varázsol
ide. Szemben egy számomra
még ismeretlen rendeltetésű
terem, aztán balra következik a
mini-galéria, amit Eszter már
el is nevezett Garázs-galériá-
nak. Jelenleg egy fiatal, veszp-
rémi alkotó, Marton Tamás

festményei és grafikái láthatók
a falakon.

– Amikor először meglát-
tam ezt az épületet itt hátul, az
udvarban, szörnyű állapotban
volt, de rögtön észrevettem,
hogy sok mindent ki lehet
hozni belőle. Az udvaron tér-
dig ért a gaz, a falak majdnem
ledőltek, ajtó-ablak ha volt is,
szinte használhatatlan. Sok
munkával sikerült használható
állapotba hozni, de rengeteg
még a feladat. A most galéria-
ként funkcionáló helyiség töm-
ve volt ócska, régi bútorokkal.
Amikor kihordtuk, és meglát-
tam üresen is a termet, rögtön
bevillant: itt kiállításokat kel-
lene rendezni! Kicsi, de egy-
egy emberközeli kiállítás meg-
rendezésére kiváló.

A kis terem lapos tetejére
lépcsőn lehet fölmenni. Eszter
már kérdezés nélkül meséli az
elképzeléseit.

– Ide majd sok zöldet sze-
retnék, aztán valami módon
megtörni a teret és egy szabad-
téri kamara-kiállítást összeállí-
tani, például kisplasztikákból.
S az innen nyíló padlástérbe,
amit most raktárnak haszná-
lunk, akár egy néhány asztalos
kávézó-teázó is elképzelhető,
ezen még gondolkodnom kell.

– Honnan ez a vonzódás a
régiségekhez?

– Kőszegen éltem meg a
gyermekkoromat, s amikor
onnan elszármaztam, később is
gyakran töltöttem ott a nyara-
kat nagyszüleim házában. Az
öreg ház tele volt régi bútorok-
kal, képekkel, ágyterítőkkel s
ez engem mindig elvarázsolt.
Nagyon szerettem kutatni a
padlásukon régi dolgok után,
mindez egy titokzatos világot
tárt föl előttem. Ez a vonzódá-

som a régiségekhez és a belő-
lük sugárzó, különös hangulat-
hoz a mai napig megmaradt.
Ha mostanság behoznak hoz-
zám eladásra valami ósdi hol-
mit, az nem jelent örömet
számomra, ha viszont – mint
ahogy pár hete is – olasz kis-
városok bolhapiacán kutakod-

hatok, vagy mondjuk egy
somogyi, kis falucska öreg pa-
rasztházában tehetek látoga-
tást, az mindig nagy izgalom-
mal tölt el.

– Mi lesz a funkciója a galé-
ria és a régiségbolt közti helyi-
ségnek?

– Eredetileg rajztanári dip-
lomát szereztem, de a kerámi-
akészítésben is járatos vagyok.
Itt egy nyitott műhelyt szeret-
nék berendezni, ami azt jelenti,
hogy bárki bejöhet, és ki is
próbálhatja, mivel jár egy szép
kerámia elkészítése. Nagyon
szeretek foglalkozni azzal, ami
itt körülvesz, de be kell valla-

nom magamnak, hogy hiány-
zik a valódi alkotás. A festés,
amivel a gondolataimat, érzel-
meimet fejezem ki, de ugyan-
így a kerámiakészítés, amely
mindemellett még fizikai tevé-
kenységet is jelent. Sajnos
egyelőre képtelen vagyok időt
szakítani erre.

– Kiknek a munkáit szeretné
idecsábítani és megmutatni a
közönségnek?

– A vidékhez való kötődés
fontos számomra. Elsősorban
Balaton közeli vagy Balaton-
felvidéki alkotókat keresek,
természetesen olyanokat, akik-
nek a stílusa illik ehhez a kör-
nyezethez. A képek után kerá-
miákat fogok kiállítani, de ter-
mészetesen kisebb szobrokról,
kisplasztikákról, plakátokról,
textilmunkákról is lehet szó. A
fontos, hogy kapcsolódási pon-
tot találjak a művész, az alko-
tása és a látogató között.

Gaál Antal

Látogatás a Garázs-galériában
Megszívlelendő helyi kezdeményezés a Jókai utcából

Mága Zoltán és az Angya-
lok (két fiatal hegedűművész)
a Romantikus Reformkor
fesztivál meghívott művészei
Balatonfüreden az Anna
Grand Hotelben adtak felejt-
hetetlen koncertet.

„A művészetben mindig
nagy esemény, ha új csillag
tűnik fel. Nem mindennapi je-
lenség ez! Azt jelenti, hogy

született valaki – író, költő,
színész, zenész –, aki többet,
valami kivételeset tud, és aki

tehetségével tartósan el tudja
varázsolni az ő közönségét.
Ilyen csillag Mága Zoltán is” –
írta a hegedűművészről Szine-
tár Miklós.
A 36 éves Mága Zoltán Szol-
nokon zenész családban szüle-
tett. Sokan azt mondják róla,
hogy egy vonóval jött a vi-
lágra. Ő maga azt tartja, hogy
aki tehetséges, annak is renge-
teg gyakorlásra van szüksége,

a mai napig is sokat gyakorol.
Mága Zoltán nevét hamarabb
ismerték külföldön, mint Ma-

gyarországon, mivel gyermek-
kora óta járja a világot, hatéves
korában aratta első sikereit, 12
évesen már a Rajkó zenekar
prímása. 
A hegedűvirtuóz, aki elkápráz-
tatja a hallgatóságát, példátlan
módon segíti a bajbajutott em-
bereket, évente számtalan jóté-
konysági koncertet ad. Tavaly
augusztusban indította útjára
100 Templomi Koncert soro-

zatát, amelyeknek a bevételét
is a rászorulóknak juttatják el.
Segített már szívbeteg kisfiún,

adományozott Radovic Dusán
hősi halált halt rendőrfőhad-
nagy és az afganisztáni táma-
dásban életüket vesztett
katonák családjainak is. 
A hegedűművész elhatározta,
újévi koncertet rendez Ma-
gyarországon, mert mint
mondta, ha Bécsben 70 év óta
képesek rá, akkor elkezdhet-
nénk mi magyarok is. Mága
Zoltán kezdeményezésére
2009-ben tartották meg az első
budapesti újévi koncertet a
Papp László Sportarénában.
A hegedűművész a komolyze-
nét, a cigányzenét és a popze-
nét vegyíti. A balatonfüredi
hétvégi koncert közönsége
több híres zeneszerző művét is
a művész átiratában hallhatta
az Anna Grand Hotel zsúfolá-
sig megtelt színháztermében.
Akik kiszorultak a teremből,
azok a folyosón hallgatták a
muzsikát. A szűnni nem akaró
taps annak a művésznek szólt,
aki elhozta ide Balatonfüredre
nem csak az ő Angyalait, akik-
kel játszott, de elhozta a szere-
tetét is. Nem véletlen, hogy az
önéletrajzi könyvének is A sze-
retet hegedűse címet adta. 
A koncerten igazi komolyzenei
slágereket hallott a közönség.
Felcsendült többek között a
Monti Csárdás, a Pacsirta, a
Kék Duna keringő, Brahms
Magyar Tánca, Vivaldi Négy
évszakja.

Hanny Szabó Anikó

A hegedűsök királya

Szabó Eszter vonzódása a régiségek iránt a nagyszülők
házában eltöltött gyermekkori nyaralásokon kezdődött

Mága Zoltán már 12 évesen a Rajkó zenekar prímása, bejárta velük az egész világot
(fotó: Internet)
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Tizenegyedik alkalommal
rendezték meg szeptember
utolsó hétvégéjén Balatonfü-
reden a Lakótelepi Napot és
a Szívünk Világnapját. A ha-
gyománnyá vált programso-
rozattal együtt ünnepelték a
lakótelep harmincéves jubi-
leumát. 

1980-ban költöztek be az
első lakók az akkor még Nép-
köztársaság úti lakótelepre. A
harminc év alatt óriási változá-
son ment keresztül a lakótelep,
napjainkban az ország egyik
legszebb lakótelepeként tartják
számon.

− Amikor képviselő lettem,
elhatároztam, hogy közösség-
kovácsoló céllal életre hívok
valamilyen programot az itt
élő emberek számára – beszélt
lapunknak a kezdetekről Pálffy
Károlyné, a lakótelep képvise-
lője és a program szervezője.
Hozzátette: az idei lakótelepi
nappal egybekötve születésna-
pot is ünneplünk, amihez elen-
gedhetetlen az ajándék: a lakó-
telep és egyben a város egy
köztéri órával gazdagodott,
amely a Köztársaság út 11.
előtti parkban kapott helyet.
A Lakótelepi Nap ünnepélyes
megnyitóján dr. Bóka István
polgármester kiemelte: Arács
mellett a lakótelep a közösség-
teremtés legjobb példája a vá-
rosban. A köszöntő után
felavatták a város első köztéri
óráját, amely hőmérsékletjelző
is egyben. A megnyitó tartoga-
tott még meglepetést a lakóte-
lepen élők számára, az utolsó
két háztömb elé tizenkét fát ül-
tettek, egyet közülük emlékfa-
ként gondoznak majd a lakók.
Az ünnepélyes pillanatok után
kerti parti vette kezdetét. Né-
pes számú baráti társaság bog-
rácsaiban főtt a jóízű étel,
kihirdették a szüreti kalácssütő
verseny eredményeit. Egész
estig sült a kürtős kalács a gye-
rekek nagy örömére, rekord-
számú résztvevővel aszfalt-
rajzverseny zajlott, de volt
bütykölde és a kicsik körében
nagyon kedvelt arcfestés is.
Fellépett a Kék Balaton Nyug-
díjas dalkör, a Balatonfüredi
Koncert Fúvószenekar és Acro
Dance tánccsoport. Az eső sem
szegte kedvét a jó hangulatú
bográcsozóknak, késő estig

szólt a harmonika.
Szeptember 26-a a Szívünk Vi-
lágnapja, ehhez kapcsolódva a
vasárnap az egészség jegyében
telt, szívbarát tornával ébresz-
tették fel testüket-lelküket a
legkorábban érkezők a Füredi
Szívegyesület szervezésében.
Az Eötvös Loránd Általános
Iskolában ingyenes egészség-
ügyi állapotfelméréseket tar-
tottak, a nap folyamán önkén-

tes véradás volt, de hallhattunk
dohányzás elleni tanácsadást,
életviteli tanácsokat, s termé-
szetesen ki-ki kedvére kóstol-
hatta az iskola konyháján
barna és magos kenyérből el-

készített szívbarát padlizsános,
halkrémes szendvicseket is.
A szakorvosok vezetésével
pedig ingyenes szűrővizsgála-
tokon lehetett részt venni.
Hosszas sorban állás után lehe-
tett bejutni egyebek mellett a
bőr- és szájüregi rákszűré-
sekre. A bőrgyógyászati szűré-
sen a negyvennégy résztvevő-

ből a szakorvos négy személy-
nél talált elváltozást. Éppen
ezért nem elég sokszor hang-
súlyozni a szűrések és a meg-
előzés fontosságát. A candida
szűrésnél is folyamatosan so-
rok álltak, ugyanígy a belgyó-
gyászati tanácsadásnál. A
szűrések közül kiemelkedő si-
kere a 40 év feletti férfiak ré-
szére hirdetett urológiai ta-
nácsadásnak volt, mintegy het-

venen vettek részt rajta a nap
folyamán. A szervezők és az
ÁNTSZ munkatársai gondol-
tak a fiatalabb korosztályra is,
az általános iskolásokat egész-
ségügyi és életviteli vetélkedő
várta. Az egész napos esős,
szeles időjárás ugyan néhány
szabadtéri programot nem tett
lehetővé, a rendőrség, tűzoltó-
ság és a mentők azonban kivo-
nultak az Aradi Vértanúk park-
jába, és ugyanolyan lelkese-
déssel várták az apró gyermek-
eket és családjaikat, mint a
korábbi években.
Pálffy Károlyné idén is kissé
szomorúan jelentette ki: a lakó-
telepieket nagyon nehéz kimoz-
dítani otthonaikból, egyre keve-
sebben látogatnak el a városi
eseményekre. Angi néni mégis
elégedett, hiszen aki részt vett
idén a kétnapos rendezvényen,
az jó hangulatban tette ezt. Ez-
úton is köszönet illeti a program
támogatóit, akiknek segítségé-
vel a rendezvény megvalósult.
A szűréseken való részvételből
pedig kiderült, a fürediek közül
sokaknak nagyon fontos az
egészsége, odafigyelnek ma-
gukra és környezetükre.

Szücs Zsuzsanna

Lakótelepi nap
jubileumi születésnappal Balatonarácsról 1912-ben

így írt a Balatoni Szövetség
lapja: „Van szépen működő
fogyasztási szövetkezete, van
dalköre, olvasóköre és mind-
egyik dicséretes módon meg-
felel feladatának. Ellenben,
nincs megfelelő hajléka és a
községháza is nagyon rossz
állapotban van. Hogy, tehát a
községnek a közjó érdekében
való intézményei mind egy
tető alá kerülhessenek, a köz-
ség elhatározta, hogy Néphá-
zat épít”.

A Balatoni Szövetség tá-
mogatásával államsegélyt kért
Arács, amelyet meg is kapott.
A földművelődési miniszter
8000 koronával támogatta a
tervüket. A helyi sajtó 1913
végén arról tudósította a lakos-
ságot, hogy napokon belül tető
alá kerül a Népház. Az új épü-
let lesz hívatott arra, hogy be-
fogadja a fogyasztási és érté-
tkesítő szövetkezetet, az olva-
sókört, a dalkört, a község
közös ügyeire szolgáló helyi-
ségeket, háziipari oktató helyi-

séget is ad, és a nagyterem
fogja szolgálni az ünnepélyek
megtartását. Ezeket a sorokat
akár a közelmúltban is írhatta
volna a Balatoni Szövetség
lapja.
Az újjáépített Népházban, mi
is lehetne nagyobb ünnep
annál, hogy azok a művészek,
akik Arácson, Füreden és a
környéken laknak, elhozzák a
Népházba alkotásaikat és meg-
mutatják a nagyközönségnek,
hogy az elmúlt időben mit al-
kottak. A bemutatót követően
beszélgessenek, egy jó pohár
bor mellett, miközben finom
házi süteményeket kóstolgat-
nak. Így, az arácsi Népház
annyi év kényszerű szünet után
újra megtelik élettel. A helyi-
ségeket bebútorozzák, az asz-
talokra terítő kerül, a könyvtár
a lakosság által felajánlott
könyvekkel szaporodik. Az
üres falakat majd felajánlott ér-
tékes állandó kiállítási anya-
gok borítják. Schneider Fe-
renc, városunk díszpolgára ás-
vány gyűjteményét, valamint
vadászati trófea gyűjteményét

ajánlotta fel a Népháznak. El-
foglalják, belakják az em-
berek, akik szeretik a barát-
ságos helyeket.
Szabó Lajos, a Polgármesteri
Hivatal Művelődési Osztályá-
nak munkatársa az október 16-
ától nyitva tartó kiállítás
megnyitójában fennkölt sza-
vak helyett hangsúlyozta, na-

gyon fontos, hogy baráti
közösségben munkálkodnak a
MÚZSA tagjai, így még eleve-
nebbé teszik közvetlen környe-
zetükben a művészetet. „Úgy
gondolom, hogy ez a kiállítás
méltán példázza az egyesület
ihletettségét és összetartozását,
irányt mutatva a befogadó kö-
zönségnek. Legyen ez üzenet

az Önök és mindannyiunk szá-
mára, hiszen a világ sokszínű,
ugyanazt nem lehet kétszer
ugyanúgy megtalálni. Az ösz-
szekapcsolt lelkek művészet
általi megerősítése, mindennél
fontosabb erő lesz a közeljövő-
ben” − fogalmazott Szabó
Lajos.
A 31 kiállító között van kera-
mikus, szőnyegszövő, textil-
művész, csipke és gobelin-
készítő és vannak festők is.
Tőrökben és kardokban is gyö-
nyörködhet a néző, és szebbnél
szebb fotók díszítik a falakat.
Láthatunk Tiffany-technikával
készült munkákat, csodálatos
üveggyöngy nyakláncok díszí-
tik a tárlókat. A megnyitón
Hajdu István pánsíp művész
játszott. Régi magyar hajdú-
táncokat, balkáni táncokat,
Puccini fülbemászó dallamait,
és a művész saját szerzemé-
nyét hallhatta a közönség. A
kiállítást szeretettel és sok
munkával a Múzsa tagjai épí-
tették fel.

Hanny Szabó Anikó

Az arácsi Népház újra megtelik élettel

Tisztelt Szerkesztőség!

Nem tudom szó nélkül hagyni az előző számban megje-
lent orvostanhallgató hozzászólását, mivel több dologban vi-
tatkozni vagyok kénytelen.

A méhnyakrák szűrő program népegészségügyi célú, cél-
zott szűrővizsgálat keretében zajlik, melyet 3 évente finan-
szíroz csak az egészségpénztár (51/1997. NM rendelet
alapján).
A kenetvizsgálatra alapozott szervezett méhnyakszűrés ered-
ményessége bizonyított a 25-65 év közötti nők körében. Az
egyszeri negatív szűrővizsgálatot követő 3 évenkénti szűrő-
vizsgálat megfelelő védettséget biztosít a mértékadó nemzet-
közi szakmai szervezetek ajánlása szerint (Egészségügyi
Világszervezet, Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség, Nem-
zetközi Rákellenes Unió). A méhnyak kezdeti elváltozásainak
felismerésével és kezelésével a méhnyakrák megelőzhető.
Mégis mi indokolta (sikeres külföldi példákat követve) a vé-
dőnők bevonását a kenetvizsgálat elvégzéséhez?
Magyarországon a méhnyakrák okozta halálozás hosszú évek
óta lényegében nem változik (KSH), évente mintegy 500 nő
hal meg méhnyakrák miatt. A méhnyakszűrésen való megje-
lenés hazánkban ez idáig kudarcnak tekinthető. Éppen ezért
különösen fontos e célpopuláció megnyerése a rendszeres
részvételre. Nem vitattuk a nőgyógyászati vizsgálatok fon-
tosságát, erre buzdítjuk mi védőnők is a hölgyeket. Sőt a vé-
dőnők felajánlják azt a lehetőséget is, hogy ha eddig is
rendszeresen járt szakorvoshoz, továbbra is módja van a szű-
rést ott igénybe venni. A lényeg, hogy megértessük minden-
kivel, mennyire fontos a saját egészsége, ennek érdekében a
szűréseken való megjelenés. Szükséges a személyes megszó-
lítás, az együttműködésre ösztönzés, amely a leghatékonyab-
ban a területi védőnői tevékenységben valósítható meg,
hiszen a védőnő a megelőzés szakembere, ők ismerik a csa-
ládokat, jelen vannak az életükben.
Nagyon nagy jelentőséggel bír, hogy pontossá válik a védőnői
körzetbe tartozó nők nyilvántartása a méhnyakszűrés esedé-
kessége szempontjából. Kiderült, hogy szinte fele a behívott-
aknak nem szűrhető, mivel műtéten esett át, elköltözött,
esetleg elhalálozott, vagy éppen magánorvos szűrte, s így
nincs regisztrálva a megjelenése a rendszerben. Sokan hosszú
ideig külföldön tanulnak vagy dolgoznak, vagy életvitel sze-
rint nem Balatonfüreden tartózkodnak. Olyan is előfordult
szép számmal, aki nem kapott meghívó levelet, mégis felke-
reste a védőnőket. A személyes meggyőzés, bátorítás, felvi-
lágosítás hatására megjelentek szűrésen azok a hölgyek is,
akik 10-20 éve nem jártak nőgyógyásznál, vagy életükben
először jártak kenetvételen.
A védőnői tanácsadás során felmerülő egyéb egészségügyi,
szociális problémák esetében a megfelelő szakemberhez való
irányítással, felvilágosítással hozzájárulunk az eredménye-
sebb megelőző ellátás biztosításához. Jó példa erre, hogy
ebből a korosztályból többen mammográfiai vizsgálatra is be-
hívást kaptak. Lehetőség volt erre is buzdítani, sőt megtaní-
tani a hölgyeket a mell önvizsgálatra, hiszen a védőnői
szolgálat rendelkezik a legkorszerűbb bemutató eszközzel is,
mellyel a technika elsajátítása egyszerűvé válik.
Megvalósulhat a nem-negatív esetek követése, ösztönzése,
hogy mielőbb nőgyógyász szakorvosi ellátásban részesülhes-
senek a kiszűrtek.
A védőnői szűrőprogram október 11-én zárult, az eredmé-
nyekről rövidesen a Balatonfüredi Naplóban is olvashatnak
a fürediek.

Kállai Tünde
kistérségi vezető védőnő

Olvasóink leveleiből

Az utóbbi hónapokban, években
a legkülönbözőbb személyek vetnek
papírra, mondanak dolgokat az ún
„Ratkó-korszak”-ról és Ratkó Anná-
ról. Legutóbb pl., hogy „Ratkó Anna
Boros Péter álarca alatt settenkedik
vissza”.

Ratkó Anna 1903-ban, Párkány-
nánán, 6 gyermekes munkáscsaládba
született, 1981-ben hunyt el. Munkás-
ként textilgyárakban, de fegyvergyár-
ban is dolgozott. 1927-ben az
MSZDP, 1942-ben a KMP tagja lett.
A textilszakszervezet, és 1945 után a
SZOT aktivistája, egyik vezető sze-
mélyisége volt. 1949. június 11-től
Dobi István kormányában népjóléti,
1952. augusztus 14-től a Rákosi kor-
mányban egészségügyi miniszter.

Olyan kormánytagokkal vállalt kö-
zösséget, mint Bognár József, Darvas
József, Erdei Ferenc, Kovács Béla,
Marosán György, Nagy Imre, Ortutay
Gyula, Reis István.
A háborús népfogyatkozás a megelő-
zőeknél eredményesebb népesedés
politika szükségességét diktálta. Ez
vezette a Dobi kormányt arra, hogy
betű szerint ragaszkodjon a már meg-
lévő törvényekhez! Ez pedig az 1878.
évi V. törvénycikk (magyar büntető-
törvénykönyv a bűntettekről és vétsé-
gekről), az ún. Csemegi-kódex. E
törvény büntetni rendeli: a szülés
utáni gyermekölést, a szándékos mag-
zatelhajtást, a magzatelhajtás elköve-
tőjét és a gyermek kitételt. (84., 285.,
287. §.-ok.) Megjegyzendő, hogy a
törvény „humánus”, amikor a házas-

ságon kívül teherbe esett nőt két évig
terjedő börtönnel, „ellenkező esetben
pedig három évig terjedhető börtön-
nel” fenyegeti. Ebből következhet az
a szlogen, hogy „asszonynak szülni
kötelesség, leánynak dicsőség”. Ma, a
terhességgel szembeni védekezés sok-
színű lehetősége ellenére is meg kell
tartani, és meg is tartják világszerte a
törvényi fenyegetettséget. És ezek az
1950-hez képest 72 évvel korábbi
Magyarországon jogérvényes törvé-
nyek tették „kötelezővé” a teherbe
esett nőt gyermeke megszülésére.
Hozzá kell tenni, hogy a törvény
486.§.-a szerint „ A jelen törvény vég-
rehajtásával az igazságügyi minister
bizatik meg…”.Ratkó Anna ügybuz-
góságának, agitatív tevékenységének
is (!) köszönhető, hogy ma 300-350

ezerre becsülhető „Ratkó-gyerek” van
hazánkban. Ők kifejezetten neki is
köszönhetik életüket! Ha nem ezt
teszi, ma  valószínűleg közel ennyivel
kevesebben lennénk!
Befejezésül ide kívánkozik, hogy
Ratkó Anna fiatal korától sokat tett a
szegényekért. 1945 előtt testvéreivel
− élete kockáztatásával – több zsidó,
munkaszolgálatos embert hónapokig
bujtatott és mentett meg.
Ha csak ezt tette volna, már ezért is
reálisabb értékelés járna neki. Főleg a
baloldalról!

Ratkó Sándor

(Megjegyzés: a szerkesztőség vélemé-
nye nem feltétlen egyezik az Olvasói
levelek tartalmával, de nem zárkó-
zunk el más vélemények közlésétől.)

Népszaporulat és Ratkó Anna

Késő estig tartott a parti a lakótelep harmincadik születés-
napján

A gyerekek örömére most is
volt arcfestés

Fotó: Forsthoffer Ágnes, Skanzen

A Múzsa egye-
sület öszetar-
tozását is pél-
dázza a kiállí-
tás

Olvasóink leveleiből
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„Nem okos világ a mai.
De hát ’iszen a tegnapi se volt
okos. És bizonyára nem lesz
az a holnaputáni. Ebben van
valami vigasztaló.” Ez a ked-
ves és igaz Mikszáth mondás
jut az eszembe, miközben egy
új könyvet nézegetek. A gon-
dolatnak és a könyvnek nincs
köze egymáshoz, hiszen ép-
pen az ellenkezőjét látom: új,
22 kötetes Mikszáth-sorozat
indult útjára. Márpedig ha
egy világ Mikszáthot ad ki, az
csak okos lehet. Vagy éppen
szeretne még okosabbá válni
éppen Mikszáth jóvoltából.

Érdekes, gondolkozom,
vajon mi lehet az üzlet abban,
hogy a nagy kiadók, napilapok
mostanában sorra indítanak re-
gényfolyamokat, szép kötés-
ben, olcsó áron? Igaz engem
nem zavar, főleg ha éppen a
befejeződött Jókai sorozatra
gondolok vagy az emlegetett
Mikszáth-sorra. (Mindkettő a
Kossuth Kiadóé, illetve a Met-
ropol újságé, köszönet érte.) A
mai könyvárak mellett majd-
nem azt mondom, ez a jelen-
kori olcsó könyvtár. Ki
emlékszik még a 3 forintos
sárga könyvekre?
De hát nem is ez a lényeg.
Hanem, hogy Mikszáth köt-
hető és kötődő Füredhez, s
ámbár még emléktáblája nincs
a panteonban, de ahogyan is-
merem magam, meg lesz az is.
Kötődik, mert járt itt többször
is, remélte a város fejlődését,
hogy a magyar turisták ide jön-
nek pénzüket költeni s nem
idegen országok fürdőibe. S

milyen szépen ír róla! „S ott
kell lennie a legszebb ponton,
öreg Tihannyal szemben a
híres Fürednek, hová a leányok
már piciny korukban odaál-

modják magukat: anyjuk,
nagyanyjuk is ott volt boldog,
onnan ment férjhez. Képzelhe-
tetlen pompa lehet ott. Egy
előleg a paradicsomból a ma-
gyarok számára.” Persze nem
lenne az igazi cinikus Mik-
száth, aki nem fűzné hozzá a
végén a negatívumok lajstro-
mához: „De akár egy kötetnyit
össze lehetne írni Balatonfüred
hiányairól, amik gátolják,
hogy világfürdővé legyen, de
amiket idővel mind el lehet
enyésztetni”.

S hogy kedvelte maga is a für-
dőkultúrát, számos írása tanús-
kodik róla, s hogy kedves hőse
a Két választás Magyarország-
ból, a gézengúz Katánghy

Menyhért maga is fürdőorvos
volt.
S a sorozat első kötetének be-
mutatóján Budapesten meg-
nyílt képzőművészeti kiállítás,
a író földjéről származó Réti
Zoltán Mikszáth akvarelljei-
nek bemutatása szintén Füred-
hez köthető, hiszen már
kétszer is láthattuk a városban
az örökifjú mester (alig múlt
87 éves) színekbe álmodott
Mikszáth-világát.
Egyre inkább meggyőződé-
sem, Füred nélkül nincs ma-

gyar kultúra. Bárhol nyitom
meg ezt, mindenhol a városra
bukkanok. Mikszáth esetében
pedig kiváltképpen így van ez
–, jóllehet szeretném azt tudni,

hogy vajon mennyien vásárol-
ják ezeket a könyveket, amíg
össze nem áll a lakás díszére is
váló sorozat („van egy méter
zöld Mikszáthom,” mondhatja
majd a büszke tulajdonos), s
vajon mennyien kölcsönzik a
városi könyvtárból az író mű-
veit? Mert valahol mégiscsak
ezen múlik a halhatatlanság,
amelynek, idézem az írót:
„mint a gyémántnak, a föld
mélyében kell megérnie és
megkeményednie”.

p.m.

Mikszáth újra Füreden –
de most a könyvesboltokban

Balról jobbra: Praznovszky Mihály irodalomtörténész, Réti Zoltán festőművész és László Ágnes, a Kossuth Kiadó
kommunikációs vezetője

A Kossuth Kiadó szeptember
21-én a MUOSZ székházában
mutatta be a 22 kötetes díszkö-
téses Mikszáth könyvsorozatot.
A könyvbemutató egyben kiállí-
tás-megnyitó is volt. – Fiam,
légy ügyvéd, hazudsz egy keve-
set és sokat keresel. Nem fogad-
tam meg a tanácsát, újságíró
lettem: sokat hazudok, és keve-
set keresek – idézte az író bon
mot-ját nem kis derültséget
keltve Praznovszky Mihály iro-
dalomtörténész, a Mikszáth Kál-
mán Társaság örökös tisztelet-

beli elnöke, Réti Zoltán grafikus
kiállítását megnyitva.
A két koldusdiák és A beszélő
köntös című kisregényt tartal-
mazó első kötet az újságáru-
soknál 495 forintos (!) beveze-

tő áron kapható. Az újabb kö-
tetek kéthetente szerdánként
jelennek meg, 1490 forintért
kínálják majd a standokon, de
megrendelhető interneten is, a
www.kossuth.hu oldalon. A

Mikszáth-sorozat könyvesbolti
forgalomba nem kerül.
Az idén május 28-án volt a
prózaíró, publicista és politi-
kus halálának 100.évfordulója.

muosz.hu

A füredi nyári színkör, az
Aréna építése 1841-ben kez-
dődött. Füred második szín-
házát Kisfaludy Sándor javas-
latára építették, állítja Licht-
neckert András helytörténész
legújabb kutatása. Az Orszá-
gos Széchenyi Könyvtárban
talált adatok szerint 1846-ban
elhatározták az Aréna lebon-
tását és a füredi kőszínház, a
Magyar Játékszín felújítását.
Ekkor az Aréna ügyét egy
időre „ejtette” a füredi kultu-
rális elit, ám 1860-ban épí-
tése újra indult. A ’60-as
évektől egészen 1878-ig tehát
két színháza volt a Balaton
parti városnak. „Melyik für-
dőhely mondhatta el ezt ma-
gáról hazánkban, vagy akár
külföldön is az akkori idők-
ben?”− írta egykor Zákonyi
Ferenc, a füredi helytörténet
„alapító atyja”.

Az északi part fővárosa
pár hónapra most is „csendes,
álmodozó öregasszony, aki las-
san teregeti ki maga elé avult
dobozokból régi fiatalságának
szép emlékeit.” Kosztolányi
érzékeny színkavalkádja, Cso-
konai vágyódó éneke, Jókai
anekdotázó kedve szól most is
az álmodozó biedermeier fü-
redi őszben. A lírai hangú Zá-
konyi szerint külön íze van
ennek az évszaknak. A sárga
lombú, reformkori épületekben
aranyló ősz most is tovasu-
sogja Kisfaludy egykori vere-
tes sorait: „az a nyelv a
nemzetnek, ami a lélegzet az
élőnek. Nyelv nélkül szintén
úgy vége a nemzetnek, mint lé-
legzet nélkül vége az életnek”.
Az osztrák önkényben eltapo-
sott magyar kultúrpolitika, a
zivataros századokat megélt
magyar nyelv utolsó menedéke
lett ébredő színházkultúrájával
Balatonfüred a XVIII. század-
ban. Lichtneckert kutatásai
szerint külön érdekes, hogy
azok a német iparosok építet-
ték fel a Dunántúl első magyar
nyelvű kőszínházát, a magyar
nyelv fellegvárát, akik nem
tudtak rendesen magyarul. Az
anyanyelvű színjátszás márpe-
dig kezdetben hazafi, sőt naci-
onalista és németellenes volt.
Blaha Lujza érzelmes dala, Új-
házy, Lendvay dörgő szavai,
Jászai Petőfi-szavalata ébred
most is az őszi levelek alvó
„szuszogásában.” A nemzet-
mentő Kisfaludy Sándor ügy-
buzgósága és a Komlóssy-tár-
sulat élénk játéka keltette élet-
re – még a magyar nyelv 1844-
es hivatalossá tétele előtt –
nemzeti buzgalommal és oda-
adással a legkeményebb oszt-
rák „gyarmat” éveiben a
magyar nyelvű színjátszás
ügyét. A Magyar Játékszín
1831. július 2-án a kolozsvári,
a miskolci és a szabadkai szín-
ház után egészen a megfáradt
Kisfaludy haláláig életben tar-
totta a magyar nyelvű drámai
játékot és összeforrt a magyar
nemzeti identitással, a szívek-
ben dédelgetett ’48-as eszmék
szabadságjogaiért vívott küz-
delemmel. Hiszen – ahogy a
magyar nyelv álmának éber őr-
zője, Kisfaludy mondta −„a
nemzeti nyelv, a nemzeti kul-
túra... terjesztésének egyik leg-
hathatósabb módja és eszköze
minden tekintetben a nemzeti
játékszín és színművesség.”
A magyar nyelv ügye először
kultúrpolitikai intézkedések-

ben körvonalazódott. Az 1825-
ös és ’36-os diéta Balatonfüre-
den készítette elő reformjavas-
latainak egy részét, közöttük
egy állandó színház tervének
javaslatát, Széchenyi pedig itt
vetette fel először az akadé-
miai tudós társaság alapításá-
nak tervét. Az aranyló ősz dié-
tai tanácskozásain, ráadásul a
bécsi udvar elleni tiltakozásul
nyári rezidenciáján is felvonult
és Füredre tömörült a díszes
magyar politikai elit: Kossuth,
Széchenyi, Wesselényi, Deák
és a forradalmi költő, a tapol-
cai Batsányi.
A kőszínházat alig négy hónap
alatt építette fel a magyar nem-
zeti lelkesedés és a magyar
nyelv iránti rajongás. „Hazafi-
ság a nemzetiségnek!” homlok-
zati felirata mögött díszes
építészeti megoldások nem áll-
tak. (Már 1816-ban is állt egy
nyaralók adományaiból épült
színkör a mai Kerektemplom

helyén, ahol a székesfehérvári
társulat játszott, de ez Kisfaludy
szavaival: „szuette, avitt fából
öszveaggatott, ingatag játékszín
volt”.) A kőszínház színpada
kicsi, öltözői, nézőtere szűkös
volt, a színészeknek pedig az
önkény évtizedeiben egyedül a
faggyú- gyertya fénye világí-
tott. Egressy Gábor színész sze-
rint csak a homlokzat volt
csinos, a „színpadnak semmi
gépezete; minden színfalat
külön, kézzel kellett ki-és be-
tolni…”, a színpadnak süllyesz-
tője sem volt. Lichtneckert
András a Zala Megyei Levéltár-
ban a füredi Varga Lajos fel-
ügyelő levelére bukkant. Az
írás a kőszínház építészeti al-
kalmatlan megoldásairól tudó-
sít. „Falai nagyon alacsonyak,
teteje fazsindellyel fedve lapos,
ez alatt majdnem érintkezésben
van a’ bolthajtásos deszkázat,
következve ezen két vékony
borításon a’ nap melege áttűz-
vén, a’ színház igen füledté
vál… illy körülmények kö-
zött… a B.füredi Nemzeti Szín-
ház elalyasodik ’s elenyészik a’
nemzet, haza, megye”.
1844-ben a magyar színjátszás
megfáradt mestere csendesen
megpihent, a híres Komlóssy-
társulat pedig 1838-ban ját-
szott utoljára a füredi kőszín-
házban. Halála után a füredi
színház és a nemzetféltés ügye
főszolgabírák kezébe került,
akik a hivatalnok precizitásá-
val, nem pedig a műértő és a
nemzetféltő lelkületével látták
el a feladatot. A nyári színkör,
az Aréna és a kőszínház útja
1846-ban keresztezte egymást.

A színház ügybuzgói az Aréna
lebontása mellett döntöttek és
kísérletet tettek a kőszínház
megmentésére, állandó szí-
nésztársaság szerződtetésére és
nyári színpadi funkciók bizto-
sítására. Lichtneckert szerint
gróf Zichy Ödön, a fürdőven-
dégek meghatalmazottja járt el
az Aréna bérbeadása ügyében
a tihanyi főapátnál, mivel a
birtok a főapát kezében volt.
1852-ben Ferenc József láto-
gatására a füredi színházélet új
lendületet kapott: bársonnyal
bevont páholyok várták az
osztrák udvart a Magyar Játék-
színben és új világítás is ké-
szült. Közben azonban az Aré-
na mégis felépült, így a kőszín-
ház 1861-től nem volt megha-
tározó a füredi szellemi-kultu-
rális életben. 1861-ben meg-
nyitották az új színkört Écsy
László építészeti igazgató fel-
ügyeletével. A kőszínház épü-
letét 1878-ban bontották le,

építőanyagát már 1868-ban
fürdőintézetre kérte a tihanyi
apátság. Átmenetileg a helyén
épült SZOT – Gyógyterem
egyemeletes épületébe költö-
zött a magyar nyelvű színját-
szás és újra működni kezdett a
már 32 éve álló nyári színkör
is, amely a nagy színészgene-
ráció pályáját is egyengette. Az
egykori kőszínház hat ión osz-
lopát, melyet még a mágnás
Festetics László adományozott
a színkörnek, a füredi savanyú-
föld egészen 1912-ig őrizte.
1957-ben a Veszprém Megyei
Idegenforgalmi Hivatal a Kis-
erdő egy emelkedésén félkör
alakban, görög mintára pergo-
laszerűen kőalapzatra állította
az oszlopokat.
Kisfaludy Balaton fölé maga-
sodó, gondolkodó tekintete a
Tagore öreg platánfái alatt ma
is azt hirdeti, hogy az egész
magyar hazáért végzett kultúr-
politikai igyekezete nem volt
hiábavaló: Füred kozmopolita
turistatömegét elevenségével,
izzó szellemi-kulturális vérke-
ringésével ma is elvarázsolja.
A füredi ősz pedig most is a
magyar dráma királyának ele-
ven szelleme előtt hódol, a
város őszi levelekben aranyló
reformkorát éli.

Udvarhelyi Erzsébet

(A szerző rádiós-újságíró, je-
lenleg a Magyar Katolikus
Rádió munkatársa, a Kairosz
Kiadónál szöveggondozó-szer-
kesztő. Recenziókat publikál a
Szépirodalmi Figyelőbe, ripor-
tot ír a Képmás folyóiratba.
Balatonalmádiban él.) 

A füredi Aréna építése, avagy
Kisfaludy, a szellem embere
Lichtneckert András kutatásai alapján

Igen kedvezményes áron már kapható a 22 kötetes Mikszáth könyvsorozat

Fotó: Őry Gábor, Kulturális céllal

TISZTELT BALATONFÜREDI POLGÁROK!

Képviselő társaim és a magam nevében köszöne-
temet fejezem ki mindazoknak, akik 2010. október
3-án a  helyhatósági választáson ismét a FIDESZ-
KDNP jelöltjeinek szavaztak bizalmat.
                                  
Dr. Bóka István polgármesterPO
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„Legyen belőle tisztes hi-
vatalt viselő honpolgár, aki a
muzsikával csupán a jó mű-
kedvelő módján foglalkozik”. E
– pusztán atyai féltésből
mondott – szavak szeren-
csére nem váltak valóra, és
így a 2010. esztendő ma ha-
zánkban az Erkel bicentená-
rium jegyében telhet el.

Erkel Ferenc 200. szüle-
tési évfordulója az egész ma-
gyar kultúra ünnepe. Éppen
ezért megtiszteltetés szá-
munkra, hogy a balatonfüredi
sérült és ép gyermekek társa-
dalmi integrációjáért létrejött
„Disznóláb” Alapítvány a
2009. november 7-től 2010.
augusztus 2-ig tartó balatonfü-
redi művészetterápiás foglal-
kozássorozatával és gyulai
táborával bekapcsolódhatott
az ünnepélyes megemléke-
zésbe.

Sajnos a múltban rátelepe-
dett politikai csengése miatt
kevesen tudják, hogy novem-
ber 7-e a nemzeti imánk zene-
szerzőjének a születésnapja.
Kétszáz éve ezen a napon látta
meg a napvilágot Erkel Ferenc
Gyulán egy tízgyerekes család
második gyermekeként.
Ahogy egyik életrajz írója írta:
„Erkel azok közé a művészek
közé tartozott, akik az őket kö-
rülvevő társadalom haladó
mozgalmaiból táplálkoztak.
Ezért élete és művészete tükör.
Az évszázad társadalmi fejlő-
dése látszik meg benne”.

Az említett szerző, Szer-
dahelyi István kiváló gyulai
Erkel-kutató. Erkel Ferenc
című könyvét Erkel szülőhá-
zában őrzik. Ott jártunkkor – a
sok egyéb Erkel relikvia mel-
lett – ezt is láttuk. Nem vélet-
len, hogy az idén erre a
könyvre esett a választásunk.
Tavaly jártunk már Gyulán a
Himnusz megzenésítésének
165. évfordulója alkalmából.
Akkor Zsigray Júlia Sugár úti
palota című regényét dolgoz-
tuk föl biblioterápia keretében.
A Szerdahelyi könyvben tár-
gyilagosabb ismereteket és jel-
lemrajzot kaptunk Erkel Fe-
rencről. Idei tíznapos tábo-
runk alatt is nagyon sok Erkel
operarészletet hallgattunk.
Erkel Ferenc tehetségét mu-

tatja, hogy dallamvilágával
meg tudta érinteni a serdülők
lelkét olyannyira, hogy sokan
a foglalkozásokon kívül is dú-
dolták Erkel zenéit. Sőt olyan
értelmileg sérült fiú is volt, aki
külön zenehallgatásra jelentke-
zett…

Programunk gerincét a
művészetterápiák jelentették.
Éppen ezért a gyulai tábor
első három napját a
komplex művészetterá-
pia jegyében szerveztük:
Lázár Péter előadómű-
vész-drámapedagógus és
Madaras Judit bibliote-
rapeuta kínált közös tevé-
kenységet a
résztvevőknek. A sűrű –
számunkra, foglalkozás-
vezetők számára is fá-
rasztó – napirend ellenére
mindannyian feltöltődtünk
a játékkal, irodalommal
és zenével. Legszebb em-
lékünk a csoportos tevé-
kenységből fakadó öröm
maradt, melyet a kreatív
írás során az egyik alkotó
pár, egy mentálisan elmaradott
és egy ép fiú haiku formájában
így örökített meg: „Jó dolog
Gyulán / mert együtt van a
csapat/ és ez így van jól”.

A művészetterápiák sorá-
ban kézműves foglalkozásokat
is biztosítottunk a csoport tag-
jainak. A tábor ideje alatt a
helyi fazekas, Faragó Ágota
műhelyében születtek egyedi
alkotások. Továbbá Madarné
Szőke Erzsébet csuhéfonó és
Szabó Sándorné Jurcsek
Emília szalmafonó vezetésé-
vel két valóban ritka mesterség
fortélyaiba pillanthattunk be. A
foglalkozásvezetők is csodál-
koztak azon, hogy a kamasz ta-
nulók mennyire kitartóan és
érdeklődve dolgoztak végig.
Sok sérült társunk okozott
meglepetést manuális teljesít-
ményével: Nagyon szép mun-
kákat készítettek. A füredi fog-
lalkozássorozat alatt Szügyi
Éva szövő irányításával kar-
mantyú bábokon dolgoztak a
gyerekek. Hogy az előadók
névsora teljes legyen, köszö-
nettel tartozunk még Urbánné
Varga Katalin zeneterape-
utának, a Magyar Zeneterá-
piás Egyesület elnökének és a
sajnos közben elhunyt dr.

Kokas Klára zenepedagó-
gusnak, akik szakmai tudás-
ukkal zeneművészként is hoz-
zájárultak ahhoz, hogy művé-
szetterápiás programunk méltó
része lehessen Erkel Ferenc
előtti tiszteletadásnak. S nem
szabad elfeledkeznünk azokról
– Abonyi Lászlónéról, Erbits
Máriáról és Madaras Csabá-

ról – sem, akik a háttérben ma-
radva segítették a közös
munkát.

A tábor ideje alatt a művé-
szetterápiák mellett számos
látnivaló és kirándulási lehe-
tőség várt ránk – Evlia Cselebi
török világutazó szavaival – a
„Keres folyó” városában és
környékén. Említettük már,
hogy mintegy tábornyitóként
megtekintettük Erkel Ferenc
szülőházát, mely éppen 40 év
óta működik emlékházként.
Jártunk a Gyulai Várszínház-
ban is, mely sok minden mel-
lett arról is híres, hogy Ma-
gyarországon ez az egyetlen
egy színház, amely Erkel vala-
mennyi operáját bemutatta
már. Mivel tavaly a Tószínpa-
don láttunk egy előadást, az
idén szerettünk volna egy
olyan darabot választani, me-
lyet az ódon várfalak tövében
adnak elő. Így esett a választá-
sunk Vörösmarty: Csongor és
Tünde színművére. A Nemzet
Ébresztője, akinek Keserű po-
hár című versét Erkel zenésí-
tette meg, az idén lenne 210
éves. A Várfürdő, mely több
mint fél évszázada nyitotta
meg a kapuit, igazi kikapcso-
lódást jelent az oda látogató-

nak. Az építkezésnél lényeges
szempont volt az is, hogy őriz-
zék meg az ép barokk kastély
ősparkjának fáit. Annál is in-
kább, mert a természetvédelmi
területnek számító, csodálatos
hangulatú fürdő területén talál-
ható az Erkel-fa. Úgy tartják,
hogy a négy méteres törzsű
mezei juhar alatt komponálta

Erkel a Bánk bánt. A für-
dőzést követő napon Sza-
badkígyósra utaztunk a
csoporttal. Már önmagá-
ban romantikusnak talál-
tuk, hogy az Alföld ilyen
gyönyörű kastélyt és ős-
parkot rejteget. Még a
hirtelen ránk zúduló nyári
zápor sem zökkentett ki
bennünket az ábrándvi-
lágból. Bényei Ilona ma-
gyar-történelem szakos
tanár idegenvezetőnktől
megtudtuk, hogy a kas-
tély építtetőinek az volt a
kérése, hogy a kastély le-
gyen romantikus. Kikö-
tötték, hogy a négy épület
ne legyen egyforma, le-

gyenek különleges építészeti
megoldások. Ybl Miklós – aki
az Operaház kapcsán Erkellel
is szoros kapcsolatban állt –
eleget tett a kívánságnak: Az
esztendő 4 évszakának, 52 he-
tének és 365 napjának megfe-
lelően a kastélyt úgy tervezte,
hogy annak 4 bejárata, 52 szo-
bája és 365 ablaka van. A kas-
tély könyvtára egyedülálló
szépsége, atmoszférája mellett
azért is érdemel külön figyel-
met, mert a mocsári tölgyből
készült, több mint száz éves
bútoraiba a szú a mai napig
nem tudott belemenni. Idegen-
vezetőnktől a sok más mellet
arról is hallottunk, hogy
Wenckheim Krisztina és Fri-
gyes házasságából született
gyermekek zenei nevelésével
Erkel felesége, Erkel Adél ze-
netanárnő foglalkozott. A kö-
vetkező napon elénk tárult az
Alföld igazi arca: A buszme-
gállónál lovaskocsi várt ránk,
hogy elvigyen a rónák végte-
lenjébe. A Tanyamúzeum
gazdag programmal szolgált:
Régi magyar állatfajtákat lát-
hattunk, futószáron lovagol-
hattunk. Megtekintettük a gyu-
lai parasztok önkéntes adomá-
nyából létrejött gyűjteményt is,

melyet a Mezőgazdasági Mú-
zeum 1979. óta védetté nyilvá-
nított. Kedvünkre bolyong-
hattunk a hatalmas pusztán.
Csak a bográcsban főzött pap-
rikás krumpli illata csalt be
mindannyiunkat a tanyára.
Aznap délután már vártak ben-
nünket a Nívó-díjas Mogyo-
róssy Könyvtárban. Kisné
Czeglédi Márta gyermek-
könyvtáros szívből szólóan
mesélt nekünk Erkel életéről.
Megosztotta velünk azokat a
bicentenáriumhoz kapcsolódó
programjaikat is, melyeket ők
szerveztek. Láthattuk Erkel
eredeti kézírásának másolatát
is. Kirándulásunk utolsó nap-
jaira esett Gyula egyik legna-
gyobb rendezvénye, az idén
már XX. alkalommal megren-
dezett Vég- vári Esték. A XV.
századi gótikus Gyulai Vár
nemcsak a város, hanem Kö-
zép-Kelet Európának is kie-
melkedő értéke. Ebből az idő-
ből ez az egyetlen épen maradt

síkvidéki téglavár. Egészen
addig, amíg a töröknek nem
adták föl, a vár jelentős szere-
pet játszott a királyi udvar élet-
ében, mert vagy maga a király
vagy a királyi család tagja volt
az uradalom birtokosa. Egy
biztos, hogy a vár jelentős sze-
repe ma is megvan, hiszen a
várban sétálva mi is testközel-
ből élhettük át a történelmet. A
vár tövében van a Honvéd-

tiszti Emlékhely, mely az ok-
tóber 6-i állami ünnepség szín-
helye. Innen nem messze talál-
ható az a lakóház, melyben
egykoron Erkel orvos öccse
élt. Erkel Rezső volt az, aki
Világos után, mások mellett
Jókai Mórt is befogadta ven-
dégszerető házába. Ha való-
ban Erkel korabeli helyen
akarjuk érezni magunkat, ak-
kor a Petőfi térre kell men-
nünk. Ez volt a XIX. századi
Promenád. Ma itt áll Ferenczy
Béni Petőfi szobra, továbbá a
Díszkút, ami Gyula első artézi
kútja volt. Ma már csak em-
lékmű, mert az 1978-as békési
földrengéskor elzáródott. Ha
átmegyünk az úton ott találjuk
Kallós Ede Erkel bronz mell-
szobrát, mögötte pedig ha-
zánk második legrégibb cuk-
rászdáját. Az idén 170 éves
Reinhardt cukrászdát a köztu-
dat csak Százéves Cukrászda-
ként tartja számon. Itt nagyon
kedves vendéglátásban volt ré-

szünk. A finom fagylalt mellé
szellemi útravalóval is szolgál-
tak. Voltunk a gyulai bolhapi-
acon is,ahol mindenki talált
valami kedves emléket, aján-
dékot magának vagy családjá-
nak. A piacra menvén, a Körös
parton fedeztük fel Dózsa
György emléktábláját, akiről
megtudtuk, hogy egykoron járt
Gyulán is. A parasztvezér alak-
ja Erkelt is megihlette. A Vár-

színház Kamaratermében te-
kintettük meg az „Erkel az
operaszínpadon” című kiállí-
tást. Magasztos érzés volt
minden olyan Erkel operához
kapcsolódó fotót, plakátot,
színlapot, jelmezt és díszletet
együtt látni, melyeket a Kár-
pát-medence magyar színpad-
jain nézhetett meg a közönség.

Táborunkat, de egyúttal
szűk évig tartó művészetterá-
piás programunkat búcsúesttel
zártuk le. Együtt néztük meg
azokat a felvételeket, melyek a
tábor alatt készültek. Kiderült,
hogy a bő választékból min-
denki talált kedvére valót. Vé-
gül valamennyi résztvevő ka-
pott egy névre szóló ajándék-
csomagot. Bízunk benne, hogy
a történelmi fürdővárosban töl-
tött napokból a tárgyi emlékek
mellett a szellemiek is megma-
radnak, hogy Erkel zenei nagy-
sága mellett példaértékű em-
beri magatartása is nyomot
hagy a gyermekek szívében:
„Az elnyomatás éveiben egyet-
len Erkel operát sem játszha-
tott a Nemzeti Színház. Erkelt
súlyos gondok gyötörték.
Anyagi nehézségekkel küzdött,
ám elsősorban nem ön- ma-
gára gondolt, hanem másokon
akart segíteni. S bár szegé-
nyesen keresett, a legsúlyo-
sabb esztendőkben mutatkozott
meg igazán emberi nagysága.
A keveset is szívesen osztotta
meg művésztársaival… Hálá-
san gondolt mindig szülőváro-
sára, igyekezett rajta segíteni,
amikor csak tudott. A város
lakói szívesen emlékeztek rá,
hogy 1855-ben, az egyik nagy
gyulai árvíz idején bajbajutott
földijei megsegítésére hang-
versenyt rendezett Pesten. Jö-
vedelmét a gyulaiaknak aján-
lotta, pedig a pénznek maga is
szűkében volt”.

Az Erkel bicentenárium-
hoz kapcsolódó pályázatunk
megvalósításáért az Új Eu-
rópa Alapítványnak tarto-
zunk köszönettel. Örülünk,
hogy támogatásukkal Erkel
Ferenc személyében egy olyan
embert ismerhettünk meg, aki-
vel nemcsak a kerek évfordu-
lók kapcsán, hanem bármikor
szívesen találkoznánk.

Madaras Judit

Művészetterápiás tábor Gyulán és környékén
az Erkel bicentenáriumhoz kapcsolódóan

A biblioterápia egy olyan művészetterápiás módszer, amely az
egyén személyes  problémáinak megoldását olvasmányokkal segíti.

***
Könyv alapú terápiás, legtöbbnyire csoportos keretben történő be-
szélgetésről van szó, ahogy ezt a görög eredetű szó jelentése is tük-
rözi: biblion = könyv / therapeia = gyógyítás.

***
Az irodalmi mű védett légkörében formálódik a személyiségünk
azáltal, hogy valóban odafigyelünk saját és embertársaink gondo-
lataira és érzéseire.

***
Fontos, hogy az olvasási nehézségekkel küszködők sem szorul-
nak ki az olvasás nyújtotta gyógyító lehetőségből, hiszen köz-
tudott, hogy a felolvasás egyenértékű élményt jelent a közvetlen
olvasással.

***
A biblioterápia segítségével előbb vagy utóbb bárki megtapasztal-
hatja az író igazságát, miszerint: „A könyvben világosabban tá-
rulnak fel az élet lapjai, mint az életben. A jól megírt könyvek
biztosabb adatokat adnak az életről, mint maga az élet.”

Öt mondat a biblioterápiáról

Erkel Ferenc (1810–1893)

Nyugdíjas pedagógusok kirándulása a Dunakanyarban
A balatonfüredi Pedagó-

gus Nyugdíjas Egyesület tagjai
régóta tervezték a Dunakanyar
nevezetességeinek megtekinté-
sét. Ez évben az Egyesület tag-
jai csodálatos kiránduláson
vettek részt, melynek első állo-
mása Esztergom volt. Meglá-
togatták a magyar római ka-
tolikus egyház központját, a te-
lepülés meghatározó építmé-
nyét, a klasszicista stílusú
bazilikát, amely Magyarország
legnagyobb temploma. Meg-
nézték a Főszékesegyházi
Kincstárban található Közép-
Európa egyik leggazdagabb
egyházi műtárgygyűjteményét.
Megcsodálták sok más, kie-
melkedően értékes műtárgy
mellett az ország legnagyobb
gótikus kelyhét – a XV. Szá-
zadi Suki-kelyhet, vagy Ma-

gyarország legnagyobb ék-
szerkincsét, a 70 cm magas, vi-
lághírű, színaranyból készült
Mátyás-kálváriát.

A kirándulás során megismer-
ték a Visegrádi kettős várrend-
szert, amelyet 1250-1260 körül
építette IV. Béla király és fele-
sége Lascaric Mária királyné.

A későbbi korokban a fővárost
ide helyező Károly Róbert ki-
rály bővítette a várat, s itt ke-
rült sor az 1335-ös híres ki-

rálytalálkozóra is, Mátyás ki-
rály uralkodása idején a vár
palotaszárnyait teljesen felújí-
tották. A várban az évszázadok
során több alkalommal is őriz-

ték a szent koronát a koroná-
zási ékszerekkel, a vár hely-
reállítására az első törekvések
az 1870-es évek elején történ-

tek, s még napjainkban is tar-
tanak.
Nagy örömet jelentett a 11 100
lelket számláló Párkány meg-
látogatása, amely szlovák-ma-

gyar határfolyó, a Duna bal
partján fekszik. Párkány Szlo-
vákia legdélebben fekvő vá-
rosa, itt kezdődik a Dunaka-
nyar, az esztergomi Bazilika
attraktív panorámájával Pár-
kány elsősorban fürdőváros, a
város területén már a kőkorban
letelepedtek, 1724-ben a tele-
pülés vásártartási jogot kapott.
A vásárt a mai napig megtart-
ják, 1918-ban, Csehszlovákia
megalakulása után Párkány
Csehszlovákia határvárosává
vált, a Párkány név utoljára
1948-ban változott Štúrovo-ra. 
A kirándulás fontos állomása
az ezoterikus világszemlélet
értelmében a Föld szívcsak-
rája, Dobogókő. Néhány évvel
ezelőtt, amikor a Dalai Láma
hazánkba látogatott, a követke-
zőket nyilatkozta: „A tibeti

szemlélet és magatartás a
Szent Tudás többi hajtásához
hasonlóan a Mindenséget egy-
ségben, Egynek látja és éli.
Ennek megfelelően az úgyne-
vezett erőközpontokat, csakrá-
kat nemcsak az emberi testben,
de például a Földgolyón is szá-
mon tartja. A hagyomány sze-
rint a Föld szívcsakrája Ma-
gyarország területén van”.
A kirándulás során a nyugdíja-
sok látogatást tettek Szentend-
rén, amely a városi rangot
1872-ben kapta meg. A városi
rang visszavonására nem ke-
rült sor, de a török időkben el-
néptelenedő terület termé-
szetszerűleg nem szerepelt a
városok listájában. Az 1690-es
évektől a lakosság lassan gya-
rapodni kezdett, Szentendre
városa 1979-ig Magyarország

egyik legkisebb városa volt, ál-
talában 3-4000 fős állandó la-
kossággal. A város folyamato-
san terjeszkedett, napjainkban
túllépte a 25 000 főt, azonban
a város infrastruktúrája az
1979-es kistelepüléshez képest
alig változott. A nyugodt kis-
városi élet a század eleje óta
vonzza a művészeket, a szen-
tendrei művésztelep 1929-ben
jött létre, ma is több mint két-
száz képző- és iparművész, va-
lamint író, költő, zeneművész
és színész tevékenykedik a vá-
rosban. 
A kirándulás lehetővé tette a
régi ismeretek felelevenítését
illetve új történelmi ismeretek
megszerzését, amely élményt
jelentett minden résztvevő szá-
mára.

Kincsesné L. Zsuzsa

A festői szépségű Dunakanyar ma is kedvelt kirándulóhely
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Gólyatábor a Lóczyban!
Már a júniusi beiratkozás óta
erre készülök! Amikor au-
gusztus utolsó szombatjának
reggelén elindultunk Balaton-
csicsóra, még alig ismertem
valakit a leendő osztályom-
ból, a két tanítási nyelvű 9.A-
ból. Vajon milyenek lesznek?

Az ismerkedés gyorsan
ment, talán mindenki úgy iz-
gult, mint én. Hamarosan egy

beszélgető, nevetgélő, vidám
csoportban találtam magam.
Megebédeltünk, majd osztály-
főnökünk, Markó Beáta ta-
nárnő kérésére 4-5 fős csa-
patokban ábrázolnunk kellett,
mit is várunk a Lóczytól. Hát,
érdekes dolgokat! A legfonto-
sabb azonban, hogy a sok ötös

mellett sokat kiránduljunk! Ez-
után kártyáztunk, fociztunk,
beszélgettünk, de főleg főz-

tünk: bog-
rácsban ké-
szítettük el a
vacsoránkat.
Miután min-
denki jólla-
kott, érkezett
hozzánk két
erdész, s ki-

vittek minket
v a d l e s r e .
Csoportokban
k ü l ö n b ö z ő
helyszínekre
m e n t ü n k ,
ahol távcső-
vel figyeltük
a rétet, hátha

megjelenik egy erdőlakó. Majd-
nem két és fél óra várakozás
után megpillantottunk egy őzet.

Sajnos kevés ideig figyelhettük,
mert egyikőnk felkiáltott: „Ott
egy őz!”, mire szegény állat
azonnal elfutott.
Az éjszakai beszélgetés után
reggel mindenki „újult” erővel
kelt fel, és hamarosan tanös-
vény túrával kezdtük a napot.
A jól összemelegedett társasá-
gunk lelkesen bandukolt az er-
dőben. Az erdész úr sok
érdekeset mesélt a növények-

ről és állatokról. A séta végére
megint többet tudtunk egy ki-
csit nemcsak a természetről,
hanem egymásról is.
Varázslatos helyen voltunk, és
a búcsú csak azért nem volt
nehéz, mert tudtuk, hogy pár
nap múlva újra találkozunk,
már a Lóczyban! Ez az együtt-
lét azonban már nem két napig,
hanem öt évig fog tartani!

Papp Rebeka 9.A

A lóczys gólyák első szárnycsapásai

A balatonfüredi Eötvös
Loránd Általános Iskola Rene-
szánsz tánccsoportja a bikali
Puchner Kastélyszálló és Re-
neszánsz Élménybirtok által
meghirdetett Pannónia dicsé-
rete országos versenysoroza-
tának pályázatán táncszínház
kategóriában különdíjat
nyert. A nyeremény: két nap
teljes ellátással a Puchner
Kastélyszálló vendégházában,
illetve egy nap a Reneszánsz
Élménybirtokon.

De hogy is kezdődött?
Az élménybirtok pályáza-

tára március végén nevezett be
csoportunk. Szűcsné Margit
néni vezetésével lelkesen ké-
szültünk, a történet kialakításá-
ban mindenki részt vett. Végre
sok kitartó próba után elkészült
az előadásunk, melynek címe:
Jótett helyébe jót várj! Videón
kellett elküldeni a táncjátékot.
Izgatottan vártuk az eredményt
és nagyon örültünk, amikor
megtudtuk, hogy bekerültünk a
döntőbe. Június 18-19-én volt
a végső megmérettetés. Izga-
tottan készültünk a versenyre,
ahova Horváthné Szilvi néni is
elkísért bennünket. Délelőtt
korabeli hangszeres megnyitón
vettünk részt, majd megnéztük
a vetélytársak műsorát. Mi a
Lovagteremben mutattuk be a
táncjátékunkat. A nagy izga-
lom után rövid időre körülnéz-
tünk az Élménybirtokon, igye-
keztünk mindent felfedezni. A
közös tánctanulás után izgatot-
tan vártuk az eredményhirde-
tést, amire a lovagi torna végén

került sor. Nagyon örültünk,
amikor meghallottuk, hogy mi
kaptuk a zsűri különdíját.
Így kerültünk ismét Bikalra,
hogy nyereményünket bevált-
hassuk. Csodálatos két napot
töltöttünk ott újra el. Megcso-
dáltuk a virágzó tavirózsákat a
községháza mögötti parkban,
fürödhettünk a kastély szabad-
téri medencéjében, sakkoztunk
az óriás bábukkal, korabeli ru-
hába bújt felszolgálók hozták a
finom ételeket a lovagterembe,
a Katalin terembe és a vendég-
fogadóba is. Az élménybirto-
kon bepótolhattuk mindazt,
amire előzőleg nem jutott
időnk. Madaras bemutatón vet-
tünk részt, nemez- és csuhévi-
rágot készítettünk, mézeska-
lácsot sütöttünk. A hétpróbás
játékokba is beneveztünk,
melynek keretén belül közép-
kori hangszereket kellett meg-
nevezni, fűszereket felismerni,
majd táncoltunk, kiálltuk az
erőpróbákat, vikingsakkoz-
tunk, rejtvényt fejtettünk. Ész-
re sem vettük, hogy szalad az
idő. A nap zárásaként megnéz-
tük a lovagi tornát és ekkor de-
rült ki, hogy megnyertük a
hétpróbás játékot is.
Nagyon sajnáltuk, hogy véget
ért ez az izgalmas, de gyö-
nyörű kétszer két nap.
Köszönjük Kollár László tulaj-
donosnak, Papp Judit Elzának
és valamennyi segítőnek eze-
ket az élménydús napokat!

A tánccsoport nevében:
Horváth Marcell,

Lőwenberger Patrik
Eötvös Loránd Általános Iskola

Bikali élmény-
beszámoló
Két nap a kastélyszállóban

Egy szép szeptemberi
napon találkoztunk az iskola-
udvaron, hogy elinduljunk
utunkra a monostorapáti
Erdei Iskolába. 

Sok kérdés keringett ben-
nünk. Vajon milyen lesz a szál-
lás és az étkezés? Milyen
programok lesznek?

Mire odaértünk, mindenki
saját képet alakított ki a tábor-
ról, de az igazság ennél sokkal
jobb volt. Hatalmas házban
voltunk elhelyezve, mégis mi
7. és 8. osztályosok külön ház-
ban aludtunk.
Az első napon ebédet még nem

kaptunk, mégis a konzervdo-
bozfestés után mindenért kár-
pótolt a finom vacsora. Étke-
zés után Ildi néni vezetésével
elindultunk az erdőbe, aki a ta-
nösvényen végigvezetett ben-
nünket.
Másnap a délutáni foglalkozá-
son, míg az egyik csoport
énekkari próbán volt, addig a
másikat Éva néni a nemezelés
világába vezette be. Miután a
nemezvirág elkészült, minket,
a másik csoportot, bőrszütyő
készítésére tanítottak. Mikor a
bőrözést is befejeztük, a va-
csora után ismét kirándulni in-
dultunk, de a vadász szezon

miatt vissza kellett fordulnunk.
Utolsó nap, miután összepa-
koltunk, énekkari próbára
mentünk a tűzrakó helyhez. A
próba után mindenki fájó szív-
vel elbúcsúzott az Erdei Isko-
lától és elindultunk hazafelé.
Nagyon szép három napot töl-
töttünk Monostorapátiban. Sok
élménnyel gazdagodtunk és
sokat nevettünk. Máskor is szí-
vesen visszautaznánk Monos-
torapátiba. Köszönjük Detti
néninek és Ildi néninek, hogy
sok szép élményben lehetett
részünk.

Pataki Anna 
8. oszt. tanuló, Bem iskola

Ez az év is jól kezdődött

Az I/A Napköziotthonos
Óvoda Alapítványa, a „Kiser-
dei Óvoda Gyermekeiért” Ala-
pítvány idén tavasszal sike-
resen pályázott a Poly-Farbe
festékgyár jótékonysági prog-
ramjára, mely által 66 ezer Ft
értékben beltéri fal-, illetve
kerítésfestékkel szépült meg
az intézmény.

A csoportszobákat, öltöző-
ket, folyosót társadalmi össze-
fogásban szülői segítséggel
sikerült kifesteni, és a kapuk is

új színt kaptak.
A Platinum Kid szobafesték
száradás után lemosható, telje-
sen környezetbarát, összetétele
megakadályozza a baktériu-
mok és gombák elszaporo-
dását, ráadásul oldószer- és
szagmentes, így teljesen gyer-
mekbarát.
Az óvodában most csaknem
100 gyermeket vesz körül
tiszta, biztonságos környezet a
magyar Poly-Farbe Kft. segít-
ségével.

Kiserdei óvoda

Pályázati segítséggel 
szépült meg az óvoda

Október első vasárnap-
ján kis csapatunk nagy izga-
lommal várta az elkövetke-
zendő hetet. Hogy miért?
Ausztriába, Karintia szívébe,
a Möll folyó völgyében fekvő
obervellachi erdei iskolába
készülődtünk. Mi füredi be-
mesek, pesti iskolásokhoz
csatlakozva, Nádasdyné Györ-
gyi nénivel indultunk erre a
csodaszép kirándulásra.

Elsőnek egy majomvárat
tekintettünk meg Landskron-
ban. Utunkat folytatva elérkez-
tünk Obervellach falucskába,
ahol a helybeliek éppen hálaa-
dást ünnepeltek. Másnap reg-
gel a faluban feladatokat ol-
dottunk meg kis csoportokban.
A helybeli lakosoktól kellett
információkat gyűjteni, kér-
dezgetni őket a falu történeté-
ről. Miután készen voltunk,
osztályonként az iskolában ta-
nultunk Helmut tanár úr veze-
tésével. A tanítás alatt csak a
saját nyelvtudásunkra hagyat-
kozhattunk. Az órák után ki-
rándulni indultunk a Reißek-
hegységbe, melyről gyönyörű
panoráma nyílt a falura. Ez-
után megnéztünk egy templo-
mot is, majd hazatérve a csa-
patok nekiláttak az esti munk-
áknak. Volt, aki plakátot készí-
tett az aznap látottakból, és
volt, aki szöveget fordított.
Másnap a tanulás és a felada-
tok után, mivel aznap esett az
eső, ellátogattunk Spittalba
egy vasúti modell kiállításra és
egy múzeumba, ahol nagyon
érdekes történeteket hallhat-
tunk egy bácsitól. Ezután meg-
néztük a Gmündben lévő, Por-
sche autómúzeumot is. Mivel
kisütött a nap, ezért úgy dön-
töttünk, hogy felsétálunk a kö-
zelben lévő Frankenstein
várba.
Harmadnap az iskola után a fa-
luban egy különös feladatot
kaptunk, képeket kellett készí-
teni különböző helyszíneken
helybeli lakosokkal. Majd va-

lami csodaszép helyre men-
tünk, a tengerszemhez, és a kö-
zelben lévő mallnitzi BIOS-
Nemzetipark kísérletek és ér-
dekességek központjába, ahol
igazi marhaszemet boncoltak
nekünk, amit mikroszkóp alatt
vizsgálhattunk. A szállásra
visszatérve a közeli Groppens-
tein vízesést látogattunk meg,
ahova egy szép tanösvény ve-
zetett fel. Az esti feladatok
megoldása után mindenkit
hamar elnyomott az álom.
Negyedik nap a tanulás után
elbúcsúztunk a némettaná-
runktól, majd a faluban egy ér-
dekes feladatot oldottunk meg,
mégpedig interjút készítettünk
egy járókelővel. Utána jó me-
legen felöltözve a Mölltal
gleccserre libegtünk fel, ahol
lehetőséget kaptunk egy nagy

hógolyó csatára. Mindenki na-
gyon örült a hónak, és nagyon
élvezte az ittlétet. Hazaérkezve
megmondták, hogy a felada-
tunk egy tejjel kapcsolatos
munka, amit lehet rajzzal, dal-
lal vagy bármi más módon elő-
adni a záró esten, valamint az
interjúk megtanulása, és a csa-
patnevünkre németül és ma-
gyarul kell verset faragni.
Másnap egész napos kirándu-
lásra mentünk, egy csodálatos,
hatalmas vízesést látogattunk
meg, ahol egy hosszú túrát tet-
tünk. A kirándulás után elmen-
tünk Roseggbe egy vadas-
parkba, ahol különböző álla-
tokkal találkoztunk. A nap
végén, a záró esten a csapatok
bemutatták a plakátjaikat, és
előadták a párbeszédjeiket és a
verseiket. Végül a tanárokból

és Lázár bácsiból, a házigaz-
dánkból álló zsűri meghozta a
döntését. A csapatok szinte
ugyanolyan jól teljesítettek, de
nagy örömmel hallottuk, hogy
a mi csapatunk lett az első.
Szombaton hazafelé vettük
utunkat, de útközben megáll-
tunk a Wörthersee melletti
híres Minimundusban egy kis
világutazásra.
Sok köszönettel tartozunk a
pesti és a füredi kísérőtanárok-
nak, Marika néninek és Lázár
bácsinak a finom ételekért, a
színes és változatos feladato-
kért. A szép helyekért, amiket
megmutattak nekünk, és nem
utolsó sorban azért, mert fejlő-
dött a szókincsünk, és nagyon
jól éreztük magunkat.

Somogyi Ida 8.o.

Egy hét Karintia szívében

Mostantól öt évig járnak egy osztályba

Balatoncsicsón gólyatáboroztak a lóczysok

A bemesek Ausztriában gyakorolták a német nyelvet
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Itt az ősz, közeledik a tél,
így a kerékpárosok is lassan
szögre akasztják a drótsza-
marat. Batyki Péter a Bala-
ton-Party Kerékpár Egyesület
elnöke értékelte az elmúlt
hónapokat. 

– Sajnos az idei viszontag-
ságos időjárás kihatott a sport-
eseményekre, több verseny
időpontját módosítani kellett.
Szerencsére így is értünk el ko-
moly sikereket – eleveníti fel az

elmúlt hónapokat Batyki Péter.
Horváth Ágnes többször fel-
léphetett a dobogóra az orszá-
gúti szakágban. Benedek Ist-
ván megnyerte az Amatőr Baj-
nokságot a korosztályában,
csakúgy, mint Specziár And-
rás. Bergmann Ernő hatfős
csapata a 24 órás hegyi kerék-
párversenyben diadalmasko-
dott.
A kedvezőtlen időjárás a ver-
senyzők aktivitását jelentősen
befolyásolta. Sokan kétkedve
fogadták az újabb verseny idő-

pontot, féltették többszázezer
forintos kerékpárjukat. Az el-
következendő három hónap-
ban komolyabb versenyek már
nem lesznek. Idén két alkalom-
mal erdőtakarítást terveznek
még, ezzel kívánják óvni a ter-
mészetet, mert az egyesület
tagjainak számára a környezet-
védelem nagyon fontos.
– Hamarosan Csehországba
megyünk ki egy nemzetközi ke-
rékpár kiállításra, ahol megte-
kintjük a 2011-es év újdon-

ságait. Egyre közkedveltebbek
lesznek az elektromos bringák,
de sajnos az árak is jelentősen
emelkednek jövőre.
Hamarosan megkezdődnek a
levezetőedzések, futással és
úszással vegyítve. Amennyi-
ben leesik az első hó, nem aka-
dály, mert felszerelik a kerék-
párokra a szöges gumit. Ha-
gyomány, hogy ilyenkor össze-
jönnek a füredi kerékpárosok,
éjszakai túrát is szervezve.

szepe

Együtt a környezetért

Egyre több fiatal gon-
dolja Balatonfüreden, hogy
tataminra lép, és hódol sze-
retett sportágának, a judo-
nak. Bartus István mester-
edző büszke kis csapatára.  

– A judo kiforrott rendszer,
letisztult sportág. A felmérések
kimutatják, hogy az iskolai
balesetek hetven százaléka
abból származik, hogy a gyere-
kek nem megfelelően koordi-
nálják a mozgásukat. Ezért is
tartjuk óriási értéknek, hogy az
esések elsajátítása után a bal-
esetveszély minimálisra csök-

ken – hessegeti el azokat a fel-
vetéseket Bartus, akik úgy
vélik, hogy a cselgáncs durva
sportág.
De mi is az a judo? Honnan
eredeztethető? Kialakulása az
ősi jiu-jitsu-ból dr. Jigoro Ka-
nonak köszönhető, aki rendkí-
vül módon érdeklődött a harci
művészetek iránt. Az ifjú Kano
több mester keze alatt, nagy-
mértékben mélyült el az akkori
idők leghíresebb iskoláinak a
technikáiban. A technikákat to-
vább csiszolta, tökéletesítette,
rendszerbe foglalta és megal-
kotta saját iskoláját, amit judo-

nak nevezett el. 
– A sportág célja, hogy a

szabály adta lehetőségek segít-
ségével az ellenfél dobása, le-
szorítása, fojtása vagy kar-
jának feszítése a győzelem ér-
dekében történjék. A judo nem
csupán fizikai művészet, ha-
nem különös gondot fordít a
szellem csiszolására, az erköl-
csi kultúra fejlesztésére – foly-
tatja tovább a cselgáncs nép-
szerűsítését a mester. 
A tavaszi diákolimpiai verse-
nyeken tizenhárom fiatal ka-
pott elismerést. Öt ifjú titán az
országos bajnokság első öt he-

lyén végzett. Bartus Gergő és
Fehér Olivér országos bajnoki
címmel büszkélkedhet, így jog-
gal elvárható tőlük, hogy idővel
komolyabb sikereket érhetnek
el a felnőtt korosztályban. 
Ősszel megkezdődnek a szak-
szövetségi versenyek, ahol tel-
jes mellszélességgel részt
vesznek a füredi cselgáncso-
zók. Ami örvendetes, hogy
egyre több fiatal hódol ennek a
sportágnak, lassan kinövik az
Eötvös iskola tornatermét, sőt
nemcsak Balatonfüreden,
hanem Tótvázsonyban is ed-
zést tartanak. A kezdő verseny-

zők hetente kétszer, míg a
„profik” háromszor látogatják
a tréningeket. – A gondjaink
továbbra is megmaradtak.
Minden egyes edzés előtt le
kell pakolnunk a szőnyegeket,
majd utána vissza, ami sok időt
elvesz. Továbbra sincs meg-
oldva egy kizárólagos haszná-
latú terem, pedig az nagyban
megkönnyítené a munkánkat.
Árgus szemekkel figyeljük a
pályázatokat, hátha lesz olyan
kiírás, amiben mi is részt tu-
dunk venni – bizakodik a jövőt
illetően Bartus István. 

Sz.P

Országos bajnokok lettek a füredi judozók

Nem szűnt meg, csupán
átmenetileg szünetelteti aktív
részvételét a bajnokságban a
füredi kosárlabda csapat. Ko-
sarat nem kaptak, és nem is
szeretnének, hiszen jövőre
tervezik a megyei bajnokság-
ban az indulást. 

– Több tényező is szerepet
játszik, hogy egy időre felfüg-
gesztettük az egyesület műkö-
dését. Sajnos kevés a hadra
fogható játékos, illetve a
szponzorok sem tolongtak mos-
tanában nálunk – ad rövid tá-
jékoztatást Hernádi Péter
edző. A füredi kosarasok hob-
biszinten továbbra is kosárlab-
dáznak a Radnóti iskolában,
illetve Veszprémben. Szeptem-
berben döntöttek arról, hogy
idén nem indulnak a bajnok-
ságban, a sorozatos sérülések
és a pénzhiány miatt.
Hernádi Péter bizakodó, reméli,
hogy jövőre ismét beneveznek a
megyei osztályba. – Tisztában
vagyunk vele, hogy a kosár-
labda Balatonfüreden nem any-

nyira népszerű, mint a labdarú-
gás vagy a kézilabda. Ugyanak-
kor a megyei bajnokság anyagi
kötelezettséggel is jár, hiszen
Várpalotára, Pápára vagy
éppen Ajkára mi sem díjmente-
sen utazunk. Minimum tíz ember
szükséges ahhoz, hogy benevez-
zünk a megyei osztályba, hogy
normális edzéseket tarthassunk,
hiszen gondolnunk kell a sérü-
lésekre is.
Az átlagéletkor elég magas,
jobbára a negyvenes korosz-
tály próbálja minél többször a
labdát a kosárba dobni. Az
utánpótláshelyzete egyelőre
nem megoldott, hiszen a fiata-
lokban ezek után már nem iga-
zán van perspektíva. Hernádi
Péter szerint nem kell temetni
a füredi kosárlabdát, vannak
tehetséges fiatalok, akik tavaly
már bizonyítottak. Fontosnak
tartja, hogy az általános isko-
lákban nagyobb hangsúlyt
kapjon a kosárlabda, hiszen ez
az egyik alapja az utánpótlás-
képzésnek. 

Szendi Péter

Felfüggesztett kosarasok

A tavalyi évhez képest
visszaestek a bajnokságban
Osváth Péterék. Ez várható
volt, hiszen több versenyző
indult idén. Ráadásul a tech-
nika ördöge többször meg-
tréfálta őket.

– Tavaly az előkelő második
helyet szereztétek meg a baj-
nokságban. Most viszont némi
visszaesés tapasztalható. Miért?

– Több összetevője van en-
nek, hiszen emelkedett az autók
száma, miután megszűntek a
WRC-k. Szinte mindenki ebben

a kategóriában versenyez. A le-
gelső futamon jól szerepeltünk,
hiszen az első ötben benne vol-
tunk, így joggal reménykedtünk
az eredményes folytatásban.

– Ha jól gondolom, a remény
ugyan nem halt meg, de további
sikerek nem igazán jellemezték
a versenyeket.

– Még hátra van a Mecsek
rali, jelenleg a tizenkettedik he-
lyen állunk. Jó esélyünk van
arra, hogy a nyolcadik helyet
megszerezzük. Legnagyobb
problémánkat egyébként az je-
lentette, hogy háromszor idő
előtt befejeztük a versenyeket,
ami az elmúlt évekre nem volt
jellemző. Volt amikor defektet

kaptunk, de kétszer motor gene-
rálást kellett elvégeznünk.
Eddig hét futamon vagyunk túl,
tehát majdnem a versenyek felét
kellett abbahagynunk. Nagyon
sokat számít, ha valaki az első
tízben végez, hiszen azok kap-
nak értékes pontokat. Közel
száz autó versenyez a kategóri-
ánkban, így egyáltalán nem
rossz a mostani helyezésünk,
főleg az említett okok után. 

– Jövőre is megpróbálod a
versenyzést?

– A támogatási összeg is
csökkent idén, viszont a ked-

vünk töretlen, így minden bi-
zonnyal jövőre is indulunk. A
csapatra azonban komoly fel-
adatok, munkák várnak, sokkal
nehezebb a helyzetünk, mint
egy évvel ezelőtt. A tavalyi si-
kerek után meglehetősen nehéz
elfogadni jelenlegi helyzetün-
ket, de sajnos minden technikai
sportban előfordulnak hasonló,
szerencsésnek nem nevezhető
szezonok. Úgy tűnik, most
ebben a csónakban evezünk, de
bízunk benne, hogy különösebb
tét nélkül, a Mecsekben kárpó-
tol minket Fortuna, és autózha-
tunk egy évzáró, feszültségmen-
tes futamot.

Szendi Péter

Háromszor adták
fel idén a versenyt

A Petőfi Sportkör hagyo-
mányos Szent István napi se-
nior teniszversenyén idén
rekordszámú versenyző, 80
férfi és 18 nő indult. 

Felhőfalvi László a sport-
köri elnök köszöntője után dr.
Bóka István polgármester, or-
szággyűlési képviselő nyitotta
meg a versenyt, majd verseny-
zők mellett köszöntötték Mé-
száros Károly versenyigazga-
tót és Dudásné Nádasi Judit
versenybírót, akik ismertették
verseny lebonyolításának me-
netét. 
A háromnapos verseny a For-
rás Sportparkban kezdődött,
majd a Kiserdőben, a rendező
egyesület sportpályáján zajlott.
A népes mezőnyre való tekin-
tettel a második nap a páros
versenyszámokat a nyolcad
döntőig 8 gémre játszották, va-
sárnap a kiserdei pályán a dön-
tőket bonyolították le.
A legeredményesebb füredi a
Kupcsik–Szecsődi páros,

amely megnyerte a korosztály-
ában a versenyt. A 35 éves kor-
osztályban Herold Krisztián

harmadik lett.
Mészáros Károly
versenyigazgató

Ismét van balatonfüredi
győztes a Füred Openen

Az ez évi diáksportolók
díjátadó ünnepségén a vívó
szakosztály eredményes ver-
senyzői nem tudtak megje-
lenni, mert Keszthelyen a
korosztályos Magyar Bajnok-
ságon vettek részt. Így a
szakosztály legeredménye-
sebb versenyzői az iskolájuk-
ban kapták meg kupáikat,
elismerő okleveleiket.

A legeredményesebb vívó
versenyző ebben az évben
Szabó Fruzsina lett, az Eötvös
L. Általános Iskola 7. osztá-
lyos tanulója. Eredményei:
– Országos Diákolimpia IV.
korcsoport egyéni 6. hely,
– Magyar Bajnokság újonc
korosztály (1996-ban szület-
tek) csapatban Szabó Lucával
és Csima Szabinával 6. hely,
– Magyar Bajnokság serdülő
korcsoport (egy korosztállyal
idősebbek között) csapatban
Siklósi Enikővel és Felker Ad-
riennel (ők Tapolcán vívnak)
III. hely,
– Utánpótlás Vidék Bajnokság
egyéni II. hely,
– Utánpótlás Vidék Bajnokság
csapat Szalai Rebekával és
Szabó Lucával I. hely,
– az Olimpici Országos ver-
senysorozaton többször volt a
legjobb nyolc között a döntő-
ben.
Eredményes versenyzéséért
Fruzsina oklevelet és kupát ka-

pott, melyet egy kis házi ün-
nepség keretén belül vehetett
át (edzője: Némethné Szkalla
Ilona).

További eredmények:

Eötvös iskola:
Országos Diákolimpia I-II.
korcsoport csapatversenyén az
iskola fiú csapata a 4. helyen

végzett. Tagjai: Baranyai Bar-
nabás, Csere Bence, Tóth Do-
minik, Kauker Dominik. Vala-
mennyien idén január-február
hónapban kezdtek el vívni ta-
nulni. Szorgalmuk gyümölcse
ez a szép eredmény. Helytáll-
tak életük második versenyén
egyéniben is a júniusi Magyar
Bajnokságon, ahol valameny-
nyien a népes mezőny első

harmadában végeztek. (Né-
methné Szkalla Ilona és Szűcs
Ervin közösen foglalkozott a
fiúkkal.)
Szabó Luca, aki szintén 7. osz-
tályos tanuló, az említett csa-
patverseny eredményein kívül
az Utánpótlás Vidék Bajnoksá-
gon egyéniben a III. helyen
végzett (edzője: Némethné
Szkalla Ilona).

Bem iskola:
Kisvárdai Dávid most 8. osztá-
lyos tanuló az Utánpótlás
Vidék Bajnokságon egyéniben
a III. helyen végzett (edzője:
Némethné Szkalla Ilona).

Radnóti iskola:
Szalai Rebeka (jelenleg már
gimnazista), az említett csapat-
versenyek eredményein kívül
egyéniben Utánpótlás Vidék
Bajnoka lett (edzője: Szűcs
Ervin). Csima Szabina az em-
lített csapatversenyek eredmé-
nyein kívül még a Magyar
Bajnokságon gyermek korcso-
portban (1997-98.) Rakk Lau-
rával (Balatonfüred-Almádi)
és Monostori Sárával (Ta-
polca) a 4. helyet szerezte meg
(edzője: Némethné Szkalla
Ilona). A vívószezon végével
Szűcs Ervin a klubtól eltávo-
zott.

Jelenleg Némethné Szkalla
Ilona és Keszler Dávid edzők
várják naponta 16 órától az
Eötvös iskolában – az alig egy
éve újonnan átadott, korsze-
rűen berendezett vívóterembe
– a nagycsoportos óvodásoktól
(5-6 év) a legidősebb (99-100
év) korosztályig azon hölgye-
ket és urakat, akik érdeklődnek
az egyik legeredményesebb
magyar sportág, a vívás iránt.

Németné Szkalla Ilona

Megkapták a füredi vívó diáksportolók is a díjaikat

Némethné Szkalla Ilona és Keszler Dávid edzi a füredi vívókat az Eötvös iskolában

Balaton Bike Fest 2009 (Makrai Tamás fotója)

Osváth Péterék a sok műszaki hiba után a Mecsek Ralin
számítanak jobb eredményre

FE 35:
1. Rekedt Zoltán
2. Lázár Ottó
3. Király Zsolt
3. Herold Krisztián
FE 45:
1. Juhász István
2. Héjjas Mihály
3. Dobosi Csaba
3. Király Béla
FE 55:
1. Franke László
2. Hertel Imre
3. Scherer Ferenc
3. Alapy Gáspár
FE 65:
1. Varannai Csaba
2. Kamerda Károly
3. Szentmihályi István
3. Hankó Gábor
NE 35:
1. Kokovai Marianna
2. Cseh Beáta
3. Domonkos Lívia
3. Sághegyi Csilla

NE 50:
1. Metzler Nóra
2. Vajda Judit
3. Péterffy Erzsébet
3. Guoth Edit
FP 35:
1. Hankó – Rekedt
2. Berecz – Soós
3. Csiszár – Vas
3. Héjjas – Juhász
FP 50:
1. Kupcsik – Szecsődi
2. Balogh – Flóriánschitz
3. Hönich – Molnár
3. Bikár – Juhász
VP-100:
1. Somkuti – Pupics
2. Kocsis – Soós
3. Sághegyi – Csiszár
3. Cseh – Héjjas
VP +100:
1. Fuchs – Scherer
2. László – Fülöp
3. Soós – Berecz
3. Póka – Varannai



PÁLYÁZATI KIÍRÁS – „A típus”

Balatonfüred Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal
együttműködve a  2011. évre kiírja a

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára a 2010/2011. tanév II. és a 2011/2012. tanév I. félévére vonatkozóan.

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális
helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik államilag támogatott, teljes idejű (nappali

tagozatos) felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú sza-
kképzésben folytatják tanulmányaikat.

A pályázat benyújtási határideje: 2010. október 30.

A pályázók pályázatukat pályázati űrlapon kötelesek benyújtani.
Pályázati kiírás a melléklettel a Polgármesteri Hivatal portáján vagy a Művelődési,

Oktatási, Sport és Idegenforgalmi Osztályon (20-as szoba) kérhető.

Bővebb felvilágosítás: http://www.bursa.hu

A pályázatot (pontos cím, telefonszám feltüntetésével) az alábbi címre szíveskedjen beküldeni!
(A borítékon szíveskedjék feltüntetni: „Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat”)


