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Füred
kitüntetettjei
Most nem a város szép díjai és érdemekben gazdag
díjazottjai jutnak eszembe, de azért arra nagyon kí-
váncsi vagyok, hogy ki vagy kik lesznek az új dísz-
polgárok (irigykedem is bőven, de hát én már
hontalan vagyok lassan), s kik kapnak Pro-Urbe
díjat idén az áprilisi szép ünnepi közgyűlésen. (Lásd
a 800 éves évfordulók programját.) A januári vá-
rosi-kultúra díjazottnak is örültem, Molnár Sándor
tanár úr sajátos színházi kultúrát teremtett a diákok
között a Lóczy-ban. S ha nem is mindegyikükből lesz
színész, de értő színházlátogatóvá mindannyian vál-
hatnak.
Most a március 15-i kitüntettek névsorát nézegetve
is csupa „füredivel” találkoztam. Például elsőként
kedvenc színésznőm, Kubik Anna Kossuth-díjának
örültem. Hányszor tapsoltam neki versmondásáért
a város irodalmi rendezvényein. Milyen jó látni őt
Jókai hősnőként a Kőszívű ember fiaiban egy füredi
előadáson. Még az Anna-bálon is feltűnt, immár bá-
lozóvá serdült szép nagylányával.
És füredi számomra Kun Miklós is, akinél érdeke-
sebben, alaposabban és következetesebben jelenleg
senki nem foglalkozik a XX. század elég kétségbe-
ejtő történetével, a diktatúrák rejtett jelenségeinek
magyarázataival. Mennyi előadásán ültem lenyű-
gözve Füred különböző színterein, akár a szabad-
téren akár az előadóteremben.
Korzenszky Richárd most már mindenképpen füredi,
még ha a tihanyi templomból is néz errefelé. A két
település közötti együttműködés, mi több, baráti
kapcsolat egyik meghatározó személyisége, nekünk
mindenkori vendégünk, szép szavai mindig megfé-
nyesítik a füredi ünnepeinket.
Hajnal Csaba kitüntetésének pedig kivált örültem.
Ő úgy füredi, hogy segít nekünk a kézilabdát szuper
sportággá fejleszteni. Azaz a kitűnő és elhivatott fü-
redi kézi-szakembereknek a megszálltság motiváci-
óját mutatja fel. Hogy így s csak így lehet egy
közösségért dolgozni. Már csak egy van hátra, hogy
egyszer már mi is legyőzzük a mintaadónk csapa-
tát!
Bizonyára a lap olvasói is érzik, tudják, hogy ez
csak játék, hiszen akikről eddig írtam (s még ma-
radtak jó páran!) az egész nemzet büszkeségei. Élet-
útjuk, munkásságuk a teljes magyar kultúrát,
közéletet gazdagítja. De mégis, milyen jó érezni,
hogy közük van hozzánk. Remélem, ők is így éreznek
Füred felől!

Praznovszky Mihály

A TARTALOMBÓL

800 ÉVES AZ
ELSŐ ÍRÁSOS
EMLÉKÜNK

5-8. OLDAL

Nagyszabású jubileumi
programmal készül a
város

NEM VADÁSZNI
AKARUNK

3. OLDAL

Beszélgetés a traffipax-
ról a rendőrkapitánnyal

KINEK ÁRT AZ
ÁRVASZÚNYOG?

4. OLDAL

Ártatlanok-e a partot el-
lepő kétszárnyú rova-
rok?

A nyolcszáz évvel ez-
előtti első írásos említé-
sét és a negyvenéves
várossá nyilvánítását ün-
nepli idén Balatonfüred.
A kettős évfordulóra áp-
rilis 5. és 11. között prog-
ram sorozattal emlé-
kezik meg a város. Külön
kuriózum, hogy a két ju-
bileum eseményei mel-
lett Magyarország soros
EU elnökségének egyik
kiemelt helyszíneként je-
lentős uniós programok-
nak is helyet ad majd
Füred. 

Nyolcszáz évvel ezelőtt
a Tihanyi Apátság birtok-
összeíró oklevele rögzíti
először a települést Fured
néven. Az 1211-es össze-
írásból kiderül: ekkor a
jobbágyokkal, földműve-
lőkkel, szőlőművesekkel
együtt „az apátság füredi
népeinek lélekszáma körül-
belül ötvennégy, közülük
26 férfi névvel.” A telepü-
lés nevének helyesírása a
későbbi oklevelekben
többször változik volt:
Fyured, Fired, Phüred, Fe-
ured, Phered, Föred, 1615-
ben írják először Fürednek,
de aztán még ez is változott
az évszázadok alatt. 

– Mindkét évforduló
fontos; szeretnénk méltó-
képpen ünnepelni ezeket.
Hatnapos rendezvénysoro-
zattal várjuk a város lakos-

ságát és az idelátogató ven-
dégeinket. Arra töreked-
tünk a programok összeál-
lításakor, hogy minden kor-
osztály találjon maga szá-
mára érdekes eseményt,
mert: Füred mindenkié!
Lesznek kiállítások, játé-
kos vetélkedők, koncertek,
lesz irodalom és film, sőt
negyven év után újra em-
lékbélyeget bocsát ki a
város. A bélyegeket az év-
forduló napja emlékére le
lehet majd pecsételtetni.
Törekszünk arra, hogy
mindenki számára emléke-
zetes maradjon ez az ün-
nep, ezért a hagyományos
rendezvényeinket igyek-
szünk a szokásosnál is lát-
ványosabbá tenni. A város
jubileumi ünnepségsoro-
zata az egész éven átível.
Az uniós elnökségi progra-

mok révén idelátogató eu-
rópai diplomatáknak
igyekszünk minél többet
megmutatni Füredből, lás-
sák, hogy itt nemcsak a Ba-
laton, hanem egy szépen és
okosan fejlődő város éli
mindennapjait, meghatá-
rozó, fontos és értékes kul-
turális örökséggel – hang-
súlyozta Hári Lenke alpol-
gármester, aki annak a Szé-
chenyi Emlékbizottságnak
elnöke is egyben, amelyet
tavaly azért hozott létre a
város képviselő-testülete,
hogy a Széchenyi emlékév
eseményei mellett Balaton-
füred jubileumi rendezvé-
nyeit is koordinálja.

(Összeállítás a kettős
évfordulóról és részletes
program az 5-8. oldalon

olvasható.)

A város mindenkié
Kettős évfordulót ünnepel Füred

Újra meghirdették a
Virágos Magyarországért
mozgalmat, amelyen ez-
úttal is elindul Balaton-
füred, egyben mint ta-
valyi győztes, és Paloz-
nakkal együtt közösen az
országot képviselve a tu-
catnyi nemzetet és mint-
egy huszonkétezer tele-
pülést felölelő nemzet-
közi megmérettetésben,
az Európai Virágos Váro-
sok és Falvak (Entente
Florale Europe) verse-
nyében is. 

– Magyarország egyik
legsikeresebb mozgalma
ez, ami már rég túlmutat a
települések virágosítási
programján. A mozgalom
egyik legfontosabb célja a
belföldi turizmus népsze-
rűsítése, a szemléletfor-
málás: nem kell feltétlen
külföldre utaznunk ahhoz,
hogy jól érezzük magun-
kat, hogy tiszta, szép és
fejlődő településeket lás-
sunk. Ezt példázzák a ta-

valyi győztesek is, hiszen
Balatonfüred és Paloznak
egyaránt büszke lehet ma-
gára, méltán képviselhetik
majd az országot az euró-
pai megmérettetésen – vé-
lekedett a fővárosban tar-
tott sajtótájékoztatón Hor-
váth Gergely, a Magyar
Turizmus Zrt. vezérigaz-
gatója.
Pollák Erika, az 1994-ben
induló Virágos Magyaror-
szágért verseny egyik fő-
szervezője elmondta: a
verseny jelentősen meg-
változtatta a települések
képét, ráadásul nem csu-
pán a zöld felületek növe-
léséről és a virágosításról
van szó, hiszen a mozga-
lom felhívta a figyelmet
az ökológiai egyensúly
fontosságára és a környe-
zettudatos életre is.
Az Európai Virágos Váro-
sok és Falvak versenye
közel ötven millió embert
mozgósít minden évben a
harmonikus környezet
megteremtésére, szépíté-

sére. A verseny immár
mozgalommá nőtte ki ma-
gát, idén Ausztria, Belgi-
um, Cseh Köztársaság,
Egyesült Királyság, Fran-
ciaország, Hollandia, Íror-
szág, Németország, Olasz-
ország, Szlovénia és Ma-
gyarország települései
csatlakoztak a kezdemé-
nyezéshez. Mivel tavaly a
Virágos Magyarországért
Környezetszépítő verseny
fődíját város kategóriában
Balatonfüred, falu kategó-
riában pedig Paloznak
nyerte meg, e két telepü-
lés szerzett jogosultságot
arra, hogy elinduljon a
nemzetközi versenyen. 
Balatonfüred évek óta tu-
datos városfejlesztési
program mentén alakítja a
környezetet. Parkok, sétá-
nyok, épületek, sőt egész
városrészek felújítása zaj-
lott az utóbbi években, a

beruházások révén a város
környezete igényes, át-
gondolt.

– A nemzetközi verseny
az eddigieknél is tudato-
sabb előkészítést és munkát

követel tőlünk. Nagyon fon-
tosnak tartom a megméret-
tetést, ezért arra kell

törekednünk, hogy a jelen-
leg zajló nagyobb beruhá-
zásaink, a Kiserdő reha-

bilitációja, a Gyógy térre
vezető új korzó, a Vásár-
csarnok és a Kovászna-

park felújítása a nyári
látogatás idejére elkészül-
jenek. Prioritást élvez majd

a 71-es főút és a Jókai utca
rendezése. A zeneiskola il-
letve a Piros iskola re-
konstrukciójával, valamint
a polgármesteri hivatal fel-
újításával a nyárra várha-
tóan nem végzünk, ennek
ellenére itt is egyfajta ren-
dezettséget kell mutatnunk,
és tennünk kell valamit a
városban lévő elhanyagolt
területekkel is – vélekedett
dr. Bóka István. A polgár-
mester hangsúlyozta: a si-
keres részvétel érdekében
átgondolt és tervszerű
munkát kell végezni. Az el-
múlt évek gyakorlatához
képest a költségvetésből
többet kell fordítani virágo-
sításra, környezetrendezés-
re. – Az idei felkészülés-
ben kiemelt szerepet kell,
hogy kapjanak a helyi lako-
sok is, számítok a támoga-
tásukra, és lényeges az is,
hogy a városi intézmények
milyen képet mutatnak ma-
gukról – fogalmazott Bóka
István. 

Martinovics Tibor

A nemzetközi versenyben, amelyben ma már nem csak virágosítási, hanem környezetvédelmi, ökológiai szempontok is fon-
tosak, az egész város közösségeinek részt kell venni, mondta dr. Bóka István polgármester a budapesti sajtótájékoztatón
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A 12 fős, négy különböző nemzet szakmai képviselőiből álló zsűri június
30-án egy előre meghatározott útvonal alapján tekinti majd meg a várost.
A polgármesteri hivataltól indulva egyebek mellett megnézik az arácsi fa-
luközpontot, a Koloska-völgyet, a Kiserdőt, a Vitorlás teret és a Gyógy teret,
a Tagore sétányt és az Esterházy strandot. Ellátogatnak az Eötvös iskolába,
a Jókai Emlékházba és a Vaszary Villába. Több programon is részt vesznek,
lesz kiállítás megnyitó, lovas-íjász bemutató, zenés tárlatvezetés, savanyúvíz
kóstolás és hajózás a Balatonon. 
Szigorú kritériumok alapján pontozzák majd Füredet, többek között nézik
a virágágyakban lévő egynyári növényeket, a közterületek állandó növény-
zetének minőségét, mennyiségét és fajtagazdagságát, a parkok, játszóterek
rendezettségét. Figyelembe veszik a tájépítészetet, a hulladékgazdálkodást,
a város infrastruktúráját, vonzerejét, a turizmus és a szabadidő kapcsolatát,
de vizsgálják a korosztályonkénti környezettudatos oktatás milyenségét,
és azt, hogy a lakosság illetve az intézmények milyen mértékben vesznek
részt a város szépítésében.

KUTATÁS ÉS
FEJLESZTÉS,
INNOVÁCIÓ

FELSŐ FOKON

9. OLDAL

Beszélgetés Balogh
Ákossal az új lehetősé-
gekről



Mostantól ugyanazt
az élményt tudja nyújtani
a látogatónak a Balaton
Mozi, mint bármelyik
korszerű megyei vagy fő-
városi filmszínház.

Március 17-től már
3D-s filmeket is lehet
nézni a füredi Balaton Mo-
ziban. Ez az ország harma-
dik ún. aktívszemüveges
mozija, a képi élményről
nagyon nehéz beszélni, ezt
látni kell, át kell élni –
mondta Pálffy Géza üze-
meltető. Az aktívszem-
üveg gyakorlatilag fény-
veszteség nélkül teszi le-
hetővé a filmek nézését, a
szemüveget egyébként
maga a vetítőgép irányítja.
Digitális formában tudjuk
ezután vetíteni a filmeket,
ami azt jelenti, hogy minő-
ségromlás nélkül láthatók
az alkotások, úgy ahogy

azokat legyártották. Gya-
korlatilag egy múltszázad
végi, közel száz éves tech-
nikát váltunk le most ezzel
– tette hozzá a mozi üze-
meltetője. A mozi műsor-
kínálata is jelentősen át-
alakul, nem csak az újon-
nan belépő 3D-s filmek
miatt, áprilistól ugyanis az
országos mozi premierrel
egy időben mutatnak be
egyes alkotásokat. Márci-
usban öt 3D-s filmet láthat
a közönség. Áprilisban az

országos premierrel egy
időben pl. a Maci Laci 3D
lesz látható. A jegyárak
3D-s filmeknél magasab-
bak, (felnőtt: 1300, gyer-
mek: 1150 Ft) de ezt az
élményt televízióban nem
kaphatjuk meg, vélik a
mozirajongók. A Balaton
Moziban március közepé-
től egyébként minden nap
van vetítés, a hagyomá-
nyos analóg filmeket álta-
lában este tűzik műsorra.

Bán

3D filmek a digitális moziban

2000 óta Magyaror-
szágon minden év feb-
ruár 25-e a Kommunista
Diktatúrák Áldozatainak
Emléknapja. Azért ez a
nap, mert a megszálló
szovjet katonai hatósá-
gok 1947-ben ezen a
napon tartóztatták le
Kovács Bélát, a Függet-
len Kisgazdapárt főtitká-
rát és a Szovjetunióba
hurcolták, ahol nyolc
évet töltött fogságban. 

Balatonfüreden több
helyen is tartottak meg-
emlékezéseket. A Lóczy
gimnázium tehetséges di-
ákjai a zsúfolásig megtelt
Kisfaludy Galériában
adtak műsort az áldozatok
előtt tisztelegve. Somo-
gyiné Berkes Szilvia és

Vincze Ilona tanárnők ké-
szítették fel a fiatalokat, a
zenei betéteket Bánó Ve-
ronika és Bánó Tamás
közreműködésével állítot-
ták össze. Az ünnepi
műsor másnapján koszo-
rúkat helyeztek el az em-
lékezők Arácson a
Bata-ligetben és Bata Fe-
renc kopjafájánál, vala-
mint a Séta utca sarkán
Vaszary Gábor emléktáb-
lájánál, a füredi mártírok
emlékhelyeinél. A városi
megemlékezést hagyomá-
nyosan a köztemetőben,
az ’56-os emlékkeresztnél
tartották meg. Itt Murányi
Levente, a Jobbik Ma-
gyarországért Mozgalom
országgyűlési képviselője
mondott beszédet, ebből
idézünk:

– 1956-ban, az a 20-25
ezer fegyveres forradal-
már, aki felvette a harcot, a
szabadság lándzsájával el-
találta a vörös kolosszust,
a kommunista kolosszus
Achilles-sarkát és sebet ej-
tett rajta. Igaz kicsinyke
sebet, de soha be nem gyó-
gyulót. Hiszen ezt követően
a Szovjetunió már soha
többet nem hazudhatott
hatalmas legendákat arról,
hogy mekkora az ő humá-
numa, mekkora az ő em-
bermentő tevékenysége.
Ekkor lépett az ’56-os útra
a Szovjetunió, amely a ’90-
es bukásához vezetett. S
hol van ma már a vörös
hadsereg és hol van már a
Szovjetunió? Mi magyarok
viszont itt vagyunk, és ha a
világ kicsit őszinte lenne és

még olybá tisztességes,
akkor a magyarságnak kö-
szönhetné, hogy Európából
a kommunizmus elmúlt,
mint egy nátha.
Murányi Levente beszédét
követően a történelmi egy-
házak helyi képviselői
mondtak ökumenikus imát.
Miklós Ferenc református
lelkész kiemelte, sajnála-
tos, hogy viszonylag keve-
sen jöttek el emlékezni,
hiszen bizonyára ennél
jóval több szívben okozott
sebet a kommunista dikta-
túra. Ne féljünk emlékezni,
emlékezzünk, emlékeztes-
sünk az elkövetett súlyos
bűntettekre – fogalmazott a
lelkész. Az egybegyűltek
végül virágokat vittek az
1956-os emlékkereszthez.

Bán L.

Emlékezés a Kommunista
Diktatúrák Áldozataira

Rendőr-polgárőr fórum
A Balatonfüredi Rendőrkapitányság március 9-

én Polgárőr Szakmai Fórum keretében tájékoztató –
szakmai továbbképző – egyeztető tanácskozást tar-
tott a kapitányság illetékességi területén működő tíz
polgárőr szervezet megjelent vezetőinek, képviselő-
inek Tihanyban. A megjelent polgárőröket Regdon
László r. alezredes mb. kapitányságvezető köszön-
tötte, majd tájékoztatást adott a kapitányság 2010.
évben elért eredményeiről, mely eredmények eléré-
séhez a polgárőrök szakmai segítő munkája elenged-
hetetlen volt. A megjelent polgárőrök ezt követően
a KRESZ változások elméleti és gyakorlati vonat-
kozásairól, majd a szolgálatellátás során hasznosít-
ható információkról kaptak tájékoztatót. Az elő-
adásokat szolgálategyeztetés követte, mely eredmé-
nyeként polgárőrszervezetek felajánlották, hogy
minden szombaton, elsősorban a közterületen elkö-
vetett garázda jellegű cselekmények megelőzése ér-
dekében közös rendőr-polgárőr szolgálathoz bizto-
sítják jelenlétüket.

(Ál) villanyóra leolvasók
Március 5-én délelőtt egy idős balatonfüredi fér-

fit, egy magát villanyóra leolvasónak kiadó férfi ke-
reste fel azzal, hogy a lakás villamos
berendezéseinek felülvizsgálatát kell elvégeznie, va-
lamint le kell olvasnia a villanyóra állását. Az idős
férfi ezt követően gyanútlanul beengedte a leolvasót,
aki a rövid terepszemlét követően közölte vele, hogy
túlfizetése van, és a visszajáró pénzt oda is tudja most
adni. Ekkor egy nagyobb címletű bankjegyet adott át
a még mindig gyanútlan férfinak, akinek abból vissza
kellett adnia. A visszajárót az idős férfi egy íróasz-
talfiókból vette elő, ahol megtakarított pénzét tar-
totta. Időközben megérkezett a leolvasó társa is, aki,
mivel a sértett az asztal tetején hagyta pénztárcáját,
észrevétlenül megszerezte azt és a házból távozott.
Kedélyes beszélgetést követően a sértett kikísérte a
leolvasót, majd visszaért a lakásába és ekkor észlelte
azt, hogy a hosszú évek alatt megspórolt, közel
600 000 Ft készpénzét az (ál) villanyóra leolvasók
eltulajdonították.

Vancsura Miklós r. főhadnagy
Balatonfüredi Rendőrkapitányság

Könnyen elképzel-
hető, hogy akár még ez
év ősszel elindulhat a ré-
góta várt városi uszoda
építése. A meglehetősen
költséges üzemeltetés el-
lenére a szándék eltö-
kélt, úgy tűnik, megvan a
leendő helyszín is, most
már csak a megfelelő for-
rást kell megtalálni a be-
ruházáshoz. 

Évek óta gond, hogy a
városban nincs olyan
uszoda, amelyet egész
évben lehetne látogatni s
egyben alkalmas lenne az
iskolások úszásoktatására
is. A tervek szerint a Bala-
ton Szabadidő Központ
melletti egyhektáros ön-
kormányzati tulajdonban
lévő ingatlanon építenék
fel a városi uszodát. A
többfunkciós épületben
kiszolgáló helyiségek, öl-
tözők, irodák, tanuszoda
illetve egy 25 méter hosz-
szú és 12 méter széles
vagy egy 33 méter hosszú
és 20 méter széles úszó-
medence létesülne.

– Nagyon meg kell
gondolni a méreteket, hi-
szen rendkívül nagy üze-

meltetési költségei vannak
egy ilyen uszodának.
Mérlegelnünk kell majd

több szempontot, azt min-
denképpen szeretném,
hogy a medence alkalmas
legyen úszásoktatásra,
akár még vízilabda edzé-
seknek is helyet adjon.
Tudom, hogy nagy igény
van egy uszodára. Eltökélt
szándékunk, hogy létesí-
tünk Füreden a sportcsar-
nok és a patak közötti
területen egyet, de ez több
százmilliós költséggel jár,
mindenképpen pályázati

forrást kell hozzá talál-
nunk – vélekedett dr.
Bóka István.

A polgármester kérdé-
sünkre elmondta: a Parla-
ment elkészítette a sport-
finanszírozási törvényt,
amely már csak az unió jó-
váhagyására vár. Ha ez
megtörténik, s hatályba lép
a törvény, akkor elindul-
hatnak az ehhez kapcsol-
ható uniós pályázatok és
optimális esetben még ez
év ősszel elkezdődhet a vá-
rosi uszoda kiépítése.
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Hiánypótló uszoda

Négyszáz négyzetmé-
teren mutatta meg
magát a Balaton régió a
fővárosban rendezett ta-
vaszi Utazás kiállításon.
Az immár harmincnegye-
dik alkalommal megren-
dezett idegenforgalmi
börze megnyitóján a vá-
rost és a régiót a tavalyi
Anna-bál szépe Kocsis
Korinna képviselte.

A magyar turizmusban
hagyományosan az Uta-
zás kiállítással kezdődik
az éves szezon. A Buda-
pesti Vásárközpontban
tartott rendezvényen 32
ország 600 kiállítója mu-
tatkozott be és kínálta
magát. Idén India volt a
külföldi, Győr a belföldi
díszvendég, s a kiemelt
téma az egészségturiz-
mus.
A hivatalos megnyitón
Szatmáry Kristóf turizmu-
sért is felelős belgazda-
sági államtitkár kiemelte:
a kormány stratégiai ága-
zatnak tekinti a turizmust,
az Új Széchenyi Terv több
az ágazatra szabott pályá-
zatot indít, bevezetik a

Széchenyi Pihenőkártyát
és külön törvényt is alkot-
nak majd. – A turizmus
munkahelyeket teremt, és
a külföld számára az ága-
zaton keresztül lehet be-
mutatni az ország adott-

ságait és sokszínűségét –
vélekedett az államtitkár.
A Balaton régió marketing
terveit bemutató sajtótájé-
koztatón elhangzott: az

ország leglátogatottabb
térsége a Balaton és kör-
nyéke, sőt a téli hónapok-
ban a korábbiakhoz képest
nőtt a vendégforgalom.
Az idelátogatók 74 száza-
léka belföldi turista, akik

a legfrissebb felmérések
szerint elégedetten távoz-
nak a térségből és döntő
többségük úgy tervezi,
hogy négy éven belül

visszalátogat a Balaton-
hoz. Az országban ez a
régió fogta össze elsőként
a különböző szolgáltató-
kat, igyekezett kialakítani
egységes arculatot, külön
szolgáltató csomagokkal

megszólítani célcso-
portokat, a szezonon
kívül is kínálni prog-
ramokat.
Idén májusban a Ba-
laton régióját népsze-
rűsítő országos kam-
pány indul majd,
Pünkösd idején pe-
dig megrendezik a
Balaton7 fesztivált.
Balatonfüredet mint a
kultúra, a bor és a
vizek városát Rádó-
czy Andrea, a helyi
turisztikai egyesület
elnöke mutatta be.
Külön beszélt a város
jelentősebb turisztikai
beruházásairól, az új
látogatóközpont ki-
alakításáról és az or-
szágos hírű városi

rendezvényekről, hangsú-
lyozva, hogy idén Füred
egyik kiemelt helyszíne az
uniós programoknak.

M. T.

Szezonnyitó Utazás kiállítás

A tervezett uszoda jól kiegészítené az itt már meglévő
sportlétesítményeket

A belföldi turisták többsége szívesen visszajönne a Balatonhoz
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A város képviselő-testülete évi 1,2 millió forinttal tá-
mogatja a megújult filmszínház üzemeltetését, a
digitális filmek vetítéséhez szükséges technikai fej-
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Rendőrségi hírek



Hol vannak a traffipa-
xok és legfőképp mikor?
Hogyan mérhet a rend-
őrség, kire milyen szabá-
lyok vonatkoznak? Direkt
bírságok vagy egysze-
rűen csak a szabályköve-
tés megkövetelése? Már-
ciustól a városi honlapon
(balatonfured.hu) a
rendőrség rendszeresen
közzé teszi a sebesség-
mérések helyét és idejét.
A füredi rendőrkapitány
gesztusnak szánja a tájé-
koztatást, mint mondja,
tisztában van vele, a köz-
úti ellenőrzések módja
szervesen hozzátartozik
a rendőrség megítélésé-
hez. Regdon Lászlóval be-
szélgettünk.

Az európai átlaghoz
képest még mindig magas
az országban a sérüléssel
járó közlekedési balesetek
száma, a gyorshajtás pe-
dig a leggyakoribb kiváltó
ok. Tavaly a füredi kapi-
tányság kistérségében öt-
ven sérüléssel járó baleset
történt, közülük három
halállal végződött, ez sok.
Uniós elvárás, hogy a bal-
esetekre elsősorban kiható
úgynevezett három gyil-
kost: a gyorshajtást, az it-
tas vezetést és a bizton-
sági öv használatának el-
mulasztását rendszeresen
ellenőrizzük, és szankcio-
náljuk. A szigorítás egyér-
telmű, sok esetben a rend-
őr már nem is figyelmez-
tethet, büntetnie kell.

– Milyen eredménnyel
járnak az ellenőrzések?

– Az ittas vezetők
száma Füreden az orszá-
gos átlag alatt van, itt ja-
vulást értünk el, de ezt
rendszeres éjszakai akci-
ókkal sikerült megtartani,
volt olyan éjszaka, amikor
10-12 ittas vezetőt állítot-
tunk elő. Ez mára havi
szinten 6-10 főre csök-
kent. A sebességtúllépés
azonban még mindig gya-
kori, a szezonban havonta
mintegy négyszáz eljárást
kezdeményezünk, átlagos
hónapban közel százat,
ezek szinte mindegyike
már az objektív felelősség
körébe tartozik, vagyis je-
lentős sebességtúllépést
jelentenek, és on-line

rendszerben az ország erre
kijelölt szerve szabja ki a
büntetést. Ezért muszáj a
folyamatos rendőri jelen-
lét az utakon, itt a város-
ban minden nap több
helyen is mérjük a sebes-
séget, ez az egyetlen esz-
köz arra, hogy visszaszo-
rítsuk a gyorshajtást. Mi-

vel minden úton nem áll-
hat sebességmérő, de min-
denhol be kellene tartani a
korlátokat, ezért arra kell
az autósokat rávennünk,
hogy mindig és minden-
hol számítsanak a sebes-
ség ellenőrzésére. Ez az
oka a folyamatos helyvál-
toztatásnak és a civil gép-
kocsikból való mérésnek.

– Több feltételezés is
kering a sebességméréssel
kapcsolatban. Eltérő véleke-
dések vannak arról, hány
százalékos sebességtúllé-
pésnél büntetnek. Elárul
részleteket?

– A traffipaxok mű-
szaki hibahatára 2 km/óra,
ezt minden esetben az
autós javára írják. Ha va-
laki a megengedett sebes-
séget 15 km/órával túllé-
pi, akkor az már az objek-
tív felelősség körébe tarto-
zik, ennek szabott ára van,
nincs mérlegelés. Magya-
rán, ha valaki 17 km/órá-
val nagyobb sebességgel
közlekedik a megengedett-
nél, akkor a szabályszegés
mértékének megfelelően
30-300 ezer forint közötti
bírságot kell fizetnie. A se-
bességhatárokat minden-
hol és mindenkinek be kell

tartani, de nekünk elsődle-
gesen az objektív felelős-
ség határát túllépő gyors-
hajtók kiszűrése a célunk.
Tudom, hogy az emberek
erről sokszor másként vé-
lekednek, de nyugodt lel-
kiismerettel mondhatom,
nem vadászatként fogjuk
ezt fel, egyszerűen csak a

már említett magas bal-
esetszám miatt a közleke-
dési szabályok betartását
mindenhol el akarjuk érni.
Például bármilyen oknál
fogva kint felejtett, már
nem indokolt sebességkor-
látozó tábláknál a balaton-
füredi kapitányság te-
rületén nem szoktunk
mérni. A táblákat a közút-
kezelő rendszeresen ellen-
őrzi, mivel ő helyezi ki. A
település határát jelző
tábla közelében álló mérő
autó sem jelenti azt, hogy
a lakott terület táblánál fo-
tózzuk a gyorshajtót, mi-
vel a lézeres mérőberende-
zés több száz méter akár 1
kilométer távolság felett is
képes mérni a sebességet.

– Többen értetlenked-
nek, miért mérnek rendsze-
resen az Arácsi úton a
Gombás kúriánál?

– A Gombás kúriánál
bírósági ítélet kötelezi a
közút kezelőjét a 30
km/órás sebességkorláto-
zásra, az épület védelme
miatt. Sajnos, ha a rendőr-
ség nem ellenőrizné ezt,
akkor a táblának önmagá-
ban nem lenne sebesség-
csökkentő hatása. Egyéb-
ként meg nem titok, hogy

minden nap mérünk a vá-
rosban, egy-két óránként
változtatva a traffipaxos
autó helyét. A 71-es fő-
úton, a 73-as főúton, a
város egyéb útjain, a Köz-
társaság lakótelepen és az
Arad utcában is ellenőr-
zünk. Sok helyen a lakók
kifejezetten igénylik a je-
lenlétet.

– Általánosságban is
számos kritika éri a sebes-
ségmérés körülményeit, hol
és hogyan mérnek a rend-
őrök. Ezzel kapcsolatban is
egymással ellentmondó hí-
reket hallani. Milyen szabá-
lyok vonatkoznak erre?

– Igen, vannak félreér-
tések. Tavaly év elején
módosították az erre vo-
natkozó rendelkezést, a
közúti forgalomellenőr-
zést végző rendőrségi
jármű minden, egyébként
a KRESZ által tiltott he-
lyen megállhat és vára-
kozhat abban az esetben,
ha nem akadályozza a for-
galmat. Ennek ellenére a
szabálytisztelet közvetí-
tése miatt nem szoktunk
járdáról, forgalom elől el-
zárt területről mérni. Le-
het mérni civil autóból, le-
sötétített üvegű kocsiból,
takarásból, sőt akár épüle-
tek ablakából is. Nincs
erre vonatkozóan semmi
tiltás, hiszen a célunk az,
hogy mindenhol tartsák be
a korlátozást. Nem va-
gyunk kötelesek közzé-
tenni a traffipaxok helyét
és idejét sem, ennek elle-
nére a városi honlapon
minden hónapban látható
lesz, hol mérünk sebessé-
get a kistérségben, és mi-
lyen büntetésre számíthat,
aki jelentősen túllépte a
határt. Reméljük ezzel is
kevesebb lesz a gyorshaj-
tás. Nem célunk a bünte-
tés, de a közlekedési sza-
bályok betartatása a mi
törvényi kötelezettségünk.
Nem a legkedveltebb
rendőri tevékenysége ez a
kollégáimnak, de ha a bal-
esetben megsérült em-
berek számának a csök-
kentéséhez így is hozzájá-
rulunk, akkor továbbra is
ki fogjuk szűrni a jelentős
sebességtúllépőket.

Martinovics Tibor

Nem vadászni akarunk
A reformkori város-

részre rávezető két leg-
forgalmasabb út teljes
felújítása kezdődött meg
a napokban. A Jókai utca
71-es főút alatti része il-
letve a Huray utca új
burkolatot kap, előbbi-
ben szélesítik a zöld
sávot, utóbbiban parkoló
sávot és csapadék elve-
zető csatornát alakíta-
nak ki. Május végére
minden elkészül.

– A Jókai utca 71-es
alatti szakasza van önkor-
mányzati tulajdonban, így
csak erre a részre pályáz-
hattunk. Itt teljes útburko-
lat csere lesz, új szegélyt
kap az utca, megszélesít-
jük a járda és az út közötti
zöld sávot, néhány beteg

gesztenyefát kivágunk,
ezek helyére újakat ülte-
tünk. Az utca alsó szaka-
sza a Honvéd utcáig
bazaltköves díszburkola-
tot kap, amelynek kinézete
és kialakítása megegyezik
majd a környék felújított
utcáival. A Huray utca is
új burkolatot kap, felújít-
juk a járdát, kiépítjük a
csapadékvíz elvezető
rendszert, az utca jobb ol-
dalán pedig 15-20 autó-
nak helyet biztosító
parkoló sávot alakítunk ki
– válaszolta érdeklődé-
sünkre Kosler Zoltán, a
városfejlesztési és üze-
meltetési osztály vezetője,
aki hangsúlyozta: a sze-
zon kezdetéig mindenkép-
pen elkészül a beruházás,
így az Európai Virágos

Városok és Falvak verse-
nyének zsűrije már a fel-
újított környezetet veheti
szemügyre.
A teljes beruházás 122
millió forintba kerül,
ehhez uniós pályázaton 86
milliós támogatást nyert a
város. A Jókai utca alsó
szakasza a tervek szerint
április végére készül el,
míg a Huray utca átadása
május végén lesz. Az
éppen aktuális munkafo-
lyamatoknak megfelelően
változik majd az érintett
területen a forgalomkorlá-
tozás, de a környéken
lakók korlátozott közleke-
dése illetve az itt található
fontos kulturális intézmé-
nyek megközelítése szinte
mindig biztosított lesz.
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Megújul a Jókai és a Huray utca

Teljesen nyilvános Füreden, hogy hol, mikor mérjük a gyors-
hajtást. Ezenkívül nem állnak lesben a rendőrök, mondja a
rendőrkapitány

A 2010-es őszi önkor-
mányzati választások óta
Balatonfüreden egy új bi-
zottság is tevékenykedik,
melynek valójában csak a
neve új, tevékenységi kö-
rét tekintve korábban is
jelen volt a városban. A
Humán Erőforrás Bizott-
ság elnöke, Molnár Judit
képviselő asszony szíve-
sen mesélt a változások-
ról.

– A 2010-es választási
törvény értelmében csök-
kentették a megválaszt-
ható települési önkormány-
zatok képviselőinek a szá-
mát. Balatonfüreden a ko-
rábban tíz választási körzet
a törvényváltozással nyolc-
ra csökkent, és ezzel együtt
kevesebb lett a képviselők
létszáma is. Ez indokolta az
új bizottság létrejöttét?

– Valóban, a képviselő
testület létszámának csök-
kenésével együtt járt a bi-
zottságok csökkentése.
Három volt bizottság – az
oktatási, az idegenfor-
galmi és az egészség-
ügyi, szociális bizott-
ság – integrálásával jött
létre a Humán Erőfor-
rás Bizottság.

– A humán erőforrás
fogalma napjainkban di-
vatossá vált...

– A politika és a
média hívó szavai kö-
zött tartják számon,
napjainkban már straté-
giai erőforrás. A humán
tőkejavak az egyén, a
közösség szellemi és fi-
zikai képességei haszno-
suló befektetésként értel-
mezhetők, magába fog-
lalja az ember képességeit
és produktív ismereteit. A
humán erőforrás bizottság
felöleli az oktatás, a kul-
túra, a sport, az egészség-
ügy, a szociális ügyeket,
valamint az idegenforgal-
mat.

– Egy idegenforgalom-
ból élő városnak nem lenne
szerencsés, ha lenne külön
idegenforgalmi bizottsága?

– Többen felvetették
már a kérdést, hogy a vá-
rosban miért nincs külön
idegenforgalmi bizottság.
Megnyugtatásul mondom,

hogy a korábbi bizottságok
összevonásával nem szen-
vedett hátrányt egyik terü-
let sem, hiszen ebben a
nagy humán bizottságban
tevékenykednek a korábbi
bizottsági elnökök is.

– Kikből áll a Humán
Erőforrás Bizottság?

– A bizottság tagjai: dr.
Kiszely Pál, Pálffy Ká-
rolyné, Takács Miklós, Uj-
helyiné Károlyi Krisztina
és jómagam. Rajtunk
kívül külső bizottsági ta-
gok is részt vesznek a
munkában, ők is teljes
szavazati joggal rendel-
keznek. A külső bizottsági
tagok: dr. Ács Károly,
Duna Katalin, Fellegi Er-
zsébet és Vászolyiné Dob-
rosi Ágnes.

– Milyen gyakran ülésez-
nek?

– Havi rendszeresség-
gel tartunk bizottsági ülé-
seket, amelyeken nem-
csak a bizottsági tagok
vesznek részt. Állandó
meghívottaink a polgár-
mesteri hivatal munkatár-

sai, Rádóczy Andrea, a
Balatonfüredi Turisztikai
Egyesület elnöke, vala-
mint dr. Kendrey Gyula.
További két állandó meg-
hívott vendégek – akik
szintén aktívan részt vesz-
nek a bizottság munkájá-
ban –, a város alpolgár-
mesterei, Hári Lenke, az
oktatásért felelős, és Don-
csev András, a kultúráért
felelős alpolgármester.

– Melyek a Humán Erő-
forrás Bizottság főbb fel-
adatai?

– A városban minden
olyan ügy, ami az oktatás-
sal, a kultúrával, az ide-
genforgalommal, a sport-

tal, az egészségüggyel
kapcsolatos, valamint a
bizottság kompetenciája a
szociális ügyekre is kiter-
jed. A hivatal készíti elő
az előterjesztéseket, szak-
mai véleményüket figye-
lembe véve hozzuk meg a
döntéseinket, teszünk ja-
vaslatokat. A teljesség igé-
nye nélkül például felada-
taink közé tartozik, hogy a
bizottság javaslatot tesz az
önkormányzat idegenfor-
galmi koncepciójának ki-
alakítására, időszerű mó-
dosítására. Véleményezi
az idegenforgalmat befo-
lyásoló városi beruházá-
sokat, az egészségügyi
alapellátási feladatok kö-
rébe tartozó előterjeszté-
seket. Figyelemmel kíséri
a helyi foglalkoztatási vi-
szonyok alakulását. A bi-
zottság feladatai közé
tartozik a szociális bérla-
kások bérlőinek kijelölé-
sében tett javaslattétel.
Kiemelt figyelmet fordít a
város gyermekvédelmi
feladatinak vég- rehajtá-

sára. Javaslatot tesz a
jóváhagyott költségve-
tés keretein belül az ok-
tatási, művelődési és
sport intézmények fej-
lesztésére, felújítására.
Véleményezi a helyi
médiák tevékenységét,
az intézményvezetői
pályázatokat.

– Ön korábban az ok-
tatási bizottságban tevé-
kenykedett, mennyiben
változtatta meg a mun-
káját ez a feladat?
– Nagy kihívás, szép

feladat és egyben óriási
felelősség is egy ilyen
több területet átfogó bi-
zottság elnökének lenni.
Alapos felkészülést igé-
nyel, egy-egy bizottsági
ülést rengeteg konzultá-
ció, egyeztetés előz meg.
Kollégáim több éves bi-
zottsági tagsággal rendel-
keznek, így gördüléke-
nyen, egymást segítve zaj-
lik a munkánk. Ahogyan a
múltban is, most is, szak-
mai szempontok szerint
hatékonyan együttműkö-
dünk.

Szücs Zsuzsanna

Bemutatkozik a Humán
Erőforrás Bizottság

Különleges, korszerű
és példamutató – e sza-
vakkal jellemezte a Mú-
zeumCafé művészeti
magazin grémiuma a
Jókai Emlékház új ál-
landó kiállítását.

A Jókai Villában ta-
valy megnyílt új kiállítás,
mind irodalom- és kultúr-
történeti, mind kultuszku-
tatási és muzeológiai
szempontból, mind pedig
a megvalósítás módjában
illetve eszközrendszeré-
ben a 2010-es év legfigye-
lemreméltóbb, szakmailag
leginkább példaértékű
hazai múzeumi teljesítmé-
nye, amelynek létrejötté-
ben a legnagyobb munkát
a gyűjtemény művészeti
vezetője Kalla Zsuzsanna
végezte. Füred büszke
lehet a kiállításra és a díjra

– hangzott el a március
közepén rendezett díjáta-
dón.

– Meglepett a díj, azt
gondoltam, hogy valame-

lyik képzőművészeti kiállí-
tás kapja majd meg, nem
egy irodalomtörténeti tár-
lat. Igyekeztünk rekonst-

ruálni az író itt eltöltött
életét, úgy, hogy az több
síkon is megelevenedhes-
sen. A múlt század bemu-
tatása egy modern és

korszerű kiállításon. Van
itt gyerekeknek játszó
sarok, érdekesen berende-
zett lányszoba, konyha,

ugyanakkor ez ma az or-
szág legértékesebb írói
hagyatéka. Arra töreked-
tem, hogy egyszerűnek,
természetesnek hasson az
emlékház, ez azonban
több múzeum és szakem-
ber lelkiismeretes munká-
jának köszönhető. Nem-
zetközi viszonylatban is
híre ment a kiállításnak,
sőt több országból hoz-
zánk járnak tanulni, hi-
szen a Petőfi Irodalmi
Múzeum által elkezdett új
koncepciójú emlékházi be-
mutatás a korábbiaknál
lényegesen közelebb
hozza az alkotót – vála-
szolta érdeklődésünkre
Kalla Zsuzsanna a Jókai
gyűjtemény művészeti ve-
zetője, aki munkájáért
frissen alapított díjat ve-
hetett át.
(Folytatás a 10. oldalon.)

Jókaié a legjobb múzeum
Molnár Judit a három korábbi bi-
zottságból összevont Humán Erő-
forrás Bizottság elnöke

A Jókai Emlékházban megelevenedik az író kora

XI. évfolyam, 2011. 3. szám                                                     BALATONFÜREDI NAPLÓ                                                                                3. oldal



Még néhány hét, és itt
az új üdülési szezon! Kö-
vetkezzen tehát a balatoni
nyarak örökzöld prob-
léma: a szúnyog!

A balatoni csípőszú-
nyog (Culicidae család)
fauna felmérése során
1938–39 között dr. Mihá-
lyi Ferenc 28 fajt mutatott
ki. Később, az 1950–51-
es vizsgálatok során dr.
Soós Árpád már 32 fajt ta-
lált. Dr. Sáringer Gyula és
dr. Tóth Sándor pedig az
1990-es években immár
negyven csípőszúnyog
fajt mutatott ki a Balaton
környékén. A fajszám
emelkedése természetesen
a tudományos megisme-
rés előrehaladásából fa-
kadt, és nem a fajok
számának tényleges növe-
kedéséből. Mindenesetre,
az előforduló fajok száma
rengeteg! A tömegük is
rendkívül magas, különö-
sen a Balaton északi part-
ján, ahol a tenyészhelyek,
azaz a nádasok, a 71-es
út-menti vizes árkok,
lápok, kisvízfolyások, ár-
nyas, erdei vízmosások és
vízszivárgások zöme ta-
lálható! 

Ha agyoncsapjuk őket,
annak rendszerint az a
még kellemetlenebb ered-
ménye, hogy belénk törik
hosszú szipókájuk, amely
a szúrás helyén hisztamin
képződést, viszkető érzést
vált ki a bőrben. A vér-
szívó szúnyogok sűrűsé-
gét csípésszám méréssel
határozzák meg. Erre vál-
lalkozó önkéntesek a ko-
raesti órákban meztelen
felsőtesttel 10-15 percig a
kiülnek a szabadba, és azt
számolják nagy önfegye-
lemmel, hogy hányszor

csípi meg őket a vérszívó.
A vizsgálatok szerint
komfortérzetünk tűrésha-
tára óránként 20-30 csí-
pés. Ezzel szemben, a
Balaton néhány északi
pontján a gyötrő szúnyog
(Aädes vexans) akár 80-
100 csípést is okozhat az
esti órákban, ha elmarad a
szúnyogirtás. Érdekes,
csak a nőstények szívják

az ember vérét, a hímek
növényi nedveket szívo-
gatnak.

A csípőszúnyogok
ellen ma már hatékonyan
védekezünk kémiai, és bi-
ológiai irtással. Az első
esetben a felnőtt, repülő
szúnyogokat irtják pl. K-
othrin-ULV nevű vegy-
szerrel (hatóanyaga 0,12
% deltamethrin), amelyet
0,5-0,8 liter/ha mennyi-
ségben permeteznek ki a
célterületre repülőgépről.
A Corabac-L-nevű bioló-
giai szer viszont a vízben
élő csípőszúnyog lárvákat
öli meg egy Bacillus thu-
ringiensis ssp. israeliensis
baktérium segítségével. A
kémiai irtásnál nagy kö-
rültekintéssel kell lenni a
szélirányra, sok hasznos
rovar is kárt szenvedhet,

ha a permetet a szél a cél-
terület szűk parti sávjától
elviszi. A biológiai válto-
zat azonban kizárólag a
csípőszúnyogok lárvákra
halálos. A Balatonon a
vegyszeres és a biológiai
irtást általában kombi-
nálva alkalmazzák szezo-
nonként 5-6 alkalommal.
Ezzel a csípőszúnyog
üggyel meg is lennénk, de

nem így a közvélemény!
Nagy tömegben él

ugyanis a Balaton környé-
kén a csípőszúnyogok
családjához nagyon kö-
zeli, de ártalmatlan árva-
szúnyogok családja

(Chironomidae). Az árva-
szúnyogok könnyen meg-
különböztethetők a csí-
pőszúnyogoktól a leve-
gőbe emelt első pár lábról
és a hímek szép, nagy, tol-
las csápjáról. De szájszer-
veik erősen visszafej-
lődtek, hiszen életük dön-
tő részét az iszapban, lár-
va szakaszban töltik, és
gyakorlatilag csak páro-

sodni „fejlenek” repülő
rovarokká. Nevezhetnénk
a felnőtteket „kérész élet-
űnek” is, amely hasonlat
rendkívül találóan a tisza-
virág (Palingenia longica-
uda) kérészfajra utal,

amely a Tisza nevezetes
„virágzását” okozza. Sőt,
ennek példáján, a szerző
hajlamos lenne az árva-
szúnyogot a Balaton vi-
rágának is nevezni. Hogy
ez az ötlet mégsem vál-
tana ki egyöntetű lelkese-
dést, annak oka az, hogy
hatalmas tömegük inkább
kellemetlen, mint meg-
kapó a nyaralók számára.

A kirepülő árvaszúnyog
rajok a nyáresti órákban
szemünkbe, szánkba jut-
nak, autóink szélvédőit
piszkítják be, a fényre be-
szállnak ablakainkon, be-
csapdázódnak az utcai

lámpa búrákba, a kivilágí-
tott épületek falába rohan-
nak, és szinte rovarzuha-
tagként folynak le falai-
kon. Egy félreértést azon-
ban sürgősen el kell
oszlatnunk: az árvaszú-
nyogok sohasem csípnek!
Ezért nevezték el őket a
rovarászok „árvának”.
Sőt, nagy ökológiai hasz-
not hajtanak a Balaton-
nak, mert lárváik fontos
haltáplálék szervezetek,
és kiemelkedő szerepet
játszanak az üledék tisztí-
tásában is. A Balaton kör-
nyékéről egyébként 240
árvaszúnyog fajt isme-
rünk, amelyek megkülön-
böztetése morfológiai
alapon időnként nagyon
nehéz. Párzás után, amely
a víz fölötti nászrepülés
során zajlik, a vízbe szór-
ják petéiket. A kikelő lár-
vák az iszapban fejlődnek

tovább 4-6 héten keresz-
tül. Ekkor feltörekszenek
a Balaton felszínére, le-
vedlik bábbőrüket, és el-
repülnek. A bőrök pedig
nagy tömegben a víz fel-
színi hártyáján maradnak.

Ezeket azután a szél és a
hullámzás másnap reg-
gelre a partokhoz sodorja.
És ehhez kapcsolódik egy
másik gyakori félreértés a
Balaton állapotáról, a hab-
zás. Sokan a szennyvizek-
nek, a mosószereknek
tulajdonítják az időnként
megjelenő piszkosszürke
habot az öblökben, és a
parti kőszórások előtt. Ha
a habot valaki tüzetesen
megnézi, felfedezheti
benne az árvaszúnyogok
levedlett bábbőreinek mil-
lióit. A habzást pedig egy
síkosító anyag okozza,
amelyet az árvaszúnyo-
gok választottak ki a ved-
lés előtt, hogy a régi
bőrükből könnyebben ki-
bújhassanak. 

Kétségtelen, hogy so-
kakat zavar az árvaszú-
nyogok rajzása, és felme-
rül a védekezés gondolata
is ellenük. De hangsú-
lyoznunk kell, hogy ezek
az állatok nem vérszívók,
ellenkezőleg, hasznosak,
és a védekezés ellenük
nem az irtás lehet, hanem
egyéb, pl. a nagy erejű
parti fények, díszkivilágí-
tások kikapcsolása rajzás-
kor, amelynek ideje
egyébként előre jósolható.
Azonban további kutatá-
sokra van még szükség az
árvaszúnyog rajok megje-
lenésének prognosztizálá-
sához, és az ellenük tör-
ténő környezetbarát véde-
kezéshez.
Folytatása következik.

Prof. G.-Tóth László, DSc 
MTA, BLKI, Tihany

10. rész: De Tanár Úr! Ez a szúnyog miért olyan árva?

Akik ismertük, sze-
rettük és tiszteltük, meg-
döbbenve vettük tudo-
másul, hogy Dr. Fehér
Csaba, a balatonfüredi
MÁV Rehabilitációs Inté-
zet nyugalmazott igaz-
gató főorvosa 2011. feb-
ruár 16-án, életének 75.
évében elhunyt.

Dr. Fehér Csaba a So-
mogy megyei Csurgón
született 1936-ban. Közép-
iskolai tanulmányait a bu-
dapesti Lónyai Gimnázi-
umban fejezte be, majd
maximális pontszámmal
felvették a Budapesti Or-
vostudományi Egyetem
Általános Orvosi Karára.
1960-ban szerzett orvosi
diplomát summa cum
laude minősítéssel. A dip-
loma megszerzése után két
évet a Veszprém Megyei
Kórház Belgyógyászatán
dolgozott, majd a balaton-
füredi Állami Szívkórház-
ban folytatta orvosi tevé-
kenységét. Szakorvosi ké-
pesítést belgyógyászatból
és kardiológiából szerzett.
Az ő nevéhez fűződik a
kardiológiai intenzív osz-

tály megszerve-
zése, ahol az irá-
nyítása mellett
több mint 20 sike-
res újjáélesztés és
közel 700 defibril-
láció történt. 1977-
ben felkérték az
akkor alakult ba-
latonfüredi MÁV
Szanatórium ve-
zetésére, aminek
2002-ben bekö-
vetkezett nyugdí-
jazásáig igazgató
főorvosa volt.
Megszervezte a
szívinfarktuson
átesett vasutas
dolgozók egysé-
ges, teljes körű re-
habilitációját. Irányítása
alatt az intézet országos el-
ismertségre tett szert.
Vezetési stílusának fő ele-
me a példamutatás volt:
munkabírásban, lenyű-
göző szakmai tudásban, a
legújabb eredmények is-
meretében és gyakorlati
alkalmazásában, az isme-
retek munkatársainak való
továbbadásában, ember-
ségben, a betegek iránti
odafigyelésben és empá-

tiában. Szinte hihetetlen
képessége volt a helyes
diagnózisok felállításához
és a megfelelő terápiás te-
endők kiválasztásához.
Egy vele készült interjú-
ban olvasható, hogy egye-
temista korában megis-
merkedett Albert Schweit-
zer írásaival, amelyek na-
gyon mély benyomást
gyakoroltak rá, főként eti-
kai világának kialakításá-
ban. Ez a filozófia az élet

tiszteletének a vi-
lágnézete, ami le-
hetővé teszi a
Végtelennel való
egyesülést erköl-
csi cselekedetek
által. Ez a gondo-
lat köszön vissza a
középiskolások
számára írt jegy-
zetének előszavá-
ban:
„Felmenthetetle-
nül felelősek va-
gyunk minden
tettünkért és mu-
lasztásunkért. Ön-
magunkért és azo-
kért, akiket szere-
tünk, a közössé-
gért, amelyhez

tartozunk, de azokért is,
akiket személyesen nem is
ismerünk. Aki egyetlen
életet megment, az a vilá-
got menti meg.”
Orvos volt, egyike a nagy
belgyógyász generáció-
nak, akik a szakma hatá-
rait is túllépve az embert
igyekeztek gyógyítani.
Köszönünk mindent, amit
kaptunk.

Peuser Péter és
volt munkatársai

Dr. Fehér Csaba emlékére

Tudomány – áltudomány – tudományos tévedés?

1. kép: Árvaszúnyog a Balatonból (Dr. Móra Arnold felvé-
tele)

2. kép: Csípőszúnyog vérszívás közben (www.villantomaga-
zin.com)

3. kép: Árvaszúnyog lárva fejtok, a fajmeghatározás egyik
alapja (Dr. Móra Arnold felvétele)

4. kép: Árvaszúnyog kromoszóma, amely vonalkódként hor-
dozza az információt a különféle fajokról, a vonalak alapján
is meg lehet különböztetni az egyes fajokat (Dr. Moldován
Judit felvétele)

A tavalyinál lényege-
sen többet, kilencvenmil-
lió forintot költenek idén
a Balaton térségében
szúnyogirtásra. A költsé-
geket az állam és az érin-
tett települések fele-fele
arányban állják. Az irtás
a térség turizmusának
egyik sarkalatos kérdése,
ezért áprilisban megkez-
dődik a védekezés. 

Az állam 45 millió fo-
rintos támogatást ad a ki-
emelt övezetnek a vér-
szívók elleni védeke-
zésre, amit az érintett te-
lepülések önkormány-
zatainak területarányosan
a maguk önészével kell
majd kiegészíteniük. A 90
milliós keretből két-
három biológiai és öt-hét
kémiai beavatkozásra
futja áprilistól a szezon
végéig. Az elmúlt nyáron,
különösen a belvíz miatt
igencsak elszaporodtak a
szúnyogok, sok bosszúsá-
got okozva a nyaralóknak
illetve a tó partján élők-
nek egyaránt – most úgy
tűnik, ez nem ismétlődik
majd meg.

– Tavaly a pótlólagos
irtásokkal együtt összesen
65 millió forintot költöt-
tünk a szúnyogok elleni
védekezésre, a most elő-
irányzott összeg ennél lé-
nyegesen több. Ha min-
den település befizeti a rá-
eső önrészt, akkor egy ha-

tékony és időben elkezdett
védekezésre van lehetősé-
günk. Már áprilisban két
biológiai irtás lesz, ezeket
öt-hét kémiai irtás követi
majd – válaszolta kérdé-
sünkre a Balatoni Szövet-
ség titkára. Lázár János
elmondta, az önkormány-
zatok területarányosan já-
rulnak hozzá a szúnyog-

irtáshoz, ez Balatonfüred
esetében 600-800 ezer fo-
rint közötti költséget je-
lent majd.
A Balatoni Szövetség leg-
utóbbi közgyűlésén elhang-
zott: az elmúlt években
több alkalommal is gondot
okozott, hogy voltak tele-
pülések, amelyek saját
költséggel nem járultak
hozzá a térségben zajló
szúnyogirtáshoz, így a hi-
ányzó pénzt a Balatoni
Szövetségnek kellett állnia,
ami nagy terhet rótt a szer-
vezetre. Ezért idén, ame-
lyik önkormányzat saját
önrésszel nem járul hozzá a
szúnyogirtás költségeihez,
az kimarad a biológiai és
kémiai védekezésből.
A Balatoni Szövetség fel-
kérte a tihanyi Balatoni
Limnológiai Kutatóintéze-
tet, hogy vizsgálja meg a
sok csapadék és a belvizes
területek kialakulásának
hatását a balatoni élővi-
lágra, mert legutóbb már
nemcsak a csípő, hanem az
árvaszúnyogok tömege is
kellemetlenségeket okozott
a Balatonnál.

mt

Idén kevesebb lesz a szúnyog?

A szúnyogir-
tás költsé-
gébe az ön-
kormányza-
toknak is
részt kell
vennie

TÁMOP-4.2.3-08/1-2008-0005
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Balatonfüred látvá-
nyos fejlődése nem nélkü-
lözheti a fiatal, kreatív
menedzsertípusú vállalko-
zókat. Egyik jeles képvise-
lője Balogh Ákos, aki
eddigi pályafutása során
az amerikai menedzser
típus jeles magyar minta-
képe. Húsz éves szakmai
múlt áll mögötte, de gyak-
ran előfordult, hogy öté-
vente váltott munkahelyet
és újabb kihívásokat kere-
sett. Életéről, munkássá-
gáról, Balatonfüredről
kérdezem, személyes ta-
lálkozásunk alkalmával:

– Békéscsabán született,
1968. december 24-én. Arra
következtetek, hogy beköltö-
zők Balatonfüreden?

– Édesanyám szülei
Békéscsabán éltek, anyu
ott volt akkoriban tanárnő.
Nagymamám az állatkór-
házban dolgozott pénzügyi
vezetőként, nagypapámat a
csabai felvonógyárban esz-
tergályos munkakörben
foglalkoztatták. Édesapám
szülei Barnagon, Csöglén,
majd Veszprémben laktak.
Nagypapám kántortanító,
majd később magyar-törté-
nelem szakos tanár volt,
nagymamám otthonról tá-
mogatta őt. Édesapám ker-
tészmérnökként az akkor
még önálló füredi Jókai ter-
melőszövetkezetben he-
lyezkedett el szőlész-bo-
rász ágazatvezetőként,
majd termelési főmérnök
lett. A tsz egy szobát adott
nekünk szolgálati lakás
gyanánt. Itt volt a nagyobb
perspektíva számukra,
ezért nem sokkal születé-
sem után már Balatonfü-
redre kerültem. Anyu itt
lett tanár, majd igazgató-
helyettes is a Bem iskolá-
ban. A termelőszövetkezet
biztosított egy szolgálati la-
kást a Pacsirta utcában,
amit később megvásárol-
tunk, majd a 80-as évek kö-
zepén a szomszéd telken
építkeztünk. Apu negyven
évesen újabb (közgazdász)
diplomát szerzett és ledok-
torált, ezt követően elsza-
kadt az agráriumtól, a
Veszprém Megyei Múze-
umi Igazgatóság gazdasági
vezetője lett. A rendszer-
váltás után jött a magánsz-
féra: édesapám társaival
először hét éven keresztül
egy tihanyi hotelt, majd
2008-ig Füred központjá-
ban egy kereskedelmi in-
gatlant üzemeltetett. Édes-
apám innen, édesanyám az
iskolából ment nyugdíjba.
Öcsém, Róbert a tanár-
képző főiskolát követően
elvégzett egy felsőfokú
programozói iskolát is, ezt
kihasználva jelenleg egy
budapesti, egészségügyi in-
formatikával foglalkozó
társaságnál dolgozik. Fele-
ségemmel, Györgyivel, aki
szintén pénzintézetnél dol-
gozott, 1996 augusztusá-
ban házasodtunk össze.
Legjelesebb napunk mégis
október 3-a, mivel ezen a
napon született Ákos fiunk
1997-ben, Eszter lányunk
pedig 2001-ben. Ők most
lelkes radnótis diákok.

– A Bembe, majd a
Lóczyba járt iskolába.

– A Lóczy Lajos Gim-

názium anyagszerkezet
szakán kiemelt óraszámban
tanultuk a reáltárgyakat,
majd a zalaegerszegi Pénz-
ügyi és Számviteli Főisko-
lára jelentkeztem, amit
üzemgazdászként a pénz-
ügyi szak pénzintézeti
szakirányán fejeztem be
1991-ben. Tanulmányaimat
később a pécsi Janus Pan-
nonius Tudományegyete-
men tovább folytattam,
ahol jogi szakokleveles
üzemgazdász diplomát
kaptam.

– Végzettsége a pénzzel
kapcsolatos, mi motiválta,
hogy ezt a hívatást válasz-
totta?

– Őszintén bevallva le-
ginkább szüleim motivál-
tak, ők úgy gondolták,
hogy a pénzügyi, banki
pálya eléggé perspektivi-
kus, érdemes ebbe az
irányba képeznie az ember-
nek magát. A reál beállí-
tottságom miatt én is elég
könnyen tudtam ezzel azo-
nosulni. Egyik kedves fü-
redi ismerősünk már el-
indult ezen a vonalon, Tőle
is sok jó tapasztalatot hal-
lottunk. Utólag látta csak
az ember, hogy a 90-es
évek elején a magyar bank-
rendszer, és tágabb érte-
lemben a magyar pénzügyi
rendszer milyen hatalmas
fejlődés előtt állt. Szeren-
csés vagyok, mert ezt a fej-
lődést már mint bankár
éltem meg, sok-sok tapasz-
talatot szerezve.

– Munkahelyeit végzett-
ségének megfelelően válasz-
totta. Magyar Hitelbank Rt.
Veszprémi Igazgatóság, Ke-
reskedelmi és Hitelbank Rt.,
Balatoni Regionális Fejlesz-
tési Rt., Kinizsi Bank Zrt., BA-
Logisztika Tanácsadó Kft.
Mind nyugdíjas állásnak tűn-
tek, mégis újabb kihívást ke-
resett. Miért?

– Ez a válasz, ha nem is
egy könyvet, de egy kis fü-
zetet mindenképpen meg-
töltene. A főiskolán, a
rendszerváltás idején az
egyik tanárunk útravalóul
azt a tanácsot adta nekünk,
hogy 2-3 évente minden-
képpen váltsunk munkahe-
lyet. Számomra ez akkor
teljességgel elfogadhatat-
lan álláspontnak tűnt, meg
voltam győződve, hogy a
gyors munkahelyváltás
több rosszat hoz, mint jót.
Ebben a szellemben kezd-
tem el dolgozni a bank-
rendszerben. Büszke vol-
tam arra, hogy bankban
dolgozom, a munkahely új-
szerűsége, a fejlődési lehe-
tőség inspirált, meg se for-
dult a fejemben, hogy vál-
tanom kellene. Aztán a 15
éves banki pályafutásom
alatt kétszer is váltottam,
így pont háromszor öt év
lett a dologból. Az ember,
ha nem érzi jól magát, ha a
szakmai munkájában elfo-
gadhatatlan kompromisz-
szumokat kényszerül kötni,
akkor először visszavesz a
lendületből, aztán kedvet-
lenné válik, rossz esetben
stresszelni kezd. S végül
kezdi keresni a kiutat, a
megoldást, az új lehetősé-
geket. Nagyjából ez nálam
is így alakult mindkét vál-
tás esetében, a munkahelyi
kapcsolatok romlása, az el-

térő szakmai vélemények,
illetve a szakmai kihívás
motivált. A bankszférában
már igen korán a külföldi
tulajdonlásokkal együtt tel-
jesen átalakult a munkahe-
lyi, szervezeti kultúra. Volt
ennek számos előnye,

ugyanakkor elkezdődött az
elszemélytelenedés, egyre
kevésbé volt szükség a
bankfiókban dolgozók vé-
leményére, olyan tulajdon-
ságok megléte került elő-
térbe egy adott kolléga
megítélésénél, amiknek
vajmi kevés köze volt a
szakmaisághoz. Próbáltam
úgy váltani, hogy ezektől,
legalábbis időlegesen,
mentesíteni tudjam ma-
gam.

– Jelenleg a Rendszertu-
dományi Innovációs Központ
Zrt. gazdasági igazgatója ta-
valy áprilistól. Az új központ
még építés alatt van a Fürdő
utcában. Mikor költözhet-
nek? Mit lehet tudni felada-
taikról?

– Ez a vállalkozás már
egy teljesen új fejezet az
életemben. A banki világtól
eltávolodva társammal és
barátommal, a szintén fü-
redi Ujhelyi Gáborral egy
mindkettőnk számára új te-
rületen próbáltuk ki ma-
gunkat. Nekem ez teljesen
új terep annyiban, hogy át-
léptem az alkalmazotti
szférából a magánszférába.
Még 2008-ban hoztam
létre a BA-Logisztika Ta-
nácsadó Kft.-t, melynek fő
tevékenysége pénzügyi ta-
nácsadás, uniós pályázati
projektek összeállítása, pá-
lyázatírás, projektmened-
zsment. Emellett Gábor
vezetésével 2006 végén hat
alapító tag részvételével
hoztuk létre a Pannon
K+F+I+O Klasztert (Kuta-
tás-Fejlesztés-Innováció-
Oktatás). Célunk az volt,
hogy főként az informati-
kához közel álló vállalko-
zások és az ezen a téren
alapkutatási eredményeket
felmutató egyetemek, kuta-
tóintézetek együttműködé-
sét, közös projektek gene-
rálását intézményesített
módon elősegítsük. A

klaszter egy egyesületi
elven működő polgári jogi
szerveződés, mely az Euró-
pai Unióban kifejezetten
elismert és támogatott in-
tézményi forma. A magyar
állam is elismeri a sikeres
klasztereket egy ún. akkre-

ditációs cím adományozá-
sával, mely két évre szól, s
egy igen szigorú pályázati
feltételrendszer útján elér-
hető. Az akkreditációs cím
jogosultságot jelent a
klaszter tagok számára
olyan pályázati lehetősége-
ken való indulásra, melyek
kizárólag részükre kerül-
nek kiírásra. A Pannon
K+F+I+O klaszter 2008-
ban és 2010-ben is elnyerte
ezt a kitüntető címet, s a
klaszter tagjai a Magyaror-
szágon működő akkreditált
klaszterek közül a legtöbb,
uniós pályázati forrással tá-
mogatott projektet indítot-
ták el az elmúlt három
évben. Klaszterünknek je-
lenleg három egyetem/ku-
tatóintézet, négy nagyvál-
lalat és 22 kis- és középvál-
lalkozás a tagja, ezek dön-
tően veszprémi, székesfe-
hérvári, budapesti és pécsi
szervezetek, számosan kö-
zülük pedig már balatonfü-
redi telephellyel is rendel-
keznek. A Rendszertudo-
mányi Innovációs Központ
Zrt. tulajdonképpen szer-
ves folytatása annak az
együttműködési folyamat-
nak, ami a klaszteresedés
révén megindult. Szándé-
kunk, hogy a tagok közötti
együttműködésnek hely-
színt biztosítsunk, azok a
pályázati projektek, me-
lyek a tagok együttműkö-
désében zajlanak, Balaton-
füredre települjenek. Ma
már hat ilyen társaság, kö-
zös projekt zajlik Füreden,
holott még a központ el
sem készült! Célunk, hogy
az ide települő vállalkozá-
sok modern, innovatív mi-
liőben dolgozhassanak,
részükre szolgáltatásokat
tudjunk nyújtani, ide értve
az oktatást, képzést is, me-
lyet speciális igényeikhez
igazítva kívánunk kialakí-
tani. A város, mint a Zrt

egyik tulajdonosa (a Probio
Zrt-n keresztül) felismerte
azt, hogy ez a fajta üzleti
gondolkodás, elképzelés
jelentős számban képes
munkahelyeket, éves fog-
lalkoztatást teremteni a vá-
rosban, s nem utolsó sor-
ban adóbevételeket is gene-
rál a település számára. Je-
lenleg a saját cégem
ügyvitele, a klaszterben
való tevékeny részvétel
mellett a Rendszertudomá-
nyi Innovációs Központ
Zrt. pénzügyeit is intézem
alkalmazottként. A köz-
pontban többek között 20
iroda, 3 oktatóterem, 1
konferencia terem, tárgya-
lótermek és szerver köz-
pont létesül, megnyitását
2011 nyarára tervezzük.

– Balatonfüred helyzeté-
ből adódóan bizonyosan nem
lesz nagyobb ipari cégek köz-
pontja. Jelenleg a Termelés
Logistic Centrum (TLC) a
legnagyobb munkaadója a
városnak, milyen cégeknek
lehet még esélye a város-
ban?

– Igen, ez egy turiszti-
kára, idegenforgalomra
épülő város esetében na-
gyon nehéz kérdés. Bala-
tonfüreden nem mi va-
gyunk az egyetlen klaszter,
aki itt befektet, a város ve-
zetése részéről ez egy na-
gyon jó gondolat, hiszen
ahogy említettem, itt éves
foglalkoztatás jön létre. A
mi ide települő cégeink
főleg szoftverfejlesztéssel
foglalkoznak. Ez is egy jó
és perspektivikus ágazat,
nem terheli az élhető kör-
nyezetet. Nyilván az ide-
genforgalom terén is van
lehetőség a szezonalitás ba-
lanszírozására, ehhez én
kevésbé értek, de a város
elmúlt pár évi fejlesztései
és a városi kulturális élet
formálói előtt is le a kalap-
pal e téren. Azt látni lehet
más városokban is, hogy ha
nincs termálvíz, akkor te-
remtenek, ez sokat lendít-
het a téli időszak vendég-
forgalmán. Megítélésem
szerint igazi áttörést jelent-
hetne a felsőfokú képzés,
szakképzés megjelenése a
városban. Ez abszolút
komplementere lehetne a
nyári idegenforgalomnak.
Amennyiben középtávú
terveinket meg tudjuk való-
sítani, akkor a Rendszertu-
dományi Innovációs Köz-
pont Zrt. sokat fog tenni e
téren is.

– Munkája mellett egyéb
megbízásokat vállalt illetve
alapításukban vett részt.
Társalapítója a Hamvas Béla
Asztaltársaságnak és kurató-
riumi elnöke a Veszprém Me-
gyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítványnak. Szintén az
újabb kihívások keresése vé-
gett?

– Az Asztaltársaság egy
baráti kötelék megerősíté-
sére született, a bor, a kul-
túra tisztelete motiválta.
Szerettük volna azt a han-
gulatot, ami a társaságot
alapító öt család közös be-
szélgetéseit jellemzi, kiter-
jeszteni, vagy ha úgy tet-
szik, nagyobb nyilvánossá-
got adni ennek. Ezért olyan
személyeket hívunk meg
ezekre a nagyobb összejö-
vetelekre, akiknek múltja,

mondanivalója a hozzánk
hasonlóan gondolkodó, vi-
lágot szemlélő fürediek és
környékbeliek érdeklődé-
sére tarthat számot. E mun-
kában nem az enyém,
hanem Cserép László és
Szántó Tamás barátomé a
fő szerep. Véleményem
szerint Füred kulturális ér-
tékének egyik erős bástyája
lett és marad is a Hamvas
Béla Asztaltársaság mun-
kássága. A Vállalkozásfej-
lesztési Alapítvány vezeté-
se szintén egy társadalmi
szerep, javadalmazás nél-
kül. Az alapítvány térség-
beli induló és működő
mikro-vállalkozások ré-
szére folyósít mikro-hitelt
főként beruházások, fej-
lesztések finanszírozására.
A most induló Új Széche-
nyi Terv keretében is részt
vesz az alapítvány e konst-
rukciójával a pályázati pro-
jektek saját erő szükségle-
tének részbeni finanszíro-
zásában.

– Balatonfüred város Ön-
kormányzatában is aktívan
közreműködik. a Probio Bala-
tonfüredi Településüzemel-
tetési Zrt. igazgatóságának
az elnöke. Választott képvi-
selő volt 1994-1998 és 1998-
2002 között. jelenleg pedig
a Pénzügyi Bizottság külső
szakértője. Közvetlen infor-
mációi vannak, hogy látja a
város elmúlt időszakának
fejlődését?

– Néha riasztónak
érzem, hogy milyen régen
is volt már ez az időszak!
Meg kell, mondjam őszin-
tén, hogy a sok feladat mel-
lett a bizottsági külső
szakértői tevékenység ellá-
tására már nem sok időm
marad, de ez nem jelenti
azt, hogy ne venném ki a
részemet a helyi gazdasági
környezet formálásából, hi-
szen a Probio Zrt.-nél már
több mint nyolc éve tevé-
kenykedem. Engedje meg,
hogy önkényesen a város
fejlődését elsőként e tiszt-
ségemből nézve értékel-
jem. Akkor kerültem a
Probio-hoz, amikor a stran-
di felújítások az Esterházy
strand főbejáratának átépí-
tésével megkezdődtek.
Azóta további ütemekben
felújítottuk gyakorlatilag a
teljes Esterházy strandot és
építettünk egy élményme-
dencét. Az elmúlt évben
pedig megtörtént a Kisfa-
ludy strand teljes felújítása,
átépítése is. A strandokon
számos új szolgáltatást ala-
kítottunk ki vagy saját ma-
gunk, vagy bérlőink fej-
lesztései révén. Emellett
százmilliós nagyságrend-
ben fejlesztettük a várost
kiszolgáló eszközparkun-
kat. Egyre több területen
jelenünk meg szolgáltató-
ként a városban. Évente
száz fő körüli létszámmal
végzünk közmunka progra-
mot. Füred az elmúlt évben
országos kitüntetést vehe-
tett át mint virágos, tiszta,
rendezett település. Ennél
nagyobb elismerést nem
kaphattunk volna az e terü-
leten végzett munkánkért.
Nem elfogultan értékelem
nagyra a társaság dolgozó-
inak, vezetőinek a munká-
ját. A város egésze hatal-
masat fejlődött az elmúlt

tíz évben. Szinte példa nél-
küli, hogy ez a fejlődés
egyszerre jelentkezett a
szolgáltatások és az infrast-
ruktúra területén és kiter-
jedt a parti településrész
mellett a felső városrészre
is. Az a gazdasági környe-
zet, amit a város vezetése a
fejlesztési elképzeléseinek
megvalósításával üzent,
meghallgatásra talált a ma-
gánbefektetőknél. Az igazi
áttörést az is jelentette,
hogy a vállalkozások mer-
tek éves vagy közel éves
nyitva tartásban gondol-
kodni, és a minőség irá-
nyába indultak el fejlesz-
téseikkel. Ami csoda szám-
ba illő, az a kulturális élet
reformja. Megilleti a re-
form szó ezt a területet, hi-
szen az intézményrendszer
is jelentős átrendezésen
ment keresztül, nemcsak a
program kínálat. 10-15 éve
talán az Anna-bál volt az
egyedüli rendezvény,
melynek patinája, múltja
messzire vitte a város hírét.
Ma egy kezemen nem tu-
dom megszámolni, hány
olyan programja van Bala-
tonfürednek, mely akár a
határainkon túl is azonosító
pontul szolgálhat.

– Pénzügyi szakember-
től kérdezem, ma már Ma-
gyarországon több város van,
Sopron, Mosonmagyaróvár,
legújabban Veszprém, ahol
önálló pénz bevezetését ter-
vezik. Mit szólna ahhoz, ha
Balatonfüred is saját pénzt
adna ki, mondjuk a Füredi
Tallért, esetleg Aranytallért.
Jó turisztikai fogás lehetne?

– Sajnos részleteiben
nem ismerem a soproni
példát. Fontos, hogy jól
mérjük fel az intézkedés
célját, modellezzük a rend-
szert, és mérjük fel a mű-
ködtetés költségeit is.
Nyilván Füreden egy ilyen
ötletnek a turizmust kell
szolgálnia. Voltak már és
vannak is más hasonló kez-
deményezések, gondoljunk
csak a Füred kártyára.
Megmondom őszintén, én
a papírpénzben nem sok
fantáziát látok, hiszen kis-
tételben ennek nincs ér-
telme és meglehetősen
nagy költségű, nagytétel-
ben pedig a meglévő fize-
tőeszközök problematikája
jön elő, hamisítani fogják,
emiatt növelni kell a biz-
tonsági elemeket, ez pedig
tovább növeli az egyébként
is magas előállítási költsé-
geket. 2-3 éven belül a
bankkártyáink benne lesz-
nek a mobiltelefonjaink-
ban, ezzel fizetünk majd a
tömegközlekedésben is. A
gyermekünknek a zseb-
pénzt a mobiltelefonjára
fogjuk átadni a mobiltele-
fonunkról. A papírpénz
szerepét egyre inkább az
elektronikus pénz fogja át-
venni. Megjegyzem, a
Rendszertudományi Inno-
vációs Központ Zrt. az in-
novációs központ üzemel-
tetetés mellett kutatás-fej-
lesztéssel, ezen belül szoft-
verfejlesztéssel is foglal-
kozik, a következő mun-
kánk például egy hasonló
mobil szoftveres fejlesztés
lesz.

dr. Fülöp Lajos

Kutatás és fejlesztés, innováció felső fokon
Beszélgetés Balogh Ákossal a klaszterekben rejlő új lehetőségekről

Balogh Ákos az Európai Unió által is támogatott, egyre je-
lentősebbé váló gazdasági egyesülésekben, a klaszterekben
lát Füreden is nagy jövőt
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A városban jól ismert
és közkedvelt zenész, Je-
hoda Ferenc kezdemé-
nyezésére Nosztalgia
Művészklub alakult Füre-
den, azzal a céllal, hogy
az itt élő és alkotó művé-
szeket, és művész ér-
zelmű embereket minél
többen megismerjék.

Jehoda Ferenc 18 éve
él és zenél Balatonfüre-
den, szinte a város összes
művészét ismeri. Régi
álma volt, hogy egy olyan
klubot alapítson, ahol a
Füredhez kötődő művé-
szek, művészetet kedve-
lők, vagy akár a szárnyai-
kat próbálgató lelkes ama-

tőrök is kötetlen formában
bemutatkozhassanak, el-
meséljék pályájuk eddigi
történetét és persze jó
hangulatot teremtve elő-
adják éppen aktuális pro-
dukciójukat.
Jehoda Ferenc ötletét a
város vezetői is támogat-
ták, az előkészületek után
március 6-án, az Astoria
étteremben tartották a
klub első estjét, melyre
meglepően sokan voltak
kíváncsiak.
A vendégeket dr. Bóka Ist-
ván polgármester köszön-
tötte, majd Tarnai Katalin
beszélgetett a fellépőkkel.
Az alakuló esten Hullai
Kinga énekes, Kenyeres

Gábor szaxofonos, Ökrös
Géza festőművész, Sallai
Margit és Korcsog Anna
Lúcia énekesek, dr. Erdé-
lyi Kálmán szaxofonos és
a country táncosok mutat-
koztak be.
Az iménti felsorolásból is
jól látszik, hogy ez a klub
azért különleges, mert
nem homogén, nemcsak
egy, hanem valamennyi
művészeti ág képviselőit
szívesen látja tagjai kö-
zött. Jehoda Ferenc azt
szeretné, ha minél többen
bekapcsolódnának az es-
tek szervezésébe. Bárki
hívhat fellépőket, minden
ötletet szívesen fogad.
A klub következő prog-

ramjai április 3-án, majd
17-én, azt követően pedig
minden második vasárnap
lesznek az Astoria étte-
remben 17 órától, ahol
Kiss Sándor étteremve-
zető is mindig szívesen
látja a művészetkedvelő
vendégeket. Az estekre a
belépés ingyenes és nincs
kötelező fogyasztás.
S, hogy kik lesznek a kö-
vetkező fellépők? Jehoda
Ferenc azt mondta, hogy ez
meglepetés, annyit azonban
elárult, hogy nem fognak
csalódni azok, akik a Nosz-
talgia Művészklub estjeit
válasszák hétvégi kikapcso-
lódásként.

Bambek

Nosztalgia Művészklub alakult

Erich Sennebogen sú-
lyos betegséget követően
2011. március 21-én 79
éves korában elhunyt.
Halála felfoghatatlan szá-
munkra. Halálával elve-
szítettük azt, aki hat évti-
zeden át megtestesítette a
SENNEBOGEN vállalat-
csoport történetét, érté-
keit és sikerét. Karizma-
tikus személyiségével tá-
mogatta és vezette a vál-
lalatot, de mindenekelőtt
minket, munkatársakat.
Elkötelezett kereskedő-
ként és főnökként egya-
ránt példaképünk, ember-
ként pedig rendkívüli és
ugyanakkor szerény. Mi,
a balatonfüredi TLC Kft.
külön köszönettel tarto-
zunk neki. 1996-ban, a

mai naptól számítva
majdnem pontosan 15
évvel ezelőtt vásárolta
meg ezt a telephelyet, és
adott a régiónak ismét
munkát és reményt.
Hitt ebben a telephelyben,
szerette Balatonfüredet és
az embereket, akik itt
éltek és dolgoztak. Szíve-
sen tartózkodott a város-
ban. A TLC Kft.-nek ma
ismét több mint 300 dol-
gozója van, életművének
folytatása számunkra kö-
telesség.

A SENNEBOGEN
vállalatcsoport

Michael Seiferling, ügyve-
zető igazgató TLC Kft.
a munkatársak és az

Üzemi Tanács

Búcsú Erich Sennebogentől
Vállalkozóvá válni

nem lehet, 
vállalkozónak
születni kell.

(Erich Sennebogen)

Erich
Sennebogen

1931-2011

A Bajor Érdemrend birtokosa
A Szövetségi Érdemkereszt birtokosa

A Bajor Gazdasági Szövetség tiszteletbeli elnöke
A Balatonfüred Városért kitüntetés birtokosa 

A 2000. év Balatonfüredi vállalkozása
kitüntetés viselője

Hamvas Bélára emlé-
keztek meg a hagyomá-
nyoknak megfelelően a
Tagore sétányon álló em-
lékfájánál március utolsó
hétvégéjén. A hársfa
előtt Dúl Antal az író, fi-
lozófus életművének
gondozója úgy fogalma-
zott: Hamvas éber ember
volt, megtalálta az egy-
ségtudatot, olyat tudott,
amit más írók, költők
nem.

Nehéz megfogalmazni
mit keresett és mit talált
Hamvas Béla. Csakis tá-
gabb perspektívából tu-
dom értelmezni életmű-
vét. Éber ember volt, aki
megtalálta a közös alapot.
Az éberek világa egy és
közös, álomvilága min-
denkinek egyéni – írta,
vagyis az egyetlen éber-

ség áll szemben hatmilli-
árd álomvilággal. Éber
légy, más nem számít –
vallotta, mert az álomvi-
lágban hisztéria van,
pánik és határidők. A mi
világunk, a nyugati civili-
záció kisgyermekkortól
kezdve időpánikba he-
lyezi az embereket: haj-
szoljuk önmagunkat, haj-
szolunk másokat. Bomlott
világban élünk, amelyen
nehéz megtalálni önazo-
nosságunkat. Mindenki
akar lenni valaki, akar
magának valamilyen titu-
lust, Hamvas Béla soha-
sem állította magáról,
hogy író, azt sem, hogy
spirituális tanító, és visz-
szautasította a mester el-
nevezést is. Az ember fia
vagyok – írta. A Karnevál-
ban viccesen úgy fogal-
maz: a Szentháromság

titkára vagyok, mert tudta,
aki a szabadság, az elfo-
gadás, a látás pozícióján
áll, annak nincs szüksége
rangokra és címekre.
Hamvas leltárt készített a
létről, sorba állította a kü-
lönböző hagyományokat s
megtalálta a közös alapot.
Hamvast kevesen értik
igazán, mégis olvasni kell
műveit, mert az életre, az
egész univerzumra nyújt
új rálátást – fogalmazott a
Tagore sétányon Hamvas
hársfájánál tartott beszé-
dében Dúl Antal teológus.
A Hamvas Béla Asztaltár-
saság tizenegy éve, az író
születésnapja alkalmából
ünnepséget tart a sétá-
nyon, ahol 2000-ben Sava
Babić kezdeményezésére
ültettek fát Hamvas emlé-
kére.
Ezúttal is a fára olvasták

Hamvas Béla Fák című
esszéjének egy részletét,
majd a program irodalmi
esttel folytatódott a Blaha
Étteremben.
– A kellő időben találkoz-
tam Hamvas műveivel.
Megdöbbentett, hogy a
magyarok mennyire nin-
csenek tisztában az életmű
jelentőségével. De én va-
lószínűleg könnyebb hely-
zetben vagyok, két nem-
zet irodalmában mozgok,
talán jobban látom a ten-
denciákat. Kívülről szem-
lélve más a rálátás. Ebből
született A magyar civili-
záció című könyvem is,
ami egy művészettörténeti
kötet, de elsősorban mégis
irodalom – vélekedett az
esten Sava Babić, akinek
könyve a szerb egyeteme-
ken kötelező tananyag.

mt

Hamvas Bélára emlékeztek Füreden

Egy cserép virág
Ezt kapja a búcsúzó Cserép László (né-

piesen: Cseréplaci, a Cserép stb.) a baráta-
itól. Az ellenségeitől mit kap, nem tudom.
Mindkettőből kijut neki, hiszen lassan húsz
éve mozog a városi kultúra élén. Nemcsak
mozog, fut is. Mostanában is lehet látni haj-
nalonta, egyesek szerint száguldani, mások
szerint kocogni a város meredek utcáin.
(Ezeket egyébként gondosan kerüli!) Ezt
nem tudta kinőni, miként szenvedélyes
város-szeretetét sem. Két szenvedély azért
sok egy kicsit ebben a korban…
Most meg fogja magát s felfut Pestre, a mi-
nisztériumba. Hogy jó-e ez nekünk? Talán.
Annyi irigyünk van odafent, hogy elfér egy
barát is közöttük. Lesz egy beépített embe-
rünk, aki figyel a városra, a megindított kulturális folyamatok, események tovább
vitelére, gazdagítására. De hát azok mennek tovább maguktól is, hiszen olyan erős
események vannak Füreden, amelyek már szinte maguktól szerveződnek: Anna-
bál, Quasimodo, ünnepi könyvhét, nyári művészeti fesztivál, Jókai napok – lehet
sorolni a végtelenségig. Gyakorlatilag nincs a kultúrának szabad napja a városban.
Meg nekünk sem, akik ezt fogyasztjuk. (Mármint a kultúrát.) Most már kicsit fel-
lélegezhetünk. Nem jönnek a meghívók, az ímélek, a sürgető telefonok, hogy ide
menjünk, oda menjünk. Mint ahogy ő az idegeinkre ment az örökös aktivitásával!
De nem így lesz. Jó csapatot hagyott hátra, akik viszik tovább a városi progra-
mokat az új jelszó jegyében: Balatonfüred a kultúra és a művészetek városa.
(Meg a boré is, mert Laci ahhoz is értett…) Ráadásul az idei évi kulturális naptár
is betelt már, neki csak hátra kellett volna dőlni a hivatali székén. S erre megy
új kihívások felé. Ha ez neki jó, hát csinálja! Csak menjen!
Úgy vagyok vele, mint a régi viccel, csak egy kicsit átalakítva: bemegy egy is-
merőse Lacihoz a füredi hivatalba s azt mondja: „Laci, a barátaid 8:7 arányban
sok sikert kívánnak neked az új munkahelyeden!”

(y.y.)

(Folytatás a 3. oldalról.)

Az irodalomtörténész el-
mondta: gyerekkora óta kö-
tődik a városhoz, itt töltötte
a nyarakat, így nosztalgiá-
val fogott neki a múlt szá-
zadi nyaraló emlékmúze-
ummá alakításához. – Jó-
kait ma is jó olvasni, törté-
netszövése a kortárs írókat
is foglalkoztatja. Aktuális,
trendi író, aki regényeiben
azt írta meg, hogyan éljük
túl a változásokat – véleke-
dett Kalla Zsuzsanna.
A Vaszary Villában rende-
zett díjátadón Martos Gá-
bor, a MúzeumCafé fő-
szerkesztője beszélgetett a
díjazottal és dr. Ács Anná-
val, az emlékház szakmai
igazgatójával, aki hangsú-
lyozta: Jókai és felesége
sajátos tárgyi környezettel
vették magukat körbe, ezt
mutatja be az emlékház,
ami úgy tűnik, foglalkoz-

tatja az embereket, hiszen
igen népszerű a Jókai-
villa, sokan többször is
visszatértek az emlék-
házba. – Igyekszünk idő-
ről időre valamit újítani a
kiállításon, most például
rendhagyó tárlatvezetést
tervezünk, amelyen egy
színésznő Laborfalvi Ró-
zát alakítva maga mutatja
majd be a látogatóknak a
villát – tette hozzá Ács
Anna.
A magazin vezetői az el-
múlt évben döntöttek úgy,
hogy díjat alapítanak
azzal a céllal, hogy a hazai
múzeumi szakmából min-
den évben egy olyan szak-
ember munkáját ismerjék
el, aki előremutató, új- és
korszerű múzeumi szem-
léletet valósított meg a
maga szakterületén. A
díjat odaítélő grémium
(Baán László, a Szépmű-
vészeti Múzeum főigazga-

tója, György Péter esztéta,
az ELTE Művészetelmé-
leti és Médiakutatási Inté-
zetének igazgatója, Roc-
kenbauer Zoltán művé-
szettörténész, valamint
Török László ókorkutató,
régész-egyiptológus, aka-
démikus) a döntés során azt
is figyelembe vette, hogy a
Jókai Mór Emlékház egy
minden tekintetben példás,
több múzeumot, Balatonfü-
red önkormányzatát és a
megyei múzeumi szerveze-
tet is érintő együttműködés
eredményeképpen újult
meg.
Az elismerést az elképze-
lések szerint minden év
márciusában – abban a
hónapban, amikor Gróf
Széchényi Ferenc 1802-
ben felajánlotta gyűjtemé-
nyét a köz javára – adja át
majd a MúzeumCafé ma-
gazin.

Martinovics Tibor

Jókaié a legjobb múzeum

A Bem József Általá-
nos Iskola tanítói 2010
októberétől havi rend-
szerességgel művészeti-
és sportfoglalkozásra
hívták meg a nagycso-
portos óvodásokat.

A művészeti foglalko-
zások magukba foglalták
a barkácsolást, valamint
az éneklést. A gyermekek

éneküket mozgásokkal,
körjátékokkal, egyszerű
hangszerekkel kísérték.
A barkácsolás vidám, ol-
dott hangulatban telt.
Kedves, ötletes munkada-
rabokat készítettek a gye-
rekek, melyekkel szobá-
jukat, ablakukat díszíthet-
ték. Nem csak vágtak, ra-
gasztottak, hanem találós
kérdéseket fejtettek meg,

képeket hasonlítottak
össze. A tanító nénik a Ti-
tokzatos hóember című
bábjátékkal kedveskedtek
az ovisoknak.
A sportfoglalkozások is
igen kellemesen teltek,
nem is csoda, hisz tudjuk,
hogy a gyermekek első-
sorban játszani szeretnek.
Jó volt látni, hogy gyere-
keink, milyen jól érezték

magukat a nekik még is-
meretlen tanító nénikkel.
Bízom benne, hogy szep-
temberben is ilyen jóked-
vűen jön haza a kisfiam az
iskolából.
A szülők nevében apuka-
ként köszönöm az érdekes
foglalkozásokat.
Balatonfüred, 2011. már-
cius 9.

Hajdú János

De kár, hogy vége...

Március közepén nagy
volt a sürgés-forgás a
város óvodáiban. Ahogy
már évek óta megszokhat-
tuk, idén is nyílt napokat
rendeztek az intézmé-
nyek, hogy a beiratkozás
előtt a leendő óvodások és
szüleik betekintést nyerje-
nek az óvoda életébe.
Szabó Lajos, a polgármes-
teri hivatal oktatási refe-
rense, időközben megbí-
zott osztályvezető, tájé-
koztatásul elmondta: a
nyílt napokon, a beiratko-
zást megelőzően a szülők
többsége végiglátogatott
több intézményt is. A csa-
ládok főként lakóhelyük,
illetve munkahelyük kö-
zelségét vették elsődlege-
sen figyelembe az óvoda
választáskor.
Az óvodák életében vál-
tozó a létszám, vannak
hónapok, amikor nagyon
sokan vannak, a tanköte-
lesek iskola kezdésével
azonban a létszám kicsit
csökken. Az idei beiratko-

zás adataiból látszik, hogy
egyre többen iratkoznak
be a város óvodáiba, a fé-
rőhely kihasználtsága je-
lenleg 100 százalék fölött
van. A körzethatárokba

szerencsére nem kellett
beavatkozni, a gyerme-
kek mindegyikét abba az
óvodába tudták íratni szü-
leik, amelyikbe szerették
volna.
Az óvodák állapotát te-
kintve általánosságban el-
mondható, hogy mind-
egyik intézmény a lehető-
ségeihez mérten igyekszik
megújulni, az épületek
megfelelnek az előírások-
nak – vélekedett Szabó

Lajos. A II. számú óvoda
Kossuth utcai részét nem-
régiben felújították, pályá-
zati forrásból megtörtént a
fűtés korszerűsítése, új ka-
zánt, nyílászárókat kapott
az épület, valamint felújí-
tották a burkolatokat, alj-
zatokat is. A III. számú
óvoda könnyű szerkezetes
épület, ez sajnos nem any-
nyira hosszú életű, remé-
nyeink szerint sikeres
pályázattal a közeljövő-
ben megújulhat. A Park
utcai óvodában egy pályá-
zatnak köszönhetően még
a nyár folyamán megtör-
tént az épület teljes fes-
tése, az udvari munká-
latok és a játszótér felújí-
tásához pedig nagyban
hozzájárultak a szorgos
szülői kezek is. Az arácsi
óvodára ráférne a felújí-
tás, keressük a megoldást,
figyeljük a pályázati lehe-
tőségeket – tette hozzá bi-
zakodva az oktatási refe-
rens.

Szücs Zs.

Teltházas óvodák

Összesen 457, az I.
számú Óvodába
204, a II. számú
Óvodába 132, a III.
számú Óvodába 121
gyermek várható
októberre
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Az áprilisi tisztújító
közgyűlésen sok minden
eldőlhet a füredi horgá-
szoknál. Kovács István a
szervezet jelenlegi veze-
tője elképzelhető, hogy
nem indul az elnöki
posztért.

– Itt a tavasz, ilyenkor
egy lelkiismeretes horgász
mivel foglalkozik a Balato-
non?

– Mindenképpen fi-
gyelnie kell, hogy a csó-
nakját, a kikötőt rendbe
tegye, és el kell jönnie a
tisztújító közgyűlésre,
mely április 16-án lesz a
Városházán. A négytagú
jelölő bizottság össze-
gyűjti azoknak a névsorát,
akiket a helyi horgászok
ajánlanak elnöknek, alel-
nöknek, illetve az egyesü-
let vezetőségébe. Ezek
után felteszik a jelöltek-
nek a kérdést, hogy kik
vállalnák a munkát.
Amennyiben ez tisztázó-
dik, megtörténik a vokso-
lás. Szívesebben látnék
egy fiatalabb, ambíciók-
kal teli elnököt az egyesü-
let élén, ha netán más
jelölt híján újraválaszta-
nak, az egyesület értékei-
nek védelmében vállal-
nám a feladatot.

– Milyen terveik vannak
az idei esztendőre?

– Túl vagyunk már a
nádvágáson, melyet min-
den évben elvégzünk. A
hagyományos rendezvé-
nyeinket továbbra is meg-
tartjuk. Szeretnénk, ha az
őszi Süllő Kupán kívül,

idén megrendezhetnénk a
Fazekas György Emlék-
versenyt, melyre tavaly
sajnos nem került sor.
Bízom abban, hogy idén
bejutunk a strandra, és így
méltó módon emlékezhe-
tünk meg egykori hor-
gásztársunkról. Sajnálatos
módon ebben az évben az
egyesület nehéz anyagi
helyzete miatt a hagyomá-
nyosnak tekinthető hor-
gász bálunk elmaradt, de
remélem, hogy jövőre már
megtartjuk. 

– Jelenleg hány tagja
van az egyesületnek?

– Kétszázharminc hor-
gász kötődik a szerveze-
tünkhöz, ami nem csekély
szám, de elenyésző a ko-
rábbi nyolcszáz taghoz
képest. Rajtunk kívül tu-
domásom szerint négy
horgász egyesület van Ba-
latonfüreden, lehet érde-
mes lenne kooperálni, és
egy nagy klubot létre-
hozni, hiszen akkor talán
eredményesebben pályáz-
hatnánk, több eredményt
érnénk el.

– Állandó slágertéma:
van hal vagy nincs hal a Ba-
latonban. A szezon kezde-
tén milyen tapasztalatai
vannak?

– Mindenképpen ked-
vezőek! Van olyan hor-
gász ismerősöm, aki két
pontynál kevesebbel nem
tért haza, ami szerintem
bizakodásra adhat okot.
Az is igaz, hogy ő már
több mint negyven éve
horgászik, törzshellyel
rendelkezik. Sajnálatos

viszont, hogy kezdünk
mindenhonnan kiszo-
rulni. A város keleti ré-
szében továbbra sem
tudunk horgászni, a tulaj-
donviszonyok miatt a
mólótól a Hajógyár nyu-
gati végéig egy átlaghor-
gász számára a vízpart
megközelíthetetlen. A Ta-
gore sétány alkalmatlan a
horgászatra, hiszen az
eredményes pecázáshoz
elengedhetetlen a csend.
Én nem szeretem, ha az
emberek körbevesznek,
ráadásul balesetveszélyes
is, hiszen figyelnünk kell
arra, hogy senkibe ne
akadjon horog. Elszomo-
rító, hogy az utóbbi évek-
ben nem írtak ki olyan
pályázatot, melyre az
egyesületünk jó eséllyel
indult volna. Szükségünk
lenne egy európai nor-
máknak megfelelő hor-
gászhelyre, de ez egye-
lőre kilátástalan.

– A tanya milyen álla-
potban van? Terveznek fel-
újításokat?

– Nemrégiben megtör-
tént a villanyhálózat felújí-
tása, és igyekszünk az épü-
letet is megfelelően kar-
bantartani, a tanyagondnok
és sok horgász társadalmi
munkájával. Az anyagi le-
hetőségeink szűkösek, ko-
moly, nagy beruházásra
nincs lehetőségünk. Ami
még elszomorító, hogy je-
lentősen nőtt a horgászbér-
letek ára. Egy balatoni
általános állami horgász-
jegy ára 54900 forintról
60000 forintra emelkedett
16-65 éves korig, így a ta-
valyi 18 éves kor alatti ked-
vezmény, 16 éves kor alá
csökkent, illetve hatvanról,
65 éves kor fölé emelke-
dett. Persze, ha valaki dec-
emberben váltotta ki az
engedélyét, akkor az a ta-
valyi árral számolhatott.

Szendi Péter

Hal van, de pénz nincs

Március 22-én tartot-
ták a Tagore sétányon a
nagy múltú Fut a Füred
versenyt, amely idén egy-
ben a település 800 és a
város 40 éves évforduló-
jának tiszteletére rende-
zett programsorozat
nyitó rendezvénye is volt.

A gyönyörű napsüté-
ses márciusi délutánon
gyerekzsivajtól volt han-
gos a Tagore sétány. A
körzet óvodásai, általános
és középiskolásai készü-
lődtek, hogy nekivágjanak
az erőpróbának. A gyere-
kek mellett azonban fel-
nőtt indulók is rajthoz
álltak 35 év alatti és feletti
kategóriában.
A Fut a Füred versenyt
idén együtt rendezték a
körzeti diákolimpia verse-
nyével. Minden résztvevő

emlékpólót és üdítőt ka-
pott ajándékba, a helye-
zetteket pedig éremmel
jutalmazták. Elsőként a
legkisebbek, az óvodások
futottak, a kicsik megle-
pően könnyen gyűrték le a
800 m-es távot. A lányok
mezőnyében elsőként Lő-
wenberger Bella ért célba,
fiúk közül pedig Tamás
Bence lett a győztes.
A legkisebbek megméret-
tetése után következett az
általános iskolások első
korcsoportjának versenye,
az indulóknak még itt is
800m-et kellet teljesíte-
niük. Lányoknál Csabai
Dorina, fiúknál Molnár
Attila ért elsőként célba.
A második korcsoport in-
dulóinak már 1km-es
távot kellet lefutniuk, leg-
rövidebb idő alatt Dömö-
tör Blanka és Bartók

Balázs teljesítette a távot.
A harmadik korcsoport-
ban Gálfi Dalma és Szalai
Dávid bizonyult a legjobb
futónak, a negyedikben
pedig László Luca és Ba-
ranyai Viktor.
A középiskolásokat már
nehezebb rávenni, hogy
egy ilyen versenyen indul-
janak, idén azonban szép
számmal képviseltette
magát ez a korosztály is.
Lányoknál Csontos Bog-
lárka, fiúknál Pethes
Dávid lett az első.
Nem kis meglepetésre
ebben az évben felnőttek
is versenyeztek, még-
hozzá két kategóriában. A
35 év alattiak közül Stren-
ner Adrienn és Lőrincz
Gyula, míg a 35 év felet-
tiek versenyében Horváth
Éva lett a győztes.

Bambek

Jubileumi Fut a Füred

Nüanszokon múlott
csupán, hogy a BKSE
nem jutott be a KEK leg-
jobb nyolc csapata, il-
letve a magyar bajnokság
legjobb négy csapata
közé. Sótonyi László és
tanítványai mindent
megtettek a sikerérét,
olykor erejükön felül tel-
jesítettek.

Kétgólos hátrányból
indultak a fürediek a fran-
cia Tremblay en France
alakulata ellen. Gigászi
csata, parázs küzdelmek
jellemezték végig a talál-
kozót. A mérkőzésnek
voltak olyan periódusai,
amikor a Balatonfüredi

KSE továbbjutásra állt, de
végül be kellett érniük egy
20:20-as döntetlennel. A
kiesés miatt a füredieknek
nincsen semmi okuk a
szégyenkezésre, hiszen
egy nagyon erős bajnok-
ság, elit csapata előtt kel-
lett fejet hajtaniuk. A
lelkes közönség felállva,
vastapssal köszönte meg a
csapatnak a játékot.
Sokan reménykedtek ab-
ban, hogy az FTC elleni
győzelemmel újabb törté-
nelmet ír a BKSE.
Amennyiben Pásztorék
megszerezték volna a két
pontot, akkor a magyar
bajnokság legjobb négy
csapata között üdvözöl-

hetnénk most őket. Ám a
fővárosiak hatalmas tettet
hajtottak végre és egy
pontot elhoztak a Balaton-
partjáról, ami minden bi-
zonnyal azt jelenti, hogy a
BKSE nem jut a legjobb
négy közé. Szégyenke-
zésre még sincs semmi
ok, hiszen a kitűzött célt
(5-6. hely megszerzése)
teljesíti a Sótonyi legény-
ség. Jövőre pedig teljesül-
het Csima László elnök
álma, amikor is a Balaton-
füredi KSE a dobogó le-
galsó fokára állhat. Hiszen
mint tudjuk, a Füred ese-
tében minden csak nüan-
szokon múlik.

szepe

Kis híján történelmet írtak

Erős Ferenc a tavalyi
évben is − hűen nevéhez
− számos nemzetközi és
magyar tornán ért el ko-
moly sikereket. A kiváló
sportember idén is sze-
retné bebizonyítani,
hogy a testépítés még 40
felett is lehet sikeres,
mivel szeretne a buda-
pesti Eb-n zajos sikert el-
érni.

– Milyen eredményeket
értél el az elmúlt évben, il-
letve számítottál arra, hogy
az önkormányzat elismeri a
sporttevékenységedet?

− Remélem nem tűnik
nagyképűnek, ha azt mon-
dom számítottam rá, hi-
szen már többször kaptam
kitüntetést a várostól. Ta-
valy Bosznia-Hercegovi-
nában a Bihác Kupán
ezüstérmes lettem, míg az
osztrák Eb-n a negyedik
helyet szereztem meg.
Egy másik nívós verse-
nyen, az Ausztria Kupán
második lettem, míg a
Body Sport Kupán ezüst-
éremmel távoztam. Szin-
tén büszke vagyok a
Hegyvidéki Fittparádén
elért eredményemre, ahol
dobogóra állhattam. A
múlt évben két szezont
„húztam le”, idén tavas-
szal nem versenyzek, mert
sajnálatos módon elkapott
az influenza.

– Miért pont ezt a sport-
ágat választottad?

− Tizenhét éves ko-
romban döntöttem úgy,
hogy elkezdek súlyzózni.
Soha nem bántam meg,
több sportágat kipróbál-
tam, de valahogy ez áll
hozzám a legközelebb. A
testépítés számomra már
függőség. Ha ne adj Isten
kihagyok egy-két edzést,
akkor máris hiányérzetem
van.

– Hogyan készülsz fel
egy versenyre?

− Három hónappal
előtte kemény, diétás ala-
pozás, majd szálkásítás.
Nagyon odafigyelek ilyen-
kor az étrendemre, hiszen
olyan tápanyagokat fo-
gyasztok, melyben sok a
fehérje. A rizs, a csirke-
mell, a tojásfehérje, a kü-
lönféle zöldségek nagy

szerepet kapnak az étlapo-
mon. Táplálék kiegészítő-
ket és vitaminokat is fo-
gyasztok. Ha megfelelően
beállítom a szénhidrát be-
vitelemet, akkor elérem a
100 kilós versenysúlyo-
mat. Közben persze folya-
matosan edzek, hogy fizi-
kálisan is megfelelő álla-
potba kerüljek.

– Szavaidból ítélve egy
meglehetősen költséges
sportágról beszélünk. Ho-
gyan tudod mindezt finan-
szírozni?

− A polgármesteri hi-
vatal, és a cég, ahol dolgo-
zom, segít enyhíteni az
anyagi kiadásaimon. Egy
versenyszezon 300 ezer
forint körül mozog. Egy
évben két szezonról be-
szélünk, így könnyen ki
lehet számolni, hogy ha
egy teljes évet végig ver-
senyzek, akkor az nekem
600 ezer forintomba ke-
rül. Szerencsére van olyan
ismerősöm, aki a vitami-
nokat és a táplálék kiegé-
szítőket beszerzési áron
biztosítja, így ott jelentő-
sen spórolok.

– Ma a versenysport
része a dopping, találkoztál
olyan versenyzőkkel, akik
így próbáltak jobb eredmé-
nyeket elérni?

− Először is szeretném
leszögezni, ha valaki táp-
lálék kiegészítőket hasz-
nál, akkor még nem dop-
pingol. Az is igaz viszont,
hogy vannak köztük olyan
szerek, melynek hatása
doppingolással ér fel. Ta-
lálkoztam olyan emberek-
kel, akik fennakadtak a
rostán, de abszolút nem
éri meg doppingolni, hi-
szen aki huzamosabb ide-
je versenyszerűen sportol,
és mellette tiltott szereket
használ, azt előbb vagy
utóbb rajtakapják. 

– A tavaszi versenyeket
kihagyod, de ősszel min-
denképpen szeretnél ko-
moly sikereket elérni ...

− Az influenza ledön-
tött a lábamról, így a ta-
vaszt ki kell hagynom,
hiszen nem vagyok most
olyan erőállapotban, hogy
eredményeket produkál-
jak. Ha nem jön közbe
semmi, akkor ősszel min-
denképpen indulok a ma-
gyar bajnokságon és
egy-két nívós nemzetközi
tornán is. Ami számomra
külön öröm, hogy idén az
Eb-t Budapest rendezi, itt
szeretnék kiváló ered-
ményt elérni.

Szendi Péter

Készülődés az Eb-re

Erős Ferenc túl a negyvenen az őszi Eb-re készül

Össze kellene fogni a füredi öt horgász egyesületnek, hogy
eredményesebbek lehessenek, mondja Kovács István

A Balaton Szabadidő

és Konferencia

Központ áprilisi

programjából

08. péntek 14-16-18 óra
BKSE-Tatran Presov

09. szombat egész nap
800 éves Balatonfüred

10. vasárnap 9:00
Gumiasztal diákolimpia
Sakk csapatbajnokság

15. péntek 19:00
Dumaszínház

16. szombat 9:00
Moderntánc.hu

17. vasárnap 11:00
Bfüred-Ősi női kézi

18. hétfő 8:00
Vonós kamaraverseny

23-24. szo.-v. 8:00
T-Mobile kézilabda torna

30. szombat 18:00
Bfüred-Úrkút női kézi
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A negyedik  nemzet-
közi Balaton Szuperma-
ratonon rekordszámú
nevező, közel 900 fő vett
részt. A mezőny Siófokról
indult és Fonyód, Keszt-
hely, Badacsony, Bala-
tonfüred, Balatonkenese
érintésével kerülte meg a
tavat.  A 194 km-es távot
a versenyzők négy nap
alatt tették meg, átlag-
ban napi 50 km-t telje-
sítve.

A verseny utolsó nap-
ján  téli reggelekre emlé-
keztető csípős hidegben, 4
fokban rajtoltak el az
egyéni indulók Balatonfü-
redről. A nap folyamán
aztán végül kitavaszodott,
enyhült a korábbi erős szél
és a legszebb arcát mutatta
a Balaton a Füred és Siófok
közötti 52,2 kilométeren.
A Balaton Szupermaraton
férfi összetett egyéniben
az esemény történetében

először külföldi siker szü-
letett. Litván győzelem,
litván második helyezés,
német harmadik hely – ez
a Balaton Szupermaraton
férfi összetettjének mér-
lege. A két litván, az első
helyezett Vytautas Grazis
és a második Aidas Ardzi-
jauskas jött, futott és győ-
zött. Bár az első napot még
az első Balaton Szuperma-
ratonján induló békéscsa-
bai Zahorán Ádám hozta, a

balti ország futói megfor-
dították a sorrendet, és
csak az volt a kérdés, me-
lyikük nyeri a kategóriát.
Az első napot leszámítva
ugyanaz a három futó –
Görög Veronika, a tihanyi
Rácz Adél és Bense Krisz-
tina – viaskodott egymás-
sal és végül ez lett a
sorrend. Ezzel Görög Ve-
ronika első Balaton Szu-
permaratonját nyerte.

Bán

Szupermaraton a Balatonnál
A balatonfüredi Rácz Adél ezüstérmet szerzett




